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SELMECZBÁNYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE..
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:

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

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

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

---- Megjelen minden vasárnap. ----

Lesz vasutunk.
Végre sok vajúdás után az általunk is sokszor 

szóvá tett és sürgetett vasúti ügyünk dűlőre kerül. 
Ezt lehet legalább következtetni a múlt csütörtökön 
Szitnyai József polgármester elnöklete alatt tartott 
népes vasúti értekezlet megállapodásából, mely szerint 
ajánlani fogja a város közönségének, hogy a Németitől 
a selmeczi kohóig kiépítendő széles vágányu vasút 
költségeihez 200000 írttal hozzájáruljon.

Az értekezleten Hontmegyét Czibulya László 
alispán képviselte és megjelent azon Horschilz Frigyes 
épitővállalkozó is.

Miután az elnöklő polgármester az egybegyűlteket, 
de különösen a velünk jó barátságban álló szomszéd 
törvényhatóság alispánját meleg szavakkal üdvözölte, 
felkérte Horschilz Frigyes vállalkozót, hogy a kérdésben 
álló vasút kiépítésének terveit előterjessze.

Nevezett vállalkozó ezután felsorolta mind azon 
indokokat, melyek kívánatossá teszik Selmeczbánya 
városára nézve, hogy a tervbe vett vasút kiépítését 
saját, jól felfogott érdekében előmozdítsa ; de rámu
tatott azon technikai akadályokra is, melyek úgy szólván 
lehetetlenné teszik e vasútnak a kohónál feljebb, csak 
Ferencz-aknáig is való kiépítését. Mert ezen darab
nak, a kohótól a Ferencz-aknáig való kiépítése a vá
rosnak még külön 300000 írtjába kerülne, mivel ez 
esetben a vasutat már Németitől kezdve a tervezett
nél egészen más vonalban kellene kiépiteni. De el
mondja, hogy ezért a két vasutat Kisiblye mellett le
hetne egy fogas kerekű vasúttal kapcsolatba hozni, 
mi nem nagy akadályokba ütköznék. Tervbe van véve 
ezen felül egy szárnyvonal kiépítése Ipolyságtól— 
Verőczére, mi ha megtörténik, a Selmecz—Ipolyvölgyi 
vonal lesz a legrövidebb és leggyorsabb összeköttetés 
a székes fővárosnak irányuló vasúti világ forgalom
mal. Ajánlja ennél fogva az általa benyújtott és a 
Hontmegyei érdekeltség által is helyesnek talált terv 
elfogadását.

Erre felszólalt Czibulya László Hontvármegye 
alispánja és oly meggyőző, hatalmas érveket hozott 
fel a mellett, hogy e város haladása, fejlődése, keres
kedelme és ipara okvetlenül megkívánják, hogy egy 
széles vágányu vasút által a világforgalommal kap
csolatba hozassák és arra most meg van az alkalom 
a vasútnak Németitől a selmeczi kohóig leendő ki-

T A R C Z A.
„Hiszek . .

Hogyha csendes este váltja fel
Munkával betöltött napomat 
És merengve nézem sokszor el, 
Mint ragyog a magas boltozat 
Lenni kell egy mindenek felett 
Nagynak, ki aláz, büntet, emel, 

„Hiszek egy Istenben.8

Éjjel a nagy csendben virrasztva, 
Feltámadnak múltam képei. 
Óh látom, mint válnak vigaszra, 
Lassan, bánatom emlékei.
Látom mindenütt, ott fenn és lenn, 
Az 0 nagy hatalma végtelen,

„Hiszek egy Istenben."

Mint a tiszta éjnek hűvösén, 
Harmat száll virágok s fűre, 
Meglörten ha tán kételkedém 
ügy száll vissza lelkemnek üdve, 
Megjön, ismét visszatér hitem 
És kél az áhitat szivemben,

„Hiszek egy Istenben." 

építése által, hogy általános helyeslés követte szavait. 
Csak Sobó Jenő akad, tanár, biz. tag adott azon 
nézetének indokolt kifejezést hogy első sorban is a 
Garam-Berzencze—selmeczi szükvágányu vasutat kel
lene rendes vágányuvá kiépiteni, mig a vállalkozó 
javaslatait Farbaky István orsz. gyűl, képviselő is, az 
adott körülmények között támogatta.

Az értekézlet d. u. 3 órától hat óráig tartó 
tanácskozása után kimondotta azon megállapodását, 
hogy a Németi—selmeczi rendes vágányu vasút ki
építését és az e czélra 200000 írtnak fordítását ajánlani 
fogja azzal, hogy a pénzügyministerium is megkeres- 
tessék, hogy a bányakincstár is hozzá járuljon e vasút, 
költségeihez.

Hisszük, hogy ezen javaslat el is lesz fogadva 
és akkor biztosan számíthatunk arra, hogy már rövid 
idő múlva a nagy világforgalommal Selmeczbánya 
városa is kapcsolatba jön és e vasút a város fejlődésének, 
kereskedelmének és iparának hatalmas emelő tényező
jévé váland.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Lovag Berks Lothar 

csász. és kir. kamarás és kormánytanácsos Boszniá
ból, testvéreinek látogatására ideérkezett és néhány 
napot itt fog tölteni. — Svehla Gyula főbánya
tanácsos, bányaigazgató hivatalos kőrútjából múlt hétfőn 
visszaérkezett. — Bernhardt Adolf városi taná
csos, aFerencz József-rend lovagja ésCsányi Ottó 
főszámvevő Budapestről hazaérkeztek. — Czibulya 
László Hontvármegye alispánja a vasúti ügyben két 
napot városunkban töltött. — Farbaky István 
orsz. gyűl, képviselőnk rövid itt tartózkodás után 
Budapestre vissza utazott. — Dr. Stuller Gyula tb. 
főorvos Budapestre utazott.

— Kinevezések. Altmann Imre városi levéltáros 
főispánunk által városi tb. tanácsossá neveztetett ki. 
A kinevezett úgy a hivatalos mint a társadalmi téren 
folytatott sok évi működésével e kitüntetéshez valóban 
érdemeket szerzett. — Muzsnay Ferencz hodrusi 
segédmérnök, a nagybányai bányaigazgatóság kerüle
tébe mérnökké neveztetett ki.

Templommá lesz a nagy mindenség, 
Melyben sóhaj, hála mind egybe forr 
Mire majd a hajnal pirja ég.
Fényt szór, mint égő csipkebokor 
Világosságnak hajnalfényében.
Te vagy és Te mindenütt jelen,

„Hiszek egy Istenben."

V. Gaál Karolina.

rr

Őszi gondolatok.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárezája. —

Elfáradtak a fellegek. Megunták már, hogy a szél 
hajszolja őket tovább-tovább; völgyek fölött, hegy- 
lánczok ormai között; tépve, szaggatva őket, hogy itt 
is, ott is lemaradt róluk egy-egy foszlány.

Elfáradtak a fellegek s leszálltak a föld felé.
Eltakarják előlünk az eget, mintha azt akarnák 

jelezni, hogy az ég, a menyország nem halandó ember
nek való. Hiába minden remény, hiába minden vá
gyódás ; a remény csalóka, a vágyódás nyomában 
köny terem.

A virág is vágyódik a nap, a fényes, ragyogó, 
messzi nap után. Feléje fordítja kelyhét hajnalkor s 
napestig le nem veszi róla epedő tekintetét; éjjel róla

— Ödön napja. Kedves ünnepséget tartott 
gymnasiumunk lelkes ifjúsága szeretett igazgatója 
Ft. Panek Ödön ur névűnnepén. — A tanitványi 
odaadó ragaszkodás megnyilatkozása volt ez, mely
nek édes emléke sokáig megmarad. Hat órakor 
fölhangzott Zsaskowszki „Üdvözlő"-je, melynek össz
hangzó, szép előadása méltón dicsérte a fiatal éne
keseket. Ezután Bielek Ede VI. o. tanuló szépen ki
dolgozott beszéde következett, mire az énekkar, „Fel- 
köszöntőu-t énekelt. Az igazgató mondott most 
köszönetét a szeretet ily nemes megnyilatkozásáért; 
buzdította az ifjakat fáradhatatlan, kitartó munkára, 
lelkesítette őket vallás- és honszeretetre és tanította 
a tudományok, az erények utján való biztos haladásra. 
Magyar egyveleget hallottunk ezután, melylyel a szép 
ünnep véget ért.

— A honti ágost. evang. esperességi kerület 
e hó 24-én választó ülést tartott Terényben, amelyen 
az elhalt Sembery Imre kerületi felügyelő helyébe 
Laszkáry Pál honti földbirtokos és árvaszéki elnök 
választatott meg.

— A F. M. K. E. rendkívüli ülése. A Fmke 
központi igazgató választmánya, e hó 26-án Nyitrán 
rendkívüli ülést tartott, melynek egyetlen tárgya a 
Sembery Imre által végrendeletileg hagyott örökséget 
illetőleg szükséges intézkedések megtétele fölött való 
tanácskozás és határozat hozatal volt.

— Az erzsébet szoborra a helybeli kir. kath. 
nagygymnasium növendékei közt 34 frt 81 kr. gyűlt 
össze adakozás utján.

— A törv. hat. bizottság jövő havi rendes köz
gyűlése deczember 13-án lesz és azon Horváth Béla 
főispánunk fog elnökölni.

— A közigazgatás réformja. A közigazgatás 
reformjára vonatkozó törvénytervezetek, amint értesü
lünk, a minisztérium által már jó ideje annyira elő 
vannak készítve, hogy azok első és legjelentékenyebb 
csoportjának a parlament elé terjesztését most már 
csakis a k é p v i s e 1 ő h á z b a n uralkodó tespe- 
dés hátráltatja. Teljesen és végleg szövegezve 
van nevezetesen : A vármegyékről, a városokról és a 
közigazgatási bizottságokról szóló reformtervezet, a 
fegyelmi eljárásról szóló tervezet pedig az utolsó revi- 
zió stádiumában van és igy mi sem állana útjában, 
hogy az alapvető reformjavaslatokat a ház minél ha

álmodik, forró sugarairól, s ha ébred, a harmat öröm
könnyével üdvözli az ő szeretett napjának első 
sugarait.

Vagy talán a bu könnye az a harmatcsöpp ?! 
Talán érzi, talán tudja az a virág, hogy az, a mi felé 
vágya száll, az elérhetlen; s azért hervad, hervad, mig 
szirmai lehullnak; hervad, mig leveleit is mind Letépi 
a szél.

Pedig ez a vágya képezte életét; ez a vágy fa
kasztotta ki a bimbót, nyitotta a kelyhet, lehelt szint 
a szirmokra,, illatot ölébe.

S egyik virág a másik után hervadt el; lehullott 
a lomb is. A fák, cserjék mintegy panaszolva nyújtják 
tar ágaikat ég felé, s ez fátyol mögé rejti arczát, 
hogy ne lássa azt a néma panaszt.

Ember, te halandó lény! Nem fog-e el az avar 
mezők, lombtalan fák, az ereszkedő köd, szürke felhők 
láttára valami borongós fájdalom, mely elszoritja szi
vedet, s úgy szeretne könnyekben kitörni?! Melyről 
nem tudod, mely láthatatlan kéz csepegtette azt keb
ledbe ?! bánat-e az az elröppent múlt miatt, vagy 
borús sejtelem a rejtelmes jövőbe ? !

Vagy talán arra gondolsz, mennyi reményed csalt 
meg, mennyi vágyad epesztett hiába.

Eszedbe jut, mily meleg érzéssel tártad ki szi
vedet a világnak; hittél igaz barátságot, hű, odaadó 
szerelmet; hitted, hogy az ember, ez Isten képmása, 
lelkesedéssel követi e minden nemest magába ölelő 
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marább tárgyalja. A közigazgatási szolgálat pragmati
kájáról szóló törvényjavaslat, mely egyébiránt a tár
gyalás sorában is az utolsónak van főntartva, szintén 
olyan előrehaladt állapotban van, hogy az előbbiek 
tárgyalása során ezt is rövid idő alatt elő lehetne 
terjeszteni. Mindezekhez pótlólag még egy igen fontos 
törvényjavaslatot, készítettek elő a minisztériumban, 
mely az állami kezelés és igazgatás alá tartozó alapok 
és alapítványok kezelési és felügyeleti viszonyait ren
dezné.

— A ,2 Selmeczi gyógyászati és természet
tudományi egyesület44 tegnap tartott népszerű elő
adásán Tomasovszky Imre, akad, tanársegéd „a 
virágok színéről és illatáról" beszélt igen érdekesen. 
Mint már több Ízben hangoztattuk, kár, hogy az elő
adások oly kis teremben lesznek megtartva s ez okból 
számos érdeklődő nem hallgathatja; pedig az előadá
soknak közművelődési feladatuk és eredményük lehetne.

— A magyar kegyes-tanitórend 1898—99-iki 
névtára most jelent meg. Magyar Gábor a rend újonnan 
választott tudós főnöke — ez. kir. főigazgató, a Ferencz 
József-rend lovagja — nyitja meg hazai tanításunk 
önzetlen harezosainak névsorát. Csak egy futó pillantás 
és azonnal láthatjuk, hogy e rend tagjai a nevelés 
minden fokán ott találhatók, munkásságuk az elemi 
iskolától az egyetemig mindent felölel. 28 intézetükben 
8657 ifjú tanul 232 tanár vezetése mellett. A tagok 
száma 394; és pedig: áldozó pap — közöttük 10 arany- 
misés — 258, ünnepélyes és egyszerű fogadalmas növen
dék 100, fogadalmat nem tett 9, ujoneznövendék 27. A 
selmeczbányai társház élén Ft. Panek Ödön áll

— A balek-bál f. hó 21-én folyt le a Városi 
Vigadó összes termeiben, mely bálnak védnöke Dr. 
Schwartz Ottó m. kir. főbányatanácsos, akad, igazgató 
elnöke Schweiger Pál I. é. bányajogász volt, kit azon
ban hirtelen történt megbetegedése miatt Quirin József 
I. é. bányász helyettesített. A bál fényesen sikerült, 
amennyiben nemcsak a selmeczi hölgyközönség, de a 
vidéki is nagy számban vett részt. Az első négyest 
70—80 pár, a harmadikat körülbelül 40 pár tánczolta 
és csak a hajnali órák vetettek véget a jó animóval le
folyt bálnak. A terem szép díszítése a rendező bizott
ság érdeme; az ételek és italok jósága, valamint a 
pontos kiszolgálás Winterstein Bernát, a Vigadó bér
lőjét dicsérhetik.

— Próba tánczvigalom volt tegnap a Vigadó 
termében. Régi ismerősünk, a jó hírnevű táneztanitó 
Szőllősy Manó mutatta be fáradsága sikereit. Fölös
leges őt dicsérünk, csak annyit jegyzünk meg, hogy e 
mulatság igen jól sikerült.

— Hol vannak a színészek? Ezt kérdik nem
csak azok, kik béreltek már jóval egy hónap előtt, de 
az egész közönség, melynek mi is tudtára adtuk, 
hogy az első előadásnak múlt kedden kellett volna 
lennie. Hogy mi késlelteti a társulat idejövetelét, nem 
tudjuk, de hogy e halogatás előnyére nem válik, az 
bizonyos.

— Vadászati gyakorlat f. hó 20-án. Tiszta 
verőfényes őszi nap volt, s egész nap szélcsend ural
kodott Reggel erős dér és fagy mutatkozott, s oly 
hideg volt, hogy a dér és fagy az árnyékos helyeken 
még déltájban sem engedett fel. A vadászati gyakorlat 
színhelye a Selmecz-Bélabánya sz. kir. városoktól 

erkölcsi parancsot: „Szeresd felebarátodat, mint tennen- 
magadat!“ Hitted, hogy az erény díjjá: jutalom, s a 
jótett gyermeke: hála. Hitted, hogy a bizalom biza
lomra talál, s hogy, a kiért feláldozod magad, az 
legalább nem kívánja ráadásul még a lelkedet is.

E tiszta gondolatok fényében mily szépnek láttad 
a világot, napsugárral, virággal, illattal tele.

De elhervadt egyik virág a másik után; lehullott 
a lomb is, s látod, hogy ősz van; szürke, rideg, bor- 
zongós ősz, melytől megfázik az ember szive-lelke.

Szived meleg érzését a gúny lehűtötte, vagy 
legalább visszaijeszté elrejtőzni; a jó barát kihasznált 
s még mosolygott is tán hiszékenységeden; a sze
relem talán csak fájdalmat termett számodra s a fele
baráti szeretet helyett találtál haszonlesést, ármányt, 
dölyföt, irigységet, kíméletlen, kegyetlen önzést. Láttad, 
hogy az erényt sárral dobálják, hogy ne látszassák 
tisztasága ; láttad, hogy a ki neked hálával tartoznék, 
az gáládul megcsal, orvul elejt. Láttad, hogy bizal
maddal játékot űznek, s a kinek önzetlenül áldozatot 
hozasz, az utóbb még urad s parancsolod akarna 
leírni.

Oh, hogy halványultak egyre-egyre azok a ra
gyogó színek, melyekkel bizó, hivő, gyanútlan lelked a 
világot fölékesitette. Oh hányszor sebzett meg tövis 
hol csak virágot láttál; s ingovány volt a viruló rét.

S most szürkének, ködösnak, virágtalannak látod 
a világot.

Szived vérző sebét elrejted; homlokod megholt 
remények sírköve, s az életet már nem édes, de terhes 
kötelességül viseled.

bérelt és a bélabányai vasúti állomás fölött elterülő 
erdőterület volt. A hajtások hajtókkal és kutyákkal 
(tacskókkal) eszközöltettek. Az első hajtás a Lausbach 
és Patrov erdőrészekben történt. Cső elé került egy őz
bak, két db. őzsuta, egy nyúl és két db. császármadár. 
A második hajtás színhelye a Ptacsnik erdőrész egyik 
része volt. Itt 2 drb őzsuta, három drb nyúl és drb 
róka veretett fel. A harmadik hajtás a Szkalka és 
Ptacsnik erdőrészekben történt. Itt két drb nyúl és 
egy drb császármadár tereltetett a vadászvonal felé. A 
negyedik hajtás végre a Szkalka erdőrészben eszkö
zöltetett. Itt két drb nyúl és egy drb bagoly került 
cső elé. A vadászat rendezői: Hudák Aladár, Grenyik 
István, Klaussmann József és Kuka József érd. akad, 
hallgatók voltak. Ez alkalommal Klaussmann József, 
Günther Henrik, Party József és Szelényi József akad, 
hallgatók egy-egy db. nyulat, Hudák Aladár akad, 
hallgató pedig egy drb császár madarat lőtt. Két drb 
róka erősen megseréteztetett.

— Ipolyság emelkedése. Czibulya László al
ispán és Herczeg Vincze városi jegyzó e héten a 
pén-zügyigazgatósag dolgában Budapesten, a pénzügy
minisztériumban jártak. Graenzenstein államtitkár 
nyomban intézkedett és felhívta a várost, hogy az 
épület részletes terveit és a költségvetést mielőbb 
terjessze föl, hogy ennek alapján a szerződés meg
kötése iránt a tárgyalás megindítható legyen.

— A kanyaró, vörheny és difteritisz járvány 
szerű fellépése miatt az elemi iskolákat továbbra is 
zárva fogják tartani. Ezt a hirt kapjuk megbízható 
forrásból, de saját utánjárásunk eredményeként közölni 
jónak látjuk, hogy e járvány még hálaistennek nem az, 
mert a megbetegedések csak szórványosan fordultak 
eddig elé. Összesen talán 12 eset a belvárosban. 
Mindazonáltal az iskolák további zárva tartását csak 
helyeselhetjük a nagyobb baj megakadályozása czél- 
jából.

— A jövő hó 10-én tartandó műkedvelői elő
adásra a meghívók már szét küldöttek. Minden jel 
arra mutat, hogy e műkedvelői szini előadás. (A 
dolovai nábob leánya) pompásan fog sikerülni. Az elő
adást táncz követi.

— A drága piacz. A tegnapi hetivásáron fel
tűnő volt a drágaság, minek főoka abban keresendő, 
hogy piaczunkra rövid idő óta nem hoznak annyi 
árusítani valót, mint annakelőtte. így a baromfi, zöld
ség, burgonya és gabonanemflek jóval drágábbak 
tettek. — Hiába, a Garam-völgyi vasút sokat vont el 
tőlünk és ha az Ipoly-völgyi vasút is kiépül, a drá
gaságot még jobban fogjuk megérezni.

— A kiátkozott Hetilap. A városi tanács, mint 
halljuk, lapunkat a nagy anathémával illette és azt 
hiszi talán, hogy e kiátkozásával meg is fogja buktatni. 
Hogy mi szolgáltatott erre okot, azt a múlt lapszá
mainkban közölt czikkekből származó súrlódásokból 
sejtjük, de hogy ezen szigorú anathémára komoly okot 
szolgáltattunk volna, azt kétségbe kell vonnunk. Külöm- 
ben t. előfizetőinktől függ, hogy akarnak-e továbbra 
is egy független lapot, vagy sem és hogy akarják-e, 
hogy a tanács nagy kiátkozásának foganatja legyen. 
Mi meghajlunk a közakarat előtt, de ilyen fajta 
anathémák előtt még egyelőre nem.

Hallod, az esőcseppek mint verik az ablakot?! 
Mintha valami szürke szellem kopogtatna rajta 

hivogatólag: „Jer már, jer! Itt már az ideje; ősz van; 
lehullott már a falevél! Jer, jer!“

S te úgy hallgatsz e titkos szózatra. Lelked el
kalandozik, odatársul a könnyező felhőkhöz; a szél 
beléjök kap s viszi őket tovább, lelkeddel együtt; s 
ez letekint a földre s ott lát egy alakot, bánatos 
arczczal kitekinteni a gomolygó felhők felé. Oly bá
natos ez az arcz, hogy az a lebegő szellem ott főnt 
a fellegek közt megszánja s könnyet hullat reá. E 
csöpptől fölrezzen az az alak, s letörli a ráhullott 
csöppet.

Te vagy az az alak, s az a csepp szemedből 
eredt; ne 1 estelid, senkisem látta.

De ha visszahívtad lelkedet porhüvelyébe s újra 
bele kell vetned magad az örvénybe, melynek neve: 
élet,- akkor ne mutasd, hogy érezni is tudsz.

A világ kineveti azt, kinek szive van, s gyönyö
rűségét találja benne e szivet megsebezni.

Szenvedj és tűrj hallgatagon, ha csak rólad van 
szó; szenvedj és hervadj, mint a virág; hullasd le 
lombjaidat; itt az ősz; majd eljön a tél is; szép fehér 
szemfedőt tartogat, számodra, ezernyi csillaggal himeset; 
alatta pihenhetsz, alhatol szép csendesen.

Abai Ottó.

— A Selnieczbrtnyai Hetilap meglepetése. 
Méltányolva azt a rendkívüli érdeklődést és pártolást, melyben mü
veit olvasóközönségünk a „Selmeczbányai Hetilap“-ot részesíti, már 
íégóta foglalkoztunk azzal az eszmével, hogy közönségünk e szíves 
jóindulatát nagyobbszabásu meglepetéssel viszonozzuk. Ez az esz
ménk íme valósággá lón, mert oly értékes ajándékkal 
lepjük meg a Selmeczbányai Hetilap igen tisz
telt előfizetőit, melyet bizonyára igen szívesen fognak fogadni. 
Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint arról, hogy a Hevesi 
Jőzsei ismert iró által Budapesten szerkesztett gyönyörű kiállí
tású, gazdag tartalmú illusztrált havi folyóiratot, az Otthon-t 
ezentúl ingyen adhatjuk előfizetőinknek és csak a postai, csoma
golási és kézbesítési dij fejében számítunk fel negyedévenként egy 
koronát. E csekély összeg a lapunkra való előfizetés alkalmával 
küldendő be. Az „Otthon" a híres „Magyar Szalonénak egy 
külön kiadása (évi előfizetése 10 frt) telve legkitűnőbb Íróink dol
gozataival, legelső rangú festőink illusztráezióval. Közöl elbeszélé
seket, költeményeket, társadalmi és kritikai ezikkeket, népszerű, 
tudományos ismertetéseket, divatot (illusztrálva) azonkívül szebbnél- 
szebb aktuális illusztráeziókat és úgy a hazai, mint a külföldi festő
művészek legújabb alkotásait. Úgy, hogy az „Otthon" fölösle
gessé teszi minden egyéb szépirodalmi lap járatását. Az „Otthon" 
minden hó elsején egy vastag kötetben jelenik meg. És ilyenformán 
a „Selmeczhftnyai Hetilap" előfizetői 12 mondd tizenkét 
vastag kötetet kapnak ingyen és mindössze évnegyedenként egy 
koronyányi költségdijat számítunk föl. Hisszük, hogy olvasóink 
kedvesen fogadják a „Selineczhúnyai Hetilap" e meg
lepetését, melyet mi csak nagy áldozatok árán voltunk képesek 
megszerezni. Az uj félév alkalmából tehát kérjük t. előfizetőinket, 
hogy o „Selnieczbányai Hetilap"-™ szóló előfizetési dij 
mellé az „Otthon" részére minden negyedévért 1—1 koronányi 
költségdijat csatoljanak, hogy az „Otthon" képes havi folyóira
tot minden előfizetőnknek megküldhessük.

Árverés.
A Fritz-ház mellett lévő

f. évi deczember hó 5-én d. e. 10 órakor a Fritz- 
házban lévő akad, tanácsteremben tartandó árverésen 
három, esetleg hat évre bérbeadatnak.

Mindazok a kik ezen bérletre reflektálnak, felhi
vatnak, miszerint azon megjelenni,illetve zárt ajánlataikat 
addig beadni szíveskedjenek.

A közönség köréből.

Nem mulaszthatom el, hogy mindazon ösmerőse- 
imnek és barátaimnak, kiktől Rónaszékre való távozá
som következtében személyesen el nem búcsúzhattam, 
ez utón is Isten hozzádot mondjak.

Porubszky Béla.

Selmeczi

„rriss "CTjssug''
pletykamentes hírmondó.

Szerkeszti: Bárki.

á asuti éitekezlet volt ismét; most már biztos kilátásunk van rá, 
hogy vagy a németi—selmeczbányai vonal ki nem épül, vagy 
a selmecz-garanberzenczei megmarad keskenyvágányunak. 

A hidegvizgyógyász, ki a Híradóban hirdeti magát, mint halljuk, 
azért jött a téli évadban Selmeczbátiyára, mert azt hitte, 
mivel itt minden fonákul megy, — hogy a nyár Selmeczen 
deczemberrel kezdődik.

Képviselő kerestetik, — no, csak egy német biztositó intézet szá
mára. (Ha más képviselő kerestetnék, nagy öröme volna 
Klinesok Náezónak, ki e héten elhallgatott)

Általános tudomásra hozzuk, hogy hernyóból, tehát még a hírlap 
hernyóból is less a pillangó, mely messze száll és tarka 
színeinél fogva tetszik,

Az obstruáló menyecske.
Ha obstruál minden, obstruálok én is, 
Gondolja magában az én menyecském is. 
S hozzá fog legottan még azon nap este, 
Midőn hivatalból férjét haza leste. 
El is jött a férje a rendes órában, 
S nejét megcsókolta, mi volt szokásában; 
De alig hogy egyet, kettőt szólt hozzája 
Már menni is akart, mi volt szint’ szokása. 
Ja; de a menyecske akart obstruálni 
Éppen csak ez ellen s igy kezd perorálni. 
Jó férjeeském nézd csak beszédem van véled: 
Tél bekövntkeztét hát te nem is féled ? 
Ruha, fa és sok más s élelmiszer hogy lesz ? 
Ez a fontos kérdés neked gondot nem tesz ? 
Aztán meg esténkint, hogy hamar sötét van, 
Jaj de rossz nekem csak lenni egymagámban. 
Az újságod itt is úgy olvashadnád el, 
Mintha a korcsmában a füstöt nyelned kell. 
És a jó vacsora, van-e annak párja 
Bár mely vendéglőbe’ vagy bár mely korcsmába? 
Hát még a sok minden, mit igy megbeszélnénk 
S egymást megnyugtatva jobb kedélyben élnénk.
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S diskurálnánk szépen boldog szerelmünkről, 
Előbbi oly csöndes magány életünkről.
S tanácskoznánk arról, hogy lesz a jövőben, 
Hogy kötünk ki majd a biztos kikötőben. 
És a férj csak bámult, — letéve kalapját, 
Majd kis idó múlva leveté kabátját.
S leült a kedélyes kerék nagy asztalhoz
S hallgatta az asszonyt, hogy szóval mit halmoz.
S jött a vacsora és milyen jól esett mind, 
Őszi szél süvöltött a hidegben ott kint;
Bent meg a szobában asszony fecsegése 
És a kandallónak tüzláng melegsége 
Otthonos érzelmet szült a férj keblében
S elgondoló aztán igazáu és mélyen:
Hogy került ő haza minden áldott éjjel,
S az asszony fogadta roppant ridegséggel,
S lepihent az ágyba sivár érzelemmel, 
Hogy reggel megint csak elein kezdje el.
S most mi jó ez este, milyen más a neje. . . 
Éjszakázni aztán el is ment a kedve,

Kedves jó menyecskék 1 csak obstruáljatok, 
Hogy a férjeket most visszaszoktasátok.
A régi otthonos, családi élethez. . . .
Próbáljátok meg csak, — biz ezélhoz vezet ez.
S jobb ezélt értek el, mint szintén opponáló,
Mint a parlamentben a most obstruáló.

HIRDETÉSEK.

Van szerencsém a n. é. közönséget tiszteletté 
értesíteni, hogy

alföldről hozott, teljesen hízott 
fiatal sertéseket árusítok.

1898. évi 2375. számhoz.

Szállítási hirdetmény.

A selmeczbányai m. kir. központi fémkohóhiva- 
talnak 1899-ik év folyamán szüksége leend 1500 
(egyezerötszáz) métermázsa ócska öntött vasra, mely
nek szállítására ezennel nyilvános pályázat hirdeltetik 
megjegyezvén, hogy kisebb mennyiségre szóló ajánla
tok is figyelembe fognak vétetni.

A szállítandó ócska öntött vas, melyneklegfeljebb 
25 %-ka forgácsalakban átvétetni fog és az egyes 
daraboknak a 10 (tíz) kilogrammnyi súlyt túlhaladniuk 
nem szabad, tizenkét lehetőleg egyenlő havi részletek
ben szolgáltatandó be.

Ezen ócska öntött vas szállítása, illetőleg az erre 
vonatkozó ajánlat elfogadása után az egyes szállítmá
nyok a kohónál megmázsálva vétetnek át és minden 
szállítmányért járó pénzösszeg a szállítmány kitogás- 
talan átvétele után szabályszerűen (szerződési) bélyeg
zett nyugtató ellenében fizettetik ki.

Az 50 kros bélyeggel ellátott zárt ajánlatok, 
melyekben a szállítandó anyag beszerzési forrása is 
megjelölendő, 5 °/o bánatpénzzel ellátva 1898. évi de- 
czember hó 15-ig este 6 óráig a m. kir. központi 
fémkohóhivatalhoz Selmeczbányán küldendők be, hol 
a különleges feltételek is a hivatalos órák alatt meg
tudhatók.

A bánatpénz a szerződés megkötésekor készpénz
ben vagy biztosíték képes értékpapírokban 10 (tiz) 
százalékra egészítendő ki.

A m. kir. kohóhivatal fentartja magának a jogot 
arra, hogy a beérkező ajánlatok közül tetszése szerint 

azt elfogadja, a mely nézete szerint legtöbb biztosíté
kot nyújt, esetleg pedig valamennyi beérkezett ajánla
tot visszautasíthat.

Selmeczbányán, 1898. évi november hó 17-én
M. kir. kohóhivatal.

arácsonyi 
ajándékul 

ajánlom a n. é. közönségnek a 
Főtéri üzletemben kapható követ
kező árukat: — Legújabb divatu 
női kalapok, finom karmantyúk, 
szőr sapkák, gallérok, téli kez- 
tyük, kendők, gyermek ruhák és 
kabátok, kötények, fehérnemüek, 
téli czipők és valódi orosz sár- 
czipők, gyermek játékok, finom 
albumok, emlékkönyvek, hímzett 
szivar- és pénztárczák, legyezők 
báli keztyűk és czipők párisi 
illatszerek, férfi kalapok, nyak
kendők, Jager-ingek és e szakba 
vágó árukat mind gazdag vá- 
lasztikban. Ki[to6

Herczog M.
Feltűnő olcsó árak!

Tudakozódhatni hentes üzletemben.
Kiváló tisztelettel

Barth Antal,
hentesmester.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAI’EST, Aiidrássy-ut (I. em.) 

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

Sok oldalról ismételten hangoztatott óhajtást 
véltünk teljesíteni, a midőn elhatároztuk, hogy 

Divat- és 
vászonáru

üzletünk 
keretében a mai kor igényeinek megfelelő 

fehórneiiiíi varrodát 
létesítünk.

Azon körülmény, hogy városunkban üzlet- 
szeriileg vezetett ilynemű vállalat egyáltalán 
nincs,' s hogy üzletünk ezen uj ágának vezetése 
a helyben e szakmában legelőnyösebben ismert 
Hittriel* Emma urhölgyet megnyernünk 
sikerült: feljogosít bennünket azon reményre, 
hogy egyrészt nagyrabecsiilt vevőink idevágó 
megbizásaikkal is bizalommal hozzánk fognak 
fordulni; másrészt pedig, hogy legmesszebb
menő igényeiknek is megfelelni képesek leszünk.

Elvállalunk kelengyék elkészítését és min
dennemű himzésmunkát is a legjutányosabb árak 
mellett.

Tekintve, hogy uj vállalatunk életbelépte
tésével helyben és a környéken élénken érzett 
hiányt pótoltunk, van szerencsénk azt a nagyra
becsiilt közönség szives figyelmébe és pártfo
gásába ajánlani, s maradtunk

kiváló tisztelettel

Tibély Ágoston örökösei
Selineczbány&n.

A „SZAKDRIK” e2ü$Urú*gyar,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított. Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
m i n d e 1111 e m íí e z ü s t á r ú t,

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

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

pipere-tárgyakat, stb. stb.

^^Világtörténet
Képes diszmü a müveit közönség számára.

Áldássy Antal, Borovszky Samu, Fogarassy Albert, Geréb József, Goldziher Ignácz, 
Gyomlay Gyula, Mika Sándor

közreműködésével szerk 3 zti

Mintegy 2500 szövegképpel, 500 mümelléklettel, 60 színes mülappal 50 történeti térképpel, 8500szövegoldallal

Megjelenik tizenkét 
kötetben 

famentes, tehát soha meg 
nem sárguló papíron. 

Egy-egy kötet ára 
rendkívül díszes félbőr
kötésben, bőrháttal és 

vászontáblával
8 fx»t.

Minden négy hóban egy-egy 
kötet jelenik meg.

Megjelenik füzetes 
kiadásban is

240 füzetben.
Több füzet semmikép sem lesz.

Hetenkint egy füzet fog 
közrebocsáttatm.

Egy-egy füzet ára
30 ki?.

A füzetes kiadáshoz díszes 
bekötési táblák szállitatnak.

A Nagy Képes Világtörténet
megszerezhető:

a) Füzetes kiadásban hetenkinti 30 kros füzetekben
minden hazai könyvárusnál.

b) Kötetes kiadásban 12 kötetben, 8 Htjával
a) kötetenkinti utánvéttel bérmentve,
b) havi 1 frt 50 kros részletfizetésre.

A megrendelések a helyi könyvkereskedéshez vagy 
alólirt kiadóhoz intézendők.

Előfizető gyűjtők szíveskedjenek a kiadó
hivatalhoz fordulni.

Tájékoztató képes prospektust vagy 
mutatványfüzetet 

ingyen és bérmentve küld 
Joerges Á. Özv. és Fia könyvkereskedése 

Selmeczbányán.
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Uj üzlet megnyitás!
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség b. tudomására 

adni, hogy az itteni piaczon, a Fő-téren lévő és J. Wankovits L. 
ur tulajdonát képező házban egy
na^y és kis Híts’wstlíis melletti bor, palacxksös*.

pálinka éw likőr áriidát rendeztem be, 

a melyben a legolcsóbbtól a legfinomabb minőségig terjedő bort és 
palaczksört, valamint a legekszkvizitebb likőröket, rumot és konyakot 
tartok raktáron. — A legnevezetesebb bevásárlási forrásokkal való 
összeköttetésem egyrészt, másrészt pedig azon tántoríthatatlan 
üzleti elvem, hogy csak a legjobb minőségeket, a lehető legolcsóbb 
árakon fogom árusítani, felbátorítanak arra, hogy a nagyra becsült 
közönség támogatását kérjem azon biztosítással, hogy főtörekvésem 
leend a belém helyezett bizodalmát meg is érdemelhetnem.

Mély tisztelettel

Rosenfeld József.

Átadó üzlet Bátban.
Bát (Hontmegye) nagyközségben a főtéren lévő 

fűszer, festék, bőr, vas, gabona stb. üzletemet, melyben 
dohánytőzsde, váltóürlap és bélyegeladás is van, 
kedvező feltételek melleit, miután a magán életbe 
szándékozom visszavonulni, átadom, esetleg a tulaj
donomat képező házzal együtt, melyben az üzlet van, 
szabadkézből eladom.

Az átvevéshez szükségelt készpénz 2000—3000 frt 
Bővebb felvilágosítást ad :

Kaufman Kálmán, tulajdonos

üveg-, porczellán-, lámpa-, tükör- és képraktára Selmeczbányán
Deák Ferenez-utcza — (Ochtendung ház).

Rendkívüli nagy választék és feltűnő olcsó árak I!
Függő, 
asztali, 
zongora, 
irodai és 

üzleti 
lámpákat 

csakis
Ditmar és 
Brünnertől 

tartok
a 

legújabb 
égőkkel.

f 
'cisz Adolf nagy áruháza Selmeczbányán. (Deák F erencz-utcza)||

Női kelmék, díszek, fűzők, esernyők, barchettek, ágy és áztál térítők, paplanok, berlini 
kendők, női sálok selyemből és berlini gyapotból, gyermek és női harisnyák, legdivatosabb 
kötött és szarvasbőr keztyük, csipke és más függönyök, damaszt áruk, kanafaszok, 
siffonok, törülközők, portörlők, damaszt grádlik, zsebkendők, legújabb divatu batiszt 
és siffon úri ingek, nyakkendők és minden féle úri divatezikkek gazdag valász'ékban, 
minden nemű tábbeliek, egyedüli elárusitása a híres assbest talpoknak (40, 80, és 120 
kr.) s*b. stb.

Feltűnő olcsó árak! — Tartós, kitűnő áruezikkek!

Kitűnő jóságu gyöngyösi 

és báti édes must 
kapható Bog’ya János szt-háromságtéri vendéglőjében literije 40 irr*.

Tisztelettel
Bogya János

Allca.lxna.s karácsonyi ajándékok!

Ajánlom a n. é. közönség b. figyelmébe a legújabb 
valódi angol, majolika, karlsbádi porczellán, asztali, kávé, tliea 
mokka és mosdó készleteket. Teljes mennyasszonyi kelengyék 
egy mintában. Kiváló szép falidiszek, virágtartók, figurák külön
féle szentszobrok, nippek, sör, bor és likőr készletek. Dús kép 
és tükör választék. Mosdó asztalok, és hajlított faszékek, valamint 
a közegészségügyi követelményeknek megfelelő köpőcsészék. 
Képkeretezéseket és ablak bevágásokat mélyen leszállított 
árban eszközlök. A nálam vásárolt áruk oly szakszerűen lesznek 
csomagolva, hogy azokért a felelősséget magamra vállalom.

A n. é. közönség b. látogatásait kérve vagyok 
teljes tisztelettel

Stark Mihály,
üveg- és porczellánáruház tulajdonos.

Egy jó házból való fia tanulóul azonnal felvétetik.

Heider Emil-féle Morva- 
Schönbergi vászon.

Nagy nyakkendő választók 
igen olcsó árakban!

Szőnyeg raktár!

Karmantyúk és női sipkák !

Kitüntetve 12 arany és ezüst éremmel.

ADLER és GOLD
KASSA

SZERB. KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓK.

Havanna-rum 
mely évről-évre növekedő kelendőség
nek örvend, a legjobb körökben, 
valamint az összes háztartásokban 
mint kiilönlegességü

THEA-RUM
használtatik.

Mivel az egyes versenyezégek ugyan- 
ily palaczkokban kevésbbé jó minő
ségű árut bocsátanak forgalomba, kény
telenek vagyunk óvni a t. közönséget, 
más mint a mi jelzésünkkel ellátott 

literes üvegekben
” 99

99 99

töltött

havanna-rum 
vásárlásától s a midőn ennek szives 
tudomásul vételét kérjük, ajánljuk 
magunkat

kiváló tisztelettel

Adler és Gold
szerb kir. 

udvari szállítók.

Karácsonyi 
ajándéknak 

semmi sem
lehet alkalmasabb egy

jól járó óránál.
Ajánlom a n. é. közönség becses figyelmébe 
nagy óraraktáramat, melyben mindenféle zseb, 
fali- és ingaórák 2 írttól feljebb kaphatók jót
állás mellett.

Kiváló tisztelettel

Picéin Alajos.

V
en

dé
gl

ős
ök

 és 
m

ag
án

há
za

kn
ál

, m
in

de
n e 

sz
ak


m

áb
an

 vá
gó

 cz
ik

ke
ke

t k
és

zs
ég

es
en

 és
 ju

tá
ny

os
án

 
kö

lc
sö

nz
ők

.

—
 

W
 - 

—
—

—

A
 le

gj
ob

b s
 le

go
lc

só
bb

 TH
EA

-R
U

M
. A legjobb s legolcsóbb TH

EA
-R

U
M

.

Nyárnak’tt J^fr-’o.? Xgon't özv éc' Fia könyvnvorndéjábrin, Selmocvhényán. 1808.


