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Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

— Meg jelen minden vasárnap.

Husvét.
Kiváló liusvétja van Magyarországnak az 

idén: egy nagy eseményt, 1848. április 11-ét 
ünnepli, ünnepli királyával, a legalkotmányosabb 
uralkodóval együtt.

Ez a tény egy uj feltámadás, mely nem 
kevésbé dicső, mint az 1848-diki.

De lehetséges-e uj feltámadás? Hiszen 
ennek lehetősége is már magában foglalná a 
meghalás fogalmát ?

A közönséges halandónál van halál, s azért 
csak egy feltámadás; de az erőteljes nemzet 
Örök, ennél csak tetszhalál lehet, melyből újra 
és újra feltámadhat.

A mi népünk is sokszor volt tetszhalott. 
Ellenségei már ravatalra helyezték, de a meg
maradt néhány magyar uj életre keltette, s igy 
újra feltámadott.

Mohi és Mohács sírba döntötték, az idegen 
befolyás 200 és 100 év előtt már hozzálátott a 
koporsó leszegezéséhez, de újra feltámadott.

Népünk legszebb feltámadása azonban 
1848-ban volt. Mert akkor nem gyilkos ellenség 
karjaiból kellett kimenteni a haldoklót, hanem 
egy százados féregtől, mely a drága testnek 
már szive táját rágta: az elfogultságtól.

A klasszikus műveltségű főur nem tudta 
elképzelni, hogy Magyarország fennmaradhat, 
ha a latin helyett a magyart tesszük állam
nyelvvé. A kiváltságos osztály, a nemesi, nem 
hitte, hogy a városi polgár és a parasztjobbágy 
szinte lehetne oly hazafi, mint ő. A katholikus 
a többi keresztényben, s ezek mind a zsidóban 
nemcsak a maguk vallásának, hanem az egész 
ország ellenségeit látták.

De a jó Isten ekkor is küldött mentő orvo
sokat. Az egyik higgadtan, a szakember rend
szerességével fogott feladata megoldásához; a

A „Selmecztányai Hetilap" mietitozája. _
50 év alatt.

Nehéz álom ült a nép pilláin ;
Nehéz, gyötrő álom !

Azt álmodta: rabbilincset csörget,
Elernyedve kényszer alatt görnyed/

Nyakán súlyos járom. ■

Ah, jaj! Hiszen nem is álom volt az!
Érzett minden szerve!

Látta veszni, a mi neki drága,
S érezte, hogy minden szabadsága

Békóba van verve.

Panaszszavát nem hallgatták fönn a
Fejedelmi széken;

Ellenségnek fogott ott tanácsa,
S meg volt igy már a nép sírja ásva

Hajh, de nagyon régen !

S örvendett már a bakók csoportja !
— Korán volt még nékik ! —

„Talpra!" hangzott, s hegy-völgy zengett rája,
S az ébredt nép riadó danája

Fölharsant az égig!

S zúgott a szó, — a bérenczek hadja
Remegett alatta —

másik merészen, tüzesen, mintha attól félt volna, 
hogy a segítséggel megkéshetnék.

Hogy ez a kettő, Széchenyi és Kossuth, a 
gyógykezelés módja felett nem értett mindenben 
egyet, hogy ismételten éles ellentét fejlődött ki 
közöttük, ki fog azon csodálkozni? Mikor mind 
a kettő őszintén akart segíteni, mert egyformán 
szerette a nagy beteget! Mikor azonfölül még
felismerték a veszélyt, mely abban állott, hogy 
a beteghez idegenből, Bécsből egy harmadik 
orvos is hivatott, aki ugyan szinte nem akarja 
annak halálát, de azt sem, hogy felépülve, fel
támadva, nagyon is megerősödjék !

Ez a veszély, az administrátori rendszer, 
hozza őket egymáshoz közelebb. És segítsé
gükre jővén egy még távolabb tájról szárma
zott és még erélyesebb orvos, a februári forra
dalom, a gyógykezelés sikerült. A beteg fel
gyógyult. Megszületett 1848. április 11-én az 
Uj-Magyarország.

Ennek a nagy eseménynek 50 éves fordu
lóját ünnepeljük most.

Akkor nem következett volt be még a 
husvét, április 23-ára esett. S talán ez okozta, 
hogy feltámadásunk nem lehetett még végleges.

Most a két ünnep összeesik. Bizhatunk-c 
benne, hogy ezen husvét hosszú időre, örökre 
biztosítja majd nemzetünk létét?

Igen.
Mert most király és nemzet őszinte indu

lattal nyújt egymásnak kezet. Ezt a feltámadást 
nem követheti soha, soha a halál. A királyával 
egyetértő nemzet, örök.

Akkor másképpen volt. Az utoljára meg
jelent orvos nagyonis erőszakos volt: általános 
bizalmat nem kelthetett. Az általa ajánlott gyó
gy itószer, az önálló felelős ministerium, annyira 
uj volt nálunk, hogy nem tudtuk teljes sikerrel 
használni. A mi sajátságos viszonyunk () Fel-

De miért egy ország szava zengett,
A mit joggal követelt a nemzet:

A király megadta.
*

Felhő borult a kikelő napra, 
Vészes, véres felleg; 
S árnya alatt

Kaján arczu démonok leseitek.

Nem volt többé az agg fejedelem
A királyi. széken, 
Es az ifjút

A gonoszok elámiták szépen.

Ráfogták, hogy az a dali nemzet
Lázadók csapatja; 
Le kell verni, 

Hogy néprontó mérgét ki ne adja.

Zsoldos hadat küldlenek reája, 
Hogy kardélre hányja ; 
De meglátták, 

Hogy mi az a puszták oroszlánja !

Dicső harezok ragyogó sorával
Nézett föl az égre;
De mégis csak

Sötét gyászba, vérbe borult végre.

sége több országaihoz, a perszonális unió, kö
zelebbi körvonalozást tett volna szükségessé, ■ a 
mire amaz idő, az általános s egész Európát 
megrázkódtató forradalmi korszak alkalmas nem 
volt. Azonkívül az 1848-iki nagy törvények: 
egyenlő jog és egyenlő kötelesség- az összes 
polgárokra nézve, annyira igénybe vették a 
törvényhozók figyelmét, hogy azt hittek, a nem
zetközi helyzetből folyQ viszonyt majd szabá
lyozhatják később is.

És ebben rejlett a nagy tévedés, melynek 
következménye lett azután cg-y rövid feltáma
dás után egy újabb tetszhalál.

De ez nem von le semmit a 48-iki törvé
nyek fontosságából. A kor igényelte nagy refor
mok megmaradtak, a hibát a nemzet Deák ve
zérlete alatt később helyre hozta.

S ina, husvét napján, élvezzük az Összes 
jókat.

De ne álmodozzunk! Ne higyjük, hogy 
már elértük a tökély netovábbját! Mint minden 
intézmény, úgy az 1848-adikiak is, még- töké- 
letesbitendők. Azokat is csak emberek terem
tették. Váljon teljesen egyenlők vagyunk-e már 
a törvény előtt? Váljon teljesen egyenlően osz
tozunk-e az állam terheiben?

Erre kell törekednünk, hogy igy azután bekö- 
vetkezhessék egy újabb és újabb feltámadás.

A keresztény hívők milliói ma a husvétot 
ünnepük

Az isteni Megváltó, a nazereti Jézus, az Ige, 
a mindent egybefoglaló Szeretet feltámadott.' ■

Feltámadott, hogy az ő elvei mi bennünk 
is minden év husvétján újra és újra feltá
madjanak:

Kövessük intését!
Ü benne az Ige, a Szellem testet öltött. 

Működő szellemet test nélkül nem tudunk el
képzelni.

Elmúl!! Letelt! — A gyász eloszlott ; 
lm uj élet virul megint!

S a felvirágzó szép hazának
Egy boldog nép jövője int.
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Győzött, a tiszta,' nemes eszme 
Fondorlö ármány, csel fölött; 
erős kapocsként, bizalom- van 
A nemzet és a trón között.
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midőn a múltat ünnepelni 
Hív a kegyes emlékezet: 
pálmaággal, engesztelve, 
Az ősz király is nyújt kezet.

— Irigy, komor felhők ködéből . ., 
lm újra kiderült a nap !. -—

Lehet-e ünnep a világon,
Mely ennél szebb, magasztosabb ?,!

.ibwq
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Mi keserű volt, megbocsátva; 
Békére vált az ős viszály ;

S a honnak boldogságán fárad 
A nemzet és az ősz király.

ABAI OTTÓ.
.. •>
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Éppen így öltsenek testet, azaz legyenek 
minden tekintetben valósággá az 1848-diki nagy 
elvek is! Nem elég, hogy csak hangoztassuk 
őket. Test nélkül nem hathatnak.

Azonban ép, erőteljes, élő test fő nélkül 
nincs. Fő nélkül csak vegetáczió. De még a 
fának is van koronája.

A mai napon, a legszebb feltámadás nap
ján, a midőn koronás királyunk velünk együtt 
ünnepli a nagy reformok évfordulóját, tekintsünk 
a legmélyebb tisztelettel testünk, államunk fe
jére. ö nemcsak felettünk áll, hanem velünk 
teljesen egybe forrott.

Király Ernő.

Reformok a m. kir. erdészeti akadémián.
Az utóbbi években a mezőgazdaság terén neveze

tesen a barom, szőlő és gyümölcstenyésztésben a Nagym. 
gazdasági ministerium rendkívüli erélyt fejt ki, a leg
szélesebb körben a culturál terjesztő intézetek össze
ségéből terjesztetnek ezen intézkedés jótékony szálai. 
Az állam a gazdasági és földmives iskolák melletti 
telepeken a barom, a gyümölcstenyészlést és faneme- 
sitést a legintenzivebben űzi és évről-évre bőkezűen 
ézer és ezer számmal osztja ki a legnemesebb külön
féle facsemetéket úgy egyesek mint községeknek vagy 
iskoláknak.

Múlt évben megkezdte az országban 3 helyen 
az utak szélének gyümölcsfákkal való beültetését, s 
pedig Pozsony, Kassa, Abauj, Maros és Torda me
gyékben, mint a lapok jelentették 20000 darab külön
féle nemes gyümölcsfa került kiültetés alá, ezen kez
deményezés állandó folytatása biztosítva van.

A Nagym. gazdasági ministerium a gyümölcsfa
tenyésztés által a földmivelő nép jólétét akarja széle
sebb alapon előmozdítani s egyúttal a nép erkölcsi 
erejét is emelni.

Ily országos vállalkozásnak egy nem csekély fokú 
részét képezi azon bölcs intézkedése is, hogy az erdé
szeti akadémián elrendelte, mint az múlt számunkban 
közölve volt, miszerint a mezőgazdasági encyclopedia 
keretében kiváló súly fektetendő a gyümölcsfatenyész
tés és méhészetre, s elrendelte, hogy a botanikus 
kertben és Kisiblyén berendezendő gyümölcsfa isko
lákban és méhészetben az erdészet hallgatói gyakor
latilag is kiképeztessenek.

Vizsgáljuk meg ezen rendeletnek horderejét és 
következményeit országos szempontból, végül etkölcsi 
tekintetben is.

Ezen intézkedés országos fontossággal bir, meny
nyiben a fatenyésztés, ez ország gazdászati jövedel
mének egyik legjelentékenyebb forrása, erdészeink ke
zébe van letéve, tehát a győmölcsfatenyésztés is, mely 
a nyugoti müveit államokban oly magas fokot és ki
terjedést ért el, valószínűleg az erdészek közt szintén 
buzgó apostolokat fog találni és még szélesebb körben 
fog terjesztetni.

Eddig az erdészeti akadémián semmi súly sem 
volt fektetve a gazdászat ezen eminens ágára, erdé
szeinket csakis az erdőben növő hasznos fák tenyész
tése és ápolására tanították, a gyümölcsfák nemesítése 
és tenyésztéséről csupán a mezőgazdasági encyclopedia 
szűk keretében hallottak valamit, de a gyakorlatban 
semmi útmutatást vagy kioktatást nem nyertek, pedig 
a gyümölcstenyésztés az erdészeti foglalkozás rokon
ságából önkényt kínálkozik.

Idősebb erdészeink közül, főleg, kik uradalmak 
vagy városoknál állanak alkalmazásban, kik tehát hosz- 
szabb ideig bírnak ugyanazon lakóhelylyel, igen sokan 
tűntek ki a gyümölcstenyésztés terén, s jövedelmeiknek 
nem csekély részét teszi az ki, addig a fiatalabb erdé
szeink között az ily téren foglalkozók csak csekély 
számban fordulnak elő.

Az erdész, midőn állomást nyer, mindenütt kap 
lakása mellett 1—2 holdas kertet és mezőgazdaság 
üzésére földeket, lakásának környékét kellemessé tenni, 
s itt hasznot hajtó foglalkozást és egyúttal szórakozást 
is szerezni, az élvezeti telek önkényt kínálkozik, csak 
ismeretekkel és ügyességgel s kedvvel kell bírni a be
rendezések megtételében A kedvet az oktatás és jó 
példa megadja, a szorgalmat és kitartó munkát ellen
ben a várható jövedelem mozdítja elő.

Az erdész számos községben a lelkész, tanító, 
jegyzővel együtt képezi az intelligentiát, tehát gazdál- 
kozási vállalkozása buzdító például fog szolgálni, s a 
gyümölcstenyésztés terjesztésében nem csekély hivatást 
teljesíthet.

A lakás körüli gyümölcstenyésztés és kertészke
déssel való nemes foglalkozás, mely állandó szorgalom 
és mondhatni folytonos munkával is jár, az otthont 
kellemessé, vonzóvá teszi, az erdész nem vágyódik más 
élvezetek után, nem keresi a szórakozást lakásán kivül, 

_____SELMECZBÁNYAI HETILAP

hanem hivatalos kirándulásai után, háza körüli teen
dői visszaviszik otthonába s még inkább kellemessé és 
mondhatni édes kötelességszerüvé válik az otthon sze- 
retete, midőn fáradozásainak eredménye lesz, s nagyob
bodó mellékjövedelemre tesz szert, melyben családjá
nak napról-napra szaporodó kiadásainak fedezésére 
alapot teremtett.

Az az erdész, ki szorgalma által biztos jöve- 
delmre lesz szert, egyúttal hivatásos teendőinek telje
sítésében is sz rgalmas és pontos fog lenni s az ál
lamnak, vagy más uradalmaknak egyúttal a legjobb 
hivatalnokává válik.

Nem csekély fontossággal bir erdészeinkre az ok
szerű méhészet űzése is, s igy az erdészeti akadémián 
a méhtenyésztésnek gyakorlati tanítása és bemutatása. 
Az erdész vidéki állomáson mindig talál helyet méhé
szet üzésére Ha méhészetéből csupán családja szük
ségletére termel és abból egyéb hasznot nem húz, már 
fontos szolgálatot teljesített. A méhészet a gazdaság
nak azon ága, hol igen kevés befektetés szükséges és 
aránylag a legszebb jövedelmet szokta adni. A méhé
szetet hazánknak még a legzordabb vidékén is lehet 
haszonnal űzni, ezt számtalan példa mutatja, Liptó, 
Árva és Szepes megyékben is vannak szép jövedelmet 
adó méhészetek. A méhtenyésztés terén még nagy fel
adatok várnak megoldásra, hazánk flórája még nem 
lesz kellően kihasználva s a természet tárháza nyúj
totta kincs veszendőbe megy.

Az erdésznek az okszerű méhtenyésztés űzése 
szintén hivatásos foglalkozásával könnyen összeegyez
tető mellékfoglalkozásnak kínálkozik, ezzel nemcsak 
magának teremthet biztos jövedelmet, de egyúttal a 
méhészet terjesztésére is oktató példával szolgál.

A gazdászat ezen jövedelmező ágának gyakorlati 
oktatásához még egy harmadik csatlakozik, a barom
tenyésztés, nevezetesen a tehenészet.

A nmélt. gazdasági minisztérium ezen a téren 
is igen erélyesen működik, a most ura kodó gazdasági 
válság rákényszeríti a gazdákat a baromtenyésztésre, 
az erdész ezen a téren is hivatásos befolyást gyako
rolhatna, ha tanulmányai közben némi gyakorlat és 
kioktatásra tehetne szert.

Az erdészeti akadémiának Kisiblyén van 50—60 
catastrális holdat kitevő rélgazdasága, melyről a nyert 
széna és sarju pénzért adatik el. A rét trágyázva alig 
lesz, mert a rétet távol helyeken beszerzett jrágyával 
kellene megjavítani, költséges trágyázást a rétgazdaság 
nem igen bir el. Ha tehát Kisiblyén 8—10 faj tehén 
tenyészetnék oktatás czéljára, részben a rétkezelés 
teljes mederbe terelődnék, más részben pedig a szarvas
marha tenyésztés, illetőleg a haszon tehenészet gyakor
latig bemutatható volna a hallgatóknak. A tehenészet 
gaz ’ászatilag is kifizetné magát, mennyiben a tej és 
tejtermékek, a felnevelt állatok értékesíthetők itt Sel- 
meczbányán.

A tanítás czéljaira berendezett tehenészetből igen 
nagy haszon fog háramlani a hallgatókra, mennyiben 
a baromtenyésztés terén a gyakorlati oktatást és alapos 
tájékozást nyervén, midőn állomást nyernek, a szerzett 
ismereteket jól értékesíthetik, s gazdaságukban ered
ményeket élhetnek el, s biztos jövedelemre tesznek 
szert, s jó példával fognak a lakosságnak is szolgálni.

Az akadémiára sok oly fiatal ember jön, kinek 
sohasem volt alkalma gyümölcs, állattenyésztés vagy 
méhészetet látni, vagy ezen téren csak kissé is tá
jékozódni, s midőn állomásba jut semminemű isme
rettel sem bir, és ezeket soha sem fogja elsajátítani, 
vagy ha kedvet kap rá, csak hosszabb tapogatódzás 
sokszor helytelen utbaigazitás, és saját kárán szerzett 
tapasztalatok után szerzi meg.

Midőn a Nagymélt. gazdasági Minisztérium a gyü
mölcsfatenyésztés és méhészet gyakorlati tanítását az 
erdészeti akadémián elrendelte, nem csekély fontosságú 
intézkedést fogna életbe léptetni, ha a haszonhajtó te
henészetet rendeztett be tanítás czéljaira Kisiblyén az 
erdészeti akadémia birtokán.

A felső Róna.
Ha beköszönt a tavasz illatos fuvalma ; ha a mezők 

és erdőknek tollas énekeseinek dallama megszólal; 
ha uj életre ébred a téli álma alatt némán [maradt 
táj; ha az újjá született természet kifejti minden tarka 
báját; ha fakad a rügy, nyílik a bimbó és vigabban 
csörgedez a csermely: akkor az ember szive, lelke is 
uj tavaszra kél.

Persze, hogy lent a délibábos alföldi rónákon 
már jóval előbb ébredez téli álmából a felderengő 
természet, mint itt a felvidéknek fenyvesekkel borított 
táján, de elvégre nálunk is beköszönt a tavasz bájos 
tündére gyöngyharmatával, madár dalával, lenge szellő
jével, éltető fénysugarával és épp oly fenségesen hir
deti hegyeink ormain, mint az alföld rónáin várva 
várt megérkeztét.

__________ 1898. április 10.

És melyik egészséges, jól dobogni tudó emberi 
szív állhatna elleni varázs hatalmának ? Ki ne érezné 
a nagy csodás természet újjászületésével önön magá
nak uj erőre ébredéséi ?

Az alföld rónáján lakó ép úgy érzi ezt, mint 
felvidékünk hegyi lakója.

Ha a hegy ormát bearanyozza az est alkonyra 
szálló nap utolsó sugaraival; ha a magas hegy szikla
falas ormáról kísértetiesen megszólaló bagoly csendet 
int az ágak között szerelmesen csicsergő madárkáknák; 
ha beáll az estszürkület és a vadász csak úgy lesi a 
tova huzó szalonka szárnycsapásait és ha a fenyvesek 
megrázzák álomba boruló tüskés fejüket: nem-e ugyan
azon érzelem fog el, mely a inessze-messze távolban 
leáldozó napot, a végtelen mezőséget és a magasban 
fel-fel szálló pacsirta röptét és esését szemlélő alföldi 
rónai lakost?

és igy a tavasz őrök, szelíd gyermeteg égével 
egyaránt élteti a róna és a hegy lakóját.

De nem úgy a tüzes ifjúvá vált nyár.
Forró lehelete, ölelkezésének heve, perzselő ereje 

fonnyasztólag hat az általa izzó tűzzel átárasztott vég
telen rónákra és oh, milyenyhet, üdülést nyújt akkor a 
hűvös hegyi patak, az éltető illatot árasztó fenyves
erdő, a hegyek egészséget ontó levegője.

Igaz, rövid ideig, mert e heves, tüzes ifjú, a nyár 
élete rövid, miként a lázban égő emberi szív "vors 
lüktetése.

De ki e rövid időt tudja és akarja itt a hegyi 
fenyvesek között tölteni, az megújult erővel hagyja 
azt el a hervatag faleveleket hullasztó ősz beálltával.

De éppen az a nagy kérdés, hogy ki tudja, ki 
képes a nyarat fenyveseink közt eltölteni? Nem nagyon 
sok embernek áll módjában az ismert, drága fenyves
erdei fürdőket és nyári üdülő helyeket felkeresni. A 
szerényebb jövedelemmel bírók, anyagi helyzetüknél 
fogva, erre alig képesek vagy ez szerfelett nagy áldo
zatukba kerülne.

Meg kell tehát ragadni minden módot, hogy feny
veseink, üdülést nyújtó helyeinek felkeresését a sze
rényebb jövedelemmel bíróknak is lehetővé tegyük.

Es éppen ez a főczélja annak, hogy a mi kies 
fekvésű felső Rónánkon kezdjük meg a villa építését, 
kezdjük meg azzal, hogy ott egy olcsó lakást és el
látást nyújtó vendéglőt lakszobákkal építsünk. Hiszen 
erre nekünk seimeczieknek is szükségü ík van. Nincsen 
egyetlenegy kiránduló helyünk sem gyönyörű fenyve
seinkben, hol szerényen megkívánható ellátást nyer
hetnénk. És nem kár, nem vétek-e a természetadta ado
mányt, kies vidékünk fenyveseit ily parlagul hagyni.

Régen vajúdik a villaépités és vidékünknek ide
genek által is látogatott nyaralás ügye s a hosszú beteg
ségnek talán a halál lett volna a vége, ha még ideje 
korán ügyes orvost nem talál.

Szerencse, hogy ilyen akadt Krausz Kálmán sze
mélyében, ki szakítva a hosszú huza-vonával neki 
állott és uj életre ébreszté a tavasz éltető fuvalmával 
nemcsak a régi eszmét, de az eszme kivitelét is.

Csatlakozzunk hozza; alakítsuk meg a részvény
társaságot; kezdjük meg a felső-rónai építkezést, mely
nek terve, költségvetése, költség fedezete készen áll; 
jegyezzünk mentői több részvényt és biztosak vagyunk 
benne, hogy már rövid időn belül kies fenyves vidé
künket számosán fogják felkeresni nyaralás czéljából. 
A nyaralók felépítése is az Eötvös-ut menténí hosszú 
vonalban csakhamar meg fog kezdődni és szaporodni 
és ez által lakosságunk, városunk kiszámíthatatlan elő
nyökét- nyerend.

Ne támaszkodjunk tehát mindenféle aggodalmas
kodó, huza-vonó befolyásokra, de lássunk hozzá a 
munkához, a megfontolással ugyan, de nem szószátyár- 
kodással való létesítéshez!!

Az ügy vezetése immáron a leghivatottab kezekbe 
került és csakis sikeres megoldást nyerhet.

*
A Felső-Rónán tervezett vendéglő és tánezterem 

tervét Ondrejkovits József csinálta és ezt felülvizsgálta 
és helyesbítette Sobó Jenő m. kir. bányatanácsos, akad, 
tanár. — A terv szerint a vendéglő 20 90 méter hosszú 
és 11 10 méter széles, melyhez hozzáépítve van a 12’20 
méter hosszú és 10'80 méter széles verandasznrű 
tánezterem, melybe az épületből az ebédlőből nyíló 
ajtó vezet: van benne 5 szép kiadó szoba külön-külön 
bejárattal és egy szép nagy ebédlő; ezenkívül konyha, 
éléskamra, egy folyosó slb. stb.

Az egész építkezés 8000 frtba kerülne a bádog 
fedéllel együtt.

Most már csak a részvények legyenek jegyezve, 
hogy a részvénytársaság megalakulhasson és az épít
kezést azonnal meglehet kezdeni azon a helyen, a 
melyet e napokban lesz hivatva megállapítani azon 
bizottság, mely az előzetes teendőkkel van megbízva.

Tehát előre! mutassuk meg már egyszer, hogy 
a selmeczi közönség is képes és tud is valamit kivinni 
a saját erejéből!
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hir. Farbaky István oisz. gyűl. kép

viselőnk tegnap szombaton Budapestre visszautazott, 
hogy a képviselőház hétfői ünnepi gyűlésén részt 
vegyen.

— A helybeli „Kolos*1 intézet javára e hó 
23-án rendezendő, nagy hangversennyel egybekötött 
tánczmulatság védnökségét, tekintettel a jótékony czélra, 
főispánunk szeretetre méltó neje ő méltósága elfogadni 
kegyes volt. A mulatság fényes1 sikerének érdekében a 
rendezőség minden lehetőt elkövet és csak azt óhaj
tanók, hagy a védnökné ő méltósága személyes meg
jelenésével is emelné az estély fényét.

— Áthelyezés, ürbán Antal selmeczi bányaigaz
gatósági számellenőr hason minőségben Zólyom-Brezóra 
lett áthelyezve és uj állomását már el is foglalta.

— A húsvét hétfői ünnep. Holnap hétfőn az 
1848-iki korszakot alkotó törvények szentesítése nap
jának 50-ik évfordulója alkalmából törv. hat. bizott
ságunk is diszközgyülést tart, melynek programmját 
már ismertettük. Felkérjük városunk polgárait, hogy 
ezen ünnepi , alkalommal házukat zászló diszszel 
lássák el. Ugyanaz napon este a M. T. E. Szit 
nya-Osztálya a polgári dal- és zenekör közreműkö
désével a vigadó nagytermében estélyt tart, melynek 
legérdekesebb része lesz id. Tirts Rezső szitnya-osz- 
tályi alelnök és volt ncgyvennyolczczas honvédtisztnek 
felolvasása a szélaknai csatározások, a hodrüsvölgyi 
haícz, az iglói éjjeli támadás és a branyiszkói győze
lemről. Érdekes, hogy ezen felolvasáshoz Király Ernő 
egy terep és íöldabroszt készített, mely a felolvasás tár
gyát képező események színhelyeit, a különféle.csapatok 
útvonalait stb. természeti hűséggel ábrázolja és külö
nösen a branyiszkói csata színhelyét és környékét rész
letesen tünteti fel.

— A selmeczi bányász akadémiának műegye
temmé leendő fejlesztése tárgyában az orsz, bányá
szati és kohászati egyesületnek múlt évben Rimaszom
baton megtartott közgyűléséhez Tetmayer László által 
benyújtott javaslatát, mint azt múlt számunkban jelez
tük, múlt vasárnap Sóltz Vilmos elnöklete alatt tár
gyalta az erre kiküldött bizottság. A szőnyegen fekvő 
javaslatot nagyjából a bizottság is, magáévá tette, 
mindazonáltal nézeteltérések merültek fel.az iránt, váj
jon a műegyetem keretébe az erdészet is mint fakultás 
be lesz-e illeszthető, mint azt a javaslat indítványozza. 
E tárgyban egy kidolgozott emlékirat fog a kormány
hoz benyujtatni, mely az ismert indokokat mind fel
öleli és akadémiánk műegyetemmé leendő fejlesztésé
nek bekövetkeztét bizonyára siettetni fogja.

— A F. IU. K. E. selmeczi választmánya Farbaky 
István orsz. képviselőnk elnöklete alatt e hó 7-én tar
tott gyűlést,'melyen letárgyalta az 1897. évi zárszáma
dást. Az összes bevétel volt 931 írt 67 5 kr, mely ösz- 
szegben azonban benfoglajtatik 240 frt az eddig meg
takarított tőkéből; minthogy pedig tőkésíthető csak 
129 frt 29 kr volt, az évi deficit 110 frt 71 kr. A fen- 
tartolt felső-hodrusi és steffultói óvóra a selmeczi vá
lasztmány 730 frtot fordított. Ha a bányaliszt-alapből 
a felső-hodrusi óvó számára 200 frtot, egyes adomá
nyokban, pld. a takarékpénztártól 30 frtot, a polgári 
társaskörtől 20 frtot nem kaptunk volna, az eredmény 
még kedvezőtlenebb volna. A bevételi rovatban feltűnő 
apadást mutat a persely-gyűjtés 28 frt 31 5 krral és a 
lágdij 415 frtlal. Az itteni tagok közül „jó" tulajdon
képen már csak 207 lévén, Kostenszky Adolf és Király 
Ernő- mrgbizattak, hogy felhívást bo.csássanak ki az 
újabban Selmeczre költözött polgártársakhoz, hogy a 
hazafiui czélt szolgáló ezen egyesületet hathatósan pár
tolni szíveskedjenek. Örömmel vette tudomásul a vá
lasztmány, hogy a központ a felállítandó rónai óvóra 
évi 100 frt segélyt szavazott meg. Szitnyai József alel
nök jelentette, hogy a központ ajándékát, 20 darab 
Zolich Károly „Hasznos ismeretek a. gyakorlati tanítás 
köréből" czitnü 1 frtos munkál a helybeli tanítók között 
kiosztotta. A gondnokságról leköszönt Paulovich József 
hodrusi plébános urat a választmány újra fel fogja 
kérni, hogy a hazafias czél iránti tekintetből, sok kel
lemetlenséggel járó tisztségét ezentúl is az eddigi buz- 
gósággal vállalja magára.

— Rendőri hírek. A vízbe esett. Suták Mihály 
tizenöt éves, nehézkórban szenvedő fiú szerdán a 
klingertárói tó mellett haza Rovnára igyekezett. Út
közben valószínűleg utolérte betegsége s valahogyan 
beesett a tóba, ahol senki nem lévén halálát lelte. — 
Betörési kísérlet. Folyó hó ötödik napján éjjel való
színűleg a Kálvária hegyen dolgozó kerti munkások 
be akartak törni Kőrös László főerdész éléskamrájába. 
A vasrácsot már fel is feszítették a mikor észrevették 
s elzavarták őket, sietségükben ott hagytak egy csá
kányt. Most folyik a nyomozás, mely valószínűleg ered
ményre vezet. — Betörés. Folyó hó 7-én éjjel betör
tek Laszke Antal városi erdővéd udvarára, honnan 
elvittek hét tyúkot meg egy kakast. A nyomozás 
azonnal mégindittatott és eredményre is vezetett. A 

tettesek Kollárik György és Veszély András többszö
rösen büntetett tolvajok, kik a tvukhus helyett most 
a vizsgálati fogság Ízletes kosztját. élvezik. — Lopás. 
Folyó hó 4-én. ellopták Vitelei György bánkai lakosnak 
összes mezei -gazdaságához szükséges szerszámait. A 
nyomozás megindiltatott. — Véres verekedést rendezett 
nagypénteken délután Leporisz János a Deák-Ferencz 
utczában. A rendőrség mentetté ki a vérengző ember 
kezei közül a véresre vert áldozatát. Leporiszt, az ünnepi 
verekedésért az ünnepekre becsükatta a rendőrség.

— Hazafiság. Egy budapesti nagy czég, melynek 
nevét még ez úttal nyilvánosságra hozni nem akarjuk, 
itteni üzletfeleinek német nyelven irt üzleti leveleket 
küldött. Barth Antal és frgina Anial hentesmesterek, 
polgártársaink, kikhez e német levelek intézve voltak, 
azokat azon illedelmes, de határozott .megjegyzéssel 
küldötték vissza, hogy ők üzleti levelezéseikben kizá
rólag csakis a magyar nyelvet használják, és el várják, hogy 
a belföldi nagy czégek is velük szemben szintén magyar 
nyelven levelezzenek. Két derék polgártársunk ezen 
hazafias eljárását sokan követhetnék és az külön di
cséretre nem szorult.

— A F. M, K. E. 196. sz. gyűjtő persolye, 
mely a m. kir. dohánygyárban van elhelyezve, f. hó 
7-én felnyittatván benne 23 frt 18 kr- találtuto.lt; mely 
eredmény 1898. január 1-től számítva igen szép és 
örvendetes. Vivant sequentes!

— A teljesen elhanyagolt városi vigadó jó
karba hozása iiánt, mjnt értesülünk, sürgős kórvényt 
adott be a város tanácsához a .bérlő és kijelentette 
egyben, hogy ha. a város kívánságát, nem fogja lelje- 
siteni, ö kénytelen lesz a bérleti szerződést azonnal 
felmondani. Lapunk, de a törvényhatósági bizottság 
több tagja is már többször, aZ ünottságig ; pmoit 
erélyes hangon szót e v pusztulásnak induló: .vámosi 
vagyon jókarba hozatala iránt, de sajnos, hasztalanul! 
Miért akvirál a a áros uj telkeket és épületeket, mikor 
a régieket nem tudja, vagy nem 'akarja fenn tartarji 
és a pusztulástól megóvni?? Végr’e valahára szakadí
jon meg minden türelem és utasittassék a város taná
csa, hogy most már/eZtóíW// e skandalózus állapotnak 
véget vessen és a vigadót kertjével, udvarával,.szálló
épületével és tekepályájával együtt legalább annyira- 
mennyire rendbe hozassa, hogy ne jusson eszébe ak arra 
járó polgárnak : „Csárda fala dűledezik, roskad ; Szegény 
bérlő fülek, t vakargat." — Elvárjuk, hogy a városi 
vigadó pusztuló állapotát a holnaputáni közgyűlésen 
valamelyik bizottsági tag szóba hozza; meri elvégre 
itt is áll az, hogy a törv.-hat bizottságnak egy: légibb 
keletű utasítása végre nem hajtatott.

— Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros tör
vényhatósága rendes havi közgyűlését holnapután, 
kedden tartja meg, mint azt már a múlt számunkban 
említettük. — A közgyűlés tárgysorozatából kiemeljük: 
A polgármester jelentése a közigazgatás és háztartás 
márczius havi állapotáról. A nmeit, m, kir. belügy
minisztérium f. évi 17741. sz. rendelete a 15(1,000 frt 
kölcsön törlesztésére megállapított tervnek jóváhagyása 
iránt. Ugyanannak f. évi 13415. sz. rendelete a 48-iki 
nagy idők ötvenedik évfordulójának megünneplése iránt 
tartott közgyűlési határozatra lett észrevételek tárgyá
ban. A nméít. m. kir. honvédelmi minisztérium f. évi 
17609. sz. körrendeleté az iránt, hogy a törv.-hat. tiszt
viselők fiiai ugyanoly tandíj mellett vétetnek fel a rn.. kir. 
honvéd hadapród-iskolákba, mint az .állami tisztviselők 
fiai. A múzeumok és könyvtárak országos felügyelősé
gének í. ovi 44. sz. átirata az iránt, hogy két tagja ide 
fog érkezni az itteni múzeumi, könyvtári és a levéltári 
ügy rendezése végett. Tanácsi előterjesztés a v. levéltárak 
rendezése ügyében. Tanácsi előterjesztés a főjegyzői 
irodában berendezett fiók-teléphonállomás költségeinek 
a város részéről leendő viselése tárgyában. Tanácsi 
előterjesztés „A m. kir. erdészeti kisérleli állomások 
működési szabályzata" tárgyában. Tanácsi előterjesztés 
a f. évi márczius hóban megejtett egészségügyi ’ vizs
gálatról. A városi tanács előterjesztése a kórház tulaj
donát képező Buócz-féle háznak 325 frt bér mellett az 
erdőmester részére leendő bérbeadása iráni. A tanács be
terjeszti a város részére' megítélt kiállítási elismerő okle
velet és érmet. Tanácsi előterjesztés a .városi légszesz
gyár 1897. évi számadásainak felülvizsgálása tárgyában. 
Tanácsi előterjesztés néhai Reiprich Ágoston volt v. 
dijnok temetési költségeinek fedezésére 30 frt segély 
engedélyezése tárgyában. A v. erdőmesterer-éves je
lentése. Tanácsi előterjesztés á beteg ápolást alap 1897. 
évi számadásának felül vizsgálásai ügyében. Tanácsi 
előterjesztés a Selmecz-garamberzenczei vasútvonalon 
egy harmadik vonalnak beillesztése és az áruszállítási 
díjtételek leszállítása iránti felirat tárgyában. A honi
megyei m. kir. tanfelügyelő közlése, hogy a’ városi 
iparostanoncziskola részére 500 frt államsegély engedé
lyeztetett. Bemutattatik a szandriki ezüstgyár által a hod
rusi honvédsiremlék javára Adományozott ezüst koszorú. 
A tanács előterjesztése a bányászati s erdészeti aka
démiának kertészeti ezélökra megfelelő lelek átengedése ’ 

iránt. A tanács előterjesztése a Sz. Erzsébet kápolna 
mellett levő bértelek megvétele iránt. A Geramb János 
József, bányaegyesület kérvénye, házi gyógyszertárnak 
engedélyezése iránt. Bárdossy Antal kir. bányatanácsos 
kérése itteni illetőségű kötelékbe való felvétele iránt. 
— Ezekhez járul még a Popper féle szerződés meg
hosszabbítása. Mint látható a tárgysorozatból áTözgyülés 
érdekes és fontos ügyekkel fog foglalkozni.

— Klincsok Náczó hundstosziar okoskodásai.
Zenyirn jó barát, Vidlieska Harizó, olvasta zujságban, hogy 

nagy zujság Budapestben földalattyi vasút. Mienk bányánkban hány 
száz év óta van földalattyi lóvasut és senki nem zujságolja róla.

, ügy. gondolom magamban: szotyolista olyan, mint van szo- 
tyos zalma; zegiszsiges belseje nincs van neki.

Zujságban olvastam, hogy Styavniezán lesz még magasabb 
ziskola, íniiit zakadémia. Magasabbra csinálnák, mint zuj akadé
miát és lesz bennye kiilön-ktilön ólom, réz, vas, szén, só, ezüst, 
zarany, bányász és hutász, gípísz, ípítisz, elektritikus, .közönsiges 
fa és erdészetyi, zuz.dászatyi, vasutyi, gyümölcsészetyi, tehenészetyi, 
halászatyi, kertészétyi, méhészetyi, csillagászatyi és nem is tudnyi 
még miesodászatyi szakmány; sak fiiéin tőle, ne legyen béliile babi- 

• lonyászatyi zavarmány. : • 1
Bányász zurak fent panaszkodjak: nincs viz és sok ezerbe 

kerülnye vizet fent megtalálnyi. Bányász zurak lent bányában 
panaszkodjak : nagyon sok van viz és milliókba kóstyál annak el- 
vezetise. — Hát mért eTesztyik vizet hányákba lefolyni?

Múltkor a „kresmiskás" szolja hozzám: Náezó, iniért iszi 
maga annyi gájsztot? Povedalom neki rá: hát rnibul élne maga?

Bányásznál klopacska olyan, mint katonánál. a csata trom
bitája és még sem kap köztünk senki vitizségi medailot.

Zenyirn teste többször nézi bele a halál torkába egy hét alatt, 
mint sok katona égisz szolgálatyi ideje alatt ... sak hogy nein 
olyan czifra ruhában.

Zujság Írja : Styavniezán zaranyeret találták elhagyott bányá
ban s vizet levezetnek belőle kanálisban Garamba. — Nem tudom 
elgondolnyi, hogy megint csináljanak milliós kanálist .Garainbá, 
mikor Styavniczának közönsiges kis kanálisa sincs van.

Ha le fárolok az aknába égő kahányeczemmel és szemre 
huzom zenyirn bányász sipkámat, azt gondolom: én vágyom a föld 
ura; do ha feljövök kialudt kahanyeczemmel és feltolom sipkámat 
zenyirn izzadó homlokra, azt gondolom: én vágyom csak szegény 
„Náezkó."

Szeretnék megtraktálnyi egyszer a „kresmiskást" lent bányá
ban az övé gájszttal.

A zuzdászos sak töri, á hutász sak olvasztja, de mi bányá
szok hozzuk napvilágra a jérezet.

Király ző felsige születisinek, aztán Szent István és a bánya 
offera napján nagyobb zűr .nálamnál nincs van. De ez sak három
szor van meg egy évben.

Bányász boldogsága nagyobb, változatlanabb volt, inig nem 
ismerte — váltót.

Most pedig fogok okoskodnyi, hogy a jővő hétre is megmond
hassam valamit. Addig is f „Pohvalen!“

— Szerkesztői üzenet. Sz. J. É. e's G. nek-S. Szob. — 
.A szép tojáskákat épségükben kaptuk, s menten a legtöbbjét tyuk 
alá is, rakt.uk. De hogy mit és mennyit „költ’nek" ki azokból, .azt 
még nem tudhatjuk természetes okból. De ha .„költeményük" oly 
silány vón, mint „ez", nagy örömünk benne, bizony akkor nem lesz. 
— Reméljük hát. bizton, hogy költenek jobbat e rim üzenetnél, 
mely költőt borzongat. De bár mint is légyen, megköszönjük szé
pen.szives küldeménytek, a mit . vártunk régen, s a mely husvét 
tájban jókor is jött éppen.

Selmeczi teleton-hirmondó „Újság"
Zóna idő : április 10-ike, vasárnap d. e. 9 óra pontban. 

Boldog Alleluját kívánunk mind közönségesen.
Vezérczikk:

Végre!. Végre itt a husvét, a szeretet legmagasztosabb ünnepe. 
Végre itt a tavasz; a múlt őszi, szüretkor berúgott természet 
felébredt zsibbasztó mámoros álmából. A látóhatár nyugatról 
borul, egymásután 36-szor villámlott nyugaton, a miből a 
jósok a kvóta emelkedését magyarázzák. Végre itt az idő 
fogy talpon legyünk és daczára minden felhőnek megragadva 
az első botot és alkalmat, felmenjünk a Szitnyára, hogy onnan 
tekintsünk be a politikai és társadalmi zavarokba, hogy az 
útvesztő ajtaját megtaláljuk. Végre, qü végre!

; ■ - ■, : * I < j l ; I
Tárcza.

H ■. n v Nin^eir'unnyi .szódavizesepp a sorbén. L F \ _
Mint á hányszor eszembe jutsz te nékem.

i j . |Látlak; éjjel, látlak pappal mindenhón,; ,, .. ' ,
■' Héjlr a 'szivem, esalr azt mondja,’ jobb otthon.!. '

A légyott. (Eredeti vaspálya koszorúzott novella). A Szitnyát 
megaranyozta a felkelő nap bánatos sugarai Egy spéci vágtat 
saját lábán a hegyre, szive dobogását elnyeli a fülemülék 

' kecses- bájdala. Fö’lér, Megtörli homlokát és árcza kiálló ré- 
szét, ráül egy kingró sziklára és aggodalmasan lógatja lábát 
és orrát, figyel, gukkeréz, hogy jön-e már szive virága, a 

■ , . ' silfid habtündér. Ali, de. mi., zaj hallszik a mélyből? (folytatása
következik).

’ . ; c Belföld. ,. , ■■ ..
Sensati'ó. Fiúméban leesett egy meteor, a melynek egyik ol

dalán ezek á síavák .olvashatók .< ’Selmeez volt de nem lesz!
Német sógor. Becsben az hir van elterjedve, hogy mi nemcsak 

. á nagyobb , kvótába megyünk bele, de hajlandók vagyunk 
■ egész ' Ausztrtiát egy országos banketten torkig etetni és 

itatni, .ha .egyszer , szerencséi tét a német., sógor, .nemzet.- lato- 
-• galásávaf. •

Cseh békiilés. Mivel a husvét alkalmából hazánkból vaggon-
' ’ ’ sz'ámra' tették' megrendelésekét és vásárolták pfágái sonká

kat, a csehek közérszühte irányunkban hamar a zérus fölé 
szökkent.

Szomorú hősök. Zimándi és Zelenyák urakat a nemzet 
megfostotta az ú r titulustól és nevüket kiiörülte a polgárók 
névsorából.

* > 
Külföld,

A háború,. Madrid, és New-York között létrejött konflietust tiz 
skatula Cuba szivarral szüntették meg. <

Fölb sle'gr Bulgáriában aIpénzügymijiiszter 26 kr. fölösleget mu
tatott ki a költségvetésben. Mozgalom indult.inog, hogy a 
fejedelemből császár legyen. >

Zola fölmentése. Zolát azért mentették fel,'mert attól féltek, 
. hogy .legujabb^-börtönr-ügényében pellengérre állítja.a.fran- 

czia fogházak belső világát.

tuto.lt
rakt.uk
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Hírek.
Új iroda. Turista egyletünk irodáját a Szitnya hegyi pavilon

ban rendezi be. a hol a jelentkező tagok azonnal friss ételben 
és italban is részesülhetnek.

Élelmes f ö 1 d i n k . A kinematograph tulajdonosa felvette színhá
zunk és vigadónk képét, a miket világszerte fog mutogatni. 
A mozgás a képen — a folyton hulló vakolat

Bár csak igaz volna. A londoni Times azt írja rólunk, hogy 
vizvezetékünkben olyan nagy nyomású a bőséges víz, hogy a 
városunk fölé csoportosuló felhőket a vizsugarakkal bármikor 
szótkergethetjük és eső dolgában nem szorulunk az égiekre, 

llogy lehet nálunk egy kéményt felhúzni? Ugyanolyan úton- 
módon, mint a hogy négy darab léezhez jut az ember a 
városnál.

Ki akar? A ki a nyáron a rovnai nyaralóban tánezolni akar, az 
legyen szives még egyszer születni.

Figyelmeztetés. Mindazoknak, kik már türelmetlenül vár
ják. hogy az új kaszinó felépítésére részvényeket jegyezhesse
nek, tudomásul hozzuk, hogy a 12-es bizottság elrendelte a 
gyiijtöivek megírását s igy azok alighanem, nemsokára, az 
őszre el fognak készülni.

Jó az előrelátás. Ha a rovnyai nyaraló már készen állna, 
a múlt heti vihar bizonyosan elsöpörte volna.

*
Színház és művészet.

Uj intendánsok. Zichy Gézát és Keglevich Istvánt emlegetik 
újból intándás jelöltekül. De ők csak akkor hajlandók ezt a 
terhes állást elfoglalni, ha a fővárosi színházakhoz a selme- 
ezit is megkapják — lomtárnak.

Filharmonikusok. A felső piaez éjjeli konczertezői művészi 
tapasztalatok szerzése végett elutaztak, hogy hangban is 
megerősödve eleget tehessenek a tulesigázott kivánalmaknak.

E[szerződés. Maezováry házi művészünket a bayreuthy előa
dásokra a nyárra szerződtették.

*
Irodalom és ivodalom.

Monográfia. A legközelebb meg fog jelenni könyvpiaczunkon 
egy könyv, mely a legapróbb részletességgel fogja tárgyalni 
városi gazdasági ügyeinket, a melyekbe laikusnak betekinteni 
eddig még nem lehetett.

Vendéglő megnyitás. Uj vendéglő nyitók meg városunkban, 
melyből a szóda száműzve lesz.

*
Törvényszék.

F ii 1 r e n d c 1 e t. A kúria elvi határozatban mondta ki, hogy a 
fül mindenkinek jogos tulajdona, a mihez még a tanító sem 
formálhat jogot.

Tilalom. Rendőreinknek hivatalból meghagyatott, hogy beteges
kedniük nem szabad, meghűlés ellen nátha serummal oltat- 
nak be.

*
Szerkesztői üzenet.

Bakfisnak. Versében van egy kis réminiseentia, de mint látja, 
a tárcsában megjelent. Örömmel üdvözöljük munkatársaink 
sorában.

Bús utasnak. Vasútunk ügyében tett minden felszólalásunk 
falra hányt korsó. Nyugodjék meg végzetében.

Szenvedőnek. Hajhullás ellen határozottan jó fogat húzatni, 
mórt a foggyökér elszívja a hajgyökér nedveit.

Kiváncsinak. Negyven éves korú hajadonnak már nagyon is 
lehet napraforgó virágot tűzni keblére.

*
Hirdetések.

Olcsó zongora. Nagyon olcsón eladó egy szárnyzongora, mely 
különösen szárnyasok elzárására ajánlható.

Házasság. Egy érett fiatal ember, ki sokáig volt Sehenk di\ 
assistense, feleséget keres, ki a fiúgyermeket szereti.

Bérbeadás. A turista egylet a fővárosi nyaralóknak olcsó pén
zért bérbeadja menedékhelyeit.

Haj kenőcs. A legjobb hajkenőcs az ungventum agathonis, 
melytől a bajusz szép sárga szint is kap.

Felelőtlen szerkesztő: a Hírmondó.

HIRDETÉSEK.
IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI 
Hagenmacher-féle palaczk-sőr I 

Valódi bazini bor!
A Szent Háromság-téren Balázs J. kiméröm- 
nél Hageninaclier-féle pastorizáit 
friss bajor palaczk sör, továbbá valódi 
bazini bor és kitűnő szeszes italok 
kaphatók, miket a nagy közönség becses 

figyelmébe ajánlok.
Tisztelettel

ROSENFELD JÓZSEF.

Van szerencsém a nagyérdemű 
tudomására hozni, hogy a helybeli 
apácza-zárda épületben

Weisz Lipót czég

b. 
uj

alatt

női- és férfi-divatáru üzletet
nyitottam.

Összeköttetéseim a legnagyobb bel- és külföldi 
gyárakkal azon kellemes helyzetbe hoznak, hogy min
den czikkben, a legnagyobb igényeknek minden tekin- 
ben teljesen megfelelni képes leszek. Fötörekvésem 
leend, hogy a nagyérdemű közönség teljes bizalmát 
szolid üzleti eljárás és kiszolgálás által megnyerjem s 
fentarthassam. A nagy érdemű közönség becses párt
fogását kérve, maradok

alázatos szolgája 

Weisz Lipót, 
Minták vidékre pontosan és díjmentesen 

küldetnek.

Tudomást] ■ J
Bátor vagyok a n. é. közönség b. tudomására 

hozni, hogy Peri Benő budapesti czég 

varrógép és kerékpár 
raktárának; Neutvisz József braunai (Cseh
országi) czég 

fafüggöny-redők (rolók) 
raktárának és Reissenzahn Antal budapesti 

gazdasági gépgyárának 
képviseletét és illetve a nevezett ezégek gyárt
mányainak elárusitását Selmeczbánya és vidé
kére magamra vállaltam.

A midőn ezt a n. é. közönség becses tudo
mására hozni van szerencsém, egyben értesítem, 
hogy megrendeléseket üzletemben is elfogadok’ 
de személyesen is bátorkodni fogok megrendelé
sek végeit tiszteletemet tehetni.
Varrógépek, gazdasági gépek s a legjobb minő
ségű kerékpárok részletfizetésekre is adatnak.

A n. é. közönség nagyrabecsült pártfogását 
kérve maradok kitűnő tisztelettel

Hodrusbánya, 1898. april havában.
Steinen Ignácz, 

kereskedő.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUBAFEST, Ardrássy-ut 29. (I. eni.) 

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

A „SZAUDBIK”
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

in i n <l e n n e m rí e z ii .^ i á r n t,
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

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

vxxxxxxS
fjj ÜZLET MEGNYITÁS!!! • • •

Bátorkodom a helybeli és a vidéki nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Selmeczbányán a Deák Ferencz-utczában (Ochtendung-féle házban) 

üveg* és pomellánkereskedési rendeztem be.

r

mindennemű üveg árukat,Raktáron tartok : porczellán, lámpa, tükör, kép és 
a legnagyobb választékban.

Elvállalok az üvegszakmába vágó megbízásokat, u. 
zéseket és ablak bevágásokat, a mely czélra, egy szakértő

A midőn fentjelzett uj üzletemre a n. é. közönség becses figyelmét felhívni 
van szerencsém, bátorkodom egyúttal arról is értesíteni, hogy előnyös összeköttetéseim 
folytán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy úgy az áruim eladását, mint a bevágatási 
munkákat legjutányosabb árban eszközölhetem.

Ezen alkalomból egyszersmind bátor vagyok a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy üveg-, porczellán-, pipere- stb. árúim már mind megérkeztek és üzletem teljesen 
fel

m. kép, és tükör kerete- 
üzletvezetöt alkalmaztam.
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van szerelve.
A n. é. közönség becses pártfogását kérve maradok teljes tisztelettel

StarR
üveg- és porczellán-kereskedö.

Ugyanott egy jóJnázlból való fiú tanulóul felvétetik.
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házakhoz alkalom adtán minden e szakmába vágó czikkeket készségesen

Mindennemű félreértések kikerülése végett kényletve érzem magamat 
annak köztudomásra hozatalára, hogy az új apáczazárda épületében meg-^ 

nyíló üzlet tulajdonosa:
Weisz Lipót úr, sem testvéri, sem egyáltalán rokoni vagy bár

mily üzleti viszonyban velem nem áll.
Ezen kijelentésemre csupán családi, üzleti régi viszonyaim és a név

azonosság kényszerit.

Ezzel kapcsolatban van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy kitűnő, olcsó, tartós, szolid áruimról immár eléggé ismeretes és — köszö- 

/ nettel mondhatom — elismert és kellőleg méltányoltnettel mondhatom — elismert és kellőleg méltányolt

A 1M H A ZAM
(a Slanga-féle házban)

f. é. május 1-től két újabb helyiséggel kibővítem, úgy, hogy most a legnagyobb 
igényeknek is képes leszek megfelelni áruházam dús választékú felszerelésével.

Kérve az eddig is mély köszönettel tapasztalt pártfogást, maradok tisztelettel
WEISZ

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeezbányán. 1898.


