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SELMECZBÁNYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE.
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 ezimzendő.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
csak a „Selmeezbányai Hetilap*':

Egy évre..........................................4 frt.
Fél évre..........................................2 „
Negyedévre. . . . ..................... 1 ,,

Egyes szá
Egyes számok kaphatók a kiadóhiv.-ban és

»?: „Otthon" szépirodalmi havi füzettel:
Egy évre........................ 6 frt — kr.
Fél évre........................ 3 „ — „
Negyedévre................ 1 „ 50 „

í ára 10 kr.
Jót rges 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 mindén vasárnap. -----

A város jövő évi költségelőirány
zati tervezete.

A jövő évre szóló költségelöirányzati ter
vezetet Csányi Ottó v. föszámvevö már elkészí
tette, sőt az némi módosításokkal a tanács által 
is, beható tárgyalás után, elfogadtatott és meg
állapítás végett már legközelebb tűzetik ki a törv. 
hat. bizottság közgyűlésének napirendjére.

Az előirányzati tervezethez most még ér- 
demleg hozzá nem szólunk csak kiemeljük, hogy 
ezen elaborátummal a főszámvevő és a v. tanácsa 
dicséretes és sikeres munkát végzett, mert da
czára a mindinkább növekedő kiadásoknak, a 
pótadó csak 2%-kal lesz emelve. A múlt évihez 
képest a több és kevesebb bevételeket, valamint 
a több és kevesebb kiadásokat legjobban tün
teti fel a főszámvevő jelentése, melyet itt közlünk.

* *
*

A föszámvevö érdekes jelentése a következő: 
Tekintetes Tanács! Városunk 1899. évi költségelőirány
zatát a midőn szerencsém van előterjeszteni, annak 
összeállításánál, a rendnek és takarékosságnak követel
ményeit a haladás és fejlődés igényeivel igyekeztem 
összhangzásba hozni; -- s miután ezen városnak a 
a múltból visszamaradt, égető s elodázhatlan közegész
ségi és culturális szügségletei mindinkább a létesülést 
követelik, a varos bevételei azonban ugyanazonos ter
mészetüknél fogva vagy semmit vagy éppenséggel ke
veset szaporodnak : önként értetődik, hogy háztartásunk 
egyensúlya csak is az egyenes adókra kivetett községi 
pótadó felvétele által tartható fenn. — — S habár a 
fogyasztási pótadó behozatala által a bevételeknél némi 
szapoiodás mutatkozik is, s a múlt évhez mért kia
dásokra csak is a legszükségesebbek vétettek fel, s Így 
ezek egymáshozi viszonya a pótlék leszállítását eredmé
nyezné, nehéz ellensúlyt vet az erdőkből épületfa el- 
adásbóli rovaton, az 1897/1898. évben el nem ért elő
irányzat következtében az ezen czimeni bevételnek az

Márton Laczi.
- Paraszt történet —

— A „Selmeezbányai Hetilap" tárnája. —

— Ugyan pajtás, a keserűségét I mire jó az a 
szörnyű elbúsulás ?

Márton Laczi rá sem hederitett a szóra. Olt ült 
az ivó közepén, jobb lábát a szék zsámolyára emelé, 
a karján a könyöke nyugodott, tenyerével eltakarva 
szomorú orczáját. Az a haszontalan czigány meg azért 
is kesergőbben húzza, pedig már szive közepébe nyilait 
a nóta:

„Bús gerlieze csak azt mondja, énekli: 
Az a boldog, a ki nem tud szeretni"!

De hát mit is törődnék a mások szívügyével a 
Dina czigány! Előtte csak a fő: a pénz. Hej, Márton 
Laczinak sok szép forintocskáját elsiratta már a száraz 
instrumentumával! Ha üres is ma a pitykés lajbli zsebe, 
megszolgálta régen, megfizeti kamatostul ezután. Csak 
két hete, hogy egy darab vadonatúj tízest dugott a 
hegedűjébe azon örömében, hogy ledobva a fekete-sárga 
rnondurt, elsőt mulathatott az alsóvégi csárdában.

Hogy megváltozott azóta! Mintha ménykü ütötte 
volna meg a gyönyörűséges kedvét . . . Súgnak-búgnak 
a legények, ugyan mi találta olyan hirlelenében. Amott 
egy csomó már nyugtalankodni is kezd, a lányok is 
zsörtölődnek, olyika szemrehányó tekintetet vet kedve
séle, miért nem hozzák már ki a bandát, mikor olyan 
röttenetes kedvük volna a tánezra. De hát a hai'ag, a 
bosszankodás csak titokban emészt; ki merné megbán- 

1900. évre való tetemes csökkenése, továbbá, kénytelen 
valék a városi kath. elemi iskola! átépítését már a jelenben 
felvenni, miután a város elodázhatatlanul köteles a pol
gárok gyermekei részére egészség és testi fejlődésük 
követelményeinek is megfelelő iskoláról gondoskodni, 
nehogy vád terhelje a minden oldalról számtatanszor 
hangoztatott s általánosan istipert tarthatatlan állapo
toknak tovább tűrése miatt.

A midőn még felemlíteni, hogy a folyvást szapo
rodó közszükségletek városi háztartásunk jövő rend
jére súlyosan fognak nehezedni, s a városi háztartás 
egyensúlyának, a követelményekkel való összeegyezte
tése nehezen megoldható feladatként fog a hatóság 
előtt felmerülni, hiszem, hogy a jelen költségvetés elő
irányzat kiadási tételei közül némelyek teljesen kima
radnak, a bevételek mérsékelten emelhetők lesznek, s 
az okszerű gazdálkodás és takarékosság elvének szi
gorú alkalmazása, továbbá a költségvetés tételeinek 
tántorithatlan betartása, a várpsi háztartás egyensúlyá
nak fenlartását a jövőre biztosítani fogják.

A költségvetés indokolását a következőkben ler 
jesztem elő:
Az 1899-ik évi előirányzatnál 1 

vételben volt: . . . .
ae-

. 355255 kor. 70 fii.
Az 1900-ik évi előirányzatnál v(m: 355423 „ 89 „
E szerint 1900-ra több . . . 168 kor. 19 fii.
A kiadás 1899. évre volt . . . 386086 kor. 37 fii.
„ „ 1900-ra esik . . . . 386828 „ 29 „

E szerint 1900-ra több: . . . 741 kor. 92 fi).
Ezek összehasonlításából kiderül,

hogy a mutatkozó több bevétel: . . 168 kor. 19 fii.
levonva a több kiadásból: . . . . 741 „ 92 „

573 kor. 73 fii.
szükségleli szaporodást mutat fel.

Ezek után a jelentés, mely a város tanácsa állal 
beható tanácskozás után, az eredeti jelentésnek némi 
megváltoztatásával elfogadtatott és ily értelemben és 
alakban lesz a törv. hat. bizottság elé elfogadás miatt 
beterjesztve, részletezi az 1900. évre előirányzott több 
bevételeket és több kiadásokat.

A több bevételekből kiemeljük a városi mezőgazda
ságnál több bevételként előirányzott 2058 kor. 60 fillért, 

tani Márton Laczit, a többség bálványát, a kiszolgált 
huszár-firert ?!

— No czimbörák, én mondok egyet, keltő lesz 
belőle, kezdte a komoly szót Sugár János. Tiz egy el
len, hogy a Laczi czirnbora kosarat kapott a Habos 
Örzsitől!

— Ugyan mit beszélsz? ellenkeztek a többiek. 
Hát van-e a határban küiömb legény Laczinál, édes ma
gunkat se véve ki ? Hiszen öreg misét mondhatna örö
mében, az a fikomadta fehércselédje, ha ilyen helyre 
legény csak reá veti a szemét.

— Egy mukkom sincs ez ellen, mert a Laczi 
czirnbora csakugyan legény a talpán, de hát tudjátok, 
hogy az öreg Mátyásgazda mindig azt szokta mondani: 
lélek a lányomat annak adni, aki szegény, mert a nílusi 
sovány tehén is elnyelte a kövéreket, hogy a hétből 
magnak se maradt.

— Az is igaz! hagyták helyben mindnyájan.
— De a nyitjára jövök én mindjárt.
Ezzel elvált a többitől. Végig törölte lobogós 

ingujjával homlokát, mint ki nagy fába vágja á fejszét: 
tisztába hozni, a Márton Laczi szivének a búbá- 
natját. — — —

— Laczi pajtás, hallod, — gyengéden nyaka köré 
fűzte a karját, elértjük mi a szót, ne áruld a titkot, 
mert fájdalmad minket is érint.

Laczi föleszmél a szívből fakadt szóra.
. . . Ebadla vászonnépsége, ha úgy volna, amint 

szájról-szájra vélik, vesd ki a fejedből !
— Köszönöm János! Ezzel félretevő a széket, 

a magán kötvények kamataiból a 300000 koronás köl
csön átfutó kamatainál 3029 kor. 60 fillért, az ökör 
tartásból és az ökörfogatok keresetéből eredő 1200 
koronát, az eladandó anyagok értékesitéséből befolyó 
1000 koronát, az ipariskolánál befolyó 1122 kor. 24 
fillért, a bor és husfogyaszlási adóbérlet többletéből 
befolyó 7329 korona 90 Aliiért, a bor, hús és szesz
fogyasztási adóból uj czimen befolyó 32500 koronát. — 
A múlt évi bevételnél csekélyebb bevételekből pedig: 
a szénásfalvi birtoknál 107 kor. 56 fillért, a városi föl
dek, téglaégető, malmok és husáru csarnok jövedelmé
nél 1181 kor. 86 fillért, az állampapírok és 300000 koro
nás kölcsönnél 939 kor. 65 fillért, az ovodák bevételénél 
1506 kor. 79 fillért, a fogyasztási adó beszedési illeték 
bérlet általi elesésénél 1108 kor. 76 fillért, az eladott 
épület fából a két éven át el nem ért előirányzat okából 
elesendő 6200 koronái. A légszeszgyárnál a bevétel he
lyett a vételár kamata vétetett fel. A kiadásoknál a több 
kiadásokból a kövei közöket emeljük ki: A napidijasok 
részére eső 2372 kor. 50 fillért, az irodai és hivatali 
szükségletekre eső 1500 koronát, az utazási költségekre 
menő 100O koronát, a jutalmak és segélyekre eső 500 
koronát, a városi épületek fentartására és az elemi iskola 
átépítésére menő 23040 kor. 08 fillért, a város világítására 
500 koronát, a rendőrkapitányi és újonnan szervezett 
bejelentési hivatal tisztviselőinek és rendőr személyze
tének fizetésére eső 2255 kor. 24 fillért, az elemi isko
lák fentartásánál felmerült 3625 k. 48 fillért, a külön
féle kiadásoknál (népszámlálás, kikerekités, honvéd
szobor) 4700 koronát, az anyagbeszerzésnél 500 kor., 
a fanemesitésnél és faiskolánál való 938 kor. 80 fillért, 
a szegényalapnáli 100 koronát, a mezőgazdasági kia
dásokra eső 1000 koronát, a szenvedő töke és kamat 
és függő adóság kamatára eső 2231 kor. 50 fillért, az 
erdősítésre és a Scheimer-féle birtokra fordítandó 1626 
k. 67 fillért, az erdei utak költségére fordítandó 957 
kor. 21 fillért, a vihnyei víztartó és tervezet jutalom 
díjra eső 2400 koronát. — A kevesebb kiadások közül 
pedig ezeket: tisztviselők fizetése, lakpénze és nyugdij 
és nyugbéreknél 1198 koronát, az országos adónáí 
667 kor. 45 fillért, vízvezeték és csatornáknál 500 kor., 
az egészségügyi személyzetnél 200 koronát, az erdészeti 
személyzetnél 886 kor. 84 fillért, a légszeszgyár kiadása

egyet csavarinloll pörge bajuszán, — de esküszöm 
hogy e csúfság nem hagy nyomot a becsületes nevemen ! 
és hogy vészjóslóan a két ujját magasan emelte, csak
úgy dagadtak az erek vaskarja alabástrorn formáján. 
Intett a czigánynak. Elértette a banda. Valami ördön- 
gős lábalá valóra gyújtott. Laczi kiállott az ajtóba, 
végig tekint a tánezraváró szüzek csoportján, s harsány 
hangon kiált: Jászai Mari, gyere be! Ez az ő eredeti 
tánezrakérésük.

A künn trécselő leánysereg felismerte a hangol. 
Tompa moraj követi a tánezrahivolt lépteit.

— Hallottátok? sugdostak itt is, olt is — elfelejti 
a Bőskét. És egyikben örömet, másikban megvetésforma 
érzeményt szült ez az észrevétel.

Már a vászonnépség régen otthon pihen, a fiata
lok közül is egy-egy csoport haza huzóczkodott, az 
utolsó csapat is éppen czihelödik, hogy a bakter oda- 
kinn a tizenegyet fajta egyhangú tülkével.

Öten-hatan fogódznak egy csomóba. Dudolgatnak 
is valami nótafélét, de alig hogy hallja az egyik a 
másikat, mert a szlrázsa tisztes távolból követi őket, 
nehogy a békében nyugovók csendjét zavarják.

Másnap éppen szent Mihályra virradt. Az urada
lomban cselédváltozás volt. Laczi gondolt egyel. Este
felé felkereste az ispán lakását, nyomban fel is fogad
ták parádés kocsisnak szép konvenczióra.

Úgy ült ott a bakon, szinte örömé telt a földes
urnák benne. Pompásan festeti magyar sujtásos unifor
misában. Még az a négy őzlábu pejparipa is büszkéb-
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elmarad. — A főrovatok összesítése alapján az 1900-ik 
évi szükséglet:............................... 386828 kor. 29 fit.
az 1900-ik évi fedezet: .... 355423 89 „

E szerint a hiány: 31404 kor. 40 fii.
Ezen hiány a kimutatott 101304 kor. 54 fű. 

állami egyenes adó utáni 31 °/0 községi pótadó kive
tését igényli, ami 31404 kor. 40 fillérnyi fedezetet ad. 
Éhez azonban az ismétlő iskolához járó 1 °/0 volna 
hozzáadandó s igy összesen 32 °/0-nyi községi pótadó
nak kivetése szükséges. A múlt évi pótadó kivetéséül 
szolgáló adóalap csökkenése is mérvadóan emelte a 
pótadót a mennyiben az egyenes adóalap 56000 koro
nával kevésbedétt, a mely kevesbedés a munkás adó 
eltörlése folytán állott be.

A főszámvevő ezután a város kezelése alatt álló 
különféle alapok előirányzatait terjeszti elő, a melyek 
szerint a belvárosi felső óvó 1900. évi bevételére elö- 
irányoztatván.................................... 922 kor 60 fii
1900. évi kiadás.........................................2108 „ 32 n

hiány 1185 kor 63 fii 
mely a városi költségvetés 41-ik czimén van előirá
nyozva ; a városi nyugdíjalap bevétele 
A gyümölcsöző elhelyezésre kiadás .

se hiányo sé többlet 
a múlt évvel szemben egyenlő;

a városi kórház 1900-ik évi fedezetére 
szükségletére . . ...............................
a szegényalap bevételéül felvétetett 
ugyanannyi kiadással szemben;
a Heinrichralap 2i3 kor 53 fii bevétellel szemben fel
vettem 176 kor -— fii szükségletet, melynek össze
hasonlítása 37 kor 53 fii többletei mutat, mely az alap 
gyarapítására marad;
a Russzeger-alapnál felvétetett bevétel 

kiadás
felesleg 

á Zmeskall-alap bevételére .... 
kiadás.....................................

14260 kor 98 fii
14260 „ 98 „

8838 kor
8838 „

4929 kor.

66 fii
66 „

73 fii.

— kor
386 kor
385 „

89
79

fii 
fii

felesleg ... 1 kor 79 fii
a tűzvltói-alap és intézmény előirányzata: szük

séglet ....................................................  . 8378 kor.
fedezel.......................................................... 8500 „

felesleg..................... 122 kor.
Végül kéri a főszámvevő, hogy az egész költség- 

irányzati tervezet' sürgősen kinyofnattassék, 15 napi 
közszemlére kilétessék és a közgyűléshez elbírálás s 
illetve megállapítás végett előterjesztessék.

Utóhang az ipar fejlesztéséről.
Az e lap mull számában megjelent és. az ipar

fejlesztést tárgyaló czikkein egy kis''táblázatot is tar
talmazott, mely hivatva voll az osztrák-magyar ipart 
a német iparral összehasonlítani. E táblázat magyar 
rovata igen sok olvasóra tehetett furcsa benyomást, 
mert tömegesen jöttek hozzám a kérdezősködések és 
a felvilágosítást kérők; egyesek pedig egyenesen a táb
lázat magyar részének helytelensége mellett nyilatkoz
tak. Bizonyosan akadtak tehát lapunk olvasói közölt csak futtában tekintjük' meg, nem tartozik a legkedve- 
többen, kik az ipar és statisztika terén nem lévén 
éppen járatlanok, a táblázat adatainak helyességét 
kétségbevonták.

Erre vonatkozólag óhajtok jelen soraimban fel
világosítást nyújtani. Az összeállítás német és.osztrák

ben lépkedett, hogy szerszámjukat Laczi igazgatta. 
Legénypajtásai olyan sanda tekintettel kísérték, ha 
fehér keztyüs kézzel tartva a gyeplőszárat, végig 
robogott a Nagy-ulczán. A leányok irigykedtek érte, 
Habos Böske meg ki sp mert jönni a kisajtón, csak 
a félfa nyílásán kukucsált utána. Csak a szive, az 
az ... az sajgott érte nagyon. Nem tehetett édes 
apja akarata ellen . . .

Sötét őszi éjjel virrasztóit a falun. Egyszerre 
világosodni kezdett a Nagy-Hangos utczában. „Tűz 
van!„ Habos Mátyás gazda lakóháza égett.

Odaveszett minden, a pajta, a csűr, a lovak, 
az ökrök, az egész apró-lábas jószág. Amit a szerte 
pattogó zsarátnokok kereszttüzében megmenteni lehe
tett, alig érdemel említést. Szegény Mátyás gazda 
jajveszékelve öntözé öreg kényeivel másnap reggel 
gazdaságának megüszkösödött hamvait.

Örzsike a füstös- kormos pohánka mellett állt. 
Már három nap óta azzal foglalkozott, hogy a kertben 
össze-visszá dobált többé-kevésbbé é; p fadarabokat, 
egyéb tárgyakat szedegette rakásba. Az imént egy 
kiálló szög horzsolta meg a kezétj s hogy a lefolyó 
vért törölgette kötényével, úgy elérzékenyült, szinte 
sírásra fakadt. Bezzeg megszurta szivét is valami, az 
fáj neki szörnyen, azért peregnek halovány arczára 
forró könyei ... Hiába volt meg már a második 
kihirdetés az apja választottjával, Szőke Gazsi mégis 
hülelen lett hozzá 1 A Mátyás gazda égő házára vizi- 
puskazott víz, úgy Iáiszik eloltotta Gazsi szerelmét is.

magyar rovata föltétlenül, helyes, mig a hazánkra vo
natkozó számokat — mint czikkemben is említettem — 
pusztán arány utján állapítottam meg. Már pedig az 
arányitásnál csak átlagszámokat lehet kapni, de pon
tos, hű adatokat nem, [,ezt a t. olvasók beláthatják. 
Igaz ugyan, hogyB.' az arányitásnál. 1/6—-1/7-ét lehetett 
volna az osztrák-magyar számnak venni, de miután 
egészen pontos adatokkal nem rendelkeztem volt, kény
telen voltam a magyar’ gyáripar nagyságát arányitás 
segítségével feltüntetni. Hogy czikkem különbeni pesz- 
szimista hangjához a táblázat optimista színe nem igen 
illeti, azt-magam is belátom.

Miután azonban i&Őközben sikerült a magyar 
gyáriparra vonatkozó ha nem is legpontosabb, de a 
legmegközelitóbb adalokatjíeszereznem, olvasóim elé egy 
uj táblázattal lépek, melyben mindhárom ország ipara 
külön szerepel. A táblázatba néhány uj adatot is fel
vettem, hogy a magyát’ 'ipar szomorú állapotát minél 
szélesebb körben és minél hűbb színekben feltüntessem.

■■■ rfTBf ■
A gyár nenie,(-,.

Hányván
Német-, j 

országban 1 
. 1

Ausztriá
ban

hazánk
ban

•
Szappan és gyertyagyár 3700 1516 284
Sörföző . . . . rj . 18200 3434 106
Gépgyár és vasöntöde , . 6650 1123 104
Keményítőgyár . . . . 750 169 46
Fonó< és szövőgyár . 3245 616 34
Czukorgyár . . . . 560 249 26
Czukorka és csokoládégy. 850 204 38
Fémárugyár . . ; . 1300 386 22
Papírgyár . . . 1450 408 14
Üveg- és agyagárugyár 138 34 11
Játékárugyár . . . 860 206 19
Pléhgyár . „m. .tl 640 189 8
Varrólűgyár ; . ■ . . Jo:,.! 52 fi 1 ■ 8
Parafadugó és! p.-árugíj’ár 220 34 ;1
Papirmachégyár . . 98 L:.í 25 •--- -

Összesen 38713 | 8601 713
Eltekintve az egyes iparágaknak e táblázatból

látható szomorú állapotától, ijesztő képét tárja elénk 
iparunk borzasztó hátjíamaradottságának és fejletlen
ségének a gyárak összszclttia is. Tehát Németország ipara 
hazánkénál 54-szer, Ausztriáénál pedig 12-szer nagyobb. 
Hogy , mikor vergődünk ’inég csak arra a fokra is, hol 
ma Ausztria áll, az, évszázadok titka.

Ha már összehasonlítunk és a statisztikát boly
gatjuk, vegyünk elő ;ni(ég ’égy 'pár adatot, mely ipa- 

. runkra vonatkozik és mély adatok talán érdektelenek 
éppen . nem lesznek, tífa^a,tikban összesen (12-41 oly 
ipar vállalat (gyár) van^mely 20 munkásnál többet fog- 

- lalkoztat. Ezekből 18 van olyan, mely 500—1000 mun
kást alkalmaz, 11 pedig, mely 1000-nél többet.

Jelentéktelen iparunk’lévén, iparczikkeink leg
nagyobb részét a külföldről kell beszereznünk; több
nyire Ausztriából. Azí'1897. évi kereskedelmi mérleg 
adatait idézzük a következőkben : behozatal- Volt 
563.082,145 /?/ értékben, mely pénz jóformán kizárólag 
iparczikkekért vándorolt a külföldre. KwfíéKaF volt 
504.811,836 frt értékbek. Kereskedelmi mérlegünk, ha

' zőtienébbek közé, de hit elgondoljuk, hogy kivitelünk
nek körülbelül 8 t-ed Vészét, 358.980,835 frt értéket, 
a nyersanyagok képezik, Addigi jó véleményünk egyszerre 
rosszra változik. Hogy fillért, jizt a t. olvasók bizo
nyosan séjteni fogják’’á íilófidöttak alapján.

Úgy állt ott az öreg ■ liszteletes előtt az irodában, 
mint valami gönosztévő/mikor a fejére mondta vissza
lépésének rut indokát.

Hát koldusbotra •> jutott a vagyonával kérkedő 
Mátyás gazda, vele osztozott szép leánya, ezért hagyta 
el a pénzsóvár hütelen. Hogy ne bántaná ez Bözsike 
szivét, hogy ne sajogná érző kebele!

S ahogy ott állt, Márton Laczi került melléje. 
—- Minek az a lélekölő busulás lelkem, Böske!!? 
A leányka szeretett volna nyakába borulni, hogy 
elsajogja, mily igazán fáj neki, hogy édes apja elszakí
totta tőle. Ártatlan volt.a dologban s ha rajta múlik, 
már rég\Márton Laczi feleségé volna.

— Félre a sírással Bözse! Talán megváltoztak 
már az érzelmeid irányomban ! ?

Az a meleg tekintet szűzies arczán eleget, mindent 
megmondott.

Hát az apád szóba áll-e már a szegény 
emberrel ? !

— Koldusok vagyunk, Laczi ! rebegte vonagló 
ajkakkal.

—- Ha Isten is úgy akarja, majd visszaszerezzük 
a régit, ugy-e édes BöSkém ! Adsza kezet Iája !

— — —■ — Az öreg Mátyás gazda pedig 
csak egy gondolattal nem tudott kibékülni: hogy 
az ő házacskája miként fogott tüzet ? ■— Nem is 
tudta azl más, csak a mindentludó Isten meg 
Marion Laczi, a veje. ■

Váczy István.

Tény az, hogy a nyersanyag a feldolgozás által 
érlékében jelentékenyen emelkedik és ezt a nagy érték
különbözetet kell hazánknak jól megfizetni, mert azt a 
tömérdek nyersanyagot, mit hazánkból évente kivisz
nek és a külföldön feldolgoznak, mintkész iparczikke- 
ket hozzák be. Ha az általános szempontokat veszszük 
figyelembe, akkor első sorban a magyar állam károsodik 
ez állal, mert elesik attól a jövedelemtől, melyet a 
nyersanyagot feldolgozó hazai gyárak nyújtanának neki, 
másodsorban pedig oly fölösleges pénz megy ki az’ 
országból, mely különben a magyar polgárok" zsebeit 
illetné meg.

Mennyivel jobb volna, ha mérlegünk külsőleg in
kább passió volna, mint más gazdag államé (Német
országé, Angliáé) és nemhogy ki vinnénk, hanem inkább 
behoznánk nyersanyagokat.

De lám, hiszen én csak táblázatomról óhajtottam 
egyet-mást mondani és ime az ipar fejlesztésének thé- 
májába újból egészen belemelegedtem. De nem mon
dok el mindent, hadd maradjon még máskorra 1—2 
czikkre való ez aktuális és kohioly tárgyból. Remélem 
hogy érdekli lapunk olvasó közönségét.
__ , ____ Eichel Vilmos.

KÜLÖNFÉLÉK.
—■ Személyi hírek. S z i l n y a i József polgár

mesterünk, ki városi ügyekben, különösen a légszesz
gyár eladásának kormányhatósági jóváhagyása ügyében 
utazott el múlt szerdán Budapestre, tegnap szombaton 
haza éikezelt. Farbaky István orsz. gyűlési 
képviselőnk nehány napot városunkban töltött és a 
honvédszobor leleplezési ünnepéhez ismét ide visszatér.

Dr. Frank Ödön közegészségügyi főfelügyelő és 
Göndör Béla mérnök városunkban időznek."

Kinevezés. Weisz Károly bányagyakornok a 
selmeczbányai akadémiához tanársegéddé neveztetett ki.

— A honvédszobor leleplezési ünnepélyéhez 
nagyban folynak az előkészületek. A programm úgy 
lett megállapítva, mint azt már közöltük. A meghívók 
is már szélküldettek s eddig is számos helyről érkezett 
bejelentés a részvételhez. — A lakosság lelkes hangú 
falragaszdkbn lelt felszólítva az ünneplésre és a ren
dező bizottság albizottságai is megalakullak és működ
nek., Maga a szobor 25-én lesz a már kész talapzatra 
felállítva, a mely napon Tóth András a szobor mestere 
is ide érkezik. Ha még az jdöjárás is kedvezni fog, egy 
valóban ritka szép hazafias ünnepnek nézünk e/ébe.

„Emlékkönyv" czim alatt a honvédszobor 
leleplezésének ünnepélyes alkalmából egy díszes kiállí
tású és tartalmas munka készül, melyet. Kuti István 
a Selmeczbányai Hirdadó szerkesztője szerkeszt s 
melyben képek is lesznek. A hírneves irók közül eddig 
Rákosi Viktor, Rákosi Jenő, Pósa Lajos ígérték meg, 
hogy az emlékkönyvbe írnak. Az érdekes, szép műre 
már most felhívjuk t. olvasóink figyelmét.

~ Uj jegyző. Bars-Szklenó község jegyzőjévé 
nagy szavazattöbbséggel Dubay Rezső választatott meg.

— Az akadémia körébőL A selmeczi bányász 
és erdész akadémián a pótvizsgálatok f. é. október 
2—6-ig tartatnak ; a beiratások október 7 és 9-én, a 
felvételi vizsgák 10-én lesznek. Az államvizsgák ez év
ben október hó 11, 12 és a rákövetkező napokban 
tartatnak meg. Az ez idei államvizsgálatokra jelent
kezett 10 bányász, 7 vaskohász és egy fémkohász, ösz- 
szesen 18-an. A kormány kiküldölteként ez évben is 
Szalhmáry Béla miniszteri tanácsos fog az államvizs
gálatokon elnökölni.

— A lyeeumban beiratkozott összesen 410 tanuló, 
14-el több mint tavai. Feltűnő sok uj tanuló jött minden
felől, az első osztályban 70-en vannak. Általában minden 
osztály népes, de a tanulók az újonnan átalakított és 
nagyobbilott termekben szépen elférnek. Ha a tanulók 
számának a növekedése még tovább tart, a mi a lyceum 
jó hírnevét tekintve várható is, maholnap egy egészen 
modern, tágas, uj épületről kell gondoskodni, a hol 
az esetleg parallel osztályok, diszterem, külön tornaterem 
is meglesznek. E czélnak a vigadó helye szolgálna, a 
mit a város tudtunkkal át is adna, a hol még a szük
séges játszótér is meglenne, a mire épen a kormány 
nem régen hívta fel a városok figyelmét. S ha egyszer 
a lyceum erre a helyre kerülne, akkor megindulna 
városunk fejlődése is, melynek természetes iránya csak 
a város alsó része felé lehet.

— A helybeli apácza zárdában az 1899/1900-ik 
tanévre a beiroltak száma: az óvodában: 94; elemi I. A 
oszt.: 80, B oszt. 86; II. oszt. 78, III. oszt. 53, IV. oszt. 
34, V. oszt. 2, összesen: 427. A polgári I. oszt. 22, 
II. oszt. 24, III. 30, IV. oszt. 27, összesen 103. Vagyis 
a beirottak összes száma: 530, oly szám, a mely leg
fényesebben bizonyilja e zárdabeli óvoda és iskolák 
méltán kiérdemelt jó hírnevét és széles körű üdvös 
működését.

— A trachoma vizsgálatot ez idő szerint 
foganatosítja az óvodák és tanintézetekben Krausz Kálmán 
főkapitány Moller dr. tiszti orvossal. Nagyon helyén 
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valónak tartjuk, hogy e vizsgálat mostan ejtetik meg 
az iskola év kezdetén, a midőn igen sokan idegenből 
jöttek ide, kik e bajt esetleg behurczolhatják. A vizs
gálat eredményéről lapunk jövő számában számolunk be.

— A járvány városunk területén még egyre tart. 
Különösön a kanyaró az, a melynek nem tudnak gátat 
vetni s mely miatt a steffultói iskolákat mostanáig sem 
nyitották meg. Hodruson meg a hökhurut grasszál a 
gyermekek között s eddig mintegy 35 betegedés lett 
bejelentve. Az iskolákat e miatt Hodruson sem nyit
hatták meg. A belvárosban még mindig jelentenek 
be az orvosok kanyaró eseteket, habár ezek csak szór
ványosan fordulnak elő.

— Tanítók gyűlése. A Selmeczbánya vidéki r. 
kalh. népnevelők egyesületének selmeczi köre f. hó 
21-én tartotta meg évi közgyűlését, melyen a vidék 
papsága és tanítói kara csaknem teljes számmal vett 
részt. A gyűlést szí. mise előzte meg. Az elnökségről 
időközben leköszönt Aczél János főtanitó helyett Litassy 
János hegybányai esperes-plébános elnökölt. Bachraty 
József jegyző felolvasván a múlt ülés jegyzőkönyvét, 
beterjeszti a bíráló bizottság jelenlését a beér
kezett pályamunkákról. Két pályatétel volt kitűzve. 
Az első tárgyalta a pap és tanitó közti viszonyt, a második 
czime: „Hogyan lehetne a nyelvtani szabályok ismerete 
nélkül az iskolai gyermeket a helyesírásra megtanítani." 
A bíráló bizottság Hlavathy József helybeli káplán, 
Dalos József és Bachraty József tanítókból alakult. 
Az első tétel jutalmát (1 drb. 20 kor. arany) a bíráló 
bizottság egyhangúlag és nagy elismerés mellett, a „Péter, 
Pál" jelligéjü munkának Ítélte oda, melynek jeligés 
levélkéje felbontatván abból Hidvéghy Árpád bélabá- 
nyai plébános neve került elő. A munkát maga a szerző 
olvasta fel, minek megtörténtével élénk éljenzésben 
részesült. Tuka Antal v. tanitó indítványára elhatározta 
a közgyűlés, hogy a munkát egész terjedelmében a 
Népnevelőben kinyomalja. — A második pályadij (1 
drb. 20. kor. arany) nyertese Gazsó Mihály bélabányai 
főtanitó. Munkájának felolvasása az idő rövidsége miatt 
a jövő gyűlésre halaszlatolt. Hidvéghy Árpád 1 drb. 
20 koronás aranyat tűz ki pálpadijul egy Hontmegyei 
kiváló tanitó életrajzának megírására. Pályázhatnak a 
kör tagjai. Folyó ügyek elintézése után az elnök élte
tésével oszlott szét a kör.

— A bakabányai állami iskolaépület a régi 
iskolák helyén már a jövő évben felépittetik 1800 frtnyi 
költségelőirányzat mellett. Az épület alapjait már is 
építik. — Az építést Szluka Sándor vette vállalatba 
és az erre vonatkozó szerződést már meg is kötötte.

— Lopás a vásáron. A mull csütörtöki kirakó 
vásáron, mely a hideg, esős időjárás miatt nem volt 
éppen nagyon élénk, özv. Szlancsik Györgyné dobói 
lakos két pár csizmát lopott, de tetten éretetett és a 
rendőrkapitányságnál lett kihallgatása után a járás
bírósághoz álkisérletelt.

— Elme beteg. Szegény Falta Imre selmeczi 
tzipőgyári munkás, ki marczius 15-én és a Petőfi 
ünnepen a talpra magyart nagy hévvel szavalta elme 
beteg lelt, azt képzelvén magáról, hogy nagy költő, 
s igy a nagyzási mániába esett. Lapunknak is küldött 
közlés miatt egy kis Írást, melynek tartalma azonban 
teljesen érthetetlen. A szerencsétlen ifjút egyelőre a vá
rosi kórházban ápolják

— Romlanak az erkölcsök. Skrenyo I. gyekési czég 
Farbjak Mártonhodrusbányai gazdától szarvasmarhát vett 
e hó 18-án. A szabályszerű áldomást megcselekedvén a 
vevő vígan botorkált haza. Útközben azonban midőn 
ökrein szemeit legelendő hátrál ekintetf,megbotrákozással 
látta, hogy az egyik megszarvtalanodott. Ismételve be
hunyván és kinyitván szemeit szomorú bizonyosságot 
szerzett arról, hogy a folytonossági hiánynak nem az 
isteni szesz az oka, melytől az ember duplán lát, ha
nem a müipar fejlődése, mely immár a müszarvakra 
is kiterjeszkedett. A saját kárán fejlődő ezen iparág
hoz érzékkel nem bírván, ravasz fondorlattal való té
vedésbe ejtés miatt megtette a bünfenyitő feljelentést. 
Ha az Isten éltet, talán két, három év múlva beszámol
hatunk a bíróság felfogásával e tréfás esetben.

— Selmeczbánya város a párisi kiállításon 
régiségeivel is képviselve lesz. Tegnap szombaton kül
detett el a párisi kiállítási igazgatóság által megbízott 
magyar történelmi csoport igazgatóságának Budapestre 
a város régi jogkönyve, a dúsan bearanyozott véső 
és kalapács, egy ezüst serleg, mind a 16-ik század 
közepéből; az óvárról pedig egy kőhajitó gép, egy ív 
és nyilpuska, egy szurkos gyujtókötél; Mária Terézia 
idejéből való banderiumos zászló az ország és a város 
czimerével, melyet boldogult Bernhardt. Adolf a mil
lenáris kiállításkor rendezett hódoló diszfél vonuláson 
vitt, egy régi szép kard, egy török handzsár a múlt 
századból, mely a felírás szerint Gettinje vára akkori 
várparancsnokának tulajdona volt. Az érdekes tárgyak 
gondosan bepakolva lettek elküldve.

— Nagy gyümölcslopás. Dr. Tóth Imre főor
vosnak a kálvária alatti gyümölcskertjéből péntekről 

szombatra menő éjjelen több mint 100 frt ára nemes 
gyümölcsöt loptak és e mellett a gyümölcsfákat is 
összetördelték. A rendőrség erélyesen nyomozza az 
eddig ismeretlen tetteseket.

— Lopás. F. hó 20-án Andredesz Lajos bankai 
lakos kárára lopást követtek el s lakásából 7 inget, 
egy fekete nadrágot, egy téli és egy ócska kabátot, 
egy ezüst órát, összesen 16 frt 40 krnyi értékben lop
tak el. — A károsult Hloska Ferencz rovnai lakóst, 
ki a tett elkövetésekor Bankán Leporisz nevű munkás
nál tartózkodott, gyanúsítja a lopás elkövetésével. A 
nyomozás folyamatba tétetett.

— A gázgyár eladásában kötött szerződés, mint 
hiteles forrásból értesülünk, 1 polgármesterünk közben 
járására némi csekély módosítással kormányhatóságilag 
is meg lesz erősítve.

— A Femke perzselyei közül négy beküldött 
perselyt nyitott fel rendőrfőkapitányunk e napokban. 
A régi kaszinó perselyében 8 frt 40 kr., a rendőr
kapitányi hivataléban 6 frt 74 kr., a főjegyzői hiva- 
lalébah 1 frt 87 és a polgármesteri hivatal perselyé
ben 1 frt 83 kr összesen 18 frt 84 kr. találtatott. Az 
összeg átadatott az egylet itteni pénztárnokának.

— Pályázat hirdettetett a selmeczi bányászati 
akadémiánál a bánya és bányamértani, vaskohászati 
és géptani tanszékeknél megüresedett tanársegédi állo
másokra. A folyamodványok e hó 30-ig az akadémiai 
igazgatóságnál nyújtandók bo,.

— ,.Klincsok Náczó naptára** november havában 
fog megjelenni és kérjük t. olvasóinkat s lapunk bará
tait, hogy addig is a humoros tartalmú naptár megren
delése iránti szándékukat lapunk szerkesztőségénél 
bejelenteni szíveskedjenek. A naptár ára egy korona lesz.

— Aristoteles. Az ó-kor legnagyobb bölcse. 
Nagy Sándor nevelője. Mindaz, a mit irt, hat, mint 
egyetlen más hó müve sem.iMai világunk alapjaiban 
ő a leghatalmasabb kődarab. Húsz száz év nem 
tudta tönkre tenni, nem tudta meghaladni az ő 
agyának logikáját. Az adatok, a miknek alapján ő 
bölcselkedett s felépítette világnézetét, megváltoztak, 
elavultak, de az építés módja ma is ugyanaz, a mivel 
ő élt. Az elmemüvek építői között nem akadt eddig 
a ki hozzá hasonlatos lett volna. A cosmogoniának 
első mivelője ő. A csilagászaf törvényeit a görögöknek 
ö magyarázta. A belső világ rajzának nincs igazabb 
képe, mint az ö ethikája. A költészettannak nincsenek 
örök igazságai azokon kivül, a miket ő megirt. Daczolt 
az ő poétikája minden idővel. A franczia klasszikái 
dráma az ő félreértett tanítására építette fel a 
hármasegység gondolatsértő tanát. S midőn Lessing c 
bilincseket szétzúzta, megint csak Aristotelesre hivat
kozott, s ő rá építette a maga szabadabb felfogását. 
Aristoteles pályája az emberi szellem nagyságának s 
a nagy igazságok örökkévalóságának példája. Életéről 
es munkáiról eleven, vonzó ,és tanulságos képet nyújt 
a Nagy Képes Világtörténet most megjelent 38. füzete. 
A tizenkét kötetes nagy munka szerkesztője Marczáli 
Henrik, egyet, tanár, a görökökről szóló kői el szerzője 
dr. Gyomlai Gyula akadémikus. Egy-egy kötet ára 
díszes félbörkötésben 8 frt; füzetenként is kapható 30 
krjával. Megjelen minden héten egy füzet. Kapható a 
kiadóknál (Révai Testvérek, Írod. Int. Rt. Budapest, 
VIII., Üllői-ut 18.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján.

— A mi ajándékunk. Azt hisszük, hogy olva
sóink örömmel fognak értesülni arról, hogy abban a 
nagy kedvezményben, melyben eddig előfizetőinket 
részesítettük, adván lapunk mellékletéül az „Otthon* 
czimü díszes folyóiratot, jövőben is részesíteni fogjuk, 
amennyiben erre nézve részünkről jelentékeny áldozatok 
árán, az „Otthon" kiadóhivatalával a jövő évre is 
megegyeztünk. Tudvalevőleg lapunk előfizetőinek az 
„Otthon" czimü folyóiratot, vagyis évenkint 12 vaskos 
kötelet, negyedévi 1 korona szállítási díjért szállítjuk. 
Oly kedvezmény ez, milyenben még a külföld legelter
jedtebb lapjai sem részesítik előfizetőiket. Az „Otthon" 
tudvalevőleg a Hevesi József által szerkesztett „Magyar 
Szalon*-nak külön kiadása, ügy tartalomra, mint kiállí
tásra nézve méltó arra, hogy minden müveit magyar 
család járassa. Az „Otthon" közöl regényeket, elbeszé
léseket, tréfás czikkeket, ismeretterjesztő és népszerűén 
tudományos értekezéseket, igen bő divattudósitást a leg- 
ujjabb divatképekkel. Ezen kívül teli van illusztrácziókkal, 
bemutatván az aktuális eseményeket legszebben sikerült 
képekben, valamint a művészet legújabb alkotásait. Az 
„Otthon* szerkesztősége különös gondot fordít arra, hogy 
a legelső magyar irók tollából közölt czikkeit a család 
minden tagja olvashassa és élvezhesse. Az „Otthon" 
oly gazdag tartalmú, hogy fölöslegessé tesz egyéb képes 
szépirodalmi lapok járatását. Lapunk előfizetőinek azt 
hisszük nagy kedvezményt nyújtunk, midőn ily előnyös 
föltételek mellett bocsájlunk rendelkezésére egy kitűnő 
folyóiratot. Kérjük tehát előfizetőinket az uj évnegyed 
alkalmából, hogy a lapunkra szóló előfizetés alkalmával 
az „Otthon" előfizetési diját (negyedévre egy korona, 
félévre 1 frt) is mellékelni szíveskedjék.

— Szegény Klincsok Nílczö sak hiába várom — 
kalendáriumból, hogy ne legyen károm. — A mit okoskodtam,s 
vjat kigondoltam — úgy szerettem volna szépen bepakoltan — 
szétkiildenyi minden jó tovarisomnak — de zeddig nincs van meg 
nagy zeredmény szómnak. — Még sak nehány napig fogom hát én 
várnyi — lehet e nekemnek kalendárt csinálnyi. — A ki ezt akarja 
s sak koronu má lem — — zirja meg nekemnek . . . Addig is: 
Poehválen 1“

A selmeczi Konfuczius bunkós mondásai.
Ha a selmeczi vasúttal útra iné g y.

Akkor baleset ellen azonnal biztosítsd magadat és okvetlenül — ha 
t. i. van miről — végrendeletet tégy.

Hogy mi múlandó, ezt akaród tudni?
Akkor csak nézd meg a selmeczi gázlámpákat, járdákat, mellék- 
utezákat, középületeket s nem kell neked messzebb — futni, —

Bizonyos fémre akad, ki reggel kel;
De ki Selmeczen a búcsú és a vásár után korán kel, az egészen 
más, nem aranyértékü dolgokat bőven — lel.

Változik sok, s igy nem égbe kiáltó, 
Hogy ma napság alig van ember, kinek legalább egy értékes 
okmánya ne volna, és ez a mai czivilisaczio legfőbb barométruma, 
a — váltó.

És ha sok'emberből ki is fogy a szusz, 
Éber őrködésben marad mindig a selmeczi

Konfuczius.

1899. évi 2030. szám.

Anyagszállítási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivatal (u. p. Hegy

bánya, Hontmegyc) alá tartozó üzemeknek szüksége 
van az 1900. év folyamán az alább felsorolt anya
gokra, melyeket versenytárgyalás utján beszerezni kíván 
és pedig:

1. Kőolaj.......................................... . 10000 kg
2. Faggyú .................................... 3000
3 Gépolaj...............................  . . 15000
4. Gépzsir (Tovotte)..................... 1000
5. Gzement..................................... . 30000
6. Zsindely..................................... . 500000 drb
7. Közönséges padlószeg . . . . 60000
8. Közép padlószeg ..................... . 50000
9. Kettős padlószeg..................... . 40000

10. Közönséges léczszeg .... . 50000
11. Kettős léczszeg.......................... . 50000
12. Zsindelyszeg.......................... . 800000
13. Sinszeg .................................... 4000 kg
14. Különféle csavarszeg .... . 150000 drb
15. Vashuzal 2—31. számú . . . 6000 kg
16. Horganyozott vashuzal 2—31. sz 2500
17. Aczélhuzal 4—25. számú . 17000
18. Horganyozott aczélhuzal 2—31. sí 1000
19. Maralapál............................... Ö00 drb
20. Kapa.......................................... 700
21. Lemezteknő.......................... 1200
22. Ökörbőr..................................... 500 kg
23. Hajtószíj..................................... . . 300
24. Finom és közönséges kender . 1000
25. Szűrpuszló ....... 120 mtr
26. Póris . . ................................ 500 kg
27. Borkő.......................................... 300
28. Salétrom..................................... 100 n

Megjegyezletik, hogy a 15. sz. alatt előforduló
vashuzalnak csak a legjobb minőségű stíriai, vagy an
gol anyagból gyártottnak kell lenni és 60—65 kgm/m2 
bordképességgel bírjon.

A 16. és 18. szám alatt előforduló horganyozott 
vas és aczélhuzalnak 12.0—130 kgm/m2-nyi hordképes
séggel, a 17. sz. alatt előforduló aczélhuzalnak pedig 
legjobb minőségű szabadalmazott tégely öntött aczél- 
ból gyártottnak és szintén 120—130 kgm/m2 hord
képességgel bírónak kell lenni.

A 26. 27. és 28. tételekre megjegyeztetik, hogy 
csak egynemű, tiszta anyag fogadtatik el, miért is azt 
a vegyelemző hivatal időközönként megvizsgálja.

Az ivenként 50 krnyi bélyeggel ellátandó írásbeli 
zárt ajánlatokban világosan és határozottan kijelen
tendő, hogy ajánlattevő a tárgyalás alapját képező 
általános és részletes szállítási feltételeket ismeri és 
azoknak magát feltétlenül aláveti. A megajánlott árak 
az ajánlatban számjegyekkel és betűkkel világosan ki- 
irandók és az ajánlathoz a felajánlott anyag értékének 
10°/0-a bánatpénznek akár készpénzben, akár elfogad
ható értékpapírokban csatolandó. <

Az ilykép kiállított és felszerelt ajánlatok folyó 
évi november hó 1-éig* „Ajánlat anyagszállításra* fel
írással és ajánlattevő nevével és lakásának jelzésével 
ellátott zárt borítékban az alulírott m. kir. bánya
hivatalhoz nyújtandók be.

Az általános és részletes szállítási feltételek, nem
különben a jelenleg használatban lévő anyagok mustrái 
a szélaknai kir. bányahivatal helyiségében bármikor a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők és egyes vállalko
zóknak kívánságra ki is adhatók. Anyag-mustrák a 
költség megtérítése ellenében kívánságra megküldetnek.

Szélaknán, lo99. évi szeptember hó 15-én.

M. kir. bányahivatal.

Ügyes asztalos segédek azonnal 
nyernek alkalmazást, s jó házból 
való tanonezok felvétetnek Matzán 

Ferencz asztalos műhelyében.
i^Fi
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Őszi és téli
divatjelentés.

Bátor vagyok a n. é. közönséget arról ér
tesíteni, hogy bécsi és budapesti bevásárlási 
utamból már visszaérkeztem és különféle dús 
választékú újdonságokat magammal hoztam. 
Es pedig: a legújabb divatu és legfinomabb 
női és gyermek model kalapokat, fejkötő
ket, sapkákat, karmantyúkat, gallérokat, 
a híres prágai bőrkeztyüket, valódi finom 
orosz sárezipőket, gyermekruhákat, haris
nyákat, Jáger-féle alsó ingeket, női szövet
blúzokat, legújabb férfi nemez kalapokat, 
nyakkendőket, fehérnemüeket, sétabotokat, 
utazó táskákat, bel és külföldi norinbergi 
árukat

a legolcsóbb árak mellett.
Megköszönve az eddigi irántam tanúsított 

bizalmat, kérem azt továbbra is részemre biz
tosítani, annyival inkább, mivel főigyekezetem 
az, hogy t. vevőimnek teljes megelégedését ki
érdemelhessem.

Kiváló tisztelettel
IIEKCZOG M. 
divatáruház tulajdonos, főtér.

Tisztelettel adjuk tudtára a n. é. közön
ségnek, hogy régi jó hírnévnek örvendő 

cserépkályha gyárunk 
selmeczi képviseletét HORNYACSEK ISTVÁN 
kereskedő urnák adtuk, kinek üzletében minden 
bővebb értesítés nyerhető és ugyanott minta 
albumunk is megtekinthető. Kályha javítások 
és átrakások szintén elvállaltalak.

Munkáink tartós voltáért és gyártmányaink soüd-
ságáért jótállást vállalunk.

Kívánathoz képest a kályhák fa, szén vagy 
koksz fűtésre rendeztetnek be.

Tisztelettel
A gróf Erdöfty-Mígazzy-féie 

cserépkályha gyár 
Aranyos-Maróthon.

Ernst Zsigmondiak
főtéren lévő üzletében kaphatók

olcsó árak mellett. mindennemű 
iskola szerek, úgymint írónők, tollak, 
körzők, rajzpapir és tömbök, tás
kák, tintatartók, irkák, gyakorlati 

füzetek és oiotes könyvek stb.
Ajánlja továbbá kitűnő fűszer, csemege, 
bor, liszt, czukor? ásványvíz, bőr, 
festék, szappan, gyertya, kefe, tea, 

nini stb. áriéit.
1899. évi 2030. szám.

Szénszállitási hirdetmény.
' A szélaknai ín. kir. bányahivalal alá tartozó üzem

ágak számára szükséges az 1900. év folyamán 5000—6000 
tonna kőszén, illetőleg 8000—10000 tonna barna szén, 
mely versenytárgyalás utján szereztetik be.

A szállítani vállalkozók felhivatnak, hogy 50 kros 
bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat „Szénszállitási aján
lat* felirattal folyó évi november hó 1-éig a szél
aknai kir. bányahivatalnál benyújtsák.

A megajánlott árak az ajánlatban számjegyekkel 
és hetükkel világosan kiirandók még pedig helyt bánya
vagy helyt u selmeczbányai vasúti állomáson, úgyszintén 
külön-külön az akna és a diónagyságu szénre, továbbá 
az ajánlatban határozottan kiteendő, hogy a felajánlott 
szén melyik hazai vagy külföldi bányában termeltetik 
és kilogrammja hány kilogramm vizet képes elgőziteni.

Az ajánlatban világosan és határozottan kijelen
tendő, hogy ajánlattevő a tárgyalás alapját képező 
részletes feltételeket ismeri és azoknak magát feltétle
nül aláveti.

Eme részletes szállítási feltételek a szélaknai ni. 
kir. bányahivatal helyiségében bármikor a hivatalos 
órak alatt megtekinthetők . és egyes vállalkozóknak 
esetleges ‘kívánságára ki' is adhatók.

Szélaktián, 1899. évi. szeptember hó 15-en.
M. kir. bányahivataL,

Iskolai szerek.
Az iskolaév beállta alkalmából emlékezetbe 

hozni bátorkodom, hogy a Deák Ferencz utczá- 
ban, saját házamban levő nagy üzletemben 

mindennemű iskolai szerek 
(papír, tinta, toll, rajzeszközök, táblák, 
táskák, tolikések, rajztömbök, irkák, fü 

zetek, notesek stb.
jutányos áron kaphatók.

Ajánlom ezúttal kitűnő fűszer, liszt, 
ezukor. festék, bőr stb. áruimat is.

Egy Selmeczbánya területén fekvő föld
szintes ház, a benne lévő fűszer és vegyes 
kereskedéssel együtt

szabadkézből eladó.
Az üzlet italmérési és dohány és szivar 

tőzsdei jogosultsággal bír, igen szép helyen 
fekszik és a ház mellett szép nagy kert is van.

Venni szándékozók szíveskedjenek a kiadó
hivatalhoz fordulni.

Szliács-Halászi első magy. agyag
áru és kályhagyár.

Tisztelettel Weisz lg nácz.

C8ERNY JÓZSEF
F É R F II V A T T E R M E

SELMECZBÁNYÁN, a városházában.

Ajánlja angol, franczia férfi ruha kel
mékkel

dúsan felszerelt raktárát.
Megrendelések ugv polgári- mint egyen

ruhákra a legrövidebb idő alatt s a leg- 
jutányosabb árak mellett eszközöltetnek.

Női zubbonyok és felöltők kü
lönleges készítője angol modor

ban.

Nagy raktár Selmcczbűnyáii:

CSIBA ISTVÁN
üzletében-

A midőn bátor vagyok a n, é. közönségnek 
a kályha raktáramban (régi városházi épület) 
kitűnő minőségben, Jótállás és lehető olcsó árak 
mellett kapható minden tüzelő anyagra beren
dezett kályhákat megvételre ajánlani, egyben 
van szerencsém tudatni, hogy kályha javításo
kat, tisztításokat es takarításokat eszközöltetek.

Teljes tisztelettel
______ Csiba István.

Selmeczbányán a Szt.-Háromság 
téren lévő 5II. számú két emeletes 
Bogya-féle ház szabadkézből eladó.

Venni akarók bővebb felvilágo
sítást kaphatnak Bogya János kir. 
járásbirónál Losonczon.

Ifj. Ochtendung Ignácz
vendéglős, Ezüst-utcza.

K*.

Ajánlja a mélyen tisz
telt közönség- becses figyel
mébe, hogy kitűnő minő
ségű beszterczebányai 
Salon-sört mér literen
ként 2Okrért, kis pohár 6 kr.

Ajánlja továbbá valódi, 
természetes fehér

vörös borait, valamint 
jó konyháját.

Abonomába ebéd, va
csora mérsékelt árak 
mellett kapható.

Előzékeny kiszolgálás
ról gondoskodva van.

Gyár: ALSÓ-HÁMOR (Barsmegye.)
Gyári főraktár

BABA PEST
Andi ássy-ut 29. (I. e

Raktár
B É € S

I., Seilergasse 1. sz

mely az 1752-ben 
Selmeczbányán alapított Gepamb «J. «J. Unió 

tulajdona, 

saját, vagy adott rajzok szerint előállít: 
gCsr;-* ni i ii d e n n e m íí t1 z ü s t á r íi t. -3^ 

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket,) girandolokat, 
gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és vevsenydijakat. 
mindennemű evökészletet gazdag választékban, piperetárgyakat, stb. stb.

ti

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.
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