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A költségelőirányzat.
— A rendkívüli közgyűlésből. —

Hárman — azaz hiszen nem Hári Jánosból aka
runk czitálni — huszonhármán valának együtt. Köztük 
a biró, a jegyző, az iró stb. — De mondjuk el sorjá
ban : ott volt tiz rendes városi-, két tiszteletbeli; és egy 
nyugalmazott városi tisztviselő és tiz bizottsági tag. 
Utóbbiakból azonban kettő csak rövid ideig vett a gyű
lésen részt, egy pedig jó magyar nyelvünkhöz annyit 
ért, mint a tyúk az ábéczéhez.

így hát a város közel 17000 lélekből álló közön
sége a költségelőirányzat fontos tárgyalásánál és meg
állapításánál voltaképen csak hét bizottsági tag által 
volt képviselve; mert elvégre is, ha bármily tisztelet
tel hajiunk is meg a városi tisztikar előtt, de, különö- 
nösen a költségelőirányzat megállapításánál nem ok 
nélkül tekintjük azt érdekelt félnek, kinek éppen 
ellenőrzéséül szolgál a többi bizottsági tagokból álló 
közgyűlés.

Szeretnék tudni, mit szólnának az országban ahhoz, 
ha a képviselőházban mind a tiz tárczás és tárcza- 
nélkűli miniszter és csak nyolcz képviselő jelenlétében 
állapítanák meg a költségelőirányzatot? Pedig — ha 
a nagyon is kis parány és a kolosszus között vont 
hasonlat sántít is — de az, aránylag majdnem ugyanaz.

Ha azok, kik vagyonuk, a legnagyobb adófizetés 
törvényes révén jutottak a bizottsági tagsághoz és a 
közgyűlések és a közügyek iránt nem tanúsítják a 
kellő érdeklődést, az az ő bajuk, mert hiszen ennél az 
ő érdekük is tángálva van. De hogy azok, kik polgár
társaik bizalmából töltik be e szép tisztséget, annyira 
kevés érdeklődést mutassanak egy község legfontosabb, 
legvialisabb ügye iránt, mint amilyen a költségelőirány
zat, ezt senki sem veheti egykedvüleg s nem térhet 
fölötte egyszerűen napirendre.

De mi lehet oka e jelenségnek ? Talán az, mit 
Hándel Vilmos biz. tag a múlt rendes havi közgyűlé
sen mondott, „hogy mit ér az, ha mi itt határozatokat, 
utasításokat hozunk, hozunk ismételve, de azok végre
hajtva még sem lesznek.® Sokban aligha nem ez lehet 
oka; mert elvesztik egyesek a kedvüket, ha tapasztal-

C sál ód. ás.
Üdvöz légy vándor-pálya vége!
Az ellankadt utas szivébe
Játékos érzés hangja kél. 
A vén fák árnyaló övében,
Amott a fordulónál épen
Rám mosolyg már a fedél!

Hejh! messzi földeket bejártam — 
Nem is hágott tövisre lábam, 
A sóhaj, vágy mégis gyötört.
Mert legjobb otthon. Üdvözöllek 
Tájéka újúló gyönyörnek, 
Ujjongva látott anyaföld!

Az ablakot, hol angyalomnak, 
Margit virági fakadoznak,
Mohón nyitná fel két szemem.
Az ablakot, a kicsi kertet,
Hol ő virágokat nevelget, 
Mi üdv ismét köszöntenem !

Üdvözlöm őt: oh ! drága gyermek, 
Hűséges lelke életemnek, 
Rám gondoltál, ugy-e rám ? 
Választ sebtében kérve, várva, — 
Megindul a szavaknak árja 
Érzelmeimnek folyamán.

Hogy fog fogadni ? lágy kezével, 
Az édes, suttogó beszéddel 
Elsimít minden arczredőt. 

niok kell, hogy hiába tanácskoznak, beszélnek és hatá
roznak, nem az történik, mit ők kívánnak, vagy egy
általán semmi sem történik.

Ez nem jól van igy! A tisztviselői kar a város 
közönségének mandatariusa és feltétlenül tartozik res
pektálni a közóhajt és ennél is inkább tartozik végre
hajtani a már hozott határozatokat. Mit szólna egy 
birto kúra, ha alkalmazottja nem az ö paarncsát hajtaná 
végre, vagy egyáltalán meghagyásait nem teljesítené?

A város közönsége az ur, a tisztikar az alkalma
zott végrehajtó közeg s ennek ellentétes helyzetbe a 
közönséggel jönnie nem szabad, helyes eljárás mellett 
nem lehet.

Meglehet, hogy az ilyen körülmények egyeseket 
elkedvetlenítenek a közügyek iránti érdeklődéstől, de 
azok nem elég indokok még ahhoz, hogy a közügyek 
iránti érdeklődés bennök megszűnjék, mert hiszen ez 
választóik bizalmából kifolyó kötelességükkel ellen
tétben állana.

Meg azután ne kívánjuk a lehetetlent. Ötven év 
mulasztásait nehány rövid év alatt pótolni és még 
ehhez a haladó korszellemnek is eleget tenni, merő 
lehetetlenség, habár be kell ismernünk, hogy már sokat, 
nagyon sokat lehetett volna létesíteni, mire a nagy 
közönség évek hosszú sora óta vágyva vágyik.

A rendkívüli közgyűlés elé különben ismét csak 
azon előirányzati javaslat került, melyet a multi ren
des közgyűlés visszautasított és melyre főispánunk 
megjegyezte, hogy az a „pongyolaság jellegét hordja 
magán”.

A közgyűlés elég gyorsan végzett az előirányzati 
javaslattal, mely olvasóink előtt már nagyjából isme
retes. A régi javaslathoz némi pótlások tétettek, mint 
a tűzoltó egylet évi segélyének felemelése tekintettel 
25 éves fennállásának jövő évbeni ünnepére, a létesí
tendő honvédszobor javára 1000 és a jövő évi 50 éves 
emlékünnepeknek költségeire szintén 1000 írtnak az 
engedélyezése.

Három bizottsági tag: Hornyacsek István, Mar- 
schalko Gyula és Takáts Miklós Írásban kérelmezték a 
rendőrszemélyzet szaporítását; ezt azonban a közgyű
lés el nem fogadhatta, legalább most ez évben nem,

Én majd a hű szivén pihenve 
Elmondom majd apróra, rendre, 
Hogy mennyi bú, baj ért előbb.

Édes Jenő, — igy félt utólag, 
Letűntén üldöző bajoknak, — 
Nem hagysz el többé, ugy-e nem ?
Mind ráhagyom — és nagy sebtében, 
Viszontlátása örömében
Százegyszer is megölelem ....

Megérkeztem. Baljós szerencse !
Nem nyílik meg a ház kilincse,
S igy szól egy átmenő cseléd;
Elutaztak, nincs senki itthon,
Miért nem jött az úr elébb ?

Zivuska Jenő.

A nyíltszívű és fecsegő, a titoktartó és 
titkolódzó ember.

— A „Seimeezbányai Hetilap11 eredeti tározája. —
Most mindjárt azt hiszik talán, hogy én majd 

alapos pszikologiai, metafizikai, társadalmi stb. stúdi
umok alapján kolosszális disszertáczióval lépek önök 
elé, hogy érthetetlen magas stílusú, körmönfont mon
datokban kellőleg értekezzem a felvetett tárgyról.

Bevallom őszintén, hogy ilyen nagyhangú fejte
getésekhez egyáltalán nincs kedvem; nincs czélom, 
kegyes olvasóim és olvasónőim szellemi gyomrát meg
terhelni. Csak könnyedén szándékozom tárgyamról 
beszélni; mintegy csak étvágy gerjesztőleg a hasonló 

mert, ha csak 3 emberrel is szaporittatnék a rendőr
ség,ez évenként 1800 frtba kerülne, mire fedezet nin
csen s a pótadót kellene felemelni.

Közbiztonságunk tehát tovább fog sinlődni, mert 
nincs fedezet. Ragyogó képekre, melyeknek kápráztató 
fénye még a szegény öreg Deák képét is a kályha 
mögé űzte; külső formalitásokra, tömjénezésekre, 
hírlap subvenczióra stb. van pénz, de a polgárok sze
mély és vagyon biztonságának kellő megóvására 
nincsen.

Nem tartanak attól, hogy a sokba kerülő tömjén 
füst felett megszólal a jövő szellemének átkozó szava 
s pálczát tör az üres külsőségek és tehetetlenségek 
fölött ?!

No de minek nekünk rendőr, mikor van egy 
rakás házőrző kutya !

A közgyűlés ugyanis többek hozzászólása után 
konstatálta, hogy a kutya úgy viszonylik a rendőrhöz, 
miut a rendőr a kutyához, de visszás arányban. Tudni
illik, mentői több a rendőr, annál kevesebb kutyára 
van szükség, mig ellenben mentöl kevesebb a rendőr, 
annál nagyobbnak kell lennie a kutyák számának.

így hát megmaradt a szokásos nagy kutyaadó 
és a kevés — rendőr.

Ezen épületes dolog után a közgyűlés magáévá 
tette Szabolcsmegye azon indítványát, hogy a város 
a törvényhatóságoknak Ó Felségéhez járuló küldött
ségében képviselve legyen, valamint hogy a város 
közönsége Ő Felségének emlékére a nemzet által fel
állítandó érczszoborra, adakozásra hivassák fel.

Az eddigi sötétben botorkáló hodrusiakra is fel
virradt valahára. Tiz lámpát kapnak és a külutcza 
tisztántartására is nagyobb gond fog fordittatni. De 
hát ez is eddig elé csak a papiroson van meg, hanem 
hisszük, hogy rövid időn belül a valóságban is meglesz.

Városunk ulczáinak és tereinek tisztántartása 
iránt erélyesen szólalt fel Hándel Vilmos biz. tag, ki 
különben is Dr. Stuller Gyula, Sztankay Ferencz, 
Krausz Kálmán, Heincz Hugó, Dr. Tóth Imre, Nyitray 
László és Chauer Ottó biz. tagokkal együtt több Ízben 
emelt szót. — A vége felé Chauer Ottó számvevő 
figyelmeztette a közgyűlést, hogy a kiadások, a bévé- 

tartalmú nehezebb szellemi eledelre, melyet keresni és 
bevenni ki-ki tetszésétől függ.

Hányszor tapasztalhatjuk az életben, hogy a fe
csegő embert nyiltszivűnek mondják, a nyiltszivüre 
pedig nem mernek titkot bízni, tartván tőle, hogy az 
kifecsegi; de föltétien bizalommal fordulnak a titko
lódzóhoz, mig a titoktartóról senki sem tudja, hogy az.

E tévedések olyanok, mint a felcserélt czimzésü 
levelek, illetéktelen kezekbe juttatják a nem nekik való 
közleményt.

De hát, hogy lehet tehát megismerni a valót ? A 
dolog nem is olyan nehéz, csak némi megfigyelés 
kell hozzá.

Micsoda az a nyíltszívű ember ? !
Olyan ember, ki saját egyéni gondolatait, véle

ményét, elveit, érzelmeit nem igyekezik palástolni s 
talán éppen ellenkező színben feltüntetni. Annak arcza, 
szava nyílt könyv, melyben mindenki olvashat, s ép 
azért a nyiltszivü ember leginkább van kitéve annak, 
hogy minduntalan belebotoljék valamibe; hogy meg
sebezze, a ki akarja; hogy ott sújtsák, hol legérzéke
nyebben található.

Van bizonyos lelki bátorság, mondhatnók, vak
merőség a nyiltszivüben, ki tudva azt, hogy nincs 
körülsánczolva, mégis kiteszi magát, nyílt homlokkal 
szembeszállva, az élet, igen gyakran orvtámadásainak ; 
nagyon tévedne az, ki azt hinné, hogy a nyilt szivü 
ember elméje korlátolt, vagy csak középszerű is, s 
azért szolgáltatja ki magát igy fedezetlenül. Hiszen ez 
ellenkeznék a természet szabályaival és rendjével. A 
gyönge, gyámoltalan állatnak a természet kellő vedel- 
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telekkel szemben mindinkább növekedő félben vannak, 
mire hirtelen Krausz Kálmán főkapitány állott fel és 
a számvevő fejtegetéseire azzal válaszolt, hogy ne zeng
jünk mindig „jeremiádákat;“ mert ha olyan szomorú a 
helyzetünk valóban, akkor szűnjünk meg lenni törvény
hatóság. A régi kisértet felidézése, hogy városunk szűnjék 
meg törvényhatóság lenni, látható benyomást gyakorolt 
a jelenlevőkre. Erre azonban Heincz Hugó tiszti fő
ügyész derekasan szólalt fel a számvevő mellett 
kifejtvén, hogy ennek kötelessége a közgyűlést esetleges 
bajokra figyelmeztetni.

E „jeremiada" volt azután fináléja a rendkívüli, 
költségelőirányzatot megállapító közgyűlésnek.

Színészet.
Minél gyakrabban látjuk Kiss Pál színtársulatát 

a lámpák elé lépni, annál inkább kell azt megkedvel
nünk, annál több jeles tulajdonságot fedezünk fel 
benne. Ezt azért rendezte igy a végzet, hogy annál 
keservesebben gondoljunk a jövőre, mely nem igen 
biztató ránk nézve a színészet dolgában. Azt be kell 
látnunk, hogy jó, vagy csak valamire való színtársulat 
nem igen jő többé ide, hol szűk, meg nem felelő 
színpad (mert színpadnak csufulják!) és deficzit vár 
reá. Rósz társulat pedig az csak maradjon el tőlünk; 
mert annak ugyancsak kongana a hasa ürességtől. Fé
lig meddig tehát már búcsúzó hangulatban Írjuk az 
e heti leszámolót. Nem bocsátkozunk mélyebben a 
részletezésbe; utóvégre, ez nem is feladatunk; csak 
megtesszük általán megjegyzéseinket, mi mellett előre 
bocsátjuk, hogy mint eddig is, összevágó előadásokat 
láttunk, kellő műértéssel szinrehozva.

Szombaton, 23-án „A kis alamuszi" ment. A 
czimszerepet, De Ghateux Renord vicomteot Lomjai 
Piroska adta; mondhatjuk, sikerültén. Helyes, kellemes 
éneke, jó játéka megérdemelte a tapsokat. Tömöri 
Melissa igen kedves, bájos jelenség volt mint Sarah, 
Mac Donald felesége; az ő énekét is megtapsolták 
többszörösen. Kivált szép volt a második felvonásban 
előforduló szerelmi kettős, melyet Lónyai Piroska és 
Tomory Melissa énekelt. Az utóbbi ezenkívül igen 
bájosan mutatta be a szerpentin tánczot is. Szilagyi 
Aladár (Mac Donald) Krasznay Andor (Rettenes, ren
dőrkáplár) és Kovács Lenke (Mary) jó alakításaikkal 
emelték ez előadást.

Vasárnap délután ismét a „Diplomás kisasszo
nyoddal adták, zónaelőadásban. Este Sziglegeti Ede 
népszínműve „A szökött katona11 került sorra, elég jó 
előadásban.

Hétfőn, 25-én „II. Rákóczi Ferencz fogságá-\.“ 
adták. Rákóczy Ferenczet Demény Albert adta kitűnő 
alakítással, úgy Amália rövid szerepét Berzsenyi Margit 
Gyárfás Ödön, mint Bensényi Miklós, igen jól adta a 
hevesvérű , szenvedélyes főurat.

Kedden, 26-án a „ Válás után“ került színre, fo
lyékony, élénk, egybevágó előadással. Berzsenyi Margit 
(Diene) Kovács Lenke (Gábriellé), Krasznay Andor 
(Duval), Szilágyi Aladár (Bonrgenenf) Vágó István 
(Corbótoé) Halmay Kornélia (Borrivardné) jó kedvvel 
és jól játszottak.

met is adott; a csigának háza, a ráknak pánczélja, a 
sünnek tövisköpönyege van; a korlátolt elméjűnek a 
pánczélja pedig az alattomosság, a saját gyönge szel
lem lehetőleges elrejtése; mit nem kell összetéveszteni 
a diplomaták finom ravaszságával.

Ily nyíltszívű emberről azután a tömeg azt gon
dolja, hogy a mint nyíltan mutatja saját lelki bensejét, 
úgy tárja ki azt is, mi másokra vonatkozik. Pedig 
nem úgy van. A nyiltszivü ember gondolat- és érze
lemvilága sokkal kifejlettebb, semhogy idegen befolyások, 
idegen tényezők ott oly túlsúlyra vergődhessenek, hogy 
az egyéni kedélyvilág összeségében külön, kiváló moz
zanatokat képezve, nyilvánulásra törekedjenek ; a nyilt
szivü ember tehát ez okból titoktartó is.

Másként vagyunk a fecsegövel.
A fecsegő embernek ellenállhatlan ösztöne az, 

hogy folytonosén járjon a szája, igen sokszor talán 
azért, hogy a benső ürességet elkendőzze. Olyan az 
mint a molnár, ki akkor is járatja a kereket, mikor 
nincs mit őrölni; minek tudja meg a világ, hogy ki
fogyott a búza?!

S éppen azért, mert a saját szellemi és érzelmi világ 
szegény, a fecsegő beszédje tárgyát a külvilágból, legin
kább a kedves felebarát ügyeiről veszi. Az igen kényel
mes, nem kerül megerőltetésbe s a mellett még az 
érdekesség színezetével bir, mert hiába, az ember 
olyan, hogy jobban mulat embertársa baján, mint a 
maga örömén.

Hogy fecsegő emberre titkot nem bíznak, azt 
mondanunk fölösleges; de annál gyakrabban lépre 
mennek vele az emberek annyiból, hogy fecsegését 
nyiltszivüségnek gondolva, barátságát, szerelmét igazi
nak vélik, arra számítanak, bíznak benne, holott az 
nem más, mint — szappanbuborék.

Szerdán a ,,Czigánybáró“ operette volt. Tomory 
Melissa igen szépen fejtette ki tehetségét mint Saffé, 
Barinkay Sándort Nagy Pista adta; mindketten ismé
telten arattak tapsokat. Elimerés illeti lajthi Etelt is, 
ki kellemes hanggal, korrekt énnekkel, jó játékkal 
adta Cziprát. Szilágyi, mint Zsupán, nem egy Ízben 
keltett derültséget nem túlzó, hummoros játékával. 
Jól jellegezte szerepét Vágó Istán is, ki Garnero gró
fot adta.

Csütörtökön, Gyárfás Örfó'wjutalomjátékaul „Bífn/r- 
Bán“ került színre. E hatalmas színmű kiváló erőket 
igényel az alakításra; s dicséretére legyen mondva 
szintársulatunkkan, hogy minden erejükkel igyekeztek 
megfelelni a nehéz feladatnak. Berzsenyi Margit, mint 
mindig, most is igen jól játszott. Melindát személye
sítve ;• Gyárjás Ödön, mint „Bánk-bán,“ kivált némely 
jelenetben, oly jól találta el a kellő hangot, hogy meg
ragadta vele a közönség kedélyét. Rátkay is elég jól 
adta Biberach nehéz szerepét. Hogy egészben talán 
nem volt meg az első előadásnak a kellő hatása, annak 
nem a színészek játéka, de a nyomorúságos színpad az 
oka, mely szabad játékot, helyes csoportositást, kellő el
rendezést lehetetlenné tesz. Bizony van okunk felsó
hajtani, mikor lesz már valamire való színpad váro
sunkban ?!

Pénteken, Rátkay Sándor jutalomjátékául „Stem 
Izsák, a házaló“ került színre. A darabról magáról 
nincs sok mondani valónk; nincs benne oly szerep, 
melyet részletesebben ki lehetne domborítani; majdnem 
azt mondanék, nincs is benne szerep. Stern Izsákot 
Rátkay adta kitűnő maszkirozással, jó játékkel; szép 
bokrétát is nyújtottak fel neki. Jó alak volt Krasznay 
is mint Törő Sebestyén, gyógyszerészsegéd; Berzsenyi 
Margit igyekezett Tiniből valamit csinálni

Rátkay Sándor a következő helyi vonatkozású 
kupiét énekelte a közönség óriási tetszésnyilatkozatai 
között:

Száz esztendő múlva, oh én szép kék egem!
Minden megváltozik, minden másként leszen;
Ily idők lesznek-e, vagy felfal a sors czápa ?
[Száz esztendő múlva, milyen lesz Selmeezbánya?]

Díszes palotasor ékíti főterét,
Mellette dús fasor tisztítja majd legét,
És aszfaltból lesz majd mindenütt a járda,
[Száz esztendő múlva, de addig néhol árva]

A világítása lesz még csak a pompás
Jutván minden házra egy-egy villanylámpás,
S az egész városban lészen vízvezeték,
[Száz esztendő múlva, de eddig várjunk még.]

A Paehertárnánál sétatér pompázik,
Hol szerelmeseknek öröme telhetik,
Katonaság is lesz, nagy kaszárnya épül . . .
[Száz esztendő múlva, talán majd elkészül.]

Pompás színháza lesz a város főterén,
A deficzit kivész, folyton telt ház lévén
Kiss Pali és társulata akkor dúsgazdag lesz ...
[Száz esztendő múlva, de addig nagy dalesz.]

Az akadémistáknakyesz csak jó a világ,
A diszbalek fogást nem kifogásolják
Az akadémián lesznek hölgytanárok

.[Száz esztendő múlva, de addig én nem várok.]

Sokkal veszélyesebb a fecsegőnél a titkolódzó ember.
Ez a speczialitás úgy tudja magát feltüntetni, 

mint a ki rendkívül befolyásos, sokat tehető, minden 
oldalról feltétlen bizalmat arató egyéniség, a kinek csak 
a száját kellene kinyitni, hogy — no de ő nem beszél; 
tudja ő, a mit tud; nem mindenkinek való az ; ha 
titkot bizasz rá, bizonyos felsőbbséggel mosolyog, hiszen 
azt nem volt érdemes meghallgatni!

Tud ő sokkal különbeket is! De hát, tud ö hall
gatni; nem hajtja a vágy, hogy magának érvényt sze
rezzen. De azért, — jól figyeld meg! ■— szorítsd csak 
kissé sarokba, legalább látszólag; helyez kilátásba 
valami elmondandó titkot, valami viszontszolgálatot, s 
benne megtalálod a chronique scandaleuse kíapadhat- 
lan forrását, megtalálod a legveszélyesebb rágalmazót, 
mások lelketlen megrontóját, ki félig oda vetett, bur
kolt jelentőségű szavakkal legyilkolja más ember hír
nevét, s ezt még oly módon teszi, mintha ő a szörnyű 
valónak csak egy jelentéktelen parányi részét árulta 
volna el, még a saját szájára is üt, mondván: „No 
most kibökkentettem valamit; szerencsére csak apró
ság ; kérem, ne gondoljanak semmi rosszat!"

Ha azután az emberek csalatkozva mindenütt, 
hol bíztak, visszavonulnak, s az igazán titoktartónak 
nincsenek kundsaftjai, az természetes; annál is inkább, 
mert az igazán titoktartó sóhajéi nem árulja se szóval, 
se jellel, se mozdulattal azt, hogy ő valami titkot tud.

Hányán vannak ilyenek, azt nem tudjuk, meg 
sem határozhatjuk, mert a titoktartó ezen minőségét 
maga sem árulja el. így tehát legjobban járunk, ha 
titkainkat senkire sem bízzuk, vagy — úgy járunk el 
mint a nyiltszivü, ki saját egyéni dolgaiból egyáltalán 
nem csinál titkot.

s Psychotom.

És Melegpataknál nyaraló-telep épül,
A hová innen egy villanyvonat készül;
Igazi élvezet lesz majd e szép helyben 
[Száz esztendő múlva, addig jó Steingruben.]

Nem lesz több kis kenyér, kilencz deczis liter,
Lesz mindig pénz elég és annál több hitel,
Nem lesz több agglegény, nem lesz több vén leány
[Száz esztendő múlva, de addig még néhány ]

Minden megváltozik, minden jóra fordul,
A sok adó miatt több könycsepp nem esordúl, 
Minden megváltozik, egy marad mint volt rég : 
[Még száz év múlva is, ily kedves közönség.]

*
Kiss Pál, derék színigazgatónk 50 darab színházi 

jegyet osztott ki a gymnasiumi és lyceumi szegénysorsú 
tanulók között, alkalmat adván nekik részt venni egy 
előadáson. Igazán derék tett volt tőle, hogy deficites 
estéi daczára is megemlékezett róluk s igyekezett nekik 
egy szolid, de hasznos mulatságot szerezni. Legalább 
telt házat csinált egy estére önmagának, igen hálás 
közönséget szerezvén a kis éljenző diákokban. Fogadja 
az ő nevükben is köszönetünket.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1S97. október 31-én.

Naptár: Vasárnap, október 31. — Róm. kath. és prot: Luezilla
— Görög-orosz (október 19.) : Vár. — Izraelita: Marehesehvan
— Nap kel: 6 óra 28 perezkor, nyugszik: 4óra 26 perczkor.— Hold kel 
0 36 perczkor d. u.; nyugszik 9 óra 29 perczkor délután.

Vasárnap nagymise a Nagy-boldogasszonyról nevezett temp
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—11-ig 
magyar isteni tisztelet.

A reformátió emlékünnepére, a lyeeum ifjúságának 11 órakor 
külön isteni tisztelet.

— Személyi hírek. Szitnyai József polgármester 
Lévára utazott, a sóépület, megvétele ügyében, de 
a mai nap folyamán viszaérkezik. — Dr. Knezovits 
Adolf fővárosi ügyvéd és fiatal neje rövid itt tartóz
kodás után Budapestre, Nagy Géza huszár őrnagy 
és neje Pozsonyba utaztak. — Farbaky István orsz, 
gyűl, képviselőnk városunkba érkezett. — Borsiczky 
Géza trencséni kir. táblai biró és neje városunkban 
időznek.

— Kinevezés. Becker Nándor lyc. tanárt a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter a lyceumhoz a német 
nyelvi és irodalmi tanszékre rendes tanárrá nevezte 
ki. A midőn gratulálunk neki, egyúttal gratulálunk 
a lyceumnak is, mert kevés olyan középiskola van 
magyarországban, a hol a tanári létszám oly teljes 
volna, mint a lyceumban s ahol jelenleg 12 rendes 
tanár működik. A tanügynek nagy hasznára szolgál az is, 
hogy a tanári kar állandó, ennek külömben a szülők 
örülnek első sorban a legjobban.

— Házasság’. Okt. 26-án volt esküvője Greguss An
tal polgártársunknak, Sossko Irén kisasszonynyal, Sossko 
Ignácz hídvégi kántor-tanitó kedves leányával Hidvé- 
gen. A hidvégi templom ez alkalomra fel volt ünne- 
piesen díszítve. Tánuk voltak: a vőlegény részéről: 
Vojtás Mátyás selrneczi gymnasiumi tanár, a menyasszony 
részéről: Hotovinszky Károly balassa-gyarmati esperes. 
A házasulókat, a polgári házasság megkötése után, a 
drégely-palánkai esperes-plébános adta egybe. Az es
küvőt gazdag lakoma követte az örömszülőK házában, 
a melyen Vojtás Mátyás igen szép felköszöntöt mon
dott. A selrneczi polgári társaskör, alelnökét Greguss 
Antalt sürgönyileg üdvözölte. A lakodalmán Hidvég 
vidékének intelegencziája részt vett. A házaspár más
nap érkezett városunkba.

— Kitüntetés. Janosovszky Lajos zsarnóczai de
rék tanító szép elismerésben részesült. A besztercze- 
bányai püspök ugyanis hozzá a következő elismerő 
iratot intéztette : Püspök urunk ő méltóságának f. hó 
11-én kelt 1962. számú magas meghagyásából önnek 
a tanításban múlt tanévben kifejtett buzgósága, példás 
magaviseleté és felebbvalói iránti tisztelettudása fö
lötti főpásztori elismerését ezennel örömtelten tolmá
csolom. Korponán, 1897. évi október hó 20. Macho- 
vich Izidor s. k. Apát, egyházmegyei főtanfelügyelő.

— A tíz szobor ünnepe középiskoláinkban. A 
kir. kath. nagygymnasium ifjúsága, élén a tanári 
testülettel f. hó 25-én tartotta meg a 10 szobor ünnepét. 
Reggel 8 órakor ünnepélyes isteni tisztelettel vette kez
detét, a mely Panek Ödön gymn. igazgató a piarista 
tanárok segédletével tartotta meg az énekes misét, mely 
alatt az ifjúsági énekkar lélekemelő egyházi énekekkel 
és a király himnuszszal emelte az ünnepélyes isteni 
tiszteletet; ennek végeztével az ifjúság tanáraival 
visszavonult a gymnasiumi épületben és az első osz
tályú tanteremben Panek igazgató lelkesítő megnyitó 
beszédével vezette be az iskolai ünnepélyt. Erre az ifjú
ság elénekelte a király himnuszt, mire Zánk Gergely gymn. 
tanár szépen összeállított és előadott emlékbeszéddel 
buzdította az ifjúságot vallássoságra és rendíthetetlen 
hazaszeretetre! Velics Miksa VI. o. tanuló elszavalta aHym- 
nuszt. Ezután következett a Hymnusz Köleseitől; Bielek 
Ede V. o. tanuló előadta a Honfidalt Petőfitől. A szózat 
eléneklésével végződött a szép ünnepély. — Az ünnepi 
beszéd bevezetésében szó szerint elmondta a Bánffy 
miniszterhez intézett királyi határozatot. Azután e tjz 
szobor történelmi alakjait ismertette pompásan előadott
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és rajzolt jellemzéssel s azzal lett befejezve, hogy boldog 
legyen a hon, boldog legyen a király. — A valóban 
szépen kidolgozott ünnepi beszédet, helyszűke miatt, 
nem hozhatjuk szó szerint.

A helybeli lyceum e hó 29-én tartotta 
meg az Ő Felsége szoboradománya alkalmából ren
dezett iskolai ünnepélyt. Délelőtt 9 órakor az ifjúság 
tanárjai által kisérve az ev. templomba vonult, hol 
Háudel Vilmos főesperes szép imában fordult az Egek 
Urához, hogy hosszú, boldog élettel ajándékozza meg 
a mi szeretett királyunkat. Az ünnepély azután az 
óvári tornateremben találta méltó folytatását. Az összes 
jelenlévők elénekelvén a Hymnust, Gellén Barna 
VlII-ik osztályú tanuló általános tetszés mellett el
szavalta Tompa Mihály Uj Simeonját. Ezt követte 
a „Járjatok be minden földet" czimü dal, melyet a 
lyceumi vegyeskar Fekete István tanár vezetése alatt 
nagy hatással adott elő. Az ünnepély főszama Király 
Ernő lyceumi tanárnak ünnepi beszédje volt, mely 
’/4 órára teljesen lekötötte a megjelentek figyelmét. 
Igen helyesen méltatta az esemény fontosságát, külö
nösen azt, hogy a kitüntetettek között nemcsak múl
túnk nagy harczosai, de kiváló polgári jelesei is van
nak. Kiválóan sikerült volt Pálffy János gróf és Bocs- 
kay István szereplésének jellemzése. A legkegyelmesebb 
királyi leirat felolvasását az összes megjelentek állva 
hallgatták meg, A „szózat" az egész sikerült ünne
pélyt méltóan fejezte be.

— Korán elhervadt virágszál. Just Málcsika, 
özvegy Justné unokája, múlt szerdán, több hétig tartó 
betegség után meghalt. A fiatal szép leányka tetemét 
bús zeneszó és nagy részvét mellett temették el pénte
ken. — Ányos, múlt századbeli magyar költő sza
vaival valóban kérdezheti ily esetnél az ember, a kérlel
hetetlen haláltól: „Bús birodalmadnak, vajh mi hasznot 
adnak, ha tegnapi hajnalban nyílt rózsák elhervadnak?"

— Halottak napja. Alig van talán ember a mű
velt világban, kinek kedélye, legalább némileg, el ne 
fogódjék halottak napján. Kivált áll ez az éjszakibb 
éghajlat alatt lakóknál, hol maga a természet is ráutal 
a múlandóság, a halandóság eszméjére. Hull a sárgult, 
fonnyadt lomb; hideg szellő suhan végig az avaron, 
a fák lombtalan koronáin; a dér csillogó zománcza 
lepi be reggelenként az egész vidéket; madár nem 
dalol; szomorú minden, még az ember is. Eszébe jut 
a múlandóság, eszébe jut, hogy ifjúság, szépség nem 
más bűvös álomnál, mely csakhamar szertefolyik; 
eszébe jut a múlt, s benne az átélt szenvedések, a 
csalódások, a veszteségek, melyek egy-egy drága lény 
sírba omlásával érték. S az elköltözöttek emlékét elmegy 
megülni a temető kertbe. Meggyujtja a sirhalmon a 
mécset, melynek leszketeg sugara megtörik lepergő 
könnyében. Talán arra is gondol, fogja-e őt siratni 
valaki, ha majd ő nyugszik itt alant, pihenve az örök 
álmot, melyből többé nincsen ébredés soha !

— Rendőri hírek. Lopások. A f. hó 14-éü éjjel 
a bélabányai Goldfusz-féle majorban éjnek idején be
töréses lopást követtek el. Ellopatott pedig: 37 klgr. 
só, 4 ezüst-kanál, egy fejsze és a majorbeli cselédség 
téli ruhái. Rendőrségünk csakhamar ráakadt az eltoj- 
vajlott tárgyak közül a sóra Paulusz János steffultói 
orgazdánál, és ennek a nyomán folytatva a nyomo
zást és vallatást, sikerült csakhamar a tettest kézre- 
keriteui, Zsitnyák J. bélabányai lakos, kártszenvedett 
majoros pásztora személyében, a ki ugyan eleinte min
dent tagadott, de lassanként mindent kivallott; most 
várja jól megérdemelt büntetését. ■— Rödrusbányán f. 
hó 26-án Priviczky Ádám ottani lakos, mészárosnak, 
egy hízott juhát lopták el. A tettest, tegnapelőtt fedezte 
fel rendőrségünk, átadatott a bíróság igazságszol
gáltatásának kezeibe. — Trachoma vizsgálatok. A 
rendőrkapitányi hivatal most végzi az időszaki szem
vizsgálatot az összes tanintézetekben, gyárakban és te
lepeken; eddig az evang. lyceumban egy Irahomás, 
az akadémián két trachomagyanus, Hodruson azonban 
úgy az iskolás gyermekek, mint e bányamunkások 
között több Irahomás találtatott, igy például a Schöpfer- 
tárnai bányamunkások között 11 trachomagyanus és 4 
trachomás, az óvodákban 3 trachomagyanus és 3 
trahomás, az iskolákban pedig 6 trahomagyanus és 4 
trahomás találtatott. Barsmegye fertőzve lévén nagyon 
trachomával, ez a szomszédos Hodrusbányára is kezd ter
jedni ; miután azonban a hatóság erélyesen hajtja végre 
a törvény idevágó rendelkezéseit, remélhetjük, hogy a 
baj itt nem fog terjedni, csak a nép ne lenne annyira 
indolens a hatósági intézkedésekkel szemben! — 
Demeter napja elmúlt a nélkül, hogy juh lopás fordult 
volna elő, pedig a pásztorok babonája azt tartja, hogy 
ezen a napon nekik lopott birka húst, .kell enniök, 
mert kőlönben szerencsétlenek lesznek. — Hogy 
lopás nem történt, ezt annak tulajdonítjuk, hogy a 
rendőrkapitányi hivatal éppen Demeter napját megelőző 
két napon át váratlan portyázást tartott a város kör
nyékén és különösen az erdők rengetegeiben lévő 
majorságokon, honnan ennek folytán az idegen 
csavargók részben elmenekültek, részben elcsípettek 
és igy nem volt a juh lopásokra alkalmas egyén a 
város területén. Csak gyakrabban történhetnének-e 
portyázások, de hát hiába kevés a rendőr és igy ha 
ez a kevés is kimegy a hegyekbe, ismét nem marad 
őrszem a belvárosban ; szóval ideje volna már, ha a 
rendőrlegénység szaporittatnék. Demeter napja azon
ban a városon kivül nem múlt el lopás nélkül: Illésen 
loptak el négy juhot; Zólyommegyében szintén ; a 
rendőrség a teteseket nyomozza.

— Mindenholtak estéjén. Az akadémiai ifjúság 
november 1-én, mint minden évben, úgy most is lerójja 
a kegyelet adóját legutóbb elhunyt kollégái és tanára 
sirjánál. — Az akadémiai kör által feldíszített sírokhoz 
este hat órakor fog az ifjúság kivonulni. Dávid Béla 
sirjánál Zivuska Jenő elnök, Bálint Nándorénál Gauzer 
László, Szécsi Zsigmond főerdőtanácsosnál pedig 
Blaschek Aladár tart emlék-beszédet,

— Vidéki hírek. Mint értesülünk Zsarnóczán a 
már annyira szükségessé vált gyógyszertárt, mit lapunk 
hasábjain is már említettünk, Balog Antal gyógyszerész 
úr, a napokban megnyitja. A gyógyszertár belső fel
szereléseit egy előkelő budapesti czég készíti. —- 
Hymen. Viber Jakab volt selmeczbányai-, jelenleg a 
szabadkai kir. főgymnasium tanára, november hó 26-án 
vezeti oltárhoz a zsarnóczai r. katli. plébánia temp
lomban Koralovszky Ilona úrhölgyet. — lelsö-Hámor 
községe postát kapott — igen szép — csakhogy a 
forgalom csekélysége miatt nehogy még egyszer beszün
tessék, mert akkor aligha lesz valaha póstája a nevezett 
községnek. — Jós. Zsarnóczán, Herczka Zsigmond ven
déglőjében egy gondolat olvasó tartózkodik. A híres 
gondolat olvasó úr minden tudománya egy statisztikailag 
összeállított táblázatban rejlik, mit bármely diákocska 
szép szerével maga is összeállíthat. A gondolatok 
számozva vannak s a számot a közönség megmondja 
a melyből aztán a táblázat segélyével gyerek játék a 
gondolatot elolvasni. — Jobban tenné a gondolat 
olvasó úr, ha Kukutyinban vagy Köpeczen produ
kálná magát, mert a hol sok a kabátos ember, ott 
hamar rá jönnek a dolog nyitjára. — Tűz. Revistye 
váralján f. hó 26-án éjjel a korcsma leégett. Az épü
let biztosítva volt.

— A szandriki ezüstáru gyár hatalmas hala
dását a többi között az is bizonyítja, hogy a budapesti 
főraktáron kivül, Bécsben is I. Seilergasse 1 szám 
alatt szintén nagy áruraktárt rendezett be.

Az a nyúl, mely nemrég szabadon ugrála, 
S biztos kezed által tért a másvilágra, 
S jó szived kedvéből lett a redakezióba 
Küldve, hogy fellendült inspiráezióba 
Hozza ízletes jó húsával az Írót, 
Nagy nehézségekkel küzd’ni alig bírót: 
Azt árulja el, hogy szived barátsága 
Még a régi göngy és nincsen változása. 
Áldjon meg a nagy sors dupla puskájával; 
Ne gyűljön meg bajod ember vadászával, 
A ki oly sokat már lepuskázva talált . . . 
Száz évig még ne lásd azt a ezudar halált. 
Kedves jó családod körében költsetek 
Sok nyulat még el és hozzá jót töltsétek.
S ha sok nyulad volna, s nem férne a póezra, — 
Gyorsan küld a vadra vágyó redakezióba. —

Hodrusra. A hosszúnak mondott, „p a k s a m é t á t“ meg 
kaptuk és élénk irályánál s igaz tartalmánál fogva, kissé röviditve 
legközelebb közöljük.

Piaczi árkimutatás
az 1897. év október hó 29-én tartolt hetivásárról.

Az árú 
megnevezése

Ára Az árú 
megnevezése

Ára
legal légin legal legm

Búza . . mázsája 10.— 11.— Borjúhús. • klg.-ja -.50 -.60
Rozs . . 6.90 9.- Sertéshús. -.48 -.52
Árpa . . 6.50 7.— Kolbász . -.70 -.80
Zab . . 6 20 6.70 Szalonna. -.64 —.70
Bab . . 16.- 17.- Disznózsír —,— -.70
Borso . . r 12.— 14 — Ludzsir . 1 — 1.20
Lenese . —.— 20.- Vaj . . -.70 -.80
Mák . 20,- 24.- Túró . . -.28 -.36
Búzaliszt . „ 18.- 20.— Méz . 1 — 1.40
Rozsliszt . „ 16.- 18.— Buzakenyér -.12 -.16
Árpadara. „ 16.- 18.- Szopós malaez drbja 2 — 3 —
Rizs . . „ 18.— 26.— Nyúl . 1.- 1.30
Káposzta fejenként -.05 -.06 Tojás . -.02 -.03
Burgonya egy zsák 2.50 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
Czukor koczka „ -.46 -.50 Tejszín . —.20 -.24
Marhahús . „ —.44 -.50 Boreezet . -.36 -.40
Juhhus . . „ —.44 -.48 Tűzifa méterje 1.45 2.50

Selmeezi telefon hírmondó tudósítása.
Zóna idő : október 31-ike, vasárnap d. e. 9 óra pontban.

A fehér asztal legközelebb asztaltársasággá alakul és ezélul 
tűzi ki, hogy minden karácsonykor egy-egy nőtlen tagját felruházza 
a hymen rózsalánezaival.

Központi vásárcsarnokunkban e héten majdnem végzetessé 
válható baleset történt; ugyanis egyik nagykofának az üzlethelyi
ségét egy kis kutya felforditotta, a nagykofa ijedtségében, mivel 
üzlete biztosítva nem volt, a kutya farkát fogta meg, a mit az 
félremagyarázott és kezét megharapta, szerencsére a kutya foga 
beletörött, külömben is szelídnek találtatott.

A már egyszer megpendített azon eszme, hogy Selmeezen 
tengeri kikötő legyen, a megvalósulás stádiuma felé közeledik, a 
mennyiben a múltkor itt járt tengerész azért tett méréseket a 
Szitnyán, hogy tanulmánytárgyává tétessék, miként lehetne a 
Szitnyát világitó toronynyá átalakítani.

A lakók elhatározták, hogy újévre háziuraikat leengedett 
bér arányában arany kapu kulcsokkal ajándékozzák meg.

A jövő héten a pártoló turisták kirándulást rendeznek a 
Leányvárhoz, a hol — 630 méternyire a tenger színe fölött — 
lefényképeztetik magukat és versenymászást rendeznek, utána muri!

Úgy halljuk, hogy új kaszinónk lesz; a kinek tehát ócska 
kanapéja, féllábú széke vagy egy okos eszméje van, az jelentkezzék 
az illetékes helyen.

Az új sétatéren, mivel városunkban igen sok csecsemő van, 
központi czuczli csarnokot is emelnek, mely a logmodernebb ké
nyelemmel és automata éneklő bölcsőkkel is" fel lesz szerelve.

Az elemi iskolában, tekintettel a drágaságra, a gomba te
nyésztést fejlesztik és a télen a nép között ingyen gombát fognak 
kiosztani.

Az osztálysorsjáték tervezete szerint minden második sorsjegy 
nyer, ezért az igazgatóság nagy mennyiségű fügét rendelt meg 
Olaszországból.

Legközelebb egy uj lap indul meg, ezime lesz: selmeezi 
füllentő.

Az új redoutot a Szőllő vendéglő, főispáni lakás, Tibély-ház 
kapitánysági hivatal és az ó posta egybekapcsolt telkeikre tervezik.

Van már fa a városi raktárban, de azért a bárezát bátran 
zálogba csaphatjuk akár egy hónapra is.

Ad voeem zálog. Népszerűnek ígérkező zálogház nyílik meg 
nemsokára, a melybe ingóságon kivül kiki saját magát is elzálogo
síthatja, e czélra külön kényelmes fülkék lesznek berendezve.

A lövőházat tavasszal nagyobbitani fogják, hogy ajogtalanul 
kiszorított pisztoly!övészet is vasárnap legyen megtartható.

Enyhe télnek nézünk elébe ! Bölcs előrelátással nagy meny- 
nyiségii jeget rendeltek meg az északi sarkról a korcsolyázók 
számára; szállítani az expressünk fogja.

Mivel a kaszinó kicsi, a meleg és a füst tűrhetetlen, elha
tároztatott, hogy több terem lesz — spanyolfalak felállításával.

Selmeezen is lesz földalatti — de nem vasút hanem vízve
zeték, mely az uj akadémia telkéhez fog vezetni a nélkül, hogy 
mentében a viz valahol is felszínre kerülne. E gyönyörű tervezetet 
alighanem elmossa a már is megindult ár, tervezőjével együtt.

Jónak találtatott Selmeezen a rendőröket nem, de az ebeket 
szaporítani és igy minden törekvésnek oda kell irányulnia, hogy 
a házőrző ebek rendőri szolgálattételre is beoktatassanak. E őzéiből 
kerestetik egy oktató mester, természetesen a város költségére.

A selmeezi telefon hírmondó kénytelen beszüntetni műkö
dését, mert egyik drótját a köteleshez adja javítóba.

Hírmondó.

— Szerkesztői űzettetek. Cs. L. erdőtanácsos urnák 
Selmeezen. — A pompás nyulat vettük; itt a köszönet érte:

Kedves Lőrincz lelkem, tisztelt jó barátom !
Régi jó. időknek emléke mint látom
Benned nem halt még ki — (sejtéin ezt előre) — 
Mert gondod van még a szegény szerkesztőre.

1897. évi 4131. szám.

Árverési hirdetmény.
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tar

tozó Geletnek, Bars-Szklenó és Repistye községek 
határaiban lévő, és a m. kir. kincstár tulajdonát ké
pező malomkőbányák 1897. évi november hó 29. 
napján reggeli 9 órakor 1898. évi január 1-étől 
— 1902. évi deczember hó végéig — tehát 5 évre 
terjedő időtartamra az alólirott erdőhivatal helyiségé
ben nyilvános árverés utján bérbe fognak adatni.

Á malomkőbányák kettő bércsoportra oszlanak, 
melyekre egyenként, vagy együttesen Írásbeli aján
latok tehetők.

Az I. csoportot főleg trachyt porphyr, kisebb 
részben kovakő, a II. csoportot főleg kovakő, kisebb 
részben trachyt porphyr területek képezik.

A kikiáltási ár a különféle kötermények alap-áraiból 
áll, mely alap-árakra az ajánlatok közös százalékban 
teendők.

Az alapárakból eredményezendő kincstári évi 
jövedelem nem lehet az I. csoportnál 3630 írtnál és 
a II. csoportban 1200 írtnál kisebb.

Az alapárak jegyzéke kívánatra postával bér- 
mentetlenül megküldetik.

Az árverési és szerződési feltételek az alólirt 
erdőhivatalnál bármikor megtekinthetők.

Utóajánlantok el nem fogadtatnak.
Zsarnóczán 1897. évi október hó 25-én.

M. kir. erdőhivatal.

Daubner JánosVENDÉGLŐJÉBEN
sí W-téren

mindig frissen csapolt, kitűnő minőségű kőbá
nyai „Szent István“ és vihnyei „Aczél“ sör, 
valamint természetes jó borok és reggeltől 
éjjelig, a nap bármely szakában, jól és Ízlete
sen készült meleg és hideg ételek, villás
reggelik, ebédek, ozsonyák és vacsorák 

kapkatók.
W Ebéd, és vacsorára olcsó előfizetés. "W

137 darab kereskedelmi és hitelintézeti 
részvény igen olcsón, részletfizetésre is 
eladó, darabja 75 írtjával, darabonként 15 
frtnyi foglaló mellett, úgy, hogy 1898. január 
1-én 20 frt, márczius 1-én 20 frt és ugyan az 
évi május 1-én 20 frt kamat nélkül fize
tendő. — Eladok 1500 hektoliter ürtartalmu 
hordókat is 600—700 litertől kezdődőleg, 
hektoliterjét 1 írttal számítva.

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

adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen megfelelőleg be-

szabóüzletemet

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-tulajdonos.

Húzás már november hó 11 -én!
I. magyar királyi szabadalmazott

osztály sorsjáték
A magyar kir. osztálysorsjáték 

50.000 is y p r e síj í! y é n k 
jegyzéke.

A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. 8, szerint: 
i.ooo.ooo korona.

Egy millió =====
A nyeremények különleges beosztása a következő: 

Nyeremények 
á™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

íj 

jj 

n 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ

JJ 

n 

•n 

íj 

jj 

n 

n 

jj 

jj 

jj

jj

jj 

n 

n 

jj 

jj

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.

1JJ 1
Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Selmeczbányán, a főtéren lévő 

Mihálik-féle házban

üj cápfeüáetet, illetve késs caipo áruhasat 

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.

Üzletünkben „Asbest“-talpbél (betét) is kapható.
Amidőn uj vállalatunkat nagyrabecsült pártfogásába ajánljuk, egyúttal maradunk kitűnő tisztelettel 

alázatos szolgái
Selmsztei* ÍVÍ. és fia.

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

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: m’DAl’EST, Audrássy-ut 29. (I. em.)

Raktár: BECS, I., Seilergasse 1. szám.

mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 
saját vagy adott rajzok szerint előállít:

111 i u <1 enne ni n e z ii s t á r ú t, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

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

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 I 
A midőn megköszönöm eddig is tapasztalt 
szives pártfogását, egyúttal kérem üzletemet 

azzal továbbra is megtisztelni.
Kitűnő tisztelettel

KÖWY ADOLF.

Városunk piaczán régóta fennálló

Gabonakereskedés 
üzleti helyiségekkel és lakással 

szabadkézből, családi körülmények miatt, azon
nal eladó.

Bővebbett megtudhatni:
A kiadóhivatalban.

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

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

Há'S-üale tét
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 nagyrabecsült párfogásába venni 
kegyeskednék.

Mély tisztelettel
OCHTENDUNG KÁROLY,

órás.

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- oö pénznyere- 
jegyből ményből.

A nyerési esélyek 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 ára az első húzáshoz:
6 frt egy egész eredeti sorsjegy
3 „ egy fél
1.50 „ egy negyed
0.75 „ egy nyolezad „ „
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.

i^ieliei Nándor (izve^ye és utódja 
a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitói, 

OLMECZiSÁN Y A, Kis állatvásártér.

A téli idényre


