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Hivatalos rész.4428.
v.k.1895. Közhirrététel.Küzhirrd tétetik, hogy a zólyom rendőrkapitány értesítése szerint Zólyom városa a sertésvész 'miatt zár alá helyeztetett, miért is az országos és heti vásárokra a sertéseknek oda való felhajtása el ti Itatott.Selmeczbánya 1895. augusztus 21-én.rendőrfőkapitány távol: 

Sztanesay Miklós helyettes főjegyző.5199. sz.
isiiö. Hirdetmény.Selmecz és Bélabánya város tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy Írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött, f. évi szeptember 2-án d.e. 10 órakor a városi tanácsteremben tartandó utolsó nyilvános árverésen a kö vetkező javadalmak fognak bérbeadatni:1. a városi 11. szánni bolt,2. a magasliázi III. szánni bolt

0. a liodrusbányai alsó és felső korcsma- t*pillét és a helypénzszedési jog,4. a városi pinczeépület és mészárszék,5. a felső majori vigadó) épület és tartozékai.Miről az árverezni szándékozók azon hozzáadással értesittetnek, hogy az árverési feltételek a hivatalos órákban a városi számvevőségnél I etekinthetök.Selmeczbányán 1895. évi augusztus-bó 17.
Bernhardt Adolf helyettes polgármester.

, 284(5. sz.
vp. 1895.

Hirdetmény.Mely szerint alolirott hivatal közzé teszi, hogy az 189.). évre kivetett összes egyenes adók s ezek után járó községi adók előírása hefejeztetett,miért is minden egyes adózó, kinek adókönyvecskéjébe a terhére kivetett adó ez ideig még he nem jegyeztetett, adójának könyvecskéjébe való bejegyzése végett a városi adóhiva- ! tálnál ;1895. évi szeptember-hó 15-ig annál is inkább jelentkezzék, mert ellenkező esetben az ' ezt elmulasztó adózó az 1883. évi 44. t. ez. 3(5. Sj-ámik d) pontja értelmében 5 frtig terjedő jiénzbirsággel lesz büntetve.Selmeezhányán, 1895. augusztus 17.
Városi adóhivatal.

Egyenruházati czikkek szállítása,
(A beszterrzebányai kereskedelmi és iparkamara 

közlése.)
A m. kir. |>énzügyministeriumnak 1891. évi de- 

ezember-lió 22-én 132223, sz. alatt kell rendelete 
lolylari a Beszlerczebányán, Al^ú-Knbinban. Balassa- 

, gyarmaton, Rimaszombatban és Léván székelő pénz- 
• í'igyigazgalások kerületében állomásózó m. kir. pénz- 
, ügyőri legénység egyenrnházalának úgymint : köpeny.
; zubbony és nadrág — a helybeli |>énzügyigazgnlóság 
: kebelében alakult „egyenruha beszerző bizottság köz- 
! vetítésével a gácsi posztógyárból hivatalból boszer- 
: zendő kelmékből való szabályszerű készítése, s a vál- 

Iáik ózó áltál adandó hozzávalók. 11. m. béllés, gomb 
í zsinórral szállítására az Írásbeli verseny tárgyalás az 

1895. évi október 1 -töl számítandó három s fel nem 
mondás esetén egy negyedik évre is folyó évi szep- 

' (ember 2-án délelőtt 10 órakor a beszterezebányai

pénzügy iguzgalúság főnőkének irodájában fog meg- 
tartatni.

Az árlejtés alapjául a következő kikiáltási árak 
szolgálnak u. in :

a) egy köpeny....................... 9 frt 50 kr.
b) téli vagy nyári zubbony . 1 „ 15
tj téli vagy nyári nadrág . . I frt. 80 kr.

mindannyi teljesen felszerelve.
Igv megjegyezi élik hogy a fentebbi árak jelenleg 

fizettetnek.
A többi feltételek a kamaránál megtudhatók.

Pártatlan szavak.
11.A kézirat szerzője kimerítően ismertetve a felvidéki viszonyokat, és pedig- helyek, szerepelt és szereplő egyének megnevezésével, arra a következtetésre jut. hogy a magyarosodás természetes fejlődését egy feltűnően nagy szarvas hibánk akasztja meg, a „nyelvében él a nem- zet“ jelmondatnak félreértése.Annyira csakis „nyelvében11 él magyarosításra hivatott köreink nagy része, hogy a „tettret; rá sem gondol. Kothiirnusban, keztyiis kézzel végzik ezek munkájukat, min gondolva meg azt. hogy pattogjon bár a Icgérczcselilien Petur bánnák ki-kitbrő szava, beszéljen bár legméltö- ság'osabban s meggyőzően Bánk a néző közön- ségnek tized része sem érzi át a fülként király iránti hűség', a hazaszeretet apotheozisát, s tapsolnak bár, mert mások is tapsolnak és mert a szavak csattogása, a gondolatok nagyszerűsége ámulatba ejti őket, de a hatás nem maradandó s a lélek mélyéig nem terjed.Igaz, hogy nyelvében él a nemzet; de hát akkor miért nem szerezzük azt meg inimlcnki-

T Á I U Z A .
A lélek járványai.

E g y 0 l.ó r I és.
Az emberi lélek rejtelmeinek egyik legsölélebbike 

h'tgy ragad reá a bűn. Alá van vetve a járványoknak 
i'kar csak a test. és beteg lélek közeiébe jutva, be- 
H-ggé- lesz az egészséges lélek is. És a példákat az 
erre vonatkozólag nem is megtébolyodotl ideggyógyitő 
orvosok köréből kell vennünk, hiszen ezek aránylag 
ni' -' kevesen vannak, hanem a köztünk járó-kelő em
berek sorából, a kikhez a lélek betegségeinek a csirái 
sokkal távolabbról érkeznek.

Bizonyára még nem vészéit ki az emlékezetből, 
b°gy II Lajos szerencsétlen esete óla, ama gyászos 
nevezetességű tó hány öngyilkosnak vált ö utána a 
temetőjévé. Tilkovszky elmeorvos pedig egy őrültről
l, ‘sz említést, a ki elvágta torkát és a kinek a halála 
'■lóit még volt egy világos pillanata, a melyben 
bevallliaiijx orvosának hogy a bajor király ön- 
r)ilkossága érlelte meg benne a végzetes elhatározást.
A mull gyáron sokat foglalkoztatta a sajtót az a tö-
m, T'* öngyilkossági mánia, a mely Orosháza szép 
lounyui közül szedte áldozatait, mikor egy sereg sze- 
K'lincs leány búcsúlevelet in a  a szeretőjének, megvált : 
,IZ '-lettől, betegesen, romanlikus hajlamok folytán 
kétségtelenül, de e beteges hajlam járványszerüleg 
lépett fel.

Ámde nemcsak a szerelmesek közi pusziit az i 
öngyilkosság járványa. Flügel, az ismert filizóíiai iro | 
Jelöli, hogy I. Napóleon egy Ízben kénytelen volt ■ 
°iombollalni egy őrházat, a melyben egy katona ön- 
Kjilkossá lett, mert a reá következő éjjel két más ka-

j tona oltotta ki olt életét, ugy, hogy ha a czászár nem 
akarta, hogy még lobi) öngyilkosság legye szomorúan 

; nevezetessé azt a házikót, el kellett azt tüntetnie a löld 
I sziliéről-

Majdnem ogé.-zen hasonló esetről lesznek emli- 
| lést London évkönyvei. A város egy Ízben kénytelen 

volt elrendelni, hogy egyik torony l.ipos tetejét rács
csel vegyék körül, mert egy életunt ember leugrott 
onnan és utána még számos más splones angol kö
vette példáját. .Még érdekesebb a budapesti Stein-ház 
története. E ház negyedik emeletéről ugrott le 1871-ben 
Nyáry Pál. Halála elölt egy félórával azt kérdezte egy 

í barátjától a képvisclöliázban. Imgy melyik a leguiaga- 
j sabb ház Budapesten? Ez a Striii-házal mondta 
; persze csak ugy találomra — s e kijelentése végzetes 
; lett arra a házra. Mert Nyáry Pál esete után gyors 
: egymásutánban nem kevesebb, mint bét ember ugrott 

le még ugyanabban a házban. Végre is a házlulajdo- 
i nos dróthálót volt kénytelen az udvara fölött az első 
í emelet magasságában. Ti/, év múlva a ház gazdái cse

rélt, az ujtulajdonos a dróthálót tinin akarta megvál
tani, miért is lebontottak. Alig egy fél év múlva, 188L 
tavaszán ismét leugrott valaki a Stein-ház negyedik 
emeletéről. Az a démoni inger, a mely az embert csá
bítani szokta, ha magas helyről néz alá Imgy ugorjon 
a mélységbe, párosulva az olt elkövetett öngyilkosság 
emlékének suggesliv hatásával, szinti' ellcnálhatnllan 
erővel kényszeritello az embereket, hogy niegti ■gyék. 
a mit az első öngyilkos, és vessék magukat a tátongó űrbe.

Nem kevéssé tanulságos és jellemző eset a kö
vetkező :

Egy párisi asszony, valami Cornier-né nevű le
vágta kis gyermekének léjét. Az e miatt megindult

hüuper természetesen nagy izgatottságot kelteit és 
alig beszéllek másról, mint csak erről. Néhány nap 

í múlva megjelent ;Esguirol-nál, az ehneorvoslás atyjá- 
1 nál három párisi nő, hogy vele gyógyittassák magukat 
! .Mind a hárman azt mondták, egy benső hang mindig 

arra ösztökéli őket, hogy tegyenek ők is gyermekük
kel. mint Cornierné. Egy másik orvosnak is akadt 

i egy ilyen pácziense, egy negyedik asszony, a ki arról 
■ panaszkodott, kogy szinte ellenállhatatlan hajlamot érez 

gyermeke lefejezésére. Hogy e kényszerkéjizet hatása 
alól meneküljön, felvétette magát egy elincgyógyitó 
intézetbe, példája azonban eléggé mutatja, mily erős 
lehet ez a beteges inger, ha még az anyai szeretet 
hatalmas ösztönének a szavát is majdnem elnyomta.

Ha a lélek megfertőzésének nem szegül ellene 
egy ilyen hatalmas erő, mint az anyai szeretet, akkor 
úgyszólván egészen szabadon terjedhet, ugy, hogy va
lósággal ejmlemikus jelleget ölt. Így terjedtél 1812-ben 
Rornwallis Redruth községének nielhodislái között a 
hitszónoklás betegsége, a mely Szintén a ragályozás 
müve volt. A dolog ugy kezdődött, hogy egy istentisz
telet alkalmával az egyik hivő hirtelen a félelemtől 
eltorzult arczczal, szakadozott szavakkal prédikálni 
kezdett Példájának hatása alatt mind többen és töb
ben kezdtek el szónokolni, ugy hogy utoljára nem 
volt melhodisla a faluban, a ki bele ne esett volna 
ebbe a betegségbe. A betegség egy roham alakjában 
jelentkezett és átlag 18 óráig tartott. Redrulliból csak
hamar ellaijedt a közelfekvö falvakba, ugy, hogy a 
betegek száma rövid idő alatt 4000-re emelkedett. 
Eg< ■szén hasonló esetet jegyezlek fel a múlt század 
elejéről, mikor a (levenne fensikon (Franeziország) tört 
ki a rajongás járványa, ismétlődött továbbá a jelen 
század negyvenes éveinek az elején Salakúidban (Svéd-
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nek azt az életet adó e lem et. kincset ? 
m iért nem követeljük azt következetesen 
m indenkitől, hogy azt tulajdonául m egszerezze? 
M iért nem tám ogatjuk mindnyájan egyenként 
mindazokat egyenként, a kik e kincsnek köz
tulajdonná tevése iránt oly lelkesen fáradoznak V 
M iért m aradunk csak a szónál s miért nem kö
vetjük ellenfeleinket a tett mezejére, a hol egyes 
népszerű intézm ények felállítása s fentartása 
m ellett csodálatos k itartásukat, elismerésre s 
jobb czélhoz méltó agilitásukét látnék követendő 
például, ja v u n k ra ?  Csak az u. n. nemzeti ünne
peik sűrűn tartására, fanatizm ust keltő rende
zésére. kegyeletes em lékeik állítására, nemzeti 
czélokat s fajrokonaikat segítő pénzintézete
ikre hivatkozom.

A példa hasztalan : nem követjük.
M ég a szellemi harezot sem vesszük fel, 

mintha gyengeségünk érzetében félnénk tőlük : 
igy aztán felvidékünk m agyar társadalm a ma
gára hagyatva, nem képes az absorbeáló mun
kára. sőt az annyi eszközzel rendelkező ellen
félnek m integy befolyása alá kerül.

L átva ezt az egyenetlen harezot. bizony 
ne csodálkozzunk azok állításán, kik a rra  fakad
nak ki. hogy a felvidék csak úgy lenne ma- | 
gyárrá , ha mindazokat, kik irányadói a n ép n ek : 
földbirtokos, a nép vénei, hivatalnokai sth. egy 
szerre leküldenők a T isza-D una közé egy időre 
s helyükbe az izgatok szellemi és anyagi be
folyásától ment alföldi elem et te lep íten én k ; bár 
be kell vallanom, hogy a hivatalnok osztályban | 
eddig is a legtöbb, kifogástalan irányban, g y a 
korlati érzékkel felel meg m agyarositó hivató- ; 
sáliak.

Ezzel nem akarom  —  Írja  a szerző —  a 
felvidéki m agyarság  többi osztályának az inten- 
tióját gáncso ln i: de) gyakorlati érzékét, felfogá
sát igenis kifogásolom a függetleneknek : az 
ellenfél befolyása a la tt szenvedők helyzetén 
meg sajnálkozom. (folyt, köv.)

Kiben József.
Koszorúval kellene öveznünk e nevet, a 

hála koszorújával, mert oly nemes a tette, hogy 
em lékét csak tisztelettel és hálaérzettel újíthat- 
j» k  meg ezúttal, a mikor em berbaráti elhatá- 
tározásához, végrendeletéhez híven egyszerre 
négy i idézetünk részesül jótétem ényében.

Kiben József évtizedek előtt Selmeczbá- 
nyán üveges iparos volt. majd Budapestre kői- I

ország), valamint 1851 — 1852-ben Müllheimben (Badon) 
a hol azonban csak 14- 15 leány esett bele.

A lélek járványának régóta Ősmeretes alakja az 
is, hogy a Vitus-tánczban rángatódzó embernek a lát
ványa. különösen gyermekeknél, cholera járványt idéz 
elő. Csak pár esztendeje még. hogy Frankfurt Gries- 
heimben az iskolás gyermekek között tényleg fellépett 
ez a járvány, mikor az apróbb, meg a nagyobb gver- 
mekek tagjai őrülten rángatódzlak, mintha csak va
lami gonosz démon költözött volna testükbe. A gyer
mekeknél még nagyobb érzékenységgel bírnak e te- 
tckintetben a hisztérikus nők. Elég, hogy csak olvas
sák a Vitus-táncz leírását és már görcsöket kapnak.

Sokkal ártatlanabb természetű, de lényegében 
az eddig említettekkel teljesen egyező és néha ugyan
csak kellemetlen következményű járvány az ásítás. 
Ha valakit ásítani látunk, sőt néha még akkor is. ha 
csak gondolunk az ásításra, erős ingert érzünk, hogy 
kitátsuk a szánkat és ha nem jön közbe valami kor
látozó képzet, mint például az, hogy az ásitás illetlen 
dolog, bizony olyan nagyot ásítunk, a mekkorái csak 
tudunk.

Mi a magyarázata e sajatszerű jelenségeknek ? 
Elég bonyolódott dolog, de magyarázatát meg lehet 
kisérleni. Olt kell kezdenünk, hogy minden érzéki 
észrevevés, az emlékezet vagy a képzelő tehetség 
minden képe, ha még oly csekély mértékben is, de 
fel van ruházva azzal az erővel, hogy mozgásban akar 
kiváltódni. Különösen azokra a képzeletekre nézve áll 
ez. a melyek már amúgy is mozgásra vonatkoznak. 
Erre a jelenségekre kell visszavavezctnünk az utánzás 
ösztönét is. Az akarat itt nem játszik szerepet, min
den automatikusan történik és ha az akarat mégis je
lentkezik, akkor is csuk arra szolgai, hogy a mozgás

tűzvén, ott is fo ly tatta  iparát, m elynek révén 
i tekintélyes vagyonra tett szert.

Ez a külsőben egyszerű, de lelkében ne
mes ember arra a szép elhatározásra jö tt felesé
gével szül. Vranesies Terézzel. hogy vagyonát 
jótékony ezélra hagyom ányozza végrendeietileg. 

j Elhatározását tett követte s igy juto tt a sel- 
j meczbányai ev. lyeeuin, a selm eezbányai r. k. 

gymnasium. az irgalm as nővérek intézete, a 
Nagyboldogasszonytemplom ezer-ezer írt hagyo
mányhoz.

A végrendel, ti intézkedés szerint a hagyo
m ányokat a következő ezélokra szánta:

1. a selm eezbányai katholikus főgymnasium 
javára  Kiben Jó zse f és Teréz alapítványként 
szegénysorsu katli. és erkölcsös tanulok segé
lyezésére: 100Ü frt,

2. A selm eezbányai Mária m enybem enetele 
templom javára Kiben József és Kiben Józsefné 
halála napján tartandó misék a lapítványára, 
másrészt pedig ezen templom fentartási a lapja 
részére rendelt hagyom ány: loOO fit.

3. A selm eezbányai evang. lyeeuin javára  
Kiben József és Terézia  alapítvány részére tett 
hagyomány 1000 frt, oly kikötéssel, hogy ezen 
hagyom ányösszeg évi kam atai szegénysorsú, 
a lyceumot látogató szegény és beteges keresz
tény tanulók segélyezésére fordítandó,

4. a selm eezbányai apáczák iskolája ré 
szére szegény leányok tanítására alapítványul 
rendelt hagyom ány: 1000 frt.Hagyott ezeken kívül a budapesti „vakok intézete1*, a váczi „siketnémák intézete**, a budapesti „erkölcsnemesitő egyesület** részére is tetemesebb összegeket, mely hagyományai mind szivének nemessége mellett tanúskodnak.Kijen soká a nemes lelkű emberbarátnak emléke közöttünk, s midőn kegyelettel gondolunk reá, buzduljanak fel példáján s kövessék őt a halhatatlanságnak ezen utján minél többen városunk polgárai közül, a hálás utókor üdvére!

Milyen iskolát állítsunk?
O 'crv .nemiéi nagyobb érdeklődést keltsek tárgyam 

iránt és hogy mennél jobban tüntessem fel a nevelés
ügy fontosságát,- egy jeles szaktekintélyünknek Gyön
gyöse László tanárnak alábbi szavaival kezdem meg 
jelen cikkemet, melyek általános áttekintést adnak a 
nevelésügyre

„A nevelés-ügy leién az összes müveit államokban 
erős szellemi küzdelem, általános tevékenység, valósá
gos forradalmi szellem mutatkozik. A történelmi-nyelvi,

a természettudományi, az úgynevezett reális jrilllv hi_ 
veinek erős csatái, a tunterrek átalakítása, az 
ff* iskola tón líw . a mely tulaldonképm n . ,,, 
mint a gimnázium tantervének reformálása és a 
kóla beloolvasztása a gimnáziumba. Francain- é- \,. 
"ivlországban általános és széleskörű érdeklődést k.'l' 
lett. Mindez bizonyára nagy befolyással van arra |,,,,.v 
erős paedagogiai kőzszelleui keletkezzék s magokat mió. 
veiteknek tartó emberek, nemcsak érdeklődnek. 1 
teljesen tájékozódva vannak az iskola ügyeiről.

.Nálunk e kérdésekkel, a szakkörökön kivid niás 
nem törődik. Lapjaink legnagyobb része, meddő poli
tikai találgatásokkal foglalkozik. Még jó, hogy elisinrr- 
jnk az iskolákat nemzeti kultúránk várainak, de aztán 
eddig van. Mindent a kormánytól várunk, igy 
nem os. da, hogy a társadalom, a család, a melynek 
pedig első sorban kötelessége volva a nevelés ügyé
vel foglalkozni, teljesen háttérbe szorult, s az iskola 
az állam és az egyházak kizárólagos tulajdona lelt. A 
társadalom és az iskola közt való összeköttetés telje
sen megszakad!. a család csak gyermekei bizonyítványa 
i évén érdeklődik az iskola iránt, csak panaszkodni 
tud, hogy a tudománynyal tőle tömnék a növendéke
kei, de megemésztésükre időt alig adnak neki. Csoda-e 

I ha sokoldalú érdeklődés nem kisérvén tanintézetein- 
i krl- egyoldalú szakszellem és a mi még annál rosszabb 
i büreaucratismus vert benne tanyát. Ott a hol pezsgő 
| szellemi életnek, szabadságnak, sokoldalú érdeklődés- 
| IK'k kellene uralkodni! Vájjon fejlődhetik-e igy ki 
j egészséges paedagogiai közszellem, a mely elkészítené, 

követelné iskoláink reformját ? Bizony nem egészséges 
lillapot ez. Magyarországot magyarrá, hatalmassá nem 
meddő okoskodások, hanem az iskolák fogják tenni, 
ezek szaporításán, tökéletesedésén munkáik odúi minden 
magyar ember legelső kötelessége volna. “

Hogy városunk intéző körei ez óhajnak megfele
lően jártak el évtizedek óta, ezt tagadni nem lehet; 
tények szólnak e mellett. Annyi ugyanis a tanintézet 
városunkban, mint a mennyivel kevés hasonrangu vá
ros dicsekedhetik.

A meglevő viszonyok alapján azt kellene hinnünk, 
hogy a fentebb idézelileg említett erős szellemi küzde
lem. általános tevékenységből mi sem mulatkozliatik 
a mi kisebb hazánkban, ebányavárosban, hisz megvan 
az, a miért másutt másoknak még csak küzdeniük 
kell.

De nem igy áll e dolog. Ha vannak is intézeteink, 
még mindig újakat, újítást kiválniuk és pedig megle
hetős hangsúlyozással ; legalább igy tapasztaltam köz
életünk terén.

Ámde a követelést szerintem nem a tisztán lá
tás, nem a nevelés ügyének városunk területén eddig 
eléri fejlettségének a hazai általános viszonyokhoz 
való helyes mérése szerint hangoztatjuk.

Mert mit akarunk ? Államosítani ;i meglevőket*) s 
lehetőleg a nőnevelés érdekében uj, polgári iskolái: 
holott első sorban azokat az igényeket kellene szemünk 
előtt tartanunk, a melyek alulról, a közéletből támad-

*S Első so rb an  az a  ja v a s la t  em elte te tt h a tá ro za ttá  tö rvény
h a tó ság u n k n á l, h o sy  az ezu tán  lé tesítendő  in téze tek  ne legyen,-k

kivételét, mint a mely magunkra vagy másokra nézve 
ártalmas, vagy hátrányos, lehetetlenné legye. Példa 
reá az ásitás elnyomása. 1 In azonban az akaratnak 
nincs elég ereje, mint az idegbetegnél, a kiknek ideg
rendszerét szeszes italok vagy különböző kicsapongá
sok megrontották, — ha az akaratnak nincs elég ereje 
hogy az impulzusokat hatástalanokká tegye, akkor 
bekövetkezik az az állapot, a melyben az emberek 
szónokolnak, vagy gyilkolnak esztelenül és beteges 
ösztönből.

A legtöbb esetben az automatikus cselekvésmód 
benyülik az akarattal elkövetett teltek osztályába és 
valószínű, hogy mindkét esetet egy harmadik maga
sabb egységben lehet feloldani. Ez a harmadik ma
gyarázó formula pedig nem más, mint a szuggosztió. 
Akár mások cselekedetei, akár a léleknek önmagából 
merített, önmagától táplált és az akarattól gyámolí
tott képzetek bírják az. embert valamely végzetes el
határozásra. mindig szuggeszczióval van dolgunk. A 
lélek járványainak végső magyarázata a szuggosztió, 
a mely utánzásra bir bennünket, ha mások példája 
után indulunk és az auto-sziiggeszlió alakjában je
lentkezik, ha a csolekvény egy idegen impulzus foly
tán a saját lelkűnkben kialakuló képzet-próczesszus- 
ban veszi az eredetét. Az akarat szereplése vagy nem 
szereplése csak fokozati különbséget idéz elő. I'ajhe- 
liekel nem.

Gyanús gyermekek.
K ő z e g é s z s é g ü g y i K ai a u z.

Lombroso tanár, olasz Piziológus legújabban a 
néptanítókat oktatja rá. hogyan kell az iskolában a 
bűnügyi anlhropologiának hasznát venni.

Felolvasásában, melyet minap a túri ni tanító-egy
letben tartót, elmondta, hogy a 3—7 éves gyermekeknek 
nincs erkölcsi érzékük. Lopnak, verekednek, gyújtogat
nak és mindenféle más gonoszságot követnek el, a 
nélkül, hogy legcsekélyebb lelkifurdalást éreznének, mi 
több, az ilyen kis gyermekek még örömet is éreznek 
sikerült csínyeiken. Csak később, a nevelés behatása 
alatt, tör utat a jobb gyermekeknél a morális érzés és 
derek fiatal emberek lesznek belőlük. Ennek ellenke
zője csak szórványosan észlelhető.

Vannak gyermekek, akik születeti gonosztevők és 
ezeknek az erkölcsi érzékük sohasem fejlődik ki. A 
szülök az ilyen dispozicziól a gyermekek kritikus evei
ben megállapítani képtelenek; erre - Lombroso szerint 
— egyedül csakis a tanítók volnának hivatva. De hat 
a tanítónak nagyon is sok gyermekkel van dolga és 
igy a sok közül csupán a bűnügyi anthropologia se
gélyével ismerheti fel a ritka m adarat: a szüleiéit go
nosztevőt.

A gyanús gyermekek legnagyobb része sokkal na
gyobb és nehezebb normális kortársainál, löblmyire su
ták és arezuk, valamint koponyájuk nélkülözi a részek 

ai ányosságát. Nagy és elálló fülek, rendetlen állasa In
gák. ezek a legszembetűnőbb ismertető jelek. A gyanús 
gyermekek érzékei tompák és igy a fenyítékre nem 
sokai hodcritcnck. Ennek daczára igen gyakran árui
éi ugv nemi. mint szellemi koraérettséget. Mindez is
mérvek azonban külön-külői nem jelentenek sommil. 
de szigorúan meg kell figyelni azt a gyermeket, kinél 
a felsorolt ismertető jelek együttesen találhatók. Ha a 
morális érzék ily gyermeknél évek múlva sem mutat
kozik. akkor el lehet mondani rá, hogy született go- 

I nosztevő. Az anthropologiai jegyek oly feltűnőek, hogy
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(.,k .« n« mcsak azokat, melyeket felülről az állami ál- 
; érdek támaszt.

f]/rk az alulról nyilatkozó igényok még nem 
|t.|l, k ki* *'légi lést számos tanintézetünkkel, molyok egy 

tanintézetünk kivételével kizárólag tudomá- 
nV()S irányúak ; az életnek neveld iskoláink nincsenek, 
p r . l i ' /  mi, úgy tudom, városunkat, ezt az ezűstbányá- 
. /;,l csökkenésével pusztulástól féltett városunkat ipar- 
' I s kereskedelemmel akarjuk megmenteni.

Ha ez a czélunk. akkor önkényt következik ebből, 
hogy ne csak idegen vállalkozókat fogdossunk s igye
kezzünk városunknak megnyerni, hanem fejleszszük 
magunk közt is az ipari és kereskedelmi érdekek 
iránti érzéket s neveljünk magunk magunknak e va
rosnak fiaiból leendő vállalkozókat, munkásait az ipar-
n.,k . kereskedelemnek, mely csak akkor lesz itt honos, 
ha művelői is honosak lesznek.

T e h á t  e l s ő  s o r b a n  k e r e s k e d e l m i  i s 
kola k e ll n e k ü n k  ú g y s z e r v e  z v o, m i k é n t 
az a 1 e g t ő b b h e l y e n s z  e re z v  e v a n : a p ol g á r i 
i s k o lá v a l  k a p c s o l a t b a n .

Nyissanak csak meg ilyet az intéző körök, meg
látják. hogy mily készséggel fogja a mi művelődésre 
hajló közönségünk fiait annak falai közé küldeni, s 
mily természetes megoldást nyer a két középtanoda 
felesleges voltából eredő tarthatatlan helyzet.

A pályaválasztás kérdése, mely most annyiaknak 
ad fejtörő munkát, miközben bőven látjuk el felföl
dünket elemi tanítókkal, papokkal, könnyebben meg- 
fojllietővé válik ezáltal és városunkban sok iparosnak, hi
vatalnoknak családját hozzuk oly szerencsés helyzetbe, 
hogy gyermekeit nem kénytelen hajlamai, képességei 
ellenére választott pályára nevelni vagy más városba 
küldeni akár a szülők anyagi erejének koczkáztatása 
mellett is.

így aztán elesik a vád is. hogy „a család, mely
nek első sorban kötelessége a nevelés ügyével foglal
kozni. teljesen háttérbe szorult." Elesik, mert az ér
deklődés nagy lesz és általános!

A kérdésnek ilyetén megoldása nem vágja útját 
az államosításnak, legfeljebb csak némileg késleltetné 
ezt, E kis késleltetés pedig nem fog ártani, ha meg
gondoljuk. hogy az év utolsó negyede úgyis oly óriási 
átalakítást foglal magában, aminővel a felekezetek
kel szemben egyidőre megelégedhetünk. Selmecz- 
bánya ős bányaváros felekezetei. melyeknek érzü
letében a felekezeti vonás eléggé éles. nemesle- 
mondással néznek az utolsó évnegyed első napjával 
kezdődő aera elé. sőt sokan vannak tagjai között, 
kik lelkesedéssel üdvözlik azt. így leszünk az iskolák 
államosításával is. ha azt kellő ügyszeretettel s lapin- 
lattal viszik keresztül vezérlő férfiunk, ha mindjárt 
féltve mond is le egyikünk-masikunk arról a hatás
körről. melynek keretén belől annyi századokon ál 
igaz lelkesedéssel, ügyszeretet lel igyekezett hazájának s 
egyházának, az emberiségnek szolgálni.

Féltésünk a szeretet je le ; már pedig ezl senki 
se vegye rósz néven tőlünk, mert a szeretet érdem: 
— s ki biztosit arról bennünket, hogy az állami közegek 
mindegyike, mint ember fog-e ily ügybuzgóságol. lel
kesedést kifejteni, mint a minőt a felekezeti ember 
aránylag csekély anyagi eszköz segélyevei kifejtett.

No. de közel az idő. a mely ez aggodalmunk 
fölött Ítéletet fog mondani. Adja az Kg, hogy szél

a gyakorlott megfigyelő azokat még az arezképen is 
meglátja.

Érdekes felolvasásában a professzor ur a követ
kezőket beszéli e l :

Egy tanító évek elölt panaszkodott előttem, hogy egy 
nagyon gonosz kölyök van a tanítványai között. Kéré
semre a tanító előhozta tanítványai csoportképét, me
lyen több mint száz gyermek volt levéve. En soha a 
gyermekek egyikét sem láttam azelőtt, de azért azon
nal fölismertem a sok közölt a kis gonosztevőt. A ta- 
"ihi nagyon csodálkozott ezen és elhozta nekem a 
h’hbi osztályok csoportképeit is és én több kollégája 
jelenlétében minden egyes fényképen felismertem a 
morális tekintetben legrosszabb la:.utókat. De megtör- 
h'nl egvszer, hogy egy kis leányt tartottam gyanúsnak.
:l kiről a tanítónője legkedvezőbben nyilatkozott. Pár
• r iimlva ezt a leánykát csúnya erkölcsi kihágások miatt 
kikapták az iskolából. Az emlitell gyermek Rizelli 
'•"igi volt. ki ifjú korában letaszitolla jegyeséi az er- 
ki'ivTnl és azért ma is a fogyházban íil.

.......broso szükségesnek tartja, hogy a gyermeke-
kH a népiskolákban figyeljék meg. A melyik gyer- 
m,,k"él a morális érzék hiányzik, azt olyan pályára 
k»'ll adni. mely kevesebb alkalmat nyújt bűntényekre. 
II) erkölcsi betegnek a főldmivelés leginkább alkalma- 
los Ha ennek daczára bűnbe esnének, a bíró azonnal 
halmi, hogy kivel van dolga és gondoskodhatnék róla. 
I|(,gy a szüléiéit gonosztevőt a társadalomra árlalinal-

oszlassa azokat. Mi pedig addig is nemes ügyszere
tettel menjünk be, bizalommal az uj uerába : de az 
ideális alkotások mellett no feledkezzünk meg arról az 
igen praktikus intézményről, melyet a kereskedelmi 
iskola neve alatt említettünk fonti sorainkban.

Állítsunk polgári iskolával egybekötött kereske
delmi iskolát ! u

Különfélék.
A múlt heti ünnepeken, királyunk Ő Felsé

gének születése napján és a Sz. István ünnepén, me
lyek az előző éviekhez hasonló fénynyel folytak le. ez 
évben szokottnál többen vettek részt a hivatalok kép
viselői. illetve különösen a város tisztviselői, kik majd
nem teljes számban jelentek meg mindkét alkalom
mal. Az első ünnepen a városi tisztikart Szitnyai 
József polgármester, a másodikon, a polgármester tá
volielében, Bernhardt Adolf h. polgármester vezette. 
A m. k. bányaigazgatóság tisztviselői Hűl ti József mi
niszteri tanácsos vezetése mellett, úgymint azelőtt most 
is teljes számban voltak jelen, Ónk. tűzoltóink Pauer 

í János főparancsnokukkal szintén kivonultak régi szo- 
| kásukhoz híven az első magyar király emlékünnepén.

Az isteni tiszteletek alkalmával Podhragyai Pál pré- 
! posl-plébános pontilikáll. a zenét, mint mindig Cziczka 
I Sándor karnagy vezette s az első magyar király 

emlékét mélyen átgondolt igaz magyar hazafias ér
zelemtől áthatolt beszéddel idézte fel Hidvéghy Árpád-
s. lelkész.

— Condé János helyettes pénzügyigazgaló he
lyébe. a ki Léváról Pozsonyba helyeztetett át, pénz
ügyi titkár s h. pén/ügyigazgatŐul a lévai kir. pénz
ügyigazgatósághoz Deák Miklós deési pénzügyi titkár 
neveztetett ki.

- Uj egyesület A selincczbánya-rovnai ált. 
temetkezési és segélyzö egyesület alapszabályait a m. 
kir. belügyminisztérium jóváhagyta s e napokban küldte 
e záradékkal ellátva városunk tanácsához.

A távbeszélő hálózat.Városunk törvényható
sága örömmel tudomásul vevén a Selmeczbánya és 
Hodrusbánya küluleza közötti közhasználatú törvény- 
balósági távbeszélő hálózat kiépítésének kormányhaló
sági engedélyezéséi, magára vállalta, hogy azon esetre, 
ha a Selmeczbánya belváros és Bélabánya között lé- 
tesitetni kért közhasználatú távbeszélő hálózathoz szük
séges minimális számú előfizető nem jelentkeznék — 
a dijkülömbségel viselni és fizetni fogja, de sajnálattal 
vette tudomásul azon értesítést, hogy ez évre az 
anyagi eszközök már teljesen le lévén foglalva — a 
hálózat kiépítése egyelőre nem helyezhető kilátásba, 
miért is tekintetIel a létesíteni szándékolt távbeszélő 
hálózatnak törvényhatóságunk egész területére, közgaz
dasági, közigazgatási és tűzbiztonsági szempontból első
rendű fontosságára, mely sürgősen követeli a hálózat
nak lehető gyors kiépítését, a városi hatóság azon föl- 
terjesztéssel fordult a kereskedelemügyi minisztérium
hoz. hogy legalább Selmeczbánya belváros és Hodrus
bánya külulczával és Bélabánya várossal a lehető leg
rövidebb idő alatt közhasználatú távbeszélő hálózattal 
ősszekölessék. Ez esetben elvállalja törvényhatóságunk 
közönsége, hogy a berendezés összes költségeit elő
legezi.

— A polgári leányiskola, illetve ennek 1 és 
2-ik osztálya nem ;iz Ocsovszky-házban lesz elhelyezve, 
mint ezt az intéző körök tervezték, hanem újabb 
megállapodás szerint Eckert Dismasné úrnő házában. 
Az Ocsovszky-házban az irgalmas nővérek csak lakni 
fognak, de tanítani nem. Az elemi osztálybeliek részére 
a bányatárspénztár kórházutezai háza lesz berendezve, 
a hol egykor a r. k. leányiskolák voltak. A felső le
ányiskola a polgári iskola közelében az Ocsovszky-ház 
átelleriében levő l'rbán házban lesz.

A sertés tartás. Figyelmeztetjük mindazokat, 
akik sértést akarnak tartani, vagy már tartanak is, hogy 
erről a rendöl kapitányi hivatalnak a köztisztasági sza- ; 
bályzal 14. g-a értelmében jelentést lenni s az engedélyt 
kikérni el ne mulasszák a saját érdekükben. A kérvény 
50 kros bélyeggel látandó el.

Kiházasitásí ajándék. Városunk tanácsa el
határozta utóbbi ülésében hogy a Zmeskall (iábor-féle 
alapítvány 1804. évi kamatjövedelme kél selmeczbányai 1 
asszonynak adassák kiliázasitási ajándék czimén. a 
kiknek egyike r. k katliolikns a második pedig pro
testáns vallása. Az ezúttal szétosztandó összeg 170 
(ltot tesz. melynek elnyerése érdekében a tanácshoz 
intézendő kérvények benyújtásának batáridejéül a f. 
évi szeptember-hő 20-ika tűzetett ki.

- A rendészeti szabályrendeletet a m. kir. bel
ügyminisztérium jóváhagyta a 10. g. 7. pontja azon 
rendelkezésének kivételével, mely szerint a rendőr- 
tisztviselők egyenes tiszti aczél-kardot, és arany kard- 
bojtot viselnének, miután úgy az egyenes tiszti aczél- 
kard, valamint az arany kardbojt kizárólag a

és honvédség lisztjeinek van fenlartva, s a kir. állam 
rendőrség tisztviselőit illeti meg. E helyett más 
formájuk lesz meghatározandó, az arany kardbojt iá
dig elhagyandó. A rendőri személyzet rangjelzésére 
használt posztó vagy rémcsillagok nem szolgálhatnak. 
A szabályrendeletet egyébként Icgkőzelébb egész ter
jedelmében fogjuk közölni.

A F. M. K. E. gyűlése Vihnyén. A F. M. K 
E. garnm-szent-kereszti járási választmánya Vihnyén 
e ho 11-én ülést tartott, melyen Finka Sándor fő
szolgabíró lelkesítő szavaira az ügy iránt lelkesodők 
tömege egész rohamot intézett az elnöki asztalhoz 
hogy belépésüket bejelentsék. Ez alkalommal ílO-en 
leplek be rendes tagokul, köztük a járás községei 
számszerűit 13. — Mihálvíiy Mihály főerdész alapitó 
tag lett. Ez oly szép eredmény, melyért igazi elismerés 
illeti meg a beiratkozottakén kívül Finka Sándor fő
szolgabírót. a ki az alvó ügyel ily lelkesen karolta fel. 
Mint értesülünk a választmány őt fogja a járási vá
lasztmány elnökévé választani. Az ülést kedélyes táncz- 
vigalom követte a fürdő nagytermében.

Értékes műkincs kerül vissza Selmeczre a 
Nagyboldogasszony templom birtokába. Évek előtt 
ugyanis egy középkori miseruhát ajándékozott el Kvassay 
Mór volt prépost plébános Simor János berczegprimás- 
nak. a ki az ajándékot a keresztény múzeum részére 
átvette. Ez értékes miseruha. melynek visszaadását a 
város tanácsa kérelmezte, az esztergomi főszékesegy
házi kincstár műtárgyai között megtalálhatván, illetékes 
helyről jövő értesítés szerint e műkincs kiadatása s 
előbbi tulajdonosához visszajuttatása ellen mi akadály 
sem áll fenn.

Rombolják az apácza zárda épü le té t: Hol
nap kezdik meg ezl a munkát. A belügvministerium 
ugyanis helyben hagyta a rendőrkapitányi hivatal fc- 
lebbezelt Ítéletét, s az a 30 napi batáridő is lejárt 
már., mely felsőbb helyről engedélyeztetett; igy a ren
dőrség elrendelte az épület keleti oldalának szétrom- 
b olását.

— A Petőfluteza kivilágítása A város taná
csa elhatározta, hogy a lyceumi épület mögött elvo
nuló kis ulczál. melyet újabban Pelöfi-utczának neveznek 
barom gázlámpával látja el, de csak az 1896-ik évben, 
mivel e czélra az idei költségvetésben nincs fedezet. A 
számvevőség költségvetése szerint a bárom lámpa fel
állítása 524 frt 40 krba kerül, az évi fogyasztás pedig 
55 frt 20 krl. teszen.

— Elhaltak. 181. Ilesik János 36 éves. r. k. ki
merülés, 182. Neuman Berta I éves, r. k. Enterocal. 
183. Pomfy András 58 éves. r. k. tüdősorvadás.

— Ledőlt diófák. Belvárosunkban a múlt na
pokban három szép diófa dőlt ki a termés súlya alatt. 
Rendőrségünk arra figyelmezteti ezúton is a kort tulaj
donosokat. hogy diófáikat támaszszák alá.

— A városi rég iségtár, mely az óvárnak két 
földszinti helyiségében van elhel yezve, sokkal rosszabb 
állapotban van, mint sem azt továbbra is olt lehelne 
hagyni. Polgármesterünk már régebben kifogásolta a 
jelen állapotot: segítenie azonban alkalmas helyiség 
híján a bajon mégnem lehetett. Addig is. mig uj jobb 
helyiséget találunk, czélszerü volna az olt levő elfa
kult régi zászlót megmenteni, mely a pusztító penész
nek hevésbbé áll ellent, mint a többi tárgyak.

A fiumei diákok, a kik Vargha Ferencz 
tanár vezetése mellett Magyarországot ismerni járnak. 
Selmoczbányára is akartak rándulni. Jelezték is, hogy 
e hó 23-án érkeznek a vonattal. Polgármesterünk gon
doskodott fogadtatásukról és kalauzoltalásukról, Vörös 
Ferencz tb. főjegyzőt és Huber József tornatanitót 
bízván meg ezzel, de közbejött akadályok miatt más
léié vették uljokat s igy idejövetelők elmaradt.

— Cirkusí élvezet. Az óvár torony-szobájában 
egv szerencsétlen leány van elhelyezve, inig a fővárosi 
tébolydába való felvételt a város tanácsának kieszkö
zölni sikerül. Az ilyen kieszközlésckhez szükséges idő 
teljesen elég ahhoz, hogy azalatt egy lélürült egész 
őrültté legyen, a mi felelte sajnálatos ugyan emberiségi 
szempontból : de a jelenleg fennálló felvételi nehézsé
gek azért mégis csak változatlanul fognak még sokáig 
maradni. Ez a szerencsétlen élő halott nagyon beszé
des, mindenkivel szóba áll s kifejezésében nem igen 
válogatós. Tán éppen ez utóbbi tulajdonsága vonz 
oda eslénkinl oly sok látogatót, a kik ezl a circusi él- 
vezelel oly nagyra becsülik, s a kiknek a nagyon is 
megpirító beszédre is csak kaczaj a válaszuk Bizony 
tisztelt kaezagó publikum, inkább pirulnotok és saj
nálkoznotok kellene! Az a szegény leány azokban 
csalódott, a kiket legjobban szeretett: saját testvérében 
és egy másban akihez forró szerelmet érzett. Mind a ket
tőn megcsalták. E kettős csalódás zavarta meg el
méjét. Szánjátok öl !

Községi és körjegyzői tanfolyam. Nagy- 
Becskcreken f. évi szeptember-hó I-jóvei 10 hónapra 
terjedő községi és körjegyzői tanfolyam nyílik meg,
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melyhez olyan hallgatók vétetnek fel, a kik az 1883. 
1. t. ez. 6. g-ában előirt elméleti képzettséget igazolják, 
továbbá azok i>. kik azt igazolni nem tudjak, de azt. 
hogy az 1883. évi I. t. ez. életbe lépte elölt és azóta 
is megszakítás nélkül mint jegyző vagy segédjegyző 
működtek. A felvételi kérvény a tanfolyam igazgatójá
hoz adandó be. (X.-Becskerek, megyeház I. em 12 
ajtó). A tanfolyamhallgatók évi tandija 30 fit. mely 
egy összegben fizetendő. A tanfolyamon bennlakással 
egybekötött tápintézet is áll fenn. A tanfolyam magán 
jellegű, a mennyiben annak végzése és bizonyítványa 
a vármegyék kebelében szervezett jegyzői szigorló bi
zottságok előtt letett vizsgákról! bizvnyitvany nélkül 
jegyzői állásra nem képesít; de a kik a tanfolyamot 
jó sikerrel végezték, azok nevei a m. k. belügyminis- 
terium 1894 évi 15.655. sz. rendelete szerint feljelen- 
tendők s a hazai törvényhatóságokkal közöltetnek, 
hogy hason minősitettségü egyénekkel szemben előny
ben részesittessenek.

— Az orsz. erdészeti gyűlésen, mely Besztercze- 
bányán e hó 28-án kezdődöleg Báró Bánfiy Dezső 
miniszterelnök elnöklete alatt tártatik meg, városunk 
képviseletében Rudnay Béla főispánunk. Szitnyai Jó
zsef polgármesterünk. Pauer János akad. tanár, tör- 
vényh. biz. tag. Krausz Géza v. erdőmesterűnk fog 
részt venni.

— Egészségtelen divatezikk. Alig volt még di- 
vatezikk. mely oly hirtelen népszerűségre telt volna 
szert, mint a széles, ruganyos övék, a melyeket most 
világszerte hordanak a hölgyek, Ez a látszólag ártal
matlan öv azonban veszedelmesebb a vállfűzőnél is. 
Mert mig az például egy 70 cm. karcsú derekat 62 cm. 
-re sajtol össze, az elasztikus öv ezt 58 cm.-ig kiseb- | 
biti. Mennél fiatalabb a nő teste, annál inkább enged j 
a mellkas a nyomásnak s idővel 20—22 cm.rel sajtolja ! 
össze a testet, Ez által a máj. a gyomor, a belek és
a vese eltorzulnak s az alsó testre szorulnak. A leg
gyakoribb bajokat, a gerinczfájdalmat. gyomorgörcsöt stb. 
idézi ez elő s általános szervezeti gyöngeséget okoz. 
Bizonyára igen szerencsétlen divat és a szülök köteles
séget teljesítenének, ha gyermekeiknek nem engednék 
meg, hogy ezeket az egészségnek ártó öveket viseljék. 
(Le Monde)

— Hontmegye anyakönyvvezetöi Hont megyé
ben: 1. A korponai kerületben : Baumert Ottó városi 
aljegyző, h. Forgács János városi pénztári ellenőr; 2. 
az Ipolyságiba: Herczeg Vincze jegyző, h. ifj. Maluskn 
Adolf betegsegélyző pénztári titkár (Kemencze); 3. a 
palásttiba: Paksi Péter körjegyző (Alsó-Rakoncza): 4. 
a tompáiba: Thuránszky Béla körjegyző (Gyügy); a 
teszéribe: Bezery Kálmán körjegyző (Gyügy) Gyügy):
6. a kemenczeibe : Králik Andor körjegyző (Ipolyság) í
7. az alsó-rakonczai betöltetlen (Palást) (Palást); 8. 
az apáth-marothiba: Bandi János áll. tanító (Gyügy);
9. a gyügyibe; Tóth János körjegyző (Tompa, Veké/, 
és Apát-Maroth) (Teszéri : 10. a deméndibe: Pápay 
Géza biró (Visk); 11. a viskibe; Massarovits György 
körjző (Deinénd) (Deménd); 12. hídvégibe: Pirkup 
Tamás körjző (lpolyszécsenke); 13. a szokolyaiba:
Bori Tivadar körjző (Mária-Nostra) (Nagymaros); 14. 
a nagymarosiba: Kollady Nándor hely. jzö, h. Steiner 
János dr. körorvos (Szokolya): 15. a mária-nostraiba: 
Bruckmajer Márton körjegyző (Szokolya): 16. a szobiba ; 
betöltetlen, b. Horch Oszkár szolgabiró (Garam-Kővesd); 
17. a garam-kővesdibe: Székely Zsigmond körjegyző 
(Szalka) (Szob); 18. a szálkáiba: Rciszmajer Gyula 
(Börzsöny), (Garam-Kövezsd); a börzsönyi betöltet
len (Vámos-Mikola) (Szalka): 20. A vámosmikolaiba: 
Eggenboffer Ferencz körjegyző (Ipolypásztó), (Bör
zsöny); 21. az ipoly-szakállosiba: Radinszky Pál h. 
körjegyző (Ipolypásztó): 22. az ipolypásztóiba: Mésza- 
száros Kálmán körjegyző (Ipoly-Szakállos), (Vámos-Mi
kola); 23. a tengenyeibe: Gsiffáry István körjegyző 
(Garam-Kis-Salló); 24. a garam-kis-sallóiba Fuclis 
Endre körjegyző (Tergenye-Kis-Gyarmat), (Kis-Gyarmat):
25. a kis-gyarmatiba: Sántha Kamii körjegyző (Garam- 
Kis-Salló), (Garam-Kis-Salló); 26. a közép-palojtaiba: 
Frecska Soma körjegyző (Csáb), (Gsáb): 27. a csábiba: 
Bartók István körjegyző (Közép-Palojta, (Közép-Palojla);

(Folytatása következik.)

T Végszavak
Antal úrnak Helyben.

B E L M E C Z B A  NT A I H Í R A D Ó VI. évfolyam. 3A. „ám

A ki úgy mint Vi tak pise und spricht,
Tomu n’ebude soha Ilelle und Lidit.
Annak a Roziim egy Hinderniss,
Sein Amorcben pedig Imává Finsterniss.

Wer Ungarn’s erhab’ne Schfirpe zui Novinki W’asche
benützt,

A na to éo bit len chce, — síeli stützt.
Braucht keinen Óznám an die \\ élt,
Az ítéletet hat Er sich selbst geffdlt.

Tőbe, rasc, wilder Sturm ; lod’re Flamme, die didi
brennt!

Dafür sei dir getrett’ner W urm; das Krümmen auch
vergönnt.

Huber.
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Eiso seiuieczbányai tentóizisi i/aliala:.
A gyász óráiban, midőn ;t fájdttloni 

amúgy is lesújtja a haltamaradl családta
gokul, u temetkezési vállalat van hivatva a 
drága balolt temetése rendezésével járó 
gondoktól az élökettmegmenteni.

E hivatásnak tőle telhetöleg igyekszik
az első selmeczbányai

temetkezési vállalat
a n é. közönséggel szemben megfelelni, 
tisztelettel ajánlván lél szolgálatát a kö
vetkező feltételek mellett:

1. osztályú temetési 450 frt.
II. 340
111. 230 M
ív. 100
v. 75 n

VI. 23 fit.
12 éven aluli gyermekek szántára fenti árak
nak fele számittalik.

Maradok tisztelettel 
M a t z á n  F e r e n c z .

—
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MACK-1a  D U f r Ö P I

K E M É N Y Í T Ő
a legegyszerűbb ós leggyorsabb mód gallé 
rokat, k éze lő ke t stb. csekély fáradsággal 
úgy keményíteni, hogy
o ly  N zé p e k . m in t  lm  u j n k  v o ln á n a k .

k izáró lag  altban áll, hog\
. H i t e k  < f u  p l  a  k  c in  é  n  // / 1 i i j  é v e l

keményítjük azokat.
Aki egyszer használta, mindig csak ezt alkui-

U lm  a. D.szenvedőnek, a ki a világhírű u. n. Malto- 
sen-Praeparat-tól, ha ezt hosszabb ideig I élvezi , biztos gyógyulást. vagy legalább enyhülést nem érez. Köhögés,rekedtség, asthma, tüdő- és légcsőbeli meghűlés stb. már néhány napi használat után megszűnik. Ezerén kitűnő eredménynyel használták, miről számos j bizonyítványaink vannak. E gyógyszerek áru- | sitása minden államban engedélezve van és I, betegek igazolt vagyontalanság esetén ingyen kapják e praeparatumot. Ára 3 üvegnek 3 frt. 6 üvegnek: 5 frt, 12 üvegnek: 9 frt. 
Albert Zenkner, Erfinder dér Maltoscrprü- parate. Berlin S. 0. 2(5.

Biztos szer, a gallérokat, kézelőket stb. úgy 
kem ényíteni, hogy úgy néznek ki m intha újak 
volnának. — Tekintettel azon követelményekre, me
lyeknek mai nap a fehérneműnek fényesség és me
revségre nézve meg kell felelni, az egyszerű rizs-ke
ményítői. különféle pótszerek — mint fölt bőris, 
gummi, viasz stb. — hozzáadása állal iparkodnak a 
mosónők javítani, a mi azonban csak gyakorlat és 
tapasztalat utján érhető el. Ez az oka, hogy sok 
háztartásban folytonos a rosszul sikerült keményilés 
miatti panasz. De a keményítős mindenkor biztosan 
pompásan sikerül, ha Mack kettős keményítővel 
történt, mely megbízható és használatra teljesen 
elkészített keményítő szer, a mely továbbá a szük
séges pótszereket, úgyszintén a fényitésre szolgáló 
anyagokat kellő arányban tartalmazván, lehetővé 
leszi, hogy gallérok, kézelők stb. rövid idő alall 
úgy keményithetök, hogy ú jaknak tűnnek fel.
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táneztanitási tanfolyamotnyitok, s ezen uj tanfolyamot f. évi szcp.t 3-án kezdem meg Selmeczbánnyán.Oktatásom tárgyát divatos-, társadalmi- és mUtánozok; Quadrillc á la conr, körmagyar, Balletsolo és Kreutzpolka uj) valamint szépészeti testgyakorlat, mint az ifjúság testi kiképzésének alapfeltétele, ideértve a helyes állás, járás és testmozgás tanítását is. képzendik, a tanórák délután 6 órától kezdődnek. Felnőttek számára este 8 órától. A n. é. közönség becses pártfogását az idén is kérvemaradok kiváló tisztelettel
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