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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 kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges A. özv. és fia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Megjelenik minden vasárnapon. ....

A városi jövedelmek fokozásáról.
(Folytatás.)

A gabona-termesztést a tehenészet mellett kisebb 
fokban űzni kell, hogy a marha-tenyésztés mellett eső 
trágya jól kihasználtassák és a gabona-termesztés mel
lett nyert szalma szintén hasznosan értékesít essék.

Azonban a tapasztalat mutatja, hogy a dúsan trá
gyázott földek hamar elgazosodnak s mint ilyenek, silá
nyabb termést adnak; ezen gaznak kiirtására a fekete 
és zöld ugar tartása mellett legalkalmasabb gazpusztitó 
a juh. A juh a legsilányabb legelő és takarmánynyal is 
beelégszik, a szántóföldeken burjánzó gyomokat alapo- 
san kiirtja, kipusztitja.

Más tekintetben, midőn a város nemes és hasz- 
nothozó marhatenyésztést rendez be, kívánatos, sőt 
szükséges is, hogy egyúttal a felvidék juh-tenyésztését 
is felkarolja és minta-gazdaságában törekedjék a tejelő 
juhnak megnemesitésére s kiváló tenyészállatok előállí
tására és ezzel a felvidéki gazdák juh állományának 
megnemesbitését előmozdítani. 220 cat. hold földre, a 
fentebb kitüntetett marha-állomány mellett legfölebb 
200 darab juh tartását véleményezem; az első években 
kovesabbel is be kell érni, amennyiben nem lesz ele
gendő takarmány. A juhoktól nyert tej, mint sajt vagy 
túró lesz értékesítendő. A juh a távolabb fekvő kaszá
lók, vagy esetleg legelők kosarazására használtaik ki.

A tehenészet azt követeli, hogy a gazdaságban 
nemcsak lehető sok, de egyúttal jó takarmány is ter
meszlessék; a tejelő marhának tavasztól késő őszig 
szükséges zöldtakarmány, ezt lóher, Iuczerna, csatorná
déban, télen ellenben répa, esetleg burgonyában kell 
nyújtani. A tejelő marhának az emlietleken felül még 
szükséges egyéb erőtakarmány is, mint olajpogácsa, 
korpa, dara, az apa-állatoknak és növendék-marhák
nak állandó zababrak.

Újabb időben minden nagyobb tehenészet melleit 
használnak a takarmány könnyebb emészthetősége és 
izeletessége czéljából gőzpárolókat; ilyenek beszerzése 
is kívánatos.

Csevegés egyről-másról,
a rokonszenv és ellenszenvről.

— A „Selmeezbányai Hetilap11 eredeti tárnája. —

Nem hiába nevezték el az embert a maga összes
ségében mikrokozmoznak, kis világnak. Az emberi szer
vezet maga az alkotó hatalom csodája, a czéltudatos 
képzés remekműve, milyet semmiféle vegytani műhely, 
eröműtani számítás és gépszerkezet összetársult okos
kodása, igyekezete és tökéletessége nem hogy létre 
hozni, de még megközelíteni sem fog soha.

Az orvos bonczkése, a vegyész szerei feldarabol
hatják, alkotó elemeire bonthatják a testet, de nem 
tudják kideríteni mégsem, mi hát tulajdonképen az az 
élet, az az erő, melytől a szív dobog, a vér pezsdül, 
az agy gondolkodik. S ha már itt kénytelen megállni 
a kutatás, s beismerni a saját gyöngeségét, hogy 
tudjon behatolni a lelki élet mély titkaiba?!

A lélekbúvár urak minden bőlcseségén kifog nem 
egyszer ama mély titku lelki élet egy-egy oly váratlan 
meglepő nyilvánnlása, melyet megmagyarázni, indokolni 
egyáltalán nem tudnak vagy melyre következtetni nem 
lehetett.

Talány, rejtvény marad is örökre az a benső, 
szellemi világ, mely nem tűri az emberek gyarló böl
cselkedését. Olyan az, mint a végtelen világtér, melyet 
a tudós egyoldalúság világűrnek nevezett el, s mely 
annyi alakuló és enyésző, rejtelmes égitestei vesz körül 
ki nem fürkészett, nem ismert, soha ember által meg 
nem határozható lényegével.

És mindenütt, az általunk érzéketlennek ítélt 
szervetlen testekben, a növények- és állatoknál, az ég 
mérhetetlen távolságokban kerengő bolygóinál nyilvá-

A tehén-állomány beállítása előtti évben lóher és 
Iuczerna bevetéséi az istállóhoz közeli földön létesíteni 
szükséges, egyúttal kövér és erősen trágyázott földről 
is gondoskodni burgundi répa alá.

A kaszálás, aratás, csép’és részben házi cselédek 
állal, részben részes munkások által vitessék ki; a bur
gundin és burgonya művelése is nagyobbrészt házi erők 
által; azért a napszám-rovatban kevés kiadás számít
tatott fel, mert kezdetben aránylag sok munkát, hol a 
munka nem sürgős, házi cselédek végezhetnék.

Amint a tejelő marha fajta itt meghonosodott 
tejelő képessége kifejlődött és állandóvá vált, akkor a 
város áttérhet egyik-másik birtok-testének hasonló mó
don való berendezésére. Ilyen birtok volna első sorban 
a jamnata és bájtava-féle földek, később a széles-hegy. 
Megfelelő mennyiségű tenyész- és gazdasági állatok tar
tásával és helyes gazdászati működéssel ezen nagy 
fokban elhanyagolt területeket idővel jövedelmező álla
potba lehet helyzni.

Az állat-állomány megnemesbitése előtt figyelmet 
kell fordítania legelőterületek jobbítását a is, mert nemes 
és hasznotadó marha silány, sovány legelőn nem tenyé
szik; a városi legelők pedig rendkívül el vannak hanya
golva, azokon legnagyobbrészt legeltetésre nem alkal
mas növény (kutya-tej) terem. Ez érthető is. A szarvas
marha és juh is a nekik Ízletes füveket legelik le és 
inkább ezt pusztítják, mint a kevésbbé jó füvet, a gyo
mokat ellenben érintéllenül hagyják. Ily eljárás mellett 
hoszu éveken keresztül a nemes füveknek a legelőkről 
el kelle pusztulni és csak a silányabb füvek és gyomok 
szaporodtak el. Az évszázadokon, minden gondozás 
nélkül ily letárolás mellett hagyott legelők csakis a mai 
rossz állapotot eredményezhették.

A legeltetési bér egy darab szarvasmarha után 
ezen körülménynél fogva 60 k , egy juh után ellenben 
70 kr. Bármelyik gazda is szívesen fog egy darab szarvas
marha után kétszeres, sőt háromszoros árt is fizetni, 
ha lesz a marhának a legelőn mit enni.

Továbbá a városi tanács és közgyűlés is elhatá
rozta, hogy a legelő-területeket évi turnusokban aprán- 

nulnak erők, melyekről tudjuk, hogy léteznek, mert 
látjuk hatásaikat; melyeket elnevezünk tömegvonzás
nak, hőnek, fénynek, delejességnek, villamosságnak; 
de ha valaki kérdezné: „Hát mi is az tulajdonképen?" 
azt kellene rá felelnünk nagy okosan: „Hát erő." — 
Ki tudja, ki ismeri, mi az az erő?! — Rejtély, titok.

Ily erők nyilvánulnak a lelki világban is. Ily erők 
talán a barátság, szerelem, a vonzalom, a dicsvágy, 
az ábrándozás. Ha tudákos czikket akarnék Írni, talán 
azt mondanám, hogy „az, mit mi kedélyhangulatnak, 
érzésnek, vonzalomnak, sejtelmes elöérzetnek nevezünk, 
nem tartozik a lelki világhoz, — mert lelki világ nincs — 
hanem mind az csak a különféle fizikai behatások 
által ingerület állapotába jutott érzékeknek az ide
gek közvetítése által az agyra gyakorolt befolyása 
következtében okozott érzés refleksziója az ide
gekre;" de mivel nem vagyunk mindnyájan oly 
anyagias gondolkozásnak, mint némelyek, kik a sze
relmet és éhséget egy sorba helyezik: azt hisszük, 
hogy igenis van lelki világ, melynek semmi köze és 
nem függ attól, vájjon az illető osztrigát reggelizett-e 
vagy vöröshagymát.

Sőt mondhatnék, hogy a lelki élet igen gyakran 
éles ellentétet képez az anyagi élet körülményeivel. 
Innét van az, hogy a költők, a festők ihlete, képzelete, 
alkotó ereje többnyire akkor legmagasabbra szárnyaló, 
legragyogóbb, leghatalmasabb, midőn a sors mostohán 
bánik velők.

Mi okozza ezt?!
A ki látta, mint szülemlik a gyémánt; a ki tudja 

miért nem hajt a tölgyfa nádlevelet, az feleljen arra a 
kérdésié. Erő az is; láthatatlan és hatalmas, kifürkész
hetetlen és következetes. De nem szükség messzire 

ként, befásitja; a fásítás művelése is sokkal jobban és 
biztosabban fog sikerülni, ha a legelő-területek meg- 
műveltetnek és jobbitatnak. Ajánlatom az, hogy a város 
vegyen föl budgettjében legalább is 1000 frtnyi kiadási 
a legelő-területek jobbítására mind az ideig, mig az 
összes megművelhető legelők megjobbittattak. Ezen 
öszszegért évenként 10 — 20 cat, holdnyi legelő kitisz
títható, felszántható és megtrágyázva, abba lóher, lu- 
czerna és fűmag vetendő.

Esetleg egyik-másik vállalkozónak is átadható volna 
részletenként 3 —4 évi ingyen használatra a feltörés és 
kitisztítás és csak ezen idő múltán trágyáztalnék és 
vettetnék be a város által rétnek; Az igy bevetett legelő 
2—3 évig rétnek használtatnék ; a rajta nyert széna a 
művelési és trágyázási költséget részben vissza adná. 
Ily működéssel évről-évre fogyna a meddőterület, más 
tekintetben ellenben 15—20 évi legeltetés után a fel
törés és bevetés már sokkal kevesebb költségbe kerülne.

A gazdászatnak egyik hasznos ágára, a gyümölcs
tenyésztésre nagyobb súly volna fordítandó, mint eddig 
történt.

A városi tanács és közgyűlés elhatározta, hogy a 
város területén levő összes utakat és az arra alkalmas 
legelőket diófával ülteti be; és ezt nehány év óta a 
legjobbnak Ígérkező kilátás és éredménynycl foganato
sítja is. Eddig közel 4000 diófa lett kiültetve, melyek 
évről-évre gyarapodnak.

A város tart fa-iskolát is, melyben alma-, körte- 
és szilvafák neveltetnek és olcsó áron a lakosságnak 
eladatnak, vagy elajándékoztatnaK. Két év előtt szerve
zett egy városi kertész-állomást is, csakhogy, sajnos, a 
gyümölcs-kertészet alapos berendezésére eddig semmi 
alkotást nem tett. A kertész fizetése nagyon csekély, 
évi 300 frt, ily összegért képzett és tevékeny kertész 
nem kapható; ezen állomást 4—600 frt fizetéssel, lak
bér, fa és használati kerten kivűl egyéb mellékjövedel
mekben is kellene részesíteni, pl. a megeredt gyümölcs
oltványok minden darabja után 1 krnyi jutalom, az 
eladott oltványok után bizonyos százalék, vagy legalább 
is darabonkét 2 krnyi jutalom. Ezen évente)) 80—100 

mennünk, felhőkön túl, föld méhében keresnünk, kiváló 
emberekben csodálnunk e titkos erőket. A mindennapi 
életben is sokszor, minden embernél nyilvánulnak. 
Nevezzünk meg csak kettői: a rokon- és ellenszenvet. 
Ki ne tapasztalta volna már saját magán, hogy első 
látásra bizonyos vonzódást, hajlamot érez valamely 
személy iránt, kit azelőtt tán sohasem látott, kivel 
nem beszélt, kit nem ismer, kiről azt sem tudja, mi-ki 
fia-leánya. Önkénytelen s indokolhatlan ez az érzés, de 
nem múlandó.

Ha azután ily egyénnel megismerkedünk, rende
sen barátság, vagy, körülményekhez képest, szerelem 
lesz a rokonszenvből.

Azt szokás mondani: „A szerelem vak." Ugyan 
ezt mondha'nók a rokonszenvről is. Azt a személyt, 
kivel rokonszenvezünk, többnyire, sőt bátran mond
hatjuk, mindig enyhébben Ítéljük meg, mint a többit 
Erényeit nagyítva, hibáit kicsinyítve látjuk, még sze
szélyeit is eltűrjük.

Ilyen két, egymással rokonszenvező embernek 
gyakran elég egy tekintet, hogy megértse egymást. De 
ebből ne következtessük azt, hogy az a két ember 
egyenlő természetű is; sőt többnyire ellenkezőleg áll. 
A szende vonzódik az elevenhez, a félénk a bátorhoz ; 
de ezen ellentétnek nem szabad lényegesnek lennie, 
így a fenkölt lelkű, nemes gondolkozást! ember csak 
is rokon lélekhez vonzódhatik.

A rokonszenv ellentétese az ellenszenv. Ez is 
indokolhatlan, önkénytelen.

Látunk egy embert, kitől egész lényünk vissza
húzódik, kiállhatatlan nekünk annak modora, nézése, 
beszédje; szinte kedvünk szottyanna azt sérteget ni 
miért?! E kérdésre nem tudnánk válaszolni.

VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
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írtra menő mellékjövedelem arra ösztönözné a kertészt, 
hogy lehető sok csemetét nemesítsen s azokat gon
dozza és nevelje s midőn nehány év múlva értékesíthe
tők lesznek, azok után ismét jövedelemben részesüljön.

A városnak mostani gyümölcs-tenyésztési állapota 
már egy szakembert szükségei, ha pedig a faiskolák 
még nagyobbittatnak és a gyümölcs (alma, körte stb.) 
tenyésztésre még nagyobb súly lesz fektetve, akkor egy 
tevékeny kertésznek ideje az egész éven keresztül el
foglalva lesz.

A városnak évenként legalább is 1500 frtnyi költ
séget kellene a kertészeti kiadások fedezésére a budgetbe 
felvenni; ebből telnék a kertész fizetése, a fa-iskola, 
fa-ültetés és ápolás költsége. Ezen kiadás nem volna 
meddő, amennyiben — mint már ez év nyarán a vá
rosi tanácshoz intézett beadványomban kifejtettem — 
az utszélekre ültetett és megeredt diófák évenként 50 
krnyi értékemelkedést érnek el, amennyiben egy diófa 
Selmeczbányán 40 éves korában egy frtnyi átlagos évi 
jövedelmet meg ad s így 20 frtnyi kamatozó tőkét kép
visel ; tehát midőn a város évről-évre több ezerre menő 
diófát ápol és ültet is folyton, minden egyes kiültetett fa 
után a városi törzsvagyon évenként 50 krral gyarapodik.

A diófákat, és más gyümölcsfákat is az első 10—15 
évben kell jobban gondozni, ha egyszer megerősbödtek, 
a költség rajok már sokkal kisebb, de azért értékűkben, 
mint említőm, növekednek s ezen fejtegetésből látható, 
ha a városnaK csak 6000 kiültetett fája lesz, vagyona 
évenként 3000 frttal fog gyarapodni s igy e czimen a 
vállalkozás az évi 1500—1500 frtnyi kiadás mellett 
már jövedelmező.

Midőn a város a diófák ültetésébe belement, egy
úttal igen hasznos vállalkozást fog megindítani, ha a 
nemes és a felső vidékre alkalmas alma és körte te
nyésztését is nagyban megkezdené az erre alkalmas 
városi telkeken.

Selmeczbányán — mint vázolni szerencsém volt — 
a talaj általában sovány és inkább savanyu, mint alka- 
likus, a gyümölcsfa pedig kövér, alkalikus, vastag, agya
gos és televényes földet szeret, tehát nem minden föld 
lesz alkalmas. A gyümölcsfa egyúttal széltől védett he
lyet is kíván.

Selmeczbányán, mint tapasztalataim beigazolják 
lehet 650 méter tengerszinfölőtt még savanyu, vad
vizes, érczteléres talajban is szép és Ízletes gyümöl
csöt termeszteni, annál inkább fog ez alacsonyabb, jobb 
fekvésű és jobb minőségű földben sikerülni.

Selmeczbányán ültetett gyümölcsfáknak sok elő
nyei vannak: 1-ször a fagyoktól ritkábban szenvednek, 
mint az alföldön, mert itt későbben tavaszodik, a fák 
is későbben virágzanak, a korai fagyok nekik nem árt
hatnak s igy a gyümö.cstermés biztosabb, mint az ala
csonyabban fekvő sik vidéken ; 2-or a gyümölcs későb
ben érik s azért a téli gyümölcs becsesebb, az alföldön 
termett és deczember, januárban érő körte, alma ha 
városunk talaján terem, csak február, márcziusban fog 
megérni s igy minél későbben érik, a piaczon annál 
értékesebb.

Ha a társas élet kényszere összehoz ily ellen
szenves egyénnel, egész kedélyünk kifordul a maga 
valóságából; epések leszünk, sőt még meggyőződésein
ket is eltagadjuk, ezekkel ellenkezőt állítunk, csak 
azért, mert az az ellenszenves ember elég vakmerő 
ugyanazon véleményen lenni, mint mi volnánk.

Erényeit kisebbítve, hibáit nagyítva látjuk s kerül
nünk kell a vele való érintkezést, nehogy az az ellen
szenv valóságos gyűlöletté fajuljon.

Kivált ott tanácsos ez a kerülés, ha az ellen
szenv férfi és nő közt nyilvánul; mert ha az gyűlöletté 
fokozódik, akkor már nincs messze a szerelemtől; 
hiába, a végletek érintkeznek ; a határvonal vékonyabb 
egy női szőke hajszálnál. Csakhogy az ilyen gyűlölet
ből lett szerelem nem az angyalok, de a démonok 
ajándéka. Ily szerelmekből fejlődnek a tragédiák, a 
bűnök; ily szerelmekből kerülnek ki az elkárhozott 
lelkek.

S mi hát ez a rokon- és ellenszenv?! Mi okozza ? 
Mi szüli ?

Erre feleljenek, bölcs lélekbúvár uraim! — Én 
nem töröm rajta a fejemet. Teljesen megelégszem 
avval, hogy ha nem is sikerült szives olvasóim rokon- 
szenvét megnyernem fecsegésemmel, de legalább nem 
fordítják el szemüket ellenszenvvel e sorokról.

** *

Városunkban kellő kövér talajon termeti gyümölcs 
czukortartalma valamivel kisebb, mint a délibb vidéken 
termett gyümölcsé, azonban a gyümölcs zamatja és 
kellemes savanya jobban ki szokott fejlődni s igy a 
gyümölcs általában izletesebb.

Ajánlatom a következő: rendszeresítsen a város 
egy városi kertészi állást 4—-5—600 frt évi fizetéssel, 
lakás és faátalauynyal s vegyen fel a költségvetésbe 
fa-iskolák, faültetés és ápolásra évenként 1500 frtnyi 
költséget; a fa-iskolákban az itt jól tenyésző, a város 
climája és talajában diszlő s nemes gyümölcsöt termő, 
itt kipróbált alma- és körtefajokat szaporítássá, a kész 
azaz kiültetésre alkalmas példányokat a város telkén 
kiültesse, vagy áruba bocsássa. Továbbá alkalmas terü
leten — minők a Steffültó külutczában fekvő földek 
volnának — egy nagyobb szabású városi gyümölcsöst 
űlteltessen ki.

Ezen földek igen magas áron, holdanként 18 frt 
45 kron értékesitetnek bérletben, inkább lehelne a bér
összegből valamit leengedni, de egyúttal a bérlőt arra 
kötelezni, hogy a földbe kiültetett gyümölcsfákat gon
dozza ; a fák terméséi 10 — 15 évig a bérlőnek lehetne 
átengedni s csak ezen idő lefolyása után kellenék más
képen intézkedni, midőn is a gyümölcsfák megnöve
kedvén, róluk nagyobb ;.és állandó termés várható.

Ily vállalkozás mellett az okszerű gyümölcs tenyész
tést a város lakóinál évek múlva átalánossá és kedveltté 
lehetne tenni s a lakosság lassanként megtanulná azt, 
hogy a gyümölcsfákat állandóan ápolni, a földet pedig 
trágyázni és művelni keil, ha utánuk jövedelmet el
érni akar. *

A deczember havi közgyűlésből.
A törv. hatósági -bizottság deczember havi köz

gyűlését mull kedden, q hó 14-én tartotta meg Szítnyai 
József polgármester elnöklete alatt.;

A rendes tárgysorozatot megelőzőleg a juhlegeltetés 
dija került szőnyegre s többek hozzászólása után a köz
gyűlés a juhlegeltetési dijat darabonként 75 krról 40 
krra a közlegelőn, az erdei legelőn pedig 1 írtra szállí
totta le. E kérdés tárgyalásánál Kachelmann Farkas azon 
kijelentést tette, hogy a majoros gazdák tönkrementek és 
igy a tömeges juhtenyésztéssel nem foglalkozhatnak. Mi
után pedig e kijelentés egy oldalról sem lett megczáfolva, 
azt szomorú ténynek keli vennünk, melyhez ^legközelebb 
hozzá fogunk szólani.

A központi választmányba. Hültl József helyébe 
Svehla Gyula biz. tag választatott meg.

A polgármesteri jelentés felolvasása után Heincz 
Hugó indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy az 
állami leányiskola érdekében újból feliratot intéz a 
cultusministeiiumhoz, mely a leányiskolának itteni léte
sítését úgy látszik egészen elejtette.

A közigazgatási bizottságból kilépő öt tag t. i. 
Farbaky István, Handel Vilmos, Oldinger Antal, Sztankay 
Ferencz és Fizélv Károly újból beválasztattak.

A városi tisztviselők és állandó alkalmazottak 
lakpénzeiket jan. 1-től előre fogják megkapni.

Érdekes vitát keltett azon indítvány, hogy az árva- 
tárilag kezelt értékpapírok jövedelméből ÍÖ% az árva- 
tári tartalékalap javára levonassék. (Felkiáltások: »hor- 
rendum!«) Ezen indítvány általános nem tetszést keltett 
és a midőn Pauer János csak 5 %_°í ajánlott még ezt 
is soknak jelentették ki. többen, különösen Sztankay 
Ferencz és Kachelmann .Farkas biz. tagok.

De legérdekesebb volt Muszka József közgyám 
felszólalása, ki talpraesetten fejtette ki, hogy az árva- 
tárilag kezelt készpénz összegek és az értékpapírok 
közt nagy külömbség van, a mennyiben a készpénz 
közösen kezeltetik ás rendesen 4l/2—-ö’/o-ot kamatoz, 
holott az egyes értékpapírok kamatjövedelme különféle 
íluctuáczióknak van kitéve s igy az értékpapírok 
után nagyon elegendő volna, ha csak 2% őrzési dij 
csatoltatnék a tartalék-alaphoz.

Dr. Goldcstücker Márk a polgármester azon ki
jelentésére, hogy a kérdéses 10%-nvi . dij vevése a 
törvényen alapszik és hogy különben is már kész sta
tútummal állunk szembe kijelenti, hogy ez nem áll; 
mert a törvény nem rendeli azt, hogy az értékpapír 
utáni kamatjövedelemből 10°;0 csatoltassék a tar
talék alaphoz, sem erre nézve statútumunk még nin
csen. Ö tehát indítványozza, hogy ezen kérdés érdem
leges tárgyalása a napirendről le vétessék és a városi 
tanács utasitassék egy. helyes kulcs megállapítására és 
azután egy újabb javaslat tételére. Ez határozattá is 
emeltetett.

Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy Muszka József 
derék közgyámunkat egyenes, nyílt kijelentéseiért ha
talmasan megéljenezték. Egyáltalában valami ellenzékies 
áramlat, volt észrevehető, mely különösen akkor érte 
el. tetőpontját, a midőn a Zlinszky-féle telek bérbe vagy 
eladása került szőnyegre.

Gziczka Sándor ugyanis újból beadott egy 6 ol
dalra terjedő — az előadó főjegyző szó szerinti mon
dása szerint — tanulmányt, mely azonban nem lett 

felolvasva és melyben a nevezett újból 3500 frtot 
ajánl fel a telekért és kifejti azon okokat, melyet kö
vetkeztében többet nem adhat.

De ugyané telek megvételére nézve ajánlatot 
nyújtott be 24 órával a közgyűlés előtt Vojtás Mátyás 
is, ki 4000 frtot ígér. Mells Karolyné pedig a bérbe- 
vevés iránt tett ajánlatot, melyben a ház és leiekért 
évi 250 frt bért ajánlott fel. És voltaképpen ezen 
ajánlat volt napirendre kitűzve

Krausz Kálmán főkapitány indítványozta, hogy 
miután a városnak jelenleg csakugyan nincsen szük
sége a ház és. telekre, az nyilvános árverésen adassék el.

Handel Vilmos kételkedik abban, hogy egy 24 
óra előtt, beadott ajánlat most tárgyalható volna. Nem 
tudja mily motívumok és szempontok vezettek oda, 
melyek e telek mindenáron való előadását forcirozzák, 
mikor ott most az akadémiai palota épülni fog és igy 
nem tudhatjuk nem e lesz e telekre szükségünk.

Krausz Kálmán álláspontját fentartja és kifejti, 
hogy igenis a közgyűlésnek jogában áll a telek eladása 
felett most is dönteni. Felszólalása közben felállóit 
Handel Vilmos biz. tag, mire a főkapitány oda szólt, 
hogy úgy miként ő is meghallgatja a többi biz. tagok 
felszólalásait, követeli, hogy őt is közbeszólás nélkül 
hallgassák meg. Handel biz. tag csodálkozik a főkapi
tány expectorátióján, mert ő felállott ugyan, ami jogá
ban áll, de közbe nem szólott és csodálkozik azon is 
hogy a polgármester, mint elnök az ily nemű tárgya
lásnak egyáltalán tért enged újból kifejtve, hogy most 
csak a fölött lehet dönteni elfogadjuk-e a bérbeadási 
ajánlatot vagy sem.

A polgármester erre miután őt az előtte szóló 
apostrofálta, hogy e pont tárgyalását mintegy alatton- 
ban vette fel, kijelenti, hogy igen is az eladás kérdése 
is tárgyalható, mert hiszen minden egyes biz. tagnak 
jogában áll amúgy is concret, indítványokat tenni.

Dr. Goldstücker Márk, Heincz Hugó, Pauer János, 
és Sztancsay Miklós felszóllalása után a polgármester 
a kérdést szavazás alá bocsájtoíta, és a közgyűlés 
szavazat többséggel elhatározta, hogy a kérdéses házat 
és telket Melts Károlynének 250 frt évi bérösz- 
szegért bérbe adja oly feltétel mellett, hogy a város 
e bérletet szükség esetén bármikor felmondhatja. Az 
országos erdészeti egyesület közgyűlésén városunkat a 
polgármester és orsz. gyűl, képviselőnk fogják képviselni.

Tiefenlhaler -József felmérési felügyelő a város 
kötelékébe felvétetett.

Gonda Jozefin városi bábaasszony kérelmére a 
városi bábáknak 4—4 köbméter kemény tűzifa enge
délyeztetett.

Polgármester a biz. tagoknak az ez évben tartott 
eme utolsó közgyűlés alkalmából üdvkivánatait fejezte 
ki és éljenzések között a közgyűlést berekeszt etette.’

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend S897. deczember 19-én.

Naptár: Vasárnap, deczember 19. — B. kaih. és prot: Nemesius. 
--Görög-orósz (deczember 7.): Arab. — Izraelita: 2 Soth. Chan 
Nap kel: 7 óra 30 perczkor: nyugszik: 3 óra 53 peezkor d. u. —Hold 
kel. 2 óra 4 perczkor d. e.; nyugszik 0.42 óra perczkor délután.

Vasárnap nagymise 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.

Vasárnap d. u. 3 órakor a Sembery-teremben a rom. kath. 
nőegylet, ugyanaz napon a Vigadó nagytermében, d. u. 
fél négy órakor az alsó óvoda karácsonyi ünnepe a sze
gények s illetve a szegény gyermekek javára.

— Személyi hírek. Szitnyai József polgármester 
múlt pénteken Budapestre utazott, hol a ma, e hó 
19-én tartandó országos erdészeti egyesület közgyűlésén 
Farbaky István orsz. gyűl, képviselőnkkel együtt váro
sunkat képviselni fogja. — Heincz Hugó tiszti főügyész 
Budapestre utazott.

— Ö Felsége történelmi tíz szobor ajándékát 
az ág. ev. vegyes elemi és polgári leányiskola növen
dékei folyó hó 15-én szerdán ünnepelték meg. Haza
fias dalokkal s szavalatokkal dicsőítették a tanítványok 
tanítóikkal és az egybegyült vendégekkel hazánk ősz atyját 
Felséges királyunkat. Jaeger Gyula tanító igen szép 
előadásban ösmertette röviden a történelmi tiz szobor 
alakját s úgy ő, mint az iskolának iskolaszéki elnöke 
Haendel V. főesperes lelkész buzdította a növendéke
ket és a vendégeket kérte, hogy az ezentúl minden éven 
megtartandó hazafias iskola-ünnepeken szerencséltes
sék az iskola megjelenésükkel

— Bányaszerencsétlenség. Fischer Károly és 
Urbanszky József bányamunkásokra munka közben múlt 
pénteken d. e. í 1 órakor a pacherlárói bányában a 
bányatető hirtelen beomlott és Fischer Károlyt nyomban 
agyonzuzta, mig Urbanszky József súlyos lábtörést 
szenvedett. A súlyosan sérültet és Fischer Károly 
holtestét a Zsigmond-aknán keresztül, hozták fel és a 
bányakórházba szállitotfák. — A megindított vizsgálat 
fogja kideríteni, hogy gondatlanság esete forog-e lenn, 
vagy sem. — E szomorú alkalomból újból ismételjük, 
hogy a bányakapitányság székhelyét Beszterczebányáróí 
ide kellene áttenni, mert annak helye itt, a bányászat 
ősi fészkében volna, amikor is a bányák nagyobb köz
biztonsági felügyelet alatt állhatnának.

A közeledő Ií a r a e s o u y i ü n n e p e k alkalmából bátor

dósaai felszerelt
melyben különösen női divat-kelmék (karácsonyi ajándékul igen alkalmasak) s z ö r s a p k á k, kar- 

nadrágok, nyakkendők és
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A telefon megnyílt! E hó 13-ával át lett adva 
a használatnak a selmeczi telefon-hálózat. Eltérőleg 
a rendes szokástól, nem volt bankét!, nem volt tósz- 
tozás. Az újkor ezen csodás vívmánya pezsgődugó
durrogás nélkül hallotta itt Selmeczen gyermekének 
első szavát; az egész megnyitás minden feltűnés nélkül 
ment volna végbe, ha nemzeti zenekarunk élelmes ve
zetője, Balogh Laczi nem adott volna két Ízben zené
jével némi ünnepélyes színezetet a megnyitásnak. Első 
este ugyanis a Hungáriában játszott a telefonba, és 
esak a központ hallgatta; az eredmény kielégítő lévén 
másnap estére, az egyes állomásokat erről előre értesítve, 
a telefonközpontba hitták Laczit hol Laczi először a 
hymnuszt játszotta a telefonba, majd pedig a komolyat 
felváltva a kedélyessel, kérdezgette az egyik-másik 
állomástól hogy „milyen nótát tetszik parancsolni?" 
Hallgatták nem csak városunkban hanem Hodruson, 
Teremtő-tárnán és Béla bányán is. S aztán el is húzta 
szépen a telefon szájába. Külön ki kell emelnünk, hogy 
Balogh Laczi ez alkalomra igen sikerült csárdást szer
zett, melynek a „Telefon-csárdás" nevet adta, s melyet 
bizonyára felpezsdülő vérrel halgattak, még a telefonon 
át is. Ezentúl tehát az ember nemcsak a fülibe, de a 
telefon szájába is huzalhatja magának a nótát, mi 
nagyban elősegíti a kényelmet, de másrészt a kissé 
mulatni vágyó férjet megfosztja egy kifogástól, hogy t. 
i. kis muzsikát akar csak nagy szolidan hallgatni, mert 
avval pipálhatja le a menyecske: „Hát hiszen olt a 
telefon ; hallgasd azon — De szó a mi szó, tény az, 
hogy, kivált az üzletemberekra nézve, sokszerü előny
nyel van a telefon; sürgős közlendők, lénjeges kérdé
sek sokkal egyszerűbben, megbízhatóbban és, a mi fő, 
gyorsan bonyolíthatók le. Hát még, ha sikerülne azon tervet 
keresztül vinni, hogy a selmeczi telefon központ összekap
csoltatnék aközbeesőálllomásokbevonásával  a fővárossal! 
Ez oly életbevágó, oly, mondhatnék mérhetlen elő
nyökkel kecsegtető terv, hogy annak horderejét most 
még nem is igen tudják talán megbecsülni; hiszen, 
valljuk be az igazat, most majdnem úgy vannak a 
telefonnal, mint a gyermek valami uj szokatlan do
loggal, mi kezébe akad; nem tudja, mit tevő legyen 
vele s játékszerül használja, elbabrálgat vele többet 
kelleténél. A telefont is játékszerül, szórakoztatóul 
használják még most s a legjelentéktelenebb, legcse
kélyebb tárgyban, semmiség miatt is igénybe veszik. 
Csingiling! — „Halló!" „Jó reggelt, Mariska, hogy 
aludtál? — „Köszönöm, édes Ilon, nagyon jól; mit 
csinálsz!?“ — „Epén reggelizem!" — „Jó étvágyat, 
páh!" Csingiling! stb. stb. s az igy megy tovább leg- 
geltől-estig a telefonközpont alkalmazottjának kétség
beesésére ki nem győzi a sok be és kikapcsolást. De 
hiszen az nem fog soká tartani; megunják e játékot, 
mihelyt nem fog már többé bírni az újság ingerével ; 
s akkor kezdődik a telefon komoly használata. Evvel 
a „komoly" szóval nem azt akarjuk mondani, hogy a 
telefonon csak komoly szó röppen majd ide-oda; az 
a rezzenő vezetékhuzal nem egy tréfás félreértésnek, 
nem egy illetéktelen fülbe jutott közlésnek lesz a kö
zege s ez okból a szerelmesek, a mint legjobb is, 
ezentúl is csak inkább megmaradnak az élő szóvali, 
szemlől-szemben való közlekedésnél. Végül kiemeljük, 
hogy telefonunk elkészítésénél kiváló elismerés illeti 
meg fechuszter János mérnököt, Svaiczer Ferencz 
telefon felügyelőt, és a valóban meglepően szépen 
készített telefon hivatali berendezésekért Matzán Fe
rencz derék asztalosmester polgártársunkat.

— A Selraeczbánya vidéki tanítóegyesület 
múlt csütörtökön tartotta f. évi közgyűlését. Aczél János 
elnök megnyitó beszédében az egyesületi szellem fej
lesztésére buzdítja a vidékről is szép számmal össze
gyűlt tagokat. — Laczo Dániel h. ev. tanító felolvasta 
nagy figyelemmel és alapos tudással irt értekezését: 
„Az irva-olvasás tanításáról." A dolgozatnak kitűnő 
összeállításáért jegyzőkönyvi köszönettel lett megjutal- 
mazvő az előadó. — Tuka Antal ismertette az Eötvös 
alapot. Előadásának eredményeként az egyesület belé
pett 100 írttal az Eötvös-alap alapiló tagjai sorába. 
A közgyűlés meglővén győződve, hogy ezen intézmény 
felkarolása minden tantestület erkölcsi kötelessége, 
miért is Aczél János, Jaeger Gyula és Welvard Jakab 
tagokból álló bizottságot küld ki azon megbízás
sal, hogy városunk pénzköreit az Eötvös-alap javára 
megnyerje. — Aczél János indítványára belép az egye
sület a magyarországi tanítók országos bizottságának 
tagjai közé is. — Dankó Endre hegybányai tanító me
legen ajánlja a kartársaknak, hogy tekintettel a magyar 
tanítók kaszinójának fontos missiójára lépjenek be 
tömegesen ezen a tanítók érdekét annyira előmozdító 
egyesületbe. Örömmel üdvözöljük városunk eme mun
kás egyesületét. B.

— Vásár. Állatvásár. F. hó 13-án megtartott 
állatvásárra felhajtatott 719 db. szarvasmarha, 52 db. 
ló és 1 db. sertés, eladatott 125 db. szarvasmarha, 10 
db. ló és 1 db. sertés. A vásár vevők hiányában 
gyenge volt s a nem igen kedvező időjárás miatt a 
felhajtás sem öltött nagyobb mérveket. — A kirakó 
vásár meglehetős élénkséggel folyt le múlt csütörtökön 

és mi fő a rendőrségnek dolga nem akadt, mert lopás 
sem történt. A főkapitány által behozott uj rend, hogy 
a sátrak a főtérnek csak egyik oldalán állíttassanak 
fel s ez által az esteli szekértorlódás beszüntettessék, 
előnyösnek bizonyult.

— A kath. nőegylet ma délután 3 órakor ál
lítja fel szegényeinek karácsonyfáját a Sembery-terem- 
ben. Az egyesület választmánya már hetek óta fára
dozik, hogy kiszemelt szegényeinek minél nagyobb 
örömet szerezhessen. Körülbelül 80 személy fog része
sülni kisebb nagyobb ajándékban. Negyven iskolás 
gyermek teljesen felruháztalik, és a ruhákat a hölgyek 
maguk készítették. Valóban lélekemelő ezen, lehet 
mondani még a kezdet nehézségeivel küzdő egyesület
nek működése. Még csak kevés rendelkezésére álló 
eszközével már nagy dolgokat müvei szegényeink sor
sának enyhítésén. Felhívjuk városunk közönségének fi
gyelmét ezen ünnepélyre, mert mint tudjuk azért ren- 
deztetik a Sembery-teremben, hogy alkalom nyíljék 
mindenkinek személyesen is meggyőződhetni ez egye
sület ténykedéséről.

— Halálozás. Reiprich Magdolna szülésznő tegnap, 
szombaton hajnalban meghalt.

— Rendőri hírek. Razziák. Ez ősszel annyi 
lopás történt városunkban, hogy a nép között nem 
hiába terjedi el az a hiedelem, hogy az illavai rablók 
megszökvén, nálunk ütöttek tanyát. Napirenden voltak 
a betörések, nagyobb-kisebb lopások s a inig a rend
őrség a város egyik felében őrködött, addig a másikon 
szabadon folyt a vásár. Városunk sajálszerü, elszórt 
fekvése, — nagyobb területen fekszik, mint Szeged vagy 
Debreczen — nagyon megnehezíti a közbiztonság cse
kély számú őrének dolgát s viszont megkönnyíti a 
tolvajokét. Mint igen jól tudják olvasóink is, e lap 
hasábjain többször fölszól lakunk a rendőrség létszá
mának nagyon szükséges szaporítása érdekében; az 
egész város területén egyszerre csak három rendőr 
ügyel a köz- és vagyonbiztonságra. Hogy e három 
ember, ha mindjárt tetőtől-talpig maga a megtestesült 
kötelességtudás is, mire képes, azt elképzelhetjük, de 
fölösleges képzelődnünk, láthatjuk. Épen ezért nem 
szólhatunk semmit a rendőrség ellen, csekély létszáma 
miatt lehetetlen megfelelni a rá háramló óriási fel
adatnak, s nem szólhatunk ellene, mert tudjuk azt, 
hogy erőt — megfeszítve igyekszik kézrekeriteni 
a tolvajokat, a mit az újabban rendszeresített razziák 
által remélt elérni. Két-két emberből álló járóőrség 
egy-egy bszt vezetése alatt neki indul a hegyeknek, 
s illetőleg a szanaszét szórt r városnak, az egy-két 
sőt három órára eső majorságokat járják rendre, 
keresve-kutatva. Nem akarjuk majorosainkat rósz szín
ben feltüntetni, de bizony onnan indulnak ki a lopások 
elkövetői A sok csavargó, munkakerülő gyanús alak 
náluk talál menedéket s ők tán tudva, tán tudatlanul 
elősegitői a bűnnek. Lehet az is, hogy csak félelemből 
adnak szállást a sok csavargónak, hogy őket meg ne 
lopják vagy fel ne gyújtsák, elég az hozzá, hogy sok 
gyanús alak tartózkodik náluk. A múlt héten, e hó 
12-én is nagyobb razziát tartott a rendőrség. A bankai, 
vihnyei és hodrusbányai erdőségeket s az ott levő 
majorokat kutatta át, s a mi a fő, szép eredménynyel. 
Vihnyén egy a bírósági fogházból megszökött többször 
büntetett tolvajnőt kerített kézre, a többi majorokról 
pedig négy igazolványnélküli gyanús alakot hozott be. 
Az előbbit átadta a bíróságnak, az utóbbiakat, mivel 
nem lehetett; semmit rajok bizonyítani, illetőségi he
lyükre tolonczolta. — Madárfogdosás. Rendőrségünk 
egy idő óta éber figyelemmer' kiséri az énekes mada
rak fogdosását. Így a múlt napokban 5 kalitkát mada
rakkal kebzott el a lépvesszőkkel együtt. Bizony kívá
natos volna az énekes madarak védelmére minden 
lehetőt megtenni, mert csak igy lehet reményünk a 
tömérdek hernyó szaporodását megakadályozni.

— Vidéki hírek. Többszöri gyilkos czirn alatt 
múlt hó 28-iki számunkban hoztuk azon Léva és kör
nyékén elterjedt hírt, hogy a gyilkosság miatt letartóz
tatott csősz Medveczky Sándor lévai gyógyszerész egyik 
eltűnt segédjét is meggyilkolta volna. E hir teljesen 
alaptalannak bizonyult, mert a segéd szüleihez Stomfára 
utazott, hol most is jó egészségnek örvend. Ez alka
lomból felhívjuk vidéki t. tudósítóinkat, hogy a hirek 
közlésénél azok alapos voltáról először meggyőződést 
szerezni szíveskedjenek. — Búcsú lakoma. Zsarnóczán. 
Csipkay János Vinkovczére kinevezett kir. főerdőmes
ter tiszteletére f. hó 11-én este a zsarnóczai kaszinó 
nagytermében búcsú lakomát rendeztek jó barátai 
és tisztelői, mint azt már megemlítettük. A bankett 
nagy fénynyel ment végbe s toasztokban éppenséggel 
nem volt hiány. Az első felköszöntői Oberaygncr 
Oszkár mondotta el, kiemelte az ünnepeknek érdemeit. 
Végül kijelenté, hogy ha bár távol is lesz tőlünk, de 
emléke élni fog közöttünk. Erre a főerdőmester élet
nagyságú arczképéről a lepel lehullott s az arczkép 
mely a kaszinót disziteni fogja, látható lön Ezután 
megkezdődött a vacsora, mely öt fogásból állott. A 
toasztok sora igen nagy volt. Finka főszolgabíró, mint 
barátjától — Rakovszky Mátyás esp. plébános, mint az 
egyház kegyurának képviselőjét — Karvas Jenő pedig 
a hölgyek nevében a búcsúzó főerdőmester anyjától 
búcsúzott el. Marschalkó Gy. mint a selrneczbányai 
fehérasztal társaság egyik buzgó tagjától búcsúzott, s 

megemlité, hogy nevét az asztalba vésték elfelejthető t- 
lcn emlékül. Majd Pfeifer Gyula felolvasta Körmöcz- 
bánya város polgármesterének búcsú táviratát, Kaldrovics 
József pedig, mint jó szomszédjától bncsuzott el. A 
legnagyobb hatással birt azonban Koller János gelet- 
neki erdésznek, erre az alkalomra megirt rigmusos 
humoros bucsuzása, melyet úgy az ő, mint a többi 
kollegái nevében óriási derültség közepette olvasott 
tel. Mindezekre külön-kűlön válaszolt az ünnepelt s 
majd elbucsuzottt kartársaitól, a zsarnóczai elöljáró
ságtól, a tanítóságtól s minden jó barátjától és isme
rősétől. A banketten hölgyek is vettek részt, ezek 
közt lovag Berks Róbertné Ő Méltósága is. Jelen volt 
számos selmeczi tisztelője és barátja. A búcsú lako
mán körülbelül 100 személy vett részt. Vacsora alatt 
Balogh Laczi bandája brauvorral játszott, majd 
táncz következett melynek végét csak a derengő hajnal 
vetette. — Szinézet. Zsarnóczán Győri és Kovács szín
társulata e héten kezdte meg előadásait, melyekről 
jövő számunkban bővebben megemlékezünk. — Á hát 
vidéki caszinó-egglet folyó év deezember hó 19-én d. u. 
3 órakor közgyűlést tart, melynek tárgysorozata a 
következő: 1. Az egyleti tisztikar és a választmánynak 
egy évi időtartamra leendő megválasztatása. 2. A 
számadások és az egylat vagyonáról vezetett leltárok 
megvizsgálása. 3. Időközben beadott tárgyak elintézése,

— A Singer Co. varrógép gyári ezég szükséges
nek tartja a t. közönséggel ez utón is tudatni, hogy 
semmiféle megbízottai nincsenek, kik felhatalmazva 
volnának a ezég nevében varrógép javításokat elfogadni, 
mert a ezég a gépek javítását sajat műhelyeiben 
eszközölteti.

— A postai csomagok czélszerü csomagolása, 
helyes czimzése stb. tárgyában a budapesti posta- és 
távirdaigazgatósgának tett intézkedéseit kivonatilag a 
következőkben ismertetjük: 1. Pénzt legczélszerűbb posta
utalványnyal küldeni; küldhető azonban szabályszerűen 
pecsételt levélben is,. de más tárgyakkal egybecsoma
golni sem pénzt, sem ékszert nem szabad. 2. Csoma
golásra faládácska, vesszőből font kosár, viaszos vagy 
tiszta közönséges vászon, kisebb értékű, csekélyebb sú
lyú tárgyaknál pedig legalább is többrétű erős csoma
goló papír használandó. Újságpapír-, ezukorpapirba 
csomagolt tárgyak postai szállításra nem fogadtatnak 
el. Vászonba vagy papírba csomagokat szorosan kell 
begöngyölni, göbnélküli zsineggel többszörösen és szo
rosan átkötni, a zsineg keresztezés ’: pontjait pedig jó 
minőségű pecsétviaszszal oly módon lepecsételni, hogy 
az egymásra fektetett vászon- vagy papirrétegek közti 
nyílásokon a tartalomhoz hozzáférni he lehessen. A pe
csételésnél vésett pecsétnyomó használandó. 3. A czim- 
zésnél kiváló gond fordítandó a czimzett vezeték- és 
keresztnevének, esetleges, előnevének vagy más megkü
lönböztető jelzésnek (pl. ifj., özvegy, idősb stb) továbbá 
polgári állásának vagy foglalkozásának és lakhelyének 
pontos kitételére; a Budapestre és Becsbe szóló külde
mények czimirataiban ezenkívül a kerület, utcza, ház
szám, emelet és ajtó jelzés sb. is kiteendő. A rendeltetési 
hely (vármegye) és ha ott posta nincs, úgy az utolsó 
posta pontos és olvasható feljegyzése különösen szük
séges. 4. A czimet magára a burkolatra kell írni, de ha 
ez nem lehetséges úgy a czim fatáblácskára, bőrdarabra 
vagy erős leinezpapirra Írandó. Ezen czimiratot erős 
zsineggel, vagy dróttal tartósan a csomaghoz kell kötni. 
Papírlapokra irt czimeket mindig egész terjedelméből! 
kell a burkolatra felragasztani s ezenkívül a csomago
kat zsinegget úgy átkötni, hogy a zsineg keresztezése a 
czimiraton legyen. Felette kívánatos, hogy a feladó nevét 
és lakását, továbbá a czimirat összes adatait magában 
foglaló, ezédula a csomagban is elhelyeztessék, hogy’azon 
esetre puha burkolaton lévő czimirat leesnék s elveszne, 
vagy pedig olvashatlanná válnék, a bizottsági felbontás 
után eajelzelt ezédula alapján a csomagot, mégis kéz
besíteni lehessen. Ezen óvintézkedés a t. közönség külö
nös figyelmébe ajánltatik, mert ezzel a feladott csoma
gok kézbesítését minden körülmények közt biztosítja. 
Kívánatos továbbá, hogy a feladó nevét és lakását a 
csomagon levő czimirat felső részén is kitüntesse. 5 A 
csomagok tartalma úgy a czimiraton, mint a szállító
levélen is szabatosan és részletesen jelzendő; a Buda
pestre és Becsbe szóló csomagokon és szállítóleveleken 
pedig, ha azok élelmiszereket vagy fogyasztási adó alá 
eső tárgyakat tartalmaznak, azok mennyiségének tüze
tes kiírása is szükséges (pl 1 drb hurka 2 kiló, 1 drb. 
szalona l1^ kiló, 1 drb pulyka 2x/g kiló, 2 liter’bor 
stb.) A tartalom ily részletes megjelölése a fogyasztási 
adó kivetése szempontjából szükséges és a gyors kézbe
sítést lényegesen előmozdítja. A csomagolás tartós volta 
valamint a czimzés pontossága kiválóan azért fontos, 
mert a czélszerütlen és hiányos csomagolás, valamint a 
helytelen és hiányos czimzés következményeiért egyrészt 
a posta nem szavatol, másrészt pedig a hiányos cso
magolás folytán a csomagok útközben könnyen meg
sérülhetnek, illetve a hiányos czimzés miatt azok vagy 
általában nem, vagy csak késedelemmel kézbesíthetők. 
Felkéretik végűi a t. közönség, hogy a karácsonyi ünne
pek előtt a küldeményeket a posták indulása előtt jóval 
korábban postára adni szíveskedjék, hogy a küldemé
nyek összetorlódása kikerülhető és azoknak még a fel
adás napján késedelem nélkül való továbbítása bizto
sítható legyen.

vagyok a nagyérdemű közönség kecses figyelmét felhívni

m a a £ y u k, p 1 ü s c h e - és z s e o i í i n - k «• eb fi ö k} v fi s a o n, c h i f f o ib, c a a a f a s, JT a g e r - i a g e k és 
ingek feltűnő ölesé áron kaphatók. Tisztelettel
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— Mulatságok. A sdmeczbányai akadémiai se
gélynél egyesület által 1898. január 15-én a városi vi
gadó termében rendezendő zártkörű estélyére, melynek 
fényes sikeréről a rendező bizottság már jó eleve gon
doskodik, a meghívók e napokban küldettnek szét. 
Már most annyit elárulhatunk, hogy a mulatságon 
résztvevő különösen hölgyközönségre nézve több meg
lepetés vár, melyek közül kiemeljük a finom Ízléses 
kiállítású háromféle tánczrendeket. A rendező bizottság 
következőleg alakult meg: Dr. Fodor László s e. elnök, 
Bedő Zoltán s. e. alelnök, Hajdú Lajos s. e. jegyző, 
Matisz István pénztáros, Gruy Frigyes ellenőr, Quirin 
Leó ellenőr, Nagy Imre, Blascheck Aladár, Garlathy 
Oszkár, Pálik Hugó tánczrendezők. — Az akadémiai 
„Athléta Club“ 1898. évi január hó 29-én Dr. Schwartz 
Öttó m. kir. főbányatanácsos, akad, tanár, az athleta 
club diszeinöke védnöksége alatt a városi vigadóban 
disztornával egybekötött (ánczmulaíságot rendez. — 
Reméljük, hogy midőn az athleta ciub az ezelőtt csak 
egy pár évvel olyannyira kedvelt, de már szinte fele
désbe ment mulatságot feleleveníti, Selmeczbánya l. 
közönsége azt ép oly meleg pártfogása alá veszi, mint 
annak előtte annál is inkább, mivel a disztornával 
egybekötött tánczmulalság újdonságával s különösen a 
szép és müsorozatú disztorna a farsang repertoirjába 
egy kis változatosságot hoz be.

— Continental Bodega. Azon fényes bizony
lathoz, melyet Dr. Hirta boroszlói tanár a Continental 
Bodega borairól kiállított: ,ö már évek óla minden 
üdülő betegének a Continental Bodega borait, rendeli* 
méltóan csatlakoznak Dr. Pfistermeister udv. tanácsos 
müncheni. Ruszuwurm törsz orvos ambergi. Dr. Müller 
titkos közegészségügyi tanácsos hannoverai, Dr. Reh 
közegészségügyi tanácsos frankfurti, Dr. Butlersack udv. 
tanácsos heilbronni és más hírneves orvosok véleményei. 
Mindezen kitűnő tekintélyek bizonyítják a minden 
dicséreten felül álló jóságát a Continental Bodega 
Compani borainak és minden üdülő betegnek ren
delik és ajánlják orvostársaiknak azok rendelését. A Con 
tinental Bodega Compani borai kaphatók Selmecz
bányán: Ernszt Zsigmond fűszerkereskedésében.

— Vadászat. Folyó hó 12-én az akadémiai va
dászati gyakorlat a Gregorova és Drenyova nevű erd'ó 
részekben lett megtartva elég szép eredménynyel. A 
vadászaton összesen tett 10 lövéssel ugyanis 6 darab 
vad lett leterítve, még pedig 3 darab őz és 3 darab 
nvul. Az őzeket Szalóky Sándor, Tiefenlhaler Edgár 
és Moha Alajos, a nyulakat pedig Chauer Ottó, Günther 
Frigyes és Szalóky Sándor lőtte. Az akadémiai hallga
tók közül hajtásren >'ezők voltak Hepke, Szalóky. Lux 
és Letz. A zsákmányból, a vadászaton résziveti akad, 
hallgatók is kikapván részűket, Daubner -János ven
déglőjében 15-én este kis murit csaplak, melyen mint 
vendégek Csiby erdőtanácsos, Szvoboda és Belházy 
asszistensek is részt vettek.

Piaczi árkimutatás
1897. év deczember hó 11-én tartott hetivásárról.

Az árú 
megnevezése

Á r a 

legal Jegm

Az árú 
megnevezése

Á r a 

egál j légin

Búza . . mázsája 11.— 12.- Borjúhús, .klg.-ja -.50 -.60
Rozs . 8.- 8 60 Sertéshús. —.52 -.56
Árpa . . 6.50 8.— Kolbász . 1! -.70 -.81.
Zab . . 6 — 6.30 Szalonna. -.68 -.70
Bab . . 8.— 9.- Disznózsír -.68 -.70
Borsó . . ,, 10.— 11.- Ludzsir . 1.- 1.20
Lenese 10.- n.— Vaj . . -.80 —.90
Mák . . 38.- 40- Túró . . -.28 - 36
Búzaliszt . „ 18.- 20.— Méz . . 1.- 1.40
Rozsliszt . „ 16.- 18.- Buzakenyér fi -.12 -.16
Árpa dara . „ 16.- 18.- Szopós malac drbja i 2.— 3.-
Rizs . . 18.- 26.— Nyúl . 1.20 1.50
Káposzta fejenként -.05 - 08 Tojás . —.03 — .04
Burgonya mázsája 3.- 3 50 Csibe. párja ■ -.40 -.80
Nyers kávé klg.-ja 2.— 2.50 Kappan . ” i 2.-- 3.-
Bors . . . „ 1.20 1.30 Kacsa 1 20 1.50
Paprika . . „ -.80 1.20 Liba . » 1.20 2.—
Czukor süveg „ —.48 -.52 Tej . . literje' -.08 —.10
Czukor koczka „ -.50 —.54 Tejszín . -.24 -.28
Marhahús . ,. -.48 -.52 Boreezet . -.36 -.40
Juhhus . . „ -.28 -.48 TÜZifa k.-mén; méterje 1.45 2.50

Selmeczi telefon hírmondó tudósítása.
Zóna idő : deczember 19-ike, vasárnap d. e 9 óra pontban.

Bár a helybeli fiók telefon nekünk konkurrencziát nem csi
nálhat, mégis kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy a mi tele
fonunkon az előfizetés aránytalanul olcsóbb, ugyanis egész évre 4 
frt; sőt előfizetőinket még abban a kedvezményben is részesítjük, 
hogy telefon drótjainkat hétfőről szombat reggelig kölcsön adjuk 

ruhaszárítóknak.
K ü 1 fö 1 d i híreink.

Parisban január elsejétől egy uj napilap indul meg „La 
Fronde" ezimmel melynek szerkesztőségében csak asszonyok lesz
nek. Úgy halljuk, hogy városunk pletykáinak külön rovatot nyitnak 

A Panama csatorna készítéséhez újra hozzáfognak, a finan- 
czirozást megindították, a tőke megteremtése végett világszerte fel- 
szóllitották a nagyobb bankokat és részvény társulatokat; ilyen fel
szólítást kapott jóhirű nyaraló részvénytársulatunk is, mely nagy
mennyiségű részvényt fog vásárolni.

Londonból kapjuk a hírt, hogy a mars csillagon fölfedeztek, 
egy várost, melynek lakói magyarok. Ezt a csillagász abból ma
gyarázza, hogy a lakosok folyton ettek, ittak és mulattak.

Nápoly város ügyésze pörbe akarja fogni diorámásunkat azért, 
hogy Nápolyi élethűen mutatta be; állítása szerint a város károso
dik, mert a ki a diorámában látta, nyugodtan halhat meg és nem 
kívánkozik el oda, hogy valóságában lássa.

Szerbiával jó viszonyban vagyunk, hogy ez állandó 
gyen, a szerb sertések vasúti vonalainkon félárú menetdij 
sara jogosító kedvezményes igazolványokat kaptak.

Amerikai mérnökök hajlandók Turóez-Szt-Mártont 
Oroszországba. Ne tolják, de röpítsék.

Belföldi híreink.
Iglóról színészeink Lőcsére mentek. A színi évad jól sikerült, 

a megelégedés mindkét részről megvolt, csak a súgón látszott meg, 
hogy Selmeezen volt s ezért szegényt megrótták.

Korpona vasutat kap, de tekintettel a város nagy forgalmára 
a vonat minden héten csak egyszer fog járni

is le
váltá

eltolni

Debreezenben az István gőzmalom húsz munkásából alakult 
sorsjegy-társaság 17’500 koronát nyert. Az örömhírre azonnal ban
kettet rendeztek, a melyen elhatározták, hogy egy selmeczi asztal
társaságot anyagilag fognak segélyezni, hogy a szegény bányász 
gyerekeket téli ruhákkal lássa el karácsony estéjén.

A bécsi konyhamüvészeti kiállításra, melyen ő felsége kony
hája is ki lesz állítva és jótékony ezélra árusítani fogják a királyi 
konyha főztjét. egyik vendéglősünk is felküld egy hordósört, amely 

ha tetszik Dréher, a la pilseni, aczél, beszterczei, azonkivü 
szóda és lábviz is lehet — egjr csapon eresztve.

Fiúméban ismét csönd van, a magyar párt felülkerekedett, 
ezért a nemzeti ételt, a makarónit, a vendéglőkben nemzeti szintire 
festik s úgy tálalják fel.

Budapesten a Károlykaszárnyából városházat csinálnak, ná
lunk meg a városházából csinálnak kaszárnyát, ha egy hadtestet 
kapunk

Baranya vármegyének nincs pénze, de van pénzügyi szak
osztálya; mi jobban állunk, nekünk nincs pénzünk, nincs is pénz
ügyi szakosztályunk, de van hála Istennek — adósságunk

Körmi czbány áról hetenként egyszer jön hozzánk egy kikül
dött, ki álmosan bizonyítja, hogy ott nem alszanak.

Léva a vasút felé vezető utczáját „Lélekrázó boulevard'‘-nak 
nevezte el.

Tordán elhatározták, hogy országos hírű nevezetességüket a 
„hasadékor' felküldik a párisi világkiállításra

Bakabányán a prágai statárium kihirdetése alkalmából fényes 
„Te Deum“-ot rendeztek, a melyen részt vett az intelligenezia az 
a része, mely kívül magyar, belül tót.

H e 1 yi hírein k.
A lyeeumban tegnapelőtt este igen érdekes két jótékonyezélú 

felolvasás volt az ev. nőegylet nőtagjai számára, akik szép számmal 
jelentek meg, de meg voltak híva az egylet férfi barátjai is, mivel 
ezek közül igen kevesen jelentek meg, ezentúl minden meghívóra ki 
lesz írva azokna . az uraknak a neve is, akiknek meg kell jelenniük.

A sok kérdezősködésre, hogy- február közepén milyen kon- 
czert lesz, azt feleljük, hogy a nevét még nem tudjuk, de hogy 
érdekes, olcsó és kedélyes lesz azt igazán tudjuk.

Mivel Selmeczbányán nincs polgár, a tanács elhatározta, hogyz 
két polgári állást rendszeresít, a mire legközelebb kiírja a pályá
zatot; fő követelmény a diplomanélküliség.

A városi erdészeti bizottság ülésén, mivel egy erdész szak
ember sem volt jelen, elhatározták, hogy a jövő évi diótermelésből 
diópatkókat készíttetnek, melyet napidijként fognak kiosztani a bi
zottság tagjai között.

Derék rendőrségünk razziákat tart a hegyekben, a mi a 
közbiztonság szempontjából dicsérendő, azért a legközelebbi köz
gyűlésen a „hegyi" nemtelen előnevet kapják díjmentesen.

A Zsigmondy-utczában a házak és a lakások értéke 50 szá
zalékkal emelkedett - az öröm hírére.

Úgy halljuk, hogy nálunk az építkezés a magánosok és tes
tületek részéről a jövő tavaszszal indul meg, ha az uj akadémiát 
kezdik építeni, mert arra számítanak, hogy fajront után lesz mun
kás is. anyag is; szemesnek áll a világ.

Kaszinónkban elhatározták, hogy a ki a biliárd asztalokra 
ránéz, kopási dijat tartozik fizetni, a dij a posztó napi árfolyama 
szerint számittatik.

Hegyi rendőreink egy farkasra bukkantak, mely szabály
szerűen igazolta, hogy a nyárelők őrszemélyzetéhez tartozik.

A múlt heti vásáron elveszett egy táreza, a melyben csak 
egy névjegy találtatott; tulajdonosa egy előkelő úri ember - 
a becsületes megtalálót jutalmul leszivarozta (lekenyerezte), hogy 
titoktartó legyen.

Karácsonyi ajándékul legjobban ajánljuk telefon hírmondónk 
bevezetését; karácsony estéjén adjuk az első telefon konczertet, a 
melyre már szerződtettük Maezo bandáját, mely eredeti betlehemi 
dalokat ad elő. ' Hírmondó.

Bokros bajjal bíbelődő borbizottságunk 
büszke borbajnokaihoz.

B. buszból, billió bével brügöli: Borbereki Barabás, borbarát. 

Bádogos, Beduin, bibornok, beamter,
Burkus, bankár, bányász, baka, barát, bakter,
Bunyeváez, bokmakker, bőgős, biró, bojtár,
Borbély, Berber, béres, birkás, bába, bodnár,
Bundás, Bazsibozuk, bőrös, bűnös Bolgár,
Betyár, babiloni, burgey, báró, Bojár,
Boltos, bérlő, barbár, boeher, basa, Boér,
Bűvész, bérenez, biztos-------bomladoznak borér'. —
Bánat, bú, bosszúság bölcsőben bobiskál
Bortól, bamba bátor beszédben botorkál.
Bosszúság békévé; balsors boldogsággá-
Büszkeség, bő-bortól, belső barátsággá
Be-beolvastodik; bűbájba beborul
Buslakodás, bánat, baj betegség boriul, — — — 
Borzasztó baj borban botorul babrálni; 
Belé hódítókat be — beoktrojálni.

Legalkalmasabb karácsonyi és újévi ajándékok
Az áruknak tulhalmozottsága 

roztam, hogy

összes áruimat
iKS* ® cl ó ? a t o

szik

m o les ö sí s- o ai
a nagyrabecsült közönségnek megvételre felajánlom.

Női divat kelmék, duplaszélesek, 18 krtól kezdve dús választékban, legújabb 
divatu finom szövetek és selymek, vászon, siffon, canafasz, téli és selyem ken
dők, zsebkendők, keztyii, harisnya, Jager-féle ingek és nadrágok, fehérnemüek, 
nyakkendők, kalapok és esernyők a legnagyobb választékban; de különösen női 
confectiok u. m. kabátok, gallérok és felöltők; smyrna, axműnszter 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

Pontos és előzékeny kiszolgálás.
Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1897.

Babrált bortól béke, bosszúságba bődül, 
Bánat, bú, boruság borzasztóan bőszül.
Babrált bortól bátor bambaságba bódul, 
Bőkedvű barátság bősz bajba betodul.
Békés Burkus, Berber, Basibozuk, Bolgár, 
Báró, burger, bankár, biztos, biró, Bojár 
Borzasztón, bősziilton birkóznak baltával 
Babrált borbodultság bőszes beálltával. 
Bőszellemmel biró bárgyuskodva butul, 
Bőbeszédű bűvész babrált bortól busul. — 
Babrált bortól bővül, berszenkedik, bömböl 
Borkövekkel bélelt, bortbezivó böndöl ; 
Bibirest, borvirágot, bőrözött bororrmányt 
Beszüntette -- be — kár — bekotyvasztott bormány 
Borbizottságunknak borbajnok barátim !
Bőrötök borzadjon borunknak bajain !- 
Befogunk — bírnátok borbajt beszüntetni 
Borkőbe bennetek beöriikittetni I '

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

szabói! zle temet

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 nagyia 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
szabóüzlei tulajdonos.

és üzletem uj berendezése miatt, elható-

F

kitűnő tisztelettel

STEINER BERNÁT.

A téli idényre



1897. deczember 19. SELMECZBÁNYAI HETILAP 5

Karácsony 1S97.

Singei»-féle varrógépeik
házi szükséglete, mühimzésre és mindennemű ipari czélokra.

14s xxxxllióxx fel-Cxl
gyártatott és eladatott.

Iue^iijal>k> talalmsiiiya a s^er Co.-nak^uj szerkezetig EleKtfilsuLS erővel.

Ez a berendezés, mely épp oly leleményes, mint gyakorlati is és a gépen nem látható, lehetővé teszi, hogy mindenütt, hol villamvilágitás van a 
házban, egyszerű beillesztés által a gép, kívánathoz képest lassan vagy pedig 1000 tűzésig perczenként villanyos erővel működésbe hozható.

|Keirá.<sson^i ajarsrfélcolc.
A Singer Co. által gyártott varrógépek világhírüket kitűnő minőségnek és nagy működési képességüknek, — mellyel e gyártmányok már 

eleitől kezdve dicsekedhetnek köszönhetik.
A Singer Co. varrógépei karjukon viselik a gyári védjegyet, valamint aranybetükkel a czég teljes nevét „The Singer Manufacturing Co.“ és csakis 

saját üzleteinkben kaphatók.
Singer Co. részv. társaság

(ezelőtt: Neidlinger G. czég)
i Jeszt<írczel>ányán, Kossuth I jajos-utcza 19.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegys.
Gyári főraktár: S?:ITBA1®EST, AedSrássy-ut 89. (I. eni.)

Raktár: BÍÉCS, 1., J. szám.

. 40 kr,
9

9

9

Van szerencséin a tisztelt czipész-rnester és 
segéd urak becses tudomására hozni, hogy 

1898. évi január 1-től kezdődőleg 

a czipö-szabászaiból 
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 üzletében.
Szaktársaim b. pártfogását kérve, maradok 

kiváló tisztelettel
ír alatscsássy i János, 

szabász.

fürdő-tulajdonos
tisztelettel becses emlékezetébe hozza a n. é. kö
zönségnek újból, hogy a

Baumann-féle kertben épült 

fü rdőjében 
fűtött, meleg helyiségekben a télen át is 
lehet fürödni.

Ugyanott a l. fürdő közönség rendelkezésére 
áll egy csinosan berendezett, fűtött

váró-, illetve társalgó-szoba 
amelyben szórakozásul különféle lapok is rendel
kezésre állanak.

Fürdő-árak a következők:
a) egy nagy kád-fürdőnek egyszeri használatára

jogosító jegy, tekintet nélkül a személyek szá
mára ...............................................

b) 12 darab ugyanilyen fürdő-jegy 4 frt —
c) egy kisebb kádfürdő-jegy . . 25
d) 12 darab ugyanilyen fürdő-jegy 2 frt 50
e) egy lepedő használata ... 4

Megköszönve eddig is tapasztalt nagyrabe- I 
csült pártfogásukat, kérem vállalatomat továbbra I 
is becses pártfogásukban részesíteni. I

Kiváló tisztelettel
mÉIA KÁBOJTT. !

Sűrgöiiycz.im; OoítscMjg Bitdiipest.
Telefon 57 — 86.

rum- és cognac 
nagykereskedő

B UI) A P E S T.
Központi iroda: szátxxu

It A T Á B A H:
IV., Váczi-utcza 6. sz. „a Maridat 

a Városház-tér mellett
XV., Egyetem-tér, Egyetem-utcza sarkán, a „Japán nőhÖ2“. 

Kiviteli pinczék:
X., Mobíwyis. JFíííEér-SEteEa 9. szám.

Bizományi raktár Selmeczbányán: 
MAEtSOALK© OTIJÍmJl urnái-

Közvetlen behozatali! valódi chinai és orosz karaván-teák, Jamaica-, Brazíliai- és 
Guba-rumok, frar.czia cognacok, likőrök a legfinomabb minőségben, eredeti csoma

gok- és palaczkokban, eredeti árak mellett.
g'.'J’F* Árjegyzék ingyen és bérmentve. yM

VI., Aníirásy-ui 23. ,Hong-Cong városhoz* 
a kir. opera átellenében

I. magyar kir. szabadalmazott

OSZTÁLYSORSJÁTÉK
98,999 sorsjegy 48,999 nyeremény.

Harmadik osztály.
Betét 32 korona.

Húzás: 1898. január 4- és 5-én.
Nyeremény. Korona.

1 á 80000
1 á 30000
1 á 20000
1 á 15000

3 á 10000 30000
5 á 5000 25000
8 á 2000 16000

10 á 1000 10000
70 á 500 35000

4900 á 130 637000

5000 nyer. K. 898000

Figyelmeztetnek azok, kik 
I. és Il-ik o.-ra szóló sors
jegyeket vettek, de sorsje
gyeik nyereménynyel ki nem 
huzattak, hogy ugyan azon 
számú sorsjegyeket a III-ik 
osztályra is ugyanazon el
árusítónál vehetik meg, ki
nél az I-ső, s illetve Il-ik 
osztályra szóló sorsjegyeket 
vásárolták, természetesen a 
III-ik osztályú betét lefize
tése mellett.

A III. osztályú sorsjegyek árai:
Egy egész .... 32 kor. ~~ fii. ~ 16 frt -- kr
Egy fél...................... 16 „ — ,, = 8 „ —• „
Egy negyed . . . 8 „ 4 „ „
Egy nyolczad . . 4 „ 2 „ ,,

1\. III. osztályra szóló vélelsorsjegy ára azonban :
Egy egész . . . . 64 kor. — 32 frt.
Egy fél . . . . . 32 ==:: 16 „
Egy negyed . . . 16 ==:: 8 99
Egy nyolczad . 8 === 4 „
Ezen húzásnál a nyerhetés esélyei már sokkal elő

nyösebbek s mentői tovább — a Vl-ik osztályig — játszik 
az ember, a nyerhetés sanszai annál kedvezőbbek.

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

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.

A „SZAOl®’ ezűstártl-gyár, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
S3T m i ii cl e ii ii e m xí e fi ® t a >• ti t, 

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

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 
minden nemű evő-készletet gazdag választékban, 

niuere-tárgvakat. stb. stb.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo

mására hozni, hogy a Deák Ferencz-utczában 
(a terasszon) levő

nagy ezipész-üzletemet -
és áruházamat

az őszi és téli idényre
férfi-, női- és gyermek-cipőkkel 

dúsan felszereltem és felelte jutányos áron áru
sítom áruimat.

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

Kiváló tisztelettel
ILan*£auer Jóxsef.

t e a *

József foherezeg ő csász. és kir. fensége udvari szállítója.
Fülöp szász Coburg-Gothai herezeg ő kir. fensége szállítója.
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Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Deák Ferencz-utczában, a 11. szám alatt levő Ollik-féle házban

IX5 ói á s - ■ü.zl e t efo nyitottaxxx,
melyben különféle zseb-, fali-, ébresztő-, inga- és más órák jutányos áron kaphatók jótállás mellett. — Elvállalok mindennemű órajavitásokat és hiszem, hogy 15 év 

tapasztalat és c téren bel- és külföldön lett tanulmányok után képes leszek a legnagyobb igényeknek is megfelelni. Kérem ennélfogva nagyrabecsült támogatását.
Kitűnő tisztelettel B1JXBAV1N

A „Selmeczbányai Hetilap"
karácsonyi és újévi hirdetője.
A karácsonyi és újévi ünnepek alkalmára összeállított eme külön hirdetőben foglalt hirdetésekre fel- 

hivjuk a t. olvasó közönség becses figyelmét.

Ferenrz 
a „Hungária" szálló bérlője 

ajánlja a n. é. közönségnek kitűnő minőségű söreit, 
természetes,-jó asztali-, pecsenye-, dessert-, cham- 
pányi- és más finom borait, valamint kifogás

talan konyháját.

Ifj. Ochtendung Ignácz 
ajánlja a Zsembery-féle házban levő 

éttermét és kávéházát 
a n. é. közönség szives figyelmébe.

MÁRKUS M.
CZUKRÁSZATA SELMECZBÁNYÁN

Deák Ferencz-utcza 7.II., saját ház.
(Akipittatott ÍSUO.)

Ajánlja dúsan fölszerelt raktárát karácsonyfa
díszekben, jutányos árak mellett.

Baaik Bajos osipesB 

ajánlja a nagyérdemű közönségnek a Flemming-féle házban levő 

<• z i p e sí x - ál 55 1 e t e t, 
melyben gyermek-, férfi- és női czipök dús választékban kaphatók és czipő- 
nemúek mérték után is gyorsan és olcsón, tartós és szép kivitelben készittetnek.

üveg-, porezelláii', lámpa-, tükör- és képrjsk táras
Selrxxec'báxi.sra,..

Takáfe Miklós kereskedése Selnieezbányán
i.isztelettel ajánlja fűszer áruit, eredeti behozatala thea és rum- , 

jáj ; különféle'sajtokat, cőnserveket, caviart, angolnát, csemegéket, valamint J 
naponként friss szepesi virslit és hetenként egyszer bécsi virslit, saját löl- ' 

■ Lesü rá maga, kezelte finom asztali és pecsenye borokat, melyek természetes i 
tisztaságáért szavatolás nyujlatik. Továbbá a hegybányai faragó iskolában j 
készüli, dús választékban lévő gyermek játék szereket, melyek a nagy 1 
üzlet szomszédságában lévő kis dohány tőzsdei boltban árusittatnak.

Ajánlja a n. é. közönség becses figyelmébe a terasszon lévő, újon- i 
nan berendezett dús raktárát, mely áll; porczellán és fajancze asztali-, kávé- $ 
és thea készletből; fekete kávé (mokka) szervizekből; színes és kristály, 4 
festett és vésett, sörös, boros és likörös készletekből; a legújabb gyártmányú ‘ 
asztali, függő, sálon, irodai és üzleti lámpákból; aranyozott és diófa rámás ’ 
tükrök és képekből; ablak függöny rámákból ; hajlított faszékekből, vas I 
mosdó-asztalokból, toilette- és thea asztalkákból; porczellán, majolika ésJ 
terakotta vázák és figurákból, tömérdek igen szép nippesekből; továbbá | 
ckina ezüst diszmüárak és evőeszközökből; mindennemű opticai kristály j 
szemüvegek, czvikkerek, lorgnettek és minden hozzátartozó kellékekből — 
a legnagyobb választékban és különféle árakban.

a Fő-téren, a „Magas ház“-ban levő 

á/is o 11 íixái M11
legolcsóbban lehet vásárolni chiffont, canafast, 
barchetteket, különféle kendőket, dús választékú 
női divat-szöveteket, női kabátokat, asztal- és ágy- 
teritöket, szőnyegeket stb. — Kéri a n. ó. közön
ség becses pártfogásál.

TUSCHL GUSZTÁV
ezukrász

ajánlja a nagyérdemű közönség becses figyelmébe 
ezukor- és különféle sütemónynemüit, 
dús választékban lévő karácsonyfa-díszeit, finom, 
lepecsételt palaczk dessert borait.

Megrendelésekre

különféle sütemények, torták, diós és mákos 
kalácsok és patkók

olcsón készíttetnek.

CsOTHy JdZSőf szabó-űsk.ttuhjdonos
ajánlja dúsan felszerelt

DAUBNER JÁNOS j

VENDÉGLŐJÉBEN I 
mindig friss és kitűnő minőségű „Szent István*4 és vihnyei „Aczél“ sör, ! 
jó, természetes bor és Ízletes ételek állanak a mélyen lisztéit vendégek 

rendelkezésére.
Pontos, előzékeny kiszolgálás I Jutányos árak !

Wi’iw liiiilaiuló becsit boiuiil, 
de könyveket, még pedig 

REMEKÍRÓKAT, IFJÚSÁGI IRATOKAT stb., 
—- melyek tartalmuknál fogva nemesitik nagyját, apraját, aki elolvassa —- 

ajánlunk karácsonyra minden újdonsággal ellátott raktárunkból.
Joerges Á. özv. és Fia.

A Városi Vigadó
oly helyiség, mely a sűrű látogatást csakugyan megérdemelné, annál is 
inkább, mert annak bérlője 'W’ÍSlterstf'itó SSernát minden lehetőt 
elkövet, hogy kilünő ételek és italok kiszolgálása és pontos és előzéheny 
kiszolgálás által vendégeinek teljes megelégedését kiérdemelhesse. A kará
csonyi ünnepek ideje alatt kitűnő halak is lesznek ott kaphatók, melyek 
megrendelésre bármikor beszerezhetők.

Ké'i a n. é. közönség becses pártfogását.

A ki karácsonyfa díszeket, különféle ezukor ne
mű eket, papiros díszeket, csemegéket, karácsonyi aján
dékul igen alkalmas f e s t é k k és z 1 e t e k e t, rajzeszközöket, 
iskolatáskákat jutányos áron és nagy választékban vá
sárolni akar, az tegye bevásárlásait £rilMÍ Xüsi^IklOltd- 
nak az akadémiai épületben levő ujonnaa beren
dezett (előbb Trauer Gyula ur) üzletében.

’Oogva v'eiiclen.’lö.M

-1 ÉTTERMÉBEN - -
és házhoz vive is kitűnő friss sör, legjobb minőségű fehér és vörös asz
tali, dessert, champagnei palaczk-bor és tisztán, ízletesen készült étel áll 

a n. é. közönség rendelkezésére.

Karácsonyi árusítás

HERCZOG M. fó-téri üzletében.
Dús választékban árusittatnak itt legújabb gyermekjátékok, hímzett szivar- és pénztárczák, albumok, varró plüche neceserek, galanteri és norinbergi áruk, férfi 
nyakkendők, gyermek íuhák, kabátok és czipők : legújabb divatu az előre haladott idény mialt felette olcsó női kalapok, szőrsapkák, kaimantyúk és gallérok; 

finom orosz kalocsnyik és különféle téli seson-czikkek stb. mind a legolcsóbb árak mellett.

aranyozó-, faragó- és 
festő-műhelyét 

templom-berendezéshez, hol kü
lönféle kivitelű és nagyságú 

faszobrok és műtárgyak 
jutányos árak mellett Sít 

készíttetnek.

Báli öltönyök, felöltök és téli kabátok gyorsan, legdivatosabban, és finom 
kivitelben készíttetnek.


