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M egjelenik  m inden vasárnap .

E lő fize tés i á r a k :
Egész ó v r o ....................................................4 Irt.
Fél é v r e .........................................................2 „
Negyed é v r o .........................................................  1 „

Egyes szám ára 10 krajczár.

Hivatalos rész.
912. sz.

1896. Ikv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczbányai kir. 
bíróság mint hagyatéki bíróságnak 1314/96. polg. sz. 
ivégzése folytán kiskorú Knezovils Róza, Rezső, Karolin, 
és Knezovicsné Morávik Mária elleni végrehajtási jog
hatállyal önkéntes árverési ügyében a selmeczbányai 
kir, jbiróság területén lévő a selmeczbányai 598. sz. 
tjkvbcn fekvő, kiskorú ICnezovics Róza, kiskorú Kne- 
zovics Rezső, kkorú Knezovics Karolin, és Knezovicsné 
Mozávik Mária tulajdonául bejegyzett f .  1007- hl‘s/-  
141. IV  népsorsz. a. hevérház és ,kertre, az alsó ka
punál az árverést 799 frt 98 krban ezennel megálla- 
pilot kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan 1896. évi július hó 7-ik napján dél
előttit 9 órakor a selmeczbányai kir. jbiróság tkvi há
lósánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla- 
. Holt kikiáltási áron alól is eladalni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsá
rának IU- 0i0 át vagyis 79 frt. 99 kr. bánatpénzt készpénzben- 
vagy az 1881. LX. t.-cz.42. íj-ábanjelzett árfolyammalszá- 
milolt ésav. 1881. évi november-lió 1-fn 3333. sz. a. költ 
igazságügyminislcri rendelet 8 . §-ában, kijelölt óvadék- 
képes értékpapírban a  kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállilolt sza
bályszerű elismervényt ál szolgáltatni.

Kell Sclmeczbányán 1896. juuius-bó 4. napján

A selmeczbányai 
hatóság

kir. jbiróság mint telekkönyvi 

Heyder, kir. jbiró.

TÁ'RCZA.
Csak a dalom ki ne fogyjon!

De sok búval, bajjal já r az 
Kietem,
Hanem azért a legtöbb bút 
Érhetem,
Csak a dalom ki ne fogyjon !
Í5 a sok bajjal semmi gondom,
Semmi gondom !

Másnak jut, csak nekem nincs egy 
Gondozóm ;*)
Azt se tudom, holnap miben 
Osztozom . . .
Le csak dalom ki ne fogyjon 
S már a sorssal semmi gondom, 
Semmi gondom !

Árva sorsom’ az emberek 
Telezik;
Sok szavoktól, bej, a szivem

onlúkcztosso az olvasót azon mostoha sorsra, melyben 
költő, általában részesül. Az első megjelenés után 
;y a felsőbb köröknél istápolóét nyer — és nyerjen, 
dirász ; mindon művész; csak a költő marad magára, 
is verseit, legfeljebb odamutalja a szomszédjának- 

\ Iri ■ ^  n  'Sa/.:in szép vers“ — és azután elhallgat minden . 
marad"- U  a ,10gy tudja A kenyérkoreset mellett, ha 
.. !r,l< ''s ereje, képezze magát! mert hiába! minden elbánva

w "‘ellőzéso mellett is azon igazságért, hogy: „Nyelvében 
®rzel”eŰIZOt Si'*' ** ft *0*ü*“s leginkább? Készemről eddig az ün- 
rulokem folíozl'S!,t kerestem abban, hogy senki segítségére nemszo- 
a Iiias * nil'8 liptai vagyok s inár is éleznem, látnom kellett, hogy 

°8 8 ko/‘1*8 ,,e,n egyszer leszorította iroi czólomat Egyébként

Boltatási 
él

‘ “‘ennyit tehetek! Szerző.

Felelős szerkesztő és kiadó:

V Ö R Ö S  F E R E N C  Z. 
Laptulajdonos:

J O E R G E S  Á G O S T  ö zv . é s  F i a .

A lapot illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rész 
kiadóhivatalra czimzendő.

HIVATALOS HIRDETÉSEK DIJA:
100 szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdett 100 szónáljfiO krral töb 

Magánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr.

Bél) egilfj in in«l vn lilrdctÓHért üli kr

-----  Kéziratok nem adatnak vissza. =

A selmeczbányai kir. kath. nagy- 
gymnásium története.

I tta : Szártorisz Ferencz.
(Kivonat a/, intézet ez évi értesítőjéből)

III. A tan in tézet a  keg-yes-tanitó rendűek alatt*)
A jézustársaságiakat rendjük megszüntetése után, 

a tanításban a kegyes-tanitórendüek váltották fel.
Az érdemes kegyes-tanitóre.ul mint olyan, mely 

a tudományok terén igen sok jeles férfiúval dicsekszik, 
és mint olyan, melynek még mainapság is több társ
haza van, mint a többi tanitórendnek együtt véve, 
hazaszelte a legnagyobb számú ifjúság nevelésével 
foglalkozik.

A kegyes-tanitórendüek a gymnasiumot és a jé- 
zustárs. Rc-sidenliát 1776 évi nov. 1 1 -kénjvették’át, s az 
óta Selmeczbánya városának 120 éven át állandó 
lakosai.

Ez idő alatt nem mentek annyi viszontagságon 
keresztül mint a sokat szenvedett domonkos-rendű és 
jézustársasági kartársaik. Ennél fogva a szende Múzsák 
csöndes csarnokaiban háborítatlanul foglalkoztak. E 
hasznos foglalkozásukban zavarta őket az 1806. évi 
május 28-kán kiütött tűzvész, melynek következtében 
a gymnasium, a főtemplom, a plébánia épülete, a ke
gyes-tanitórendüek lársháza. a Kamaraház és ezekkel 
vagy nyolcvan ház hamuvá égett, ugv, hogy a követ
kező (1807.) évben a? előadások ;teljesen szüneteltek. 
Zavaró hatással volt a lanilásra nézve, továbbá, az 
1848-49. évi szabadságbarcz lefolyása is, midőn ez 
idő alatt alig tarthatlak rendes előadásokat. De kivá
lóan nagy nehézségeket okozott a tanításban 1850— 
1860-ig az úgynevezett német rendszer; midőn a ha
zafias kcgyes-lanitó renditeknek német nyelven lanit- 
niok kelleti. E szeszélyes korszaknak káros hatását 
látjuk nemcsak a tanítási nyelv — és a könyvek l'oly- 

*) A luuintózeti történőinek amo részénél kútforrásokul Mé
száros Forem-/. „A magyarországi kath. gyinnasiinnok történetét, a 
tanintézet tiulósitványait és a tanintézet levéltárát használtam

De vérzik!
(lak a dalom ki ne fogyjon 
S a haraggal semmi gondom,
Semmi gondom !

Ha veszteném a daloló 
Kedveméi,
Az az óra, iudom engem 
Eltemet . . .
Csak a daloní ki ne fogyjon 
S a világgal semmi gondom,
Semmi gondom !

Láng- József

Pusztaszer.*)
Megszólal Árpád, a fejedelem 
S körül szavára csend less/, messze á l :
„Vezérek és nagyok elrendelem,
Hogy Szerre hozza mindeiiik hadát.
Mi bátorán megvívlak új búzánk,
Mienk egészen, meddig szem csak ér,
Hadúrnak érle bálát is adánk 
Z ö l' .*s ligetbe’, hol csobog az ér.

„De szándokunk nekünk, hogy e határ 
Megálljon számos eziedéveken,
Hogy el no mossa azt se baj, sem ár, 
llogv a magyar mindig d i c s ő b b  legyen.
Azért alkossunk bál törvényeket,
Melyek szerint vezetjük dolgaink,
Melyek szerint, bár múlnak ezredok,
Fennálljanak késő utódaink !“
+) Fiatal munkatársunk ott volt Pusztaszeren a nagy mille

náris ünnepen; onnan küldte bo hozzánk költeményét. » Szerk-

, tonos cserélésében: hanem e szeszélyes eljárás nyo- 
j mait szemlélhetjük az iskolai hivatalos ügyek vezeté

sében is. (Lásd a tanintézet levéltárát.) Képzelhetni, 
minő korszak volt az, midőn a magyar nyelvet a nem 
kötelező tantárgyak sorába vették! — E tanítási rend
szernek nyomait még az 1860. évben, és még azután 
is látjuk. kA nyolez osztályú (fő) gymnasiumot négy 
osztályú (kis) gymnasiummá j változtatták át, és az 
1860. évi német Tudósitvány czimlapjára kétfejű sast 
tűztek. Nem csoda, hogy a kegyes-tanitóreed, azt 
adván okul, hogy a rend egyéneinek száma csökkent, a 
helytartó tanácscsal kötött szerződés alapjánl a taninté
zettől öt évre búcsút vett. — E szerződés lejártával 
a kegyes-tanitórendnek a gymnasiumot 1864/5. tan
évtől kezdve ismét átvennie kellelt volna, de újabb 
kérvénye következtében, egyének hiánya miatt 1864 
évi jun. 11-kén 6754. szám alatt kelt kegyelmes udvari 
rendelettel (51104/865. szám alatt kiadóit helytartó- 
sági intézvény szerént) további öt évre, avval a köte
lezettséggel mentették föl, hogy minden évben a tan
intézethez legalább egy tanárt küldeni, s igy öt év 
lefolyása alatt a gymnasium négy alsó osztályában a 
tanári személyzetet rendje tagjaival kiegészíteni tartoz
zék. (Mészáros Ferencz. Lásd a „Tanítási tisztelet
dijak és másféle pénzösszegek utalványozása1* czimü 
szakaszt.)

A közlemény további részében olvassuk, hogy az 
intézetnél 1784. nov. 1-úi kelt redelcllel hozták be a 
német nyelvet mint kőtelező tantárgyat az I. osztályba, 
azután pedig fokozatosan a többi osztályba is.

1807 8 . tanévben kezdték a magyar nyelvet taní
tani. Első, ki a gymnasiumban a magyar nyelvel elő
adta, Benyák József, a szépmüvészelek és a bölcsészet 
doktora. Magyar nyelvi tanszékére úgy lépett (öl, hogy 
tanítványaihoz hazafias lelkes magyar beszédet tartott. 
A beszéd könyvnyomatban is megjelent.

1845. évben tanítási nyelvük, a latin előadó nyelv 
helyett, a magyar nyelvet használtak.

És gyorsan egybegült a hét vezér,
Tenácskozásuk bölcsen végezek,
Kehelybe csorga tiszta bonfivér,
Mellyel a szent frigyet pecsételők.
Iliven betarlák e törvényeket,
És általuk dicső lett szép hazánk,
Bámulta éjszak, dél, nyugat, kelet,
Az ős turul büszkén mosolyga ránk.

. . . Azóta már egy ezredév letelt,
Sok vész lezajla e szegény hazán,
Sorsunk aláza, majd meg fölemelt,
Mint az öröm több volt a bú ta lán !
S te mégis állsz, virulsz még Pusztaszer,
Örök emlékű szentélyünk gyanánt,
Buzgón tekint feléd a hü kebel 
S fenséges eszme ihlete száll ránk.

Egy ezredév után mi unokák 
Egybegyülónk magasztos tériden,
Az esküvést, mit teltek az apák 
Megújlani emelt fővel híven.
S az ég bizonnyal meghallja szavunk,
Az esküszót, melyet c helyt leszünk,
S beteljesíti erága óhajunk,
Örök időkre nagy lesz nemzetünk!

S te Pusztaszer virulj, virulj tovább,
Büszkén lekintscn rád mindég bonunk,
Állj fönn őrökre templomunk gyanánt,
A hol dicsért, hírért imádkozunk.
S midőn c faj oly sok küzdés ulán 
Egy új ezrednek küszöbére lép,
Nagy Isten, hozzád esdekel csupán :
Add jobb legyen a többi ezredév!

Kubán Endre



i
Az 1815. övi Tudósítván)’ czimlapján kétfejű sas, 

az 1865—1869. években kiadott magyar Tudósitványo- 
kon már magyar korona látható.

Sok érdekes adatot foglal magában a közlemény, 
melynek elolvasását szives figyelmébe ajánljuk t. ol
vasóinknak. ;

Kimutatása
a Selmeczbánya terü letén  k ih irdete tt házasságoknak 

1896. apiil 1-től junius hó végéig.
Á p r i l i s b a n

Pánik Márton és Dobiéi) Karolin, Magyarországon kívüli 
házasság.

Pecher Sámuel és Strenger Emília itteni.
Hustyava József és Szurovecz Mária bélabányai.
Vigas János és Paszljerik selmeczbányai.
Visnyovszky János és Zeman Mária selmeczbányai. j 
Melis István selmeczbányai és Szarkásv Adél esztergomi.- 
Mazula Mihály és Miertus Zsuzsanna selmeczbányai 
Szombathy András bélabányai és Iludecz Anna 

tópataki.
Suhácsek Adolf bécsi Pécsi Anna itteni.
Smálik Márton Szt.-antali és Pika Anna itteni. 
Plachy István és Komora Teréz itteni.
Krausz V. G. és Fizély sz. Gecsány Irma itteni. 

M á j u s b a n
Gress József itteni és Bella Jozefa dovali.
Kacha Károly és özv. Veniger Istvánná sz. Klein 

Istvánné itteni.
Kubinyi József és Zajacz Jozefa hodrusbányai.
Emőky Adolf itteni Sziklay Gizella Hegybányai.
Janusek Jágos újbányái és Prubinszky Amalia hodrus- , 

bányai.
Hugyecz Fercncz és Budinszky Jozefa újbányái. 
Hrncsiar József hodrusbányai és. Kotri Mária alsó

hámori.
Stanek Fülőp alsó hámori és Bulla Mária hodrus

bányai.
Stalmach János és Fábri Jozefa itteni.
Melczer Antal és Melczer Erzsébet itteni.
Lámer János és Brózmann Mária itteni.
Makovinszky Jozef és Holik Ágnes itteni.
Krepp Ármin Dezső és Bizke Mária hodrusbányai 
Schott József és Oberlas Mária j
Sztena Bertalan és Marko Mária 

Egybekeltek
Á prilisban...................................................12  házaspár I
M á ju s b a n .................................................. 15
Jú n iu sb an ...................................................13  n

Összekelt tehát a folyó é. II. negyedében 40 házaspár

Különfélék.
— Főispáni lá togatás. Horváth Béla főispánunk 

ő méltósága e hó 14-én érkezik városunkba, három | 
napi tartózkodásra. — Mint értesülünk , főispánná 
ő méltósága is elkíséri ez alkalommal szeretett férjét

Hit, remény, szeretet.
Meghíztam az emberekben 
Nekik adtam hitemet,
Hozzáfűzött mindenkihez 
Az igazi szeretet.
Reméltem a barátságban,
A leányka szivében . . .
A hit, remény, a szeretet 
Öv csillagom volt nékem!

Ah, de most már tudom, látom.
Hogy az élet változó,
Hogy derűre ború jön el 
S az üdv napja áldozó.
A kiben én pedig bíztam 
Elfordult már a szive . . .
A hit remény és szeretet 
Elszállt tőlem messzire !

A jó barát megcsalt engem,
Nem tart többé énvelem,
De legjobban az keserít,
Hogy a lányka hütelen.
Meggyülöltem a világot,
Mely éltemet el ölte . . .
A hit, remény és szeretet 
Elvált tőlem örökre.

Árva Lantos.

Kirándulás.
Mellőzöm a kirándulások leírásának a recipéjét, 

melyben a fölkelés nehézségei, a nap első sugarai, a 
felhők járása, a reggeli elfogyasztása, a bekövetkező
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az ős bányaváros falai közé, a hol oly igazi tisztelet- 
tel, és ragaszkodással találkoznak ő méltóságaik.

— Halálozás. Thuránszkv Ármin nagyszombati 
kanonok, volt nagymarosi esperes plébános életének j 
8 6 -, papságának 63 évében meghalt.

Selm eczbánya a tanügyért. Az a bizottság, 
mely a közgyűlés részéről a millenniumi kiállításra szánt 
összeg erejéig, akiküldetések tervezésével volt megbízva, 
elkészült javaslatával s e szerint a kiállításra Aczél 
János, Tuka Antal, Bachraty József, Szpevák József belv. j 
r. k. tanítók, mindahárom belvárosijevangelikus, a két j 
izraelita tanító lenne kiküldendő, a külutezaiak közül 
pedig a két bélabányai r. k. s egy evangélikus, a hod
rusbányai két r. káth, s a steffultoi egy r. kath. ta
nító. A város területén levő összes óvónők, számsze
rűit hatan szintén kiküldetnének és pedig 30—30 Irt 
segélylyel mint a tanítók.

— Kisiparosaink, segédek, tanonezok a kiál
lításon. A közgyűlés egy szőkébb körű bizottságának 
javaslata szerint kisiparosaink közül 5-en, a segédek 
közül 6 -an, a tanonezok közül pedig 8 -an vennének 
részt közköltségen a kiállításon, és pedig az iparosmes
terek 30—30 frt, a segédek 20—20 frt, a tanonezok 
15—15 frt, segélylyel. E csoport e hó végén indul 
útnak Tuka Antal tanító vezetése mellett.

— Záróvizsgálatok az óvodákban, u m. a bel
városi felső és alsó, a hodrusi felső és alsó, a steffultoi 
és bélabányai óvodákban vizsgálaton jelen volt vendé
gek teljes megelégedésére folyt le a vizsgálat. A kisdedek 
nagy haladást mutattak fel általában s a magyar nyelv
ben óvónőik buzgalmáról, lelkiismeretes tevékenységéről 
téve lánuságot, a kik a szemléltető oktatásra fektetvén 
a fősulvt, nemcsak szavakat de ezek értelmét is bevésték kis 
növendékeik emlékezetébe. Az a módnélküli versta- 
nitás, mely gyakran a szavaknak ertelemnélküli béta- j 
nitásából áll. mindinkább kisebb körre szorítkozik s 
helyét az értelmesebb oktatás foglalja el, a mi nagy 
haladást jelent. E vizsgálatokon polgármesterünk jelen 
volt s elismerését fejezte ki az illető óvónőknek.

— Tűzre tűz. Alig hamvadt el Sz.-Antalban a múlt 
hét utolsó napján a Pécsi-féle mümalom, harmadnap 
már újból tűz tám adt a kis községben, a moly 2 0  házat 
és ugyanannyi gazdasági épületet pusztított el s több 
állatot, melyeknek az istállóból kibocsátásáról a meg
rémült tulajdonosok megfeledkeztek. Önkéntes tűzoltóink 
mindkét alkalommal lelkiismeretes munkát végeztek, 
veszélyt megvető bátorsággal végezve az ollást s igy 
útját állották a tűz tovaterjedésének. A nép, mint a 
legtöbb vidéken itt is tétlen maradt, még a csendőrök 
felhívására is csak immel-ámmal látott a munkához 
embertársai vagyonának mentéséhez. A tűz állítólag 
gyújtogatás eredménye s a bűnös egy fiú lenne, a ki 
gazdáján akart ez által, szenvedett sérelméért boszút 
állani. Ha ez való. akkor a gonosz tettesnek bizonyosan 
az első tűz látása sugalta bűnös tervéi, melvnek kivitele 
oly sok szegény emberre annyi kárt hozott. Amint a 
vilus-tánezban, vagy a szerencsétlen véget ért Nyáry 
Pál példájának követésében, s a nagy koszorúsunk 
által is megénekelt hidavalásban okozati összefügést

8 E L M E C Z B A  N Y A 1 H I B A P Ó

találtunk az egyes esetek közt, úgy van ez a ’ ,\ 

esetben is. A gonosz tettes a rémes eleinmei s övel' 
kezelt, melynek, pusztítását előtte való napon lup,' 
Tűzoltóinkat elismerés illeti önfeláldozó fáradalmukért' 

Lesz-e honvéd lak tanyánk? Erre a kérdésre 
a m. kir. honvédelemügyi ministerium akképen idolt 
a város közönségéhez minap érkezett válasziratában 
hogy az eziránti kérelme városunknak, „ide helyezhető 
csapat hiányában ez alkalommal teljesíthető nem 
volt; de a jövőben előfordulható szükség esetén ölő 
jegyzésbe vétetett8.

— Hol van  A fendakisz? Igen, hol van a hír
hedt görög rabszökevény? Erre a kérdésre akarok 
megfelelni. Hát ha n on  került még vissza hüllőn Jla. 
gyott helyére, vagy valamelyik aczélkaru fővárosi An
drásnak ölelő karjaiba, az bizony itt sétálhat fényes

! n ap p a la  mi városunk akármelyik mellékutczájában-, iu
| nem bántja senki. Teljes biztonságban járhatja végig a 
| Hibalkát, a Felső és Alsó-Rózsautczát, nyugodtan meg- 
í ebédelhet a Szarvas vendéglőben s innét kirándulási is 
| tehet a bélabányai kapun át a szép zöldbe, bizony 
| hajaszála sem görbül meg, mint a hogy a mi napi 
I látogatóink a legkülönfélébb mesterségü Arme Roison- 

clereink is testük épségének koczkáztatása nélkül teszik 
meg ezt az utat minden nap a nélkül, hvgy ebben 

! valaki őket megakadályozná. Történhetik pedig ez a 
| gyakori látogatás azon okból, mert rendőrt csak ak- 
1 kor látunk e mellékülczában, ha a Mihálytárna táján 

kidobolni vagy hezitálni valóra akadnak. Jól tudja 
ezt az a mocskos szájú garázda is, a ki oly gyakran 
végig átkozódik az egész városrészen, szidva az egei 
és annak minden szentjeit. De tudja ezt az a másik 
is, a kinek mindig az ablakokkal van baja, melyek 
közül kénye kedve szerint tör be annyit, a mennyit 
neki tetszik betörnie, egy este hat házat fosztva meg 
egy-egy ablakától. De tudják ezt mások i s ; óhajtandó 
volna, ha egy-egy rendőr itt is mutatkoznék, hogy e 
kellemetlen látogatásoktól megmenekedjünk, mert biz 
ucscse megteszszük azt a csúfot, hogy ha Afendakisz 
ide jön, mi fogjuk el s szolgáltatjuk át a budapesti 
rendőrségnek, mi békés és tűrő hibalkai és rózsaut- 
czai lakosok!

— Jav ító  v izsgá la tra  bármely tantárgyból elő
készít a szünidőben jelentkezőket Láng József gymn. 
tanár. Jelenlkezéseketegy hétig elfogod lakásán.

— Az alsó iskola v izsgálata . Arról az iskoláról
szólunk, melyet a hever iskola neve alatt, mikor az még a 
magyar államellenes törekvéséről ismeretes hetvenes 
években egy tanító vezetése alatt állott, nem a jó Ilire 
után ismert a közönség. A nevezett tanító távozása 
után nem volt ugyan abban az iskolában többé hason 
irányú törekvés észlelhető ; de a nagy közönség szemé
ben ez az iskola még Bányász Frigyes és Holly József 
tanító ügybuzgó működése után is bizonyos mér
tékig gyanú alatt állott. Annál nagyobb örömünkre 
szolgált azt tapasztalnunk, hogy Laczó Dániel

! tanítónak ez évi működése, mely bár csak 7 hó- 
| napra szorítkozik, teljesen kiköszörülte a csorbái s ez 

iskola a hivatásának egész lelkét áldozó fiatal tanilo 
' fáradhatatlan buzgalma folylán igen jó világításban

_________________________VII. évfolyam *8. síim

időjárás fölötti tűnődés képezi a legnagyobb adagol’ 
s egy zerre a Vöröskutra vezetem figyelmöket, a hol 
a selmeczi turisták Péter-Pál napján reggeli 0 óra 
tájban az első statiót tartották, gyönyörködve az óváios 
mögött kikandikáló Kalvaria, s az egész kilátás- 
szépségében, ó i  búcsúzva egyik tu rista  társuktól, a ki 
csak addig kisérte ki őket, a Szklenóra rándulókat.

A bucsuzásnak az lett a vége, hogy a bucsu/.ó 
í most már nem mint kísérő, de mint kiránduló tartott 

a turistákkal, lebilincselve a természet szépségétől, 
mely a Vőrőskuton innen és túl eléje tárult.

Vígan haladtunk a Barlko-.élc édenkert felé,
! melytől balra a mélyen fekvő Bankát hittük, jobbról 

pedig Lenge vadregényes vidéke hívogatott, vonzott 
mindnyájunkat. Ellenállhatatlan vágyunkban egyenesen 
e nagyszerűen festői völgyek, hegyek felé rohantunk, 
neki vágva annak az útnak, melyen apáink, őseink ős 
időktől óta jártak a mikor még -fejedelmi vendégek 
látogatták a híres szklenói fürdőt ; de egyszerre rémes 
sóhaj tör felénk az erdő sűrűjén át, a mély völgyből 
és mi a hőségben is dermedtéh állunk meg e hangok 
hallatára: „Csak holttestemen keresztül . . hallat
szik szüntelen, és c hang fokozódik, sokszorozódik, 
mintha százan ejtenék ki azt. S ime. felocsúdva, csak
ugyan látjuk, hogy százan feküsznek előliünk az erdő 
őslakói keresztben az utón, a szálas fenyők holt és 
haló testei.

A látvány ijesztő voltának hatásától leverten, le
mondtunk eredeti tervünktől s a rcpislyei hosszabb 
utal vágtuk be, melyen vígan jutottunk el a repislyei 
völgybe, gyakran véve elő a távcsöveket, hogy' a 
messzibb tájak szépségén is gyönyörködhessünk.

A Szkleno fürdőt, kirándulásunk e czélját elérve, 
rövid ideig pihentünk s csakhamar megkezdtük dél

előttre tervezett kisebb kirándulásainkat, és pedig a Ga- 
ramvölgyére, s Geletnekhegyre, az Úri fürdőbe és a 
parkba.

A kél első elmaradt ugyan, de a két utóbbiban 
annál többet időztünk, hogy aztán délben és délután 
annál kedvesebben szórakozhassunk.

Bock vendéglős jó honyhája gondoskodott felüdü
lésünkről, mi meg aztán gondoskodtunk kitűnő han
gulatunk fentarlásáról, melynek szemernyi híját sem 
éreztük egész nap, még akkor sem, mikor a sötétülő 
felhők eső alakjában érinlgetlék esernyőtől nagyon 
fogyatékosán védeti turista mivoltunkat.

Vig hangulatban töltött óráink nem voltak híján 
minden érdekes epizódnak. Csattogott a tőről metszett 
kuruez és egyéb magyat d a l; hallatára oda se néztünk 
az eső fenyegetésének, még magának az csőnek sem, 
mely az utón elfogott.

Annyira azonban feltámadt bennünk önvédelmi 
ösztönünk, hogy szerettük volna, ha szklenói kocsisunk 
jobban hajtott volna, mely óhajunknak eleinte szép 
szóval, majd követelővel, majd ismét különféle szivarok 
megizleitetésévcl adtuk je lé i; de mindhiába, a mi l->t 
atyafink nem indult meg s igy lovai sem indultak 
gyorsabb ügetésre.

A capacitálás eddig alkalmazott módjai nem vezet
vén célra, egyik turista szónokunkra hivatalosan szó
noki beszédet oclroallunk, azt hívén, hogy ez nem 
téveszti el hatását. Az érczcs hangtól völgy és hegy 
visszhangzott, a harsányan biztató szavakra mintha a 
szálfenyők is egyenesebbekké nyúllak volna, — csak a 
Janó atyafi maradi még mindig hideg, nem pattin
tott ostorával. A. mely érzésből fakadó végszavakra 
a lengéi út kél oldalán meredező kősziklák olvadozni 
kezdetlek, csak a tót atyafi nem. Ekkor egy dévaj
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rnalatközöttbea zái*óvizsgálat°kíilkülművíil. A vizsgálatok 
d n . 1 ólától 8  óráig’folytak egyhuzamban. Bár a bizoll- 
-i-'tagjai, különösen Hiíndel Vilmos főesperes minden 
(^gVUt kimerítően* ki vánl feldolgozva lát i s igy min
den tanítványt kikérdezett, s a kérdések nem úgy 
tétettek, hogy csak a tanítvány tudását ismerjük meg, 
hanem úgy, hogy a tanító módszerét és szakavatottságát 
. ismertté tegyék, az eredménynyel teljesen megvoltak 
elé«n'dve s úgy a szülök mint a gyermekek örömére 
elismerést arato tt a tanító és tanítvány egyaránt.

— Millenáris ünnep H ontm egyében. Julius-hó 
05 én Ipolyságon nagy millenniumi ünnepet szándé
koznak rendezni. A rendező bizottság: Sántha Béla 
'Inök, Kovács Sebestény Endre dr. Totovits Kálmán, 
Ságlú Benő dr., Somogyi Béla, Halász Ferencz és 
jjedcrváry [Lajos. Az ünnepély két részből fog állani, 
Először lesz egy matiné a megyeház nagytermében 
pielven való közreműködésre meg vannak eddig nyerve 
Kovács Sebestény Endréné diné, Ivánka István, Pongrácz 
Elemér, Halász Ferencz és az ipolysági da lárda: 
azután lesz Ezer egy éj ünnep, melyen sok látni, hal
lani és enni való lesz. Az ünnep lefolyásáról majd 
rendes honti tudósítónk fog annak idején beszámolni.

K özigazgatási ülés. Hontmegyc közig, bizott
sága f. hó 8 -án d. e. 1 0  órakor tartja rendes havi 
ülését Ipolyságon a megyeház nagytermében.

— A pusztaszeri ünnepen Hontmogyét Nyáry 
Béla báró a szálkái kerület országgyűlési képviselője 
képviselte.

— Nyári m ulatság . Az ipolysági „katolikus ol
vasókör" f. hó 4-én tartotta meg erdei mulatságát, 
mely mint többi mulatságai, szintén kitűnően sikerült.

Az ipolysági iparos iskolában junius-hó 28-án 
délután tartották a vizsgálatokat, a melyeken Czibulya 
László alispán elnökölt. Kitüntetéseket Donovald Lajos, 
Varga Antal, Vankó György,§Szécsényi Mór, Füri István
stb. kaptak. , ■ • 1

— Elgázolás. E napokban egy pereszlényi gazda
ember elgázolta Dudás István ipolysági lakos flát- 
Vinczét. A kis fiú súlyos sérüléseket szenvedett.

A h alo ttak  irán ti kegyelet kiterjedt már a 
pogány korban a temetőkre is, és ezt az érzést kivá
lóan ápolta s ápolja még manapság is a keresztény
ség. törvényt alkotva a kegyelet megsértői ellen, Jól 
eső érzéssel constatálhatjuk, hogy épen e törvénynek 
az alkalmazása válik legritkábban szükségessé, mert 
az a törvény, melyet az anya, az iskola, az egyház a 
szivekbe paragrafusok nélkül, láthatatlan belükkel irt 
bele, visszatartja a bűnöst a sírnak, a temetőnek, a 
kegyelet e helyének megsértésétől, s ha megesik is 
ogy-egy ily eset, felháborodással fogadja az egész tár
sadalom e te ti elkövetőjét, hitfclekezeti, rangbeli s kor
beli különbség nélkül. Hát ha ily elvitázhalallan erős 
alapon nyugszik a holtak iránti tisztelet és kegyelet 
még most is, akkor kétszeresen kell azt ápolnia a ha
tóságoknak. melyek az írott törvénynek végrehajtói. Mi 
meg vagyunk győződve arról, hisz a tapasztalat mel
lettünk szól, hogy a hatóságok eléggé cultiváljak ez 
érzést; de sajnálattal hozunk fel egy esetei, a mely 
azt bizonyítja, hogy a hatóság nem volt tudomást eg)

VII. évfolyam. sg^m>___________ ___________ __

ily vétségről, mely e napokban ugyanegy temetőben 
megismétlődött. — Bélabányán adta magát elő ez eset, 
múlt kedden temetés alkalmával. A lelkész a gyász- 
menettel a sirhoz érve épen functiójához készül, mikor 
a gyászolók sírásába a jelenvoltak megbotránkozásának 
moraja vegyül. Az újonnan felásott sir körül ugyanis 
ott heveri egy rémes koponya, melyen még a haj is 
ép volt; mellette emberi csontok, a koporsó deszká
jának darabjai stb. Az egyesek tudni vélték, hogy kiéi 
e csontok s megbotránkozásuk annál erősebb volt.
Az eset leírását nem folytatom tovább; csak azt ho
zom fel ezáltal, hogy a bélabányai evang. temető ren
dezésének kérdése már évek óta tárgyalás alatt áll az 
egyház és a városi hatóság között, de mint ez az eset 
is, s meg vagyok győződve két-három nap múlva egy 
újabb botrány is tanúsítja, e tárgyalás nem vezetett a 
kellő eredményre. Ezúttal egyenesen polgármesterünk is- j 
mert jóindulatához appellálunk. ezen az utón. Hisszük, j 
tudjuk, hogyha polgármesterünk maga jön, úgy e botra- | 
nyok nem fognak az örök nyugalom színhelyén ismét
lődni. 1.

— Pöstyén fürdőből jelenti tudósítónk: A híres
pöstyéni gyógyfürdőnek újabban fejedelmi vendége 
van. Az Orleansok királyi házának egyik herczege ér
kezett oda e napokban nagyobb kísérettel. Ugyancsak 
ott időzik a híres angol Írónő ms. J. A. Chven-Vis- 
Londonból, a ki az írók s hírlapírók budapesti kirán
dulásáról jött a pöstyéni fürdő látogatására. A vendé
gek száma meghaladja a 2 0 0 0 - e t ; a látogatottság ! 
igen nagy. 1

— Ováczió H ontmegye alispánjának. Czibulya !
László alispánt névnapja alkalmából a vármegye sze- j 
mólyzele élén, azok nevében Tóth Lajos főjegyző üd- : 
vözölte. j

— É rtesítő . Az ipolysági polgári leányiskola ér
tesítője a szokott tartalommal jelent meg. Az intézet 
növendékei között egy tiszta jeles sincs, de egy 
sem bukott meg, A legjobb tanuló Farkas Ella III. 
oszt növendék. A szokásos ösztöndijat ez évben Ba- 
jacsek Mariska II. és Juhász Olga III. oszt. növendé
kek kapták meg.

— Uj ügyvéd. Okolicsányi Gyula nyug. kir. 
aljárásbiró Ipolyságon ügyvédi irodát nyitott.

— Az Évszak czimü divat- és kézimunka-folyó
irat e hó 1-jével uj kiadó tulajdonába ment át s igy 
az előfizetési pénzek ezentúl az uj kiadóhoz Király- 
utcza 1 1 0 . sz. alá küldendők.

— Egy a ran y a t egy m agyar szóért. Arra a 
pályázatra, mely Palágyi Menyhért, a Jelenkor ez. heti 
szemle szerkesztője hirdetett s melynek czélja a nyel
vünkben el lerjedt idegen szókat magyar kifejezésekkel 
helyettesiteni, 130 pályamű érkezett. A Jelenkor leg
utóbbi száma közli a részletes bírálati jelentést s szá
mos megdicsért, kifejezésen kívül a következő szava
kat jutalmazta meg: sablon kapta: (llosvay Kollér 
Vilmos Kecskéméi); sálon nagyház. (Fülöp Béla, Szé- 
csény); kupié sördalok. (Déri Gyula, Budapest) ; bazár 
vágyott (Christerphi Olló, Sopron); panoráma ezer- 
láló. (Bényey József, Kolozsvár); jargon fajszólás. (Dr. 
Kemény Zoltán, Nagy-Várad); burlcszk bohókás. (Ga-

tótnótára gyújtott reá elkeseredésében szónokunk, ép
pen abban a pillanatban, mikor Janónk azt vette őszié, 
hogy legjobbik szivarját az előtte hajló társa rágyúj
táskor kicserélte; no eme kettős behatás alatt magpat- 
lant a-/, oslor s addig pattogott, mig a tólnóta tartott 
s mig a jó szivar vissza nem cserélődött.

A tanulság ebből az, hogy a legridegebb kedélynek 
is megvan a saját, kulcsa.

Ha már tanulságról van szó, hát volt ebből 
részünk Szklenón is, midőn egy díszes kosár körül 
nagy érdeklődéssel láttuk sürgölődni a vendégeket, akik 
versenyezve vásárolták annak tartalmát a szebbnél szebb, j 
galambtojásnál is nagyobb óriás szamóczát. Olaszor
száginak gondolta mindegyik, mi is; pedig az Sel- 
meczen termett, a Kálvária alján, legkitűnőbb gyumől- 
csés/.ünk körijében. Nekünk selmeczieknek Szklenón 
kellett a selmeczi ritkaságot felfedeznünk!

Ügy jártunk vele, mint az a nagy beteg, a ki 
Bejárva a külföld fürdőit. kikérve Berlin és Bécs híres 
specialistáinak orvosi véleményeit és ezekül kedvező tred-
mény nélkül követ ve meglepetéssel hallja cgyjbires bécsi or-
v°snak a véleményét: „Hjah, tudnék én egy kitűnő fürdői 
a hol biztosan gyógyulási találna; de az messze van 
*nnon, olt benn Magyarországban, Szklcnú a neve."

— Hisz az a lakhelyemtől félórányi: a esik, tör ki a 
k°leg, mire a meglepetés kölcsönös. t —a.

Mi mindent mondanak a nőkről.
Méla a világ áll, sok rosszat mondtak a nőkre 

s nu‘gis ők kormányozzák még mindig a világot.
A nők kegye csalárd, mondá bölcs Salamon, jó- 

Sa&"k alatt álnokság rejlik.

A hány hal van a tengerben, a hány csillag van 
az égen — mondá Kodrus — annyi csinlalanság rejlik 
a női szívben.

Inkább a sárkánnyal együtt lenni, mondá helyes 
okokból Sokrales, mini egy növel. Mert a nő szerel
métől — loldd meg szavait — jobban lehet félni, mint 
a férfi gyülölségétől.

Mohamed kizárá a nőket a paradicsomból, pedig 
oda még azt a kost is beereszté, melyet Jákob, Izsák 
helyett feláldozott, azt a czethalat, mely Jónást elnyelő, 
a hangyát, melyei. Salamon az emberek minta képéül 
állila fel, sőt még Sába királynő papagályát is.

Tilus Livius, Róma komoly történetírója azt 
állilá, hogy a nők házon kívül sokkal szelidebbek, mint 
odahaza.

Plán tus a vígjáték iió, pláne elég gonosz volt 
kijelenteni, hogy a nők között nem szükséges a vá- 

. lasztus, mert . . . egy se ér semmit.
A róka ravasz, mondja egy régi spanyol köz

mondás, de a nő a rókánál is ravaszabb.
Necker asszony azt tanácsolja, hogyha valaki va- 

amely véleményt akar érvényre emelni, akkor csak 
nőkhöz kell fordulnia, mert ők könnyen elfogadnak 
mindent, miután semmit se értenek; azt hamar elter
jesztik, mert beszélni szerelnek, soká megjegyzik, mert 
hát elég makacsok hozzá.

És igy szólt az ének a nőkről minden népnél, 
minden időben.

De bár meddig és mennyit harczoltak légyen az 
„e r ő s "  férfiak a „ gyönge *  női nem ellen, azért 
mégis a „ g y ö n g e *  nem maradt máig is a győztes.

Cleonice.

ramy János, Budapest); szuggorál átsugal. (Az előbbi)
illuzórius délibábos: (Bényey József, Kolozsvár); tri
viális alpári: (Fábry Imre és Fabry Jslván, Temesvár).
Új p á l y á z a t o t  nyit A „Jelenkor* a következő 
idegen szóknak egyenértékű magyar kifejezésekkel való 
pótlására: konstatál plágium refrén prejudikál prog- 
nosztikon poént preczedens programul deficzit inczi- 
dons pavillon konkrét perhorreskál profán totalizatőr 
szubvenczió misztikus tip intervju opportunus dualis- 
mus sztrájk kombináczió realismus publiczista speku- 
láczió stutistika bojkott kongresszus korzó. Minden 
pályanyertes szó egy arany julalomban részesül. A pá
lyázatok augusztus 15-ikéig a Jelenkor szerkesztőségé
hez czimezve: Budapest, Józsefutcza 81., küldendők.

Nyilttér.
i l 'o i i ln r< l- s e l .v e in « ‘l A Ó  k r t r t l  .‘1 é t  ö á  k riir  m é te r -  
: kint - jnpáni, chinai, s. a. t. a legújabb mintázattal és színük

ben. ú. in, fekete, fehér és színes IK«‘im cÍM ‘r g  M e ly e m e t 
.‘15 krtól 14 írt (15 kr móterkint sima. csíkos, koczkázott. mintá- 
zottakat damasztot s. a. t. (mint egy ‘240 különböző minőségben 
és 2000 szín és mintázattel s. a. t. p o s t a  b é r  Cm v á m m e n 
t e s e n  a  l i a / . l i o /  s / .A l l i t v a  é s  m i n t á k u l  k ü l d  
p o s t a f o r d u l t á v a l :  l l e n n e b e r g  k .  ie s .  k .  n d -  
v a r i s / .A U i td  s e ly e m g y A r a  K ű r i e k b e n .  Svajczba 
ezimzett levelekre 10 kros. és levelező lapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven itt megrendelések pontosan el in 
é z te tn e k .  2 -

II i r d e t ó s e k,
1338. sz. 1896. ,

Szállítási hirdetmény,
A selmeczbányai m. k. kö/.ponli fémkóhóliivatal- 

nak 1S96. év 2-ik felében szüksége leend 3000 (há
romezer) métermázsa ócska öntőlt vasra, melynek szál
lítására ezennel nyilvános pályázat hirdettolik megje
gyezvén, hogy kisebb mennyiségre szólló ajánlatok is 
figyelembe fognak vétetni.

A szállítandó ócska öntött vas, melynek legfeljebb 
25 %  -a forgács alakjában átvétetni fog és az egyes 
daraboknak a 10  (tiz) kilogrammnyi súlyt tulhaladniok 
nem szabad, folyó évi augusztus hó 1 -től számítandó 
öt egyenlő havi részletben szolgáltatandó be.

Ez 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 kifogás
talan átvétele után szabályszerűen (szerződési) bélyeg
zett nyugtató ellenében fizettetik ki.

Az 50 kros bélyeggel ellátóit zárt ajánlatok, me
lyekben a szállítandó anyag beszerzési forrása is meg
jelölendő, 5 % bánatpénzzel ellátva 1896. évi julius 
hó 31-ig este 6  óráig a m. kir. közpon'i fémkohó 
hivatalhoz Selmeczbányán küldendők be, hol a külön
leges feltételek is a hivatalos órák alatt megtudhatók.

A bánatpénz a szerződés megkötésekor, kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 1 0  (tiz) 
százalékra egészítendő ki.

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

azt fogadja el, a mely nézete szerint a legtöbb biztosíté
kot nyújtja, esetleg pedig valamennyi beérkezett aján
latot vissza utasíthassa.

Selmeczbányán, 1896. évi junius hó 28-án
M. kir. kohókivatal.

Zabszállitási hirdetmény.
A szélaknai ni. kir bányahivatalnak a folyó évre 

még 300 hecloliler jó minőségű zabra lévén szüksége 
felhivatnak a vállalkozók, hogy az 50 kros bélyeggel’ 
felszerelt és 1 kgr. zab mintával ellátott, Írásbeli aján
lataikat, lepecsételve, folyó évi julius hó 15-ig dél
utáni 5  óráig, ezen kir. bányahivatalnál nyújtsák be.

A szállításnak fe lté te le i:
1 . a zabnak hektoliterként! ára, a zab súlyának 

megnevezése mellett betűkkel és számokkal kiírandó, 
amellett pedig kívántatik, hogy a szállítandó zab hec- 
toliterenként legalább 44— 46 kgm. súlyú legyen.

2 . biztosítékául a felajánlott zab értékének 1 0 % -a 
készpénzben vagy bizlositékképes értékpapírokban az 
ajánlathoz csatolandó: a biztosíték az ajánlat elfoga
dása esetén a szállításnak kifogástalan teljesítése után, 
vissza (og szolgáltatni.

3 . oly zab, mely a kivánt és a vállakozó állal 
felajánlott súlylyal nem bir, vagy minőségére nézve az 
átvevő-bizottság állal bármi okból kifogásoltatnék, á t
vétetni nem fog.

4. köteles a vállalkozó az általa felajánlott zab 
mennyiséget, legkésőbben folyó évi Augusztusz hó 10 -ig 
hiánynélkül a szélaknai raktárba beszállítani,

5. kisebb zab-mennyiségre is elfogadtatnak aján
latok, ha a fenntebbi feltételeknek megfelelnek.

6 . végre a m. kir: bányaigazgalóság Selmeczbá
nyán fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező aján
latoknak bár melyikét tetszése szerint elfogadhassa, 
esetleg valamennyit visszautasíthasson.

Szélaknán 1896. évi június hó 30-án
M. kir. bányahivatal.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A felnnezbányai kir. járásbíróság mint lelök- 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a selnnTzi taka
rékpénztár végrehajlalónak Parvy Károly végrehajtást 
szenvedő elleni KUK) Irt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a selmoczbányai kir járás
bíróság területén lévő, Parvy Károly tulajdonául be
jegyzett, a selmeczb. 4G. tljk a f  871. hisz 19,1. nép-

ház, udvar és kertre az árverést lí>82 frl 
ezennel megállapilott kikiáltási árban ehendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1890. évi augusl- 
hó 3. napján délelőtti 9 órakor a selmeczb. kir. jbiró- 
ság llkvi hatóságánál megtartandó nyilvános árveresen 
a megállapított kikiáltási áron alól is óladat ni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
bejárának 10%-át vagyis 15$ frl -0  kit készpénzben 

| vagy az 1881. LX. t. ez. 42. g-ában jelzett árfolyam

mal számitolt és az 1881. évi november-hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyi ministeri rendelet 8 . g-áhan ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, a vagy az 1881. LX. I. ez. 170. g-a értőimé
ben a bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelyezésé
iül kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltutui.

Kir jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
Sehneczbányán, 189G. évi junius-hó 23-án.

| H eyder kir. jbiró.

száraz, nedvesítő, pikkelysömört és 
az e bajjal^ kapcsolatos oly kiállha- 
tatlanul kellemetlen „bőrviszketést“ 
gyógyít kezesség mellett még azoknak 
is, kik'[sehol sem találtak segélyre. 
„Dr. Hebra söm örirtó ja.“ Ártalmat
lan külsölegcs alkalmazás. Ára o. ért. 
G frl előzetes^beküldése mellett? után
vétel (levélbélyegek is ) ; mire vám- 
és póstamentcsj'megkiildés követke
zik. — Kapható : St. Marien-Drog-erie 
Dagnzi (Németország).

_ kís hirdetések.
Tanító urak  figyelm ébe!

Egy jókarban levő zongora jutányos áron 
kedvező feltételek mellett eladó.

Veszek egy lomblurész-készlctel: kérek aján 
latot e lapok kiadó hivatalába.

Tisztelettel alulírott értesíteni bátor
kodom a n. é. közönségei, hogy Buöapes- 
ten VII. kér. Aréna út, 58. sz. a . szem
ben a városligettel s igy a k iá liitá 
közvetlen közelében vendéglőt ny ito t
tam. a selmecziek, beszterczebányaik, lé- 
vaiak ta lálkozási helyéül, melyben kitűnő 
magyar konyhái, príma minőségű Dréher-fé- 
le sört és tiszta, hamisittallan, természetes 
borokat tartok, s illetve t. vendégeimnek ki
szolgálok.

Jutányos árak és előzékeny kiszolgálás 
biztosiitatnak.

Magán lakások személyenként 1 fo
rintjával kaphatók.

Kérve a n. é. közönség tömeges láto
gatását maradok mély tisztelettel

Budapest, I89G. április havában

Szilaveczky Flór,
vendéglős.

tlZLETBELYISÉG-VÁLTDZÁS.
Bátorkodom «*i n. é. közönségnek becses tudomására hozni, hogy t. é. 

augusztus 1 -töl üzletemet a Főtérre teszem át Takáts Miklós ur kereskedése 
mellé a Wankovits-házba.

miy Ez alkalomból raktáron levő minden áruimat, saját bevásárlási áron alul
is, eddigi üzletemben eladom; — különösen legújabb divata női kalapokat és 

aife# napernyőket, melyek még nagy választékban vannak; továbbá legújabb csipke- 
gallérok, fehérnemilek, fűzők, gyermekruliák, czipők, selyem-és bőrkeztyük, 
fátyolok és csipkéket.

Nagy választékban vannak még: férfi szalma- és finom nemezkalapolo 
nyakkendők és ingek, s minden e szakmámba vágó czikkek, melyek bámulatos 

*2?®? olcsó áron csak most szerezhetők be nálam.
Tisztelettel kérve a n. é. közönségnek becses pártfogását és köszönetét 

mondva eddigi megtisztelő bizalmáért, tisztelettel kérem kegyes jóindulatát to- 
Xh' vábbra is.
* 'íj: Selmeczbánya,

Herczog M.
divatáru kereskedő,

... ' i i \ -
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mősegu füstölt, 
elet és 

rmily nagy 
'égben kapható 
ö kilónként 3 
krjával postán 

szállítva, 
l ’j Sz Anna.

S c h ö lle r  A n d o r
Induló lelop tulajdonosa
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mm ' 
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l á t  a- f á v á ?

Qllalódi egészségi és család i kávé, mely 
Kathreiner gyártási módja által a kod- 

v veit valódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb 
előnyeitől, m ár ez okból különbözik ezen 
maláta-kávé minden más hasónló gyárt
mánytól.

A  Kathreiner-fóle kávé a legizlete- 
sebb, legegészségesebb és legolcsóbb 
pótkávé. Természetes tisz ta  gyárt
mány egész szemekben, miért is felette 
előnyösen használható, as ő rö lt s ez okból 
a  vevő közönség által nem ellenőrizhető 
pótkávéval szemben, melyek hatósági vizs

gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák.
Eleinte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner-kávét 

a valódi kávéhoz, s igy az egészségre m egbecsülhetetlen hatása  mellett 
minden háztartásban jelentékeny m eg takarítást eszközölhetünk.

A Kathreiner-féle kávét a legelső o rvosok ajánlják, s az úgy nyilvános 
intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul. Sőt 
magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle 
kávé a legjobb erősítő szer és a legegészségesebb, legkönnyebben meg
emészthető és egyszersmind a legizletesebb ital.

L e lk i is m e r e te s  g a z d a s s z o n y  vagy anya általában kávéivó, 
érdekében perczig se habozzon Kathreiner-féle Kneipp-maláta- 
kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, 
melyekkel ma is csalják a közönséget, a vételnél vigyázni 
kell a fehér eredeti csomagokon látható névre;

I x T  j a #  ü  a  ”» r t » " s r s »  1
Lui 'Lüttfc.üiS lóik; &i il i 'liLíS’ Ü  ii» 5 i  id ■

V ig y á z z a n a k  ! Saját őrilók ükben ne engedjék m agukat rábeszélni! 
A  valódi „K atlneinort”  sohasem szabad más csom aglásban, v agy nyitott 

árúként eladni.
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Nyomatott Joerges Ágost őzv^s'F ia könyvnyomdájában Sclmcczbányán 189G.
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