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Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

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

-Megjelen minden vasárnap.

A tisztelt közönségbe
Lapunk inai számával a IV-ik évfolyamba lép 

és e nem éppen hosszú, de egy minden előleges 
kül vagyoni támogatás nélkül, tisztán önerejére 
támaszkodóan megindult lapnál, mint amilyen a 
„Selmeczbányai Hetilap" elejétől kezdve volt, 
mégis elég hosszú idő annak igazolására, hogy 
igenis e lap létjogosultsággal bir és meg
tudta nyerni a közönség támogatását, mely nél
kül persze fenn nem állhatna.

E támogatást most az újév küszöbén meg
köszönjük ismételten és azt továbbra is kérjük.

Nem akarunk visszapillantást vetni a múltra, 
hogy mennyiben iparkodtunk teljes erőnkből a 
közügy és a közönség érdekeit előmozdítani, de 
jól eső öntudattal mondhatjuk, hogy működésünk 
meddő nem volt, hogy törekvéseink igen sok 
esetben nem maradtak sikertelenek.

Persze, hogy ez ismét csak nagyobbrészt 
a t. közönség érdeme, ki bizalmával tisztelte 
meg lapunkat és igy lehetővé tette a sikert.

De nagy érdeme derék munkatársainknak 
fáradságot nem ismerő, igazán odaadó munkás
ságának is, mely nélkül erőnk ellankadt volna, 
s nem hogy képesek lettünk volna lapunk ní
vóját egyre emelni, de talán már lapunk létezése 
is kétségessé válhatott volna.

Köszönet nekik ezért!
Es éppen munkatársainknak növekvő gár

dája tette lehetővé azt is, hogy ezentúl nem 
csak városunk, de vidékünk érdekeit is inten
zivebb módon leszünk képesek képviselni és 
közel vidékünk eseményeiről is hirt adni.

Nem kímélünk tehát sem fáradságot, sem

Sylvester éjjelen.
— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tárczája. —

Csendes éj van. Körülöttem alszik minden. Hallom 
a szú őrlését a tölgyfaasztalban. Mily fáradhatlanul 
végzi az a kis romboló a munkáját. A mint rákönyö
kölök az asztalra, tenyerembe hajtva fejem, annak a 
halk, gyors ketyegésszer-i zajnak a rezzenése mintha 
átterjedne testemre; szivem verése a kiséret hozzá, s 
én elgondolom, mily különös az mégis, hogy én most 
a szú őrlését és a szív dobogását összehasonlitgatom 
egymással. A szú minden egyes ketyegésével a kemény 
tölgyfa egy, ha mindjárt parányi része is, de szerte- 
málik, por lesz belőle, mig nem az egész összeroskad; 
a szív minden egyes dobbanásával elröppen, eltűnik 
az élet egy-egy pillanatja, mig nem a test összeroskad 
sirba dől.

S mi van ezen túl?! Megmarad-e az, mit rm 
léleknek nevezünk, s ez most, megszabadulva békéitől 
szabadon röppen előttünk ismeretlen, túlvilági tájak 
felé; vagy a testtel együtt meghal-e a lélek is, s mind
kettőnek csak az emléke marad meg, melyet az idő 
folyása elmos nyomtalanul?!

Ki tudná ezt megmondani ? !
Itt megszűnik a tudás! Higye a hivő, hogy az, a 

mit ő lelkének nevez, egyéb, magasabb valami, mint 
az összes mindenség, mely úgy, amint van, múlandó; 
vagy tagadja a hitetlen, hogy halhatatlan a lélek, s ne 
tekintse azt különbnek az égő gyertya fényénél, mely 
a gyertya fogytával kialszik: addig, mig a szív dobog, 
az agy gondolkozik, szellemszárnyait kibontja a lélek 
s nem korlátolva az anyagtól, túlszáll hegylánczokon,’ 

Előfizetési ára :
Egy évre............................................
Fél évre ............................................
Negyedévre........................................

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

könyvkereskedésében.

a lehető határig menő — költséget, hogy 
olvasóink igényeinek eleget tehessünk s lapun
kat, amennyire azt egy vidéki lap egyáltalában 
teheti, oly színvonalra emeljük, mely legalább 
is kielégíthetőnek mondható.

Egyet azonban soha szem elől téveszteni 
nem fogunk és ez: lapunk teljes függet
lensége minden irányban.

Ez volt jelszavunk lapunk megindításakor 
és változatlanul ez jelszavunk most is.

Ennek hangoztatása mellett ki-ki bizalom
mal veheti igénybe lapunk hasábjait, feltéve, 
hogy az ügy közügy és hogy igazságos és 
méltó a sajtó nyilvános tárgyalására; ki-ki biza
lommal fordulhat hozzánk a közügyét érintő p a- 
naszaival, vagy felszólalásaival; ki-ki 
tárhat fel előttünk bizalommal a közügyet ér
deklő eszméket . . . s mi ezek előtt elzárkózni 
nem fogunk

Ily irányban működtünk eddig, igy aka
runk működni ezentúl is.

Es amidőn t. olvasóinknak boldog újévet 
kívánunk, kérjük lapunkat továbbra is támo
gatni, mert a ..SelmeczLjayjú Hetilap" önálló
ságának csakis e támogatás képezi létalapját.

A szeritesstöség;.
■r.

1898. évi január 1-ével uj előfizetést 
nyitunk a „Selmeczbányai Hetilap"-ra s 
kérjük az előfizetési pénzeket postautal
ványnyal czimünkre megküldeni.

Elő fizetési ár: egész évre 4 frt, fél 
évre 2 frt, negyed évre 1 frt.

A „Selmeczbányai Hetilap" 
k í a <2 ó h i v a ta i a.

tengeren; bebolyongja a világtér rejtelmeit — s ha 
visszatér hüvelyébe, elmondja szellemhangon az agynak, 
mit látott; de az a gyönge> mégis oly büszke agy 
nem érti meg a szellembeszédet.’; csak halavány, el
mosódó árnyékként suhan végig rajta az, mit felfogni 
nem képes, s működése letér az Ítélet nyílt ösvényéről 
a sejtelmek titokzatos világába.

Hallga! — Az óra éjfélt ütött! — A szellemek 
órája! — Nem érzed-e fuvalmukat homlokodon?!

Elsuhannak fölötted, melletted s mindegyikök 
elragadja egy-egy szülendő gondolatodat s tovább 
képezve azt, bűvös képekben elédbe tárja.

Látod a lejárt évet, mint száll tovább egy vég
ösvénybe, melynek neve: a múlt. S úgy érzed, mintha 
belőled is vinne magával valamit; szivednek, telkednek 
egy részét, mely soha többé vissza nem kerül hozzád. 
Utána szállnál te is, hogy elkapd ; hiába! Megszakad 
az élet mentője, s mig a pereznyi de önmagától min
dig megújuló jelen körülölel, a jövő délibábos tündér
képei lebegnek körül téged.

Bűvös mámor bizsereg végig ereiden, elontja 
agyadat, körülburkolja lelkedet a káprázat ködével, hogy 
egyszerre vélsz élni, lehelni a múlt-, jelen- és jövőben.

Felcsattanó kaczaj, halk fohászok, zokogás, vig 
pohárcsengés, közbe-közbe hegedűszó panasza, ujjou- 
gása, édes suttogás, majd a keserűség kipattanó kemény 
szava észbontó egyvelegben hangzik füledbe és meg
ismered abban is, ebben is a saját szavadat. Ott biz
tatva int feléd egy mosolygó alak; egy másik tiltó 
mozdulattal közelit; az rózsákkal hívogat, amaz tőrt 
rejteget számodra ; köny és napsugár szivárványt alkot 
élted utjain s a remény csillogó szárnyait kínálja csalfán.

A városi jövedelmek fokozásáról.
Dr. Tóth Imre bányakerületi főorvos a város 

gazdasági kezelésére vonatkozó s általunk egész terje
delmében közölt, nagy gonddal irt munkálatát a követ
kező átiratával küldi meg a tanácsnak:

Tekintetes városi Tanács!
Folyó év november havában a gazdasági bizott

ság ülésében szóbeli javaslatot tettem, hogy a város, 
mint erkölcsi testület hanyatló mezőgazdasági jövedel
mein akként segítsen, hogy birtokán egy minta mező
gazdaságot rendezzen be tejelő nyugati fajmarha 
tenyésztéssel kapcsolatban, már ezen ülésben is, de 
8073. sz. tanácsi határozatban felhivattam javaslatot 
előterjeszteni. Midőn ezen javaslatot Írásban, de külön 
lenyomatban is előterjeszteni bátor vagyok, egyúttal 
kijelenten, hogy mint nem szakember, nem proíessio- 
nátus gazdának javaslata sok fogyatékosságban szen
ved, s bizonyára a gazdászati tudomány és müfogá- 
sokban jártas szakember másképen, sokkal szebben, 
kidolgozva adta volna ezen emlékiratot; azonban 
szerény véleményem szerint javaslatomnak az adja 
meg az alapot., hogy az itteni gazdasági viszonyokat, 
a talajt és kiimát 25 év óta eléggé kitapasztaltam, s 
ami a marhatenyésztést illeti, szintén némi tapasztala
tokkal bírok.

Számításaimban arra törekedtem, hogy a kiadá
sokat a jelenlegi viszonyok között kellő magasságban 
vegyem fel, melyeit az első sőt a 2-dik vagy a 3-diic 
évben ily nagyok nem lesznek; a jövedelmeket ellenben 
az elérhetőség határai között, sőt több elérhető jövedel
met számításba sem vettem, ezen okokból meggyőző
désem az, hogy a számítás megáll. Bár ki kell jelen
teni, hogy a bérletbe ki nem vett városi földeknek 
mai kizsarolt álíapotja, a jelzett jövedelmeket az első 
pár évben meg nem adhatja. A városi földek, melyek 
a tervezett gazdaságra használandók lesznek, még 5 
évre bérbe advák s addig mig a bérlet lejár csak is 
azon földek veendők házi kezelésbe, melyek bérletben 
értékesíthetők nem voltak. Ezen földeknek házi keze
lése és megjobbitása képezné az alapot, melyen 5 év 
múlva a javaslat egész teljességében valósítandó volna.

Mi ebből az álom s mi a való?!
Keresed az igazat s légbefoszló tünemény után 

nyújtod ki kezedet, mig az észre nem vett tövis sar
kadat sebzi.

Úgy bolyongsz tovább, álomban, mámorban, mig 
azt hiszed, hogy ébren vagy; akkor ébredsz csak fel, 
ha a végzet eloltja élted lidérezszövétnekét, s akkor 
látod, bár sokszor tagadni szeretnéd, hogy téveteg 
volt élted s most — most — oh! — el kell pihenned 
— örökre. * * *

Népszokások és babonák deczember havában.
— A „Selmeczbányai Hetilap11 eredeti tározója. —

Egyetlen hónapban sem áldoznak annyira a ha
gyományos népszokásoknak és babonáknak, mint éppen 
deczemberben. Ennek pedig főoka az, hogy e hónapra 
egy nagy ünnep, a karácsony esik. Már pedig régi dolog 
az, hogy a nagyobb ünnepek mindegyikéhez fűződik 
valami hagyományos és babonás szokás.

E hónapban egész karácsony napjáig kora reggel 
a templomokban az úgy nevezett „Rorate“ tartatik, 
mely szokás az ős keresztényektől maradt reánk.

A gyermekekre nézve igen nehezen várt nap a 
Miklós vagy Mikulás napja. Ekkor a szépen kitisztított 
czipöket, csizmákat kiteszik az ablakba s örömtől repeső 
szivvel várják a Mikulás ajándékát. Még álmukat is 
megzavarja a nagy öröm. Némely vidéken egyesek még 
fel is öltöznek fehérbe, csengő szóval és égő lámpával 
járnak házról-házra, elég balgán a gyermekek ijesztésére.

Sokkal nevezetesebb nap ennél a Lucza nap. E 
naphoz a babonák és szokások egész sora fűződik. 
Lucza napján pogácsát szoktak sütni, ez sok helyen 
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Midőn a városi tanács már jövő év tavaszán ezen 
földeket házi kezelésbe veszi, úgy a nyáron nyerendő 
takarmány mennyisége szerint, bizonyos tehén állo
mányt szerezhet be, mely alapját képezheti a további 
tenyésztésnek.

Amint a városi hivatalos kimutatásból kitűnik 
városunk birtoka nagyobbrészt a belváros és közvet- 
közelében kitesz 741 catastralis hold 1034 ölet szántó 
kert és rétföldekben, 696 catastralis holdat legelőkben, 
ezen földekből bérletbe van adva 207 catastralis hold 
855 öl szántóföld, 1 catastrális hold 895 öl kert, 259 
catastralis hold 434 öl rét, s igy nincs bérbeadva 84 
catastrális hold 1013 öl szántóföld, 8 catastrális hold 
788 öl kert és 180 catastrális hold 229 öl rét; ezen 
utóbbi földekből már nehány év óta a kórházi és bankai 
földek összesen 55 catastrális hold 577 öl házilag 
kezeltetnek és nehány holdnyi kert is; tehát tulajdon - 
képen 108 catartrális holddal kitevő földek, melyek 
sokfelé szétszórtan fekszenek lesznek a jövő év tava
szán házi kezelés véve.

A város házilag kezelt földjeit eddig akként 
művelte, hogy a 3 városi fogattal a trágyát és hasz
nálható városi szemetet a földek mellé fuvaroztatta, a 
trágyának a földekre hordására és az 1—2-szeri meg- 
szántásra igásfogatokat fogadott fel, a földekből nyert 
terményt az igáslófogatokra használta fel, a fölöset 
eladta; minő eredményt ért el, ez kimutatva nincs.

Az tény, hogy azon földek maradtak vissza a 
városra, melyek legsilányabbak és legtávolabbra esnek, 
s igy kezelésük költséges. Ezen földek gazdaságilag 
legelhanyagoltabb állapotban vannak, s csak vajmi sze
rény jövedelmet adhatnának. Ezen földeknek házi műve
lése 3 sőt 4 évig is tetemes befektetés és javítás miatt 
áldozattal fog járni és csakis kellő megművelés és dús 
trágyázás után jutnak oly állapotba, hogy a rajok 
fordított munkát és költséget visszatérítsék.

Már előre is hallom az ellenvetéseket, hogy a 
selmeczi földek nem nyújtván kilátást a jövedelmező
ségre nem érdemesek az intensiv gazdálkodási műve
letekre! szerény véleményem a következő: „Igaz, hogy 
a mostani gazdasági helyzetben kétszeresen nehéz lesz 
a jó időkben elhanyagolt és kizsarolt földeket meg- 
megjobbitani és termöképessé tenni, de ezt minden 
körülmények között, még áldozatok árán is meg kel 
tenni, mert semmi nemű foglalkozás és befektetés sem 
annyira biztos és jövedelmező, mint az okszerűen 
vezetett mezőgazdaság állattenyésztéssel kapcsolatban. 
Városunknak nagy előnye még azon körülmény is 
hogy itt helyben nagy számú fogyasztó lakosságra 
támaszkodik s itt helyben képes terményeit értékesíteni 
mig kisebb községben lakó birtokos nagyobb városok 
piaczán kénytelen felkeresni, mi költség és idő vesz
teséggel jár."

Egy gazdasági munkában olvastam, nincs oly 
rósz föld, melyet tudományos kisérlelek után kellő 
szorgalom alkalmazása mellett jó termőképes álla
potba és jövedelmezővé tenni nem lehetne. A selmeczi 
gazdákat az riasztja vissza a további befektetésektől, 
ha 2—3 évi szorgalmas mivelés után költségük árát 
mindjárt vissza nem kapják. Az itteni elhanyagolt 
földek sokkal több időt és fáradtságot szükségeinek, 
hogy jó termőképes állapotba jussanak, arra 10 sőt 

annyira elmaradhatatlan, mint karácsony előestéjén a 
hal. Az alföldön e napon a pogácsába annyi szál tollat 
szoktak tűzni, a hány tagból áll a család. Megjelölik 
az egyes pogácsákat, hogy ez pl. Jancsi-é, ez meg a 
Katá-é stb. azután beteszik a sütőbe. A kinek a po
gácsájában a toll a sütés alatt elég, az meghal, kineK 
csak megpörkölődik, az betegen éri meg a következő 
Lucza napját. — E napon ólmot is olvasztanak úgy, 
mint azt a múlt havi babonák között leírtam. Tányér
kában búzát, rozsot vagy árpát csíráztatnak, mely ka
rácsonyig 15—20 annyira megnő s karácsonykor asz
talra teszik dísznek. Éppen igy szoktak némely vidéken 
nyír- vagy mogyoró vesszőket barkáztatni.

Sziget közben e napon az a szokás járja, hogy 
este a férfiak fehér női ruhába öltöznek, arezukat el
födik, hogy felismerhetetlenné tegyék magukat és me
szelővei házról-házra járnak és minden háznak az aj
tajára keresztet meszelnek, nehogy az ördög látogassa 
azt a házat a jövő Lucza napig. Máshol ugyanezt csi
nálják, csakhogy foghagymával Írnak keresztet az ajtóra.

És végül ki ne hallotta volna hírét a Luczaszék- 
nek ? Széles Magyarországon mindenütt beszélik egy
másnak apáról-fiura, hogy ez olyan szék, mely Lucza 
napjától karácsonyig készül, melylyel ha valaki a temp
lomba megy s ott ráál a székre, meglátja amint a bo
szorkányok seprőn nyargalnak. De aztán sietni is kell 
vele hazafelé, nehogy a pap áldása benn érje a temp
lomban, mert akkor azok agyonszoritják őt. Mindenütt 
beszélik ezt, de hogy ki próbálta már meg arról hall
gatnak. Lucza napjához különben még igen sok babona 
fűződik, melyek a föntebbiekhez nagyban hasonlók, 
azért fölöslegesnek találtam leírni. 

több év is kell, csakis ha a földek gazdagokká lettek, 
adják vissza lassacskán a beléjük fektetett költséget és 
fáradtságot.

Kitartó munkára a gazdászatban sokkal mos
tohább viszonyok között is számos példát találunk, 
igy a Karst hegységben tapasztalhatjuk, hogy egyes 
völgykatlanokban, a meddő sziklák kihordása s azok
ból a hideg bóra ellen épített száraz fallal körülvett 
szántóföldek is még megfizetik a gazda fáradtságát, 
ezen helyekre a trágya kihordása bizony nagyon sok 
költséggel jár! Csehországban láttam Marienbad vidé
kén 600 méter tengerszin feletti magasságban nagyon 
mostoha viszonyok között elég szépen termő földeket, 
melyek a legnagyobb gonddal voltak művelve. Tyrol- 
ban hányszor mily óriási akadályokkal keli a gazdának 
megküzdeni, hogy egy csekély területet a mostoha ter
mészettől a földm Ívelés számára elhódítson, a haszon 
a nagy fáradtság után sem marad el!

(Vége következik,) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Napirend 5808. január 2-á.n.

Naptár: Vasárnap, január 2. — R. kath. és prot: Makár 
apát — Görög-orosz (deczember 21.): Julianna sz. — Izraelita: 
S. Vajig Nap kel: 7 óra 33 perezkor: nyugszik : 4 óra 3 perezkor 
délután.

Vasárnap nagy mise a Nagy-boldogasszonyról nevezett temp
lomban 9 órakor reggel, német egyházi beszéddel.

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

Az ág. ev. templomban reggel 8—10-ig tót, 10—12-ig 
magyar isteni tisztelet.

— Személyi hír. Helyei Albert, Selmeczre ki
nevezett dohánygyári aligazgató, e hét folyamán meg
kezdte hivatalos működését.

— Halálozás. Kukucska József hodrusbányai ke
reskedő múlt hó 31-én hosszú szenvedés után, életé
nek 31-ik évében meghalt. Ma vasárnap d. u. 3 órakor 
temetik el. özvegyén, szül. Feldszam Otillián kivűl 
számos rokon gyászolja a fiatal kereskedő elhunytat.

— Millenniumi érmek és oklevelek ünnepélyes 
átadása. F. hó 28-án délelölt tartott városi tanács
ülésen osztattak ki az 1896. évi országos kiállításon 
nyert érmek és oklevelek. Jelen voltak az összes ki
tüntetettek és a városi tanács összes tagjai; Szitnyai 
József polgármester szépen átgondolt bevezető beszéde 
után felhívta a főjegyzőt, hogy olvassa fel a kitünte
tettek névjegyzékét és adja át az illetőknek az érme
ket és okleveleket. A jelenlevők lelkes éljenzései közben 
vették át a kitüntetettek a szép érmeket és okleveleket 
s különösen megéljeneztek Scbmidt Martinyi Irma úr
nőt, a ki a kiállításon kiállított festményeiért lett a 
kiállítási közreműködési oklevéllel kitüntetve. A kiosztás 
után elnöklő polgármester megható beszéddel zárta 
be az ülést, mire a buzgó és fáradhatatlan polgár
mester kapott hatalmas éljenzést. Szépen beszélt még 
a kitüntetettek közül Fizély Károly műlakatos, Friebert 
Ferencz szabómester magyarul, Renger Gy. bélabányai 
ólotnesőgyári intéző pedig németül. A Báró Geramb 
Unió kitüntetéseit Hain Ferencz bányagondnok vette át.

—- A magyar erdészeti kisérletügy immár 
szervezve van . . . ezen örvendetes hirt vettük leg
illetékesebb forrásból. Annál örvendetesebb ez ránk 
Selmecziekre nézve, mivel a központi intézet kapcso-

Huszonnegyedikén este van a nagyszerű evés és 
ivás, ekkor, mint a magyar mondja: „mön mög eszünk, 
meg mön mög iszunk.” A mézes ostya, hal, káposzta
leves elmaradhatatlan, melyek mindegyikéhez fűződik 
eg.V-egy babona. A gyermekek az úgynevezett „bethle- 
hemmel, kisbölcsővel" járnak házrói-házra. A kis Jézus 
e napon hozza ajándékát meg a karácsonyfát a gyer
mekek végtelen örömére Az emberek kártya mellett, 
a gyermekek dió meg mogyoró mellett virasztanak 
éjfélig s akkor mindenki iparkodik az éjféli misére. 
Vacsora után különösen dél Magyarországban a leányok 
főzőkanállal járnak házról-házra s a kerítést megkopog- 
tetják. Erre a bentlevők kikiáltanak: „Vidd el magad
nak" „Ugyan hagyd azt." Ha több helyen kiabálják ki 
nekik az előbbit, úgy azt tartják, hogy a jövő farsang
ban párta alá hajtják fejüket. Az aíföldön az egész 
karácsony alatt szalma van a földre hintve a szobában 
jelképeként, hogy a megváltó istállóban született. 
Akkor tartják szépnek a karácsonyt, ha fehér. Az öröm 
e napon általános, még a templomokban is az öröm 
jeléül minden pap három misét szolgál.

János napján bort szoktak szentelni.
Aprószentek napja néhol, különösen Bácska felső 

vidékén, nagyon nevezetes nap. A legények 8 vagy 12 
szál fűzvesszőt összefonnak, sőt a kosárkötőnél készen 
veszik s ezt az összefont vesszőt „suprikának" nevezik. 
Ilyenkor a legényeknek minden leányos ház nyitva áll, 
sőt szívesen fogadják. A legények azzal a köszöntővel 
lépnek be, hogy: „Hányán vannak az aprószentek ?" 
„Egyik se hányja a másikat" a válasz s a suprikával 
megveregetik a házbeliek vállait s azt kívánják, hogy : 
„Egészséges legyen, keléses (kelevényes) ne legyen." 

latosan az erdészeti akadémiával, városunkban lesz, a 
külső állomások pedig Görgény-Szent-Itnrén, Vadász
erdőn (Temes m.) Királyhalmán (Csongrád m;) és 
Liptó-Ujvártt. Ennek az intézetnek a szervezése Selmecz- 
bányára nézve igen nagy jelentőségű nem csak azért 
mert e város intézetei egy újabb tudományos intézettel 
szaporodnak, hanem azért is, mert a nemzetközileg 
szervezett erdészeti kisérletügy itteni állomása révén, 
városunk hírneve a külföldön ismét emelkedőben lesz. 
No meg azután nehány forint is jut ebből a városnak.

— Halált okozó verekedés. Illés szomszédközség
ben múlt hó 21-én Debnár Antal bányamunkás valami 
fölött összekapott a vele egyházban lakó vejével Laczó 
Jánossal. Az összekapásnak véres verekedés lett a vége, 
melyben a 64 éves Debnár Antal oly súlyosan meg
sérült, hogy szenvedett sebeiben múlt kedden meghall. 
A holttest hatóságilag felbonczoltatott és Laczo János 
ellen a fenyitö vizsgálat folyamatba tétetett.

— Megszurta az anyósát. Hogy az anyósok 
nem szoktak lenni valami rokonszenves egyéniségek a 
vők előtt, az már oly régi história, mint Ádám és Éváé 
kiknek azonban szerencséjükre a történet szerint 
anyósuk, még nem volt s nem is lehetett, valának ők 
az első emberpár. Borgula János szitnyatöi lakos sem 
rajonghatott nagyon anyósáért; erre enged következ
tetni legalább azon cselekedete, mely szerint anyósát 
özv. Janicskánét múlt hó 25-én vagyis karácsony, tehát 
a béke ünnepének első napján összeszurkálta. A dü- 
höngőt a csendőrség letartóztatta, és bekísérte, mig a 
sérült anyós ápolás alá vétetett

— Á Selmeezvidéki mészáros- és hentes ipar 
társulat múlt hó 29-én akarta megtartani közgyűlését, 
de különféle okok miatt e közgyűlés tartása e hó 19-ére 
halasztatotc el, a mikor is az az itteni polgári társaskör 
helyiségében fog megtartatni Kaldrovits József egyleti 
elnök elnöklete alatt.

—Erdőmüveléstan. Vadas Jenő erdész akadé
miánk jeles, fiatal tudós tanárának „Erdőműveléstan" 
czimü terjedelmes munkája, mely az országos egyesület 
Deák Ferencz-alapitványából 150 aranynyal jutalmaz
tatott és az Országos Erdészeti Egyesület kiadásában 
jelent meg, most hagyta el a sajtót. — A 220 szöveg
közti képpel ellátott kitűnő munka bár első sorban is 
tudományos szakmunka, de oly remek, világos irály- 
lyal van megírva, hogy még a laikusok között is él
vezettel és nagy érdeklődéssel fogják azt sokan olvasni. 
Vagy ki ne érdeklődnék az erdők keletkezése, az őser
dők, a művelés alatt álló erdők, a honi erdők és 
számtalan fanemek — szóval az erdősítés, erdőfel
újítás, csemetenevelés, erdögondozás stb. stb. Ivánt 
mindezt megtalálja e — még egyszer ismételjük — 
könnyed irályban megirt, a magyar erdészeti irodalom
ban hézagot pótló, kűlömben is szép kiállítású műben. 
Őszinte szívből adunk kifejezést üdvözletünknek a jeles 
tanár e munkájához, mely hivatva van erdész akadé
miánk nimbuszát még magasabbra emelni.

— Széngáz mérgezés. A múlt hó 25-én, kará
csony első napján Müller Pál bányamunkásnak a Pa
radicsom hegy aljában lévő házikójában éjszaka midőn 
a bányamunkás és neje már lefeküdt meggyulladt az 
erősen fűtött kályha háta mögötti rőzse és csak
hamar megtelt a szoba füsttel és széngázzal. A mélyen 
alvó házaspár bizton halálát lelte volna ott, ha gyer- 

„Köszönöm, köszönöm" mondják a leányok, leültetik 
őket, egy-két kupicza pálinkával meg egy kis karácso
nyi maradék kalácscsal megkínálják s a suprikára ’/4 
m. hosszú szalagot kötnek. Nem ritka eset, hogy 50 
szalag is van igy rákötve a legény suprikájára, sőt van 
eset, hogy egy-egy leányt 80-an is megsuprikálnak, de 
az is igaz, hogy a legények, kik 30—40 házban igy 
megfordulnak, mindenütt legalább is egy pohárka pá
linkát megisznak, tökrészegekké válnak, mit nagyban 
elősegít az, hogy mindenütt más és más a pálinka 
minősége. Nosza van aztán kérkedés a lányok között, 
hogy nálam ennyien meg voltak suprikálni s enynyi 
méter szalagom elfogyott stb. S nem egy boldog há
zasságnak az első lépése ez. Ritka legény az, aki leg
alább 10—15 házban ne lett volna suprikálni, hiszen 
ismerős leány elég van, kit meg kell, hogy suprikáljon. 
Persze a leányok a szalag színének megválasztását az 
ő jó ízlésükre bízzák s az aztán a derék honleány, ki 
nemzeti szinü szalaggal kedveskedik. Ugyan ezt a 
suprikálást a házasok is megteszik, azon különbséggel, 
hogy az atyafiakat meg a menyecskéket veregetik meg 
s azután kártyajátékhoz összegyűlnek. Néhol ezen szo
kás csak egy szál vesszővel járja, azonban szalagot 
nem adnak.

Szilveszter napja utolsó nap az esztendőben. 
Este egy nyaláb vágott fát szoktak behozni s megol
vassák, ha az páratlan akkor az meghal és nem éri 
meg a következő ó esztendőt. Hálaadó Istentiszteletre 
gyűlünk össze, hol elmélkedünk az ó-év minden örö
meiről és bánatairól, virrasztunk’kártya, ólomolvasztás 
stb. szórakozás mellett éjfélig, azután boldog uj ével 
kívánva szétoszlunk. Darab»». 
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mekük fel nem ébred és az alvókat nagy nehezen fel 
nem költi. Az asszony valahogy csak felocsúdott, de 
férje már nem bírt felkelni. Ekkor két óra lehetett 
éjfél után s Müller Pálné elsietett Dr. Stuller Gyula 
főorvoséi t, ki a helyszínén csakhamar meg is jelent és 
mesterséges belélegzéssel sikerült is neki a már élet
veszélyes állapotban levő Müller Pál életét megmenteni. 
Hogy terhel-e valakit ez esetben vétkes gondatlanság 
azt a megejtendő vizsgálat volna hivatva kideríteni.

— Rendőri hírek. Az ellopott sonkák. Hja, ki 
ne szeretne újév felé sonkát enni és hányán vannak, 
mégis, kik ezt még sem tehetik még pedig azért nem, 
mert sonkák hiányában szenvednek. Hogy e sonka 
hiányt pótolja, eddig ismeretlen tettes, két drb. már 
jól füstölt sonkát emelt el Brozsek helybeli mészá
ros-mester házának kéményéből. E sonkák azonban 
csak füstölés miatt adattak át a mészáros-mesternek 
s azok tulajdonosa voltaképen Margótsy János gyógy
szerész volt. A rendőri nyomozás megindittatott, de 
eddig sem a tettes, sem — a sonkák elő nem kerültek.

— A helybeli izraelita hitközség1 évi közgyű
lését múlt hó 26-án tartotta meg, Dr. Goldstücker 
Márk hitközségi slelnök elnöklete alatt, saját helyisé
gében. A közgyűlés tárgya volt a jövő évi költségelő
irányzat megállapítása és a hitközségi tisztviselői s 
s bizottsági tag állások betöltése. A költségelőirányzat 
elfogadása után hitközségi elnöknek Dr. Goldstücker 
Márk ügyvéd, tb. ügyész, alelnöKnek Geiger Márk ke
reskedő, kiben egy ügybuzgó uj tagot nyert a község 
tisztikara pénztárnoknak Weisz Dezső füszerkereskedő, 
iskolaszéki elnöknek Steiner Bernát kereskedő, és bi
zottsági tagoknak az eddigi bizottsági tagok lettek 
megválasztva. A közgyűlést kedélyes társas vacsora 
követte a városi vigadóban, hol a sikerült felköszöntők 
mellett még a sampanyi palackok dugódurrogatása is 
emelte a vidám hangulatot; Winterstein Bernát bérlő 
pedig újból kitett magáért úgy étel mind ital és ki
szolgálat dolgában.

— Megyei közgyűlés és orvosi gyűlés Ipoly
ságon. (Saját tudósítónktól) Ipolyságon Horváth Béla 
főispán elnöklete alatt f. hó 29-én tartatott meg a 
megyei közgyűlés számos bizottsági tag jelenlétében, 
A gyűlés után Schiller Antal kir. közjegyzőnek királyi 
tanácsossá történt kitüntetésére bankett volt a nagy 
vendéglő éttermében, melyen több mint 120 tisztelője 
vett részt, a jó ételek és italok fogyasztása közben 
számos toaszt hangzott el, s vidám hangulatban 3 
órától l/i 6-ig együtt volt az egész társaság. Ezután a 
casinó termeibe gyűltek össze kaszinói a tisztikar megvá- 
lasz-fására. Ugyanezen nap tartotta meg alakuló gyűlését 
az országos orvos-szövetség hont-megyei fiokosztálya is; 
16 orvos volt jelei), megválasztatott elnökké Dr. Kovács 

S. Endre, alelnökké Dr. Tóth Imre, pénztárossá Dr. 
Rajner, jegyzőkké Dr. Tandlich és Dr. Himler, választ
mányi tagokká lettek Dr. Máltás, Dr. Stuller, Dr. Ro- 
senfeld, Dr. Steiner.

— Katonai sorozási sorshúzás. Múlt hó 29-én 
ejteteti meg a rendőrkapitányi hivatalban a sorshúzás 
az 1877. évben született hadkötelesek részére; összesen 
138 hadköteles van felvéve az I. korosztályba.

— Vadászegyleti alakuló közgyűlés. Úgy mint 
mint minden főbérleti lejárat után, most is a selniecz- 
bányai vadászegyesület a főbérlet lejártával 1898. 
január 1-étől alakuló közgyűlését tartotta meg. Pauer 
János az egylet fővadászmestere üdvözölvén a meg
jelent tagokat, legelsőben bejelenti, hogy mintán a béla- 
bányai és a rDrenova“-i vadászterület az eddigi 
területből kihasitotatott és az akadémiának adatott 
bérbe, a maradó csekély területet Seímeczbánya hatá
rán kibérelte az egylet részére; — mit a jelenlévő 
tag urak helyeselvén elfogadnak s az egyesületet meg- 
alakultnak jelentik ki. Ezután Pauer János úgy a maga 
mint az eddigi egyleti tisztikar nevében a viselt tisztség
ről lemond s maga részéről, tekintettel azon csapásra, 
mely neje elhunyta által érte, többé tisztet elvállalni 
nem akar, Csiby Lőrincz erdőianácsost ajánlja a főva- 
dászmesteri állásra. Miután a jelenlevők sajnálkozásu
kat fejezték ki, hogy ezen régi időtől viselt tisztet to
vább elfogadni vonakodik, egyhangúlag Csiby Lőrincz 
lett a fővadászmesteri állásra megválasztva, ki a bizal
mat melegen köszöni meg s érdemdús előadja műkö
dését kifejteni s tettek által az egylet jólétét és virá
gozását előmozdítani Ígéri. Elfoglalván az elnöki széket, 
a többi egyl. tisztviselő választását kéri megejteni. — 
Vadászmester maradt Margótsy János; pénztáros: 
Chauer Ottó; jegyző Szpiska Mihály; bizottmány Dr. 
Schwartz Ottó; Jezsovits Károly; Vadass Jenő. Erre 
hosszabb megbeszélés tárgyát képezé az igazán .lehető 
legkisebbre redukált terület, melyre való tekintettel a 
tagok számát is redukálni kellett, s a régi tagoknak 
biztosítandó előnyt e való tekintettel a maximalis tagok 
száma 20-ra tétetett, miért is a többletnek kiválni kell. 
Egyébbként az uj egylet a réginek terheit és jövedel
meit úgy a vadászterületét is átvevén az ülés bezá
ratott.

—• Vidéki hírek. Zeneestély. Deczember hó 31-én 
Újbányán a casinó saját pénztára javára tánczmulatság- 
agl egybekötött zeneestélyt rendezett. A műsor 7 
számból állott s mind a 7 gyönyörűen lett előadva. 
A műsor után a fiatalság tánczra perdült. A zenét 

a tánczhoz Bartos Lajos kálnai prímás jő hírű ban
dája szolgáltatta. — Mulatság. A szánd ciki casino- 
ban szintén mulatság volt decz. 31-én. Ez alkalom
mal először produkálta tehetségét az uj zenekar, mely
ről még annak szervezésekor lapunkban megemlékez
tünk. A mulatság hajnalig tartott. — Államsegély. A 
garamrévi r. kath. iskola 19 frt államsegélyt kapott 
a tanító fizetésének 400 írtra való kiegészítéséül. — 
Halálos baleset. Povazsán István 57 éves parasztgazda 
két bérésével a bukaviczai erdőbe ment fát szállítani 
A két béres a hegyen levő fát lefelé hengergette, Pova
zsán pedig a völgyben állt. Amint látta, hogy a 16 
méter hosszú tölgyfa lefelé gurult, még fel akarta 
kezével tartoztatni a helyett, hogy félre ugrott volna. 
A nagy és nehéz tölgy Povozsánnak a mellét 
és a lábait teljesen összetörte. A nevezett néhány 
órai borzasztó kínlódás után meghalt. — Kará
csonyfa ünnepély. Zsarnóczán deczember 23-án az 
ovoda diszes karácsonyfa ünnepélyt rendezett. — Jég
pályát nyitottak Zsarnóczán a sörház feleit Muzsnay 
Géza kezdemenyezésére; beiratkozási dij 1 korona. — 
Ma vasárnap azaz január 2-án este a casinóban Zsar
nóczán műkedvelői előadás van Győry és Kovács szín
társulata javára. Előadják „Béni bácsit*. A szereplők 
között lesz: Elek István, Longauer János, Dr. Durinszky 
József, Schiller Ella, Koralevszky Rezső, Bőhm Vilmos 
Székely Géza slb. Az előadást táncz követi.

— Kinek volt Selmeczbányán a legszebb 
karácsonya? Bizonyára annak a hajadon leánynak, 
ki mint született izraelita, felvétette magát a róm. kath. 
egyház körébe a keresztség szentsége által. A boldog 
hajadon neve: Krislinger Regina. Nem élvezte a szülői 
szeretet gondosságát és melegét, mert szülői korán 
elhagyták, nem törődve gyermekük sorsával. Csak a 
keresztény könyörület és humanitás nem engedte el
pusztulni e szívtelenül elhagyott csemetét. Egy szegény 
hevér, Tekus János, fogadta fel őt s nevelte saját gyer
mekeként. E családban már korán megismerkedett a 
keresztény kath. vallás szépségével, s érezte s máso
kon is szemlélte annak átalákitó hatását s igy nem 
csoda, ha lelkének minden vágyával és törekvésével 
iparkodott belépni az amugyse ismeretlen egyház ajta
ján. Isten kegyelméből e napot is elérte; decz. 26-án; 
felvétetett az egyházba. A magasztos szertartást a 
túlzsúfolásig megtelt plébánia templomban Podhragyay 
Pál prépost-plébános végezte fényes segédlettel. A 
leány a keresztségben Stefánia, Vilma nevet vette fel. 
Kereszlelés után szószékre lépett Podhragyay prépos'- 
plébános s magasan szárnyaló szavakkal ecsetelte az 
ünnepélyés alkalom szépségét és kihaló erejét. Ünne
pélyes szent misével, mely alatt az Úr asztalához 
is járult az újonnan megszentelt, — végződött a sziv- 
ernelő szertartás. — A keresztapai tisztet Weisz István 
kötélgyártó és özv. Záborszky Jánosné teljesítette. Az 
ifjú árva leány szülőket és testvéreket nyert a kath. 
egyházban.

— 1898. évi január havi közgyűlése a törv. 
hatósági bizottságnak e hó 11-én lesz d. e. s ugyan 
az nap d. u. lesz a közigazgatási bizottság gyűlése is. 
A közgyűlésen és a közigazgatási bizottság gyűlésén 
alkalmasint Horváth Béla főispánunk fog elnökölni, ha 
csak valami fontos akadály közbe nem jön. A közgyűlés 
tárgysorozatába több érdekes ügy is van felvéve s 
azt jövő számunkkan módunkban lesz közöltetni. Most 
csak arra kérjük fel egyik, másik bizottsági tag urat, 
hogy kérdési intézne: miként állanak a fogyasztási és 
regál adók önkezelésbe vevése iránti előmunkálatok, 
nehogy elkéssünk az idővel, s azután megint csak 
minden a réginél maradjon.

— Újévi gratulácziók. A városi tisztviselők tes
tületileg jelentek meg újévi üdvözletüket bemutatandók 
főnöküknek, a polgármesternek. A mai banális kor
szakban, melyben már hozzá vagyunk szokva, hogy 
nehány csillogó, de üres, semmitmondó szóvirággal 
felczifrázol't beszédeket szenvedjen el fülünk ily alkal
makkor, valóban jól esett oly érzelemből fakadt, a 
hallgatók szivét megkapó szavakat hallanunk, mint a 
milyenekkel Sztancsay Miklós, városi főjegyző, a tiszt
viselői kar nevében a polgármestert üdvözölte. Minden 
egyes mondatnál érezhető volt, hogy nemcsak a tár
sadalmi szokás illeme, nem az alárendellek kénytelen 
udvariassága jutott kifejezésre, de igazi szeretet és ra
gaszkodás a közszeretet és tiszteletben álló főnök 
iránt. De más irányban is magasan kivált Sztancsay 
beszéde az ilyen alkalmakkor szokásos beszédek sorá
ból. lobbi között igen helyesen hangsúlyozó azt, hogy 
csak az egyetértés, az összetartás vívhatja ki a tiszt
viselői testületnek, de az egyes tisztviselőknek is 
a közönség részéről ama tiszteletet, mely megilleti, 
s mely méltán veszi körül oly nagy mérvben a sze
retett főnököt, a polgármestert. Adja az ég, hogy 
az boldogul elje napjait soká még akkor is, ha legenda
szerű munkássága következtében a pihenés szükséges
ségét érezve, visszavonulna ténykedésétől. — Sztancsay 
‘őjegyző szavait lelkes éljenzés követé, melynek csilla
pultával a polgármester emelt szót, meghatottan kö
szönve a tisztviselők iránta oly kedélyrehatón nyilvá
nítóit ragaszkodását. Majd áttérve a tisztviselők hiva
tására, megjegyzé, hogy nem a közönség a tisztviselők 
kedvéért, de a tisztviselő a közönség kedvéért van s 
igy' a közönséggel enyhén, előzékenyen kell bánni, mi 
annál szükségesebb most, midőn a sok uj törvény és 
rendelkezés labirintjében a közönség magát ki nem 
ismeri s útmutató kitanilásra szorul, melyet megadni 
első sorban is a tisztviselők kötelessége. Szavait a 
király, a haza a városi közönség és tisztikar éltetésével 
végezte. A szavaira felhangzó éljenzés csillapultával 
Podhragyai Pál prépost-plébános emelt szót, fejte
getvén, hogy nemcsak a sajtó, de a szószék is hatalom 
s ő részéről mindig azon volt, hogy a szószékről a 

király iránti szeretetet terjessze, nemcsak szűkkörűn a 
király személye, de minden oly testület vagy ha
tóság iránt, mely mintegy a királyt képviseli. Ilyen, a 
királyt képviselő testület e város hatósága, melyet 
mint egyházi kegyurat is éltet. Szavait szintén eljenzés 
követte, s a poglármester köszönő szavai. A szép ün
nepélyes jelenetről meghatott szívvel távozott mindenki. A 
polgármestertől a városi tisztviselők Nestorához, az ősz 
Bernhardt Adolfhoz, mint a polgármester helyetteséhez 
vonult a tisztikar, hol Szitnyai polgármester tolmácsolta 
a városi tisztviselők újévi gratuláczióját. Délután Pod
hragyay prépost-plébánosnál jelentek meg boldog uj 
évet kívánni. — A bá/nyatisztviselök Svehla Gyula 
bányaigazgatónál jelentek meg, hol Kachelmann Farkas, 
bányatanácsos, igen szép beszédben toimácsolta a bá
nyásztisztviselői kar törhetlen ragaszkodását a trónhoz, 
s Ő Felségét, a legalkotmányosabb királyt, valamint 
felséges nejét, a királynét s az egész uralkodó csalá
dot éltette. Svehla Gyula válaszában kifejezést adott 
annak, hogy ő is csatlakozik a tisztviselői kar e lelkes 
kivánataihoz és e hódoló gratulácziónak a magas trón 
elé jutásának közvetitéséről gondoskodni fog. Ezután 
Kachelmann Farkas magát a bányaigazgatót köszön
tötte föl, kívánván, hogy a bányászat jelenlegi nehéz 
viszonyai között adjon az ég neki kitartást azon igye
kezetében, hogy a bányászatot ismét felvirágoztassa. 
A bányaigazgató erre kijelentette, hogy kénytelen ő is 
elismerni, hogy a bányászat csakugyan nagyon szorí
tott helyzetben van, minek egyik oka az általán rósz 
termés, mi nagyon deprimálólag hatott a bányászatra 
is; de reményű, hogy megfordul a koczka, s a most 
beköszöntő újév a bányászatra nézve újabb fellendülés 
felvirulás hajnalát hozza meg. — Adja az ég, hogy e 
reménye teljesüljön 1

— A bélabányai ovoda karácsonyi ünnepélye. 
A bélabányai óvodában deczember hó 23-án d u. 4 
órakor tartatott meg Oldinger Antal, az áldott szivü 
plébános és óvodai igazgató bőkezűségéből a gyer
mekek által oly nehezen várt karácsonyfa ünnepély. A 
gyermekek az óvónő szobájában gyülekeztek s a kellő 
előkészületek megtétele után párosával vezettettek be 
az óvodai helyiségbe, ahol körös-körül terített asztalok 
voltak, teli rakva mindenféle szemet és Ínyt csiklandó 
holmival. A terem közepén állott a gazdagon díszített 
és tündéri fényben úszó nagy karácsonyfa, melynek 
megpillantásakor a kisdedek a legkülönfélébb módon 
és alakban nyilvánították örömüket: tapsoltak, ugrán
doztak, sikongtak stb. A tetszés és örömnyilvánitások el- 
csendesedése után megkezdődött maga az ünnepély. 
A kisdedek különféle kedves versikéket és énekeket, 
zengtek a kisded Jézusról és a karácsonyfáról igen 
szép gyakorlottsággal, ami az ünnepi hangulatot csak fo
kozta. Ennek végeztével az áldott lelkű plébános ur 
egy pár buzdító szót intézett a kisdedekhez, majd 
pedig a szülőkhöz s kezdetét vette az ajándék kiosztás 
Minden kisded kapott édésséget és egy skatulya já
tékot. Miután még Singler J. megköszönte az áldott 
szivü plébános úr kegyes jóságát, bőkezűségét és sze- 
retetét a szülők részéről, a kedves ünnepély véget ért 
s mi azzal a forró jó Kívánattal hagytuk el a szeretet 
megnyilatkozásának helyét, az óvodát, hogy: adjon a 
kegyes Jézus hőn szeretett plébános Urunknak még 
sok-sok boldog karácsonyt!! —y.

— Iparhatósági megbízottaknak 1898. évre 
meglettek választva: Bánik Lajos, Bachman Nándor, 
Özemmel György, Chrien Károly, Gserny József, Dukasz 
Gyula, Engel Zsigmond, Greguss Antal, Gutfreund Samu, 
Jáhn Vilmos. Kneszko András, Krausz V. Gy, Lamer 
János, Lestyánszky József, Matzán Ferencz, Majovszky 
Mihály, Takáts Miklós, Thuránszky Béla, Zachar Károly, 
Zsarkovacsky Száva. A választásnál az az érdekes dolog 
történt, hogy két választó — csak annyi jelent meg 
— választott 2J megbízottat.

— Valódi szepességi vászon (honi kitűnő gyárt
mány) kapható városunkban Tibély Ágoston áruházá
ban. Egy vég (23 méter) ára 6 frt. 10 kr. Ajánljuk a t. 
közönségünk figyelmébe e kipróbált, kitűnő minőségű 
honi gyártmányú vásznat, melynek tartósságáért az 
árusitó-ezég kezességet vállal.

— Vadászat. A múlt napok egyikén vadászatot 
tartottak többen, köztük Vadas Jenő, Csiby Lőrincz 
erdőlanácsosok, Margótsy János gyógszerész, Chauer 
Ottó városi számvevő, Moha Alajos főerdővéd s nehány 
erdész akad, hallgató a Bakaliarka nevű erdőterületen. 
A vadász-szerencse csupán Chauer Ottónak kedvezett, 
ki szép két őzet hozott terítékre. A „Jágger-recht“ 
vidám vadász hangulatban Daubner János vendéglőjé
ben lett elköltve.7

— Steffultól pósta. Már több Ízben sürgettük, 
hogy Stefiül tó külutezánkban posta hivatal szervezlessék 
s addig is legalább egy levélgyüjtőszekrény állíttassák 
ott fel. Ez utóbbit a Budapesti postaigazgatóság enge
délyezte is és a Steffultónak szánt póstaszekrény már 
meg is érkezett. Időközben a steffultóiak újból sürgető 
kérvényt a adtak be a városi tanácshoz az ott szerve
zendő postahivatal ügyében. E kérvényt véleményezés
sel Fekete póstafőnök e napokban terjeszti fel a 
postai-igazgatósághoz s azt hisszük, hogy a steffultóiak 
régi óhaja, hogy külön postahivataluk legyen, most 
már teljesedni fog annál is inkább, mert mi azt 
már többször kiemeltük, e külutcza lakossága Szitnya- 
tővel együtt nagyobb, mint Bélabánya testvérvárosé 
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ennek pedig postahivatala van. Addig is a levélgyüjtő- 
zekrény szolgáljon zálogául annak hogy gyorsan követni 
fogja a póstahivatal szervezése.

— Uj rendszer a városnál. Az 1897. év vé
gével a város egy régi elavult számviteli és pénzke
zelési rendszertől vesz búcsút. Mint tudjuk, eddig a 
városnak négy pénztárosa volt. Nevezetesen: a házi 
pénztárt, az árvák pénzeit, az adót és a légszesgyár 
pénztárát külön-külön pénztáros kezelte. Miután a 
pénzkezelésnek ezen szétforgácsolása úgy a felelős ke
zelők egymásközti, mint a felettes hatóságnak ellen
őrző szerepe felette nehéz sőt lehetetlen volt, még 
Rudnay volt főispán rendelte el a szükséges reformot 
Az uj rendszerre vonatkozó pénztári és számvevőségi 
szolgálati utasítások kormányhatósági megerősítést 
nyervén, 1898. évi január hó 1-vel lépnek életbe. 
Miután ezen újítás a városi közönségre is fontossággal 
bir, czélszerünek láttuk azt röviden megismertetni. 
Január 1-vel a városi pénzkezelés egyesítve lesz, tehát 
bármilynemü befizetések vagy kifizetések egy pénz
tárnál fognak eszközöltetni, a számosztálynál előzőleg 
történt számfejtés után. Az összes állami és községi 
adók egy adókönyvecskében lesznek előírva, nem mint 
eddig, hogy hatfelé is történtek előírások úgy, hogy az 
adófizető sohasem volt tisztában adó tartozásai iránt. 
Ennek megfelelő uj adókönyvecskék is adatnak ki az 
uj évben. Az összes városi alapok, árvapénzek, letétek 
és adóknak együttes kezelése folytán tetemes munka 
háramlik a pénztári hivatalra, azért a hivatalos órák 
a felek részére d. e. 9—12, és d. u. 2—3-ig vannak 
megállapítva azon oknál fogva, hogy azon időn túl a 
számfejtő 
teendőiket 
a délutáni 
egyáltalán 
a külutezákra való tekintettel d. u. is van egy órai 
pénzkezelés. A hó elsején és utolsó napján, amikor az 
állandó illetmények fizettetnek, adó pénzek el nem 
fogadtatnak. Szombat napon pedig, a mikor a külut- 
czaiak heti vásár alkalmából tömegesen jönnek adót 
fizetni, és egyéb bérfizetések vannak, a belvárosiaktól 
adó el nem fogadtatik. Vasár- és ünnepnapokon nincs 
pénzkezelés. Ezzel megismertettük nagyjában az uj 
rendszernek a közönségre vonatkozó fontos részét, itt 
kiemeljük még a polgármester deczernberi közgyűlési 
jelentéséből azon örvendetes tényt, hogy ezen újítás 
sem a hivatalos helyiségek átalakításánál nagyobb 
költséget nem okozott, sein pedig személy szaporítást 
nem igényel. Meg vagyunk győződve, hogy a két ám- 
bicziozus uj főnök az átmeneti nehézségen csak hamar 
fog átesni és tapasztalt előzékeny, jó modorukkal abba 
a közönséget is hamar beszoktatni fogják.

és pénzkezelő tisztviselők egyéb hivatali 
háborgatlanul végezhessék. Más városoknál 
órákban ritka esetben, adókezelés azonban 
nem létezik. Nálunk helyesen és bizonyosan

Piaczi árkimutatás
1897. év deczember hó 31-én tartott hetivásárról.

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, • H -.52 -.56
Árpa . . 6.50 8.- Kolbász . • „ -.70 -.8(1
Zab . . „ 6 — 6.30 Szalonna. • n —68 -.70
Bab . . „ 8.- 9.- Disznózsír • n -.68 -70
Borsó . . „ 10.— 11 - Ludzsir . • n 1 — 1.20
Lencse . „ 10.- 11.- Vaj . . —.80 —.90
Mák . . „ 38,- 40.- Túró . • M -.28 -.36
Búzaliszt . „ 18.- 20.- Méz . • V 1.— 1.40
Rozsliszt . 16.- 18.— Buzakenyér -.16 -.18
Árpadara. „ 16.- 18.- Szopós malaez drbja 2.— 3-
Rizs . . „ 18.- 26.— Nyúl . • n 1.20 1.50
Káposzta fejenként -.05 -.08 Tojás . . • n -.03 — .04
Burgonya mázsája 3.- 3 50 Csibe. • párja -.40 -.80
Nyers kávé klg.-ja 2.- 2.50 Kappan . • »> 2.— 3.-
Bors................... 1.20 1.30 Kacsa • n I 20 1.50
Paprika . . „ -.80 1.20 Liba . • „ 1.20 2.-
Czukor süveg „ -.48 -.52 Tej . . . literje -.08 -.10
Czukor koczka „ -.50 -.54 Tejszín . n —.24 -.28
Marhahús . „ —.48 -.52 Boreezet . n -.36 -.40

| Juhhus . . „ -.28 -.48 Tűzifa kemény méterje 1.45 2.50

Újévi üdvözlet.
Krudélis rímekbe tákolt kívánsága és üdvözlete a „Selmeczbányai 

Hetilap" klapaneziák csinálójának.
Ébredő Újévnek küszöbén im állunk. 
Sok jókat kívánni régi szokás nálunk, 
Megkezdjük hát azzal jó kívánságunkat, 
Hogy szívből üdvözlünk minden barátunkat.
Az ég részesítse áldásába őket,
Kiváltkép a pontos előfizetőket!
De önzetlen módon, ki nem is oly pontos,
S lapunk olvasása neki mégis fontos:
Annak is kívánunk szerencsés Újévet . . .
Előfizetése hátha ide téved. — 
Ámde voltaképen komolyan is szóljunk, 
S Újév beálltával egyet-mást felhozzunk. 
Jövő évben roppant halakat mi adnánk, 
Vízvezetékünkből, ha vizet ihatnánk • 
Ha a világítás, a kanális dolga 
A kivánt mederben jövő évben folyna;
Ha honvéd-szobrunk már, jövő évben állna,
S hazafiságunknak nagydiszére válna;
Ha széles vágányu vasutunk robogna;
Gyermek, árvaházban, magyarul gagyogna;
Ha államunk felső leányiskolája 
Jövő esztendőben városunkban állna;

Ha az építendő palotával szembe’ 
Pósta és távirda-palota is lenne;
Ha a fogyasztás és regale adója 
Nagyobb hasznot csakis városunknak hozna;
Ha a gazdasági kérdés is jól dőlne,
S városunknak volna nagy haszna belőle ; 

a villák díszén szivünk örvendhetne 
Thalia otthont nálunk is lelhetne;
a rendőrségünk, — (de nem ám a gólya) — 
törvényhatóság által szaporodna;
ide csendőrség gyorsan szerveztetnék

Ha
Ha
Ha
De
Ha
És 8 s árnyp a rács no ks ág nálunk működhetnék; 
Ha Carneval herezeg fényes udvarával
Redutban székelne ez év fordultával;
Ha bor bizottság sört s szeszt is megvizsgálna, 
S ezáltal az ital ihatóvá válna;
Ha Hodrusnak volna rendben iskolája, 
8 nem von’ évről-évre „F a t a- M o r g án á j a;“ 
Ha belvárosunkban gondolnának arra, 
Hogy mi egészség vár itt a kis magyarra, 
Ki a biizös, nedves elemi városit, 
Vagy város — elemit kénytelen járni itt;
Ha a tanügyeknek jó felügyelője 
Reá is mutatna e nem türhetőro;
Ha a drágaságot csak olyan erezné, 
Kinek pazar kedvét éppen ez fékezné;
Ha a szegény ember olcsóbban élhetne 
S létének csak néha kissé örvendhetne;
Ha zoid végrehajtó dolgot nem találna,
S tisztje ekként tiszte—letbelivé válna;
Ha Gar a m-I p o o iy völgy kapcsoltatnék egybe, 
S ennek központjává Selmeczbánya lenne;
Ha jó Korponában a bolygatott élet, 
Rendes állapotban lelne békés véget;
Ha Bakabányán is jó sors úgy végezne, 
Hogy minden polgára magyarul erezne;
Ha a B át h bán lakó jó atyánktiai 
Kissé több életet tudnának mutatni;
Ha kapna Steffultó rég óhajtott postát; 
Béla, Hodrus látná több rendőrnek voltát;
Ha Vihnye-fiirdöben pusztulna a gomba; 
Szklenó nem szenvedne oly nagy unalomba;
Ha szabályozásuk tereknek, utczáknak, 
Belvárosban már is készítve volnának ;
Ha kedves Zsarnóczánk, Szandrik, Hámor völgye 
Úgy erősödne meg, mint az erdő tölgye, 
8 fejlődne, haladna, mint eddig előre, 
S számíthatna mindig szebb és szebb jövőre;
Ha bányáinkban sok arany s ezüst lenne,
S emberek szive is arany tisztán verne; 
Ha a pénzügyeknek Igazgatóságát; 
Közös, vagy a honvéd disz katonaságát 
Megkaphatnék, s hozzá még a Törvényszéket: 
Boldogságunk akkor nem is érne véget ! 1 
így hát általában minden jót kívánunk, 
Senkise szenvedjen bajokat mi nálunk ; 
Házasságkötésnek kedve ki ne múljon;
Ki rég érdemelte, arra o r d ó hulljon ! 
Szent legyen köztünk ez évben is a béke, 
Gyülölség ne jöjjön senkinek szivébe !
S ti kedves barátink, jó munkatársaink, 
Kiknek munkásságán oszlanak bajaink, 
Kik önzetlen módon csak a k ö z t tekintve, 
Müködéstök által csakis a jót hintve, 
Annyi üdvös dolgot ütöttetek nyélbe; 
Működjetek közre tovább ez Üj évbe!!! 
Igaz, fáradságtok anyagi hasznot bár 
El nem ér, de erkölcs hasznosítással jár. — 
Végül — nagy szerényen — kívánjuk magunknak: 
Előfizetőkből több jusson lapunknak!

elha-

Selmeczi telefon hírmondó tudósítása.
Zóna idő: janáur 2-án, vasárnap d. e. 9 óra pontban.
Ma egy hete tett ígéretünket beváltjuk. Nem mondhatja 

senki, hogy nem vagyunk gavallérok. Ma egy hete mi már kíván
tunk boldog újévet, most azt ünnepélyesen megrepetáijuk. Van-e 
újság, mely ezt megteszi? Nincs és nem is lesz soha, egyedül mi 
vagyunk abban a kellemes helyzetben, hogy ezt megtehetjük és 
daezára annak, hogy a kivánatoknak egy új drótunk lett áldozata, 
előfizetésünk a régi 4 frt marad. Ugy-e ez meglepetés!

Külföldi híreink
Kairó határában a gólyák gyűlést tartottak, a melyen 

tározták, hogy az idén nagyobb számmal jönnek Selmeczre.
A kínai kormány telefoniee köszönte meg részvétünket Port 

Arthúr elveszte felett: úgy halljuk, hogy családja minden támasz 
nélkül maradt, részvétből megindítjuk a gyűjtést és megkezdjük 
egy pereczczel.

A frankfurti tanácsülésben elismerőleg nyilatkoztak egyik 
hentesünk saját gyártású frankfurti virslijeiről, valószínűleg dísz
polgárnak választják meg.

A berlini zenekritikusok azon vesztek esszé, hogy a szamár 
legtöbbnyire milyen hangnemben ordít. .

Krétában minden csendes, mohamedán testvéreink tizenkét 
keresztény parasztot egész csendben öltek meg.

Ha Pária a sánczainak lebontása után nyert területekből löO 
millió frankot remél bevenni, miért ne remélhetnénk mi is lega
lább egy milliót, hisz a remény nem kerül semmibe.

Mióta a Panama pör újra felébredt azóta városainkban is 
hódit a párisi divat; szerencse, hogy nekünk a kanapé pörök iránt 
van érzékünk.

Oroszország 320 millió márka kölcsönt ajánlott fel Kínának, 
nem volna épen politikátlan tett, ha néhány népfölkelővei támogat
nánk most Kínát, hálából talán a kölcsönből is juttatna.

Bulgária egyéb téli foglalkozás híján a nagy Maezedóniáról 
álmodozik.

Szerbia félvén az explosiótól, felhagyott a politikai experi- 
mentatióval.

Belföldi híreink,
A nyelvrendeletet Béesben módosítani fogják. Ezentúl a marha

nyelvet tormával, a disznóét mustárral szabad csak feltálalni
Csabán önálló árvaszék lesz, a tisztikar élén lesz egy önálló 

elölülő, egy önálló alelölülö és két önálló ülő.

országházban a képviselők közt azért olyan izgatott a 
mert a fő stimmelő és a csendes választók két oldalró 
hangulat húrjait.
esti gyűlést a honanyák kérelmezték, hogy a honatyák

Budapesten kicsiny a királyi zálogház, mert a karácsonyi 
ajándékok nagy része megtöltötte.

A Mensa Akademika farsangi báljára szerződtetnek egy kö
vér vidéki jogászt, hogy megczáfolja a rágalmat, mely éhségről 
panaszkodik.

Az Országos Állatvédő Egyesület nálunk is rendez felolvasást 
mutatványnyal kapcsolatban. Bemutatja, hogy miképen lehet a vá
rosháza mellett úgy felhajtani, hogy a lovak azon az utón meg ne 
tanulják a káromkodást.

Bakabánya megbotránkozott Korpona fölött, Korpona meg 
azért botránkozott meg, hogy mer Bakabánya megbotránkozni ?

A budapesti színigazgatók nem hajlandók az Írók tandemjeit 
emelni, ennek az lesz a következménye, hogy újabb színdarabjaink 
az irodalmi értékkel görbe, a tantiemmel pedig egyenes arányban 
lesznek

Losonczról újságolják, hogy Szőllőssy bátyánk előbb bevárja 
a február 19-iki lyeeumi mulatságot, mély szerinte a világ legkedé
lyesebb és legsikerülfebb bálja s csak az.,tán tetszik neki náthásnak 
lenni.

Az 
hangulat, 
feszitik a

Az
késő éjjelig tanácskozva munkával szenteljék meg a szeretet ünnepét. 

Dr. Eszkulapius ezeket feleli szóról-szóra kérdésünkre: A 
polgári kimenő kell, a kimenő szükséges, a kimenő hasznos, mert 
a kimenő által az emberi testben rejtőzködő olyan nedvek hozatnak 
mozgásba, a melyek a kimenő szomorú nélkülözése esetén nem 
mozognának. Tánezol-e a hű férj kalamajkát otthon ? Nem tánczol! 
Tánezol-e a hü férj kalamajkát kimenőkor ? Tánczol. Azért pártoljuk 
a kimenő iparkodást.

Az ipolysági Hotel metropolban azon kérelem van az ajtóra 
kifüggesztve, hogy a fizetés csak bélyegzővel elllátott számlára tör
ténjék, és a netaláni panaszok a szobalány által elhozandó panasz
könyvbe jegyeztessenek. 2 órai csöngetésre sem szobalány, sem 
pinbsér nem jelentkezik, csak álmos bérszolga, ki szoba számlát 
állít ki és pénzt szed be, bélyegzővel el nem látott számlára.

Ipolyságon a Hotel metropolban a vendégszobákat nyáron 
fűteni, télen szellőztetni szokás, ez a vendégeknek nagyon egész
ségükre válik, egészségük annyira megedződik, hogy biztosan kike
rülik a szanatoriumos gyógyítást.

Helyi híreink.
A mi farsangunk élénknek Ígérkezik. Lesz bál, konezert és 

váltó giro; különösen megemlítjük a helyi és vidéki tolvajaink 
bálját, melyre a károsult felek lesznek meghiva, a bál apa a leg
ügyesebb rendőr lesz'

Városunkban egyik sportférflu versenyistállót állit. Már eddig 
is több nyolezadvérű paripát szerzett be a budapesti omnibusz 
társulattól. Dressze hupikék lesz, jokéja egyúttal kengyelfutó a ló 
helyett.

Szegény telefon, rongálják a drótjait! Micsoda telefon az, 
melynek drótjait lehet rongálni. Tessék a mienket rongálni, nem 
lehet, ez a kézzelfogható lehetetlenség,

Az állami felső leányiskolát csak úgy kapjuk meg, ha az 
arra hivatott tanerők megismerkednek, (hát nem ismerik egymást 1 
— a szedő) és közösen vállalják el a tanítást.

Kaszinónk megappreliendált, hogy piszkáltuk. Ez az aprehen- 
dáezió a piszkálás természetes következménye, ezentúl keztyűtelen 
kézzel fogjuk simogatni, kopottnak már úgy is elég kopott.

Az elöljáróság, hogy meggyőződjék a Felső Rózsa-utcza vi
lágítás- és vizmizériájáról, egy hónapig az ottani lakásokat hivatal
ból elfoglalja,, az ott lakók addig az ő lakásaikban kényelmesked- 
hetnek.

Azokat a háztulajdonosokat, kik reggel be nem hintik a 
járót, az újabb rendőri törvények szerint korán reggel végig ker
getik a síkos járókon.

A karácsonyi piaczra szállított halak Garam-Berzenczéig 
éltek, de mikor a kis vasútra átrakták, bánatukban jobb létre szen- 
derültek.

Megismerkedni telefonunk utján is lehet, Ez utón hajlandó 
is már megismerkedni a vöröskuti nyúl hűtlen vadászával.

Asztaltársaságunkat jótékonyezélú sörfogyasztásáért magas 
helyről meggratulálták.

A városháza tövében a szobor melletti szögleten jó lenne 
kitenni egy táblát, a melyre ráírnák : nappal nem illik az illet
lenség még a borbélynak sem.

Villám világítás azért nem lenne jó, mert nagyon is megvilá
gítaná azt, a minek jó, ha a sötétben marad.

Mivel városunkban a szeretet ünnepe minden nagyobb esik- 
landozás nélkül telt el, tehát csiklandós hirt nem mondhat a

H i r m o n d ó.

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

adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen megfelelőleg be-

szabóüzletemet

® A téli idényre**
a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyi a becsült tudomá
sára hozni szerencséin van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Czemm 1 György
szajóű-.let tulajdonos.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmecbányán. 1898
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Sixiger-féle varrógépek
házi szükséglete, mühimzésre és mindennemű ipari czélokra.

cs raj « a c* wn14= ±el'vul
gyártatott és eladatott.

Legeli jaL>fc> talalmiiiiyat a Singer Co;-nak^uj szerkezetű, l£le9<tiail<.u& 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.

a jÁmoÉKObC.
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 aranybetűkkel a czég teljes nevét „The Singer Manufacturing Co.“ és csakis 

saját üzleteinkben kaphatók.
Singer C 0. r éjs Z V. t a r S a S a g (ezelőtt: Neidlinger G. czég) 
BeszterezebAnyáii, Kossutli I jajo^-ntcza 10.

OOOOOOOOBOOOOOOOOOf

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

Baumann-féle kertben épült 

f ü rdöj ében 
fütött, 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:
egy nagy kád-fürdőnek egyszeri használatára 
jogosító jegy, tekintet nélkül a személyek szá
mára . . . . . . 40 kr,
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 „

0 Megköszönve eddig is tapasztalt nagyrabe-
0 csült pártfogásukat, kérem vállalatomat továbbra 
0 is becses pártfogásukban részesíteni. 
0 Kiváló tisztelettel
Q FIZÉIjY KÁROLY.
SoOOOOOOOOHOOOOOQO

Húzás már holnaputánI!
I. magyar kir. szabadalmazott 

QSZTÁLYSORSJÁTEK 

93,©9© sorsjegy 43,00© nyeremény. 

Harmadik osztály. 
Betét 33 korona.

Húzás: 1898. január 4- és 5-én.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: SiriHPEST, Azidrássy-ut 39. (ff. ein.) 

Raktár: BÉCS, ff., Seilergasse fi. szánt.

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
in i ii cl e ii n e m íí ez Fa ® t fi r ti t, 

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

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 
mindennemű evő-készietet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb,

Siirgönyczim; CiotCsehiig Budapest.

tea-, rum- és cognac- 
nagykereskedő 

BUDAPEST.
Központi iroda: X"S7"-, “^Z'á.czi-’CLtciz;©. ssázrxi-

K A I£ 'r Á ffi A ’K :
IV., Váczi-utcza 6. sz. „a Mandarinhoz'^ VI, Andrásy-ut23.,Hong-Cong városhoz1 

a Városház-tér mellett | a kir. opera átellenébena kir. opera átellenében
IV., Egyetem-tér, Egyetem-ntcza sarkán, a „Japán nőhÖ3“. 

Kiviteli pinczék:
X., S4ohfauj a. ff'"íízér»utcza 9. szám.

Bizományi raktár Selmeczbányán: 
MAISSCMAIjKO QYHI4A urnái.

Közvetlen behozataiu valódi chinai és orosz karaván-teák, Jamaica-, Brazíliai- és 
Cuba-rumok, franczia cognacok, likőrök a legfinomabb minőségben, eredeti csoma

gok- és palaczkokban, eredeti árak mellett.
WST Árjegyzék ingyen és öérmentve.

Nyeremény
1
1
1
1

3
5
8

10 á
70 á 

4900 á

Figyelmeztetnek azok, kik 
I. és II-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 
HI-ik osztályú betét lefize
tése mellett.

A III. osztályú sorsjegyek árai:
fii. = 16 frt — kr 
„ = 8 
„ = 4 
„ = 2

Korona.
80000
30000
20000 
15000 
30000 
25000 
16000 
10000 
35000

637000

á
á
á
á

á 10000
5000
2000
1000

500
130

á 
á

5000 nyer. K. 898000 ■
______________ I

32 kor.
16
8
4

A III. osztályra szóló vélelsorsjegy ára azonban :
Egy egész . .
Egy fél . . .
Egy negyed .
Egy nyolezad

Egy egész . . .
Egy fél ... .
Egy negyed . .
Egy nyolezad

99

99

99

99

99

99

99

99

99

64
32
16
8

kor. — 32 frt.
„ = 16 
„ = 8 
„ = 4

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

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

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.)

99

99

99

Az előra haladott idény miatt lóg újabb divatués finom, tartós kivitelű 

női téli kabátokat 
íí, b e v ú d r j gi ^5 i si. o 11 j ó v a I a i 11 I 

árusítok az úgynevezett „Magasház“-ban levő

Soha még seukiuek nctn nyílt alkalma ily valóban mesés 
olcsó ái'on divatos, szép női téli kabátokat és felöltőket vásárol
hatni. ® ritka alkalmat tehát senki el ne mulassza!!

Kiváló tisztelettel
íxA'SVA' >1 .1\

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

Telefon 57-86.
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Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Selmeczbányán, a főtéren levő Mihalik-féle házban 

uj czipész-üzletet, tnetve kész czipő-áruházát 
nyitottunk, melyben raktáron tartunk különféle férfi-, női- és gyermek-czipőket és megrendelésekre mérték után is gyorsan, tartós és csinos kivételben s jutá- 

nyós árak mellett készítünk czipőnemüeket. — Üzletünkben ,,Asbest“ talpbél (betét) is kapható.
Amidőn uj vállalatunkat nagyrabecsült pártfogásába ajánljuk, egyúttal maradunk kitűnő tisztelettel alázatos szolgái

SCHUSZTER M. ÉS FIA.

A „Selmeczbányai Hetilap44
karácsonyi és újévi hirdetője.
A karácsonyi és újévi ünnepek alkalmára összeállított eme külön hirdetőben foglalt hirdetésekre fel

hívjuk a t. olvasó közönség becses figyelmét.
t

Aes IF^ei’eiiez 
a „Hungária0 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 Zsembery-féle házban levő 

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

I

ajánlja a nagyérdemű közönségnek a Flemming-féle házban levő

c z i p é s z » ii z I e t é 1
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 árusillatnak.

MÁRKUS M.
CZUKRÁSZATA SELMECZBÁNYÁN

Deák Ferencz-utcza; 7./I., saját ház.
(Alapittatott 1880.)

Ajánlja dúsan fölszerelt raktárát karácsonyfa
díszekben, jutányos árak mellett.

üveg-, porczellásí , lámpa-, tükör- és képraktára
Selrxieobéixxsra,..

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; színes 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, czvíkkerek, lorgneltek és minden hozzátartozó kellékekből — 
a legnagyobb választékban és különféle árakban.

a Fő-téren, a „Magas ház“-ban levő 

áruházában 
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 sütemény neműit, 
dús választékban lévő karácsonyfa-díszeit, finom, 
lepecsételt palaczk dessert borait.

Megrendelésekre

különféle sütemények, torták, diós és mákos 
kalácsok és patkók

olcsón készíttetnek.

CsSHiy Jo2S$f szabó*ű21ettuhjdonos
ajánlja dúsan felszerelt

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

DAUBNER JÁNOS

VENDÉGLŐJÉBEN 
mindig friss és kitűnő minőségű „Szent István4* és vihnvei „Aczél“ sör, 
jó, természetes bor és Ízletes ételek állanak a mélyen lisztéit vendégek 

rendelkezésére.
Pontos, előzékeny kiszolgálás! Jutányos árak I

JSTem múlandó becsű holmit,
de könyveket, még pedig

REMEKÍRÓKAT, IFJÚSÁGI IRATOKAT stb !
— melyek tartalmuknál fogva nemesítik nagyját, apraját, aki elolvassa 

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

A Városi Vigadó
oly helyiség, mely a sűrű látogalást csakugyan megérdemelné, annál is 
inkább, mert annak bérlője V^iliterstein Beruát minden lehetőt 
elkövet, hogy kitűnő ételek és italok kiszo’gálása és pontos és előzéheny 
kiszolgálás által vendégeinek teljes megelégedését kiérdemelhesse. A kará
csonyi ünnepek ideje alatt kitűnő halak is lesznek ott kaphatók, melyek 
megrepdelésre bármikor beszerezhetők.

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

A ki karácsonyfa díszeket, különféle czukorne- 
műeket, papiros díszeket, csemegéket, újévi ajándé
kul igen alkalmas festékkészleteket, rajzeszközöket, 
iskolatáskákat jutányos áron és nagy választékban vá
sárolni akar, az tegye bevásárlásait E t iiioímI-
nak m. akadémiai épületbe! h víí u <•» !»«•”«• -

I delelt (előbb Trauer Gyula u r) üzlet b »•

Bo<>ya JiAnos veii<ie<>lösü»

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

a n. é. közönség rendelkezésére.

Ifjévi árusítás

HERCZOG M. fő-téri üzletében.
Dús 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, thol kü
lönféle kivitelű és nagyságú 

faszobrok és műtárgyak 
jutányos árak mellett 

készíttetnek.
«-*r-




