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= Megjelenik minden vasárnapon. ... ————

Az erdészeti pályáról.
Az akadémia uj esztendőjében, a folyó évi beirat

kozások alkalmából nem lesz minden érdek és haszon 
nélkül való, ha egy felvilágosítással szolgálunk azon 
fiatal embereknek, kik főiskolánkon az erdészeti szakot 
akarják hallgatni, jobban mondva kenyérkereső pályául 
választani.

Bár tudatában vagyunk annak, hogy egy országos 
szakiskola, mint a selmeczi is, épp úgy, mint bármely 
egyetem, nem csupán azért alapittatott és áll fenn 
jelenben, hogy az élet küzdterére országutként szol
gáljon, hogy csak diploma gyár legyen, — hanem egy 
magasabb és eszményibb feladatot is tart szem előtt, 
a milyen a szaktudományok fejlesztése, egyes köz
gazdasági ágak felvirágoztatása, a nemzeti jólét eme
lése stb. Mindazonáltal korunk a lélküzdelem, a 
a kenyérkeresés komoly, sokszor küzdelmes kora, 
amelyben nem csupán hivatás, kedv, avagy ritka am- 
bitió is viszi az ifjú embert valamely főiskolára, a 
jövő előcsarnokába, hanem a remény gondolata, hogy 
annak bevégzése után biztos és tisztességes álláshoz 
jusson.

Most vannak Herkules válaszutjánál azok, a kik 
akadémiánkra először feljöttek; most dobják a sors 
jobb, vagy bal serpenyőjébe jövendőjük koczkájáf, — 
de mielőtt azt megtették, egy pillanatra a valóság 
szavát vegyék be lelkűkbe.

Amint már czikkünk elején említettük, az erdészet 
spéciéi az államerdészet jelen viszonyairól akarunk 
némi felvilágosítással szolgálni. Hogy a teljes objek
tivitás mezején maradjunk, csak olyan felszólamlásokat 
fogunk felhozni, a melyek a magyar királyi erdészek 
szánalmas helyzetét a múltban pertractalták, s a 
melyeket sem magán, sem hivatalos utón megczáfolni 
a tények axiomatikus hűségénél fogva nem lehet.

Ezen év februárjában jelent meg ismeretlen 
kézből, de az érdekellek nevében egy rövidke röpirat, 
mely keserű hangon panaszolja el a derék magyar er
dészek súlyos, sokszor megalázó helyzetét. íme Ítéljen 
a nagy közönség megvesztegethetlen lelkiismerete, 
hogy igazság-e az, ha tizenöt-tizenhat évi tanulás és

Szerelem és mágnesség.
— A „Seimeezbányai Hetilap'1 eredeti tárczája. —

Ritka ember megy el közönyösen szerelmesek 
mellett. Még az öreg ember szivén is delejes áram fut 
keresztül, mikor közelébe ér annak a világot mozgató 
hatalmas életerőnek, melyet szerelemnek nevezünk.

Vén gazdák csodálkozva kérdezték tőlem, hogy 
érezheti meg néha-néha az ó-bor is ott lenn a pin- 
czében a szőlő virágzását, amikor ő maga is mintha 
pezsegni akarna, megindul egy kissé!

ügy elnéztem néha az öreg urakat, mikor ebéd 
végén elemezni kezdték — ki tudja hányadszor — a 
szerelem mivoltát. Hol szidták, hol nevették a bolon
dokat, tudniillik a fiatalokat. Nem hittem a logikájuk
nak, sem a nevetésük őszinteségének.

Akármit is mondtak, egy gondolatot hámoztam ki 
a beszédjükből, hogy a szerelem világerő s akár gyerek
tempó, akár nem, mégis tény, fönséges és igen titokzatos.

Nemrégiben álmosan ballagtam a berzenczei or
szágúton hazafelé. A fáradságtól alig értem volna rá 
az emberi szív rejtélyeit oldogatni. Elég dolgot adott a 
nyögés, meg a folyton lecsukódó szempillák emelgetése.

Egy elhagyatott, ódon kunyhó alatt fölocsudtam. 
Föl kellett ocsúdnom ; majd bele botlottam a fönséges, 
de igen titokzatos világrejtélybe, egy juhászbundába, 
melyben éjféli 12 órakor eleven positiv sarkú mágnes 
kapaszkodott a kunyhó vasrácsos ablakába. Azon belül 
meg a negatív erő kóczos fej közepéből kandikált ki
felé két fekete szemen.

költekezés után egy forinttal dijazott diurnistákká 
leszünk ?

A tudományos pályákba fektetett anyagi, szellemi 
és erkölcsi erő ugyan mindig szegényen adja vissza 
kamatait, de legalább annyit mégis ad, hogy valami
kép kiélhet azokból az ember. Hogy harmincz forint
nyi havi dij mennyi a mai világban, arra feleljenek 
meg a hazánk szék- és fővárosának lámpagyujtogatói, 
akik ez év nyárelőjén azért sztrájkoltak, mert kevesel- 
ték egy forint huszonöt krajczárnyi napi bérüket és 
egy forint ötven krajczárt követeltek. Nem a munkás 
proletár, hanem a képzett és művelt ember, a kit 
társadalmi igényei a szegényes ellátás ólom terhe 
alatt összetörnek, vagy adósságokba, vagy panaszos 
lemondásba taszítanak.

S ez az egy forintos műszaki diurnum kijár leg
kevesebb két és fél, legtöbb négy esztendőig. Azután 
lesz a fiatal (?) ember gyakornok. Mi is hát az ember 
harmincz éves korában az erdészeti pályán, a mikor 
már önállóságra ösztönzi férfias tettereje, s család
alapításra az élet kül-, s az egyén belmotivumainak 
sok száza ?

Feleljen meg reá az Országos Erdészeti Egyesület 
komoly közlönye, mely júliusban egy, a mi szolgálati 
viszonyainkat több külföldi állam erdészeti szolgála
tával hozta statisztikai párhuzamba, s kimutatja, hogy 
a magyar állami erdész gyakornokok átlag kora 
harmincz év, öt-hatszáz forint fizetéssel.

Azután a hivatás érzetét, a munkakedvet elég 
lehűteni azon egyetlen körülmény, hogy a mig az ifjú 
szakember nem állami tisztviselő, közvetlen főnöke 
elbocsáthatja, mint valami rósz szakácsnőt.* Ha 
paralellát akarunk vonni, megint nézzünk a munkás
osztályra, hol minden munkás existencziáját szerződés 
ereje védelmezi, mig az említett szakférfiakat az 
egyének tetszésének, avagy nem tetszésének teszik ki. 
Érettségiznek, harmincz és néhány tantárgyból vizsgát 
állanak ki az akadémián, esetleg tartalékos tisztek, 
hát csak van annyi pallérozottság és büszkeség ezen 
emberekben, hogy nem panaszkodnak, ha esetleg az 
országúton lelik tanyájukat?

* E kifejezés ma már erdészeti „szálló ige.“

Akarva, nem akarva, ismét azokat az oldhatatlan 
világrejlélyeket kellett oldogatnom. Bizony haragudtam 
volna, ha a sok csillag nem ragyogott volna oly ked
vesen, oly szelíden.

Mélyen bele néztem a ragyogó szemükbe s onnan 
olvastam ki két óra hosszat ezt a mende-mondál. Nem 
tudom, hány ember hiszi el: az egész világ egy kéz 
műve. Ezt azért hiszem, mert a tények végtelenül vál
tozó soraiban, számtalan fajában, rangjában közös vo
násokat födöztem fel.

S e közös jellemvonások a lények lényeges 
sajátságához tartoznak.

íme a távcső és a mikroskopnál is élesebben 
megfigyelő chemikus szeme észrevették a nagy termé
szetben, hogy a lények óriásai és törpéi, a földgömbök 
és az atomok szüntelen keresik, vonzzák egymást. No 
meg ugyanoly arányban taszítják is egymást, ha rá
untak vagy megharagudtak egymásra.

Laikus embernek megbocsátják a tudós profesz- 
szorok, ha a gravitácziót, a cobaesiót s egyéb vonzó 
erőt is mágnességnek tartok és titulálok. Hisz csupa 
rokon erő. Munkájuk egyre megyen: két-három külön
álló lény észreveszi egymást, megérzi egymás jelenlétét.

Belsejükben azt mondja valami, hogy egymás szá
mára valók. Törekednek, mozognak is egymás felé s 
ha nincs akadály útjukban, egymáséi lesznek. így bom
lik két hydrogén parány egy oxygén morzsa után s 
megalkotják a vizcsöppet. így keresi a föld a napot, 
de emez fél az ölelkezéstől, örökké távol tart minket 
magatói, mert elégnénk a szerelmében.

Ez a vonzó erő a nagy szakácsa ennek a szép

Jelen viszonyok közt nincsen semmi kecsegtető 
ezen közgazdaságilag fontos és természeténél fogva 
szép pályára.

Akik az erdészeti akadémiát elvégezték, bizton 
merik állítani, hogy annyi tanulással, fáradozással 
bármely egyetemet, vagy akadémiát el lehet végezni, 
s a pálya reménye biztatóbb. A kik pedig már gya
korlatban vannak, azok azt állítják, hogy a szolgálat 
nehézsége bármely pályáéval vetekszik, — csak a 
fizetés talált náluk kevesebb lenni.

A már egy ízben említett röpirat némi empha- 
sissal mondja, hogy könnyelműséget követ el jövője 
ellen, a ki erdészeti pályára lép. Hát ez a mondás az 
alanyi érzékenység hű képlete, hanem nincs minden 
jellemzetesség nélkül. A ki testestül, lelkestűi rátermett, 
szivében eszményies, tehetsége hivatásos, az semmi 
akadálytól vissza ne rettenjen. De a ki csak azért 
választja e pályát, mert hirtelenében jobbat nem tudott 
választani, az forduljon meg, a mig nem késő. Hivatás 
kell itt, vagy egy jó privát állás.

Színészet.
— Diplomás kisasszonyok. — Próbaházasság. — Hunyadi László halála. 
Léthe vize. — Tiszturak a zárdában. — A vasgyáros. — A falu rossza. —

Még oly zsúfolásig telve nem volt a ház, mint 
szombaton, e hó 16-án, a „Diplomás kisasszonyok1'- színre 
hozatalánál. E tréfás ötletekben gazdag, a nőemanczipá- 
czió tulhajtásail nevetségessé tevő énekes népszínmű
vet igen sikerültén, hatásos elevenséggel adták elő. A 
szereplők közül első sorban Berzsenyi Margitot, ki dr. 
Csillag Arabella, egyetemi magántanárt és Tomory 
Melissát, ki dr. Faragó Margit, orvostudort adta, kell 
kiemelnünk. Berzsenyi Margit, e szép tehetségű, jeles 
alakitó képességű művésznő minden egyes mozdulata 
szorosan beleillett szerepének keretébe; és mily élén
kek, kifejezők voltak mozdulatai! Nemcsak arcza, nem
csak hanglejtése beszélt, de egész mindene a kis ujja 
hegyéig; majd azt lehetne mondani; azonosult szere
pével. Tomory Melissa is kitűnő hangulatban volt. Ked
ves játékával, helyesen színezett dalaival ismételten 
tapsokat aratott. Igen jól festett Szilágyi Aladár is, 
mint Lipkay Fridolin, Halrnay Kornélia, mint ennek

Geának (földnek). Millió falevélben, megannyi bogrács
ban, avagy mélyen a föld méhében főzi, süti a sok 
sejtet, kristályszemcsét, melyből a növény teste és a 
hegy bordázata készül.

Az atomok nem állhatnak ellent egymás hatal
mas vonzásának. Talán sejtelmük sincs világépitő ölel
kezésükről s arról a csalhatatlan, sérthetetlen számtani 
pontosságról, mely őket súly- és helymérték szerint 
sorakoztatja, keveri.

Mennek, mozognak, mert menniök kell. Ölelésük 
öntudatlan, hideg. A nap nem tudja, hogy ő forró és 
fényes, a jég nem sejti, hogy lehellete halálos, dermesztő. 
A tölgynek senki sem súgta meg, hogy dereka erős...

Miért is ragaszkodik tehát egy atom a másik 
atomhoz, millió parányi teremtés más millió lényhez 
oly őrületes szerelemmel ?

Mert kell! Világot építenek.
Ki mondja, hogy kell? Ez az igazi kérdés! Erre 

felelj, ember!
Én egy másik kérdéssel felelek reá: miért nem 

alszik Andris juhász, hanem bekopogtat a borzas fejű 
Marcsa ablakán ? Miért nyughatatlankodik, amíg jól 
megyen a sorsa ? Miért akarja föláldozni a saját énje 
szabadságát, függetlenségét? Miért akar izzó szerelem
mel beleolvadni más lénybe ?

Szeretni akarja, bírni akarja a nélkül, hogy tudná 
miért. Vagy tudja ? Igen, sejti.

Ez uj birtokviszony, ez uj élet, e kettős élet, 
melyet egygyé olvaszt a kölcsönös vonzódás tiszta tüze, 
megsejteti az emberrel a más világot, a szeretet vilá
gát, melynek alapszabálya a másban való élet. Ennek 
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neje és Demény Albert, mint az emanczipált Arabella 
papucs alatt nyőgő férje. Lónyay Piroskának, mint 
Oceana, sajnos, csak rövid szerepe volt s igy nem fejt
hette ki szép tehetségét. Rátkay Sándor kupiéit kifogy- 
tig meghogyvoltozták; egy szóval, a közönség egy de
rült est mosolygó hangulatával távozott.

Vasárnap, 17-én, délután zónaelőadásul a „Proba- 
liázasság" került szinre, mely a telt házban zajos tet
szést aratott. Este megismételték a „Diplomás kisasz- 
szonyok“-oX.

Hétfőn este, leszállított helyárak mellett, telt ház 
előtt szinre került „Runyady László halála'1, igen jó 
előadásban, díszes jelmezekkel.

Kedden, 19-én a „Léthe vizé"A adták. Az est jel
legzésére legyen szabad csak egyet felhozni. Nem szo
kás a színházban nagyon hangosan kifejezni a derült
séget, ez manapság a minden nemzetbeli országgyűlé
seken szokott csak előfordulni, de a „Létbe ®W“-nek 
második felvonása alatt a jókedv annyira uralomra 
kapott, a derültség oly zajos kitörésekben nyilvánult, 
hogy már a széksorok alá kezdtünk nézni, nem gurul-e 
ott nevettében valamely rózsás hangulatra ragadott 
honpolgár. Berzsenyi Margit, mint Kate Florida, balle- 
rina, Kovács Lenke, mint Nelly, pénztárosné, jó kedvvel, 
elevenséggel játszottak. Ralmay Kornélia, mint egy mér- 
tékletességi egylet elnöke s a mellett Gandle Benjámin 
(Szilágyi Aladár) neje, pompásan adta szerepét, úgy 
Szilágyi Aladár is. Krasznay Andor (Pemberton Fran- 
cis) az előbb nevezett kettővel együtt oly humoros ala
kokat képeztek, kik a házat nem engedték kifogyni a 
derültségből. Demény Albert, mint Francis apja, igen 
élethiven adta a kalandos múltú, élelmes körjegyzőt, 
A sűrűn felcsattanó tapsokat méltán aratták a „Léthe 
vize1' szereplői.

Szerdán, 20-án, operette előadás volt: „Tiszturak 
a zárdában". Nem rajongunk ez operette librettója iránt, 
de zenéje jó, fülbemászó. Az előadás kezdete előtt 
Gyárfás Ödön rekedtsége miatt a közönség elnézése 
lett kikérve. Daczára e rekedtségnek, Gyárfás Ödön 
igen jól oldotta meg feladatát, mint Narciss de Brissac, 
muskétás kapitány. Nagy Pista, mint Gontran de Solans, 
énekével aratott tapsokat. Tomory Alelissát és Kovács 
Lenkét, mint Louise és Mariét, ismételten megtapsolták, 
mit meg is érdemeltek. Halmay Kornélia minden túl
zástól menten, finom játékkal adta a zárdabeli fejede
lemasszonyt. Vágó István, mint Bridain abbé izről-izre 
sikerült alakítást mutatott be.

Csütörtökön, 21-én Demény Albert jutalomjátékául 
„A vásgyáros" ment; a nagyszámú közönségnek alkalma 
nyílt Demény Albert kitűnő alakítási tehetségét megis
merni, Derblayt adta, a vasgyárost. Játéka a jól felfo
gott szerep gondos tanulmányozására vallott, kifogás
talan, megragadó alakítása és Berzsenyi Margit (Claire) 
jeles játéka nem egy Ízben könnyekre indította a kö
zönséget. Ralmay Kornélia (Beaulieu márkinő) "Kovács 
Lenke (Susanne), Krasznyai Andor (Bligny herczeg), 
Vágó isfoáw(Bachelin) nagyban hozzájárultak az elő
adás sikeréhez. D. Kovács Kornélia igen jól adta Athe- 
naist; kivált azon jelenete, melyben nyíltan kitör gyü- 
lötete Claire ellen, igazán sikerűit; úgy arczjátéka, mint 
hanglejtése s mozdulatai élethüségük által közvetlenül 
hatottak. — Kis Pál színtársulata, különösen a dráma 
és vígjáték terén — hizelgés nélkül legyen mondva — 
méltóan megállja helyét.

prózai neve, terminus technikusa: a szeretet. Egyik vál
faja a szerelem, a férfi és nő ösztönszerű vonzódása 
egymáshoz.

Csak egyet tud, csak egyet érez a férfi, a nő, hogy 
egymást szeretniük kell.

Miért kell ? Csupán azért-e, mert uj világot fog
nak alkotni, építeni, a jövő emberiség nagyszerű gyűj
teményét, miként az atomok a chemiai vegyületek ezreit?

Nem, ebben már túlszárnyalják, elhagyják az anyagi 
világot. Ebben csak anyagi természetet árulnának el.

Ezt az alsóbbrendű hivatást akkor nem érzi a 
szív. Csekély rezgése volna a szívnek, melyet ez a gon
dolat remegtet meg egész valójában: ó' az enyém, bol
dog vagyok. S ez a szellem kivánkozása, vonzódása a 
szellemhez.

S ki mondja, hogy boldognak lennem kell ? Erre 
felelj bölcs ész!

Én azt hiszem, ugyanaz, aki a kettős életnek, az 
összeolvadt életnek problémáját rábízta az atomokra 
is, anélkül azonban, hogy boldogokká tette volna őket.

Ehhez ugyan az anyagnak nem adott öntudatot, 
azaz lelket, de adott Andrisnak és Marcsának.

S igy a mágnesség és a szeretet élete, a mennyi
ben, hasonlítanak egymáshoz életük menetében annyi
ban egy mester kezére vallanak, amiben pedig az egyik 
a másikat túlszárnyalja, abban a szellemes mester dicső
ségét hirdetik.

Laikus.

Pénteken, mint zónaelőadás „A falu rossza" ment; 
mondanunk sem kell, hogy egybevágó, hatásos elő
adással. Hiszen, kinek alkalma volt e színtársulat, erőit 
megismerhetni, csak elismeréssél lehet irántuk. Kár, 
hogy kicsi, szinpadnak csúfolt állvány áll csak rendel
kezésükre, mi szerfölött megnehezíti a helyes jelenete- 
zést. De talán idővel másként lesz az.

KÜLÖNFÉLÉK
Napirend 1897. október 17-én.

Naptár : Vasárnap, október 24. — Róm. kath. és prot: Rafael. 
-- Görög-orosz (október 12.) : Tarák. — Izraelita: Simehath thor. 
— Nap kel: 6 óra 18 perezkor, nyugszik: lóra 38 perczkor.— Hold kel: 
4 óra 16 perezkor d. e.; nyugszik.3 óra 25 perezkor délután.

Vasárnap nagyinise a Nagy-boldogasszonyról nevezett temp
lomban 9 órakor reggel, magyar 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 
magyar isteni tisztelet.

— Szeméiyi hírek. Sóltz Vilmos, akad, tanár, fő
bányatanácsos Budapestre utazott.— Nagy Géza huszár 
őrnagy Pozsonyból és neje szül. Muszka Margit úrnő 
ez idő szerint városunkban időznek. — Bárdossy 
Antal, kir. bányatanácsos Dubnikról, hol az opál-bányá
kat látogatta meg hi vatalosan múlt pénteken vissza
érkezett.

— Aranylakodalom. Idősb Richter György 
nyug. kir. bányatanácsos és neje szül. Tannenberg 
Mária múlt kedden, e hó 19-én ünnepelték meg a 
legszűkebb családi körben egybekelésüknek 50 éves 
emlékünnepét. Az ünnepi ebéden a családtagokon kívül 
csak Krausz Géza erdőmester, anyósa és neje és Krausz 
Kálmán főkapitány és neje vettek részt. — Meghatotta 
az összes jelen levőket midőn az e napon 85 évét 
betöltött aggastyán szép szavakkal emlékezett meg a 
lefolyt 50 évről kijelentve, hogy soha egy gondolattal 
sem bánta meg, hogy szeretett feleségét, ki az egész 
hosszú életen át hű és odaadó élettársa volt s jelenleg 
is az, oltárhoz vezette és megköszönte a jelenlevőknek 
az ünnepélyen való szives részvételüket. Erre Krausz 
Kálmán szokott melegségével s szép előadásával a 
jubiláló házaspárt és az egész Richter családot éltette, 
mit lapunk szerkesztője, mint az örömünnepet ünneplő 
szülők jelen volt gyermekeinek legidősebbje, köszönt 
meg; emelvén még ezen kívül poharát Krausz Géza 
erdőmester egészségére is. — A társaság legjobb han
gulatban estig maradt együtt. A jubiláló házaspárhoz 
számos levélbeli és sürgönyi gratulátió is érkezett, 
melyekért ez utón mond szívélyes köszönetét Idősb 
Richter György nyug. kir. bányatanácsos.

— Fényes esküvő. Múlt kedden, e hó 19-én 
kelt egybe dr. ifj. Knezovits Adolf fővárosi fiatal ügy
véd, id. Knezovits Adolf társpénztári pénztárnok fia, 
Cathri Vilma kisasszonynyal, Cathri Sales fővárosi vál
lalkozó bájos leányával Budapesten, a kapuczinusok 
budai templomában. Tanuk voltak: a vőlegény részé
ről dr. Szabó József fővárosi ügyvéd, a menyasszony 
részéről Csutor János, uyug. magyar gárdista-őrnagy. 
Az esküvőn városunkból részt vett a vőlegény atyja 
és Aranka buga. Az esküvőt gazdag lakoma követte 
az örömszülők vendéglátó házánál.

— Ünnepély. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter külön leiratban rendelte el, hogy a közép
iskolákban azon alkalomból, hogy ő felsége a nemzetet, 
a tiz szoborral megajándékozta, hazafias ünnepély 
tartassák. A helybeli kir. kath. nagygymnásium holnap 
hétfőn tartja meg az ünnepélyt a gymnasium épületé
ben; a lyceum pedig f. hó 29-én pénteken délelőtt 
fogja azt megtartani az óvár tornatermében. Lesz sza
valat, ünnepi beszéd és a lyceumi dalkör énekel.

— A reformatió emlékünnepe. Jövő vasárnap 
31-én az ág. hitv. ev. templomban a reformatió 
emlékünnepét a lyceum külön isteni tisztelettel fogja 
megünnepelni. Ez alkalommal a lyceumi dalkör előad 
egy régi magyar éneket „A gályarabok énekét.4'

— Az akadémiai ifjúság1 ismerkedési estélye 
a múlt hét szombatján kitűnő hangulatban és igen 
elegánsan folyt le. Ez az estély magában meg volna 
képes czáfolni azon általánosságba vessző és sokszor 
hangoztatott vádat, hogy az akadémia hallgatói Sel- 
meczen elég társadalmi műveltséget nem szereznének. 
Annyi művetséget és sliffet mutatnak összejöveteleiknél, 
hogy bizony sem ők, sem mi nem szégyelhatjük magun
kat. A „Selmeczbányai: Hiradó" azt mondja áz estély
ről, hogy kár az ifjúságot egyedül mulatozni hagyni. 
Bizony kár, — de nem az akadémikusokra, — hanem 
közönségünkre nézve, mert azáltal, hogy távol marad 
ilyen alkalmakkor, az akadémia ifjúsága iránt hangoz
tatott vonzalom őszinteségét nem igen dekumentálja. 
Az akadémiai tanács távolmaradása, nagy és kinos 
feltűnést keltett az akadémia hallgatói közt. Az estély 
a kerek és magvas dikciókban kulminált. Alább kö
zöljük sorban, a mint elmondattak, mert ezek vissza
tükrözik fiatalságunk érzelmeit. — Zivuska Jenő elnök 
igy szólott:

Ismerkedésre gyűltünk ma ide össze, hogy személyenként és 
egyedenként ismerjük meg egymást, azok, a kik már a törekvések
ben és eszmékben társak és barátok vagyunk. Egy diszes intézet 
tagjait látom e helyen összegyülekezve, a kiket nem minden hason
latosság nélkül tekintek én valamely hatalmas fa részeinek. Az ér
demes tanári kar képviseli a fának éltető szerveit, a gyökereket, — 
akik az egész szervezet felépítéséhez képző, alakitó és eharakterizáló 
anyagot szolgáltatnak. A tekintetes assistens uraké a közvetítő sze
rep, — ez a fa törzse, 'falán kissé poetikusnak és öntetszelgönek 

látszik azon hasonlat, ha éppen a nemes ifjúságot a fa virágaihoz 
hasonlítom. De hát a virág a tavasz, a virág a remény symboluma. 
Sok közülünk az élet fáján már-már gyümölcsé zsendül s kezdi 
beválltani a hozzá kötött reményeket, — mig a fa másik oldalán 
friss bimbóból csak most kifejlődött egyedek jelentkeznek — a kik
ben uj kedve telik a gazdának, s a kik által egy újabb reménység 
sejtelme születik. Régi iskolánk fáján ti vagytok az uj virágok 
tisztelt első éves kollégáim, a kiket a régiek nevében szívből üd
vözöllek. Ezen üdvözletei azon reménynyel fűzöm egybe, hogy hívek 
maradtok törekvéseinkhez, velünk jó és balszerencsében osztozkod
tok, szóval ti is szolgáljátok a testvériség nemes társadalmát Legye
tek nyílt szivű kollégák és tartsátok meg az összetartás azon szel
lemét, melyet mi a felejthetlen elődöktől tanultunk. Az eszmék 
hullámverésében haladjatok folyton előre, de fél szemetekkel tekint
setek a múltba is, a hol igazán tiszta ideálok képe áll. A mig 
fiatal emberek társadalma népesíti' be ez ős város belsejét, addig 
azoknál szebbet keresni nem lehet, azoknál szebbet nem találtok 
soha. E reményben kívánok jó szerencsét. Isten hozott benneteket.

Majd ezután Schifter Ferencz köszöntötte fel az 
akad, tanári kart a következő beszéddel:

Nagyságos akad, tanács! Tek, assistens Urak! Nemes akad, 
ifjúság!

A diszes asztaltársaságon körültekintve az emberi korok vi
rágaiból összefont koszorút látok, melynek egyik ágát a nemes 
ifjúság, másikát a tisztes férfiúi és aggkor képezik. Én az utóbbiakra 
ürítek poharat, — s hogy symbolikusan ne beszéljek, a szép ko
szorú egyik ágául a mi nagyságos tanári testületünket tekintettem. 
A tudomány széles látkört ad és magas szempontokat. A kik elmé
lyedtek a tudás mélységeinek szemlélésében, azok nem úgy fogják 
fel az életet, mint egyik napnak a másikhoz való fűződését — ha
nem a történelmi felelősség magaslatáról, — a hova felemelkedni 
nehéz, de a honnan lépéseinknek irányt szabni annál is könnyebb 
mert tisztában vagyunk az emberi igazság minden kellékeivel. — 
A mikor éppen tudatában vagyunk e magasságnak, nem veheti 
senki rossz néven a tettre kész és diesvágyó fiatalságtól, — ha ő 
is mohón keresi azon ösvényeket, melyek a mélyből a magasba, a 
lapályból a hegyre, a sejtésből a tudásra vezetnek. Mi nem csupán 
rideg szakiskolának tekintjük a selmeezi akadémiát, nem csupán 
országutnak az élet küzdelmes piaezára — hanem egy olyan neme- 
intézetnek, melynek falain belül a szakemberben, a hazafi, az önér
zetes férfiú neveltetik, — A tudomány elsajátításának nehéz módjai 
vannak, de nem csalódom, ha egyenlő nehézségűnek állítom a 
tanítás módját is. Nehéz tanítani — nemcsak azért, mert a tanítás 
absolut tudást feltételez, — hanem nehéz, mert nagy a vele járó 
felelősség. E kettős és igen nagy nehézséggel szemben csak olyatén 
tudós állhat fenn rendületlenül, mint a milyen a mi nagyságos 
tanári karunké. Azon, nem a tudás köréhez, hanem az ember er
kölcsi tartalmához csatolt vonások megrögzítésére, a milyenek a 
hazafiság, a tiszta jellem, — megint csak olyan magasabb szem
pontok kellenek, melyekből az egész ethikai látkör tisztán kivehető 
Mi ezen nyilvánulásokban látjuk a nagyságos akadémiai tanács 
legszebb működését. Az ő tetteiknek és példáiknak emléke nemcsak 
a mi virágzó ifjú korunk hevületének — hanem egy rövidebb vagy 
hosszabb emberi élet emlékezetnek lesz emléke. Minden ember 
egy individium, a ki az események és emberek behatása alapján 
maga ad magának bizonyos sajátos jelleget. Én azt. hiszem, hogy 
az ifjúság az egyéniség formálódásának lázas kora, — s azt hiszem 
hogy ezen korszak nyomai egész életén keresztül megmaradnak az 
ő személyén. Adja az ég, hogy bennünk a selmeezi szakiskola egy
kori hallgatóiban minden tekintetben derék individiumokat lásson 
a társadalom a nagyságos tanári kar dicséretére s a mi büszke
ségünkre.

A vendégekre Blaschek mondta a következő pohár
köszöntőt :

Két hatalmas, mélyen rejlő érzés tölté. el keblünket, midőn 
a mai, régtől szokásos, hatásában mindenkor uj hivatalos estélyen 
megjelentünk, e két érzés teszi emelkedetté e hangulatot itt tartóz
kodásunk egész ideje alatt erősítve az elnök ur szépen hangzó 
üdvözlésétől és édesítve akadémiánk szeretve tisztelt vezetőjének 
biztatásától: e két érzelem egyike a büszke öntudat, hogy hírneves 
akadémiánk kötelékébe lépve és körünk zászlajá alá sorakozva ré
szesei és szereplői lehetünk újból ama formálisan szép és hagyo
mányos viszonynak, mely ez alkalommal tanárt, tanitványnyal, 
idősbet, tapasztaltat, velünk a jövő élet serdülő munkásaival össze
fűz. A másik érzés, melyet felemlítő. az öröm érzete, hogy ismét 
szerény körünkben tisztelhetjük képviselőit azon városnak, mely 
mindnyájunkat a szívélyes jóakarat és jóindulat minden jelével oly 
sokszor kitüntet! Mint a vándormadarak, ha elhagyott fészküket 
távollétük után ismét a maga régi kedvességében fellelik és a ház
tájék lakói örömmel fogadják a vidám s bizony sok zajjal-bajjal 
váró lakókat, úgy jelentünk meg mi is, nagy rajban lepve el e 
kedves várost, oly örömmel vonultunk be újra elhagyott kamráinkba, 
hogy részesei leszünk a selmeezi élet kellemeinek, megszolgálás 
fejébe vidám életet a fiúi kedélyből s szüntelen frissen fakadó 
jókedvet hozva magunkkal! S igy mennyivel is inkább megható 
reánk nézve a mai est varázsa, midőn körünk régi, változatlan jó- 
barátjai és jóakarói körében látjuk magunkat kik egybejöttek, hogy 
újonnan érkezett kollégáink tisztelgését elfogadják s bennünket 
üdvözöljenek! Az egész ifjúság nevében szólok, midőn a vendég 
urak rokonszenvének e szép nyilvánulásáért köszönetét mondok és 
annak további fenntartásáért esedezem; mindnyájunk szive össze
forr ama kívánságban, hogy az Isten éltesse a mélyen tisztelt ven
dégurakat és az általuk képviselt selmeezi közönséget.

Acker Viktor az assistensekre emelte poharát s 
igy szólt:

Mélyen tisztelt vendégek! Nagytekintetü tanári kar! Tekin
tetes assistens urak 1 Kedves barátaim.

Bárhova tekintünk is, sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy 
régi szép intézmények és szokások lassan kint kivesznek. — Legtöbb 
hazai főiskolánkon már nyomát sem találjuk azon szép diákéletnek, 
melyre apáink még most is örömmel emlékeznek vissza. E mind
inkább sivárrá valló egyetemi élet közepette, mint kis sziget tűnik 
ki akadémiánk. Mi még híven megőriztük nagy részét azon kedves 
szokásoknak, melyek itteni tartózkodásunkat kellemessé teszik. — 
Ezek egyike ismerkedési estélyünk is, melyen egyrészről tárt 
karokkal fogadjuk uj pályatársainkat, másrészről pedig először 
üdvözöljük volt barátainkat, az assistens urakat a tanári kar kö
rében. Azon leendő viszony, mely bennünket egykor egyesített, 
tisztelt assistens urak, teszi lehetővé hogy tanulmányaink folyamán 
ügyes-bajos dolgainkban feltétlen Dizalommal forduljunk önökhöz,- 
mi leghathatósabb támaszunk a fellépő nehézségek leküzdéséhez. — 
Ezen az inkább egyénenkint reánk háramló előnyén fontosabb 
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azonban, hogy önök buzgó támogatói is hagyományos szokásaink
nak. Hiszen rövid idő választja el önöket azon szép napoktól, mi
dőn még velünk együtt lelkesedtek, velünk együtt buzgólkodtak 
intézményeink épségbentartásán és fejlesztésén, melyek valamennyien 
úgy is csak arra irányulna, hogy bennük a még szunnyadzó fér
fias önérzetet felébresszék s a hazaszeretet tűzét lohadni ne hagy
juk. Azon biztos reményben üdvözlöm önöket, hogy most is még 
az említettem eszmék lelkesítik, s azokat jelen állásukban szerény 
hatáskörükhöz mérten támogatják, mert nagyobbak az eszmék 
hogysem csak pillanatnyi benyomást gyakorolnának s nem egy 
férfi élte alkonyát éppen ezek emléke aranyozza be. Mindnyájunk 
őszinte érzelmét tolmácsolom, midőn azt mondom : éljenek az assis- 
tens urak.

Az egyes felköszöntőkre Dr. Fodor László bánya
tanácsos, Körmendi Béla, Tomasovszky Gyula, s kiváló 
gyönyörű szavakban Hidvégbi József válaszoltak.

— A balek bál. Mint lapunk zártakor értesülünk, 
az első éves akadémiai hallgatók tánczmulatsága nov. 
hó 6-án a Városi Vigadó összes termeiben lesz meg
tartva. A hölgyek kéretnek egyszerű ruhában meg
jelenni. A meghivók e napokban osztatnak ki; a ki 
erre igényt tart, de tévedésből nem kapott volna, for
duljon Pálik I., bál rendezőségi elnökhöz.

— Rendőri hírek. Trachoma vizsgálatok. Rendőr
ségünk most tartja a szemvizsgálatokat az összes tan
intézetekben és bányatelepeken; eddig csak egy trachoma 
eset állapíttatott meg; az óvóintézkedések megtétettek. 
A vizsgálatok befejezéséről kimerítő jelentést hozunk 
annak idején. — Lopások. Hodrusbányán f. hó 20-án 
Daubner N. nevű 17 éves suhancz behatolt Lichner 
bányász házába és onnan 6 frt 20 kr készpénzt és 
különféle tárgyakat és értékeket lopott el; a házba 
úgy ment be, hogy tudta a kulcs rejtekhelyét, ezt innen 
kivette és mindent szépen nyugodtan kinyitogatott és 
ismét lezárván minden ajtót, csendesen visszavonult. 
Lindmayer János tb. rendőrfogalmazó azonnal meg
ejtvén a nyomozást a tettes nyomára jött, a lopott 
tárgyakat megtalálta, maga a tettes azonban megugrott. 
Most körözik. — Bankán Várady Antal nyugalmazott 
kúriai ajtónálló a ki Budapestről Bankára jött állandó 
pihenőre (!) f. hó 20-án arra ébredt fel, hogy nehezen 
összeszerzett baromfia eltűnt; — szép tyúkjait és ka
csáit stb. ellopták. A nyomozás megindult ugyan de 
eredménye aligha lesz, mert hiszen ki nyomozzon ? 
— rendőr nincs, tisztviselő nincs tulajdonképen, mert 
a mi rendőreink minden mással inkább vannak meg
terhelve, úgy, hogy tulajdonképeni rendőri teendőkre 
alig marad idejük. — Hát meddig fog e nyomorúsá
gos állapot tartani ? Mint halljuk ez ügyben erélyes fel
szólalások lesznek a jövő szerdai közgyűlésen.

— Vidéki hírek. A Szent István-Társulat nagy
lelkű működése ismeretes. A többi között szegénysorsú, 
de szorgalmas és jó magaviseletű tanulóknak évenkint 
több ezer darab tankönyvet szokott teljesen ingyen 
ajándékozni. A zsarnóczai r. kath. elemi iskola mindkét 
tanítója kérelmet intézett tehát a nevezett társulathoz, 
melynek azon szép eredménye lett, hogy a zsarnóczai 
tanulók nyolczvan darab tankönyvet kaptak. Áldja meg 
az Isten a társulat ezen nemeskeblíiségét. — Gyilkos
sági kísérlet. Madarasalján történt október 16-án, hogy 
egy apa és suhancz fia között vita támadt. Erre a 
fiú kést ragadva apja mellébe akarta azt mártani, de 
részint a i libában, részint a mellcsontban a kés meg
akadt s pengéje letört. Az apa bepanaszolván fiát, a 
csendőrség ezt Újbányára a kir. járásbirsághoz bekísérte, 
hol a vizsgálat folyik. — Frigyes Lipót 0 Fensége már 
közel egy hónapja, hogy az oszlányi kerület Incze 
völgyében levő kaslály urának vendége. Hogy 0 Fen
sége biztonságban érezze magát, naponkint más és 
más csendőr őrjárat lett kivezényelve a völgybe s ezt 
a derék csendőrök oly ügyességgel tudták kivinni, 
hogy 0 Fenségének még csak feltűnő sem lett, hogy 
személyét őrzik. Október 17-én találkozott az őrjárattal 
s elismerését fejezte ki mindezekért a csendőröknek, 
mely alkalommal mind a hatot, köztük újbányáinkat 
és zsarnóczaiakat is, pompásan megvendégeltette. — 
Fesseíí eb garázdálkodott f. hó 19-én Zsarnóczán és 
Surka Jánosnét, kinek 6 élő gyermeke van, megmarta. 
Az eb útközben több malaczot s ebet megmart. Most 
nagy a félelem. A megmart asszonyt Budapestre vitték 
a Pasteur intézetbe. — Pusztul a baromfi. Újbánya 
körüli falvakban a baromfiakat, úgy látszik, valami 
járvány nagyon pusztítja.

— Vadászat. F. hó 17-én volt az első vadá
szattam gyakorlat az akadémia vadászterületén, melyen 
a gyakorlatokat vezető Gsiby Lőrincz erdőtanácsoson 
kívül Belházy Gyula tanársegéd és számos akadémiai 
hallgató vett részt.A vadászat, ha végeredményében 
nem is mondható nagyon eredményesnek, igen érdeke
sen folyt le, mert bizony a fiatalságnak a puffogtatás
ból eléggé kijutott! Terítékre került összesen 3 darab 
nyúl, 1 darab szalonka és 1 darab fogoly. A szalonkát 
Csiby Lőrincz erdőtanácsos, a foglyot Matunovits 
Károly akad, hallgató és a 3 nyulat Veszthof, Schmuck 
és Frommayer akad, hallgatók lőtték. Tudva a vadász- 
régulákat sok nyaktörést kívánunk a jövendő gyakor
latokhoz!

— Az orsz. bányászati és kohászati egyesület 
választmánya november hó 6-án választmányi gyűlést 
tart a bányatörvényszéki épület nagytermében.

— Pályázat. A selmeczi önk. tűzoltó egyletnél 
megüresedett egyik szolgai állásra pályázat hirdettetik. 
Évi fizetés 180 frt, pályázati határidő két hét. A kér
vények az egylet elnökségéhez nyújtandók be.

— A selmeczi gyógyászati és természettudo
mányi egylet gyűlése és Tuzson János előadása múlt 
szombatról elmaradt, mert igen kevesen jelentek meg 
E gyűlés tehát tegnap szombaton tartatott meg és 
Tuzson János erdész akad, tanársegédnek „a fák 
anatómiai szerkezetéről" tartott előadását a jelenvol

tak nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták végig. 
Újból és újból felhívjuk közönségünk figyelmét ezen 
egylet üdvös működésére és előadásaira, melyek érde
kesek, tanulságosak és nyilvánosak, tehát az érdeklődő 
művelt közönség által szabadon látogathatók.

—- Pánszláv őrültség Bakabányán. Nem nevez
hetjük másként, mint őrültségnek azt, a miről 
ottani levelezőnk értesít, Szlujka Sándor ottani 
derék polgártárs ugyanis tégla és cserépzsindely égetőt 
állított fel s e vállalatába körülbelül 10.000 forintot 
fektetett. Daczára annak, hogy terményeit, pl. a cserép
zsindelyt nem a másutt dívó áron, 80 vagy 60 frtjával 
de sokkal olcsóbban, 40 frtjával árusítja, mégsem 
részesül oly pártolásban és támogatásban, mint meg
érdemelné ; talán azért, mert Szlujka Sándor elismert 
jó magyar hazafi? sőt az ottani pánszláv párt annyira 
vitte az ellene való áskálódásokat, hogy a tanács 
abbeli határozatát, melylyel neki a szükséges telek 
haszonbérlete és haszonélvezete biztosíttatott, a me
gyéhez felebbezte. Hol van itt a józan ész ? ! Hát annyira 
viszi a nemzetiségi gyűlölség ama pánszláv pártot, 
hogy a magyar vállalkozás ellen még saját érdeke 
károsodásával is működik ? ! Hiszen ily vállalat léte
zésének, felvirágzásának örülniük kellene, nem pedig 
annak gátat vetni. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
a megye ama hóbortos felebbezést érdeme szerint 
méltányolja, azaz: sutba dobja.

— Zárlövészet volt e hó 17-én a helybeli pol
gári lövöldén, hála a kedvezőbbre fordult időjárásnak, 
mely annak megtartását lehetővé tette. 406 lövés esett 
összesen 447 köregységgel, közte 1 szög és 8 négyes. 
Az első dijat Ochtendung ígnácz szöglövésre, a máso
dikat Seidel Ágoston nyerte el. Fiedler Gyula 3, 
Friebert Ferencz 3 és Dr. Stuller Gyula 1 négyest lőtt. 
E lövészettel tehát csakugyan véget ért az idei lövész
évad, s ha mindjárt kedvező maradna is az időjárás, 
a korán beálló sötétség miatt több lövészetet nem tar
tanak. Nehány hónapra pihenni fognak tehát a fegy
verek. De reméljük, hisszük, hogy jövőre annál erősebben 
és sűrűbben fognak megint durranni a nemes lövész
sport nagyobb dicsőségére.

— „A tapintásról" tart f. hó 30-án d. u. 5 
órától kezdődőleg népszerű előadást Vitális István lyc. 
tanár munkatársunk, az akadémiai Belházy-féle ház 
tantermében. Az előadáson hölgyek és nem tagok szí
vesen láttatnak. Miután az előadói a helybeli, a ter
mészettudományok iránt érdeklődő művelt közönség, 
már úgyis előnyösen ismeri, ezen előadása is igen né
pesnek Ígérkezik.

- A selmeczi kereskedelmi és hitelintézet 
részvényeinek (még 181 darab) Hell Jakabtól leendő 
megvételére konsorczium van alakulóbán. A ki ebben 
részt akar venni, forduljon e lap kiadóhivatalához.

Piaczi árkimutatás
az 1897. év október hó 23-án tartott hetivásárról.

Az árú Ára
.

Az árú Á r a
megnevezése legal legm megnevezése legal [legm

Búza . . mázsája 10.-11.- Borjúhús. • klg.-ja —.50 — .60
Rozs . . „ 6 90| 9.- Sertéshús, • w -.48 -.52
Árpa . 6 50Í 7.- Kolbász . -.70 — .80
Zab 6 20 6.70 Szalonna. • » -.64 —.70
Bab . . 16.-17.- Disznózsír —.— -.70
Borsó . . „ 12.— 14 — Ludzsir . • » 1- 1.20
Lenese . ,, — .— 20.— Váj . . •• H —.70 -.80
Mák . . „ 20,—124 — Túró . . -.28 -36
Búzaliszt . „ 18 — 20.— Méz . . 1.— 1.40
Rozsliszt . ,. 16.-118 — Buzakenyér • 1) -.12 -.16
Árpadara. „ 16.-18.- Szopós malacz drbja 2 — 3.-
Rizs . . „ 18.-26.— Nyúl . . • n 1.- 1.30
Káposzta fejenként —.— —.06 Tojás . — -.02
Burgonya egy zsák 2.20. 3 — Csibe. . párja -.40 -.80
Nyers kávé klg.-ja 2.—| 2.50 Kappan . 1 — 1.20
Bors.................. 1.20’ 1.30 Kacsa 1.— 1-50
Paprika . . „ -.80 1.20 Liba . 1 20 2—
Czukor süveg ,. — .44 — 48 Tej • • . literje —.08 -.10
l'zukor koczka .. —.46— .50 Tejszín . —.20 -.24
Marhahús . ,. -,-.44-.50 Boreezet . — .36 -.40
Juhhus . —.44 — 48 Tűzifa méterje 1.45 2.50

Selmeczi telefon hírmondó tudósítása.
Zóna idő : október 24-ike, vasárnap d. e. 9 óra pontban.
Azok a nyaralórészvényesek, kik részvényeik egy harmadát 

kifizették, ismérkelési estére jönnek össze, a mikor is elhatározzák, 
hogy a nyaralók helyett téli menedék — és melegedő házikókat 
építenek.

"Mivel a felső Rózsa-utázábai való közlekedés napról-napra 
nehezebbé válik, az ott lakók nagy mennyiségű olyan csúszó 
bőrök beszerzéséről gondoskodnak, a melyek egyúttal foszforeszkál- 
nak is vagy legalább világitó szikrákat hánynak.

Érdekes gyűlésre jönnek össze legközelebb igen tisztelt 
polgártársnőink, hogy a polgári kimenők körűi tapasztalt rendel
lenességeket megbeszélve egyöntetű határozatokat hozzanak a meg
szorítást vagy büntetést illetőleg.

Mivel katonaságunk egy kocsiban elutazott, ezentúl a hely
őrségi szolgálatot az anyámasszony katonái fogják teljesíteni.

Az egyik közművelődési persely a fölötti örömében, hogy 
benne egy egér család tanyát ütött, ugrálni kezdett és a vendégek 
szemeláttára a helyiségből kifutott.

A kis vasutat, hogy jobb kedve legyen, ezentúl Bélabányán 
az ottani büdös, savanyuvizes spriezezerrel fogják megitatni.

A helybeli czipészek a telefon lerombolását kérelmezik, mert 
ezután még a sétáinkat is telefonice végezzük.

A vihnyei penészgomba (vagy tenyészgomba?) a brüsszeli 
gazdasági kiállításon díszoklevelet nyert.

Mivel a súlypont Budapestre helyeztetett, városunk jövőjének 
mérlegrúdja még jobban alászáll, mert a sok érez lehúzza.

üj biztositó társaság alakul városunkpan, mely a kis vas
úton utazók életét nem csekély díjért biztosítja és jutányos árért 
testamentumot is készít.

Utezáinkon automatákat állítanak fel, melyek majd ezipőt 
tisztítanak, gesztenyét sütnek és éjjel őrszolgálatot teljesítenek.

Egyik vendéglősünk a szent földön járván nagy bevásárlást 
tett a Nőé pinczéjében lévő örökös mustból, literenként csak nála 
kapható.

A Paehertárói sétány már készül. Megnyitása Karáncsonykor 
lesz sétahangversennyel összekötött jótékonyezélú bazár iin 
nepélylyel.

Hírmondó.

A közönség köréből.
A selmeczbányai iparos ifjúsági kör gazdája ez 

utón értesitti a kör összes tagjait, hogy ma vasárnap 
d. u. három órakor az Ochtendung I. féle kávéházban 
gyűlés lesz s kéri a tagokat, hogy ezen mennél szá
mosabban részt venni szíveskedjenek.

Chvála Lajos.

Köszönetnyilvánítás.
Hirtelen halállal kimúlt férjem, Schneider János 

akad, szolga halála és temetése szomorú alkalmából 
fogadják a nyújtott részvét és kegyes segélyért mélyen 
érzett köszönetemet az akad, nagyságos tanár urak; 
az akad, altisztek és szolgák, valamint [mindazok, 
kik keserű fájdalmamat enyhíteni iparkodtak.

Özv. Schneider Jánosné.

1897. évi 2384. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott m. kir. bányahival közzé teszi, hogy a 

Selmeczbánya szabad kir. város területén fekvő, e 
város 20 számú telekjegyzőkönyvben 76. sorszám. 
2872. helyrazi szám alatt felvett, a m. kir. bánya
kincstár tulajdonát képező 151. házszám alatti ház 
(nándoraknai volt korcsma: „Ferkova") a hozzátar
tozó kerttel, a nagyméltoságu m. kir. pénzügyminisz
térium és a törvényhozás utólagos jóváhagyásának 
fentartása mellett folyó évi november hó 10-én dél
előtti 9 órakor Szélaknán a bányahivatal tanácskozó 
termében megtartandó zárt ajánlati tárgyalással össze
kötött nyilvános árverésen örök áron fog eladatni

Az elárverezendő földszinti épület 50 Q-ölnyi 
területtel bir és áll egy nagyobb s két kisebb szobá
ból, konyhából, éléskamrából, folyósóból s pitvarból. 
A hozzátartozó kert 231 Q-ölnyi területtel bir.

Kikiáltási ár: 400 frt. o. ér.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsárnak 10 

%-át készpénzben a bányahivatal kiküldöttjének ke
zeihez letenni.

Az árverés befejeztével köteles a vevő az általa 
megvett ingatlan értékének felét, melybe az árverés 
előtt letett 10 % bánatpénz beszámíttatni fog, kész
pénzben a kir. bányahivatal kiküldöttjének kezeihez, 
a második felét pedig az erre nézve kötendő szerző
dés végleges jóváhagyása után, a selmeczi m. kir. 
bányakerületi főpénztárnál lefizetni, melynek hivatalos 
nyugtatóval igazolandó megtörténte után a megvett 
birtok a vevőnek átadandó lesz.

Az ezen üzletből eredő bélyeg s egyéb illetéket 
a vevő viseli.

Szélaknán, 1897. évi október hó 22-én.
M. kir. bányakivatal.

Egy jó karban lévő esztergapadot, 
hozzátartozó szerszámok kai, azonnali 
megvételre keres

MATCZÁW FERENC/,
asztalos-mester.

Kiadó lakás.
42./I. számú házamban egy 

szoba és konyhából álló
emeleti iaScíifí

bármikor kiadó.
Ára 140 frt.

Joerges Ágost.
xxxxxxxxxxxxxxxxxy
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TucloiTiáísiil ?
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, irón, 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 nagyrabecsült pártfogását, maradok kiváló 
tisztelettel alázatos szolgája

8_io ERNST KSIGMOAIÍ.

I. magyar királyi szabadalmazott

osztály sorsjáték

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására 
igényeknek 
rendezett

adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen megfelelőleg be-

szabóüzletemet

A magyar kir. osztálysorsjáték
50.000 nyereményének 

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

1.000,000 korona.
Egy millió =

A nyeremények különleges beosztása a következő: 
Nyeremények

1
1
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
n

» 

n

N

»

»

»

»

»

»

»

»

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.

182 darab
selmeczi keresk. és hitelintézeti 

RÉSZVÉNYT 
asr igen olcsón eladok.

Vételár fele készpénzben legott, 
másik fele pedig hat hó múlva 
fizetendő le.

Kamatokat nem számitok.
Mell Jakab

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 

eredeti sors
jegyből

A nyerési esélyek

frt
99

99

99

egy 
egy 
egy 
egy

ára az 
egész 
fél 
negyed 
nyolczad

első húzáshoz:
eredeti sorsjegy

99

99

99

vigadó

99

99

99

épületében

, 50.000 

ju pénznyere
ményből.

oly előnyösek, hogy az
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
6
3
1.50
0.75
A húzások a fővárosi

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.

nyitottunk, melyben raktáron tartunk különféle férfi-, női- és gyermek-czipőket és megrendelésekre mér
ték szerint gyorsan, tartós és csinos kivitelben s jutányos árak mellett készítünk czipőneműeket.

Amidőn uj vállalatunkat nagyrabecsült pártfogásába ajánljuk, egyúttal maradunk kitűnő tisztelettel 
alázatos szolgái

Schuszter J>dE. és fia.

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

TUDOMÁSUL.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, hogy az úgy nevezett 
„magasházban-* lévő selmeczi 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!
A midőn megköszönöm eddig is tapasztalt 
szives páitfogását, egyúttal kérem üzletemet 

azzal továbbra is megtisztelni.
Kitűnő tisztelettel 

LŐWY ADOLF.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Andrássy-ut 29. (I. em.)

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 

üzemmel György 
szabóűzlet-tulaidonos.

Még csak néhány nap választ el az első húzástól és így, kik osztály
sorsjegyek birtokába akarnak még jutni, sietniük kell a meg> 

vásárlással!!
Eichel Sándor* özvegye és utódja

a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitói,
SELMECZBÁA YA, Kis állatvásártér.

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

ni i n d e n n e m ű e z ü s t á r ú t.
mint asztaldíszeket, gyúmolcstartokat (jardimeres-keszleteket), zsirandolo- 

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

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

Uj czipész-üzlet!
Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Selmeczbányán, a főtéren lévő 

Mihálik-féle házban


