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Nehéz problém a.
Együtt fekszik már a belügyminiszté

riumban a rengeteg- Írás, melyben az or.- zág 
összes törvényhatósági mondanak véleményt 
arról, hogyan lehet a közigazgatást egysze
rűsítem. Hogyan lehet elérni azt a czélt, 
hogy haszontalanul kárba ne vesszen annyi 
idő s a hivatalnok-sereg fizetésére szánt . 
összeg? Nem is annyira a pénz kérdése a 
közigazgatás egyszerűsítése, mint inkább az 
időé, melyet a magyar közigazgatásnál még 
mindig nem tanultak megbecsülni. Óriási 
érték vesz karba azzal az idővel, mely ma
napság az ügyek elintézéséhez szükséges, 
továbbá azzal a számos formasággal, me
lyen az akták keresztül mennek, mielőtt 
véglegesen elintéztetnének. Igaz rákfenéje 
mai közigazgatásunknak az, hogy nem tud 
gyorsan elintézni és intézkedni.

Évek hosszú sora óta folyton csak 
egy orvosságát sürgették ennek a bajnak: 
a közigazgatás államosítását.

Gyökeresen uj állapot teremtését vár
ták ettől a hatalmas reformtól és lő esz
tendő óta nem volt kormány, mely nem tai- 
totta volna szükségesnek jelezni, hogy a

^ „ S E L M E C B Á N Y Á I  H ÍR A D Ó " T Á R C Á R .
Leányaink felelőssége.

— A „Selmecbányái Híradó" eredeti tárcája. -  
Irta: Cselkó József.

Kilógó ismeretes előttünk leányaink élele 
s ismeretesek azon szemléltető ccsetelések is, a 
melyeket a nőkérdés irodalma nyújt ezen éleiről 
és a müveit körök horgoló, kötő, festő, faragó, 
táncoló s minden művészetben dilettánskodó 
leányainak összes foglalatoskodásáról. Itt nem is 
kell tovább megállapodnunk.

Jól tudjuk, hogy őzen állapotok mennyire 
egészséges reformra szorulnak és hogy még azon 
kedvezőbb esetben is, a hol a leányt házi mun
kához szorítják, az ő működése legnagyobb részt 
csak szétszórt, szétdarabolt, tisztán csak iparszerei 
marad; oly munka az, melyet minden felelősség 
s azon öntudat nélkül végez, hogy az egy egészet 
egy teljesen befejezett napi munkát képezne.

Nyújtsunk tehát leányainknak a szülői 
házban is munkát, vagyis oly foglalkozást, tevé
kenységet, a mely ezt a nevet valóban meg is 
érdemli! Hiszen az egyik legbadarabb ellenvetés 
az a helyesen felfogott nőmozgalom ellen, hogy az 
a nő házi munkájára kicsinyőleg tekint. Ellenke
zőleg a helyesen értelmezett nőmozgalom, nőkérdés 
akarja a női cselekvésnek, a női működésnek 
e téren is a teljes s igazi hivatásos munkának

kö’/igíizgatás államosításáról szóló törvény- 
javaslat munkálatai már ennyire és ennyire 
haladtak. És minden kormány programmjá- 
ban benn foglaltatott ez a pont s minden 
alkalommal a sajtó és a közvélemény álta
lános helyeslésével találkoztak az illetékes 
helyen elhangzott kijelentések, melyek min
dig egybehangzóan azt hirdették, hogy a 
közigazgatás államosítása szükséges és be 
fog következni.

Néhány hónap óta azonban ttgy tapasz
taljuk, hogy a krónika hallgat a nagy ál
lamosításról. Helyette egy uj jelszó került 
forgalomba és a törvényhatóságok részéről 
sokkal lelkesebben hangoztatják mint az 
államosítást. Az uj jelszó: egyszerűsíteni 
kell a közigazgatást. Éz az uj probléma, 
melynek 'megoldásán buzgón töri a fejét 
egész Magyarország.

Lehetséges, sőt mi nem is hisszük, 
hogy az uj jelszó a réginek meghalását 
jelentené, hogy az illetékes tényezők a köz- 
igazgatás egyszerűsítésében látnák elérve 
azt a eélt, mely a közigazgatás államosítása 
kapcsán lebeg az ország előtt. Azt hangoz
tatták mindig; a váimegyék autonomikus 
szervezete lejárta magát, nem illik bele a

jellem -t megadni. Éppen azért követelni kell és 
követeli is minden háziasszonytól, éppen úgy 
mint minden más hivatásos munkásnőtöl a teljes 
képzettségei, rendszert és fegyelmet a munkában.

Jól tudom hogy e tekintetben azon ellenve
tésre lobetünk elkészülve, miszerint a leány önálló
sításából a család ideális tekintetben nem mindig 
(og hasznot huzni és hogy a haszon csak is a 
gyakorlati térre fog szorítkozni.

Hogyan is állunk e tekintetben a pietással?
A niegcáfolhatlon és legvilágosabb feleletet 

megadja maga az élet és az éleinek szüksége,
kényszere. |

Ez az, a mi a leányt az otthoni kényel
méből kiűzi a munkapiacra ! S a bot a szükség 
kisértete hozzá fér az emberhez, ott az élet barát
ságosabb tüneményei kérlelhetlcnül háttérbe szo
rulnak s ezek közölt ott bizony megszűnik 
a kegyelet eszméjének fölénye, szupremaciója. S 
ott van az a halár, melyen túl a legnagyobb 
csíny is erénylelenséggé válhatik.

Szigorúnak tűnik föl ön előtt, kedves olva
sónőm ezen kijelentésem ?

Meglőhet! De vizsgálja csak kérem elfogu
latlanul e fontos kérdési, és én tudom, hogy 
nem fog engem elítélni.* *

*

Megjegyeztem már, hogy nem annyira a 
szegényebb osztályok, hanem a müveit körök

modern élet hatalmasan megszélesedett ke 
rétéibe, gátjául szolgál a társadalmi egybe
olvadásnak, a kereskedelmi és ipari forga
lomnak és az általános, egyöntetű jó köz 
igazgatásnak. Mondották: toldás-toldás nem 
használ itt semmit, tökéletesen uj szervezet
nek kell a régi helyébe lépni.

És most nem beszél senki semmit a 
nagy államosításról, az egyszerüsités, az 
ügyvitel gyorsasága, a közigazgatás javítása 
a régi alapokon : ez foglalkoztatja az emlé
ket s erről tanakodnak a Kárpátoktól az 
Adriáig.

Ismételjük nem hisszük, hogy el lenne 
ejtve a nagy és nehéz probléma s helyette 
a részletes megoldást, az egyszerűsítést is 
kielégítőnek tartanák illetékes helyen. Nem 
hisszük ezt, mert ez megtagadása lenne an
nak a programnak, melyet 15 esztendő óta 
folyton vallott a hivatalos Magyarország. 
Inkább azt hisszük, hogy a közigazgatás 
egyszerűsítésével akarják megteremteni azt 
az alkalmas átmeneti állapotot, melyben 
sokkal kisebb rázkódtatással lehet megte
remteni az állami közigazgatást, mint a je
lenlegi állapotban. Ez helyes. A talajt elő 
kell készíteni, ha uj gyümölcsöt akarunk

leányairól, ezek kötelesség köréről, működéséről 
szólok e sorokban.

Azl a kérdést vetik fel talán, váljon csak
ugyan oly gyakori tünemény-e a magasabb körök 
leányainak kötelesség s felelősség nélküli élete, 
mint azt a nő kérdés irodalmában ecsetelve 
látjuk ?

Hát erre azt felelem, hogy bizony nem 
ritkán találkozunk az említett körökben oly leányok
kal, a kiktől úgyszólván semmiféle kötelességek, 
semmiféle munka nem követeltetik s a kik négy 
fal között terv nélkül csak úgy vaktában tétlen
kednek, belátásuk szerint töltik életüket: ez 
bizony igaz !

Annál magasztosabban, fényesebben emel
kednek ki azok, a kikre ezen keserű igazság nem 
vonalkozhatik, s a kik tehát kötelességeik s fele
lősségük tudatában díszére s őrömére válnak csa
ládjuknak s igy i hazának is!

Kétségtelen dolog, tagadhatlan igazság az, 
hogy a leányok, nevezetesen pedig a művelt 
osztályú leányok munkássága és munkaköre, a 
nő kérdés egyik főpontját képezi. Okvetlenül 
gondoskodni kell leh it arról, hogy őket c tekin
tetűén jövőre vád ne érhesse.

Ennek pedig első módja : a leány házi tevé- 
; kenységének, munkásságának lehetőleg világos 

kijelölése, munkakörének meghatározása.



benne érlelni. A vármegyéket, városokat bele 
kell nevelni az uj világnézetbe, a hivatás
nak uj oldalról való felfogásába. Évszáza
dos állapotok, szokások és törvények meg
változtatásáról van szó, egy csapásra ezeket 
megváltoztatni nem lehet, de nem is szabad.

Egyszerűsítsük tehát a közigazgatást,
azután államosítsuk!

Szép és nagy feladat ám az egyszerű
sítés is, méltó arra, hogy minden közigaz
gatási ember, az Írnoktól az álispánig, be
hatóan és komolyan foglalkozzék vele, mert 
az egyszeriisités csakis úgy lesz helyes és 
alkalmas, ha a közigazgatás minden hiva
talos fórumában a legmesszebbre menöleg 
érvényesül.

A belügyminiszterhez beérkezett jelen
tésekben, melyek az egyes vármegyei s 
városi törvényhatóságok egyszerűsítési ja 
vaslatait tartalmazzák, sok a hasznos és 
célra vezető. Akik össze fogják állítani a 
közigazgatás uj rendjét, azoknak nagy se
gítségére lesznek a vidéki törvényhatósá
gok tanácstermeiben kijegecesedett reform- 
részletek. Használjanak is fel közülük men
tői többet, mert hisz elvégre azok tudják 
legjobban, hogy mi kell nekik.

És arra vigyázzanak az uj rend meg
alkotói, hogy az ne járjon se költség, se 
személyszaporitással. Mert kissé humoros 
sziliben tüntetné fel a reformot, mely egy
szerűsíteni akarván, több hivatalnokot fog
lalkoztat s szaporítja az aktakeresők szá
mát. Nem kell több hivatalnok, mert elég 
is, ami eddig van. Ami k e ll: az a közön
séggel való gyors és közvetlen, lehetőleg 
szóbeli érintkezés, rövid záros határidőn 
belül való elintézés, és hogy mindenkinek, 
aki a közt szolgálja, megfelelő minőségű 
és mennyiségű munkája legyen. Ennek az 
elvnek kell érvényesülni a közigazgatás 
államosításában is.

Todom, elismerem, hogy a szegényebb osz
tálynál nem vihető ki az, a mi a müveit családok
nál! S ulóvégre nem is annyira amazoknál, mint 
emezeknél égető szükség van arra, hogy a tétlenség, 
a kötelesség és felelősség nélküli életmód vádja 
őket ne érhesse s hogy a tétlenség s unalom követ
kezményének szivük lelkűk, egész lényük áldozatul 
ne essék.

Úgy érzem, ebben nincsen a dolognak 
Ilii hajtása, hanem csak a fontos ügynek, a tény
leges állapotnak hü, igaz, de kíméletes ecsetelése.

A müveit osztály, a magasabb körük leányait 
a nőmozgalomban sem szóban sem Írásban nem 
kímélték és a múlt évtizedek socialis irodalmá
ban minden kis s esetleg nagy botlásaikat és 
vétkeiket irgalmatlanul és kíméletlenül napvilágra 
hozták ; sőt néha tulszigoruan igazságtalanul is 
Ítélték meg őket: mert hogy sok enyhitö körül
mény hozható föl védelmükre s igazolásukra: ez 
kétségtelen dolog.

Általános szabályt, közös typust, felállítani, 
egy összképet, ősszfogahuat képezni itt sokkal 
nehezebb, mint a hogyan az általában s első 
pillanatra látszik.

Ennél fogva a fent említett állításhoz majd
nem vádhoz nem csatlakozom, sőt azt, általános
adban  vére méltatlannak tartom.

S E L M E G B  A N Y AI  H Í R A D Ó

Cipészek mester-tanfolyama.
Városunk e hó 5-én egy uj intézniénynyel 

gyarapodott: a cipészek mesteriskolájával.
Bátrán nevezhetjük iskolának, hisz nem le

het kétség az iránt, hogy az egyelőre csak két 
hóra terjedő tanfolyamnak másik tanfolyam lép 
a nyomába s az uj intézmény állandó jelleget 
nyer a város közönségének és a magas kormány
nak támogatásával.

Hogy a város közönségének támogatása, 
mely már részben nyilvánult is, el nem marad, 
erről biztosította az intézőket az e hó 5-én 
megtartott megnyitó ünnepen polgármesterünk, 
a ki az uj intézmény iránt kezdet óta melegen 
érdeklődik.

De szóljunk az ünnepről.
Csak családi ünnep volt ez, szűk körben le

folyó, nagy igényeket nem támasztó ünnep, me
lyen a közvetlenül érdekelt hallgatókon kívül 
csupán nehány melegen érdeklődő vendég vett 
részt, u. m. Szitnyai József kir. tanácsos polgár- 
mester, Acél János iparos tanonci kólái vezér- 
tanitó, Hidvéghy Árpád bélabányai r. k. plébános, 
Bachraty József az iparos tanonciskolái bizottság 
jegyzője, Friebert Ferenc mint az iparmühelyek 
egyik vizsgáló tagja.

A tanítványokként beiratkozott cipészmesterek 
teljes számban jelentek meg, számszerűt 24-en.

Az ünnepet Vörös Ferenc tb. főjegyző ügy
szeretetről tanúskodó beszéddel nyitotta meg, mely
ben a kisipar helyzetét ecsetelve a gyáriparral szem
ben, kifej tette, hogy a gyáripar nem lehet megrontója 
a kisiparnak, ha a kisiparos is kellő lépést tart 
a korral, ennek száz alakbanűyilvánuló igényeivel* 
Hogy e lépés futó lépés, ezt különösen a mi 
cipésziparosaink nem akarták észre venni s első 
sorban politikai téren igyekeztek siiert elérni, 
nem az iparén, megteremtvén a „politikus csiz
madia" típusát s a cipészipar érdekében hangoz- ' 
tatott jelszavaik jajszavakká törpültek. Most is 
jajszó van az ajkán annak a fővárosi csoportnak, 
mely 23000 cipész érdekében pénzsegélyért folya
modik a magas kormányhoz.

Mi a jajszót mellőzve — úgymond — a 
jelszó mellett maradtunk s a cipészipar bajainak 
igazi okát nem másban, mint az iskolázottság 
hiányában kerestük, miből folyólag oly intézmény 
létesítését tűztök ki célunkul, melylyel e hiányo
kat pótolni véljük s e tekintetben első bátorítást 
Szitnyai József kir. tanácsos polgármesterünktől 
nyertünk, a ki tanhelyiséget bocsátott rendelke

*
T. Nagysád ! Adjon kedves leányának ren

desen meghatározott munkát, jelölje meg munka
körét a háztartásban; lehetőleg egészen bízza 
reá a házi tevékenység egyik ágát.

De a munka ezen részéért, ezen ágáért viselje 
is azután kedves leánya a teljes felelősséget!

A  felelősség az, a mi nekünk a munkában 
megelégedést s örömet szerez, csak ez teszi a 
munkát igazi, teljes hivatássá.

S éppen ez a felelősség a házi munkássá
gért nincsen meg leányaink nagy részénél.

A felelősség nélkül hiányzik az érdeklődés, 
hiányzik a melegség, a buzgóság az iránt, a mit 
leszünk; s nélküle nem hatolhatunk be a munka 
lényegébe.

És ezen felelősség nélküli, mechanikus fél- 
szegségben mozognak évröl-évre a müveit osztály 
leányai. Akkor azután csodálják az anyák, hogy 
leányaik gyámoltalanok s ügyetlenek, midőn egy
szer a pillanat azt követeli tölők, hogy valamibe 
önállóan belefogjanak; s csodálja az anya azt, 
hogy a munkát a háztartás iránti igazi érdeklő- 

i dés nélkül végzi!
A baj orvosolása tehát: a foglalkozásban 

i való jártasság, a munkakör ismerete, a köleles- 
j ségérzet s a felelősség a végzendő munkáért.

zésünkre, majd a kereskedelmi minisztertől ő- 
töndijban részesült az iskola jelenlegi tanít ' 
Lacina Ármin mester, a ki ennek segélyével * 
erfurti szakiskolát „Schuhmacher Akadémia j0jc, 
sikkerrel végezvén, benne kitűnő szakerőt nvert 
iskolánk.

Számos történelmi példával vázolta általában 
az iskolák hatását a nemzetek, országok fejlődése 
haladása tekintetében s végül a most megnyíló 
iskolának célját irta körül, mely a cipészmesterek 
bizonyos fokig amúgyis finomult Ízlésének, tudá
sának tovább fejlesztése, iparuk segédeszközeinek 
helyes megválasztása, kezelése tekintetében, vala
mint álatalános művelődési szempontból.

A szabadkézi rajz, a láb anatómiája, mérték- 
vétel, a kapta faragása, idomitása a lábhoz, 
áruisme, a katonai csizma és bakancs készítése a 
felszerelési szabálynak megfelelően, a legfinomabb 
női cipők előállilása slb. képezi a tanítás tárgyát, 
úgy hogy az ezen iskolából kikerülő mesterek 
bármely igénynek is eleget tehetnek, melyet meg
rendelőik velők szemben támasztanak.

Az iskola eddig magánintézet, de szóló hiszi 
hogy azt magasabb támogatásra fogják érdemesí
teni, s igy állandósítani Selmecbányán, a hol a 
város cipésziparának mint kisiparnak meg- 
erösbbülésésére fog szolgálni, más részt pedig az 
államilag támogatott cipőgyárnak is kisegítő társa 
leszen, sőt működése az egész hazai cipésziparra 
is hihatással lehet.

Az uj tanító Laczina Ármin mellett közre
működik még Vörös Ferenc tb. főjegyző, mint az 
intézet szervezője az ipar történetéből vázlatokat 
adván elő és a „Idealismus az iparban" cim alatt 
erkö)ce' oktatást adva.

beszéde folyamán köszönetét mond a szó
nok az iskola helyiség átengedéséért és kétszere
sen a buzdításért Szitnyai József kir. tanácsos 
polgármesternek s elismeréssel adózik a cipész- 
mestereknek, a miért az iskola eszméjét felfogva, 
oly szép számban iratkoztak he hallgatókul ebbe 
az intézetbe, mely a maga nemében első e ha
zában.

Szitnyai József kir. tanácsos polgármester 
elismerő szavakkal tisztelte meg az iskola szerve
zőjét Vörös Ferenc tb. főjegyzőt és Lac ina Ármin 
tanítót, biztosítván mindkettőt további párt
fogásáról.

Szép szavakban fejtette ki ezután a polgár
mester, hogy mily üdvös hatás várható ez 
intézet működésétől városunk cipésziparára s 
reményű, hogy e hatás csakugyan kiterjed majd 
idővel a hazai cipésziparra is, ha majd nagyobb 
számban bocsátja ki hallgatóit bővült ismerettel.

Buzdítja a cipészmestereket, amiért az egye
sülés eszméjét felfogták s igy vállvetve igyekeznek 
a tagadhatatlanul nagy mérveket öltő bajok ellen 
küzdeni.

A polgármester szép szavait kitörő éljen 
kisérte, melynek csillapultával Laczina Ármin elő
adta, hogy minő tantárgyakat fog tanítani.

A hallgatók bizalommal vannak tanítójuk 
iránt, kinek ismeretei alaposságáról meg vannak 
győződve; az iskola felszerelése k e v é s  kívánni 
valót hagy hátra, a mennyiben bőven van ellátva 
tanszerekkel, kézi eszközzel, és a kisiparos elma
radhatatlan segédeszközeivel: gépekkel, miből azt 
a meggyőződést merítheti a figyelő, hogy az 
intézet szervezői hivatásuk tudatában, kellő szak
ismerettel láttak a szervezéshez, a mi eddig kitű
nően sikerült.

Őszintén kívánjuk, hogy az első tanfolyam 
két hó múlva a várakozásunk megfeleljen.

B.

H Í R E K .
— Eljegyzés. Fiscber Samu kir. kincstári 

bányamérnök Szélaknáról a napokban eljegyezi' 
Rosenfeld József helybeli kereskedő leányát 
Hermint.

____________________________ 1901. február lo.
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— Házasság:. Uhnák Márk bányamérnök 
e hó 6-án kötött házasságot Lugosi István bánya
igazgatósági hivat altiszt bájos leányával Lugosi 
Etellel. Szerencsét kívánunk.

— A Vöröskereszt-egylet holnapután 
kedden d. u. 4 órakor (kezdödőlog tartja meg 
évi közgyűlését Horváth Béla főispánunk elnök
lete alatt a városház tanácstermében.

— Telekes Béla kiváló költőnk városunk
ban tartózkodik ez idő szerint. Olvasóink közül 
sokan kellemesen emlékeznek vissza annak a 
|elkes ifjúnak a szereplésére, ki a lyceumi Petőfi- 
k:r márciusi ünnepein mindig valamely magasabb 
tartalmasabb müvével vált ki, majd pedig lapunk 
hasábjain szobnél szebb költeményekkel győnyői- 
ködtelettbenünket.Époly vokonszenvvel üdvözöljük 
most a férfiút, a mily szeretettel, érdeklődéssel 
kísértük az ifjút pályája kezdetén.

— Közgyűlés. A városi törvényhatósági 
bizottság e havi közgyűlése holnapután kedden 
lesz. A gyűlésen Horváth Béla főispán fog elnö
kölni.

— Számonkérőszék. A városi tisztviselők 
! niult évi hivatali működését holnap hétfőn fogja

megvizsgálni a törvényhatósági bizottság számon- 
kerőszéke.

A szegény iskolás gyerm ekek felru
házására a múlt héten következő adományok 
folytak be. u. m. Gubics Alajostól 3 pár uj ha
risnya. Ugyancsak e héten utalványozott a város 
tanácsa az újévi üdvözletek megváltása címén 
befolyt pénzből 286 K 60 fillért gyermekek felru
házására és pedig 178 K 60 fillért a belvárosi, 
30 koronát a bélabányai, 40 koronát a hodrus- 
bányai, 20 koronát a steffultói és 18 koronát a 
rónai iskolások részére; mely összegekből ruhá
zat és lábbeli lett véve és az igazán szegény is
kolások között felosztva. A feloszlás módozatait 
a belvárosban egy külön bizottság, a külutcákban 
pedig a rendörbiztos és az iskolaszéki elnökök 
áliapitolták meg és hajtották végre.

— Besztercebánya népessége. Beszterce
bányán szép szaporodást tüntet fel a népszám
lálás eredménye. E szerint e fejlődő, szép vidéki 
városban 26 utcában és téren 550 házgyüjtőiven 
összeiratott 1766 lakott lakás, nem lakolt 71, 
háztartás 1992, lakáshoz tartozók 8353, venaég, 
átutazó, stb. 380, összesen 8733 összeirt egyén ; 
távollevő 164 fi, 85 nő, összesen 249. Megjegyez
zük, hogy ezen számba a katonaság nincs beszá
mítva. Levonva a vendégeket, de hozzáadva a 
távollevőket, a lakosság száma 8602 volna, a mi 
a 10 év előtti létszámhoz (7485) képest 1117 
főnyi, vagyis 15 °/0 szaporulatot tüntet fel.

— Léva város népessége. A népszámlá
lás szerint Léván összeiratott 8346 lélek, levonandó 
110 idegen, de hozzászámítandó 370 távollevő, 
s igy a lakosság összes lélek száma 8G06.

— A dal- és zenekör m ulatsága. A pol
gári dal- és zenekör múlt szombaton tartott 
hangversenye várakozáson felül sikerült. A kör 
mulatságainak szokott kedélyessége és a gonddal 
összeállított műsor teljesen megtöltötték a városi 
vigadó helyiségeit. 8 1/* órakor zendült meg Boiel- 
dicu gyönyörű nyitánya és a kedves francia mu
zsika nagyon alkalmas volt a közönség érdeklő
désének felkeltésére. A hangverseny középpont
ját Bencze Rezső ak. tanársegéd hegedűjátéka 
képezte előadván Bénotnak 16. concertjét. Művé
szi játékával, különösen pompás staccatoivai tel
jesen megnyerte a közönség elismerését. Ismervén 
az előadó szerénységét és valódi zenésztermészetét, 
nem bocsátkozunk játékának lágabb méllatásába. 
Fogadja köszönetünket a nyújtott ritka élvezetért. 
A férfikar évről-évre szemlátomást gyarapodik 
ugy a tagok számában, mint a hangok finomsá
gában. Teljes könnyűséggel küzdötte le Gaal 
Vándordalának és Lányi Népegyvelegének nehéz
ségeit. Ép oly kedvvel és hatással adatott elő 
Er.kerlnek Hajósdala, mely dacára idegen voltá

nak méltóan beleillett a műsor keretébe. Elisme
réssel kell megemlékeznünk a kitünően összeálli 
tolt zenekar meglepelésszeríi játékáról, ürömmel 
csatlakozunk Bachraty József egyleti karmester
nek azon helyes felfogásához, hogy ilyen kisebb 
városokban, amilyen a mienk, csak az ö-szes ki
válóbb erőnek belevonásával lein t szép orches- j 
trális zenét produkálni. A zenekar összeállításá
nál meg kell szűnnie a társadalmi külrtmbség- 
nek, mert ezek örökös ellenségei maradnak a 
természetes fejlődésnek és a teljes összhangnak.
A hangverseny csattanós befejezőjét Burghardt- | 
nak #Rajta földdalárok* kezdetű indulója képezte, 
melyet a két kar egyesítve adott elő. Kitöri taps 
és megismételtetés volt az előadók jutalma. A v. j 
tüzoltózenekar bemutatója minden igényt kielégí
tett s reményt nyújt ez első szereplés arra, hogy j 
o zenekar nemsokára már első lesz a vidéki fúvó 1 
zenekarok között. A hangversenyt kedélyes tánc ; 
követte, az első négyesben 80 párral és jóval i 
4 utánra járt az idő, mire a jókedvű táncoló j 
párok hazamenetelre gondoltak, A hangverseny ; 
anyagi sikeréről jövő számunkban fogunk beszá ; 
molni.

— Bohócestély. A cipőgyári alkalmazottak 
e hó 3-án a Semberi teremben tánccal egybe
kötött nagy bohócestélyt rendeztek, mely minden 
tekintetben kitűnően sikerült. E termet any- 
nyira megtöltötte a meghívott közönség, hogy 
már több he sem fért volna abba. A rendezők 
előzékenysége, kitüntető figyelme a női közönség 
iránt kifogyhatatlan volt s kedvesen lepte meg a 
nézőt a tiszteletnek, az udvariasságnak a meg
nyilatkozása a rendezők részéről a táncosnőket 
kisérő anyák iránt. A ki iparos ifjaink müveltsé 
géről, illemtudásáról, tisztességes magaviseletéről 
meggyőződést óhajtott szerezni, annak bő alkal
mat szolgált ez a bohócestély, melynek egyébb- 
ránt műsora is igen bő volt, A nagy számú ál
arcos sikerült bevonulás mellett adott elő bikol-

| fhonon több zenedarabot, nagyon mulattató volt 
az influenza négyes, a kókuszdió-tánc, a boxer- 
tánc, melyben 39 táncos szerepelt. Az idomított 
elefánt és a Dummer Auguszt állandóan derültség- S 
ben tartotta a közönséget, mutatványaik nagyon i 
kacagtatósak voltak. Az ágyúból kilőtt bohóc va- j 
lóban az ágyúgolyó sebességével ért a terem j 
egyik végéből a másikába és pedig egyenesen az j 
erkély oldalfalára, a hol fügve maradt ugyan egy I 
pillanatig, de megtoldotta előirt szerepét azzal a 
reá nézve végzetessé válható szereppel, hogy . . . 
leesett a karzatról. No de Lövy Ede nem azért 
Lővy Ede, hogy ö ilyen néhány méteres magas
ból történő leesést felvegyen, talpra állott s csak 
ép úgy folytatta bohóckodásait, mint eddig tette 
az ő kitűnő Dummer Auguszlja (Ghvála Lajos) 
mellett, a ki bármely cirkuszban is megállná he
lyét ügyes játéka, alakításával. Hogy a főrendező 
ezúttal is Ghvála Adolf volt, azt már tudni vél
tük a jelenetek összeállításával is, oly sok oldalú 
ügyességre, leleményességre csak ő vállalkozhalik. 
Dicséretet érdemelnek iparos ifjaink, hogy mulatsá
gukban is nemesebb felfogási, jóizlést tanúsítanak.

— A Selmecbánya és vidéki mészáros 
ipartársu la t 1901. évi rendes közgyűlését január 
30-án tartotta meg. Ez alkalommal a tisztujilás 
is megejtettvén, 3 évi időtartamra elnökül Les- 
tyanszky József, az eddigi közszereteten álló el
nök újból megválasztatott, alelnők lett Barth 
Antal, pénztáros pedig Bukovits István. A választ
mányba beválasztattak: Immerblum Károly, Pántyk 
Pál, Privicky Ádám, Strkula József, Zavorszky 
Sámuel, Balázs János, ifj. Bogya János és Tur- 
zsáti János. A számvevő bizottságba beválasztat
tak: Balázs János és Strkula József, még a köz
gyűlési jegyzőkönyv hitelesitésére id. Kaldrovits 
József, ifj. Kaldrovits József és Barth Antal kikül
dettek. A közgyűlés elnök indítványára a Selmec
bányái muzeum javára 10 koronát, valamint id. 
Kaldrovits József indítványára a Vörös mar ti szo

borra 10 koronát egyhangúlag megszavazott. 
(Vajha követnék e derék egyesület példáját a 
többi egyesületek is! Szerk.)

A köztisztaságról némelyik háztulajdo
nosnak ig-'ii hiányos fogalnrai vannak. A rend
őrségnek ugyancsak sok dolgot ad, hogy a gya
logjáró egyik-másik ház előtti részét tisztán tar
tassa. Folytonos figyelmeztetésekre van szükség 
hogy az utat reggeli 8 óra elölt megtisztítsák. 
Ideje volna a köztisztaság és tegyük hozzá, köz
egészség ezen makacs ellenzői ellen repressáliá- 
kat alkalmazni.

Kis művészek telepének nevezhetjük 
az. a tágas helyiséget, melyből az akadémiai 
gépgyár nemrég kiköltözött. A zakatoló gépek 
helyét kis • asztalok foglalták el, melyek mellett 
egyenruhás fiuk túrnak faragnak, rajzolnak, min
táznák, a legformásabb alakok, müiparcikkek után 
agyagba gyúrva, fában kifaragva legkülönfélébb 
templomberendezési cikkeket. Itt egy 12 éves fiú 
rajzolt nem rég nagy figyelemmel egy kézfejet, 
amott az a másik íiu egy művészi kivitelű Krisztus 
fejel. Majd agyagban formálta ki az is ez is a 
mintát s ma már mindegyiknek éles véső és 
tömör kalapács van a kezében s a rajzolás és 
agyagmintázás közben miuden részleteiben ala
posan megismert idomot most fában igyekszik 
kiverni, faragni, mi bizonyára sikerül is neki, 
mert egész lélekkel, íeszült figyelemmel irányítja 
a vésőjét. Amott egy nagyobb fiú, ki csak nehány 
évvel idősebb már Őzt.-István, omitt egy másik 
pedig Szt.-László szobrát faragja ki a. vésővel 
makacsul dacoló kemény fából. Mesterők Krause 
József itt is ott is észre veszi a hibát, de felfe
dezi a sekerült alakítást is és nem késik oktató 
és dicsérő szóval serkenteni a kis fiukat, kik annál 
nagyobb gonddal s buzgalommal folytatják mun
kájukat. Érdekes ennek a 22 kis selmeci fiúnak, 
e kis faszobrászoknak szokásait, modorát meg
figyelni. Mindegyik hivatása érzetében forgatja 
rajz- és véső eszközét, komolyan, éles figyelemmel 
tanyulmányozza az elébe tett szobormintát s 
kipirult arccal teszi az első vágást arra az idom- 
talan fuskóra, melyből azt a szép alakot kell ki
faragnia. Pia elgondolom, hogy ebből a 22 tanu
lóból két év múlva képzett faszobrász lesz, az a 
remény kecsegtet, hogy ezzel a kis lelkes csoport
tal több kincset hódítunk el békés utón a szom
széd külföldtől mint a mennyit hajdan egy-egy 
nyert csatából megtarthattunk. Ha ez ilyen tan
műhelyek számát az állam s egyesek kellő gond
dal megtízszereznék, útját állnak a külföldi temp
lomi cikkek beözönlőének s lenne magyar ipa
runk, magyar iparosok által hazai fából készült 
templomberendezésünk, melyért manapság még 
mindig külföldhöz folyamodnak magyar lelkészeink, 
kevés kivétellel.

— A póstások bálja ma vasárnap este 
lesz a Városi Vigadóban s mint értesülünk nagyon 
sokan készülnek arra s igy az előreláthatólag jól 
íog sikerölni. A rendezöbizottság mindent elkövet, 
hogy a résztvevők jól mulassanak s hogy a pós
tások első bálja ne legyen egyúttal utolsó is, 
hanem a farsangi mulatságok között állandó legyen.

— Halálhírét költötte valaki Cserey Ede 
városunkban is ismert besztercebányai építőmes
ternek, aki jelenleg egyik külföldi fürdőben gyógy
kezelteti magát. Mint teljesen megbízható forrás
ból értesülünk Cserey Ede igen jól érzi magát 
s eszibe se jut a meghalá-s s ha igaz az, hogy 
akinek halálhírét költik, az hosszú életű lesz, 
úgy Cserey Ede még sokáig f< g élni, amit velünk 
együtt sokan kívánnak a derék embernek.

— Erős koponyája van Liska István kohó
munkásnak. A múlt héten ugyanis alaposan 
felgajsztolva egy revolverrel fejbe lőtte magát, 
de a golyó nem tudóit áthatolni a csonton s a 
bőr alatt megakadt. Liska István maga sétált ki 
a bányászkórházba, ahol könnyű szerrel eltávolí
tották fejéből az ellapult ólomgolyócskát. Liska
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a gajsztot okolja öngyilkossági szándékáért, de 
azért valószínűleg tovább is csak gajsztolni fog.

— Talált tárgy . Folyó hó 4-én egy kis 
női pénztárca pénzzel és folyó hó 7-én 4 drb. 
kulcs és egy pecsétnyomó találtatott az utcán. Iga
zolt tulajdonosa átveheti a rendőrségnél.

— Vállvetve ! Általánosan ismeretes, hogy 
asztalos iparunk is nagyon hanyatlott az utóbbi 
időben, ép úgy mint minden iparág. Városunkban 
kevés az építkezés s ha akad is egy-egy nagy 
építkezés, rendesen idegen vállalkozók nyerik el 
a vállalatot, kiknek révén aztán nem egyszer, 
külföldi bútordarabok csempésződnek be az uj 
épületbe, mint a hogy a legújabb akad. épületbe 
is becsempésződött. Ezeknek a bajoknak az okát 
nem lehet s kell mindig a változott viszonyok
ban keresni, jobb, ha az asztalosok önmagukban 
is keresik, hisz azért vagyunk szellemi erővel meg
áldva, hogy az elénk gördülő akadályokat elhá
rítani, a változott viszonykon változtatni igyekez
zünk. Helyesen jártak el selmeci asztalosaink, mi
kor e bajok megszüntetése végett egyesülnek, 
hogy vállvetve több erőt fejthessenek ki közös 
érdekeik védelmébe. Tervezésük szerint közös 
műhelyt, segédgépeket szereznek, faanyagról 
gondoskodnak, hogy a minek addig nagy híját 
érézték, száraz fájuk is legyen. így berendezkedve 
az eddiginél s különösen a vidéki és külföldi 
bútorkereskedők feltételeinél is jutányosabb fel
tételek mellett, olcsóbban s jobban szolgálhatják 
ki a vevőközönséget. Szerintünk is csak egyesü
léssel segíthetnek bajaikon s igy csak helyesel
hetjük tervezésüket.

— A selmeci vadászegylet folyó év január 
hó 19-én tartotta az akadémiai olvasókör helyi
ségében rendes évi közgyűlését, melyen az egylet 
tagjai szép számban voltak jelen. Az elnöki je
lentés szerint az egylet működése a lefolyt évben 
is azon irányban haladt tovább, mint az előző 
években, annyival azonban rendszeresebben, hogy 
az egylet újonnan alkotott alapszabályokra tá
maszkodva a vadászat és vadóvás érdekei sike
resebben voltak megoltalmazhatok. A vadvédelem 
érdekében tett intézkedések végrehajtatlak s a 
tilalmazott területek a vadászattól megovattak. 
Az annak előtte általánosságban űzött vadászati 
kihágások és orvvadászalok megfékezése céljá
ból az egylet a telmeci területen Neuschvendtner 
Ágoston erdővédet, a hodrusi területen pedig 
Hacher János erdővédet alkalmazta vadőri minő
ségben. A kívánt cél érdekében örvendetes hala
dás észlelhető az aljáró hatóságok részéről a 
mennyiben az orvvadászalok megtorlásánál meg
felelő erélyt és szigort tanúsítanak. Vonatkozik 
ez föképen a városunk területkörében elkövetett 
vadászati kihágásokra, mert az egylet egyik külső 
bér-területén előfordult kihágási esetnek az egy
let sérelmével történt elintézése s illetve el nem 
intézése miatt, az egylet kénytelen volt a mulasztó 
első foku hatóságot felettes fórumánál bepana
szolni. A vadászok üldözése, kipuhatolása, elfogása 
és feljelentése körül kiváló érdemeket szerzett 
Hacher János hodrusi erdővéd felesketett vadőr, 
a kit az egylet közgyűlése az igazgató választmány 
ajánlatára a vadvédelem érdekében kifejtett 
buzgalmáért jegyzőkönyvi dicséretre és emlék
tárggyal való megjutalmazúsra érdemesített. Fel
tűnő jelenség, hogy a vadorzók úgyszólván kizá
rólag hodrusi emberek. Kívánatos volna, ha az 
elharapózott vadászati kihágásoknak megszünte
tésére jól szervezett rendőrségünk portyázásai 
alkalmával és a lőport vásárlók kinyomozásával 
is közre hatna, mert az erdők ezen felfegyverzett 
rémei, a mellett hogy vadjainkat pusztítják, 
egyszersmind a vadőrök és a gondatlanul cser
késző vádászok személy és életbiztonságát is a 
legnagyobb mértékben vezsélyeztelik. Az egylet 
folyó ügyei menetéről való értekezés és több 
egyKti belügynek megvitatása ulán a pénztár 
kezeléséről és az egyesület vagyoni állapotáról

szóló jelentés következett. Melyet a közgyűlés 
valamint a zárószámadást a számvizsgáló bizott
sággal egyetérlőleg, helyeslőén tudomásul vett, a 
pénztárnoknak a szokásos felmentvényt megadta 
s a tisztikarnak és választmánynak működéséért 
köszönetét szavazott. Az 1901. évre vonatkozólag 
előterjesztett költségvetési előirányzatot is a köz
gyűlés egészben és részleteiben szintén elfogadta. 
Végül következett a tisztujitás, melynek során 
elnökké: Csiby Lőrinc, vadászmesterré: Pauer 
János, pénztárnokká: Dr. Tuzson János, titkárrá: 
Litassy Béla, választmányi tagokká: Jezsovits 
Károly, Dr. Schwartz Ottó és Vadas Jenő lettek 
megválasztva. Ezzel a vadászegylet közgyűlése 
véget ért.

— A korcsmák u tcára nyíló ajtaja .
A korlátlan kimérések utcára nyíló ajtaját illető
leg a belügyminiszter legújabban 104541,900. sz. 
a. a kővetkező rendeletet bocsátotta ki: „Az 
állami ital mérési jövedékről szóló 1899. évi 25. 
törvény 31. §*a alapján az italmérésnél, és ital- 
elárusitásnál követendő egészségügyi rendsza
bályok, az azok áthágására kiszabandó bünte
tések, volaminl a rendőri és orvosrendöri fel
ügyelet gyakorlása tekintetében az 1899. évi 
december hó 2-án 78543 sz. a. kiadott rende
letéin 14. §-ának 2-ik bekezdése értelmében elen
gedhetetlen kellék, hogy az ital mérési üzletnek 
külön kijárata legyen az utcára. Minthogy azon
ban a hozzám érkezett tömeges felterjesztések 
szerint az említett rendelkezés végrehajtását 
a vidéken legtöbb helyen a helyi és régebbi 
építkezési viszonyok lehetetlenné teszik: ennél
fogva szóban levő rendelkezés kiegészitéseképen 
kijelentem, hogy ez az állami italmérési jöve
dékről szóló 1888. évi tőrvény alapján kiadott 
engedélyekre, illetve üzlethelyiségekre nem terjed 
ki". Ehhez a kővetkező magyarázatott adjuk : az 
italmérési törvény (1899. XXV.) 37. §-a utasítja 
a belügyminisztert, hogy az ital mérésnél és áru
sításnál követendő közegészség — és rendőrügyi 
kérdéseket a pénzügyminiszterrel egyetértőleg 
rendelettel szabályozza. Ennek alapján adta ki 
a belügyminiszter 1899. december 2-án 78543/V. 
sz. szabályrendeletét, a melynek 14. §-a szerint 
„elengedhetetlen kellék, hogy áz italmérési üzlet- j 
nek külön kijárnia legyen az utcára*. Ez a mos- j 
tani rendelet pedig azt mondja, hogy az utcára ' 
nyíló ajtót azokból a korlátlan kimérőktől, a kik j 
engedélyüket még az 1888. 3^. törvény hatálya 
alatt (t. i. bezárólag 1899. évi december 31-iki 
keltezéssel) nyerték, nem követeli, hanem csupán 
azoktól, a kik korlátlan kimérési engedélyüket ; 
már az uj 1899 25. törvény hatályba lépte alatt, j 
más szóval 1900. január elseji dátummal és ' 
azóta kapták. így most már az egyik korlát ma, 
az t. i. a melyik még 1899. évi vagy régibb keletű j 
engedélylyel bir, ellehet utcára nyíló ajtó nélkül 
is, mig a másiknak, melyiknek nz engedélye már i 
19Q0. évről kelt, utcára nyiló ajtóval kell ellátva 1 
lennie.

— A selmec-bélabányai ip artársu la t folyó 
évi február hó 17-én vasárnap Selmecbányán, 
a Városi Vigadó termében temetkezési pénztára 
javára táncvigalmat rendez. Belépti d ij: Család- 
jegy 2 K 40 f, személyjegy 1 K 20 f, egyleti 
tagok számára 40 f. A táncokat két zenekar kiséri 
és pedig Balogh Laci nemzeti zenekara és a 
bányász-zenekar. A mulatság kezdete 7 órakor.

— Rongyos bankók kicserélése. A sze- 
géuy ember ugyan örül, h t a bankóból rongyos 
is jut neki csak mennél több jusson. Az osztrák

: magyar bank azonban nem akarja hogy rongyos 
I bankói legyenek a forgalomban s a kopás folytán 
! használhatatlanná vált uj, 20 koronás bankókat 
I újakkal cseréli be. Azok, akik a bankókat szán

dékosan rongálják — hihetőleg ilyenek igen ke
vesen lesznek, — azok büntetést fizetnek. A bán 
kon levő hölgy, feje, füle orra ha kiszakad, 52 
fillért kell érte fizetni s akkor uj bankót kap 
az ember. Az egész 20 koronás bankó 100 me- 
zőrc lesz felosztva s ahány mező hiányzik a ban- 

i kőből, annyival kevesebb 20 fillért kap az illető a 
I rongyos bnnkójáért.

— Egészség:! szabályok. Kiváló orvosi szak- 
! tekintélytől kapjuk a kővetkező egészségtani sza-

____________________
balyokat, melyek mindenkinek, aki egészség 
vigyázni szeret, becse* Útmutatásul szolgálhatnak*

1. Általános egészségtani száláig: Ne teremu 
sük meg a betegséget, hanem szokjunk hozzá* 
önmagunkra és másokra ügyelni, hogy elérhessük’ 
miképp testünk ne legyen mindenféle szenvedély 
rabja.

2. A testbár szabálya: A testbőr élő takarója 
és tüdeje az egész testnek, azért nemcsak «0n- 
dósán tisztán kell tartanunk, hanem a szabad 
levegőnek is ki kell tennünk.

3. A z alvás szabálya: Ha a nap lenyúlik 
nyugodjék le testünk, lelkünk is; szűnjék meg 
mindennapi foglalkozásunk és kezdjük meg a 
munkát újra, ha a nap felkel. Sokan a termé
szet e rendjét meg fordítják, miáltal nyugvó he
lyük nem az újjászületés bölcsője, hanem sok baj 
és veszély kútfeje.

4. A ruházat szabálya: A test melegíti a 
ruhát, nem pedig megfordítva. Minél kisebb tehát 
a terhe, annál melegebb annál ellentállóbb és erő
sebb. A test maradjon meg természetes formá
jában, ne szorítsuk modern zárkába.

5. A lakás szabálya: Házad legyen száraz 
tágas, napos legyen az otthonod neked és csalá
dodnak, legyen várad, mely megvéd baj és beteg
ség ellen.

6. Az erkölcs szabálya: Ne feledjük el soha, 
hogy a lélek és szellem inkább szorul táplálékra 
és ápolásra, mint a test. Mi véljük tehát és neme
sítsük.

7. A hivatás szabálya : Nem az a hivatásunk, 
miképpen keressünk pénzt; maga életmódunk ad 
cselekedetünknek értéket. Hivatásod mint nemes 
lény, mint ember cselekedni és élni, másokon jót 
gyakorolni, lelkedet minden rossztól megóvni, 
hogy lelkiismereted tiszta legyen s életed tulajdon
képpeni igaz célja mindenkor szemed előtt lebeg
jen. Ez legyen életed hivatása, mert ez egész tes
ted egészségének fenntartására okvetlenül szük
séges.

— Holzer Simon értesíti a n. é. közönsé
get, hogy női felöltők áruházában (Budapest, IV. 
Kossuth Lajos u. 9.) f. év iebruár 1-töl Kezdve 
szigorúan szabott árakat vezetett be, melyek a 
legmérsékelteben számítva minden darabon íálha- 
tők. — Budapest ezen elsőrangú és közkedvelt 
áruházában tehát tulkövetelés nincs s ez még 
jobban megszilárdítja az iránta tanúsított bizalmat.

— Szárnyasaink, mustrált baromfi, galamb 
és madártenyésztési szaklap. Szerkeszti; Parthaji 
Géza. Ez évben XVI. évfolyamába lépett. Ezen 
egyedüli magyarnyelvű baromfitenyésztési szak
lap évi előfizetési ára 4 frt. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VII., Rot- 
tenbiller-utca 30. sz.

— U j k ö n y  v é s z e t i  m u n k a .  A magyar könyv
kereskedők egyesülete még a múlt év tavaszán elhatározta, 
hogy kiadja kiadásában már korábban megjelent 1860—1875. 
és 1876—1885. „Magyar könyvészet" folytatásaként az 1888— 
1900, években megjelent magyar könyvek kimutatását, és a 
munka szerkesztésével Petrik Gézát bizta meg, akinek régebbi 
könyvészeti művei uiár óvek óta közkézen forognak. Az egye
sületnek ezt a határozatát nem lehet eléggé méltányolni, mert 
jól tudjuk, hogy nálunk az ilyen munkának még sokkal ki
sebb a vevőköre, semhogy a magánkiadó vállalkoznék a 
nyereséget nem Ígérő könyv kiadására fí mellett nagy fon
tosságú az egyesületnek ez a vállalkozása azért, mert mint 
egyleti kiadvány, hivatalos jellegű lesz és mint ilyen, min
den tekintetben megbízható. Petrik most fölkéri az összes 
magyar Írókat, különösen pedig azokat, akik munkáikat saját 
költségükön adták ki, hogy szíveskedjenek vele (Budapest 
II., Zárda-utoa 69.) az 1886—1900. években megjelent müve
iknek pontos 'óimét —  jelezve a terjedelmet (oldalszám), 
óvszámot, megjelenési helyet és nyomdát, valamint a könyv 
bolti árát — az ügy fontossága érdekében mentül előbb kö
zölni, hogy igy az esetleges hiányokat még pótolhassa. A 
munka még ez év folyamán sajtó alá kerül.

— K ertgazdákat bizonyára megfogja lepni 
a „Mühle-féle Kertészeti Értesítődnek ez évi tő
kiadása. Az ép most kézhez jutott példányban 
nemcsak hogy kellemesen érint a kitünően be
vált régibb és figyelmet keltő uj magvafélék, va
lamint a kerti dísznövények, faiskolai cikkek és 
virágkötészeti munkák igen nagy választéka, de
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kitűnik e 12 */, ívre lerjedő, vastag füzet pom
pás kivitele által is. Szecessiós stílusban készült 
a Légrády Testvérek budapesti kő- és könyv- 
nyomdájában úgy a remekül tervezett, színes Do- 
ri'ték valamint a könyv-nyomat is és újabb bizo- 
nyitéka e kitűnő hírnevű müintőzelnek képessé
géről és jó Ízléséről. Érdekelt felek ingyen kapják 
entr dísz-katalógust, de ha egyenesen fordulnak 
a Mühle Vilmos-féle cs, és kir udvari magkeres
kedéshez Temcsvárott.

NYÍLT-TÉR.
(K rovat alatt költöttekért nem felelős a S/.erk.)

..HENNEBERG SELYEM"
csak akkor valódi ha egyenesen tőlem hozatva, 
zubbonyok- és női ruhákra fekete, fehér és más

sziliekben 05 kr- fői 14 fit G5 kiig méterenkint. 
— Mindenkinek póstabér és vámmentesen házba 
szállítva. Minták póstafordultával küldetnek. Két
szeres levélpósta

Henneberg G . ,  selyemgyáros (cs. és k. 
iidvari-szálitó) Zürichben.
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H I V A T A L O S  R É S Z .
1136 sz./1900.

Hontvármeg-ye főispánjától.

Nagyságos Szitnyai József úrnak 
kir. tanácsos Solinec-Bélabánya szab. kir. polgármesterének

SelmecbAnyAn.

Nagyságos Polgármester úr!

Már az 1896. évi november 13-án 8G032. 
sz. alatt és az 1897. évi május 1-én 37205. sz. 
alatt kelt Belügyminiszteri rendeletekkel (Iáid 
Belügyi közlöny 1896. évi 352. lap és 1897. évi 
325. lap) felhivatott a törvényhatóságok figyelme 
azon elszomorító helyzetre, melyben a Braziliába, 
különösen ennek San Paoló tartományába kiván
doroltak sínylődnek s utasittatak a törvényható
ságok, hogy ezen körülményt kellően közhírré 
téve s a kivándorolni akarókat felvilágosilva őket 
az oda utazástól visszatartani igyekezzenek.

A San-paolói osztrák magyar konzul a kö
zös külügyminiszter ur által közölt ujabbi jelen
tésében valóban megrendítő képét, adja azon ál
lapotnak, melybe oda bevándorolt honfitársaink 
jutottak.

Ezen szerencsétlenek a „Lugure Amerikana“ 
vagy „Ligure Braziliane* nevezetű olasz hajózási 
vállalat lelketlen ügynökei azon hazug Ígérettel, 
hogy ott az államtól földeket, nagyobb mennyi
ségű szarvas marhákat s más házi állatokat, 
jelentékeny mennyiségű szerszámokat stb. stb. 
fognak kapni, elcsábítván, csak megérkezésükkor 
tudták meg, hogy sem a főidet, sem a többi Ígért 
kedvezményt egyáltalán nem kapják meg, hanem 
legfeljebb mint napszámosoknak kell a kávé 
ültetvényeken dolgozniok, de még ilyen napszám
hoz sem igen tudnak jutni, — látva csalatkozá- 
sukat a szerencsétlen kivándorlottak azonnal haza 
kivántak térni és összetett kezekkel kérték a 
konzult, hogy szállitassa őket haza.

A konzulnak ezen kérelem teljesítése azon
ban módjában nem állvan, egy részük kénytelen 
volt napszámba állani.

A szokatlan életmód és éghajlat mellett 
azonban, mihez még a nyelvbeli nehézségek já 
rulnak, azt eredményezte, hogy ezen bevándor
lónak teljesen elzüllőttek, mindenüktől kifosztva, 
éhezve és rongyosan kisebb nagyobb csoportok
ban kóborolnak az ország belsejében, a nők 
erkölcstelen módra adjak magokat, gyermekeiket 
elhagyják, kiket azután az ültetvényesek vesznek 
ragukhoz, hogy belőlük olcsó munka erőt nyer
jenek.

Ily körülmények között az állam kormányra 
^  a hatóságokra azon feladat hárul, hogy a 
Magyar állam polgárokai, kik minden felvilágo- 
silás és elbeszélés daczára a csalfa~igérelektől 
elvakilva Braziliába vagy más délamerikai államba, 
Melyben a viszonyok vett értesülés szerint szín
ién ilyen kedvezőtlenek kivándorolni készülnek 

igy előre láthatólag biztos romlásnak néznek 
°Kje, ettől minden rendelkezésre álló törvényes 
eszközzel visszatartsák. Felkérem ennél fogva 
•̂ a8yságodat, hogy intézkedni szíveskedjék az iránt, 
hogy fenti szomorú adatok Ja vezetésére bízott

törvényhatóság területen minden alkalmas módon 
a legkiterjedettebb és ismételve nyilvánosságra 
hozassanak, ezen felül az alantas hatóságokat 
szigorúan utasítsa, hogyja kivándorlási mozgalma
kat különös figyelemmel kisérjék, a kivándorlásra 
csábító nyomtatványok, különösen pedig a .Ligure 
Amerikánau nevű vállalat hirdetményeinek terjesz
tését minden eszközzel akadályozzák meg s ezek 
ter.eszlöit s a kivándorlási ügynöküket nyomoz
zák ki s ezekkel szemben gyorsan és szigorúan 
járjanak el; a dél Amerikába kivándorolni aka
rókat pedig személyesen felvilágosítsák, szándé
kukról mindenképen lebeszélni igyekezzenek, s 
ha szándékuk mellett ennek dacára megma
radnak is, nehogy az útlevél kiszolgáltatása foly
tán a népnél azon felfogás vagy látszat nyerjen 
tért, hogy a hatóság a kivándorlás szándékukat 
helyeseli, vagy támogatja, és nehogy a kormányt 
az a látszat érje, hogy az anyagi és erkölcsi 
romlásra vezető ezen szándékuk kivitelét az út
levelek kiszolgáltatása által könnyíti, a délameri- 
kába kivándorolni akarók részére útleveleket 
ajánlatba ne hozzanak.

Felkérem továbbá Nagyságodat, hogy a ne
tán mutatkozó kivándorlási mozgalmat indító 
okokat esetröi-esetre azonnal kifürésztetni s azok 
megszüntethetése érdekében ez iránt az illető 
kormányhatóságokhoz felterjesztést s erről hozzám 
is jelentést tenni szíveskedjék.

Ipolyság, 1900. november ho 18-án.
Kiváló tisztelettel 

Horváth Béla s. k.
főispán.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901. évi január 31. február 6-ig. 

Kihirdetés.

a

&
A kihirdettek nevei. Lakóhelye.

i Stefanee János Selmecbánya
Kin ka Anna n

Házasság-.

a
|  Az egybekeltek neveiocn

Lakóhelye

1 Turcsan János Selmecbánya
Benedek Mária n

2 Uhnák Márk Körmöcbánya
, Lugosi Etel Selmecbánya

Halálozás.

So
rsz

ám
.

Az elhunyt neve.

K
or

a A halál oka

i Grécs G i.e11 a 3 é. mellhártyalob
2 Torén Pál 62 ú. tüdölob
3 Gasparics Ferencné 26 é. ttidőgümökór
4 özv. Koleda Jánosné 41 ó. tüdőlob
5 Pukács Antalné 36 é. tüdögümőkór
6 Grollmusz Antal 38 é. vízkor
7 Csierny Pál j44 é. tüdögümókór

Születés.

'5 A szülők neve.
o 3

M

J Ü

Lakóholyo.

1 Lupták Mihály

2_
Bartko Mária 
Jokl Ferenc

fiú Banka

3
Trajter Erzsébet 
Birmann Salamon

n

4
liosenberg Mária * Selmecbánya

5
Bránszky Franciska 
Tóth János

■ *
Rotlilnchner Adél leány

6 Blachna Ferenc

7
Blachocova Antónia 
Kovácsik János

fiú

8
Kurbl Paula 
Sátek József

leány »

9
Gránek Mária 
Ernst Zsigmond

■ >

10
Ernst Malvin 
Oravec József

a a

11
Tekus Anna 
Héniger Alajos

fiú *

12
Potjakovics Jozefin fiú a

13
Troián Anna 
Malula Antal

leány a

14-
Haschko Anna 
Mito János ■ a

Martinec Mária SleíTultó
10 Sinop György

Ferkó Jozefa fiú »

Meghívó.
Selmec-Bélabánya sz. kir. bányaváros tör

vényhatósági bizottságának f. évi február havi 
rendes közgyűlését ugyanazon hó 12-ére d.e. 9 órá
jára meghirdetvén, ahoz a t. c. bizottsági tagokat 
ezennel meghívom.

Budapest, 1901. évi január hó 22-ik napján.
Horváth Béla,

főispán.
Tárgysorozat :

1. — A polgármester jelentése a közigazga
tás és háztartás folyó évi január havi állapo
táról.

2. 84G. A m. kir. belügyminisztérium m. 
évi 12G194. sz. rendelete az 1901. évi költségve
tésre tett észrevételek tárgyában s a városi ta
nács erre vonatkozó előterjesztése.

3. 531. Ugyanazon minisztérium f. é. 28948. 
sz. körrendeleté a bűnügyi nyomozatból felmerülő 
költségek megtérítése ügyében.

4. 615. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
térium 1900. évi 91636. sz. közlése, hogy Bor- 
jaktonovitsch N. Milovoj budapesti szerb kir. fő- 
konsullá kinevezletett.

5. 315. Tanácsi előterjesztés Steffultón is. 
kólái népkönyvtár létesítése iránt.

6. 801. Tanácsi előterjesztés a Vőröskuton 
létesített téglavető bérlete iránt megkötött szerző
désnek 30 évre való meghosszabitása iránt.

7. 802. Tanácsi előterjesztés a Sembery- 
házban levő lakások és üzleti helyiségek bérbe
adása iránt.

8 — Tanácsi előterjesztés a megejtett nép- 
számlálás eredményéről.

9. 1354. A rendőrfőkapitány éves jelentése 
a üendftrkapitányi ihivatal múlt évi működéséről.
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10. 1510. A tiszti ügyész jelentése a városi 
peres ügyek állásáról s tevékenységéről a mull 
év II. felére terjedőleg.

11. — A gazdasági tanácsnok, az erdőmes
ter és a főmérnök jelentése január havi működé
sükről és február havi teendőikről.

12. 913. Tanácsi előterjesztés Erdély János 
belvárosi rendőrbiztos nyugdíjaztatása iránt.

13. 089. Tanácsi előterjesztés a számvevő
ségben számgyakornoki állás rendszeresítése iránt.

14. 383. Tanácsi előterjesztés a trachoma 
vizsgálat eredményéről.

15. 474. Tanácsi előterjesztés Ilolvay Károly 
részére 51 [J ni. köztér átengedése iránt másod
ízben való tárgyalás céljából.

10. 475. Tanácsi előterjesztés az ozv. Kriszta 
Teréz és gyermekeinek tulajdonát képező ingat
lannak megszerzése iránt másodízben való tár
gyalás céljából.

17. — Tanácsi előterjesztés a bányakincs
tár állal birtokolt városi és a város által birto
kolt kincstári telek kicserélése iránt harmadizben 
való tárgyalás céljából.

18. Tanácsi előterjesztés a szénásfalvi városi 
belfeleknek Kassa József s Balázs Mártonná ré
szére való átengedése iránt másodízben való 
tárgyalás céljából.

19. 361. Az országos múzeumok és könyv
tárak főfelügyelőségének meghívója az alakulásra 
kitűzendő közgyűléshez.

20. 803. Tanácsi előterjesztés a gazdasági
bizottság javaslatára Kalmár István számtisztnek 
segélyben való részesítése iránt.

21. 804. Tanácsi előterjesztés a vízvezetéki
felügyelő lakáspénzének szabályozása iránt.

22 894. Tanácsi előterjesztés a belvárosi
legelőügynek rendezése iránt.

23. — A városi jövedéki hivatal jelentése 
a fogyasztási adók és adópótlékok január havi 
állapotáról.

24. 841. Tanácsi előterjesztés a nyaralók
építésére engedélyezett 2800 m8 épületi fa átvé
teléről kiállítandó nyilatkozat tárgyában.

Selmecbányán, 1901. február 4-én.

Szitnyai József
kir. tan. v. polgármester.

H I R D E T É S E K .
K i a d ó  í n k á 8

Honvéd-utca I./49. sz. házamban 2 szoba, 
konyha és éléskamra stbbiből álló I. emeleti 
lakás május hó l-lől k i a d ó .

Schuszter Rezső.
1969. tkv. sz. 1900.

Árverési hirdem ényi k ivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. Azorné 
Petrovics Teréz végrehajlatónak Rémén József 
végrehajtást szenvedő elleni 260 K töke követe
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
Selmecbányái kir járásbíróság területén fekvő 
Rémen József tulajdonául bejegyzett az illiai 44. 
sz. tjkvb. az I. 1—2. sorsz. a 40 népősz. sz. ház 
kert és szántóból álló urb. zsellérségre ezennel 
adószerint 778 K megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlanok az 1901. évi február hó 25-ik 
napján délelőtt 10 órakor az Illés községi biró 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított é az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyin iniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgálni.

Kelt Selmecbányán, 1901. évi január hó 16 
napján.

A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság. Liha, kir. járásbiró.

Tiszta, fertőzéstől mentes ivóvizet egyedül és 
legyorsabban a Löffler-féle

szabad Dniversal szárít által
k n p t i n t  i in U

Városunk és a vidék ivóvizviszonyai 
egyenesen megkövetelik a víznek alapos m eg
tisztítását.

A szűrik árai nagyság és működé képesség 
szerint lő — 300 koronáig; zsebszürö 3 korona.

Felvilágosítást ad a gyár képviselője
Dr». Mollep Miklós

városi tisztiorvos.
Selmecbányán, szentháromság-tér 7. I. em.

xxxxxxxxsxxxxxnxxx Szenzációs ~ZJ~jcloziság-!
Házeladás !

Alulírott közzéteszi, hogy Szauer J a 
kab és neje tulajdonául bejegyzett a sel- 
uieei 91 tjkvbeu 71/1. népöszeinási sz. ház. 
udvar és kertre a Zsigmondy-utcában, adó
szerűit 13,254 koronában megállapított ki
kiáltási árban a selmeci kir. járásbíróság 
telekkönyvi hatóság elrendelte.

A fentebb megjelölt ingatlan a hely
beli járásbíróság' tikvi irodájában 1901. évi 
m árc ius hó 4-ik  nap ján  fog eladatni. 
Bánatpénz az ingatlan becsárának lO0/o-a.

dr. Szél László
tümeggondnok.

XXXXXXMX2MXXXXXXXX
Kpiegl József dr>.

Í valódi angol

őrvédőkenőcse és borax szappana,
teljesen ment minden

I *  tiltott és káros anyag- •
tó*) a legjobb kenőcs

" ‘ ' mindennemű bőr- d
tisztátalanság ellen. ,
Egy tégelykenőcs

. _ ,  .. szappannal együtt az .rv
B e f a r e u  oioioge oekm- 'Á r t é r *

désével
■-53ST 3  K oron a  3 0  f i l lé r  "CTÍs 

Chief0fFyee48. Brixton-Road London SW.
A megrendelések következő címre küldendők .

Thiery A, gyógyszerész és balzsam gyára
l ’ r o g r a d a ,  I t o h i t s e l i  mellett.

Nagyban vevőknek jelentékeny árleengedés. 4

KAISER

MELL BONBONAI
minften kühögés elieiiiszertfeliniiM

közjegyzőileg hilolesilett 
bizonyítvány lanusitja a 

biztos sikert köhögés, rekedtség, 
hurut és clnyálkásodásnál. 

Egy csomag ára  20 és 40 fitt. 
K a p h a tó :

Márkus M.
ezukrúszatában (Alapittatott 1880.) 

Selmecbánya
Deák Ferencz-utca 9/5. saját ház.)

I

..•V ... fi í n e i - * ’

PetrolBüm-izzú-8£ö
Kiváló előnye ez égőnek ; hogy 
minden 4 cm átmérőjű lámpára 
felcsavarható. Szerkezete és ke
zelése csodálatosan egyszerű. Ki
fogástalan, korom , szag’ és ve
szélynélküli, fénylő, tiszta, 
fehér lánggal ég. 80 gyertya
fénynek felel meg. A legnagyobb 
takarékossággal is jár, mert egy 

liter bármily közönséges petróleum 15—16 óra
hosszat eltart.

Árjegyzéket ingyen és bérm entve küld
Lennet> Alfréd, Bées

V I I .  S c h o t t e i i f ’e ld g iiH tte  5<». /,».

A B r  a d y -f  ó 1 e

1/É fK  Máriacelli 
a M a o m o r c s í p p e k
C kiválóan hasznosak
í0 g y o m o r b a j o k  e l l e n ;

általánosan ism ert, nélkülözhetetlen 
háziszer

ö t  v A g y t »  1 a  n sA g , g y o  i t i o r g y e  v  g e s ö g ,  
k e l l e m e t l e n  s /a g r i  l e l i e i l e t ,  f e l l i i v ő d i í s ,  
s a v a n y ú  b ö le g ö t - e k .  k r t l i k a ,  g y o m o r -  
ö g ö s .  t i í l s f t g o s  s l e i m k é i i z o t l ö s ,  s á r g a -  
srtg , é m e l y g ő s  és h á n y á s ,  g y o m o r g ü r c s  

és s z o r u l á s  ellen.
F i ü á j á s ,  a  g y o m o r n a k  étellel és itallal való 
m e g t e r h e l ő s e .  b ő l l é r g e k ,  n iá  j b a j o k  és 
a r a n y e r e i  ta n t i  a l t n a k  eseteiben is kipróbált 
hatású gyógyító szer. Az említett betegségekben a 
Brady-féle M A r i a e z e l l i  g y o i i i o r c s e p p e k  
kiválóan hasznosnak találtattak, mit sok elismerő levél 
bizonyít. Vásárlásnál határozottan Brady-féle Mária- 
czelli gyomoresöppeket kell kérni és a fenti védjegyre 
és aláírásra ügyelni és hogy a r ö g i  l i i r e s  v a ló d i  
Brady-féle Máriacelli gyomorcsöppek üvegje 40 krba, 
a kettős üveg 70 krba kerül, inig a nem valódi, után
zóit és csekély értékűeket olcsóbb árban, leginkább 

35 krért árulják, Főelárusitó hely:

P o  m 1 D n o  / l 1rApothekeziim„Königvon Üngarn“t a n  J B ra a y  W ien, l. Floischmarkt 1.

K a p h a tó  m in d e n  g y ó g y s z e r t á r b a n .

Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f
gyógyszertára

lS iw B ape iü t, VI. Király-utca 12.

MOHLE
- í é l e MAGVAK, NÖVÉNYEK.

M Ü H L E  V I L M O S ,

és FÁK
midenüttkitü- 

nően tenyésznek.—Tessék azl 901. 
évi főárjegyzéket hozatni, melyet 

ingyen és bérmentve küld. 
és kir. udvari siíllitó. T E M E S V Á R - f



1901. február 10. 7

a  g  i  m 
í éi xx k.

Tisztelettel értesilem a nagy
érdemű közönséget, hogy mindén 
vasár- és ünnepnap ízléses és friss

£ a. 3?: s a
.'í'- -r- íi'■ -T- -T- .Síé., ■, ■ :a~ ~í ' i 1 '* ' a*

kapható, továbbá ajánlom nagy válasz
tékú süteményeimet, to r tá k ,’ desser- 
tek, pozsonyi diós iis mákos, bon
bonok, forma fagylalt, parfait, bis- 
quit classe stb. készítek a legjobb 
minőségben s méltányos árban.

A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve

vagyok kiváló tiszteletté]

B o i’liegjjy i I w tv á n
cukrász

» Ezüst-utcza J/14.

300CQÖ0CXXXXXXXX9
1869. sz./1900. llkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kin. jbiróság mint telek

könyvi halóság közhírré teszi, hogy Steiner Mór 
végrehajtatónak Sledronné Szlanirm Janka végre
hajtási szenvedő ellőni 4-5 Ív tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a Selmec
bányái kir. jbiróság lerülelén fekvő Sledron Jó
zsef és Szlanina Janka tulajdonául bejegyzett a

S E L M E C B A  N Y a l i t t  R a ü 0

srlmoci 1740. lljkvb. n -+• 89. Iirsz. 39 ív. népősz. 
s/.. ház ős korín1 Kacenhögelon ezennel udószerint 
1088 K-ban megállapitolt kikiáltási árban nz ár
verést elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1901. évi április hó 19-ik napján 
délelőtt 10 órakor ezen kir. járásbíróság tikvi 
irodájában megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladva lesz.

Árverezni szándékozók tallóznak az ingat
lanok adószerinti árának 10 °/0 - át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. l.-c. 42 §-ában jelzett árfo
lyammal számitolt és az 1881. évi november hó 
1-én 333d. sz. a. kell igazságfigvminiszleri ren
didet 8. §-uban kijelöli óvaddékképos értékpapi- 
rokban a kiküldött kezéhez lelenni, avagy az 
1881: LX. l.-c, 170 §-a érielmében a bánatpénz
nek bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt át szolgálni.

Kelt Selmecbányán, 1901. évi január hó 27 
napján.

A Selmecbányái kir. jbiróság telekkönyvi 
hatósága. Liha jbiró.

1901. év i 342. szám.
Anyagszállítási hirdetmény.

A selmeci kir. központi kohóhivatalnak szük
sége van 1901. év folyamán az alább felsorolt 
anyagokra, melyeket versenytárgyalás utján be
szerezni kivan és pedig:

1. Ócskavas (öntött) . . 400000 klg.
2. Kemény tűzifa . . . 10000 m3
Az ócska öntöttvas legföljebb 10 kg. nehéz 

darabokból álljon, forgácsot, lemezt vpgy ková
csolt vasat ne tartalmazzon. Az ócskavas lehető

leg 10 havi egyenlő részletekben szállítva és ott 
megmérlegelve vétetik át.

kemény tűzifa 1 m hosszú hasábok mel
leit 8 em-nél vékonyabb darabokat ne tartalmaz
zon és korhadt ne legyen. A fa a kohót érre szál
lj va itt mértékbe rakva vétetik át.

Az anyag értéke annak átvétele után 14 nap 
alatt a Selmecbányái m. kir. bányakerületi fő
pénztárnál 2 °i0 Skonto levonása mellett térítte
tik meg.

Az ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátandó 
írásbeli zárt ajánlatokban világosan és határozot
tan kijelentendő, hogy ajánlattevő a tárgyalás 
alapját képező általános és részletes szállítási fel
tételeket ismeri és azoknak magát föltétlenül 
aláveti.

A megajánlott árak az ajánlatban számje
gyekkel és betűkkel világosan ki írandók és az 
ajánlathoz a felajánlott anyag értékének 10 °/0 bá
natpénznek akár készpénzben, akár elfogadható 
értékpapírokban csatolandó.

Az ilykép kiállítóit és felszerelt ajánlatok f. 
évi márczius 5-óig , Ajánlatok anyagszállításra* 
felírással és ajánlattevő nevével és lakásának jel
zésével ellátott zárt borítékban az alulírott m. 
kir. központi kohóhivatalhoz nyújtandók be.

Az általános és részletes szállítási feltételek 
a selmeci m. kir. központi kohóhivatalnál bár
mikor a hivatalos órák alatt megtekinthetők és 
egyes vállalkozóknak kívánságára megküldhetők.

Selmecbányán, 1901. évi február 2.
M. kir. kohóhivatal.

j l  s t h m a.
Krónikus bronchiálkatarrus. Tüdövérzés, tüdövész és gyomorbajokban szenvedő betegek

vegyenek maguknak időt arra nézve, hogy r megtörtént gyógyulási esetek jelentését vizsgálják s tanulmányozzák. Ezek itt jelenleg csakis egy eltűnő kis része a folytonosan beérkezőknek 
s minden megjegyzés nélkül lesznek nyilvrnosságra hozva, miután az a meggyőződés; hogy a szenvedő közönség képes önmaga is ezen elősorolt tények után Ítéletet hozni. Ezen levél- 
kivonatok, kis irály változást leszámítva, szószerintiek. El vannak hagyva mindazon kitételek, amelyek hálát fejeznek ki, úgyszintén mellőzve előforduló kritikák bírálatok a megelőző orvos
lásokról. Az eredeti levelek megtekinthetők és kérjük sürgősen minél szélesebb körben ezekről meggyőződést is szerezni. Hivatalos utón ez már meg Is történt. Eltérések az igazságtól — habár 
a kisérő szavaknál, avagy a gyógyításnál elért eredményre is vonatkoznak, nem engedhetők meg és szigorú büntetést vonnak maguk után. Hogy a laikusoknak tehetségünk szerint kezére 
járjunk, s mielőtt a betegség inár beállava, azt előbb is a legkisebb előjel után felismerhessék, idejekorán az orvos segítségét igénybe vehessék, ezennel leírjuk & leggyakrabban előforduló 
" E ln ip lp V p f  • Köhögés, gyakori hányinger. — Kiköpés, nyAlka, (sch le im ). —  Szúrás a mellben és a hátgerincben, — Éjjeli izzadás, — 
XjlUJt)Xt)r!..Db, Hideg kezek és lábak- Nehéz iélekzés. A lélekzést később hallható fütyülés és recsegő horkolás kiséri. Vérköpés. Gyakran 

erős, rendetlen szivdobogás, összkötve erős félelemérzéssel. Gyenge érverés. Álmatlanság. Rossz emésztés.
A gyógyítás bevezetéséhez szükséges a pontos életrendszer leírása hivatásnak megnevezése és hogy a lábai hidegek-e? Czimzendő:

Kur Institut Spiro-Spero (Paul Weidhaas)
Orvosi elismerő bizonylatok.
a „Woidhaa8"-féle gyógy módszerről.
Dr. Wolf L.-n.
En az ön rendelményeit tanulmányoztam ! 

szakismeretei mm el és a legújabb kutatásokon ' 
alapulóknak találtam.

Br. K. S—n (80 éves).
Az én aszthinám az ön orvoslása folytán 

nagyon javult és reményem van, hogy ön 
továbbra is orvosi tanácsával el fog látni, 
mert nekem ebben van a legtöbb bizalmam.

hr. H. M-ben.
En egy betegemtől az ön kitűnő orvos

lásáról tudomást szcraztein és nem állha
tok ellent, hogy a közelebbi leírását ennek 
ne kérjem, miután érdekében áll a szegény 
szenvedőknek azt az ön becses tapasztalatai 
alapján megismerhetni stb.

Később ugyanezen orvos Írja;
En az ön orvoslási tervezetét egészen ki

tűnőnek találtain és egyedül biztosnak; meg 
vagyok győződve azon előnyökről, a melye
ket Ön íendel, e egészen önnek adom elis
merésemet.

Ottó Fr. ur D-ben Írja. Az én házi orvo
som dr. B. ur nagyon ajánlta alkalmilag az 
on orvoslását.

Lousa hercegnő W-ben T. várban Írja:
Az ön orvoslása folytán asthma-rohamaim 
egészén elmúltak.

Gyomorbajok.
Gyomorbajban szenvedtem öt éve, mindig 

sovány voltam, s haloány színben. Nagyon 
rendetlen volt székelésem s nagy fájdalmat 
ereztem a gyomor tájékán, az étkezés előtt 
es után rosszul lettem, émelygések, — 
•elhívás, gyomorégés és reggel kelle
metlen szájbiizt éreztem. Ezen bajomban 
kertem az ön tanácsát és pontosan kö
vetve a kapott utasításokat, nemsokára 
v!8*za kaptam egészségemet. Most ismét 
vidáman érzem magam. Az evés éz ivás 
ismét jól ízlik és teljes erővel láthatok mun-
a|n után. Az ön orvosi metódusa felett 

csakis a legnagyobb elismerésemet nyilvá-
‘tnatom és fogom is az ön utasításait a

hol csak tehetem, a legmelegebben aján
lani.

Hive P, H. SINGER.
Kernnit, Posta Burtenbach (Bajorország)
Az aláírást hitelesíti:
Kernnit, szeptember 10. 1900.
A községi tanács. Singer, polgármester.

Asthma.
A „Spiro-Spero“ gyógyintézetben sike

rült astnmámat, a melyben már 14 évig 
szenvedek és hiába orvosoltatom — kigyó- 
gyitani Sokat kísérlettem ineg ezen ideig, 
hogy egészséges lehessek, azonban semmi 
sem’ segített. Hetekig tartó gyógykezelés 
után az orvos kimondta, hogy ezen beteg
ség az orvosnak keresztje és gyógyulatla- 
nul lettem elküldve. Ezután elmentem, 
miután hova-tovább betegségem elviselhe
tetlenné vált és miután egy orvosnak nyi
latkozata szerint betegségem tüdővész, — 
négy hétre egy városi kórházba. Eleinte 
úgy éreztem magainat, mintha jobban volnék, 
de nyolc, nap múlva a régi bajom ismét 
megjelent. El nem mulasztottam ezután 
mindenféle hírneves orvosokat is. a torok
bajom ellen ; azonban mindez hiába volt- 
Jelenlog elismerem, forró köszönetéin ki
fejezésével, a jó és tökéletes gyógy ered
ményt. amelyet ön én nálam ért el. Jelen
leg már nincsen lélegzés-nehézségem. A 
borzasztó köhögés, amely engem éveken át 
kínozott, eltűnt. A torokfájás eltávolitva, a 
legjobb ót vágyom lett es ehetek s ihatok 
bármit is. Végre-valahára minden fáj
dalmam megszűnt és a gyógykezelés kezde
tétől nem jegyezhetek fel egyetlen egy astha- 
tünetet.

Röviden, a régi szenvedéseim békét hagy
nak. Nem fogom elmulasztani soha. ahol 
erre alkalom nyílik, hogy önt ne ajánljam, 
miképen a más betegek is ezen kitűnő 
gyógykezelésnek magukat alávessék. Vagyok 
önnek hálás hive : Fr. Kopsda.

Kimmelwitz. 1900 auguszt 30.
A valódi aláírást hitelesítve: (pecsét). A 

községi elöljáróság; Koaniesz.

Dresden-Niederlössnitz,
Tüdővész.

1899. augusztus hótól szenvedtem fájdal
makat és szúrásokat vállaimban és a mellben, 
gyakran köhögtem, és fohér schleim sűrű 
kiköpéseim s labairn folyton hidegek voltak. 
Mindenféle szereket használtam, de ered
ménytelenül. Araig végre egész bizalommal 
önhöz fordultam. Jelenleg már a legnagyobb 
Örömmel bizonyíthatom, hogy az ön uyógy- 
módszere által két hónap alatt az én szen
vedéseimtől meg vagyok mentve, a miért is 
a legnagyobb köszönetemet kifejezőm és önt 
mindan hasonló betegeknek a legjobban 
ajánlani fogom. Jenne Kosters.

Általam ezennel bizonyittatik, hogy a 
fennebbi igazságon alapult.

Geogsdorf, 1900. szeptember 3. Kerület: 
Bentheim grófság. A községi elöljáró : Nősz.

Tüdőhurut és vérszegénység'.
Húsz évig köhögtem folytonosan s őzen 

felül szenvedtem nagyfokú vérszegény
ségben is. amely idegbajomat okozta. Az 
utóbbi években kaptam tüdőhurutot s végre 
asthma fejlődött ki s oly mértékben, hogy 
hozzámtartozóim és az orvosok éltemet fel
adták. Én egészen lesoványodtam, mert ét
vágyra és alvásra gondolnom sem lehetett. 
Heteken keresztül ágyamat el sem hagy
hattam. Bekövetkeztek a fuldokló rohamok. 
Ordítottam, hogy még a közeli házban is 
meghallhatták. Ha képes voltam kiköhögés 
által magamnak megkönyebülést szerezni V 
úgy kihánytam mindjárt tele edénynyel 
sűrű húzódó fehér schleimot. A görcsös ro
hamok ellen alkalmaztak morphiuin-befeoi- 
kendezéseket, de ezek sem segítettek. Vége 
lett minden orvosi mesterkélésnek. Ezen 
időben olvastam a lapokban az ön ered
ményes működéséről és bátorságot merítet
tem. Igaz, hogy .fáradságos munkába ke
rült végre is az ön végtelen türelme és 
erélye által annyira helyre vagyok hozva, 
hogy minden munkámat elvégezhetem.

Nem hiszem hogy ezen borzasztó beteg
ség amelytől engemet kiorvosolt újra vissza 
térjen miután már egy év is elmúlt, és

A gyógykezelés levélileg is, minden hivatás akadályozás nélkül is

Hubomldtstrasse 21.
még eddig semmi visszaesést nem tapasz
taltam. — önnek köszönhetőm életemet, ó« 
kívánom hogy minden beteg önhöz fordul
jon. Szívesen hitelesítettem volna az alá
írásomat azonban mindenhol ahová for
dultam kérésein vissza lett utasítva azzal 
a megjegyzéssel, hogy ez magán-ügy.

A legbensób hála érzelemmel ön patiense.
Weiszbürger str. 12. ud. 4 ajtó.

Westhpal Adél
Boriin 1900. augusztus 30.

Asthma krónikus k a tarrus
Hosszú éveken át szenvedtem tüdókata- 

rusban, és asthraában. A köhögés fehér 
sűrű kiköpéssel kínozott engemet egész 
éjjel át, napról-napra, hogy egy órát sem 
tudtam elaludni, és a lábaim folyton hide
gek voltak. Mindenféle gyógyszereknek a 
használata legkisebb javulást sem hoztak. 
Amint arról értesültem, hogy az ilyen szen
vedések ellen ön a legjobb eredményt ért 
el, Én szintén önhöz fordultam, — és sike
rült önnek az én hosszú évi szenvedésemet 
is eloszlatni. A bajomat a legkisebb köhö
gést is elvesztettem. Köszönöm az ön fárad
ságát, és tanácslom is minden asthma és 
mellbetegnok az ön orvoslását használni. 
Oberharmerabach 1900. aug. 20.

Magdaléna SpitzmUller.
Jelen levél az én jelenlétemben Magdaléna 

Spitzmiiller nő által akinek nevét állását 
és lakását személyesen ismerem, aláíratott.

Oberharinersbach, l!»00 aug. 26.
(pecsét) Polgármesteri hivatal J. B. Ebelo
Közel hat övig szenvedtem azon legborzasztóbb beteg
ségben. amelyet embernek elszenvednie kell asthma- 
ban. Nem kíméltem semmi költséget — használtam 
minden nekem ajánlott gyógyszert, de minden hasz
talan volt. Kzután értesültem a;, ón gyógymódszeréröl, 
s azonnal ennek alá is vetettem magamat amely 
bála Istennek engemet ezen borzaszt) betegségtől 
megmentett. Miután ezért lekötelező kóazönetemet 
fejezem ki. kötelezettségeméi ismerem el önt minden 
s.'.etnredünek ajánlani.

Olusbűtte, 1900. izcpt. 9.
Heinrich Dorn.

Jelen aláírást h itelesíti: a község elöljárósága
Dorn. polgármester.

keresztül vihető.
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Első Selmecbányái teuieitósi vállalat,
A gyász óráiban, midőn a fájdalom 

amúgy is lesújt a a hálrainaiadt családta
gokat,' a temetkezési vállalat van hivatva a 
drága halott temetése rendezésével járó 
gondoktól az élőket megmenteni.

Hogy e nehéz kötelességet pontosan és 
mindenjgénvt kielégítőié/ teljesíthessem,költ
séget nem kiméivé újonnan berendeztem

a Selm ecbányái első tem etkezési v á l la la to t.
Elvállalom bármily fényes vagy egyszerű te
metés teljes rendezését, úgy hogy a gyá
szolóknak semmi gondjuk ne legyen a szó
rnom teendőkkel.

D ús r a k t á r i  ta r to k  érc és kem ényfa koporsokliöl.
Hullák exhumáltatását, szállítását és az 

ezekhez szükséges engedélyek megszerzését 
is elvállalom.

Megszabott, jutányos árakat szabok, 
úgy hogy az ellen kifogást senki ne emel
hessen. Mély tisztelettel

Matzán Ferenc
a Selmecbányái

első temetkezési vállalat tulajdonosa.

NelMlözbctetlcu ós felllliiiiilliatatlaii, liataseilm  csalhatatlan
Yilágcikk, kivitel minden országba.

CHIEF-OFFICE 48, BRIXTON-ROAD, LONDON, !L W.
A legmegbízhatóbb, legjobb és az egész világon dicsért és legkeresettebb káziszer

Thierry A. gyógyszerész balzsama
Felülmúlhatatlan minden moll-, tüdő, máj-, gyomor* és minden belső betegségnél. Külsői. - ;( 

legmegbízhatóbb

ST-ST sebgyógyszer.
Csakis fi mir.den kulturállambnn bejegyzett ..tip itC 'ii v é d j e g j í í y e l "  és a kupakzái-üa 
sajtolt céggel: Alléin eclit, valódi. Kimutatható évi gyártási mennyiség 6 millió üveg. 12 kis, 
vagy G kettős üveg postán bórmentve 4 Korona — Egy próbaüveg, leírással és az egész to|,|l 
kereksegén levő raktárak jegyzékével 1 Korona 20 fillér. Szétküldés csakis az összeg elólcges 

beküldése ellenében.

T h i e r r y  .V . O e i i t i f o l i a - l c e i A o c s e
(csodakenöcs név' alatt ismeretes) elérhetetlen húzóerővel ós gyógyhatással. Feleslegessé teszi a legtöbb műtétet. Evvel 
a kenőcsesel egy 14 éves gyógyíthatatlannak tartott csőn tszú, sut ujabban egy '22 éves neliez, rákszerii megbetegedés 
gyógyittatott meg! Fertötlenitőíeg óz gyorsan enyhülést és liiisitést és teljes gyógyulást hozóan hat gyű Indusoknál és 
mindennemű sebeknél. Gyorsan puhít és oszlat és megszabadít mindenféle még oly mélyen behatolt idegen testektől. 
Egy tégely csakis az összeg elólcges beküldése ellenében bórmentve 1 Korona 80 filjér. Nagyobb megrendeléseknél 

olcsóbban. — Kimutatható évi gyártási mennyiség 100 000 tégely.
Mind a két szer felöl egy egész levéltára az eredeti, a föld minden országából származó bizonyítványoknak teliinthető 
be. Óvakodjunk az utánzatoktól és figyeljünk a minden tégelybe beégetett cégre . Apotheke zutn Schutzenge! des A. Thierry 
Ahol raktár nincsen, no beszéltessük rá magunkat hamisítványoknak vagy állítólagos egyenlő értékű készítményeknek 

megvételére, hanem r e n d e E j ü n k  I tö x v < kt!«‘» i s l  és czimezziik megrendelésünket:

Thierry A. gyógyszerész gyára Pregrada RflliitSCl-SHB:
(A cs. és kir. állam vasuti tisztviselők szövetkezetének szállítója.)

(Contraeter of The War-Offiee and the Admiralty, London )
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Ha2ai ipar!!

vértisztitó labdacsai
évtizedek óta el vannak terjedve az egész . világon s kevés azon család, a hol ez a párat
an házigyógyszer hiányzik.

E labdacsokat az orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz 
emésztésnek s dugulásnak következményei, mint pld. zavar az epekeringésben, májfajdalmak, szélbántal- 
mak, kólika. aranyér stb. stb.

Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak vérszegénység eseteiben s az 
ebből származó bajoknál, mint ideges fejfájás, sápkór stb. E vértisztitó labdacsok nagy előnye, hogy 
szelíden hatnak, fájdalmat nem okoznak s így a leggyöngébb szervezettel biró egyének, sőt gyerme
kek is bátran használhatják.
1 doboz, mely 15 labdacsból áll 21 kr. — 1 tekercs, mely 6 doboz 1 írt 05 kr. A pénz előzetes bekül
dése után bérmentve: 1 tekercs 1 írt 25 kr. — 2 tekercs 2 frt 30 kr. — 3 tekerss 3 frt 35 kr. — 

10 tekeres 9 frt 20 kr.
-*§— Használati utasítás mellékelve. —§*-

l ^ y e d i i l i  k é s z í t ő  s z é t k ü l d é s !  f o r a - k t ü r :

J P íS  J  -ü S “ I J K  >IN 2 -C11 . f . gyógyszertára
Becs, I. Singeratrasse 15.

Elterjedségüknél fogva e labdacsok a legkülönbözőbb alakokban és nevek alatt utánoztalak, tehát mindenki 
csak PSERHOFER-féle vértisztitó labdacsokai kérjen, s csak azok valódiak, a melyek dobozainak fedelén pi

ros színben „PSERHOFER* kézírása látható.

ILUSKA*  
C R É M E

l .í arc és Kézkenőcs. 
'■ * ? . l ' A r  n a p  a l a t t  H / O n t i t  m ii t -  

Y4 .11-ii t t s z t f t tA ln u N ftg o t .  Sö’

H ö lg yp o r és szappan  e s z e rn é l 
ü- .»  Ki fe lesleges. w  la 
1 tégely X  K ö p .
Kapható a legtöbb gyógyszer- 

tárban ós a gyárosnál:

§  K ra lo T itz  A d o lf  gyógyszerész
P á p á n ,  (Veszprémmegye.)

m • : • • • •
Csak^lO fillérért m á r '
1901 Január hól2én

10:00
ÍOOO, 500.slb.slb.

1 3 1 1  NYEREMÉNY N Y E R H E T Ő ,

DIÁK OTTHON sorsját̂ ban
SORSJEGYEK MINDENÜTT KAPHATÓK/

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost üzv. és fia könyvnyomdájában Selmeozbáanyán, l'JUi.


