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VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Előfizetési ára :
Egy évre ........................................................ 4 frt.
Fél évre........................................................ 2 „
Negyedévre........................... 1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatóka kiadóhivatalban és Joerges A.özv. és fia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Megjelenik minden vasárnapon. — —1

A honvédszoborról.
Mint a madár, mely mindig viissza-visszatér 

a jól ismert berek kedvelt bokrához, úgy tér 
vissza mindig a gondolat azon tárgyhoz, mely 
szellemi szálakkal mintegy hozzá van fűzve, 
melynél legörömestebb időzik s melytől elsza
kadni nem bír, nem akar.

Így foglalkoztatja gondolatainkat, s azt 
hisszük, minden igaz magyar érzelmű polgár
társunk lelkét is, a tervezett -honvédszobor ügye.

A felbuzduló honfiérzelem felvette, fölkarolta 
e tárgyat s már azt reményiettük, hogy Magyar
ország ezeréves fennállásának évében, c, nemzeti 
szent ünnep maradandó emlékjeléül városunkban 
ama rég tervezett honvédszobor állani fog.

De letelt a millenniumi év, s mi hirdeti 
nálunk emlékét ?!

Egyedül csak az ültetett diófaerdő, mely 
Dr. Tóth Imre lelkes buzgóságának, áldozat
készségének köszöni létesülését.

Igaz, szép emlék ez is.
Majd ha megnőnek a fák, terebély ágaik 

suttogó lombja elmondja szellemhangon a késő 
unokáknak, hogy egy főniksz-madárként ön
magából megújuló nemzet ezeréves fennállásának 
emlékére lett ültetve ez az erdő; de ha ez az 
unoka majd körültekint, hogy keressen más 
emléket is; olyat, melyet nem egyes ember, 
de a nagy közönség hazafisága emelt, hiába 
fog tévedezni szeme a hegy ormától a völgy 
mélyéig: a millenniumi évről emlékűnk nincs.

Aggódva kérdezzük, nem fog-e igy letelni 
a következő év is, az 1848/49-iki szabadság- 
harcz ötvenedik évfordulója?!

Az egész nemzet, ünnepelni készül. A haza-

Hit, remény, szeretet.
Göröngyös pályautadon
Ha sorsod elriaszt;
Ha rettegés s a fájdalom 
Letör: mi ad vigaszt?
Ha sajkád immár elmerül 
S már-már hogy elveszít: 
Ki tündököl szövétnekül? 
Egy égi lény . . . a hit!

Derüli eged a fellegek 
Szánandó rabja lett, 
Vig perczeid letüntenek 
S kór rágja szivedet ; 
Ha hervadoz a hős kebel 
S nem izgat kincs s a fény 
Sajgó sebedre irt nevel, 
Vezéred ... a remény!

S ha vérrel áztatott szived
Hattyú-imája száll,
S ziháló kebled roncsain
Már dúl a zord halál:
Egy égi-láng-sugár hevít, 
Mely sírodhoz vezet
S feloldja kebled terheit: 
E láng ... a szeretet!

Váczy István.

Fájó bilincsben.
(Napló töredék.)

— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tározója. —
Talány, rejtvény a női szív, melyet emberfia nem 

old meg soha.
A kutató tudomány behatol a természet titkaiba; 

figyelemmel kiséri, mint lesz a csirából fű, jbokor, fa; 
mint szülemlik a villám, a földrengés; de mi legköze
lebb esik hozzá : az emberi kedély, az emberi lélek 
titkait kiiüikészni nem tudja; s minél finomabb e 

filelkesülés az áldozatkészséggel kezet fogva, 
méltón akarja megülni emez ötvenedik évfor
dulót, mely nemcsak a szabadságharcz emléke
zetének, hanem a magyar nemzet újjá, öntudatra 
ébredésének, felvirulásának is az ünnepe.

Megbocsáthatatlan mulasztás, vétek volna 
az, ha. még akkor, az 1898-ik évben sem emel
kednék városunkban a honvédszobor, mint méltó 
emlékjele a nagy, dicső időknek.

Hiszen nem csak e város, de az egész 
környék egy dicsfényes, a honfiérzelem ihlete 
által megszentelt emlékjelét képezné e honvéd
szobor; s hogy ez és akkor létesüljön, ez nem 
csak szép eszme, de hazafikötelesség.

Ne riasszon vissza az anyagi áldozat! 
Hiszen, — kimondjuk a keserű szót — nem 
honfidalok eléneklésében, széphangzásu beszédek 
elmondásában nyilvánul az igaz hazafiság, de 
abban, ha áldozni is tudunk ott, a hol kell.

Áldozzon e czélra városunk, áldozzon vi
dékünk lakossága is. Lelkes honleányaink áll
janak élére egy oly mozgalomnak, mely mű
kedvelői előadások stb, rendezése által járul 
a szobor költségének részbeni fedezéséhez és 
segítségükre legyen a lelkes fiatalság.

Ha kevés az, mi jelenleg ama szobor költ
ségeire megvan, adakozzunk rá; tegyük le 
filléreinket a hazafiság oltárára; ne vonuljon 
vissza a szerénység, mely talán restel csekély 
adománynyal hozzájárulni; nyissa meg erszényét 
a tehetős; ne mondhassa senki, hogy Selmecz- 
bányán a honvédszobor ügye a polgárság lanyha 
hazafiságán, részvétlenségén foszlott szét.

Ha felvirrad 1898. márczius 15-ikének 
hajnala, és sugarai a honvédszobrot még körül

kedély, minél hamarább hozható hullámzásba e lélek, 
annál álláthatlanabb fátyol burkolja ama mozzanato
kat, melyek a lelki életet alkotják.

Olyan rejtély vagy te is, te halovány, szőke nő, 
ki szenvedéseid löviskoszoruját magad szorítottad 
homlokodra.

Oh milyen más voltál, mint a többi leány! Kék 
szemed sugarában mély érzésed ragyogott; lelkesültél 
minden iráni, mi szép és nemes. Gyöngéd szived meg
sajnálta a vízbe . esett bogárkát, s kiszabadítottad; 
megtudtad könnyezni a letiport mezei virágot, s a 
szegény, szenvedő embertárs baja fájdalmat okozott 
neked.

Bár titkoltad, bár tagadtad, jól tudom én, bogy 
nem egyszer látogattad meg szegény nyomorultak 
hajlékait, s a mit magadtól vontál meg, elosztogattad 
nekik. Ily szív,’hogy lehetett volna el szerelem nélkül?! 
Egy ifjúra találtai,.kinek leikével összehangzott^a tied.

Láttam, mint ragyog fel boldogságtól a szemed, 
ha az az ifjú titkon megérintő kezedet. S én szenved
tem a mellett; szenvedtem, oh, mert hiszen én is sze
reltelek. Szerettelek viharzó szenvedélylyel, melyet 
mégis magamba kelle fojtanom. Láttam, hogy szived 
egészen, osztatlanul'amaz ifju-é; miért zavarjam bol
dogságokat bántó hanggal?! Nem gyötörtelek vallo
mással, de mégis észrevetted, hogy elborul kedélyem, 
midőn egymás mellett láttalak, mosolyogva, egymáshoz 
simulva.

De válnotok kellett; hivatása elszólitá mellőled, 
az ifjút. Mily szomorú voltál akkor!

Másnap este hozzád jöttemvigasztalni akartalak 
pedig magam is szomorú voltam, titkosan ejtett köny- 

ragyoghatni nem foghatják, legalább október 
6-ikán, az aradi vértanuk emléknapján ragyog
janak fel sugarai a honvédszobor magasztos 
alakján; ott körülötte csoportosuljon a nép; 
annak talapzatára legyen már letéve a koszorú; 
ott buzdítsa a lelkes szónok megragadó szava 
honszerelemre az ifjúságot, ott zengjenek fel a 
honfidalok, szívig ható hangzással mindegyikben 
egyaránt fakasztva a hő imát:

„Isten áldd meg a magyart!“

— Királynénk nevenapját, szt. Erzsébet 
napját, úgy mint minden esztendőben, most is 
fényesen ünnepelték meg városunkban, mely 
méli ón csatlakozott az ország minden e napot 
ünneplő városához. Már reggel hat órakor mo
zsárlövések adták a lakosság tudtára, hogy ma 
drága Királynénk neve napját ünnepeljük. A 
város különösen a középületek lobogó (liszt öl
töttek és reggel 9 órakor kezdődött a Nagy
boldogasszonyról nevezett plébániai templom
ban a fényes, zenés nagymise, melyet Podhragyay 
Pál pr.-plébános fényes segédlettel czelebrált. 
A nagy misén részt vettek az összes hivatalok 
tisztviselői elöljáróiknak vezetése alatt, vala
mint az itt lakó katonatisztek testületileg. De nagy 
számú ajtatos közönség is töltötte meg a templo
mot, mely közönség forrón szeretett, velünk ör
vendő és szenvedő nagyasszonyunkért klildé fel 
igaz szívből jövő fohászait a nagy Mindenhatóhoz. 
A Pachertáró-telep munkásai, mely telepnek e 
napon van offerája, zászlójukkal s Jákó Gyula 
bányafőtiszt vezetése alatt zeneszó mellett vo
nultak ki. Az ég mulasztja áldja meg imádott 
nagyasszonyunk jóságos szivét!

nyed lelkemet égette. Kint voltunk a kertben. Az ősz 
már ide-oda elszórta jeleit. Néha-néha imbolyogva 
lepergett egy-egy levél a bokrokról, a fákról; szürkés 
felhőzet takarta az eget. Hallgatagon ültünk egymás 
mellett. Elmém elkalandozott az emberi végzeten, mely 
több sebet üt, mint rózsát fakaszt. Ajkam önkényte
lenül halk dalra nyílt; emlékszel e még rá?

„Ha a fecske útra kél“ —
Egyszerre kitörő zokogással vállamra borultál. 

Talán elfogott a sejtelem, hogy azt az ifjút sohasem 
látod meg többé?!

Alig fél év telt le, midőn fekete szegélyű lap az 
ö halála hírét hozta. Kinél1 sírhattad ki volna jobban 
magadat, mint az én vállamon, kiről tudtad, hogy az 
ö barátja is voltam, s hogy téged szeretlek. Azután 
sokáig nem láttalak; nem tudtam elnézni, mint emészt 
téged szived gyásza. Azután újra láttalak; alig ismer
tem rád. Mintha valami szellem kilopta volna lelke
det, s mást csempészett volna helyébe.

Valami léha ifjoncz, kinek látása mindig a menyé
tet juttatta eszembe, ott Ügyeskedett körülötted szün
telen és te — meghallgattad otromba élczeit; meg
maradtál közelében, sőt mosolyogni is igyekeztél reá, 
bár észrevettem, hogy néha, őrizetlen pillanatban, valami 
megvetés, valami undorféle vonaglott ajkadon, midőn 
az a menyét-arczu ifjoncz édeskés hízelgéssel megcsó
kolta kezedet.

Mit akarsz ez emberrel ? !
Egy Ízben bevallottad, hogy az a fiatal ur meg

kérte kezedet; és te hajlandó vagy nőül menni hozzá. 
Nem szóltam rá semmit, de tekintetem elárulhatta gon
dolataimat, a szomorú megütközést, a szemrehányást,
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KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1897. november 21-én.

Naptár: Vasárnap, november 21. — Kőm. kath. és prot: B. A. b.
— Görög-orosz (november 9.): Ones. — Izraelita: 25. S. Chaje Sorah 
Nap kel: 6 óra 59 perezkor: nyugszik: 4 órakor d. u. — Hold kel. 
3 óra 8 perezkor délelőtt; nyugszik 1 óra 47 perezkor délután.

Vasárnap nagymise a Nagy-boldogasszonyról nevezett temp
lomban 9 órakor reggel, magyar egyházi beszéddel.

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

Az ág. ev. templomban reggel 8—10-ig tót, 10—11-ig 
német isteni tisztelet.

— Kinevezés. Clement Béla, volt akad, tanár
segéd és néhai Clement Gyula városi főszámvevő fia 
kineveztetett a selmeczi bányásziskolához rendes 
tanárnak.

— Halálozások. Irmler János, a kitűnő vizgyó- 
gyász, ki csodás gyógykezelésével oly sok ember eletet 
mentette meg, 85 éves korában f. hó 15-én végelgyen
gülésben meghalt. — Temetése nagy részvét mellett
— melyen az akadémiai fiatalság mintegy 50 tagja is 
részt vett — múlt szerdán ment végbe. Az elhunytat 
gyermekein, unokáin, dédunokáin és nagyszámú rokon
ságán kívül széleskörű ismeretség gyászolja. Megemlí
tettük annak idején, hogy az orvosok által feladott, 
nagymérvű tüdőgyuladásban szenvedett Hepke Árpád 
akadémiai hallgató életét csodálatos vizgyógymódjával 
miként mentette meg, úgy, hogy a fiatal a kora elmú
lás helyett most a legüdébb fiatalos egészségnek örvend. 
Megható jelenet volt, midőn most a hála érzetének 
végső lerovásául Hepke Árpád akad, hallgató meg- 
inentőjének teteme fölött hálás imát mondott és hála
érzetének külső kifejezéséül egy szép koszorút tett le 
a ravatalra. Az is igen szép tett volt, hogy a boldo
gult és sokak által felejthetetlen öreg ur temetésén az 
akad, fiatalság tömegesen részt vett. Nem tartjuk érdek
telennek még fölemlíteni, hogy a jó öreg vizgyógyász 
még az öreg Priesnicznek volt tanítványa és gyógy
módjában feltétlenül bízott, melylyel azután bámulatos 
sikereket is tudott felmutatni. — Őze. Neurath Antalné, 
néhai Neurath Antal, széles körben ismert volt borbély
mester özvegye e hó 14-én meghalt és 16-án temették el. 
Kuna Dániel steffultói hámorbeli gépész és önkéntes 
tűzoltóságunk tagja, tegnap szombato n meghalt.

— Öngyilkossági kísérlet. Matejka Károly, Dr. 
Tóth Imre bányakor, főorvos beteglátogatója, e hó 18-án 
a délutáni órákban egyedül volt a kamaraházi rendelő 
helyiségben, a hová később öcscse, ki szintén beteg
látogató Dr. Stuller Gyula műtő orvos mellett, szintén 
benézett s akkor látta, hogy bátyja beteg és folyton 
hányt. Megkérdezte tőle, hogy mi a baja, ez megnyug- 
tatólag monda, csak kissé rosszul érzem magam. A 
fiatalabb Matejka azonban azonnal sejté, hogy bátyja 
valami mérget vehetett be és úgy ennek nejét, mint 
Dr. Tóth Imrét is az esetről értesitve, ezek a hely
színén megjelentek, hol később Dr. Máltás Károly 
tiszti főorvos is megjelent. Matejka Károly már nagyon 
rosszul volt és bevallotta, hogy 2 gram korosiv (sub- 
limat) és 20 gram chloroform oldatot ivott meg, mely 
mérges folyadékot még silvoriummal keverte. Az 
orvosok azonnal alkalmazták az ellenmérgeket, de 
életben maradásához kevés a remény. Öngyilkossági 
kísérletének oka, ugylátszik, elmezavar volt.

mert ismét, mint akkor, vállamra borultál és zokogtál 
keservesen ; majd szenvedélyesen kiegyenesedtél s ke
mény, érdes hangon, mely mintha nem is lett volna a 
tied, szaggatottan kitört belőled a szó : „El vagyok kese
redve ! Sohasem fogok szeretni többé, igy hát nekem 
mindegy, akárki, aki előbb jön. Hiszen a leánynak férjhez 
kell mennie, tehát megyek!" S elfutottál előlem, mintha 
el akarnád rejteni arczod felszökő pírját. És nőül is 
mentél hozzá.

Kerültelek, nem akartalak látni. Haragudtam rád, 
hogy te is csak olyan vagy, mint a többi.

Eltelt nehány év. Hallottam, mily szerencsétlen 
vagy, hogy férjed mily durva, mily köznapi, mily ala
csony gondolkozásu. Hallottam, hogy egyedül, szomo
rún töltöd napjaidat, mig férjed az esti, az éjjeli órákat 
a kártyaasztal mellett tölti. De kerültelek, nem akar
talak látni!

Egyszer mégis találkoztunk. El akartam surranni 
melletted észrevétlenül; elfordítottam tekintetemet, 
hogy ne lássalak. De te megismertél; nevemet hangoz
tatva, megállottái. Szembe fordultam veled; kezeink 
találkoztak; tekintetem halovány orczádra esett. Oh 
mennyi fájdalom, mennyi szenvedés volt irva arra! 
Nem tudtam szólni; te is hallgattál, csak kezed kul- 
csolódott görcsösen az enyémbe ; hosszan néztünk egy
más szemébe, mig mindkettőnk pilláira kiült a köny. 
Oh mennyi volt mondva e tekintetben, e könyben!

Némán váltunk el egymástól, mert jött már fér
jed, ki nem restellt kémkedni minden lépésed után, 
mint kémkedik a börtönőr a szegény rab után. S vise
led tovább, némán, hangtalanul a fájó bilincset, mig 
szived megtörik a rejlett fájdalomtól. * * *

— Baleset. Sziegler István zsigmondaknai bánya
kőműves tegnap, szombaton munka közben a guritóba 
esett és ballábát és balkarját eltörte. A súlyosan se
besült a kincstári bányakórházba szállíttatott, hol azon
nal orvosi gyógykezelés alá vétetett. Balesete elcsúszás 
következtében történt meg.

— Vidéki hírek. Czáfolat. Lapunk mull heti 
számában „Panasz egy jvasuti kalauz ellen" czimű 
hirt kénytelenek vagyunk megczáfolni, mert meggyőző
dést szereztünk arról, hogy az emlitelt vonalon 
minden a lehető rendben és pontosságban történik 
s az előbbi hir csak koholymány, mely nem tudni 
hogy mikép kapott lábra Zsarnóczán és vidékén. — 
Gyilkossági kísérlet. Irtványoson Beszedics Bertalan 
lelkészt Kiéin János bányamunkás megakarta gyilkolni ; 
az ajtót fejszével akarta feltörni, de három asszony 
megakadályozta őt tettében s a lármára hamarosan 
sok nép verődött ősszé, mire a merénylő elmenekült. 
Most a csendőrség nyomozza.

— Rendőri hírek. Lopások. F. hó 16-án este 9 
óra tájban a Magas-ut és az Ó-vár-utcza szögletén 
lakó Trencsánszkyhoz ment látogatóba egyik szom
szédja, a midőn is látta, hogy az udvaron lévő ser
tésól ajtaja nyitva van, a hízott sertés pedig az udva
ron áll és mellette két idegen paraszt ember; erről 
legott értesítette Trencsánszkyt, a ki ezután a házné
pével kijött, a két idegen paraszt ember azonban 
kereket oldott és igy elfoghatok nem voltak, a hízott 
disznó azonban megmaradt. — Ugyanezen éjjel Rovnán 
már eredménnyel működtek a sertéstolvajok. Ugyanis 
Majerszky bányamunkás udvaráról egy-egy méter
mázsás sertését éjjel elhajtották; a lopásról a tulaj
donos csak reggel értesült, a midőn is aZ esetet be
jelentette a rendőrségnél, a honnan egy rendőrtiszt
viselő két rendőrrel azonnal a nyomozáshoz fogott; 
a nyomok Rovnáról a Tanádon át a hodrusi erdőkbe 
vezettek, ott azonban eltűnt minden nyom és az őr
járat késő este eredmény nélkül tért vissza. — lalált, 
kopókutyák. A zólyomi vadászterületen f. hó 11-én az 
erdőben két darab fekete kopókutya találtatott. A tu
lajdonos f. évi deczember 1-ig jelentkezzék a zólyomi 
rendőrkapitányi hivatalnál. — Veszett macska. F. hó 
15-én egy macska megkarmolta Majduch Jánosnét 
Moticska Antal 11 éves fiút és Mitura Antónia 8 éves 
leányt és megmart még' két macskát is. A macska 
gyanúsnak látszott, miért is leüttetett és hatóságilag 
felbonczoltatott; Fodor József állatorvos veszettségre 
gyanúsnak találta az állatot, miért is azon macska 
feje felülvizsgálás végett a budapesti állatorvosi aka
démiához küldetett, a megmart két macska kiirtatott 
és a megkarczolt asszony és két gyermek a budapesti 
Högyes-féle intézetbe utasitlalott a rendőrkapitányi 
hivatal által, illetve oda kisértettek a fennálló rende
letek értelmében. — Veszett eb. Bélabányán egy kó
borló kutyát ütöttek le e napokban, melyről Fodor 
József a veszettséget konstatálta. A kutya feje az állat
orvosi intézetbe lett küldve. Nem tudni, nem-e mart 
meg más ebeket is. — Razziák. A rendőrség végső 
erejének megfeszítésével koronkint razziákat tart a 
város területén és igy hiszi, hogy a most szaporán 
előforduló lopásokat megakadályozhatja

— A kath. nőegylet múlt vasárnapon a város
ház tanácstermében gyűlést tartott, melyen a hölgyek 
elhatározták, hogy karácsonykor ismét vagy 30 szegény 
sorsú iskolás gyermeket a szükséges ruhával el fognak 
látni. E gyűlésen a hölgyek még egy más fontos 
dologról is értekeztek t. i. egyhangúlag elhatározták, 
hogy az egyesület az apáczák vezetése alatti leány 
tanodának teljes befejezésére még szükséges pénz
összeget előlegezni fogja. Az egyhangú határozat ellenére 
élénk vita tárgyát képezte ez ügy a mennyiben a fel
tételek iránt úgy hogy az egyesület érdeke is megóva 
legyen és a nemes czél támogatásában is az egyesület 
a legelőnyösebb körülményekkel hozzájárulhasson, a 
a hölgyek sokáig tanakodtak mig kedvező megálla
podásra jutottak. Különösen özv. Ocsovszky Vilmosné 
hosszabb szép beszéddel ajánlotta kötelességszerüleg 
minden lehetőt ha áldozatok árán is elkövetni, hogy 
Jeánynevelésünk mielőbb magasztos czéljának megfe
lelő megoldást nyerjen.

— A selmeczi honvédszoborra kaptunk Herczeg 
Adolf és Schmidt Hermintől Zólyom-Bucsból 2 frtot 
és Pilcz Manótól Budapestről 2 frtot, összesen 4 frtot, 
mely összeget rendeltetési helyére szolgáltattunk át. — 
Pilcz Manó adományát a következő sorok kíséretében 
küldte meg: „Becses lapjában olvastam, hogy Selmecz- 
bánya szülővárosomban felállítandó honvédszoborra 
gyűjtést nyitott. E nemes és hazafias czél elérésére, 
hazafias érzelmektől felbuzditva egyelőre tehetségem
hez képest csak 2 frtot küldök azon meleg óhajtással: 
Isten áldása kisérje a szoborbizottság működését, hogy 
Selineczbánya szülővárosom minél előbb ülhesse meg 
a honvédszobor leleplezésének ünnepét." —■ Hej milyen 
példát vehetnének városunk lakói ezen idegenből jött 
szavakon és adományokon. — Adományokat a szobor 
javára — újból ismételjük — elfogadunk és azokat la
punkban nyugtázzuk

— A hodrusi kaszinó megalakult, bár az alap
szabályok még megerősítve nincsenek. Az egylet helyi
sége az alsó vendéglő első emeleti helyiségében lesz 
mint azt már megírtuk. Elnököt még nem választottak, 
de háznagy lett Paulovics József plébános, jegyző 
Muzsnay K. bányamérnök és pénztáros Weisz Jakab 
kereskedő. Szép haladást kívánunk ezen újonnan ala
kult, hazafias egyletnek.

— Irodalmi és zeneestélyt rendezett — mint 
azt előre jeleztük — tegnap, szombaton az akadémiai 
ifjúság önképző köre. Az estély bizonyára szépen sike
rült és arról jövő számunkban be fogunk számolni.

— A honvéd szoborra nézve — mint érlesü- 
sülünk — Sztankay Ferencz törv.-hat. biz. tag ajánlani 
fogja, hogy a lőcsei honvédszobor mintája ulán öntes
sék az a kotterbachi öntődében, mely esetben az egész 
szobor teljesen elkészítve csak 2400 frlba kerülne, 
igaz, hogy a lőcsei szobornak csak hű mása volna, 
de a jövő jubilláris évben már leleplezhető lenne, 
mert az ehhez szükségelt költségfedezet a meglévő 
4500 írtban bőven lelné fedezetét.

— Vadászat. A legutóbbi vadászatokról a követ
kező pompás levelet kaptuk: Napok óta kerülöm 
Szerkesztő Urat, tudva, hogy első szava úgyis az volna 
„megint becsaptál". Hát részben bizony el is ismerem, 
hogy nem tettem eleget Ígéretem alapján való köteles
ségemnek, meit bizony b. lapja utolsó számából az 
én feledékenységem miatt maradt üresen a vadászati 
rovat. De engedje meg igen tisztelt Szerkesztő ur 
kijelentenem, hogy ez által b. lapjában nagy kárt nem 
tettem. Mert erről a november 7-iki vadászatról bizony 
alig Írhattam volna egyebet, mint hogy fáztunk aztán 
ittunk, aztán ittunk és megint fáztunk. Azt hiszem ezt 
még most is elég idejekorán tudatom Szerkesztő úrral. 
Hát ez bizony gyenge vadászat volt. Ha Szalóky Sán
dor akad, hallgató nem tesz ki magáért s nem puf- 
fantja le az elébe tévedő árva őzsutát, bizony üres 
tarisznyával és hosszú orral ballagtunk volna haza. 
No de igy a becsület mégis meg volt mentve. Amily 
mostohán viselkedett azonban irányunkban Diana 
ezen vadászaton, annál inkább kárpótolt a november 
14-én tartott vadászaton, melyet a selmeczi vadásztár
sulat elnöke Pauer János rendezett s melyen az akad, 
hallgatók mint vendégek veitek részt. Annyira el va
gyok e vadászat sikerétől ragadtatva még ma is, hogy 
majdnem kedvem volna ezen vadászatról mind
össze csak ezt a nehány szót elmondani Szerkesztő 
urnák „folyton töltöttünk-lőttünk, töltöttünk-lőttünk, 
aztán már nem is töltöttünk csak lőttünk!" Fájnis 
kis mulatság volt ez! A tüzelést Gsiby Lőrincz akad, 
tanár kezdte meg, biztos lövéssel egy erős őzbakkot 
terítve le. Utána Günther Frigyes akad, hallgató dup
lázott le egy szintén szép bakkot, majd pedig Szalóky 
Sándor akad, hallgató mesterkedett s egy jól irányzott 
lövéssel egy őzsutát hozott terítékre. Pillanatnyi csend 
állott most be a hajtásban, de már a következő percz- 
ben a tacskók csaholását ismét tízszeresen verték 
vissza a hegyek ormai Egy gyönyörű vadkan törte
tett elő s kicsiny üldözőire koronkint egy-egy meg
vető pillantást vetve közeledett a vadász vonal felé. 
Chauer Ottó városi számvevőnek jutott a szerencse 
az első két lövéssel üdvözölni őt, melyek egyike a kan 
hátsó részébe fúródott. A kan azonban fel sem véve 
ezen kis kellemetlenséget, tovább iramodott s a leg
közelebbi sűrűségben ismét megpihent. A közel
ben álló Moha Alajos magyar királyi főerdőőr és 
Goldfuss Mihály bélabányai birtokos a kutyák csaholá- 
sából megállapítván, hogy az a sűrűben lefeküdt, oda 
siettek s két levegőbe lőtt lövés után felkelésre bírták. 
Goldfuss ezután két lövést tevén, azzal a kan bálulsó 
részét és hasát találta, mire a kan nem vette többé 
tréfára a dolgot, feldühödve a most már védtelen s 
menekülő Goldfussnak rontott. De a Goldfuss szom
szédságában álló Moha Alajos erdőőrnek biztos keze 
éppen kellő pillanatban egy golyót röpített homlokába, 
mire a kan üldözőinek lába előtt holtan terült el. Nyolcz 
hajtó hozta elő diadallal a sűrűből a remek állatot, 
mely kizsigerelve 150 kgmot nyomott (Melyhöz hasonló 
lyókat kívánok!) Hogy ezen szép sikerhez elég időnk 
legyen az áldomást meginni, aztán meg mert úgyis már 
dél felé járt az idő, elhatároztuk, hogy még csak egy 
hajtást teszünk, még pedig a Sztrela nevű erdőrészben. 
Ezen második hajtásban Leidenfrost Ernő akad, hal- 
gató tett ki magáért, leduplázván a feléje kitörő két 
darab őzet. Hogy a vadászat ily eredményes befeje
zése után az ebéd ugyancsak jól esett, elképzelhető, 
főleg mert jó itókában sem vala hiány. — Az akadé
miai hallgatók a zsákmányból nekik jutott részt azután 
16-án özv. Gyurkovics Andrásné vendéglőjének kitűnő 
konyhájában elkészíttették s a vadászat méltó befeje
zéséül lakomát csaptak, melyre a vadászaton részt vett 
összes vadászokat vendégül hívták. Itt a legjobb han
gulat mellett dikcziókban sem volt hiány. Az első fel
köszöntőt Pauer János, vadásztársulati elnök, Gsiby 
Lőrincz akad, tanárra mondotta, mire Csiby Lőrincz 
a vadásztársulatot s annak elnökét éltette. Erre az 
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akad hallgatók közül Letz Lajos a vadásztársulat meg
jelent tagjai egészségére ürítette poharát s nekik a la
komán való megjelenésűkért a fiatalság köszönetét nyil
vánította. Ha igen tisztelt Szerkesztő ur ezen nap úgy 
a késő esteli órákban özv. Gyurkovitsné háza tájéka 
körül esetleg megfordult volna s Laczi fülbemászó nó
táinak csak töredékeit is az ablakon kiröppenni hal
lotta volna, el tudná képzelni, hogy a jelenvoltak mind
egyike ily remek játék s jó bor melleit felette jól érezte 
magái! — Ezek után azon hitben, hogy fennebbi ada
tokból b. lapja vadászati rovatát meg fogja írhatni, 
bezárom levelemet s maradok igen tisztelt Szerkesztő 
urnák tisztelő híve: Gyula.

— A selmeezbányai gyógyászati és termé
szettudományi egyesület jövő szombaton azaz e hó 
27-én felolvasással egybekötött gyűlést tart a Belhazy- 
féle ház tantermében. Ez alkalommal Dr. Tandlich 
Ignácz „lakásainkéról fog népszerű előadási tartani, 
melyre felhívjuk közönségünk figyelmét. Az ülések 
nyilvánosak.

— Kerekes mentőcsónak készül Schvehla Gyula 
kir. bányaigazgatónak még 1887. évben csinált terve 
szerint. A mentőcsónak a klingerlárói tavon már a 
jövő fürdő évadon vízre fog bocsájtatni és felette 
alkalmas lesz, veszély esetén az életmentésre de a 
csónakozásra is; mert még a kis gyermekek is kezel
hetik, oly praktikus a szerkezete. A csónak a ribniki 
fűrészben készül és hogy meg lesz, az Schvehla Gyula 
főbányatanácsos bányaigazgatónknak a közönség iránt 
mindkoron tanúsított, valóban elismerésre méltó előzé
kenységének köszönhető.

— Árlejtés tanítói állásra. Ilyet sem hallott 
még Európa, pedig megtörtént még pedig Magyar
országban, Selmeczbánya tőszomszédságában Illés köz
ségben. Megüresedvén ugyanis e községben a rom. 
kath. felekezeti tanítói állás, az érdemes község nem 
azt nézte, hogy a pályázók közül, ki a legérdemesebb 
ez állás elfoglalására, hanem ki — olcsóbb. Való
ságos árlejtést tartott és azzal töltötte be az állást, 
ki tudását legolcsóbban árusitá. Hogy ez nem lehet 
valami minősített tanító, az magától értetődik és csak 
azt sajnáljuk, hogy ilyen esetek e század végén nálunk 
még egyáltalán előfordulhatnak.

— A „Selmeezbányai Hetilap" karácsonyi és 
újévi hirdetője a jövő számmal indul meg. Felkérjük 
tehát mindazokat, kik ezen hirdetési csoportba hirdetni 
akarnak, hogy e szándékukat lapunk kiadóhivatalá
nak tudomására hozni szíveskedjenek.

— A koldus hagyatéka. E czim alatt múlt 
számunkban megírtuk, hogy a hodrusi kis púpos kol
dus hagyatékát,a nagykorú, ép elméjű örökösnek a 
selmeczi árvaszék kiadni vonakodik, daczára annak, 
hogy jogerős bírói végzéssel lelt az kiutalványozva. 
Erre a „Selmeezbányai Híradó0 46-ik számában „Timeo 
Danaos et dona ferentes" czimü közleményt tesz nagy 
garral közzé, mely azonban nem az ügygyei magával, 
hanem lapunk szerkesztőjének személyével foglalkozik 
és akkor, a midőn azt állítja, hogy az „Árvaszék mű
ködésével a sajtónak foglalkoznia nem szabad (hát 
ez a legújabb journalistikai felfogás !) ugyanakkor nem 
reslelli szerkesztőnk személyét meghurczolni, de hiszen 
minden jel arra mutat, hogy e lap fötörekvése kezd 
lenni személyeket, iparosokat stb. meghurczolni de a 
közhatóságok cselekedeteivel vajmi keveset törődni- 
Közleményeit ezentúl egyszerűen figyelmen kívül fog
juk hagyni. Lapunk szerkesztője a következő nyilat
kozatot teszi közzé: Igaz, hogy a szegény, mindenkitől 
elhagyatott koldus asszony, ki az örökhagyónak nővére 
elöltem sírva tett panaszára emberi kötelességemnek 
tartottam ügyében eljárni; az „igen mérvadó oldal0 
honnét a közvetítő ajánlat tétetett azonban nem én 
voltam, mint azt a „Selmeezbányai Híradó elég mali- 
cziával megjegyzi, hanem maga a polgármester mint 
árvaszéki elnök, ki Krausz Kálmán főkapitány ur je
lenlétében ajánlotta azon módozatot, hogy az örökös 
1000 frtol hagyjon a városnál nagykorú siketnéma 
gyermekének minden eshetőségre való ellarthatására 
s akkor a többit az árvaszék hajlandó lesz talán kifi
zetni. Azon felfogás, melyet a „Selmeezbányai Híradó4 
hirdet, hogy az árvaszékek működésével a sajtónak 
foglalkoznia nem volna szabad, egészen uj valami 
előttem, ki a sajtónak már jó sok éve vagyok szerény 
munkása. A mi a zugirászatot illeti, az abbani szak- 
avaloltságál a „Selmeezbányai Híradó'' szerkesztője 
magában e közleményben mutatta ki; de fényes tanú
ságot tesz ebbeli szakavatoltságának a lapjában meg
jelenő egynémely közleménye is. Az ily epigon Danái
détól, mint a milyen a „Selmeezbányai Híradó0 
szerkesztője, származó nevetséges fenyegetésektől 
egy csöppet sem ijedek meg és még csak azt 
teszem hozzá, hogy a „Selmeezbányai Híradó" szer
kesztője és Sztancsay Miklós városi főjegyző „szoros 
kapcsolatban vannak egymással4 és ennek műhelyéi 
már ismerem, nagy aplombbal kezdődik ott minden 

és megszületik a — ridiculus mus. A mi az ügy érde
mét illeti, újból azon meggyőződésünknek adunk kife
jezést, hogy ezen esetben nem állott jogkörében az 
árvaszéknek a hagyatéki értéket legfoglalni és azt 
visszatartani. Ezen eljárás oly precedenst képezne 
mely a jogi állapotokat könnyen veszélyeztethetné.

Piaczi árkimutatás
1897. év november hó 21-én tartott hetivásárról.

Az árú 
megnevezése

Ára Az árú 
megnevezése

Ára
legal legm legal legm

Búza . . mázsája
1

10 — 11.— Borjúhús. • klg.-ja —.50 -.60
Rozs . . 6 90: 9.- Sertéshús. • H — .48 -.52
Árpa . . 6.50 7 — Kolbász . • n -.70 -.80
Zab . . „ 6 20 6.70 Szalonna. • H -.64 -.70
Bab . . „ 16.-17.- Disznózsír • n -.70
Borsó . 12,-14- Ludzsir . • n 1- 1.20
Lencse —.—■20.— Vaj . . —.70 —.80
Mák . 20,-124.— Túró . . • M -.28 —.36
Búzaliszt . „ 18.-20.— Méz . • » 1.- 1.40
Rozsliszt . 16.—118.— Buzakenyér -.12 -.16
Árpadara . ., 16.-118.— Szopós malaez drbja 2.- 3 —
Rizs . . „ 18.-26.- Nyúl . . • ♦ 1.20 1.30
Káposzta fejenként —.05 — 08 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 ,. —.441—48 Tej . . . literje -.08 -.10
Czukor koczka ., —.46,—.50 Tejszín . • n -.20 —.24
Marhahús . ,. —.44—.50 Boreczet .

méterje
-.36 -.40

Juhhus . . „ —.44—48 Tűzifa 1.45 2.50

A zugiró.
Legeslegsőtétebb Afrika belsején, 
Ürességtől „Kongó" városnak közepén 
Élt egy szegény ember, vagyonnal nem biró; 
Mi telhetett tőle? . . . Lett hát ő zugiró.
S jött a nagy szegénység: „Segíts, uram, kérlek. 
Kik hivatvák erre, azok meg nem védnek, 
Kiknek enyhit’ni kén a nagy szegénységet. 
Otrombán mutatnak dölyfös büszkeséget."
S jött a legyalázott rágalmazott nép is : 
„Hát ha segedelmet kapunk itten mégis.
Mert ki 'közügyekhez hozzá sem mer nyúlni, 
Tisztességünkben kezd oktalanul dúlni." 
És eljött még az is, — ki .oszt’ meghurezolta, — 
Kölcsön szerzés által, hogy segítsen rajta. — 
S hogy a sok panaszt mind végig meghallgatta, 
S azokat, ha kellett, visszahangoztatta, 
Legeslegsötétebb Afrika belsején, 
Ürességtől „Kongó" városnak közepén 
Pellengére vitték a szegény zugirót, 
Ügyvédi pakszussal persze, hogy nem bírót.

Epigrammatikus a csabai szerkesztőnek.*
Üdvözlégy te Csabán lakozó, s író Mecénásom !
Megmentéd nevemet rút feledések elől.
Hálásan dobogó szívvel nézém a lapodban,
Hogy az epigrammák mind csak selmeeziek.
Nem csoda! roszsz volt az aratás és draga az élet,
Nincs tán ilyen íród, fejben nincá spiritus?
Szervusz nagy Csaba! alföld szép közepén mi’ csinálsz te? 
Rád illő, amit én Selmeeziekre írek ?
Nem lehet az illő, gazdag vagy és mi szegények,
Egyben mink jobbak, hogy magyar itt van elég.
Azt mondják szép voltál s vagy, de mi haszna, ha látom 
Kendőzött arezod, mit nem lát a lakód.
Édes szerkesztőm ! te tekints rám s ird ki lapodban, 
Selmeczi jó pipa én iram mindazokat.
Ámde ha kell néked — jó pénzért — az, ki megírja 
Milyenek is vagytok, megteszem, itt a kezem.
Ékes epigrammákban Írom meg róni amit kell, 
így Csaba híres lesz, szép és tiszta magyar !

Ég velünk és gyöngyharmat!

* Abból az alkalomból, hogy a csabai újság a forrás meg
nevezése nélkül szóról szóra közölte a selmeczi epigrammák egy 
részét, j

Selmeczi telefon hírmondó tudósítása.
Zóna idő: november 21-ike, vasárnap d. e 9 óra pontban.

Miután időjoslatunk a múlt héten tökéletesen bevált, ezáltal 
kiérdemeltük t. olvasóink bizalmát s nehogy azt valamiképen 
koczkáztassuk és másnak a kenyerét elvegyük, megelégszünk az 
egyszeri sikerrel és a bizalomért köszönetét mondunk

Külföldi híreink
Nagy zavar hire érkezik Bulgáriából; az udvati szakács 

ugyanis Szt. Antalon felejtette a szivét s azóta mindig elsózza a 
levest.

Az északi sarkra felküldött tudósítónk telefonozza, hogy ha 
Andrée még nem halt meg, akkor bizonyos, hogy él, de halála a 
legnagyobb valószínűséggel várható.

Rómából kapjuk a hirt, hogy tekintettel hazánkban a meg
lehetős szüretre, a tavaszszal innen nagyobb zarándoklatra szá
mítanak.

Egy stockholmi fiatal csinos nő mindenáron Selmeezen vagy 
a vidéken keres társalkodónői állást. Furcsa ! ?

A franezia kamara egy ideig nem tart ülést, mert padlózzák 
és meszelik.

Athénben egy nagy körkép nyílt meg, melyben a legutóbbi 
görög-török háborúnak dicsőségesebb jelenetei láthatók.

Afrika Dahomey országában képviselőházat szerveznek, a 
képviselők betanítására Becsből hívnak meg néhány honatyát.

A new-yorki magyarok azt kérdezték a minap tőlünk, hogy 
igaz-e az a hír, hogy Selmeezen a főtéren felrobbant az a kocsi 
a mely a puskaporos toronyba a dinamitot viszi; mi azt feleltük 
nekik, hogy hála Istennek — még nem.

Belföldi híreink,
A budai vigadót felépítik fél millió költséggel, előbb azon 

bán a mi vigadónk tervrajzát fogják áUanulmányozni.
A kolozsvári „Ellenzék" szerkesztősége bocsánatot kér, hogy 

casinónkba véletlenül két év előtti lapból küldött egy számot, Nyu
godt lehet, nem vettük észre.

A nyíregyházai színházat is árverezik, hát mi mindig el- 
szalasztjuk a jó alkalmat?!

Iglón színészeink előadták, hogy milyen most Selmecz, a 
hatás leírhatatlan, valóságos cassadarab.

A szklenói fürdőt, hogy nyugalmában a télen még a madár 
se zavarja, vizáthatlan ponyvával takarták le.

Bakabányán kidobolták, hogy a bölcsödal ezentúl a Hymnusz 
és a Szózat legyen.

A lévai nagyharang streikolni készül, mert azt mondja, hogy 
őt toronyba készítették,

Miskolcz egy nevezetességgel szegényebb lett, az emlegetett 
kocsonyás tálba befult a béka.

Egyik híres vidéki orvosunk a tordai malaczot kitűnő orvos
szernek mondja aranyeres bántalmak ellen.

Beszterezebányáról katonaságot is kaphatunk ha hálni haza 
engedjük.

Szomszéd városaink egyike vásárért folyamodik, de ha ezt 
meg nem kapja, megelégszik egy követválasztással is.

Ipolyságh kész lemondani a megyei székhelyről, ha Selmecz 
képes legalább is oiyan megyeházat építeni, mint a milyen az övék.

Ha Szent-István feltámadna és hozzánk jönne, megtudnánk 
kínálni legalább szt-István sörrel. Nekünk drága!

A világ geográfiái kongresszusa elhatározta, hogy tekintettel 
a selmeezbányai „Politikai Pikoló“-ra, Erdély fővárosát Selmeezbá- 
nyára teszi át.

H e 1 yi híreink.
Csak fenntartással közöljük a hirt, hogy kaszinónkban a 

múltkor a bécsi reiehsrath néhány tagja ülést tartott.
Szerkesztőségünk egyik tehetséges tagja a szabadságszoborra 

még egy utóajánlatot tesz, ő kész részletfizetésre megcsinálni a 
legkeményebb sárgaezukorból.

A hodrusi Fata-Morgána a mi telefon összeköttetésünk utján 
látható és tapasztalható.

Az újonnan keletkezni készülő „Selmeczi Füllentő" társadalmi 
szaglapot Bélabánya hivatalos lapjává óhajtja megnyerni.

A hölgygyűlés akként szabályozta a polgári kimenőket, hogy 
ezentúl a vendéglősnek kötelessége lesz 10 órakor névsort olvasni 
és vendégeit 5 pereznyi időközökben hazabocsátani, hogy a csábí
tásnak eleje vétessék: A feleségnek egy koszorú füge jár, de az 
erre kapott és a kucsébérnél eljátszandó 10 krt nem szabad elinni. 
A rendre női detektívek ügyelnek fel.

Jóhirű zenészeink gazdag programmjukat két újonnan be
tanult opera nyitány és egyveleggel szaporították,

Aki elhasznált és ki nem húzott sorsjegyeket akar venni és 
azzal kereskedni, azt a városi adóhivatal a jövedelmi adó elenge
désében részesíti, hogy a megélhetést igy is előmozdítsa.

A selmeczi tolvajok egyesületet akarnak képezni; e czélból 
a város valamely elsőbb rangú vendéglőjében megtartják az ala
kuló közgyűlést; diszelnökül, mint halljuk, egy városi rendőrt vá
lasztanak meg, hogy egyszer olyat is lássanak.

A helybeli sertések elhatározták, hogy ezentúl csak délben 
engedik magukat ellopatni, mert este, az uralkodó sötétség miatt, 
a tolvajok gyakran tyúkszemeikre hágnak.

Mivel a liszt drága, a zsemle meg kiesi; mivel a malaczot 
nem csak mutatni hozzák a hetivásárra s továbbá mivel a viz für 
deni igen egészséges, de azért hideg szobában Írni még sem lehet 
ennélfogva a hátralékos előfizetési dijakat illő tisztelettel várja a 
különben jó egészséget kívánó

Hírmondó.

A selmeezbányai „Politikai Pikoló" táviratai:
„Jövő hétfőn este nem világíthatom meg sötétségedet." A hold. 
„Üdvözölles: uj bajtárs ki velem együtt, távol a naptól, a 

sötétségben bolyongsz". Uranus. bolygó.
New-Yorkban egy cserép összetört és egy főzőkanál szétrepedt. 
Dreifuss Lábasra fogja magyarosítani a nevét, ez által is 

kimutatván ártatlanságát.

Szerkesztői üzenet: N. N. Selmeczbánya. Anonym- 
leveleket figyelembe nem veszünk.

JÍYILT-TÉR.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik atyánk, ipánk, nagyatyánk 
illetve szépapánk Irmler János elhalálozásának szomorú 
alkalmából részvétükkel hoztak enyhet fájdalmunkra 
különösen a t. akadémiai ifjúság, mely tömegesen vett 
részt a temetésen, mélyen érzett köszönetünket.

A gyászoló család tagjai.

adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen megfelelőleg be-

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

szabóüzletemet

A téli 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
szabóűzlet-tulajdonos.
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Eladok
nagyon olcsón és előnyös feltételek mellett

121 darab 
selmeczi keresk. és hitelintézeti 

RÉSZVÉNYT, 
(a f. évre szóló szelvényekkel együtt) 

darabját 75 forintjával.
Előleg 15 fit, a vételár fenmaradó része 

pedig kellő (váltó) fedezet ellenében 1898. évi 
jülius 1-én fizetendő, kamatokat nem 
számítok.

Kordákat is eladok összesen 1500 hecto- 
liter űrtartalomban, hectoliterjét 1 forintjával 
számítom.

llell .TalsaJb
Az Ezüst-utczában az I./12 szám alatt fekvő 

Grescho-féle 

VENDÉGLŐ 
 lakházzal együtt  

azonnal bérbeadatik vagy eladatik.
A vendéglő áll egy nagy és egy kisebb helyiségből 

s hozzátartozó konyhából, a mely mellett egy nagy 
pincze van; a lakházban van két szoba. Minden a, 
legjobb karban. A vendéglő mostani felszerelésével, 
vagy a nélkül adatik el s venni szándékozók kéretnek, 
hogy a ház tulajdonosához, Grescho Jánoshoz for
duljanak, kinél különféle hordók is eladók.

Aki csak egy keveset is kényes és sze
reti a szép és csinos czipőket, az tegye 
meg megrendeléseit az alulirt czégnél.

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo
mására hozni, hogy a Deák Ferencz-utczában 
(a terasszon) levő 

nagy czipész-üzletemet *■ 
és árú házamat 

az őszi és téli idényre 
férfi.-, női- és gyermek-czipókkel 

dúsan felszereltem és felette jutányos áron áru
sítom áruimat.

Mivel pedig betegségem miatt kénytelen vol
tam a fővárosból egy jó és gyakorlott szabászt 
üzleteniben alkalmazni, vagyok bátor tehát őt is 
becses figyelmébe ajánlani, ki bármily igényeknek 
is képes megfelelni és még fájós vagy hibás lábakra 
is szép, tartós és tiszta kivitelű czipőket készíteni 
vagy kiszolgálni. Kiváló tisztelettel

JLaísgawer •Jósséf.

Hirdetem.
Van szerencsém a tisztelt czipész-mester és 

segéd urak becses tudomására hozni, hogy

f. évi deczember 1-től kezdődőleg 

a czipö-szabászatból 
és a szakmánkhoz tartozó más tudnivalókból 

gyakorlati szaktanórákat 
fogok tartani az e téren legújabban elért gya
korlati haladás figyelembe vétele mellett (mér
tanilag is) jutányos árak mellett, úgy, hogy 
minden mester, vagy segéd urnák terhére nem 
esik és mégis hasznot húzhat e gyakorlati tan
folyamból.

Jelentkezhetni Langauer József ur üzle
tében.

Szaktársaim b. pártfogását kérve, maradok 
kiváló tisztelettel

Pahuiesásíjí János,
szabász.

I. magyar kir. szabadalmazott

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

Mihálik-féle házban

uj czipész-üzletet, illetve  kész czípő áruházat 

nyitottunk, melyben raktáron tartunk különféle férfi-, női- és gyermek-ezipőket és. megrendelésekre mér
jék 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

Schuszter és fia,.

^Legolcsóbb bevásárlási forrás!

4000 nyer. K. 477000

a közeledő karácsonyi ünnepekre!

Nyeremény.
1
1
1
1

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

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

m i ii ci e ii lie m ű ezfi stá.i4 íi t?

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 
kat, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.

Figyelmeztetnek azok, kik 
I-ső osztályra szóló sors
jegyeket vettek, de sorsje
gyeik nyereménynyel ki nem 
huzattak, hogy ugyan azon 
számú sorsjegyeket a Il-ik 
osztályra is ugyanazon el
árusítónál vehetik meg, ki
nél az 1-ső osztályra szóló 
sorsjegyeket vásárolták, ter
mészetesen a II. osztályú 
betét lefizetése melleit.

A II. osztályú sorsjegyek árai:
Egy egész .... 20 kor. — fii. = 10 frt — kr
Egy fél....................... 10 „ — „ = 5 „ - „
Egy negyed ... 5 „ — „ = 2 „ 50 „
Egy nyolezad . . 2 „ 50 „ = 1 „ 25 „

Ezen húzásnál a nyerhetés esélyei már sokkal elő
nyösebbek s mentői tovább — a Vl-ik osztályig — játszik 
az ember, a nyerhetés sánczai annál kedvezőbbek.

Eichel Sándor özv. és utódja 
a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitói 

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.)

á 
á 
á 
á

3 á 3000
5 á 2000
8 á 1000

20 á 500
60 á 300

3900 á 80

Korona.
70000
25000
10000
5000
9000

10000 
8000

10000
18000

312000

Az áruknak tulhalmozottsága és üzletem uj berendezése miatt, elhatároztam, hogy

összes áruimat
csőd sí latos olcsó ár o 11

a nagyrabecsült közönségnek megvételre felajánlom.
Női divat kelmék, duplaszélesek, 18 kitől kezdve dús választékban, legújabb 

divatu finom szövetek és selymek, vászon, siffon, canafasz, téli és selyem ken
dők, zsebkendők, keztyü, harisnya, Jáger-féle ingek és nadrágok, fehérnemüek, 
nyakkendők, kalapok és esernyők a legnagyobb választékban; de különösen női 
confectiok u. m. kabátok, gallérok és felöltők; smyrna, . axmünszter és jutta 
szőnyegek, ágy és asztaltakarók, csipke és szövet függönyök és más áruim, 
csodálatos olcsó árak mellett kaphatók.

A ki tehát mesés olcsón és jól bevásárolni akar, annak érdekében fek- 
áruimat mielőbb megtekinteni.

Becses látogatását kérve maradok
szik

kitűnő tisztelettel

STEINER BERNÁT.

Gyár: Alsó Mámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Attdrássy-uí 20. (I. em.) 

Raktár: ISÉCS, I., Seilergasse B. szám.
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Seln.ecz'bányán.

OSZTALYSOKSJATEK
100,000 sorsjegy 50,000 nyeremény

Második osztály. 
Betét 20 korona.

Húzás: 1897. deczember 10- és 11-én.

Egy szép nagy pincze a Szent
három

ság-téren bérbeadó. 
— Bőveb

bet a kiadóhivatalban tudhatni m
eg. 

j


