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Felelős szerkesztő: S Z Í A N C S A Y MI K L Ó S .
A lapot illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rész is a
kiadóhivatalra eziiuzendö.

Már találkoztunk azzal akz ellenvetéssel, hogy ime
A test.
a millennium után egy évvel elértük mi is azt, hogy
Választókerületről, sajnos, sokat hallani szép az Andrássy-ut esteliden tele van kitűnő testi nevelésű
Magyarországban. Egyházkerület, tankerület, színi ke urak és hölgyek perdülő kerékpárjaival, sőt a gonosz
rület szintén szerepet játszanak nyilvános életünkben. tevők közt is egy athleta bírta a legnagyobb borzalmat
De a tornakerületek?
kelteni, a Gellérthegyen elkövetett gyilkossággal.
Ezekről, valljuk meg, a szakembereken kivül Csakhogy ez nem komoly érv. Elvetemült jellemek
csak a legkiválóbb szellemek tudnak: a kik elég mindenült akadnak, tornaversenybirák, sőt becsületbirák
sokoldalúak s éber figyelemmel kisérik kullurmozgal- közt is; az Andrássy-ut horcours hajszája pedig
maink minden ágát. A nagy tömeg a maga boldog sajnos, ma még nem több, mint a divatnak bódolás
felületességével nézi a világot: mit neki életkérdések — egy kissé félénken az est homályába burkolódzva
ha nem az ő élete van kérdésben; mit neki ideális vagy talán kaczér számítással az este izgatottabb
szempontok vagy praktikus haszon, ha nem az ö képzeletre . . .
foglalkozáskőre nyújtja ; mit neki a jövő nemzedékének
. . . A való az, hogy egészséges szervezetű
edzett életereje, mikor ő maga a múmoritó jelennek embernek módjával, jót tesz a kerékpározás, de ez
élvezeteit mohón szürcsőli.
csak egyoldalú teslgyakorlat még akkor is, ha általáIgen: manapság, a test kultuszának legfényesebb nossá lesz, mint közlekedési mód.
napjaiban, mikor a bankettek járványa dühöng, a női
A mi vidékünkön, melyik sporttal dicsekedhetünk?
divat hazug szabása, duzzadt ruhaujjai a test túllen- melyikkel, mikor még a turistaság sem részesül az őt
gését hirdetik, az illatszerekkel élés (helyesebben: megillető felkarolásban ?
visszaélés) az érzékeknek tömjénez, operaházunknak
A józan, bölcs czél mindeneseire az egyenletes
az egyetlen pénztári sikert egy balletl, azaz az idomok képzés: a lest erejének, kitartásának, ügyességének
kiállítása szerezte, a hirlapelárusitás pedig a nyers mindenoldalú fejlesztése, karöltve a lelki, a jellembeli,
„passer pár lá“ leleplezésének köszönheti legmagasabb a szellembeli képességek telhető kifejtésével. A ki a
accordját — manapság a lest eszményibb fogalom futásban dijakat nyer, mint a gellérthegyi gyilkos: még
körével, nevelésével, szebb képességeinek kifejtésével, i nagyon messze állhat a harmonikus, tökéletes testi
brutális hatalmának elnyomásával a nép nem törődik. ; — lelki nevelés tisztességes, adagos .színvonalától. A
„A mit megettünk, azt a világ nem lálja,“ mondja a I középiskolákban landolt rendszeres torna
olt a
szegényebb sorsú ember, s megfosztja leslét a czél- . hol tanára jeles szakértő és buzgó, nemcsak az izmok
szerti, erötadó tápláléktól; kiköltözik a város szélére 1szívós tömegét és hajlékonyságát növeli, hanem ugyanszemétlerakó helyen, megmételyezett talajra épilett j oly mértékben gyakorolja a jellemre oly fontos becsczifra házakba, csak, hogy eldicsekedjék „szép lakásá | vágyat és akaraterőt, a felfogás eszközét a figyelmet,
val,* nem törődve azzal, hogy a nedvesfalú épület a : az emlékezetet; fokozza a kedélynek oly nélkülözhegörvély mérgét oltja be gyermekei zsenge testébe; : lellen önbizalmát s megajándékoz a jól végzett munka
és vétkes gyönyörrel tűri, hogy a nagy városok utczái feledi édes megnyugvással.
eleven kirakatukkal lázba borítsák a testet és idő
Egyes iskolák tehát igen nagy mulasztást követelőtt elsorvasszák.
. nek el. ha a tornát nem kebelezik be kötelező tanÉs a vidék, a mi vidékünk, a mi városunk kivé ■ tárgyaik közé. A közoktatásügyi ministerium meg igen
telt képez-e ?
nagy mulasztást követne el, ha be nem hozna az őszMintha nem az emberanyag volna a legbecsesebb! szes iskolákba, mindegyik osztályba a kötelező és
Mintha a mai nemzedék valami drágábbal, méltóbbat,
napról-napra kijutó torna- és játékórákat.
nemesebbet hagyhatna hátra, mint a maga megújho
írjuk pedig mindezeket június 20-án, mikor
dását magzataiban. Mintha Faust módjára Homunculus! Déván, Kecskeméten és Pécsett, azaz egy-egy lornakeállíthatnánk elő görebben és állandó villamfényárammal kerületi központban, összegyűl a kerület tanuló ifjúönthetnők körül, mint a mesterségesen tenyésztett I sága és gyönyörű látványt nyújtva, egyszersmind megnövényzetet . . . Könnyebb is ez, mint embert nevelni. nyugtatja díszes nézőközönségét s a hivatalosan bíráló
Homunculus törpe maradt és rövid életű; az közegeket a serdülő nemzedék életrevalósága felöl. A
állandó fénynek kitett, az éjjeli pihenés nélküli nö kik ott felvonullak az iskolai zászló védő szárnya
vények pedig egyoldalúan fejlődnek, kikelnek formá aluli: azok mindenha élő tanúbizonyságai lesznek a
jukból és megtagadják üde színüket. A szervezetet helyes lesli nevelés harmonikus voltának, a külső és
gondozni, nevelni kell; ébren kell őrködni fölötlo, belső ember szoros összetartozásának. Az antik világismerni kell szükségleteit, fejlődésének minimális és nézet az ember tökéletességének biztosítékát látta
maximális határait, valamint akadályait. Sőt többet: ebben az elvben: tiszteld a testet! A régi időkre, az
tudni kell, hogy az iskolában elkülönítettnek tanult antik példákra vissza-vissza tekinteni pedig épen a
lest és lélek, kedély és szellem, hangulat és szenvedély mi időnkben vajmi fölemelő!
stb, ép úgy üres fogalmak, mint a mit az ujjpercz,
De hivat kozhatnánk az előző évek példájára is.
végtag, törzs elnevezések alatt ériünk. A ki szivtágua mikor a mi selmoczi tanulóink csapata is olt küz
lásban szenved: annak nem csak szive beteg; annak
dőd a babéiért az ország színe előtt.
a szervezete a szív szomszédságában is meg van
És most? „Ime a szép lavasz kieseti az évből,*
támadva, a hová a kitáguló izomszövet terjeszkedése
a testedzés városunkban az egész vonalon szüneteli,
nyomást, fájdalmat okoz. Külön a szívvel nem lehet
csak egyes lelkes I,merők pótló munkájára szorítkozva.
úgy elbánni, mini a hogyan az asztalfiál kihúzhatni;
E sajnos mulasztásunkat kétszeres buzgalommal
éP úgy külön n test és külön a lélek; nem, lélek
után kell pótolnunk jövőre.
nélkül a test nem ember többé, hanem bolt lelem ;
testi disposiliók nélkül lelki élet nem képzelhető. A
púposnak, a sántának más a lelkülete, más tapasztalatai
Ki kezdte?
és fogalmai vannak a szerelemről vagy az önzetlen
A „Selmeczbányai Hetilap* szerkesztője a kan
ségről, mint a külső előnyökkel ékes, önérzetében
túlzó ficsúrnak; de a gerinezén vagy fóliában kivül csal mészárosnak a példája után indul, aki nem oda
is van tagjaiban rendellenesség. Ismét igaza van a néz, a hova vág. Utóbbi számában ugyanis a „Hegyközmondásnak, hogy a baj nem jár egyedül. És bányai zárda“ czimél bigygyeszli ugyan czikke élére és
mekkora baj az, hogy Magyarország a lesii nevelés Jaross úrra rontana szörnyen berzegeteít tollal, de
terén annyira hátramaradt! mekkora visszahatással valójában lapunknak tart a hírlapírói ildomról leczkét,
melynek védő r.zikkei aluli mindig olt állott egy-ugy
Van ez a lelki, a szellemi élet átlagára.
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100 szóig 2 írt, ezentúl minden megkezdett 100 szónál 60 krral több
Magánhirdetések hirdetési dija :
Egy íl-szoi hasúbozot; garmondsor vagy ennek térmértékéért 6 krmásodszori hirdetésnél 10°/0. harmadszori hirdetésnél 20
több;
szűri hirdetésnél 8 0 u,0 árkedvezmény
Nyilttér soronként 15 kr.
Hirdetések a kiadóhivatalhoz ezimzondök. Hirdetés és nyílttéri di
jak elére fizotendók
K é z i r a t o k n em a d a t n a k v is s z a . -

Bélyegdij

minden

hirdetésért

3 0 kr .

tisztességes név, melynek viselője bátran állott volna
bármikor elébe.
Ámde épp ez a bátorság riasztotta vissza n He
tilapot a férfias küzdéstől s az vitte arra, hogy gyen
geségnek vélt elnézésünkben bízva, reánk támadjon, a
miért lapunkban a védelemnek helyt adtunk.
De a Bodóné példáját sem véli meg úgy látszik,
a ki „mindig másról beszél, mikor a bor árát kérik.*
' A Hetilap szerkesztője megrágalmaz egy jóhirü inté
. zet et, annak közvctetlen vezetőit becsületükben támadja
meg s mikor a védelem a Hetilap szerkesztőjére a
rágalmazó bélyegét süti, akkor a szerkesztő méltósá
gán alulinak tartja a polémiát.
Mintha ezt a specziális nótáját már hallottuk
j volna . . .; de másrészt bizonyos az, hogy ama mél
, tóságnak nem ez a védelmi útja.
Mi ezúttal csak arra szorítkozunk, hogy a Heti
! lap eljárását a fenti rövid sorokban jelezzük, hisz
eljárása magában foglalja védelmünket. Támadástól
is tartózkodunk, mert a mély sebekből vérző ellenfelet
| bántani legalább is . . . nem férfias tett.
Hogy azonban a védelemnek ezúttal is helyt
j
1 adunk, ezt természetesnek találjuk. A védelem egyike
a következő:
j
Tekintetes Szerkesztő Ú r!
]
Aesopusnak „A farkas és a bárány* czimü mesé
j
jét
ki
ne
ismerné ?
1
A „Selmeczbányai Hetilap* méltatlankodik azon
(
i hang ellen, melylyel a „Selmeczbányai Híradó* junius
; lű-iki számában a hegybáuyai zárda védelmére kel
lem; méltóságán alulinak tartja — úgymond — hogy
legfeljebb „Arizzona kikkor“-be illő, korcsmái modor
ban irt ezikkemre válaszoljon. — A szerkesztőnek
e nagyképü niéllatlankodását részemről föl sem veszem,
— tudván kivel van dolgom, — s bár vele örömest
én sem polemizálok, a jogtalanul megtámadott
ügy, az intézet tisztel, nővéreinek megrágalmazott
becsülete érdekében s a „Selmeczbányai Híradó"
tek. Szerkesztője iránti tekintetből, ki közleményem
;
számára becses lapjának hasábjait átengedte, még sem
;
hallgathatok el.
Legjobb is, lm méltatlankodik! Jól ismerjük a
•
„csalhalallan bizonyítékok" ezen nemét: aki fuldoklik
a valótlanságok hínárjában, kire absurd s tarthatatlan
|
állításai, rosszindulata, sánta logikája megczáfolatlanul
í
reá olvastattak; mivel a saját maga ásta gödörből más
ként menekülni nem tu d : játsza a méltatlankodót,
j azon hamis reményi táplálván, hogy ez által gonosz
j
akaratú érvelésének alapot teremt.
j
Hát ki kezdte a szenvedélyes hangot? ki kezdle
meg a korcsmái — de még oda sem való
modort
;
Pallér dr. higgadt objeklL közleménye után? ki akart
j
terrorizáló fellépésével, kirohanásaival a begybányai
j zárda s önfeláldozó, becsületében mégis megtámadott
vezetőinek védelmétől másokat elriasztani? ki beszélt
kapzsiságról, 4000 frtról, melyet a tisztel nővérek , két
ségtelen adatai“ alapján Gráczba küldöttek ? ki hazudozoll össze-vissza, midőn a ruhák tisztátalan sáláról s
egyéb koholmányokról irt? Ki ócsárolt, ki rágalmazott,
ki használt a hírlapirodalom terén páratlan fegyvereket?
ki hivatkozott oly egyénekre állításai mellett, kik a nyil
vánosság elölt ellene teltek tanúságot ? Ki akart tisz
tességes embereket reá venni, hogy valótlan állításai
mellett tanúskodjanak ?
Aki másokat méltatlanul piszkál, rágalmazókig
elitéi s durvaságával kilii. az magának tulajdonítsa
a következményeket; mert mindenkivel szemben oly
fegyvert kell használnunk, mely leginkább czélra vezet
s oly hangon kell beszélni, melyet leginkább megért.
Egyébiránt a „Selmeczbányai Hetilap* szerkesz
tőjét : Szenlgyörgyi, igaz nevén Richter Edét híréből
s „arizzona kikkor"-i működéséből ismerem annyira,
hogy e nagyképü méltatlankodásán a logkevésbbé som
csodálkozom, sőt csakis azt vártam tőle. Nekem vele
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érintkezni a legkevésbé sincs kedvein, én is csak az
ügy, a nővérek megtámadott becsülete s a nagy kö
zönség tájékoztatására fogok tollat.
Azt kérdeni tehát első sorban, mivel hárította el
Szentgyörgyi, igazi nevén Richter Ede a hazugság s
rágalmazás vádját ? Hol vannak, merre késnék azok a
.kétségtelen adatok- , melyeket lapja előbbi számaiban
oly fenhéjázóan hánytorgatott ? Mivel bizonyította be
azon rágalmazó állítását, hogy a nővérek kapzsiskodia
az intézet .felcsigázott jövedelméből* a múlt évben
4000 irtot küldtek Gráczba? Hiszen e „kétségtelen
adatokkal- , .csalhatatlan bizonyítékokkal* szemben
most már azt állítja, hogy .oly adatok kerültek kezeibe
melyek azt látszanak bizonyítani, hogy e zárda pénzt
küld évenként a gráczi központnak.- Most már csak
látszanak s a .kétségtelen adalok“-at rövid időn belül
Ígéri bemutatni, holott eddig szóval is azt hiresztelte,
hogy erre vonatkozólag a postaigazgatóságtól szerzett
adatokat. De hát csak rajta, várjuk azt a rövid időt!
Avagy tán azt a képtelen számítást veszi bizo
nyítéknak, .kétségtelen adatnak*, melyet d»\ Tóth
Imre vesz fel czikkében ? Igaz ugyan, hogy a nővérek
1300 frtol kapnak saját fenntartásukra, de ez nem ,az
intézet felcsigázott jövedelme*, ezt a nővérek azon
esetben is élveznék, ha inlernátusuk nem is volna. Ez
pedig még a törvény által előirt minimumot (300 frt
egy tanítónőre) sem üti meg.
A zongora s franczianyelv tanítása tudtommal
pénzbe kerül, költségekkel jár. . Hozom*-ra a mai vi
lág mitsem ád. A növendékek néhányától e czimen
befolyt összeg tehát a zongora- s a franczianyelvtanitónő eltartására, díjazására s az ezzel járó kiadá
sok (zongora, iskolák, darabok) fedezésére fordittatik.
A tízórai ozsonna is pénzbe kerül. Ebből tehát 4000
frtokat .kapzsian* megtakarítani s Gráczba küldeni
nem lehet!
Különben is a hegy bányai zárda jellemes főnőknőjének szavahihetősége, esküje több sulylyal bir,
mint bárkinek imaginált, irrationális számadása!
Nekünk ez ügyben „kétségtelen adat- kell!
Azon kérdésre pedig, hogy ki őrzi ellen az inté
zet pénzügyeit, a járatlanok felvilágosítása végett
röviden csak annyit, hogy a nővérek egyházi elöljárói
kon kívül senkinek, legkevésbbé pedig e nevetséges
kérdés felvetőinek számadással nem tartoznak s tar
tozni nem is fognak.
S hogy állunk a ruhaváltás meséjével ?
Gallach János ur, ki a legnagyobb felháborodás
sal s méltatlankodással értesült az ö reá s családjára
fogott koholmányokról, a „Hetilapénak eme hazug s
alaptalan, de sőt még fokozott ferde állításait újra
meg újra határozottan visszautasítja. Bizonyítsa be a
„Selmeczbányai Hetilap* költőit ráfogásait, hol vannak
a „kétségtelen adatok?!- (L. Gallach ur levelét. Sz.)
És Dudics, görög kath. esperes, leányát nem az
intézetben állítólag tapasztalt s a rosszakaratuak által
ráfogott .miseriák* miatt vette ki. Kivette ige nis, éltéivé
azonban a legnagyobb hála- s elismeréssel a tisztel,
nővérek önfeláldozó működése iránt, annyira, hogy az
intézet bővítési czéljaira legalább 50 írttal hozzájárulni
többek előtt késznek nyilatkozott. Ó tehát minden
esetre nyilatkozni fog ez ügyben s az eddigiekből Ítélve
erősen hiszem, hogy a „S H*. ez újabb „kétségtelen
adata* is újabb valótlanság lesz.
Ugyan hol és miképen gyűjti a Hetilap szerkesz
tője „kétségtelen adatait ?“ Higyje el, még a legudva
riasabb hangon s modorban sem tehetünk róla, hogy a
másokra pattant nyíl az ön rövidlátása által önre
esik vissza. Dudics ur kérdésére majd csak megmondja
Szentgyörgyi, igazi nevén Richter Ede, vájjon ö neki,
avagy másnak panaszkodott-e a hegybányai zárda ellen
Dudics ur.
Szilnyai József és dr. Tóth imre leánykáit kár
volt bizonyitékképen felhozni; azok semmi bizonyíté
kot, .kétségte, t adatot* nem szolgáltatnak ; minthogy
sokkal kíméletesebbek vagyunk, semhogy ez ügyben po
lémiába bocsátkoznánk, s csak sajnáljuk, hogy az elsőt
Szentgyörgyi máskép Richter Ede ur minden megbí
zás s szülői megkeresés nélkül, a másikat — sajnos,
úgy látszik — apai megbízásból keveri bele a vitába.
Hát még hivatalos vizsgálatot is akarna, melyet
az intézet maga ellen kért volna ? Hisz’ a polémia
előtt vizsgálta az intézetet dr. Tóth Imre maga, ki
dr. Faller Gusztáv előtt úgy nyilatkozott, hogy a gyer
mekek egészségi allapota teljesen megfelelő; sőt vagyok
bátor erre nézve a „Selmeczbányai Hetilap* első
compositiójának szavaira is hivatkozni, mely szerint a
selmeczbányai bányakerületi főorvos „a legnagyobb
elismerését fejezte ki. a növendékek testi épsége és
egészségi állapotai felett.*
De a polémia folyása alatt, mint niár említettem
hatósági vizsgálat is volt, mely Faller dr. állításait
erősítette meg. Különben ismétlésekbe nem bocsát
kozom.

SELMECZBÁNYAI
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Hát azok az állítólagos levelek ? Kit akár félre j intézet tisztasága ellen soha senkinek nem panaszkod
vezetni Szentgyörgyi vagyis Richter Ede ezen újabb j tunk, az intézetet vezető nővéreknek gyermekeink
meséjével? Mit gondol, ki hiszi azt el, hogy az, ki • lelkiismeretes gondozásáért a legnagyobb hálával s
féktelen szenvedélyétől elkábulva nem átal az általa _ elismeréssel tartozunk. Becsületemre hivatkozva jelen
jogtalanul megtámadott s megrágalmazott intézet ellen : tem ki továbbá, hogy a „Selmeczbányai Hetilap1
bárhonnan is .kétségtelen* jobban mondva hamis • társai közül Dr. Tóth Imre volt az, ki a hírlapi vita
adatokat gyűjteni, nem állana elő a hozzá intézett j folyama alatt nálam volt s reá akart bírni, hogy leá
nyaimat a hegybányai leánynevelö intézetből vegyem
levelekkel, ha ilyeneknek birtokába volna?
S még kérdi, miből áll a hazudozás s rágalma- j ki. — Végül vegye fontolóra úgy a „Selmeczbányai
zás? Világosan kijelentettem, hogy üres állításait J Hetilap* szerkesztője mint bármely társa, hogy a tőlök
visszavonhatatlanul rágalomnak és hazugságnak mi- | eredő s családomat még egyszer érintő mindennemű
nősítjük, mig „kétségtelen adatai*-bői be nem bizo- j hazug ráfogás ellen a bíróságnál szerzek magamnak s
nyitja a hegybányai nővérek kapzsiságát, a 4000 frt, ! családomnak elégtételt.
Szent-Antalon, 1897. junius 21.
elküldését; a lisztátalanságot a ruhák kezelésében \
stb ? Ezekre kérünk bizonyítékot! ! S még azt meri J
Gallach János.
mondani, hogy bebizonyodolt, hogy a tisztaságra j
nincs kellő gond fordítva? Ugyan mivel bizonyodon ,
Tűzoltó egyletünk köréből.
be ? Talán Gallach János úr levelével ?
önk. tűzoltó egyletünk múlt csütörtökön tartott
A mi a zárda alapítását s fejlődéséi s a felső j
népiskola életbe léptetései illeti, azt korántsem a nő- j közgyűlésén Bernhardt Adolf egyleti elnök a következő
vérek túlkapása s kapzsisága, hanem egyrészt a hely- évi jelentését olvasta fel:
beli bányatisztek, másrészt a környékből való szülök !
Tisztelt Közgyűlés!
hő óhaja s kérelme okozta, kik e nagy jótéteményért j
Szeretett hazánk ezeréves fennállása megünnep
mindig a legnagyobb hála — s elismeréssel nyilatkoz- ! lésének közepette egyletünk működésében lefolyt 24-ik
nak az intézet lelkes, áldásos működése felől. Ezen évről van szerencsém a tisztelt nagygyűlésnek jelenté
csak őrülnünk kellene, nem pedig mást ok nélkül semet következőkben terjeszteni elő :
elítélnünk. Különben az intézet kiterjeszkedése az
Visszatekintve lefolyt évi ténykedésünkre, ismét
illetékes fórumok megkérdezése s jóváhagyásával töi- nyugodtan tekinthetünk munkásságunkra, mert ki-ki
tént, mit a bányakincstárnak az épület kibővítése kö feladatának, illetve ínkényt elvállalt kötelességének
rüli buzgólkodása csak megerősít, a mely buzgóságot megfelelt, miért is egyletünk összes tagjainak, ügyünk
azonban legkevésbbé sem a „Selmeczbányai Hetilap* előmozdításáért köszönetét mondok.
idézte elő.
1
Egyletünk tagjainak létszáma az 1896 év végé
Az egészségügyi állapotokat pedig semmi sem vel volt:
jellemzi annyira, mint Faller Gusztáv drnak azon
a) disztag
10
nyilatkozata, hogy 17 év óta az intézetben ragályos
b) alapitólag .
18
betegség nem volt, sőt ha a helységben fel is lépett,
c) pártolótag
117
az ügybuzgó s szakjában teljesen avatott orvos azt
d) müködőtag .
88
mindenkor lokalizálta. Túlkapás semmiben nem történt
összesen: 231
s igy meg vagyok győződve, hogy nem „mosunk mutatkozik lehat az 1896. évben, a kilépett és belépett
szerecsent*, hanem igaz ügyért küzdünk, mit bizonyít tagok számának összehasonlításából, apadás 6 tag,
az is, hogy a támadóknak hamis adatok gyűjtésére van mely a működő és pártolótagok elhalálozásában találja
szükségük a zárda s a hivatásuknak önfeláldozó lelki
indokolását.
ismeretességgel megfelelő derék nővérek ellen, mivel
Áttérve most egyletünk czéljára, őrömmel kons
valódiakkal nem rendelkeznek. Ez pedig a sajtó tatálom, hogy a múlt év folyamán polgártársaink meg
hivatása nem lehet!
kímélve voltak elemi csapásoktól, mert habár tüzese
Hiába hivatkozik tehát dr. Tóth főorvos arra, tek fordultak is elő, melyeknél buzgó tűzoltóink mű
hogy a „Selmeczbányai Hetilap- a sajtó „magasztos ködtek, egyik sem okozott nagyobb károkat; a tűzese
hivatását* teljesítette; ellenkezőleg visszaéltek a sajtó tek száma pedig a következő volt; u. m. 1 bolti tűz.
hivatásával s azt alaptalan ráfogások, szándékos ko 4kéinénytüz, 4 tetötüz és 1 szemétdomblűz. összesen 10.
holmányok s rágalmak hitvány eszközéül használták fel.
A múlt évben 1 rendes-, 7 választmányi ülés, 1
S hogy dr. Tóthot nem nemes czél vezette, századülés tartatott, gyakorlat pedig 6 volt a működö
bizonyítja az is. hogy neki, mint bányakincstári ható tagok kiképzésére; végül volt 2 diszkivonulás, 1 lánczsági közegnek módjában állott és áll az óitala képzelt mulatság és 1 nyári kirándulás.
hiányokat hivatalos utón is orvosolni, s nem volt
Kötelességemnek ismerem ez alkalommal az egy
szüksége reá. hogy azoknak eszközök megválogatása 'nél let parancsnokainak, valamint az összes tűzoltóinknak
küli orvoslása végett Szentgyörgyi, igaz nevén Richter buzgó tevékenységükért és összetartásukért köszönetét
Edéhez társul szegődjék, magát általa felhasználtassa s mondani azon hő kívánsággal, hogy az Egek Ura őket
ok nélkül mcghurczoljon egy a bányaigazgatóság a humanistikus intézmény fejlesztésére és fenntartá
támogatása alatt álló intézetet, mely 17 évi fennállása sára sokáig tartsa meg.
óta nevelésügyi, úgy hazafias, mint általános emberi,
Fentiekben volt szerencsém egyletünk munkálkoközművelődési s erkőlcsnemesitő czéljának kifogás dási részét a tisztelt nagygyűlésnak bejelenteni, most
nélkül megfelelt, mely intézetben dr. Tóth urnák leá egyletünk anyagijállapotának vázolására térek át, melyre
nyai is éveken át gondos nevelést és kiképzést nyertek
nézve a kővetkező számbeli adatok szolgáljanak:
Sapienli sat!
Az egylet pénztárának 1896. évi forgalma a kö
Ilegybányán, 1897. junius 21.
vetkező volt:
I. B e v é t e l
Tisztelettel
a) rendes:
Jaross K ároly
1. tagsági dijak . . . .
245 frt 80 kr
hegybányai segédlelkész
az i n t é z e t v o lt h ito k ta tó j|a .
2. városi segély . . . .
250 , - „
#
495 frt 80 kr
Ezzel kapcsolatban közöljük Gallach János ur b) rendkívüliek:
levelét :
63 frt 68 kr
3. pénzmaradvány
Tekintetes Szerkesztő Úr!
75 , - .
4. adományok
. . . .
Daczára becses lapjában közöli nyilatkozatomnak,
5. takarékpénztári betétekből kivéve 310 „ — „
a „Selmeczbányai Hetilap* szerkesztője junius 20-iki
133 . 42 .
6. tánczmulatság jövedelme
számában ismét azon állítást meri megkoczkáztatni,
40 „ — „
7. alapitó tagsági dij .
hogy én és nőm Dr. Tóth Imre elölt elpanaszoltuk
Főösszeg: 1117 frt 90 kr
volna, hogy a hegybányai leánynevelő intézetben
II. K i a d ás
elhelyezett leányaim alsó ruhái nem négy héten, mint
ez a „Selmeczbányai Hetilap*-bán előbb közölve volt, a) rendes:
07 frt 33 kr
1.
szerek
és
eszközök
fenntartása
de e valótlanságot fokozván, négy hónapon ál változ
35 , 52 .
2. fűtésre ....................................
tatva nem lettek. Megütközéssel, sőt megbotránkozással
3 „ 58 „
3. világításra
. . .
veszem a „Selmeczbányai Hetilap* ezen vakmerő
435 „ 31 .
4. szolgák béreire
kürtöléséi, mert érthetetlen előttem, hogy miért keveri
7 . 72 „
5. Irodai szükségletekre
bele épen családomat valótlan érveléseibe. Avagy azt
6 „ 11 .
6. Újságokra
. . . .
hiszi, hogy én mint egyszerű iparos mindenben meg
6 „ — ,
7. tagsági dijakra
nyugszom, amit a „Selmeczbányai Hetilap* állít, s
1 . S8, .
8. bélyegekre
. . . .
nincs hozzá erkölcsi bátorságom, hogy ily hallatlan
557 frt 15 kr
vakmerőséggel szembe szálljak ? Tudja meg tehát,
hogy érvei bebizonyításának ezen eszközétől megve b) rendkívüliek:
100 frt — kr
1. elhelyezett tőkékre .
téssel fordulok cl, s minden tisztességes ember itélő80 „ - ,
2. Útiköltségekre . . . .
széke előtt bátran s nyílt homlokkal kijelentem, hogy
38 . 50 .
3. kőműves munkára .
sem én, sem nőm sem Dr. Tóth Imrének, sem másnak
50 . — 4. tiszteletdijakra
soha sem állítottuk, hogy leányaink alsó ruhái kellő
Átvitel:
825 fit 05 ki'
képen változtatva nem lettek, a hegybányai leánynevelő
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Áthozatt: 825 frt 65 kr
J s erdészeti akadémiánk segély egyesületének
5. eszközök és szerek beszerzésére
166 , 24 ,
| 1000 irtot adományozott köszönetét nyilvánította.
0 különféle rendkívüli kisebb ki
A katholikus autonómia ügyében népes érte
adásokra . . . .
123 , 89 ,
kezlet volt múlt héten városunkban a Mária menybeFőösszeg: 1115 frt 78 kr.
menetelére czimzett templom falai között Podhragyay
összehasonlítva most a bevételt .
1117 frt 90 kr
| Pál prépost-plébános felhívására. Az értekezlet a
a kiadással . 1115 , 78 „
tárgyának és helyének megfelelő komolysággal folyt le.
tesz a pénztári maradvány.
2 frt 12 krt.
Nagyon szerencsés gondolat volt az egyház eme fontos
Egyletünk vagyoni állaga pedig a következő:
ügyét uz egyház épületében, a templomban tárgyalni
1. az 189G. év végével feltüntetett pénztári ma Az értekezlet kiható eredményű határozatokat hozott,
radvány ................................... 2 frt 12 kr
melyekre még más alkalommal visszatérünk; ezúttal
2 . a takarékpénztárnál elhelyezett
csak arra szorítkozunk, hogy a választok összeírására
alapitó- és forgalmi tőke
. 650 , 24 ,
a kővetkező bizottságok alakíttatlak meg: Főbizottság:
3. leltárilag kimutatott szerek és
Szitnyai József, Podhragyay Pál, Liba Antal, Cziczka
eszközök stb. értéke
.
. 7809 , 21 ,
Sándor, Velics György. Albizottság: I. kér. Greguss
Antal, Podhorszky József, Obernauer János és Hidösszesen : 8461 frt 57 kr,
véghy Árpád; II. kér. Ács József, Aczél János, Érti
egybevetve pedig az 1895. évi
János, Lukács János. III. kér. Arthold Géza, Hankesz
adaggal . . . .
. 8458 , 81 „
Jenő, Hlavuty József, Knobloch Jakab. IV. Lestyánszky
mutatkozik vagyonszaporodás:
2 frt 76 kr,
mely a beszerzett szerek értékében leli indokolását. József, Bachraty József, Weisz István, Zachar Károly
Ezekkel bejelentve egyletünk vagyoni állapotát, tagokból áll. Bankán: Gubrianszky János, Borovszky
kérem a tisztelt nagygyűlést, hogy a számvizsgáló bi József, Grecs József, Laszke Antal.
— Kitüntetések, előléptetések. Probstner Alfréd
zottság ajánlata során a buzgó pénztárosnak és az
egylet választmányának a szokásos felmentvényt meg ministeri titkár a központban való alkalmazásának
fentartásával
föbányatunácsossá Tonházy Gyufa jogügyi
adni szíveskedjék.
Alapszabályaink értelmében beterjesztem az 1897. tőtanácsosi czinunel és jelleggel felruházott jogügy
évre megszerkesztett s az egylet választmánya által tanácsos a budapesti kincstári jogügyi igazgatósághoz
megállapított költségelőirányzatot tárgyalás végeit azon jogügyi főtanácsossá, Baliga Gusztáv vasgyári segéd
ajánlattal, illetve kéréssel, hogy az abban felvett be mérnök mérnökké, Bogsch Aladár vasgyári tisztjelölt
vételi és kiadási tételeket azon határozattal jóváhagyni segédmérnökké neveztetett ki.
szíveskedjék, hogy a kimutatott hiány megtakarítások
— Konftrmáczió volt a helyb. evang. templomban
által lészen fedezendő.
e hó 20-án, mely alkalommal 29-en részesültek először
Továbbá jelentem, hogy a város törvényhatósági ; az úrvacsorában, kiknek neveit tekintettel a konfirbizottságának 1896. évi 322. sz. közgyűlési határoza i mái lakra kiválóan emlékezetes és fontos ünnepi moztával egyletünk nagyobb rendkívüli kiadásainak fede | zanatra ide iktatjuk: Fizély Flóra, Greipel Anna,
zésére megszavazott 314 frt folyó évben a városi pénz Kolmayer Ilona, Kovács Gizella, Kovács Mariska, Lacziak
tárból felvéve lévén, részben az alaptőkéből felvett Olga, Lesiák Jolán, Marschalkó Kornél, Moesz Ilonka,
illetve felhasznált összegeknek megtérítésére, részben Neischventner Dóra, Schindler Erzsébet, Stőkel 01ga)
pedig beszerzésekre fog felhasználtatni.
Sulcz Ida, Trauer Irén, Zlinszky Mariska. Fiuk: BoleEgyidejűleg van szerencsém jelenteni, hogy a le mann Lajos, Brózik Dezső, Daubner Imre, Fizély
folyt millenáris évben Budapesten tartott országos Béla, Fiedlor Jenő, Grelzmacher Gyula, Horváth Károly,
tűzoltó-szövetség közgyűlésén és a diszfelvonuláson Kunrád Kálmán, Moesz Géza, Priviczky Ernő, Schindler
egyletünk 10 tag által volt képviselve.
Gyula, Sobó Jenő, Tibély Elemér, Ubrankovils Ernő.
Végül hivatkozva egyletünk szabályainak 15-ik Hündel Vilmos főesperes alkalmi beszéde s oktató
§-ára, mely szerint az elnökség és a választmány újon szavai mindvégig fentartotta az ünnepi hangulatot a
nan választandó, felkérem a tisztelt nagygyűlést, hogy gyermekek s érdeklődő rokonaik s a szülőknél az
ezen választást egyletünk jól felfogott érdekében meg egész szertartás alatt.
ejteni szíveskedjenek.
— A bolgár fejedelem Szt.-Antalban. FerdiEzzel befejezve 1896. évre szóló jelentésemet, nand fejedelem, nejével s Boris és Cilii gyermekeivel
szabadjon még azt kívánni, hogy az Egek Ura egyle valamint Glementine kir. herczegnővel e hó 17-én
tünk összes tagjait sokáig tartsa mog.
külön vonattal érkezett Selmeczre, a honnan azonnal
Éljenek!
Sz.-Aulaira hajlattak Goburg Fülöp herczeg kastélyába.
Selmeczbányán, 1897. évi junius hó 17-én.
A fejedelem, neje s Cdemenline herczegasszony másnap
Bernhardt Adolf, elnök
Londonba utaztak, a honnan 10 nap múlva térnek
A jelentést levő elnököt lelkesen megéljenezték ismét vissza.
újból meg is választották, valamint a tisztikart is. A
— Adolf napján városunk tisztikara kellemes
gyűlés után a Csernák-féle sörcsarnokban, ez újabban | meglepetésben részesítette Bernhardt Adolf gazd. ta
berendezett nyári mulatóhelyen kedélyes órákat töl nácsnokunkat, midőn üdvözlésére testületileg jelent
töttek tűzoltóink s szívesen látott vendégeik.
meg a város tanácstermében. Polgármesterünk szelle

Hivatalos rész.
2252 sz.

vp.1897.
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Hirdetmény.

Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó évi
III oszt. nyilvános számadásra kötelezeti vállalatok és
bányaadó kivetési lajstromok a lévai m. kir. pénzügyigazgatóságnak érvényesítési záradékával ellátva a városi
adó hivatalnál f. é. június hó 22-töl f. é. június hó
29-ig terjedő nyolez napi közszemlére kitétetnek azon
figyelmeztetéssel hogy az adókötelesek netáni felszó
lamlásaikat, és pedig:
a) azon adózók, kik a fentérintett kivetési lajst
romban tárgyalt adónemmel már a mull évben voltak
megróva, a lajstrom kitételének napját,
b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban meg
állapított adóval a kivetés évében első Ízben rovatlak
meg, adótartozásuknak az adókönyvecskébe történt
bejegyzését kővető 15 nap alatt közvetlenül n lévai m.
Mr. pénzügyigazgatósághoz annál is inkább nyújtsák
be, mert ezen határidőn túl oda beérkezeti felszó
lamlásaik az 1883. évi XLIV. t. ez. 5. §-a értelmében
mint figyelembe nem vehetők egyszerűen visszautasiitalnak.
Selmeczbányán, 1897. június hó 2 1-én
Városi adóhivatal.

Különfélék.
7- Köszönetnyilvánítás- A w. k. PénzNjjymiuister Heincz Hugó selraeczb Anyai Ügy
védnek s városunk tiszti ügyészének ama
hazafias áldozatkészségéért, mellyel bányászati

mes szavakban üdvözölte az érdemekben megőszült
tanácsnokot, egy-egy pihenőül jelezvén a zaklatott
közigazgatási pályán egy-egy tiszttársnak a névünnepét,
s meleg hangon emelvén ki a megtisztelinek hosszú
évek során kifejlett tevékenységét, vasszorgalmát. A
megtisztelt meghatva bar, kedélyes hangulatot keltett
válaszával, a midőn hivatkozva a „pihenő* szóra,
kijelenté, hogy azt hitte első pillanatra, hogy az
üdvözlő polgármester oda fog concludálni, hogy immár
a jól megérdemelt! pihenésre térjen. A tisztelgés egész
tartama alatt megmaradt kedélyes hangulat mii sem
vont le a mozzanat ünnepiességéből s a tisztelet
őszinteségéből s lelkes éljen hangzott fel a válasz
végszavaira is.
A r. k. elemi iskolások jótevői. A folyó
vizsgálatok alkalmával volt értesülésünk szerint Dr.
Tóth Imre bányakor, főorvos ur 3 db. 5 - 5 fitos
jutalmat bocsátott a hatóság rendelkezésére, Podhragyay
Pál prépost-plébános ur szintén pénzbeli jutalomban
részesilelte a jobbtanulókai, Üldinger Antal plébános úr
gazdag ajándékokkal lepte meg ezutlnl is a tanítóit
s a tanítványokat, Joerges Ágost könyvkereskedő és
VolilsGyörgy mézeskalácsos urak könyveket ajándékoztak
a helyb. r. k elemi iskolásoknak.
— A bélabányal rk. elemiiskola két osztályában
s az óvodában f. hó 14-én I-.iltassy János kér. főesperes és Szitnyai József polgármester elnöklete mel
lett tartatott meg az évzáró vizsgálat. Mindnhárom
helyen a növendékek igen szép feleletekkel örvendez
tették meg a kél elnököt, az iskolai igazgató: Oldinger Antal plébánost s a jelenlevő érdekelt szülőketA tanulók a magyar nyelvben igen szép elhaladást
tettek. Vizsgálat végével Liltassy J. esperes és Szitnyai
J, polgármester elismerésük- s köszönetüknek adtak
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kifejezést a tanítók előtt a tapasztalt szép eredmény
felett. — Nemes szive- s bőkezűségéről mindenütt jól
ismert Oldinger Antal bélabányai plébános, hogy meg
mutatna mily közel fekszik áldott sz'véhez a tanügy, a
tanítóknak elismeréséül s a jövőbeni buzdításul egy-egy
darab 20 koronás aranyat, a szorgalmasabb tanulók
nak pedig Különféle diszkötésú értékes imaköuyveket
és egy-egy drb. egykoronásokat adott jutalmul. Litlassy
J. esperes minden tanulónak egy-egy szép képet, Szitnyai
J. polgármester pedig a F. közművelődési egyesület
nevében egy ima és énekeskönyvet valamint egy gyö
nyörű képes könyvet ajánlott föl a magyar nyelvben
kiváló előhaladást tett tanuló megjutalmazósára. A ke
gyes jóltevőket aldja meg a magyarok Istene jósá
gukért.
Cunetator.
— Méhészeti szakelőadás. Valló János méhészeti
vándortanár, ki nem rég több előadást tartott váro
sunkban, jul 19-én újból ide érkorik s ugyanaznap
Hodrusbányán, 20-án Sleffultón, 22-én pedig Rovnán
tart előadást.
— Eljegyzés, a virágvázával. Kínában Sang
haj mellett levő Sucsak városkában e napokban oly
eljegyzés történt, a mi nekünk európaiaknak kissé
szokatlanul fog feltűnni, de a mi Kínában nem tarto
zik a ritkaságok közé. A nevezett városban ugyanis
egy előkelő fiatal leányt eljegyeztek e napokban egy
piros virágvázával. A váza a leány volt vőlegényének
a személyét képviselte, mivel a vőlegény az esküvő
előtt néhány nappal meghalt. A leány ekkor fogadal
tett arra, hogy valósággal soha sem megy férjhez.
j mat
A virágvázával történt eljegyzés is bizonyítéka kívánt
| lenni annak, hogy ő e fogadalmát komolyan veszi.
Ettől az időponttól kezdve az özvegynek — mert Kí
nában az ily helyzetbe jutott nőt ilyennek tekintik — a
vőlegénye szülői házában kell laknia ép úgy, mintha
csakugyan özvegységbe jutott volna. Pedig a vőle
gény szülői nem nagyon őrülnek az efféle szaporodás
nak, főként a szegénysorsu emberek búslakodnak az
ilyen „előre nem látott kiadásokénak. De még az
sem aggasztja az anyóst és apóst annyit a, mint az
az aggodalom, hogy az „özvegy" megbánja a foga
dalmát és okosat gondolva, férjhez talál menni, a mit
Kínában nagy illetlenségnek tartanak. De ha aztán az
özvegy hü marad fogadalmához, az nagy tisztességet
áraszt az egész családra. Az ilyen szilárd nőt még a
császár is kitünteti egy nagy és nyilvános téren az ö
tiszteletére kőből készített — kapuhomlokzattal.
Üvegszobrok. Egy amerikai üveggyár rész
vény-társaság legutóbb méltó (eltűnést keltett azzal
a felfedezésével, hogy közönséges üvegből tartósabb
emlékszobrokat lehet készíteni, mint a legkeményebb
márványból vagy gránitból. Az üveg ugyanis valóság
gal elpusztíthatatlan; nem árt neki sem a szél, sem az
eső, sem a hideg, a mi pedig a legkeményebb sziklát
is tönkre teszi idővel. Egy ötven esztendős sírkő felirata
például a legtöbb esetben olvashatatlan, ellenben az üvegbe
vésett irás száz év múlva is olyan, mint az első napon.
Az üveg tartóssága mellett eléggé bizonyítanak a ten
geri hajók vastag ablaküvegei, amelyek diadalmasan
daczolnak minden viszontagsággal." — Ily meglepő
előnyei szép jövőt biztosítanak e találmánynak s rövid
idő múlva az ó világban is hódítani fognak az üveg
szobrok, lesz belőle magyar honvédet ábrázoló i s :
mindamellett ne várjuk meg mi selmecziek ez uj divat
lábrakapását, hanem építsük fel köböl vagy érczből a
mi honvédszobrunkat, építsük fel mielébb!
-- Divatértesités. Hogy milyen Ízléses és ké
nyelmes az idei nyári divat, arról meggyőződhetünk
H'einer Mátyás mintagyüjteményéből. E legelső rangú
divat-áruház tulajdonosa beszerezte a legszebb és leg
divatosabb újdonságokat, melyek közöl felemlítjük a
minden szinü pongis, angol zefir, voile stb. rendkívül
olcsó kelméket, melyek moshatók, könnyűségükért pe
dig legalkalmasabb nyári viselet képeznek. (Egyébiránt
lásd a mai hirdetést.
Selyem-damasztok 65 krtól 14 frt 65 kiig mé
terenként — valamint fekete, fehér színes Henneberg-selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként,
sima, csikós, koczkázott, mintázott, damaszt s. a. t.
(mint egy 240 különböző minőség, 2000 szin és min
tázatban s. a. t. a megrendelt áru postabér és
vámmentesen a házhoz szállítva, m intákat póstafordultával k ü ld : H e n n e b e r g G. (cs. és k.
udvari szállító) s e l y e m g y á r a Z ü r i c h b e n .
Svájczba czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg
rendelések pontosan elintéztetnek. __
6.
— A távirat-feladás megkönnyítése oly he
lyeken, a hol csak póstahlvatal van. (Folytatás.)
3. A zárt távirallap miként való használására nézve
annak külső oldalán rövid „figyelmeztetés* foglaltatik;
a ki azonban bővebb tájékozást kíván, vagy ha kül
földre szoló, úgyszintén ha sürgős táviratot akar feladni,
vagy a választ is bérmentesíteni kívánja, ha táviratá
nak mikor történt kézbositéséTŐl értesítést kivan, az
felvilágosstásért a postahivatalhoz fordulhat, mely azt
köteles megadni. 4. A távirdahivatal a posta utján
hozzá érkezett zárt távirntlapon irt táviratot még azon
esetben is azonnal tuvabbitja, ha a dijak nincsenek
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js teljesen fedezve, feltéve, hogy a fedezetlen dij 20
krnál nem több és a feladó teljes czimét a táviratlap
megfelelő helyén feljegyezte. Ez okból a feladónak
saját érdekében áll, hogy czimét és lakását a legna
gyobb pontossággal Írja fel a táviratlapra. A hiányzó
dijak portomentes levelezőlap útján 10 kr. költséggel
együtt a feladótól utólagosun szedetnek be. 5. Ha a
távirat dijából 20 krnál több fedezetlen, vagy ha ke
vesebb is, de a feladó czimét fel nem jegyezte; a
távirdahivatal a zárt táviratlapon irt táviratot a fela
dónak, illetve a beküldő póstahivatalnak visszaküldi.
6. Elrontott táviratlapok 1 kr. ráfizetés mellett becse
rélhetők, az azokon felragasztott, fel nem használt
frankojegyek pedig az érték 10 %-ának levonása mellett
épen úgy válthatók be a postahivataloknál, mint az
elrontott frankojegyek. Budapest, 1897. május hó 24 én

M. kir. posta- és távirdaigazgatósáy.

Levél a szerkesztőhöz*
Tekintetes Szerkesztő ur!
Örömmel ragadok tollat, hogy egy, egész váro
sunkat büszkeséggel eltöltő hirt közzé legyek.
Nemrégiben a Rózsa-utcza 61. sz. palota csator
nájában vájkáló gyermekek egy levelet találtak, melyet
idegen alakú bélyege miatt megtartottak. Ezen gyere
kek révén került kezembe a levél, melynek hiteles
magyar fordítását most ötöm- és büszkeségtől dagadó
kebellel közlöm; a levél Chicagóból van keltezve és
igy szó l:
Master E dw ard!
Világlapunkat, az „Arizzona Kikker*-t nagy csa
pás érte : felelős szerkesztője a kötelességérzet és hi
vatása áldozata lett. — A chicagói bérkocsisokról irt
czikke miatt a nevezett testület tagjaival nem szellemi,
hanem kézzelfogható polémiába keveredvén, súlyos ök
leik alatt lehelte ki nemes lelkét. — A lap szerkesztő
sége vezéreltetve azon gondolattól, hogy az *Arizzona
Kikker" magas niveauját fenn kell tartani, az egész világ
hírlapírói között körülnézett és az az ur, ki az Arizzona
Kikker vezetésére legméltóbb és annak magas niveuját nemcsak fenntartani, hanem még emelni is tudja :
az ön, master E d w a r d ! — Önben feltaláltuk
mind azon nemes tulajdonságokat, melyeket a
legkényesebb amerikai a lapszerkesztőben megkíván.
Változatos életpályája becsületére válnék egy benszüött chicagóinak. Határozott jelleme, kiválóan hajlékony
elvei, remek czikkei mind azt mondják, hogy a gond
viselés önt jelölte ki dicsőemlékü szerkesztőnk utód
jául. — Hagyja tehát master a mostani hírlapját,
szűk önnek Macedónia, itt nálunk fejtheti ki igazában
tehetségét, — Határozott válaszát mielőbb várjuk.
Chicago, 1897. junius 15.
Tisztelettel
az „Arizona Kikker8
szerkesztői és munkatársai nevében:
W i 11 i a m o f F i n e s t G.
E levelet közölve fogadja Szerkesztő ur tisztele
tem kifejezését. — Sehneczbányán, 1897. juni 20.
F i n o m P o k r ó r. z.
* Nem szívesen követjük a .,Selmecbányái Hetilap" példáját,
midőn az altala kultivált műfaj terére lépünk; mégis közöljük o
lóvéiét, mert Master Pokróez azt mondja, hogy neki is ott kell
leunio, ahol az ellenfele van.
’
Sz.

750. sz.
1897. tkv. Á r v e r é s i h i r d e t m é n y .
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy Szegedi Manó végrehajtatónak Pécsi Alajos végrehajtást szenvedő elleni
300 frt. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási
ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság területén
lévő, Péczi Alajos tulajdonául bejegyzett a szent-antali
389. sz. tjkvben 1. 205, hrsz. a. 75 népsorsz. malom-,
udvar, 20G hrsz. a. szántó, 207 hrsz. a lét, 204 hrsz.
a. malompatak, és 1145 hrsz. a. kameniáte nevű malompatakra az árverést 421 frt. ezennel megállapított
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a
fennebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi julius
hó 9-ik n ap ján délelőtti 10 ó rak o r a selmeczbányai
kir. jbiróság tkvi hivatalában megtartandó nyilvános
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is
eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
árának 10%-át vagyis 42 frt. 10 kr. bánatpénzt kész
pénzben, vagy az 1881. LX, t. ez. 42. §-ában jelzett
árfolyammal számított és az 1881. évi november hó
1-én 3333. sz. a. kell igazságügyministeri rendelet 8.
§*ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. I. ez. 170. §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.
Kelt Selmeczbányán 1897. évi április hó 29-én.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
hatóság.
Llha A ntal kir. jbiró.

1897. június 22.

8 E L ME C Z B A N Y A t H Í R A D Ó
456. sz.
j£PVe ré » t h i r d e t m é n y .
1897. tkvi
A korponai kir. jbiróság mint tkvi hatóság köz
hírré teszi, hogy a in. kir államkincstár végrehajtatónak Kudlács István végrehajtást szenvedő elleni 201
frt. 45 kr. tőkekövetelés és jkai behajlása iránti vhajtási ügyében a korponai kir. jbiróság területén lévő
Lilva határában fekvő a litvui 4G sz. tjkvben . A l.
1— 13 sorsz. a. foglalt Kudlács István tulajdonát ké
pező
—
bel és kültelki birtokra és tartozékaira az
árverést 1073 frt. krban ezennel megállapított kikiáltási
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1897. évi augusztus hó 5 n ap ján délelő tt
10 ó rak o r Litva községben a községi biró lakában
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881, LX.
t.-ez. 42 §-ábun jelzett árfolyammal számított és az
1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
ministeri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881.
LX. tcz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átszolgáltatni.
Korponán 1897 évi márczius hó 13 napján.
L ibertiny, kir. jbiró.

GYÓGYSZERÉSZ GYAKORNOK'
Jó családból való, VI. gymn.
osztályt végzett tanuló

gyógyszerész gyakornokéi
felvétetik.
P o n g r á c z B é la
1—3

gyógyszerésznél, Vámos-Mikolán.

Jelzálog kölcsönöket
fö ld b irto k ra 3 */« % , h á z a k ra 4 % % más
nemű ingatlanokra 5°/0 mellett leg m ag asab b
ö ssz eg ek b en a ján lju k . E kölcsönök konvertá
lásoknál bélyeg és illetékmentességet élveznek
Erdő k ih aszn áláso k , b irto k p arce llá
zások átv étele. B irtokok szö v etk ezetek 
n ek hosszú leíizetési ta r ta m ra e lad atn a k .
MAGYAR LIOYD
5 — 12

közgazdasági vállalat
Budapest, Klrály-utcza 70.
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mindenféle gőzgépet, Schm idt-féle fo rrg ő z m o to ro k a t (40% szénmegtakaritás), p etró leu m - és
b en zin -m o to ro k at. K eretfürészeket, k ö rfű részek e t és cs e rtö rő k e t, g ő zk a zán o k at, előm eleg itő k e t, ta rtá n y o k a t. H id ak at és egyéb v asszerk ez ete k et. Mindenféle s z iv a tty ú k a t gőz-,
szíj- és kézi h a jtá s ra , valamint villam os üzem re. A rtézi k u tfe lé p itm é n y e k e t vasból. Tüzfecskendőket és vízszállítókat, tű zo ltó ság i felszerelési tá rg y a k a t. K öztisztasági szerek e t,
ö n töző-kocsikat, sá rk a p a ró és sep rő g ép ek et, h ó ek é k et és ú th e n g e re k e t. E gészségügyi
szerek et, mint gő zfertö tlen itö k észü lék ek et és teljes fertő tlen ítő te lep ek e t, pöczegödör
tisz titó készülékeket. Vas- és érezö n tv én y ek et, h a ra n g o k a t. K em ényöntésü aczélfelületű
tű z ro sté ly o k a t egyenes és k ig y ó a lak b an , valamint po ly g o n ro stély o k at.

LÉTESÍT : vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi
fűtéseket,
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
1 1 — 40
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HÖLGYEK FIGYELM ÉBE! i S L *

W III1B
divatárúházának

Budapest, VI., Andrássy-ut 3. szám

Kivételes nyári divat-árjegyzéke,
S e ly m e k .
Pongis ja p o n a i mosható GO cím. széles remekszép uj mintákkal 78, 88, 98, 1.05, 1.25, 1.45 kr.
N yers selyem mosható 50 cím. széles sima és szép kis mintákkal . . . .
55, 75, 85 kr.
F ekete lyoni selyem sima és uj brocat mintákkal 50 ctm. széles 84, 98, 1.05, 1.15, 1.25,
1.45, 1.65 és feljebb.
M ohó s z ö v e t e k .
Angol mose ajo u r b a t i s z t ......................................................................................... 18, 25 és 48 kr.
F ranczia ajo u r b a tis z t tiszta fehér és színes mintákkal . . . .
24, 48, 55, 58, 75, 80 kr.
Jó mosó v o i l o k ............................................................................... 18, 22, 32, 35, 38 k r és feljebb.
Lawn-Tennis flanel meglepő s z é p ....................................................................................................24 kr.
F ranczia ru h a s a t i n ........................................................................................................ 42 kr. ni Írje.
A ngol zephir csikós és koczkás tiszta ezérna 80 ctm s z é l e s .......................... 55, 75, 90 kr.
f w y i i p j u óh m o h a i r k e l m é k .
A ngol n y á ri szövet a legújabb színekben..................... 30, 38, 45, 48, 55,65. 70 kr és feljebb
F ranczia újdonság, tiszta mohair grenadine 120 ctm. széles . . 95, 1.40, 1,75 kr és feljebb.
U tazó ru h á ra alkalmas angol génre tiszta gyapjú szövet 120 ctm. széles 95, 1.15, 1,25,
1.30, 1.50 és feljebb.
glffST S ajá t érdekében kérjen te h á t szü k ség le teinek fedezésére m inden t. hölgy ezen m in ta
gyűjte m é n yből, m elye t in g y e n és b érm en tv e k ü ldenek meg.
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Laplulajdonos JOERGES Nyomatott Jocrges Ágost özv és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897.

