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iVJLegjeieniK minaen vasárnapon.

Visszapillantás a múlt közgyűlésre.
Rövid idővel lapunk megindítása után hatá

rozott agitácziót kezdtünk meg az iránt, hogy 
a fogyasztási- és a regále adó-kezelést a város 
saját rezsijébe vegye.

E határozott irányunkat a kezelő urak akkor- 
jában nagy ellenszenvvel fogadták, ami csak termé
szetes és egy általuk kiadott kisebbszerü nyomtat
ványban, már akkor tett azon ajánlatainkat, hogy 
a városnak nagy haszna volna abból, ha ezen 
adók kezelését saját rezsijébe venné, megczá- 
folni próbálták, de t. olvasóink emlékezni fognak 
erre adott váalszunkra, mely azután ezen ura
kat elnémitá.

Azóta már többször és csak legutóbb is 
felszólaltunk ez irányban és folytattuk az agi
tácziót.

Végre fáradozásainkat, mint oly sok más 
esetben is, a kívánt eredmény követte.

Polgármesterünk ugyanis a múlt közgyű
lésen kijelentette, hogy ezen adók kezelése, a 
most még érvényben lévő szerződés lejárta után, 
tehát 1899-ik évi január 1-étől kezdődőleg a 
város által saját rezsijébe fognak vétetni és 
erre nézve az előmunkálatok már is folyamatba 
tétettek.

Jóleső örömmel üdvözöljük a város emez 
elhatározását és biztosan mondhatjuk, hogy a 
város jüvedelme, ezen adók önkezelésbe vételé
vel, tetemesen fokoztatni fog.

De polgármesterünk ugyancsak e közgyű
lésen azt is jelentette, hogy a városi tanács

A kerékpár-sport.
Irta -• A „Selmeezbányai Hetilap" számára Dr. Longauer Kálmán.

Szándékom a sport keretébe tartozó és időnkben 
már roppant elterjedt kerékpározásról értekezni.

Igen különös, hogy a sajtó, mely ugyan foglal
kozik néha-néha e kérdéssel, csekély kivétellet csak 
felmagasztaló és minden atapot nélkülöző dicsérettel 
halmozza el az ugyszólva már a félvilágot konok köve
tőjévé s mondhatnám gyógyíthatatlan bolondjává tevő 
kerékpár-sportot.

Minden oldalról fölhangzik, hogy az emberiség, 
főleg az ifjúság, túl van terhelve szellemi munkával 
s innen a nemzedék testileg és szellemileg megtört — 
ideges volta. A testi fogyatkozástól való félelem oda 
vezette a szakközegeket, főleg a legújabb időben — de 
régebben is — hogy a test edzését rendszeres alapokra 
fektessék, s mialatt igy a szellemi mivelődés pihenő 
mozzanata léttesittetik: az egész szervezet felfrissitéséae 
vezető okszerű testi munka végeztessék.

Ebből folyólag kifejlődött a sport különböző neme, 
melyek között létjogát a kerékpár is érvényesíteni 
akarná. És ha már mostan a társadalom a sport ezen 
nemét egyenrangúvá tette a többivel — de nagyon 
tévesen — jogosan kérdezhetjük: megfelel-e a köz
egészség szabta feltételeknek ?

Erre szerény véleményünk csak az lehet, hogy nem.
Itt mindjárt valaki azt mondhatná, hogy tagadó 

válaszunk nem állhat meg, mert 1-ször ez mindenütt 
tetszésben részesül, rang, kor, nemkülömbség nél
kül és 2-or, hogy igen kiváló egyéniségek által elfo
gadtatván, nincs ok azt visszautasítani, s igy az ellene 
tiltakozók megjegyzése csak pessinüsmusnak vagy tá
jékozatlanságnak a folyománya.

javasolni fogja, hogy a város földgazdaságát is 
saját rezsijébe vegye és e czélból alkalmaztas
sák egy külön városi ispán.

Való tény az és ezt már mi is többször 
kiemeltük, hogy a városi földek bérbeadási rend
szere nem bizonyult be üdvösnek, sőt évről- 
évre hanyatló jövedelmi arányt mutat föl; való 
igaz, hogy a bérleti rendszer, a maga egészé
ben továbbra is a városra nézve káros követ
kezményekkel járna; az is tény, hogy a város 
az Ertl-féle major és a Zlinszky-féle telek meg
vásárlása folytán megnagyobbodott és mintegy 
kiegészítést nyert gazdaságát egy alkalmazott 
városi ispán által jól adminisztrálhatná: ámde 
nagyon meggondolandó és figyelembe veendő 
azon körülmény, hogy a város az ő komplikál
tabb berendezéseivel soha sem lesz képes oly 
egyszerű könnyűséggel és praktikus beosztással 
gazdálkodni földbirtokán, amint azt egy magá
nyos teheti.

Egy hires angol nemzetgazdász mondotta 
ki először azon igazságot, mely azután számos 
követőkre talált, hogy egy állam, egy város, 
egy község gazdaságot egymaga sohase űzzön, 
vagyis önmaga termelő sohase legyen, hanem 
engedje azt át a magányosoknak, akik mig egy
részt sokkal intenzivebb módon gazdálkodnak, 
addig másrészt fokozódott jövedelmeikből az 
államnak, a városnak, a községnek bizonyos 
hányadot juttatnak.

Szóval a mi körülményeink között nem 
tudjuk, nem volna-e czélszerübb a város föld
birtokát egészen eladni, ha erre jó vevő vagy

Nem tagadom, Mantegazza Pál, vagy Zola Emil, 
az előbbi a szerelem istennőjének dicsőítője, az utóbbi 
a hires regényíró, mindegyik a maga nemében lehet 
nagy mester, de a kerékpárról megnyugtató bírálatot, 
vagy, mint az előbbi mondja, hogy ez az emberi szel
lem diadala az anyag tunyasága fölött — sem ők, sem 
mások ily értelemben nem jogosultak mondani.

Hogy a biczikli az emberi szervezetre nem hasz
nos, arra már megtanított bennünket a mindennapi 
tapasztalat, a kórtan, a physiologia stb.

Hiszen, hogy feltevésünk s következtetéseink he
lyesek, azt a kerékpár minden rajongó hive világosan 
megerősíti. Bizonyításunknál nincs egyébre szükségünk, 
mint egy kerékpározót végig nézni rohanásában, vagy, 
ha ilyen nem állana rendelkezésünkre, elég azt elkép
zelnünk is. Ugyanis, mit tesz a kerékpározó ? 1-ször 
majdnem csendesen ül; 2-or mérsékelt gyorsasággal 
kezd indulni; 3-ik momentumban, hogy úgy fejezzem 
ki magsm gyorsan halad, s végül már ugyszólva repül.

Ha ezen négy positioban bírálat alá vesszük a 
sport e nemével foglalkozókat, akkor a józan ész és a 
higgadt gondolkodás arra vezet bennünket, hogy csak 
is az 1 alatti állapot felel meg annak, a mit a sport 
s a közegészségtan megkövetel.

Mert mihelyt az illető a bicziklin 65 fokú szögbe 
és ezt még kisebbítve a 45 fokúba, s végül a kerék
párral majdnem párhuzamosan 35 fokú szöget képező 
testhelyzetbe jön; teljes lehetetlenség, hogy a szer
vezet ezen természetellenes tartást eltűrje, vagy ez követ
kezmények nélkül maradhasson.

Én, és senki sem gondolhatja, hogy a kettős súly
nak tova szállítása, (az ember és a biczikli) a fokozott 
izommunka közömbös tényező legyen és még hozzá 
rendellenes testtartásban. De ezenkívül még mással is 

vevők akadnának; mert nézzük csak, ha a vá
ros megfelelő árért eladhatja földbirtokát, egy 
oly tőkét nyer, melynek kamatai talán annyit 
tesznek ki, mint a mennyi hasznot fogna húzni, 
ha e gazdaságot saját kezelésébe fogja venni 
a nélkül, hogy adminisztráczióját még kompli
káltabbá és az ellenőrzést még fokozottabbá 
volna kénytelen tenni.

Ámde az uj birtokos vagy birtokosok a vá
rostól megvett birtokból jövedelmet húznának, 
ezen jövedelem mentői nagyobb fokozását saját 
érdekeikben elérni iparkodnának; ezen jövedelem 
után tehát állami adót és községi pótadót fizet
nének, mely községi pőtadó e birtokjövedelem 
nagyobbodásával szintén növekedő arányban 
állana.

Egy szóval: a város, földbirtokának eladá
sával nagy gondtól menekedne meg és kamatozó 
tőkére és fokozottabb jövedelemre tenne szert.

Magától értetődik azonban, hogy ez eladást 
csak az esetben találnók helyén valónak, ha e 
város a földbirtokért megfelelő árt kapna.

De ha ezt elérni nem lehetne, az esetben 
mi is helyesebbnek és czélszerübbnek találnók, 
ha a város mezőgazdaságát saját kezelésébe 
veszi, semhogy a teljesen elhibázottnak bizo
nyult bérleti rendszer további követése által, 
annak értékének évről-évre való rohamos csök
kenését még maga előmozdítsa.

E kérdésnél röviden ez az álláspontunk: 
először, ha csak lehet eladni jó árban a város 
mezőgazdaságát és csak ha ez nem lehetséges, 
saját gazdasági kezelésébe venni azt.

kell megküzdeni, t. i. a levegő ellentállásával, s a gép 
okozta súrlódással.

Mindebből látjuk, hogy a kerékpározó görnyedt 
testtartása teljesen ellenkezik az egészségtan követel
ményeivel, és majd C. vagy V. alakot öltő testtar
tása csak káros s igy nem lehet józan, annál ke- 
vésbbé pedig tudományos színezetű sport, amelynek 
tudva levő kelléke: a test lehető minden izmának moz
gatása, erősbitése, annak megkárosulása nélkül.

És ha most kérdem : érvényesül-e ezen legutóbb 
tétel a kerékpárra?

Nem.
Egyesek rá akarnák bizonyítani hasznos voltát, 

de ime közvetlenül itt állanak a vádoló tanuk: a boka 
és kézcsukló Ízület heveny lobja, púpos hát és más 
egyéb hátgerinczi deformitások.

A vérkeringési szervek, szív, tüdő rendellenes 
működése, mert a mellkas ki nem bírja az állandó 
nyomást. Úgyszintén a hasüregben elhelyezett zsigerek 
valamint a vérdus máj nyomás alá jővén, előbb- 
utóbb nagy mértékű vérpangásokhoz vezet; tüdő- 
gymnastikáról itt szó sem lehet. Orrvérzések sziv- 
dobogós, agybeli vérbőség, emésztési, hallási zavarok, 
fejfájás, szív, tüdőbántalmak stb. mind hű kísérői a 
kerékpár sportjának. Nem számítva Ide azon zökkené
sekből eredő sérüléseket, melyek majdnem észrevétlenül 
támadnak, és következményeikben vagy halálosak, vagy 
pedig az egész életre másoknak intő például szol
gálnak.

A kerékpár jó szolgálatot tehet ugyan a posta 
és távirda alkalmazottaknál, a katonaságnál jó utón 
és időben, és sok egyéb másnál is, de mint józan 
sport semmi körülmények között nem ajánlható, főleg 
a fejlődési korszak letelte előtt; a későbbi korban.
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Színészet.
A garasos alispán. — Rip van Winkle. -- Trilby. — 

A vigéezek.
Nagyon örvendünk annak, hogy „Színészet" 

rovatunkban nem csak műpártolásból, vagy hízel
gésből, de tiszta, részrehajlatlan meggyőződésből csakis 
jót mondhatunk Kiss Pál színtársulatáról. Régen volt 
alkalmunk oly jól szervezett, figyelemre és pártolásra 
méltó színtársulatot látni, mint a jelenlegi, mely nem 
csak a színpadon, de a magánéletben is kiérdemli a 
tiszteletet. Az eddigi sikerült előadások sorozatát mél
tóan folytatják.

így a kedden színre került vígjáték „A garasos 
alispán11 általános tetszést aratott. Berzsenyi Margit, 
mint az alispán unokahuga, elevenséggel, ügyesen poen- 
tirozott játékával kiváló tehetségének adta bizonysá
gát. Krasznay Andor igen jó, soha túlzásba nem csapó 
alakítással adta Gézát, a képviselőt. Gydr/ás Ödön mint 
a pusztán nevekedett, naiv érzésű és gondolkozásu 
beögeöméri Beögeömér Gyula földbirtokos s Kovács 
Lenke, mint Birike — kissé merész hasonlattal élve — 
az előadás virágdíszében a mezei virágokból kötött 
bokrétát alkotlak; Halmay Kornélia élethiven adta a 
köznépből való, de tetőtől talpig jó kedélyű, nemes 
érzésű Kenderesinét. Szilágyi Aladár az alispánt, Zom- 
bor Ernőt, Rátkay Sándor Baráth Bertalant, Krasznainé 
Arankát, Géza nejét, Vágó István Rosta Vendelt, Kovács 
Kornélia annak nejét, Klárát adta sikerültén, folyé
kony összevágó játékkal.

Szerdán „Rip van Winkle“ került színre. Rip-Ripet 
Gyárfás Ödön, Lizbethet Tomory Melissa adta, s mind
ketten sűrűn aratták az érdemelt tapsokat. Az előadás 
jó volt; de ne vegye rósz néven Nagy Pista, ki kü
lönben pompásan vágta ki a magas G-ét, ha azt mond
juk, hogy fordítson kissé több göndot a maszkirozásra, 
mert némi kendőzés és felragasztott bajusz még nem 
elegendő arra a szerepnek megfelelő külsői előidézni; 
és — már hiába! — Lónyai Piroska, mint Kathrina, 
Van dér Bilt neje, az utolsó felvonásban nem volt 
eléggé vén.

Csütörtökön másodszor került színre a hires 
„Trilby“ és szintén majdnem teltház előtt, az előadás 
nem maradt el az első mögött.

Pénteken, zónaelőadásul, harmadszor kerültek 
itt színpadra „A vigéczek“. Még eddig nem esett meg 
s nem is volt lehetséges Selmeczen, hogy egy társulat 
háromszor adjon elő egy darabot. Ez elég tanujele 
annak, hogy e szintársulat igen jó erőkből áll, s meg 
is érdemli a pártolást.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1897. október 17-én.

Naptár: Vasárnap, október 17. — Róni, kat'ti. és prot: Hedvig
— Görög-orosz (október 5.) : Mám. — Izraelita: Suce. 2. np.
— Nap kel: 6 óra 7 pereskor, nyugszik: 4óra 51 perezkor.— Hold kel : 
este: 8 óra 57 perezkor; nyugszik 12 óra 38 perezkor éjfél után

Vasárnap nagymise a Nagy-boldogasszonyról nevezett tem- 
lomban 9 órakor reggel, német egyházi beszéddel.

Nagymise a Szent-Katalin templomban 8 órakor reggel, tót 
egyházi beszéddel.

Az ág. ev. templomban reggel 8—10-ig tót, 10—12-ig 
német isteni tisztelet.

Lövészet a polgári lövöldén; kezdete délután 1 órakor.

levőknek jó volna előzőleg orvosi tanács után nézni 
s ezt ténykedésük fonalával tekinteni, ha a kerékpáro
zás következményeit elébb vagy utóbb nem akarják 
megbánni.

De mindez eddig nem volt elég arra, hogy némi 
tartózkodással űznék e sportot, hanem még női nemünk 
is oly módon kezdi megkedvelni azt, hogy — saját 
tapasztalatomból beszélve — többen napokra ott hagy
ják házi szentélyüket, férjeik s gyermekeiket, csakhogy 
kerékpározhassanak.

Pedig a legtöbbnek magasztosabb hivatásuk volna 
s inkább kellene nevelni felcseperedett gyermekeiket; 
mert eszükbe kellene tartaniok, hogy a nevelés csak 
utánzás, s ha ez téves alapokra lesz fektetve, nem kell 
csodálkoznunk, ha számításaink is oly tévesek lesznek. Ily 
anya a gyermeknek mindent enged, mert maga iránt is 
engedékeny. Szívesen rá ülteti gyermekét biciklire, már 
eleve begyakorlandó, mert ez nagyon hasznos, s ha a 
kicsi lebukik és meg is sérül, megczirogatja, sir, stb.

Azonban senki se gondolja, mintha szándékom 
lenne a hölgyvilág szabadságát korlátoztatni, (mit úgy
sem tehetek én, de más sem) vagy élvezeteit csonkí
tani akarni. Korántsem, — sőt azon nézetben vagyok, 
hogy társadalmilag szabadabb legyen a nő nálunk is, 
mint az pl. angliában is van; de hogy ily hóbortnak 
hódoljon, mint a kerékpározás, az ellen már természet 
adta, gyöngéd nőissége is szól.

Hogy mért protezsálta be magát úgy a hölgyvi
lágba a kerékpár, nem tudom, ha csak nem azért, 
hogy ők is néha nadrágot viselhessenek.

— Személyi hírek. Handel Vilmos főesperes 
elutazott s csak jövő szerdán vagy csütörtökön érke
zik vissza. — Dr. Tóth Imre kir. kér. főorvos vissza
érkezett.

— Eljegyzések. Weisz Izidor, gyári alkalmazott 
Losonczon, eljegyezte Lövy Gizela kisasszonyt Lővy A. 
kereskedő leányát Selmeczbányán. — Ifj. Ochtendung 
Ignácz selmeczi vendéglős, polgártársunk, jegyet váltott 
Milán Mária kisasszonynyal, özv. Milán szül. Lupták 
Mária kedves leányával Budapesten.

— Lemondott énekkarmester. Király Ernő a 
polg. dal. és zenekör eddigi énekkarmestere ezen tiszt
ségről lemondott és helyébe Bachrati József, a kör 
zenekarmestere választatott meg. Király Ernő tiz éven 
át volt buzgó, szakavatott énekkarmestere a társulat
nak és elhatározására, hogy e tisztségről végleg le
mondjon, leginkább azon közönyösség bírta, melyet 
városunk erre hivatott társadalma az egylet iránt 
mutatott.

— Arany lakodalom. Jövő kedden e hó 19-én 
lesz 50 éve annak, hogy Richter György nyug. m. kir. 
bányatanácsos és neje szül. Tannenberg Mária egybe 
keltek. A szép emlékünnepet a jubiláló házaspár csak 
a legszűkebb családi és rokoni körben fogja meg
ünnepelni.

A dohánygyári tisztviselők és alkalmazottak 
telepe. Az e tárgyban közölt czikkünkre egy dohány
gyári alkalmazottól levelet kaptunk, melynek érdemleges 
tartalmát alábbiban adni czélszerünek tartjuk. A 
dohánygyári alkalmazottak telepe nagyon szép gondolat 
s valósulása kívánatos is volna, mert itt Selmeczen 
épen a dohánygyáriak lakás-tekintetében bizony rosszul 
vannak. De az a terv akként volna kerflszlűlviendő, 
hogy ne egy-két nagyobb épületben lennének elhelye- 
zendők a tisztviselők és altisztek, hanem minden egyes 
alkalmazott részére külön-külön villaszerüleg, de szi
lárdan épült lakóház álljon rendelkezésre. Csak két 
családnak is egy házban váló együtt lakása mindenféle 
okokból, melyek fejtegetése nem ide tartozik, nem 
volna czélszerű, és nem volna kívánatos; úgy sem 
gondolnék, hogy az a telep létesüljön, hogy a külön, 
külön álló házaknak talán egy közös udvaruk vagy 
kertjük legyen, mert akkor ott volnánk, hol a mádi 
zsidó; hanem akként volna az czélszerű, a dohány
jövedéki alkalmazottakra nézve valóságos jótétemény, 
ha a dohánygyár körül levő házacskákat a kincstár 
megvéve, csinos, egy családnak való, kis kertecskével 
ellátott, egymással össze nem függő lakóházakat építene. 
Ez csak előnyös volna a kincstárra nézve; mert 
pénze a lakóházakba igen jól volna befektetve, s a 
megtakarított lakpénz, — az alkalmazottak természet
beni lakással láttatván el —■ busásan megadná a 
befektetett tőke kamatait. Ha szorosan vesszük, majd
nem kötelessége volna a kincstárnak arról gondoskodni, 
hogy alkalmazottai s ezek családjai egészséges lakást 
kapjanak; hiszen a kincstár is kenyéradó; méltányos 
tehát, hogy kötelességei jjne legyenek kisebbek, mint 
pl. valamely más gyár tulajdonosáé, ki alkalmazott
jainak egészséges lakást tartozik adni, vagy arról más
ként gondoskodni. Ne mondja senki, hogy hát hiszen 
itt a lakpénz, tessék azon jó lakást fogadni. Tessék 
fogadni, ha nincs; ha kis, nedves, dohos, egészség
telen lyukakért is iszonyú bért követelnek, s még ily 
lyukak sem kaphatók! Bizony, minden követ meg 
kellene mozgatni, hogy a dohánygyári tisztviselői 
telep létesüljön, de csak úgy, hogy minden egyesnek 
külön lakóháza legyen.

-— Az ,.Itélet“. Zivuska Jenő jeles munkatársunk
nak e czimü, könyvalakbah kiadott romántikus darabját, 
melyet egyik előző számunkban kivonatilag ismertet
tünk, színre alkalmazva már legközelebb előadni fogja 
az itt működő szintársulat. A gyönyörű nyelvezettel 
megirt érdekes darab előadására már most felhívjuk 
közönségünk figyelmét.

— Hirtelen halál. Sclineider József, akadémiai 
szolga, múlt csütörtökön este, szolgálatának teljesítése 
közben hirtelen rosszul lett, összeesett, és mire társai 
haza szállították és dr. Stuller Gyula főorvos megjelent, 
már haldoklott s rövid idő múlva beállott a halál. — 
A megejtett rendőri bonczolás szivszélhüdést, mely 
nem egyszerre állott be, konstatált. — Az ily hirtelen 
halállal kimúlt szolga néhány nap előtt megjelent dr. 
Stuller Gyula rendelő szobájában s panaszkodott, hogy 
szive tájékán fájdalmat érez, mire az orvos chloroformos 
olajat alkalmazott külsőleg e fájdalom csillapítására s 
a beteg állapota javult is. — A meghalt szolgát ma 
temetik el; özvegyet és öt kis gyermeket hagyott 
maga után.

— Vidéki hirek. Kegyetlen gyilkosság. Zsarnóczai 
tudósítónk Írja: Léva város határában lakott egy ker
tész, kit kóbor oláh czigányok teljesen kiraboltak, úgy, 
hogy az alsó ruháin kívül egyéb nem maradt rajta. 
Hogy történt, hogy nem, de a czigányok 11 frtot a 
kertésztől nem vehettek el, mert ő ezt eldugta. Amint 
a czigányok elmentek, ő is kiment s találkozott a 

mezőcsőszszel, kinek baját apróra elpanaszolván mondái 
hogy szerencsém, miszerint e 11 frtocskál el nem vet
ték s igy legalább vehetek magamnak ruhát. A 
mezőrendőr, házához csalta a szerencsétlent, ruhát, 
lakást, Ígért neki, sőt még azt is, hogy nyomába megy 
a czigányoknak. Ez mit sem sejtve, követte a csőszt; 
midőn hazaértek a csősz fegyverével lelőtte a kertészt 
s fejszecsapásokkal agyonütötte. Most a hulla eltakarí
tásáról kellett gondoskodn ia,gminthogy a csősz hitvány 
ember, nem bírta a nagy erős hullát czipelni, a két 
lábát térdben levágta, de még ekkor sem birt vele, 
mert még derékon vágta ketté, s a hullát eltakarította. 
Azonban a dolog kitudódván, úgy a czigúnyokat, mint 
a csőszfelfogták. — Újbányán történt a minapában, hogy 
az Alsó-vendéglőben, még pedig 10 kr miatt, vereke
dés volt. A korcsmáros nem hogy szétválasztotta volna 
a verekedőket, de sőt segített egy magasrnarti Laukó 
nevű embernek a verekedésben, mi közben egy em
bert annyira elvertek, hogy az sebeiben belehalt. — 
Jour. Október 12-én a zsarnóczai kaszinóban jurfix 
volt, mely minden tekintetben fényesen sikerült. A 
zenét Bartos Lajos kállnai czigány kitűnő bandája 
szolgáltatta. — Lj vasgyár. Hogy mennyi igaz, mennyi 
nem, de azt igen feszegetik, hogy Zsarnócza-kohón 
egy akkora vasgyárat építenek, mely legalább is 13 
kát. hold területen fog feküdni s a melyben vagy 200 
munkás fog dolgozni s hogy még ez öszszel a terüle
tet tisztogatni fogják a jövő tavaszi építéshez. Minden
esetre életrevaló intézmény lenne ez a vidéken s sze
gényeink a kenyérkeresethez jobban hozzájuthatnának.

— Rendőri hirek. — Betörési kísérlet. Oldinger 
Antal bélabányai plébánosnak lakásába mull pénte
ken éjjel eddig ismeretlen tettesek be akartak törni, 
az éber alvása plébános azonban meghallotta a gya
nús neszt és fegyvert ragadva, cselédségével elűzte az 
éjjeli látogatókat. A rendőrség a nyomozást megindí
totta és gyanúja van, hogy ugyan azok a tettesek, akik 
ez év nyarán a steffultói plébánost is megrabolták, 
miről annak idején hírt is adtunk. — Veszedelmes 
gonosztevő megszökéséről értesíti rendőrkapitányságun
kat az újbányái rendőrség. E gonosztevő Prok Ferencz, 
magyarul, tótul beszélő fegyencz, aki rablásért és több 
rendbeli lopásért sokszor büntetve volt. Minthogy ne
vezett városunk felé vette útját, valószínűleg városunk
ban tartózkodik; felhívjuk a közönség figyelmét, hogy 
ha gyanús alak mutatkoznék, hívja fel saját érdekében 
azonnal a rendőrség figyelmét, amely éberségének da
czára, tekintettel a rendőrlétszám elégtelen voltára, 
figyelmét minden irányban ki nem terjesztheti. — 
Lopások. Hodruson is utóbbi időben több rendű lopás 
követtetett el. Nem régen Ivanovits Gy. hollókői lakosnak 
kecskéjét az istálló feltörése után ellopták. A szom
szédban pedig Zólih alőrnél is betörni akartak ugyan 
azon éjjel, de úgy látszik munkájukban megzavarva, 
csak az ajtót emelték ki sarkvasaiból. Onnét Daubner 
szomszéd házába mentek a tolvajok, a hol a kamra 
feltörése után különféle szerszámokat loptak el. Ugyan
ezen éjjelen Povazsan istállójából üszőt vezettek ki, 
azonban el nem vihették, .mert megzavartattak és az 
üszőt az udvaron hagyták. — Pénteken pedig Knauz 
budapesti nyaraló villáját tisztelték meg az eddig isme
retlen tolvajok látogatásukkal, a hol feltörték a tyuk- 
ólat és az összes baromfit onnét ellopták. — Mi Hod- 
rusnak egy rendőr, mikor ott 2500 lakos van és a 
külutcza 6 kmétert meghaladó területen szóródik szét. 
Mi lesz a drágaság folytonos nagyobbodása és a tél 
beáltakor ott?? . . . Közbiztonsági állapotaink valóban 
desperatusok.

— Levélgyűjtő szekrényt kérünk a Rózsa- 
ulczába. Az egész alsó- és felső Rózsa-utczában, egé
szen fel az Ujutig és a lyceumi és bányahatósági 
épület háta mögött elterülő városrészben nincsen levél
gyűjtő szekrény úgy, hogy az itt lakók kénytelenek 
a főtérre lemenni, ha levelet akarnak feladni. Leg
alkalmasabb helye volna a felállítandó, uj levélgyűjtő 
szekrénynek vagy az alsó Rózsa-utczában fekvő Mar- 
schalko vagy a Tuka-féle ház szöglete. Szives előzé
kenységéről ismert derék póstafőnökünk, hisszük, e 
közóhajnak már legközelebb lesz szives eleget tenni.

— Vásott fiú. Hogy mi mindenre nem képes a 
mai világban egy 11 éves fiú, mutatja az alábbi eset. 
Zsarnóczán f. hó 13-án d. e, két iskolás fiú az udvarban 
összeverekedett. A tanító, L. Gy., a kezdő verekedőt 
a karjánál fogva az iskolába bevezette s a helyére le
ültette. Ez azonban az engedelmességet megtagadta s 
a lehető legszemtelenebb kifejezésekkel illette tanítóját. 
Még ez sem hozta ki türelméből a tanítót s úgy akart 
segíteni, hogy a fiú atyját az iskolába hivatta, ki miután 
nem volt odahaza, nem jöhetett az iskolába. A dolog 
abban maradt volna. Ámde ez a fiú magában boszut 
forralt s fente a fogát a másikra s csak az alkalmat 
leste. Az alkalom megjött amidőn a fiukat haza bo
csátották s a bosszúálló fiú, a nálánál jóval kisebb fiút 
összeverte. A tanító ezt látván magához hívta, de nem 
jött, hanem futni kezdett. A tanító sem volt rest,
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utána futott s a vállánál fogva hátulról megfogta. 
Abban a pillanatban, hogy a fiút megfogta, ez a földre 
vetette magát s a tanitó elbocsátá a nélkül, hogy bün
tette volna. A fiú, öklét fenyegetve tanítójára, haza 
futott. A haza tért fiúnak állítólag a szava el
akadt, miért is a szülők rögtön orvosért futottak, ki 
alaposan megvizsgálván a gyereket, a vér gyorsabb 
lüktetésén kívül egyebet nem konstatálhatott. És ez 
mind még nem volt elég, hanem a szülők a helybeli 
segédlelkészhez futottak, ki a dologról akkor még mit 
sem tudva, meggyóntatta a fiút. — A íiu atyja s idő
sebb bátyja fúriaként futottak a tanitó lakására, s 
majd hogy nem megették őt. Lett ebből egy óriási 
skandalum. A kiváncsi népség bucsújárásként ment a 
házhoz s mert a fiú nem beszélt, hát kürtölni kezdték, 
hogy a tanitó csaknem agyonütötte; a falu kútjánál 
meg azt beszélték, hogy a lábát törte ki neki, majd 
meg, a veséjét szakította le stb. . . . Mig ez a hir járta, 
azalatt a fiú felkelt az ágyból, a szava szépen megnyí
lott. Az orvos gyanúja alapos volt, hogy a fiú szimulál 
s csakugyan kisült, hogy merő gaz szimulálás volt az 
egész, melyből a szülők valóságos regénybe illő komédiát 
csináltak.

Hivatalos ismerkedési estélyt tart az akad. ifj. 
kör most, a midőn e sorokat Írjuk a városi vigadó helyi
ségében. Ezen estély is, a múlt éviek példáját követve 
bizonyára igen látogatott lesz s jókedv és felköszöntők 
dolgában sem marad el azok után.

— A Paehertárói-tér parkírozása rohamosan 
halad, mi nem csoda, ha oly vezető alatt állanak a 
munkálatok, mint Krausz Kálmán főkapitányunk és 
Kapsz István akad, kertész. A munka tavaszra elké
szül és mi egy gyönyörű tért nyertünk, mely uj elne
vezést fog kapni; mint halljuk „Goldbrunner" térnek 
fogják elnevezni, a mi derék, jó öreg volt polgármes
terünk és nyug, főispánunk, Goldbrunner Sándor neve 
után, kinek gyönyörű háza és kertje tudvalevőleg szin
tén e téren van.

— Lesz balek-bál, mint azt tegnap, szombaton 
elhatározták az 1-ső éves akad, hallgatók. A rendező 
bizottság és ennek elnöke meg is választattak.

— Tej és hús áruló hely. Már többször' meg
írtuk, hogy a Takáts-féle üzlet sarkán a tejet, ezen 
üzlet előtt pedig a sült húst áruló asszonyok annyira 
elfoglalják a helyt, hogy a közlekedés arra a legnagyobb 
nehézségekbe ütközik annyival inkább, mivel most az 
apáczazárda építése folytán a tér amúgy is szűkebbre 
szorittatott. Nem ártana, ha rendőrségünk erélyesen 
eltiltaná a tejnek és húsnak ottani árusítását és e czélra 
más alkalmas helyet jelölne ki.

Katonák figyelmébe. Az ez idei közöshad
seregbeli ellenőrzési szemle tegnap, szombaton, Mo- 
rovszkv 26-ik gyalogezredbeli százados által tartatott 
meg az ó-vári torna-teremben. Megjelent a szemlén 
200 ember. A rendőrség részéről Kis Frigyes tb. fogal
mazó vett a szemlén részt. Népfelkelési szemle f. hó 
23. és 24-én, a honvéd-ellenőrzési szemle pedig e hó 
28-án lesz megtartva.

— Rendkívüli közgyűlés lesz e hó 27-én 
tartva, mely közgyűlés tárgya lesz az újonnan benyúj
tandó és előzőleg, a gazdasági bizottság által is le
tárgyalt költségelőirányzati javaslat. E közgyűlés iránt 
nagy az érdeklődés a bizottsági tagok között, sőt az 
egész városi közönségben is.

— Lövészet lesz még ma vasárnap is a szép 
idő beálltával városi lövöldénkén, bizonyára nem cse
kély örömére passionatus lövészeinknek. Ha e szép 
derűs idő állandó marad, az esetben még a jövő 
vasárnapon is tartanak lövészetet.

— Selmeezi levélpapír. A Joerges-czég ismét 
egy uj áruczikket hoz a piaczra, mely természeténél 
fogvá, szintén alkalmas arra, hogy városunknak állandó 
hirdetéséül szolgáljon, és pedig: levélpapírt városunk 
képével, méltó társát a selmeezi levelező lapoknak. A 
nyomás ugyan még nem kifogástalan, de kezdetnek 
ez is igen jó. Ilyen levélpapír, kép s más hasonló 
dolgok, u. m. olcsó broschürök képekkel igen alkal
masak arra, hogy az idegennek, a kinek küldik Seline- 
czet ismét és ismét emlékezetébe juttassa. Nem tartanók 
feleslegesen kiadott pénznek, ha esetleg a város, a 
kellő helyeken leendő ingyenes szétosztás czéljából, 
képekkel ellátott ismertetést nyomatna.

Selmeezi epigrammák.
13. Összetartás.

Nagy hiba volt nálunk régen, hogy nem vala összhang, 
Megvan már a kapocs! házakon a telefon.

14. Diszbalek.
Diszbalek az lészen, ki először hinni találja,
Hogy ez idén meglesz: viz, telep és a vasút.

15. Egy népiskolára.
Oh ti szegény gyerekek mért küldtenek ebbe a házba?
Sok tudományt szívni ? Nem — nyavalát eleget.

16. Nincs fa.
Hegykoszoruzta vidékünkön sok a rengeteg erdő!
S kapsz a depóban fát? Nem — ha nem adsz piculát.

17. Kiflifogyatkozás.
Holdnak a fogytával kiesinyült meg boltban a kifli, 
Ámde a hold megnőtt ! kifli marad kicsinek.

18. Az uj savanyuviz.
Megvan már papíron a bélai gyógy erejű viz.
Jó büdös és savanyu, egy a hibája : a nincs.

19. Ha népkertünk volna.
Nincsen jóakarat, mondják, odafönn mi irántunk,
Laktanya nem lehet itt, jó baka hol kurizál ?

20. Részvényes nóta.
Lesz bérház palotában szinház és casinó is,
Csak türelem türelem! Nincs tele még a zsebem !

21. Uj kúra Vihnyén.
Az, kinek ép bőrét ez idén meghagyta adósróf, 
Fürdeni menjen oda, megnyázatni magát.

22. Szklenói kincs,
Isteni gyógyforrás tör elő, hogy fusson a völgyben.
Mért nem gyógyítja jó ura nagy közönyét ? ?

Epigrammatikus.

A selmeezi telefon hírmondó tudósítása.
Zóna idő : Október 17-ike, vasárnap, délelőtt 9 óra pontban.

Aczélsörünk külföldi tanulmányútra ment.
Környékünk számozott és egyes vadászokhoz szolgálattételre 

beosztott vadjai téli bundáért memorandumban folyamodtak patrónu- 
saikhoz. Tiszteletbeli medvénk téli álomra vonult, állandó őrsége 
kirendeltetett.

Kis vasutunkat a miniszter a jövendő párisi kiállításra küldi 
el és két helyen állítja ki : a gyermekjáték ipar termékei- és az 
archeológiái muzeum őskori tárgyai között.

A János-forrás abban az édes tudatban, hogy még évekig 
nem háborgatják, hőfokának perczentjét megtartani határozta; börzei 
árfolyama csendes, ami tartós békére mutat.

A főtér szépítése czéljából több helyen illemhelyek állít
tatnak fel.

Városi faraktárunkban a múlt hetekben azért nem volt 
keményfa, mert a beraktározott puhafából csak annyi keményedet!; 
meg,- a mennyire az ott lévő feneketlen sár rászáradt, ez is a hiva
tali kályhák próbafűtésére használtatott. A raktári irodában újabban 
huszonegyes tanfolyam nyílik meg.

A bécsi reichsrath tanácsunk által el nem fogadott költség
vetési előirányzatot mintának kérte el, hogy a kvóta megállapítá
sánál Útmutatóul használja.

Légből kapott az az állítás, hogy Hodrus válni akar, ellen
kezőleg illetékes helyről értesültem, hogy az édes anyavároshoz 
közelebb szándékozik jönni; a telefondrótokat is úgy teszik a há
zakra, hogy azokkal a házakat idébb lehessen huzni.

Általános szenzaeziót keltett Hodruson, hogy az ottani 
„Grand-Hotel“-be N. N. nyúla betért, ott dáridozott és gazdaja 
számlájára sokat költvén — elinalt.

Egyik vendéglősünk hajlandó az ételek és italok árat, le
szállítani, ha vendégei hajlandók ; amerikai módra a helyiséget 
kisöpörni és az edényeket el is mosogatni.

Mivel a selmeezi gyerekek úgyis elég hegyet másznak, a 
tornatanitói állás helyett hótolászat- és műfavágászattani állás rend- 
szeresittetik.

Az elemi iskolai penészgomba és mikroba részvénytársaság 
múlt heti közgyűlésén elhatározta, hogy tekintettel a csendes poli
tikai helyzetre ,aktivebb részt vesz a jövő katonaság szamanak 
csökkentésére irányuló társadalmi mozgalomban.

Színészetünk állandósítása végett, elhatároztatott, hogy, a 
székesfehérvári dobra kerülő szinház olcsó áron meg fog vétetni es 
városi alkalmatosságainkon ideszállittatik.

Legújabb értesülésem szerint megkapjuk a reggeli vonatot, 
ha közönségünk kötelezi magát arra, hogy azt azonnal Berzenezeről 
vissza is tolja, hogy az új gép addig is pihenjen és ne kopjék.

Lesz az adoutnak redoutja. Legközelebb küldöttség megy 
Budapestre, amely kérelmezni fogja, hogy az uj akadémia tisztán 
redoutnak, vagy legalább is azzal kombinálva építtessék fel. A 
czime lehetne állami redout.

Van katonáságunk! A napokban jött egy tiszt, egy őrmester 
és egy trombitás ellenőrzési szemlére.

” Hírmondó.

Piaezi árkimutatás
az 1897. év október hó 16-án tartott hetivásárról.

Az árú 
megnevezése

| Ára
,!legal jlegta

Búza . . mázsája
Rozs . . „
Árpa . . ,,
Zab . . „
Bab . . „
Borsó . . „
Lenese . „
Mák . . „
Búzaliszt . ,.
Rozsliszt . „
Árpadara. „
Rizs . • „
Káposzta fejenként 
Burgonya egy zsák 
Nyers kávé klg.-ja 
Bors . . . „
Paprika . . „
Czukor síiveg ,, 
Czukor koezka „ 
Marhahús . ,.
Juhhus . . „

110.- 
| 6.90

6.50
6.20

16.—
12 —

20-
18 —
16.—
16.—
18.—

2^20
2.—
1.20 

-.80 
—.44 
-.46 
-.44 
I-.44

11.—
9.—
7.—
6.70

17. —
14 —
20.—
24.—
20.—
18. —
18.—
26.— 
—.06
3 —
2.50
1.30
1.20 

—.48 
!—.50 
;-.50 
—.48

■Borjúhús..' • klg.-ja
Sertéshús. • n
Kolbász . • „
Szalonna. • n
Disznózsír • »
Ludzsir . ■ »
Vaj . . • n
Túró . .
Méz . • „
Buzakenyér • »
Szopós malacz drbja
Nyúl . . • H
Tojás . • «
Csibe. . párja
Kappan . »
Kacsa • »
Liba . • »
Tej . . . literje
Tejszín . • „
Boreezet . • n
Tűzifa méterje

Az árú 
megnevezése

Ára
legal légin

-.50 —.60
-.48 -.52
—.70 -.80
-.64 -.70
_ ,— -.70
1- 1.20

-.70 -.80
-.28 -.36
1.— 1.40

-.12 -.16
2.- 3.-
1.- 1.30

—.— —.02
-.40 -.80
1.- 1.20
1.- 1.50
1.20 2.-

—.08 -.10
-.20 -.24
-.36 -.40

1.45 2.50

Dolfónkhoz.
Ad nótám: „Hallod-e te, hallod-e te csirke . .. 

Szeretem én a te nyakad sülve. “ ...
Hallod-e te, hallod-e te Dolfó!
Kell-e neked szép, ragyogó ordó ?
Ha kell, most menj pensioba,
Mert különben nem kapsz ordót te soha.

Lepipálták csak nemrég a büdzsét,
A közgyűlés hányta rá a füttyét;
Sok más dolgot felzavart,
A mit jó előre tán nem is akart.

Azért, Dolfó ez most a legjobb kor . . .
Légy ezután sparkassa direktor!
Ordót is kapj — ragyogót! . . .
Csak haladhassunk előre mi egy jót.

TUDOMÁSUL.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, hogy az úgy nevezett 
,,magasházban‘‘ lévő selmeezi áruházamat 
az őszi és téli idényre most már telje
sen és dúsan felszereltem s különösen 

figyelmébe ajánlom:

a legdivatosabb különféle, női szövet 
kelméket, őszi és téli felöltőket, 

zubbonyokat stb. —
ágy és asztalterítőket, abroszokat, szőnye
geket, ablakfüggönyöket, őszi és téli kendő

ket, különféle kitűnő vásznakat stb.
Mindez felette jutányos árban kapható I 
A midőn megköszönöm eddig is tapasztalt 
szives páitfogását, egyúttal kérem üzletemet 

azzal továbbra is megtisztelni.
Kitűnő tisztelettel

LŐWY
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Bevásárlási utamból visszaérkezvén van szerencsém a nagyrabecsült vevő közönségét 
arról értesíteni, hogy r rr

a terrasson, az alsó-gyógytárral szemben levő

központi áruraktáramat 
mindenféle, az évadnak megfelelő modern és finom Ízlésű, őszi és téli árukkal (comme il faut) 
felszereltem és azokat jutányos árban árusítom. , ,, , , •

Csodás olcsó áron kaphatók nálam : finom kivitelű graci, mode loden-havelokkok, legújabb 
divatu Ulster-Mencsikoff és felöltők, férfi, fiú és gyermek kül- és belföldi szövetből készült 
ruhák á la mode fran?aise. Továbbá utezai és utazó bundák, mindenféle valódi karlsbadi es 
bécsi czipő áruk, azonkívül fehérnemű, u. m. ingek, gallérok, kézelők stb., valamint gráei és 
tiroli lágy és kemény lódén és nemez kalapok, utazó bőröndök stb. stb.

a legnagyobb választékban.
Főtörekvésem mindig odairányul, hogy a t. vevő közönség bizalmát minden tekintetben 

kiérdemelhessem.
Kérve becses támogatását maradok kiváló tisztelettel ,

a központi ruhacsarnok tulajdonosa
(Terasson, Urban-féle házban, az alsó gyógyírral szemben.)______
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Tudoiiíiásíixl !

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo
mására hozni, hogy a Trauer Gyula ur volt üzlet
helyiségét

újonnan berendeztem 
és azt fűszer, festék és különféle a fűszerkereske
désbe illő árúkkal dúsan felszereltem. Különösen 
bátor vagyok felemlíteni, hogy ezen üzletemet

mindennemű iskolaszerekkel,
u. m. papír, toll, Írón, tinta, rajzeszközök, füzetek, 
jegyzőkönyvek stbivel elláttam és azok ott kitűnő 
minőségben, nagy választékban, igen jutányos árak 
mellett kaphatók.

De figyelembe véve a n. é. közönség kényelmét 
is, ezen üzletemben

dohánytőzsdét
is rendeztem be úgy, hogy abban a különfőle szivarok, 
szivarkák és dohánynemüek árusittatnak.

Bátor vagyok emlékezetébe hozni ezen uj üzle
temmel szomszédos régi üzletemet is, hol úgy mint 
eddig, ezentúl is t. vevőim a legszolidabb és legkulan- 
sabb módon szolgáltatnak ki.

Kérve nagyrabecsiilt pártfogását, maradok kiváló 
tisztelettel alázatos szolgája

8-10 ERNST ZSICIMOND.
00000000000000000000

I. magyar királyi szabadalmazott

osztály sorsjáték

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen megfelelőleg be-

tudomására 
igényeknek 
rendezett

szabóüzletemet

Az őszi idényre
a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyra becsült tudomá
sára hozni szerencsém van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóüzlet-tulajdonos.

Két szobás, szépen bebu torozott, külön bejáratú 
földszintes lakás, 5 ablakkal, egy vagy két úr részére, 
azonnal kiadó. — Bővebbet megtudhatni a kiadó
hivatalban.

A magyar kir. osztály sorsjáték
59.000 nyereményének 

jegyzéke.
A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerint:

looo.ooo korona.
Egy millió

A nyeremények különleges beosztása a következő: 
Nyeremények 
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1
2
1
1
1
2
1
5
1
7
3

31
67

3
432
763 

1238 
90 

31700 
3900 
4900 

50 
3900 
2900

á
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»

9

V

X 
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w
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Korona
600,000 
400.000 
200,000 
100,000 
90,000 
80,000 
70,000 
60,000 
40,000 
30,000 
25,000 
20,000 
15,000 
10,000 
5,000 
3,000 
2,000 
1,000

500 
300 
200 
170 
130 
100 
80 
40

50000 nyeremény és jutalom 13.160,000 kor. 
összegben, mely 6 osztályban sorsoltatik ki.

Az 1897. év február hó 27-iki törvény sze
rint a kis lutri megszűnik és ezen osztálysors
játék által pótoltatik. Németországban ezen nemű 
sorsjátékok már 100 év óta fennállanak és az 
illető sorsjegyek eladattak. Nálunk Magyarorszá
gon is emelkedik iránta az érdeklődés, mert a 
sorsjegyek legnagyobb része biztos kezekben van. 
Nemsokára ilyenek csak ráfizetéssel lesznek kap
hatók. Azért ajánljuk, hogy a vétellel ne késsünk.

A magyar osztálysorsjáték áll: 

100.000 , 50.000 
eredeti sors- uu pénznyere- 

jegyből ményből.
A nyerési esélyek oly előnyösek, hogy

eddigi kis lutri vagy egy Ígérvény vétele ezzel 
nem is hasonlítható össze. Ily előnyös esélyek
kel szemben mindenki nyújtsa kezét a szerencsé
nek, viszonyaihoz képest.

Az összes 50.000 nyeremény a mellette álló 
nyeremény-jegyzékből látható ; ezen nyeremények 
6 részben lesznek kisorsolva és a nyerő sorsjegy 
készpénzben kifizettetik.

A sorsjegyek ára az i 
frt egy egész 

egy fél 
egy negyed 
egy nyolezad

az

első húzáshoz:
eredeti sorsjegy

99 99

99 99

99 99

99

99

99

6
3
1.50
0.75
A húzások a fővárosi vigadó épületében

nyilvánosan történnek a m. kir. kormány fel
ügyelete alatt és egy kir. közjegyző előtt. A 
húzásnál mindenki jelen lehet.

Mi üzlethelyiségünkben elárusítjuk vagy után
véttel, vagy az összeg póstautalványnyali való bekül
dése ellenében ajánlott levélben elküldjük az eredeti 
sorsjegyeket. Minden egyes vevő nevét azonnal fel
jegyezzük és vevőink minden egyes húzás után 
megkapják a kimerítő sorsolási jegyzéket.

Már csak nem egészen egy hónap választ el az első húzástól és így, 
kik osztálysorsjegyek birtokába akarnak még jutni, sietniük kell 

a megvásárlással!!
Kieliel Sándor özvegye és utódja

a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitói,
SEEMECZBÁNYA, Kis állatvásártér.

251 darab selmeczi hitelinté
zeti részvény igen olcsón eladó.

Mell Jaltai).
TUSCHL GUSZTÁV

JSéLZ-elsccLsus.
A Rózsa-utezában, közel a városhoz egy hat 

szobás pralineés, mindenféle

Mély tisztelettel
0CHTENDUNG KÁROLY,

órás.

földszintes ház
szabadkézből eladó. — Közelebbit megtudhatni: a 
Kiadóhivatalban.

Egy nagy raktárhelyiség a gyár-utezában 
jutányos áron azonnal bérbeadó. — Tudakozódhatni: 
Barth Antal hentes mesternél.

b. figyelmébe ajánlja a n. é. közönségnek az alsó 
gyógytár mögött lévő

ezukrász üzletet,
melyben a modern ezukrászat minden készítménye, 
valamint sálon bonbonok,
csokoládé ezukorkák, Dudid és Bodega-féle külföldi 
borok, kávéházi italok, kitűnő likőrök stb. szolgál
tatnak ki nagy és pontos előzékenységgel és igen 
jutányos árak mellett.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

Órás-üzlet megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy a Deák-Ferencz 
utczában lévő takarékpénztári, (Flemming 
féle ház) épületben 

óráS’üsletet
nyitottam, melyben elfogadok mindennemű 
órajavitásokat és azokat kívánatra magán 
házakban is teljesítem.

Sok évi, több bel és külföldi városban, 
külünösen Svajczban Genfben és Német
országban szerzett tanulmányaim lehetővé 
teszik, hogy feladatomnak képes vagyok tel
jesen megfelelni.

Üzletemben, nagy választékban fali és 
zsebórák is kaphatók.

Pontosság, reális munka és olcsó árak 
mellett oda fogok iparkodni, hogy a t. ez. 
közönség teljes megelégedését kiérdemel
hessem.

Tisztelettel kérem tehát mint e város 
szülötte, hogy kezdő vállalatomat s illetve 
üzletemet nagyrabecsiilt párfogásába venni 
kegyeskednék.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Andrássy.ut 39. (I. em.)

mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

111 i 11 d e íi n e in íí ezüstárut, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket,
dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.


