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Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj
szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk Közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Megjelenik minden vasárnapon.

T. olvasóinkhoz.
A karácsonyi ünnepekre való tekintettel, 

vasárnap helyett ma, pénteken este adtuk ki e 
lapszámunkat, ami azonban korántsem jelenti azt, 
hogy lapunk megjelenési napját — minden va
sárnap — megváltoztattuk volna.

Egyben kérjük azokat, kik előfizetésükkel 
hátralékban maradtak, hogy az előfizetési pén
zeket megküldeni szíveskedjenek, mert külön
ben kénytelenek volnánk a lap további megkül
dését beszüntetni.

Karácsony napján.
A szeretet ünnepe van ma; azé a szeretető, 

mely nem tesz különbséget embertársai között, 
hanem egyformán öleli keblére a gazdagot és 
szegényt, urat és pórt. Tehát nem puszta han
gulat, mely a kedélyhullámzásnak szüleménye, 
vagy az érdek korcsszülötte.

Erre a szeretetre tanította a betlehemi kis
ded a világot, midőn mondta: „Fiaim, szeressé
tek egymást, hiszen egy Atyának vagytok a 
gyermekei!“

Es van-e, kinek erre a kölcsönös szeretetre 
nagyobb szüksége volna, mint éppen nekünk, 
magyaroknak ? ennek a maroknyi népnek, mely
nek rokonfaja — kire támaszkodhatnék nincs, 
amely önmagára van utalva jó- és balsorsban ? 1

A visszavonás, a szeretetlenség elég vért 
követelt már. A Mohi-puszta, Mohács mezői stb. 
szomorú emlékeket keltenek lelkűnkben. Szület
tek ugyan koronként nagyok, ahogy a nemzet 
a halállal vívódott, kik rettenthetetlen bátorsá-

Karácsonyi elmélkedés.
(Jessen után.)

Azon gondolat — mely a tiszta, önzetlen keresztény
séget áthatja és a mely annak mindent legyőző hatalmat 
adott — az egész emberiséget is egy nagy családdá 

< teszi. Ezen gondolatból származik a telebaráti szeretet 
törvénye, a melyet Jézus oly szépen hirdetett s oly 
magasztosan pecsételt meg földi halálával.

A valódi kereszténységet napjainkban a materia- 
lisztikus irány majdnem elfojtja.

Ki szereti mai nap igazán felebarátját ? fele
barátját az irgalmas samaritánus módjára? Gyer
mekeiért, testvéreiért s szüleiért ver még talán az 
embernek szive; de a mi ezen körön kívül esik, az 
hidegen hagyja az embert, az előtte idegen, tőle mesz- 
szire eső.

És ezt most mondjuk, karácsonykor, a mikor 
ezer és ezer szív könyörül az ügyefogyottakon, a sze
gényeken ? most mikor számtalan kéz munkálkodik és 
segítséget nyújt az árváknak, nélkülözőknek?

Igen, fájdalomtelt szívvel mondjuk el azt most, mert 
a szomorú igazság késztet reá. Egyletek és egyesek aján- 
dékozzéK meg e napokban a szegényeket. Ez lehetne 
felebaráti szeretet, de nem az Ellenkezőleg nem más 
az, mint a szegény nemzedéket megszégyenítő öntöm
jénezés.

Ae tudja a jobb lcéz, mit mivel a bal; ebben 
rejlik a valódi kereszténység. Adni a világ előtt, szánt
szándékkal mint jótevő elismerést és dicséretet aratni 
akarni, nem erény, nem is igazi keresztény cselekedet.

Nagyra vannak az illetők ezen „erényükkel,“ pedig 
nagyban bántják is vele a felebarátot, különösen a 
szegény gyermekeket.

gukkal, szerencsés fegyvereikkel, lángeszükkel 
oda vitték, hogy újra éltünk, munkálkodhattunk 
jövőnkön; de ki tudja, a Gondviselés teremt-e 
újabb szükségeinkben ismételten szabaditókat! ?

A kozmopolitizmus, mely nem ismer hazát, 
sohse volt magyar tulajdon. A szoczializmus ide
gen földről csempésztetett közénk. Hát ha vala
kinek nem tetszenek hazai viszonyaink, nyitva 
az ország kapuja, szerezzen útlevelet s keres
sen magának jobb hazát, de ne fertőztesse meg 
a hazafiak ezreit, kik eddig hitvallásként őriz
ték keblükben a költő talizmánját: „A nagy 
világon e kívül nincsen számodra hely; áldjon 
vagy verjen sors keze: itt élned és meghalnod 
l<ell!“ S ha igy van, nem hálátlan, nem esze- 
veszett-e az, kit. e haza rögei nem kötnek? aki 
ott hinti el a viszály magvait, ahol otthonát, 
sírját kell bírnia? . . .

A magyar szabadságszerető; lovagiassága 
legnagyobb ellenségével szebben is világra szóló; 
megosztja minden kiváltságait idegenajku honfi
társaival ; külömbséget nem néz vallásban vagy 
nemzetiségben, csak egyet követel feltétlenül: 
lángoló honszerelmet.

Nos, mikor nyílnak ki a szemek, hogy az 
izgága elemeket saját körükben békókba szorít
sák ? Nem közös érdekünk-e, hogy viruljon a 
hon s lakói boldogok legyenek határai között? 
Kinek használ az a dákoromán, az a pánszláv, 
az a szoczialista s mindmegannyi rendbontó, ha 
folyton-folyvást aknamunkát tervei? Hiszen ezer
éves történetünk a tanú reá, hogy nemzetisé
geink ábrándjai mindannyiszor kudarczot vallót-

Megfigyelted már kedves olvasóm azon gyer
mekcsoportokat, mikor indulóban vannak, átvenni a 
karácsonyi ajándékokat? Ha igen és van érző szi
ved, akkor a fentebb mondottakat is megérted.

Micsoda nagy gyermeksereg hömpölyög tanítójuk 
vezetése alatt az utón ? Az. emberek megállnak s a kicsi
nyek után néznek. Gyermekek, kik az ajándék asztal
hoz sietnek.

A szegénység itt a gazdagok tiszteletére elléptet, 
s érzi a nyomorúság átkát, a mely önhibáján kívül 
reá nehezedik.

Mily vígan vannak a gyermekek, nevetnek, tréfál
nak, hisz nem lesz bántódásuk. Igen, nevetnek, ámde 
ezen nevetés mély, nagy fájdalmai is takar.

De meglehet, hogy tiszta szívből jő az örömnek 
ezen megnyilatkozása : akkor annál rosszabbb; mért 
a hol a gyermek minden félénkség és szorongás nél
kül mint szegényt bámultatja magát, olt. a szégyenlős 
és szemérmes szegénységi érzet kihal és szemtelen 
koldus válik belőle.

A gyermekek helyre érkeztek ... A karácsonyfa 
díszben áll . . . A gazdag ajándékok hivogatólag 
intenek.

Ekkor előlép a szónok s beszédet intéz a gyer
mekekhez. A gyermekek nézik, csak a fül nem hall, 
egész figyelműk a feltárt kincseken összpontosul. Tehát 
a beszéd legtöbb esetben csak tömjénezése a jóte
vőknek.

De nem, némely gyermek figyelemmel is kiséri a 
szónok szavait.

És mit hall akkor ? Nyomorúságát, szegénységét 
emlegetik.

Szegény ártatlan nem tehet róla; de a szónok 
ezt elfelejti, úgy mint azok is, a kik helyett beszél. 

tak s csak eszközökül szolgállak azok kezében, 
kikhez hiú reményeket fűztek.

S mikor szivárványos egünkön felhők tor
nyosultak, mikor a vonzó délibáb tüutével fel
tárult a sivár valóság, csak a magyar volt me
gint, ki őket magához fogadta, keblén melen
gette. A meggondolatlanság, a hálátlanság rut 
tulajdonok, de a tudatlan elemek félrevezetése 
már —- jellemtelenség.

Őszinteséget, nyiltszivüséget öröklöttünk 
apáinktól, annyira, hogy ismételten kárát is 
váltottuk. Nem ismerjük a modern bölcsészek 
szentencziáját: „Nem mindig egyenes üt vezet 
az igazsághoz !“ Önzés, gyűlölködés, gyanakvás 
őseinknél ismeretlenek voltak. Igen, legyen liarcz, 
de nyílt színen, igaz s ne meg nem engedett 
fegyverekkel; legyen küzdelem, de annak az 
alapja ne az önérdek eszközei, ne a rut szen
vedélyek, czélja ne a felforgatás legyen. Min
den téren, a társadalom minden rétegében meg 
van az alkalom arra, hogy lelki és testi erőinket 
önmagunk és a közjó javára érvényesítsük. Itt 
kínálkozik a legháládatosabb tér arra, hogy ne
mes versenyre keljünk, mely versenyben az 
egyetértés, a béke lebegjen szemeink előtt.

Ekkor nem lesz pusztán olyan szózatszerü 
hangulat a karácsonyi ünnep szülte érzelem, 
mint a bálozás télen, a fürdőzés nyáron; nem 
lesz félrevezető képmutatás az arczokon tükrö
ződő magábaszállás, mert a szent nap sugalta 
szeretet telkeinkben erős, tartós gyökeret ver.

Váczy István.

Kell, hogy a gyermek tudatára jöjjön saját szerencsét
lenségének, éreznie kell nyomorult sorsának mostoha- 
ságát . . . Szenvedjen alatta !

Az adományok kiosztatnak. Igen drágán van
nak azok megfizetve ... A jobb módúak; a gazdagok 
elvették jutalmukat. A sajtó hirt ad a „fényes ünne
pélyről*  s jövő évben ismétlődik e játék — az erkölcsi 
gyilkosság. Krisztus urunk pedig véres könnyeket hul
lat ott a magasban ezen kereszténytelen karácsonyi
keresztényi szeretet felett.

C, o r n é 1 i u s.

Fővárosi tárczalevél.
— A „Selineczbányai Hetilap" eredeti tárczája. —

A hideg deczemberi szellő végig süvít a főváros 
utczáin, az emberek fázékonyan burkolóznak téli, 
bundás ruháikba, fehér apró pelyhekben hull a hó . . . 
itt van a zsurok szezonja.

A zsur . . . mily édes visszhangot kelt sokaknak 
szivében ez a szó: zsur. Mert ebben az egy f'ranczia 
szóban igen sok van kifejezve.

Az asszonyok azért szeretik, mert a zsurokon 
megtudják barátnéik diskrét dolgait, szabadon rágal
mazhatnak mindenkit a ki nincs ott; a férfiaknak pedig 
azért kedves, mert újra fölvehetik azokat az elejtett 
szálakat, amiket a múlt évben kénytelenek voltak, — 
ha csak egy időre is — szétszakítani, szőhetik a pikáns 
izü történeteket, viszonyokat köthetnek a jó barátjaik 
feleségeivel s flirtelhetnek ismerőseik bakfis leányaival. 
Hisz mindez oly kedves, oly mulattató.

Már szétmentek azok a jól ismert, aranyszegélyü 
kemény kartonlapok, melyeken tudtára adja L. asszony 
hogy termeit szerdán vagy más napon ismerősei szá-
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A városi jövedelmek fokozásáról.
Tejesarnok.

Selmeczbányán létesítendő tejesarnok ügye nem 
annyira gazdasági, mint inkább közegészségi szem
pontból fontos, hogy ezen emlékirattal kapcsolatosan 
foglalkozom ezen kérdéssel történik azért is, mert 
nagyon szükségesnek tartom ennek mielőbbi létesítését 
a város lakóinak egészsége megóvására.

Tekintsük a kérdést 1-ször közegészségi. 2-szor 
gazdasági oldalról is. Selmeczbányán sok ember tart 
részben saját házi szükségleteire, de mindig egyúttal 
tejeladásra is tehenet. A gazdasági berendezés átalán 
szólva a lehető leggyarlóbb. Az istálló sötét, nedves 
és piszkos helyiség, szellőztetésről nincs gondoskodva, 
még hagyján ha az istálló úgy van összetákolva, hogy 
annak falrészein a szél szabadon jár, ilyenkor legalább 
friss levegő jön a jászolhoz kötött baromhoz. Szalma 
drága lévén, alommal a tejelő marha alig van ellátva, 
a. trágya sem takarittatik ki rendesen, a tejelő marha 
akárhány istállóban nyakáig be van piszkolva, hátsó 
f. le pedig mondhatni a trágyában fürdik. A vizelet 
kifolyásáról sincs sok helyen kellően gondoskodva, az 
istállóban pang, tócsákat, képez, vagy a padló alatti 
gödörben gyűl meg, erjed, rothad és miasmás bűzös 
gőzzel tölti meg a levegőt.

A nedves, sötét és tisztátalanul tartott istállóban 
a tejelő marha sem egészséges, gyakori itt a tuberco- 
losis, a gyöngykór, mely betegség a tejjel az emberre 
is átragályoztatik. A gyakori marha tuberculosist bizo
nyítja a vágóhídi statistika.

A marhák a legtöbb istállóban fejés előtt nem 
lesznek megtisztítva, s igy a tehéntőgyének bármilyen 
alapos megmosása — ezen művelet alapos kivitelét 
mindegyik gazdánál feltételezem ! - legkevésbbé sem 
biztosit, hogy a fejés alatt egyúttal piszok, trágya 
stb. ne hulljon a tejbe. Az istállók bűze pedig okozza, 
hogy a fejés alatt kap ily bűzös szagot a tej, melyet 
még forralás által sem vészit el teljesen. A tisztátalan 
istállóban minden körülmények között szenved a fejt 
tej, még hagyján ha a tejet a fejés után rögtön kiviszik, 
de rendes szokás az, midőn több tehenet fejnek, addig 
hagyják ott a már kifejt tejet, inig az összes fejest 
bevégezlék, ezen idő alatt pedig a korábban fejt tej 
telítődik az istálló bűzével.

A piaczra vagy házakhoz kerülő tej áta Iában 
hamisitya van, s pedig fölétől van megfosztva, vagy 
vizezve, gyakran mind a kétféle hamisításnak is kitéve. 
Éyenkint 1— 2-szer tartok vizsgálatot, 20—25 különféle 
helyről hozatok tejet (piaczról), ennyi tej között 2—3 
a normális. A normális tej alatt értve azt, hogy a tej
szín a tej tömegének 1/10 részét leszi ki.

A tej egyike a legfontosabb tápszereknek, s 

mára megnyitotta. Zárjel közt rendesen azt is tudtára 
szokták adni a hivatalosnak, hogy teát szolgálnak-e 
fel vagy egyebet. A hentesmesterné őnagysága még 
azt is meghatja a fia nevelőjével, hogy mikor volt 
disznóölés (pardon ezért az inparlamentáris kifejezésért). 
S mikor a zsur után részint éhesen,, részint fáradtan 
hazatérnek a vendégek, azt hiszik, hogy egy lépéssel 
előbbre haladtak a nyugot-európai czivilizáczió felé. 
Azt hiszik, hogy miután elmondtak egymásnak nehány 
üres banalitást, s előkészítették az első lépést egy 
házasságtöréshez, jól elvégezték dolgukat s most már 
ők is ahhoz.a bizonyos angol tízezerhez tartoznak. 
Pedig dehogy. Mert midőn a XVIII. század elején 
Lepanté asszony behozta a zsur-t, nem az volt czélja, 
hogy az emberek untassák egymást s hogy csupán 
társadalmi kötelességet teljesítsenek, hanem hogy a 
társas életet fokozza, hogy a művelődést, az eszmék 
kölcsönös kicserélését előmozdítsa s megteremtse azt 
az általános műveltséget, atnelylyel mindenkinek bírnia 
kell, hogy a közéletben megállhassa az őt megillető 
helyet. Ez a czél azonban ma már teljesen elenyé
szett, s ma a realizmus közepén ideális hajlamokat 
keresni vajmi botor dolog.

De azért szeretjük mi a zsurokat. Lelkesedünk 
érte s örömmel, bizonyos titkos vágygyal gondolunk 
a szép X-né asszonynak szerdáira, ahol újra megtu
dunk nehány érdekes kulissza-titkot.

Szép is az. Belépni egy nagy terembe, a mely 
halványan van megvilágítva, úgy, hogy az egyes alakok
nak csak körvonalai látszanak; belélegzeni azt a nehéz, 
édes illatot, ami annak a sok szép asszonynak ruhái- 

kiválóan fontos a kisdedekre és gyermekekre, kiknek 
csaknem kizárólagos tápszere, ezeknek gyomra csakis 
a tejet képes jól kihasználni. A rósz és hamisított és 
tisztátlanul kezelt tej a gyermekeknél súlyos bántalmat, 
a heveny gyomor és bélhurutot és még egyéb súlyos 
betegséget is. okoz, mely betegségek sok gyermeknek 
okozzák halálát, mi orvosok napról-napra tapasz
taljuk azt.

Eltekintve a tejnek ezen vázolt káros hatásától 
közrendészeti szempontból sem tűrhető, nem engedhető 
meg, hogy a tejet vásárló közönség a tej vételénél 
megcsalassék, megkárositassék. A hatóságnak ezt gon
dosan elleuőrizni s a csalást megakadályozni kell.

A tejet a tejelárusitók nagyobbrészt nem kezelik 
kellő, szigorú tisztasággal, mennyiben lakott helyiség
ben vagy nem tiszta helyeken tartják, sokszor oly 
szobában, hol beteget ápolnak, a tejről ismeretes, 
hogy a ragályanyagot gyorsan képes felvenni, s igy a 
ragályos betegségeket terjeszteni.

Közegészségi tekintetben ezen vázolt nyomorúsá
gon a városban létesítendő tejesarnok illetőleg tej
szövetkezet által kellene segíteni, midőn tehát a város 
tejgazdaságba fog, nagyobb tehenészetet állít, fel, s azt 
mintagazdaságkint kezelteti, a tej értékesítését könnyen 
és biztosan egy felállítandó tejcsarnokban viheti 
keresztül.

Nem czélom az, hogy a város állítson fel tej
csarnokot, ily vállalat nagyon költséges és nehézkes 
volna, hanem a Selmeczbánya és közel környékén lakó 
értelmesebb gazdák a várossal együttesen szövetkezze
nek, hogy egy közösen tartott tejcsarnokban értéke
sítsék a gazdaságukban termelt tejet és egyéb lej
produktumot. Az magától értetődik, hogy a szövet
kezeti tagok, a tehén tartása és tejkezelésnél a leg
nagyobb gondot fordítják a tejelőmarha és istálló 
tisztán tartására és a jó lakományozásra, a tejnek 
hamisítatlan voltára és tiszta kezelésére, ezen tekin
tetben kötélezik magukat az állandó és igazságos szi
gorral vezetett ellenőrzésre.

A szövetkezetbe a termelő gazdák lépnek be 
tehénszám után részjegygyei, az ily gazdák istállói, 
tejelő barmai, s egyéb fölszerelései a szövetkezet fel
ügyelői által állandó ellenőrzés alatt állnnának, az 
általok naponta beszolgáltatott tej vizsgáltatnék, az 
áruda átveszi a beszolgáltatott tejet annak mennyisé
gét és jósági fokát az illető gazda javára Írja s hónap 
végén az elért árt megfizeti.

Az ilyen helyes alapon álló sző vetkezet nemcsak 
a tejfogyasztó közönségre áldást hozó, hanem egyúttal 
a tejet termelő gazdákat is sok kellemetlenségtől 
menti meg. A tejet vásárló közönség biztosítva volna, 
hogy a szövetkezettől csakis hamisítatlan jó minőségű 
és tisztán tartott, egészséges tejet kap; a tejet szol

ból, hajából előtör; hallani kedves, lágy hangokat s 
egy-egy csintalan bók után édes csengő kaczajokat.

Legszívesebben fogadnak minket újságírókat. Mert 
mindenki kiváncsi arra, hogy — mint ott mondják — 
mi fog történni holnap.

Százféle kérdést adnak fel, a melyekre meg kell 
felelni egymás után.’Kifogást nem fogadnak el, mert azt 
tartják, hogy az újságírónak-mindent kell tudni.

Legnagyobb érdeklődés mutatkozik a Dreyfus 
ügy iránt. Mindenki azt kérdezi: Dreyfus vagy Eszter- 
házy ?. Némelyek a titokzatos fátyolos hölgy személyé
vel is foglalkoznak. Azok az asszonyok pedig, akiknek 
a férje politikus, inkább a bennünket érdeklő kérdések 
fölött vitatkoznak. Még a fiumei czápát is szőnyegre 
hozzák s különösen a kiegyezési kérdés most az 
aktuális. Egy-egy jó karzati jegyért képesek mindent 
Ígérni ezek a szép, fehér, gömbölyű asszonyok.

Eközben azonban nem feledkeznek meg a sze
relmi drámák, pikáns regényekről sem. S igen sok, a 
közönség előtt érthetetlen, titokzatos ügy ezekben az 
édes levegőjű, asszonyi kaczajtól hangos budoárokban 
találja megoldását.

S ha a tea, vagy az illatos likőrök egy kissé 
megvillogtatják a szemeket, ha az ujságkiváncsiság be 
van töltve, úgy éjfél felé közelebb húzódnak a puha 
puffok, a szőnyeges hintaszékek, elcsendesül a kaczaj, 
fölváltja azt a suttogás.

S mintha a csillárok is kifáradtak volna, elvesz
tik fényüket abban az átható, ködös levegőben, gyenge 
félhomály száll a szobára, megkezdődik a flirtelés 
s egy-egy érdekes izgató regénynek első fejezete.

Poliány Zoltán. 

gáltató gazdák ellenben fel volnának mentve azon 
calamitástól, hogy az abonnomált tejet nem kell min
den áron, mindennap beszolgáltatni és azt akárhonnan 
is beszerezni és sokszor magasabb áron vett rósz 
minőségű tejet a saját tenyészetéből nyer ttej közé 
keverve, az áru minőségét megrontani és saját renoméját 
csökkenteni.

Az egészségtani ismeretek terjedése óta már sok 
művelt lakosú városban alakultak ily tejszövetkezetek 
és áldásos működésük mindenütt teljes elismerést nyert.

A iejszövetkezetek bővebbi berendezése és sza
bályaira a budapesti tejszövetkezet szervezetét kellene 
irányadóul venni. . (Folyt, köv.)

Tükördarab Korporia társadalmi életéből
Valamikor, még nem is olyan régen, a virágfa

kasztó szép május utolsó napjainak egyikén az újonnan 
és díszesen helyreállított korponai zárdái kápolna ün
nepélyes fölszenteitetése alkalmából a helybeli felső 
fiunépiskolai igazgató vendégszerető asztalánál tartott 
ünnepi lakomán, tósztozás és vig poharazás között, 
Pongrácz Géza városi r.-kapitány fölkérte a felső fiu
népiskolai igazgatót dr. Lányi Józsefi. k. áldozópapot, 
hogy a korponai magyar intelligenczia számára minden 
vasárnapon a tanulóifjúság isteni tisztelete alkal
mával magyar szent beszédet tartson, hogy igy ezen 
szép kápolna nemcsak a tanulóifjúságnak, hanem a 
hazafias érzelmű intelligencziának is kedves szentélye 
legyen. A talpraesett indítványt a szépszámú asztaltár
saság a legélénkebb helyesléssel s kitörő lelkesedéssel 
fogadta.

E lelkesedés tetőpontra szállt, mikor dr. Lányi 
lendületes szavakban a hazafias érzelmű intelligencziára 
mondott tósztjában kijelentette, hogy a iegkészségesebb 
örömmel fogja hirdetni az üdv igéit a helybeli intel
ligens közönségnek drága hazánk nyelvén.

Az ige testté lön s május hó végétől minden 
vasár- és ünnepnapon a reggeli 8 órakor tartott isteni 
tisztelet után szebbnél szebb beszédeket hallottunk 
Lányitól, e lelkes magyar papiól, ki többnyire össze
függő beszédsorozatokban közérdekű társadalmi thé- 
mákat fejtegetett mélyen vallásos és hazafias szellem
től átlengett, magas szárnyalású, remek beszédeiben, 
melyeket meghallgatni nemcsak igen tanulságos, hanem 
igazán élvezetes is volt.

A rövid ideig tartó kis mise, mely alatt majd 
Szeveriny Ilona és Albert Gizella úrnölgyek gyönyörű 
duettjei, majd a tanulóifjúság lelkes magyar énekei 
sokszor könyekig megindították az ajtatoskodókat, a 
15—20 perczig tartó szent beszéd mindenkire nézve oly 
alkalmas időben tartatott, hogy 9 órakor már kiki me
hetett hivatása által előszabott dolga után, miután már 
megadta az Istennek a mi az Istené.

Általános voll az öröm s mindenki dicsérettel 
halmozta el. Pongrácz Gézát, akit a kezdeményezés dicső
sége illet. És talán éppen ez volt a baj, mert Pon- 
grácznak, mint mindenben, ebben is akadtak irigyei.

Eleinte mindig nagy számban jelent meg az in
telligenczia a „magyar istenitiszteleten" meg-meggratu- 
lálták a jeles szónokot, örömüknek adva kifejezést, 
hogy e tót. fészekben magyar szí. beszédeket hallhat
nak. Igaz, hogy bizonyos kör tagjai kezdettől fogva 
tüntetőleg távol tartották magukat, noha állítólag 
„magyarok" és katholikusok. Augusztus közepe óta 
azonban lassankint mások is kezdtek el-elmaradoz- 
gatni. Miért? — ők tudnák megmondani. Tálán meg
bánták, hogy oly nagyon kezdtek lelkesedni. Október 
havában már csas két család járt a magyar isteni 
tiszteletre; novemberben pedig már megtörtént, hogy 
Lányi csupán Pongrácz Géza és egy intelligens hölgy, 
tehát csak kettő jelenlétében mondotta el beszédeinek 
egyik legszebbikét.

Honnan e hirtelen változás és hanyatlás ? I — 
Őszintén megmondva: onnan, mert a dolgot olyan 
valaki kezdeményezte, aki néhánynak azért nincs Ínyére, 
mert nem akar uszályhordozójuk, vak eszközök lenni. 
Ez a valaki pedig Pongrácz G. akit jónak látlak a megye 
központjában „a korponai társadalom megmételyezőjéneh*  
(?) lefesteni.

íme, a híres korponai hazafiak mire nem képe
sek ! Még a legszentebb, leghazafiasabb ügy ellen is 
személyeskedésből eredő éretlen tüntetést tudnak szer
vezni, hogy azt megbuktassák. A nagyérdemű olvasó
közönségre bízzuk Pongrácz Gézának önzetlen, hazafias 
működése és az illetők eljárása között párhuzamot 
vonni s Ítéletet hozni. így működik Korponán „a tár
sadalmat megmételyező Pongrácz;" igy azok a hires 
korponai hazafiak és patentirozott társadalomvezetök, 
kik a magyar isteni tiszteleten távollétükkel tündö
költek.

Lányi a lelketlen játék láttára kijelentette, hogy 
ily körülmények között a korponai magyar intelligen
cziának magyar szt. beszédeket tartani egyszerűen 
nem érdemes, s kijelentette azt is, hogy a történtek 
után az intelligencziának többé nem is tart. A tanuló 
ifjúságnak azonban, bár arra nem köteles, valamelyik 
iskolateremben fog tartani annak felfogásához mért 
magyar szt. beszédeket, hogy a vallási ismeretek köz
lése mellett ez utón is csepegtesse szivükbe a magyar

A közeledő k a r á r s o n y i ii n n e p e k alkalmából bátor

clúsem félsz ereit
melyben különösen a íí i divat- k e Írnék (karácsonyi ajándékai ige^ alkalmasak) szőrsapkák, k a r- 

nadrágok, nyakkendők és
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nyelv és a haza iránti lángoló szeretetet. Ha magyar 
istenitisztelet és magyar szt. beszéd nem kell a kor- 
ponai nagy hazafiaknak, hadd legyen részük benne a 
kicsinyeknek, a jövő korponai társadalom szereplőinek.

Nos hát hires korponai hazafiak, a kik a „magya
rosodás,® és „hazafiság" nevében kigyót-békát kiáltot
tatok nemrégiben másokra társadalmi és kaszinói éle
tetek pangása miatt, mit szóltok ehhez ?! Szégyen rátok 
nézve, hogy ezen a tót Korponán oly szent, oly haza
fias ügy érdeklődésiek hiánya és bűnös közönyösségtek 
miatt, melyben senyvedtek, megbukik.

De miért ez irónia, e gúny ? Mert önzéstek, bűnös 
közönyösségtek gyógyítására — ha ugyan gyógyítható 
— nincs szer 1 A lanyhaság, a tespedtség rabszolgáit 
nemcsak hajdanában, hanem manapság is ostorozni 
szokták !*

* Fentartással közöljük ezt a tükördarabot, mely szomorú 
viszfényt vet a korponai állapotokra. Szert.

—a —o.

KÜLÖNFÉLÉK.
Karácsonyi egyházi szertartások.

Pénteken e hó 24-én éjfél előtti 11 órakor papi zsolozsmák 
a Nagy-Boldogasszonyról nevezett templomban, éjféli 12 órakor 
infuiás nagymise. A templomi zenekar Gabrielli pastoral miséjét 
adja elő.

Szombaton karácsony első napján reggel 6 órakor csendes 
szentmise, a Nagy-Boldogasszonyról nevezett templomban, tót egy
házi beszéddel; 8 órakor a Szent-Katalin templomban nagymise 
tót egyházi beszéddel; 9 órakor a Nagy-Boldogasszonyról nevezett 
templomban ünnepélyes nagymise; a templomi zene és énekkar 
Büehler pastoral miséjét adja elő (Graduale Biiehler „pastores“ of- 
fertorium soprán és fuvola sóiéval Liedermayer „letantur coeli“ 
betéttel). A nagymisét magyar egyházi beszéd előzi meg.

Vasárnap Karácsony másodnapján 6 órakor reggel mise a 
Nagy-Boldogasszonyról nevezett templomban tót predikáczióval. — 
8 órakor a Szt -Katalin templomban ünnepélyes nagymise, a temp
lomi ének és zenekar Führer pastoral miséjét fogja előadni. — 
Fél kilenczkor fog fényes egyházi czeremónia mellett Kr. Regina 
18-ik életévet betöltött izraelita vallású leány megkereszteltetni, a 
mikor is a Vilma nevet kapja Az ünnepélyes keresztelési szertar
tást fényes segédlet mellett Podhragyay Pál prépost-plébános fogja 
végezni - a szertartás mintegy háromnegyed órányi időt fog igénybe 
venni. A nagy mise és keresztelés után tót egyházi beszéd lesz.

Az evang templomban szombaton karácsony első napján 
8—10-ig tót, 10—11-ig magyar. Vasárnap karácsony másodnapján 
8—10-ig tót, 10—12-ig német isteni tisztelet.

— Személyi hírek. Lovag Berks Róbert csász. 
és kir. kamarás BécsbÖl, Fekete Lajos főerdőtanácsos 
és Szitnyai József polgármester Budapestről haza
érkeztek. — Panek Ödön gymnasiumi igazgató Buda- 
dapestre utazott a létesítendő uj torna csarnok 
ügyében.

— Majthény László báró születésnapja. Máj- 
fhényi László báró valóságos belső titkos tanácsos, volt 
főispánunk, ki Lukanényéről már téli időzésre a fő
városba költözött, múlt szerdán ülte meg zárt családi 
körben, életének 7'7-ik évfordulóját, mely szép kor a 
kegyelmes ur testi és szellemi frisseségét és rugalmas
ságát még csak nem is érintette meg. A születésnap 
megünneplésén jelen volt Horváth Béla főispán is. 
Részünkről is zavartalan tartós boldogságot kívánunk 
a kegyelmes'urnák.

— Aschenbrier Antal dr. esztergomi kanonok 
meghalt e hó 21-én múlt kedden d. u. fél négy 
órakor Esztergomban. Temetése a szokásos gyász 
pompával és nagy részvét mellett ment végbe. múlt 
csütörtökön. A boldogult főpap hegybányai rokonait 
évenkint többször is meglátogatta s különösen a nyár 
egy részét, azok körében töltötte és igy városunkban 
is széles körben ismerték őt. Mint egyetemi tanár és 
kitűnő theologiai tudós nagy érdemeket szerzett, melyek 
elismerő méltánylást találtak akkor, a midőn Ö Felsége 
által esztergomi kanonokká lett kinevezve. A jeles 
főpap elhunytét rokonain kívül volt tanítványai, kar
társai, barátjai és széleskörű ismerősei gyászolják. — 
Aschenbrier Antal városunk közérdekei iránt is élénken 
érdeklődött.

— Halálozás. Zelenka Lerencz városi régi pol
gár, volt fűszerkereskedő és a dalárdának egykori 
buzgó működő tagja, rövid betegség után múlt szer
dán este 75 éves korában meghalt. A boldogult, ki 
egykor szép vagyon tulajdonosa volt, az utóbbi évek
ben egészen most bekövetkezett haláláig a városnál 
mint napidijas volt alkalmazva s mint ilyen szorgal
masan felelt meg hivatali kötelességének. Temetése 
szombaton e hó 25-én megy végbe. Három fia, ki
terjedt rokonság és sok ismerős gyászolja az egykor 
jobb napokat látott öreg urat.

— Házasság. Becker Nándor lyceumi rendes 
tanár e hónap 27-én vezeti oltárhoz Kisucza-Ujhelyen 
Cselkó Eszlike kisasszonyt. Áldás kisérje a szép frigyet 
és szerencsés megházasodás.

— Karácsonyfa ünnepek. Az elmúlt szombat 
és vasárnapon városunkban a szegények és különösen 
a szegény gyermekek javára 4 karácsonyfa ünnep folyt 
le. A Szent Erzsébet nőegylet a Sembery-teremben 
vasárnap d. u. több mint 80 szegény asszonyt és gyer
meket részesített különféle segélyekben nagyszámú 
közönség jelenléte mellett. — A gyermekbarát-egylet 
múlt szombaton e hó 18-án ugyancsak a Sembery- 
teremben osztotta ki adományait még pedig 26 rom. 
kath. és 14 ev. vallású iskola gyermek között. — 
Az evang. nőegylet a vegyes elemi iskola helyiségeiben 
tartotta meg karácsonyi ünnepét, mely alkalomból 24 
gyermek lett felső ruhával, fehérneművel és lábbelivel 
megajándékozva. — Az alsó óvoda karácsonyfa ünne
pélye a városi vigadó nagytermében tartatott meg, 
melyen a gyermekek között ajándékok lettek kiosztva.

— Keresztel'és. Ritka érdekességü egyházi szer
tartás lesz karácsony másod napján a Katalin temp
lomban d. e. 9 órakor, a midőn ugyanis Kr. Regina 
18. évét betöltött zsidó leány áttér a keresztény hitre, 
az illetőt szülője itt hagyta Selmeczen, mig ő ismeret
len helyre távozott el. A leány már eddig is keresz
tény nevelésben á részesült és a keresztény könyörüle- 
tesség mentette meg az életnek. A keresztelési szer
tartást Podhragyai Pál pr.-plébános fogja végezni és az 
áttérő a nagy mise alatt áldozni is fog.

— Rendőri hírek. Kasszabetörés, rablás, zseb
metszés stb. semmi sem volt ezen a héten, még meg- 
kisérlett sertéslopás sem s „rendőri hirek“ rovatunk 
bizony üresen maradna e héten, hajmégis két ártatlan 
eset meg nem esett volna; nehány nap előtt ugyan 
is egy csenni akaró csavargó oly ügyetlen volt, hogy 
magára záratta a mosókonyha ajtaját, s igy azután az 
értesitett rendőrség egész kedélyesen elfoghatta, a másik 
eset pedig a plébánián esett meg, hol a pulykát meg 
akarván ölni, ennek hült helyét találták. Csak is lopást 
lehetett feltételezni s ez irányban meg isginditották a 
legerélyesebb nyomozást, de sikertelenül, a tettest ki 
nem derítették; ez azonban úgy látszik, még is meg
hökkent s nehogy rajta vesztsen, a pulykát észrevét
lenül becsempészte a plébánia kútjába, hol másnap 
reggel meg is találták.

— Vidéki hírek. Színészet Zsarnóczán. Múltkori 
számunkban röviden megemlékeztünk, hogy Zsarnó
czán Győri- és Kovács színtársulata működik, most 
csak azt Írhatjuk, hogy a nevezett társulat kiválóan 
működik s a héten több darabbal kedveskedett a 
zsarnóczai közönségnek. A megnyitó előadás a „Vas
ember® volt, szép számú közönség jelenlétében. Igen 
sikerültén adták még „Durand-Durandot,® a „Paraszt 
kisasszonyt," meg az „Árendás zsidót,® mely utóbbi 
Kelemen Emíliának, a primadonnának jutalom-játéka 
volt. A lefolyt héten adták még „Nénit,® Charlie nén- 
jét.® A kisebb darabok közül a „Végrehajtót" és a 
„Minisler előszobájában® czimü darabot s mondhatjuk 
hogy az ilyen rövid darabokat sokkal jobban tudják 
előadni, mert nem kívántatik hozzá annyi személyzet, 
mint a hosszabb darabokhoz. Kovács, a társulat komi
kusa egy sikerült jelenetet adott elő. Egy boldogtalan 
emberről, melyet maga irt s nagy tetszés közepeit elő 
is adott. Az egészben csak az a kár, hogy a súgót 
iszonyúan lehet hallani, de mindez elmosódnék, ha a 
közönség jobban pártolná e derék társulatot és be- 
töltené a termet. Ezt valóban meg is érdemelnék. — 
Gyújtogató Vidéki híreink között jó múltkoriéban 
csak annyit irtunk, hogy Betykó János háza Erdő- 
Surányban leéget s a kár 350 írtra volt biztosítva. 
Azonban e dolog feltűnt, s a csendőrségnek sikerült 
is Betykót ki vallatni, ki beismerte, hogy házát ön
maga gyújtotta fel azon czélból, hogy a 350 frtot a 
biztositó társaságtól megkapván abból 150 frtot fog 
egy viskó felépítésére fordítani, a többit zsebre fogja 
vágni. Ámde ez nem sikerült neki, mert már Újbá
nyán fogságban van. — A bakabányai katolikusok — 
igy Írják nekünk — még szeptember vége felé kath. 
olvasókört alakítottak és az alapszabályokat még ok
tóber hó 20-án, a minisztériumhoz leendő felterjesz
tés czéljából benyújtották a báthi főszolgabírói hiva
talnak. Az óta immáron két hónap múlt el és még 
mindig nem érkezett meg a miniszteri megerősítés s 

nagyon valószínű, hogy az iratok még mindig a fő
szolgabíró asztalfiokjában hevernek, igy akarván az 
egylet működését megakadályozni. Az ügyet, mint 
tudósítónk írja, a bakabányaiak a megyei közgyűlés 
elé hozzák.

— Távirati üdvözletét küldött Rudnay Béla fő
városi főkapitány, volt főispánunk, a Bogya J. vendég
lőjében székelő — vagy asztalozó — fehér-asztaltár
saságnak

— Villamvilágitás. E napokban itt járt a buda
pesti Ganz-gyár megbízottja Ripka F. ur. ki a várossal 
tárgyalásba bocsájtkozott a gázgyárnak megvétele és 
a légszesz világításnak villamvilágitásra leendő átalakí
tása tárgyában ; a Ganz-gyár hajlandó megvenni a város 
gázgyárát, melyet azután átalakíttatna. Ajánlata, mint 
halljuk, nagyon reális és mi elfogadása esetén, már 
rövid időn belül, talán már j. é. május 1-től villam- 
világitást kaphatnánk.

— Rongálják a telefont. A Selmecz—Hodrus és 
Selmecz—Bélabánya közötti sodronyokat valami nyo
morult emberek elvagdosták és ellopták, úgy hogy 
egv-egy napra a telefon megakadt. A rendőrség a 
legszigorúbb nyomozást indította meg és ha a tettesek 
kinyomoztatnak, a legszigorúbban lesznek megbüntetve 
vandalismusokért.

— Állami felső leányiskolák. Tizenkét felsőbb 
leányiskolát tart fenn az állam, még pedig Budapesten. 
Beszterczebányán, Fiúméban, Lőcsén, Kassán, Kolozs
váron, Máramaros-Szigeten, Mezőtúron, Pozsonyban, 
Sopronban, Szegeden, Temesváron és Trencsénben. E 
szám a jövő évben egygyel szaporodni fog, hogy hol 
fogják ezt felállítani, arról a minister még nem hatá
rozott. Ezt közli a „MagyarHirlap® tegnapi számában. 
Tehát e szerint a miniszter még nem határozott, hogy 
hol állittasék fel az uj álhatói felsőbb leányiskola. 
Ha ezt városunk elérnióhajtja, most érkezett meg 
annak ideje, minden lehetőt elkövetni, hogy e leány
iskolát megkaphassuk.

- A selmeczbánya vidéki tanítóegyesület, mint 
azt megírtuk, e hó 16-án tartotta közgyűlését. Ez al
kalommal a gyűjtő ivek is szőnyegre kerültek és a Ver- 
sényi Róza gyűjtő ivén kimutatott 41 frt ez utón is 
nyugtáztatik.

— Az országos erdészeti egyesület évi köz
gyűlése múlt vasárnapon tartatott meg Budapesten 
az egyesület palotájában. A közgyűlésen városunkat 
Farbaky István orsz. gyűl, képviselőnk és Szitnyai Jó
zsef polgármester képviselte, jelen volt városunkból 
még Fekete Lajos főerdőtanácsos akad, tanár. A köz
gyűlés örömmel fogadta a földmivelési miniszter azon 
határozatát, hogy a műszaki dijnoki állások beszün
tetnek és csak erdész gyakornoki állások lesznek. Ezen 
felül megígérte a földmivelési miniszter, hogy az ál
lamháztartás viszonyaihoz képest az erdészek anyagi 
helyzetén is segíteni fog.

Hangversenyt rendez, tánczczal egybekötve, 
a selmeczi polgári dal- és zeneegylet 1898. évi február 
12-én a városi Vigadó nagytermében. A hangverseny 
igen változatos programm mellett nagyon élvezetesnek 
ígérkezik. A mulatsághoz, melynek főrendezője Dobó 
Sándor városi számt.iszt, e napokban küldik szét a 
meghívókat.

— Hintsék be a járdákat a háztulajdonosok, 
mert ellen esetben szigorúan lesznek megbüntetve, 
miután ezentúl a rendőrség szigorúbban lesz kénytelen 
eljárni, tapasztalván, hogy a járdák behintését sokan 
elhanyagolják s ez által a közlekedést veszélyessé teszik.

— A Felső Rózsa-utcza kanalizálás, világítás és 
víz mizériái egyre jobban érezhetők oly annyira, hogy 
e tűrhetetlen állapotok javítása végett az ottani ház
tulajdonosok és lakók egy kérvényt fognak benyújtani 
a polgármesterhez, mely hihetőleg eredménynyel fog 
járni.

— Mentő csónak. A klingertárói tavon alkalma
zandó mentő csónak Ribniken már készül. Nem ár
tana talán még egyet készíttetni úgy. hogy a tavon 
két mentő csónak állana a közönség rendelkezésére, 
mert az egyik alkalmasint csónak ázásra fog használ
tatni s akkor egy másik, mindig készletben álló mentő 
csónakra lesz szükség,

— Friss halak kaphatók uj évig Ochtendung 
Ignácz dohánytözsdéjében.

— Vadászat. E hó 19-én lett megtartva az utolsó 
akadémiai vadászati gyakorlat a Drenyova nevű erdő
részben. Az eredmény igen szépnek mondható, mert 
az összesen tett 17 lövéssel 4 darab őz, 1 darab 
nyúl és 1 darab menyét lett lelőve. Egy-egy őzet 
Chauer Ottó, Pauer János, Moha Alajos és Backer

vagyok a nagyérdemű közöísséj* ’ becses figyelmét felhívni

aki. fii -gr y áruháza m sí,
ma n ty nk, plftsehe- és zseiiilia-kendffk v A s z o n, ebit fo n, c a n a fás, Jager-ingek és 
ingek feltűnt ölesé áron kaphatók. Tisztelettel
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Adolf hozott terítékre. A nyulal Szalóky Sándor akad. 
t hallgató, a menyétet pedig Dr. Tóth Imre lőtte le.

A szokásos Jágerrecht Daubner János vendéglősnél 
lett megtartva.

— Kitüntetés. Mauthner Ödön hírneves nagykereske
dőnket ismét kitüntetés érte. Ugyanis a szerb udvar részére évek 
óta szállított kitűnő magvaiért karácsonyi ajándokul szerb királyi 
udvari szállítóvá neveztetett ki.

Píaezi árkimutatás
1897. év deczember hó 24-én tartott hetivásárról.

Selmeezi telefonhirmondó tudósítása.
Zóna idő: deczember 25-én, szombat d. e. 9 óra pontban.

A világ, ország és helyilapok karácsonykor előfizetőiket meg
lepetésekben részesítik. Egyik könyvet ad, a másik kolbászt; a 
szép mellett a hasznosságot is nézik. Mi nem hódolunk a szokás
nak, de azért el sem hagyjuk, mert mi újévre olyan meglepetésben 
részesítjük hallgatóinkat, a milyenben eddig még semmiféle válla
lat se tétté. A meglepetést telefoniee juttatjuk rendeltetése helyére.

Külföldi híreink.
Chinából jelentik, hogy ott nagy megdöbbenést okozott, hogy 

Selmecz is értesült már Port Arthnr váratlan haláláról.
New-Yorkból kelt távirat szerint Madridban kihirdették, hogy 

Nápolyból erős borokat jnem szabad Magyarországba hozni, mert 
Selmeczbányán az erős bor gyöngévé, a gyönge erős eczetté válik.

Konstantinápolyban valósággal aláírták a béke jegyzőkönyveit, 
mert annak hitelesítésére városunkból hívtak meg két teljesen 
indifférens embert: egy facér kelnert és a görögdinnyés kofát.

Portsmouthból jelentik, hogy Henrik herezeg a ohinai 
expeditio vezetője elutazása előtt végrendeletet csinált, melyben a. 
selmeezi kis vasút kiépítésére nagy összeget hagy. Ezt azért tette, 
mert, itt jártában egyszer a kis vasút megtréfálta azzal, hogy a 
bélabányai hegyről mindig visszaszaladt. E sikerült tréfa akkor 
bejárta az európai sajtót.

Párisban kilenez német könyvkereskedés van, angol kevés: 
a párhuzam kedvéért megemlítjük, hogy Budapesten nincs német 
könyvkereskedés; mégis jobb hazafiak vagyunk mi, mint a franeziák. 
(De van 1000 német kávéház mondja a szedő.)

Havannából telefonozzák, hogy a fölkelők nagy vérengzést 
követtek el; a nyomok és pecsétek a jövő évi havanna szivarokon 
láthatók lesznek, mert a dohányültetvények közt folyt a harez.

Egyik amerikai szerkesztő kollegánk megküldte a milliomos 
hozományu hölgyek névsorát; erre őt a hölgyek kérték fel, kik 
értesültek arról, hogy Sélmeczon sok a vén legény Persze ők azt 
hiszik, hogy ezek aranyosak is.

Belföldi híreink,
Becsből jelentik, hogy az uj tengerészeti parancsnok le akar 

köszönni, mert egyik lapunk öt elkeresztelte Epaurnak, pedig azó 
tisztességes neve Spaun.”

Mivel januártól kezdve rendeletekkel fognak kormányozni, a 
papírgyárak részvényei emelkednek s ma holnap nyaralórészvényeink 
értékét is túlhaladják.

Ha nem lesz meg a provizórium, akkor kárpótlásul egyesül 
a két kaszinónk és meg lesz mentve a haza.

A budapesti park-club szűknek bizonyult, átírtak tehát 
hozzánk, hogy modern clubhelyiségünk egy részét nem volnánk-e 
hajlandók nekik, leginkább a vidéki tagok számára átengedni.

A közúti vasúttársaság méltányolja városunk haladását, azért 
két penzionált közúti gépet küld ajándékba.

Az országos központi telefon mizeriáskodik, hátha még min
ket is hozzá kapcsolnak!

Brassóban a zöld szászok elhatározták, hogy a holynevek 
magyarosítása ellen agitálni fognak nagy mérgük-en majd 
fehérek, majd meg pirosak és ez a nemzeti színjáték még jobban 
felbőszíti őket.

Tordáról a? újévi malaczvisitás miatt semmi hirt sem 
tudunk.

Körmöezön kidobolták, hogy karácsony és szilveszter estéjén 
minden polgár 9 óráig köteles ébren lenni.

Léván úgy készülnek elő a farsangra, hogy a tánozteremben 
lévő kályhának a repedéseit, hogy ne füstöljön, belekvározták.

Fiúméban a rapprezentanea tagjai közé egy magyar párti 
sem került be, de azért Fiume hazánk gyöngye marad, melyért 
áldozni minden magyarnak szomorú kötelessége.

Eperjes a rangsorban elejébe jutott Kassának, mert sonkái
ból a csontot kiszedi, Kassa benne hagyja.

Milán király Székesfehérvárott vadászott a napokban, borra
valóul szerb papírokat osztogatott, a melyeket a jövő század köze

pén vált be a bank.
Negyvennyolezas mártírjaink óhaja most teljesül be ' az 

újépületet dinamittal robbantják fel.

Helyi hírein k.
Karácsony estéjén rendezett konczertünkért azonnal sok üd

vözletét kaptunk. Történeti hűsége olyan volt, hogy sokan jászol 
(betlehemi) előtt képzelték magukat.

Abból az, alkalomból, hogy helybeli tudományos felfedezésünk 
telefonunk útján világgá ment, t. i., hogy miképen lehet a görbé
ből egyenest és az egyenesből görbét csinálni, egy híres orvos ná
lunk testegyenesitő intézetet akar felállítani.

A rendőrök számát újévtől úgy fogják szaporítani, hogy 
mindegyiknek páros számot adnak.

A kaszinói tagok már megkapták a kriszkindlit, a csikorgó 
szélkerekeket megkenték olajjal. Ez is valami!

A szánkozó gyerekek leütöttek egy asszonyt, kinek hátijában 
lévő 200 drb. tojás összetörött. Mivel a tojások biztosítva voltak, 
az asszony az összeget megkapta, azóta városunkban nagyon virág
zik a záptojás kereskedés.

Az asztaltársaság nőtlen tagjait karácsony estéjén tanulmány
útra küldte, hogy tapasztalatból tanulják meg, miként lehet szegény
gyermekeket hering-pikkelyes ruhával felruházni — jövőre.

A dohánygyárat egy nagy mellékhelyiséggel fogják nagyob- 
bitani, rneiy muzeuin lesz; ki lesz benne állítva a szivarokban ta
lálható különféle eszköz, szövet, czipőtalp s más hasznos dolog.

Személyi hir. Szerkesztőségünk egyik tagja fogat húzatott. A 
fog spiritusban éltévé és kitéve látható.

Azok a tanulók, kik elégtelen tanjegyet kaptak, önként vál
lalkoztak, hogy a szünidő alatt tovább járnak iskolába.

Ha a városi telefon összeköttetik Budapesttel, akkor mi össze
kötjük magunkat a Vénus csillaggal, de mégsem engedünk.

A szerkesztőségünkben felállított karácsonyfa szomorú diszét 
képezték a ki nem váltott előfizetési nyugták.

Legvégül minden előfizetőnknek boldog újévet kívánunk. 
Adjon az Isten mindnyájunknak bort, búzát, békeséget és holtunk 
után dicsőséges feltámadást Ámen.

Meghalt az ó-év, éljen az uj-év!

Az árú 
megnevezése

Ára Az árú 
megnevezése

Ára
legal legm legal] legm

Búza . . mázsája 11.— 12.- Borjúhús. klg.-ja —.50 -.60
Rozs . 8.— 8 60 Sertéshús. n -.52 -.56
Árpa . 6.50 8.- Kolbász . n —.70 -.80
Zab . . 6 — 6.30 Szalonna. n —.68 -.70
Bab . . 8.— 9.- Disznózsír -.68 -.70
Borsó . 10.— 11- Ludzsir . w 1.- 1.20
Lenese 10.- 11.— Vaj . . íi -.80 -.90
Mák . . 38.- 40- Túró . . -.28 —.36
Búzaliszt . 18.— 20.- Méz . 1.— 1.40
Rozsliszt . 16.— 18.— Buzakenyér ,, -.16 — .18
Árpadara . n 16.- 18.- Szopós malacz drbja 2~ 3.-
Rizs 18.— 26.— Nyúl . 1.20 1.50
Káposzta fejenként -.05 —.08 Tojás . -.03 - .04
Burgonya mázsája 3.- 3 50 Csibe. parja —.40 -.80
Nyers kávé klg.-ja 2— 2.50 Kappan . 2.— 3.-
Bors . 1.20 1.30 Kacsa 120 1.50
Paprika . -.80 1.20 Liba . 1.20 2.-
Czukor siivea ,, —.48 —.52 Tej . . literje -.08 —.10
Czukor koezl a „ -.50 —.54 Tejszín . ,, -.24 —,2iS
Marhahús -.48 -.52 Boreezet . -.36 -.-10
Juhhus . -.28 —.48 Tűzifa k,.„é„y u. éteri e 1 45 2.50

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

adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen niegfelelőleg be-

szabóüzletemet

Hírmondó.

1897. évi 5115. szám.

Árverési hirdetmény,
(II. árverés.)

A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tar
tozó Geletnek, Bars-Szklenó és Repistye községek halá
raiban lévő és a m. kir. kincstár tulajdonát képező 
malomkőbányák 1898. évi január hó 10-ik napján 
reggeli 9 órakor 1898. évi január 1-től 1902. évi 
deczember hó végéig tehát 5 évre terjedő időtartamra 
az alólirott erdőhivatal helyiségében nyilvános árverés 
utján bérbe fognak adatni.

A malomkőbányák két bércsoportra oszlanak, 
Írásbelitehetők

porphyr, 
kovakő,

kisebb 
kisebb

melyekre egyenként vagy együttesen 
ajánlatok.

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

A kikiáltási ár a különféle kőtermények alapárai
ból áll, mely alapárakra az ajánlatok közös százalék
ban teendők.

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

Az alapárak jegyzéke kívánatra postává! bérraen- 
tetlenül megküldetik.

Az árverési és szerződési feltételek az alólirt erdő
hivatalnál bármikor megtekinthetők.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Zsarnóczán, 1897. deczember hó 19-én.

M. kir. erdőhivatal.

a legdivaiosabb, 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
szabóűzlei tulajdcnGs.

8Jjf I
Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Selmeczbányán, a főtéren levő 

Mihalik-féle házban. t

uj czipesfeMetet, illetve késs cápo áruhmt 

nyitottunk, melyben raktáron tartunk különféle férfi-, női- és gyermek-czipőket és megrendelésekre mérték 
után is gyorsan, tartós és csinos kivételben s jutányos árak mellett készítünk czipőnemüeket.

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

alázatos szolgái

SCHUSZTER M. ÉS FIA.

[Legalkalmasabb karácsonyi és újévi ajándékok
Az áruknak tulhalmozottsága és üzletem uj berendezése miatt, elhatá

roztam, hogy

összes áruimat
e o <1 o J a t o o 1 ö a o i®

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

divata 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
azik

Ismeretség I
Egy szőke és egy barna ifjú két distingvált 

hölgy ismeretségét keresi. — A legszigorúbb discretio 
betartása biztosittatik. — Kik az ismeretséget velük 
megkötni óhajtják, forduljanak „Szőke és barna 
ifju“ czim alatt e lap kiadóhivatalához.

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

kitűnő tisztelettel

STEINER BERNÁT.

Pontos és előzékeny kiszolgálás

A téli idényre



1897. deczember 25. SELMK CZBÁN Y AI HETILAP 5

Újév 1*9*.

éle ^ar^ógépeR
házi szükséglete, mühimzésre és mindennemű ipari czélokra.

1-4 XXXllllÓXX
gyártatott és eladatott.

Legújabb találmánya a Singer Co.-nak uj szerkezetű, Kleiíti’ikns erővel.
családi Varrógépek működésére í®ö^F.'»EBWW3aMs»»araa«ae»assas«BSBraBmM»s®s»»

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.

VdlÉZAíS AJÁHIOÉICO^.
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 arany betűkkel a czég teljes nevét „The Singer Manufacturing Co.“ és csakis 

saját üzleteinkben kaphatók.
Singer C 0. r é.... 2 V. társasag (ezelőtt: Neidlinger G. ezég) 

ifcjí ÍK.S OVOSBOlífi ijJ'fi Sí, JESZoíSSnLlA 11 Lttj 0^-11 tcza 19.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: ÍSUÖAS’EJST, Ai drássy-ut SO. (I. eiu.) 

Raktár: BÉ<1S. I., Seilergasse S. szám.

A „SWffiW esüstárí-gjrár, 

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

sas i sí <1 e ii sí e ni fa e » fi 1fi r fi t9 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

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

Van szerencsém a tisztelt czipész-mester és 
segéd urak becses tudomására hozni, hogy

1898. évi január 1-től kezdödőleg 

a ezipö-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, ugv, 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
I*alaBscsáaiyi  Jássos,

szabász.

József főherczeg ö csász. és kir. fensége udvari szállítója.
Fülöp szász Coburg-Gothai herezeg ő kir. fensége szállítója.

Sürgöny ez i ni; CloHgfhlig Budapest.
Telefon 57 - 86.

tea-, rum- és cognac-
nagvkereskedő

B U D A P E S T.
Központi iroda: '^áczi-vitcza, -4=. szám.

KAKTÁJKAfí:
ÍV., Váczi-utcza 6. sz. „a Marwarinhoz“! VI., Andrásy-ut 23. ,Hong-Cong városhoz* 

a Városház-tér mellett
IV-, Égyotem-t'ér, Egyetem-utcza sarkán, a ,,

Kiviteli pinczék:
X., l&Őb&Hya. > íízér-aatrza ®. szánt

Bizományi raktár Selmeezbányán : 
MAMSCHAIjKO ÓYÍJIíA. úrnál.

Közvetlen bohózatain valódi chinai és orosz karaván-teák, Jamaica-, Braziliai- 
Guba-rumok, franczia cogtiacok, likőrök a legfinomabb minőségben, eredeti csoma

gok- és palaczkokban, eredeti árak mellett.
Árjegyzék ingyen, és bérmentve. ''-'fW

a kir. opera átéllenében
Japán nőhöz".

és

I. magyar kir. szabadalmazott 
íiszayiRiTÉK 

sorsjegy 43,0®^ nyeremény.

Harmadik osztály. 
.Betét' 33 kofyno. 

Húzás: 1898. január 4- és 5-én.
Figyelmeztetnek azok, kik 

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

Nyeremény. Korona.
1 á 80000
1 á 30000
i 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

A III. osztályú sorsjegyek árai:
Egy egész .... 32 kor. — ALI. == 16 frt — kr
Egy fél...................... 16 ,, — „ = 8 ,, ,,
Egy negyed . . . 8 ,, ,, = 4 ,, ,,
Egy nyolezad . . 4< 99 =:=: 2 99 99

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

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

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

S E L M E C L E Á N YÁ N. (Kis állatvásár-tér.)

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

Baumann-féle kertben épült 

fürdőjében 
fűtött, meleg helyiségekben a télen át is 
lehet fürödni.

Ugyanott a t. 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 

jogositó'jegy, tekintet nélkül a személyek szá
mára . . . . . • 40 kr,

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

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

Kiváló tisztelettel
FIJEÉIíY KÁWfcÁ.

ÉHTESITÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség, b. tudo

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

nagy czipész-üzletemet 
és áruházamat

az őszi és téli idényre 
f férfi-, női- és gyemek-czipökkel 
* dúsan felszereltem és felelte jutányos áron áru- 

sitom áruimat.
Mivel pedig betegségem miatt kénytelen vol

tam a fővárosból egy jó és gyakorlott szabászt 
üzletemben alkalmazni, vagyok bátor tehát öt is 
becses figyelmébe ajánlani, ki bármily még oly 
kényes igényeknek is képes megfelelni és meg fájós 
vagy hibás lábakra is szép, tartós és tiszta kivitelű 
czipőket készíteni vagy kiszolgálni.

Kiváló tisztelettel
Laii<'auer József.
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UJ órás-üzlet!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Deák Ferencz-utczában, a 11. szám alatt levő Ollik-féle házban

vlj órás-üzletet xxx,
melyben különféle zseb-, fali-, ébresztő-, inga- és más órák jutányos áron kaphatók jótállás mellett. — Elvállalok mindennemű órajavitásokat és hiszem, hogy 15 évi 

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

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

hívjuk a t. olvasó közönség becses figyelmét.
»

a „Hungária" szálló bérlője
ajánlja a n. é. közönségnek kitűnő minőségű söreit, 
természetes, jó asztali-, peesenye-, dessert-, cham- 
pányi- és más finom borait, valamint kifogás

talan konyháját.

Ifj. Ochtendung Ignácz 
ajánlja a Zse mb ery-féle házban levő 

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

MÁRKUS M.
CZUKRÁSZATA SELMECZBÁNYÁN

Deák Ferencz-utcza 7.II., saját ház.
itt aí ott 1830.)

Ajánlja dúsan fölszerelt raktárát karácsonyfa
díszekben, jutányos árak mellett.

í
I

ajánlja a nagyérdemű közönségnek a Flemming-féle házban levő

c z i p é s z « ü z 1 e l é t5
melyben gyermek-, férfi- és női czipők dús választékban kaphatók és czipő- 
nemüek mérték után is gyorsan és olcsón, tartós és szép kivitelben készíttetnek. 

Takáts Miklós kereskedése Selmeczbányán.
Tisztelettel ajánlja fűszer áruit, eredeti behozatalu thea és rum

ját ; különféle sajtokat, conserveket, caviart, angolnát, csemegéket, valamint 
naponként friss szepesi virslit és hetenként egyszer bécsi virslit, saját töl
tésű és maga kezelte finom asztali és pecsenye borokat, melyek természetes 
tisztaságáért szavatolás nyujtatik. Továbbá a hegybányai faragó iskolában 
készült, dús választékban lévő gyermek játék szereket, melyek a nagy 
üzlet szomszédságában lévő kis dohány tőzsdei boltban árusittatnak.

üveg-, porcáéit lámpa-, tükör- és képraktára
Selmecbánya.

Ajánlja a n. é. közönség becses figyelmébe a terasszon lévő, újon
nan berendezett dús raktárát, mely áll; porczellán és fajancze asztali-, kávé- 
és thea készletből; fekete kávé (mokka) szervizekből; szines és kristály, 
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 
mosdó-asztalokból, toilette- és thea asztalkákból; porczellán, majolika és 
terakotta vázák és figurákból, tömérdek igen szép nippesekböl; továbbá 
ckina ezüst diszmüárak és evőeszközökből; mindennemű opticai kristály 
szemüvegek, czvikkerek, lorgnettek és minden hozzátartozó kellékekből — 
a legnagyobb választékban és különféle árakban.

a Fő-téren, a „Magas ház“~ban levő

na
legolcsóbban lehet vásárolni chiffont, canafast, 
barchetteket, különféle kendőket, dús választékú 
női divat-szöveteket, női kabátokat, asztal- és ágy- 
teritőket, szőnyegeket stb. — Kéri a n, é. közön
ség becses pártfogását.

TUSCHL GUSZTÁV
czukrász

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

Megrendelésekre

különféle sütemények, iották, diós és mákos 
kalácsok és patkók

olcsón készíttetnek.

CsóJUy JóSSóf S2abó*üalettulajdonos
ajánlja dúsan felszerelt

b b ö v e t«s?' a k t á á
Báli öltönyök, felöltők és téli kabátok gyorsan, legdivatosabban és finom 

kivitelben készíttetnek.

A Városi Vigadó
oly helyiség, mely a sűrű látogatást csakugyan megérdemelné, annál is 
inkább, mert annak bérlője ’Winterstein 35ernát minden lehetőt 
elkövet,, hogy kitűnő 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.

Kéri a n. é. közönség becses pártfogását.

DAUBNER JÁNOS

VENDÉGLŐJÉBEN 
mindig friss és kitűnő minőségű „Szent István14 és vihnyei „Aczél“ sör, 
jó, természetes bor és Ízletes ételek állanak a mélyen tisztelt vendégek 

rendelkezésére.
Pontos, előzékeny kiszolgálás I Jutányos árak !

A ki karácsonyfa díszeket, különféle ezukorne- 
müeket, papiros díszeket, esem égé két, karácsonyi aján
dékul igen alkalmas f es 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 Ernst Zsigmoitd- 
nak az akadémiai épületben levő újonnan beren
dezett (előbb Trauer Gyula ur) üzletében.

^eni múlandó becsli bel mit, 
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.

Bogya .Iámtól veis<I£«gI<ÖM

Sg 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.

Marácson yi árusítás

HERCZOG M. fő-téri üzletében.
)ús választékban árusittatnak itt legújabb gyermekjátékok, hímzett szivar- és pénztárczák, albumok, varró plüche neceserek, galanteri és norinbergi áruk, férfi 
nyakkendők, gyermek ruhák, kabátok és czipők; legújabb divatu az előre haladott idény miatt felette olcsó női kalapok, szőrsapkák, karmantyúk és gallérok 

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

ajánlja 
aranyozó-, faragó- és 

festő-műhelyét 
templom-berendezéshez, hol kü
lönféle kivitelű és nagyságú 

faszobrok és műtárgyak 
jutányos árak mellett 

készíttetnek.


