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Pulszky. Mikszáth.
Isten hozottal üdvözlünk, szívesen lá

tott Vendégeink, hazánk Jelesei I
Az igaz tisztelet érzésével közeledünk 

felétek érdemeitekért, nevetekért. Az érde
mekért, miket édes hazánk szolgálatában 
szereztetek, nevetekért, melyet itthon és a 
haza határán túl is, a müveit nyugat előtt 
tisztelet környez.

Mindkettő a Ti sajátotok, tulajdonotok 
s legyetek meggyőződve arról, hogy azt 
szemernyi csorba sem éri városunk falai 
között, hisz mi selmecbányaiak mindig meg 
tudjuk becsülni az igaz érdemet s a ven
dégjogot is tiszteletben tartjuk mindenha.

Nem vélünk e tisztelet ellen véteni 
még akkor sem, ha mint ez ősbányaváros : 
társadalmi érdekeinek szerény szószólója, 
mint sajtó közeg kéréssel fordulunk Hoz
zátok, hisz a kérés a uiegbecsültetés jele 
és a bizalomé.

Megszoktuk azt már egy hosszú ember
öltőn át fennálló gyakorlatból, hogy az or
szág szivéből hozzánk, vidékiekhez kirán
dult fővárosiak mindig találtak vinni valót, 
eléggé értékeset arra, hogy az a nemzet 
kincsévé legyen s ott díszelegjen a nagy

í. „S E L M E C B Á N Y Á I H1E A M T  T A B C A J a .
Fantazmagória,

— A „Selmecbányái Híradó'' eredeti tárcája. —
Nagy, és nehéz gyakorlatról jöttünk haza, 

már volt vagy négy óra, a mikor a legénység a 
párolgó csajkák elé ülhetett, hogy mohó étvágy- 
?yal elfogyaszthassa (téli menázsiál. A szakácsnak 
akadt dolga, alig győzte, pedig három órára volt 
az ebéd ideje, azelőtt való napon a napi parancs
ban meghatározva. De hál egy pár ,herstoU‘- 
lel a melylyel nem számoltak, meghosszabodotl 
a gyakorlat. Fáradtan dűlt le mindenki, az egy
szerű de tiszta vaságyakra; alig, hogy leverték 
magukrul az nt piszkos porál, Morpheusnak sok 
karja lehel, mert nem telt bele egy negyed óra, 
már aludt az egész kaszárnya.

Mi a tiszti .messzibe' vonultunk, legénye
inkkel megtiszlogallattuk magunkat, liszla szaraz 
fehérneműt váltottunk, és a patkó alakra téri telt 
asztal körül foglaltunk helyet. Jól esett ezrede
sünk figyelmessége, mely minden egyes teríték mellé 
*ÍT légbe hűtött .spricceld* tétetett. Javában 
folyt a lefolyt gyakorlat egyes fázisainak megbe
szélése. a úrikor egyszerre nyílik az ajtó, és belép 
az ezredes. Magas vállas alak. igen elegáns kaié-

Dmia partján emelkedő főváros terén vagy 
gyűjtemény-tárában.

Mi mindig szívesen adtuk, mit adhat
tunk és ezt a jó tulajdonságunkat a jobb 
érzésüek okkal-móddal, a kevésbbé jók 
ugyan csak mértéken túl használták ki, 
mondhatjuk, hogy kizsákmányolták.

Ez se bántott bennünket, látszólag 
előttük nagyon is naivokat, hisz valóban 
az ország szivét gazdagítottuk.

Ha vaiaki kimagaslott közülünk szel
lemben, észben, úgy a főváros közéletében 
nyert tehetségeinek megfelelő működési te
ret ; mi azonban elvesztettük őt, elvesztette 
a vidék.

Ha századokon át gonddal s áldozattal 
őrzött múzeumi tárgyat fedezett fel valaki 
a vidéken, azt a fővárosba szállították, hogy i 
közkincsesé legyen. Az lett, de a vidék el
vesztette azt.

Ha testi munkát keresett a főváros, azt 
a vidéken találta meg, s a kenyérlteresö I 
munkás csoport vígan sereglett a fővárosba; 
de mi itthon maradtak sínylettük meg a 
munkás kéz hiányát.

Élelmi cikkeink, miket verejtékkel dol
gozott ki az anyaföld termelő talajából a 
vidék, a főváros éhét csillapították, és mi

nas larlásu, jóságos öreg ur; a ki inkább atyja 
volt az ezred tisztikarának, mint rettegett ezredese. 
Persze, mind leiállottunk, s könnyed meghajtás , 
után ismét asztalhoz ültünk, hogy r.z időközben 
már felszolgált, párolgó levesből kivegyük a . 
magunk részét.

Jól esett; hogyne, hisz reggel három órakor j 
keltünk fel. mert már négykor volt kivonulás, s 
a ki tudja kalonáék rendjét, az tisztában van 
azzal is, ha négyre van a kivonulás elrendelve, 
háromkor hajnalban mar talpon van a kaszárnya.

Mindazonáltal vígan voltunk az ebéd alatt, 
az ezredes és a mellette ülő törzstisztek, szíve
sen mulattak el egy-egy bajtárs kisebb botlásán 
. . mondhatom nem érdektelen egy ilyen társasági 
a mint mindegyik a köteles lisztelelludás határán 
belül valódi bajtársi pajtáskodás közepette, majd 
komoly szakfejtegetésivel, majd pedig humoros 
incsel kedéssel igyekszik az unalom ördögével 
megbirkózni.

Fekete kávé után az ezredes ,Mahlzeit*-ot 
kivanva visszavonult, utána a törzstisztek és las- 
san-lassan kiürüli a tág tiszti étkező és a kövér 
ábrázatu szakácsnő, meg az ordonánc vették 
kezelésbe az ételmaradékokat, meg a termet, melyet 
seprőkkel, vizes kannákkal alaposan megkezdték.

Nyugalomra tériünk hát mi is, oly jól esett,

itthon maradtak drágábban fizettük a silá
nyabb maradékot.

Száz forrást talált a főváros ti gyara
podáshoz és e forrásokat mi mind nyitva 
tartottuk büszkeségünk : a főváros díszére.

így emelkedtek aztán csarnokok kin
cseinkkel, paloták népeinkkel megtöltve, 
hisz még a lakót is a vidék szolgáltatta, 
hogy legyen, ki a palota bérét fizesse, igy 
gyarapodott a főváros a kultúrát kitevő 
összes kellékekkel, tényezőkkel, számtalan 
intézményeivel, vállalataival, gyáraival, üz
leteivel, a munkánk s vele együtt az anyagi 
gyarapodásnak megannyi műhelyeivel.

Ámde végre is, mikor már majdnem 
mindenünket oda adtuk, arra a meggyőző
désre jutottunk, hogy ennek az örökösnek 
látszó hozzájárulásnak is kell határának 
lennie s nem sajnálva áldozatunkat, immár 
azt várjuk, azt kívánjuk, hogy a nagygyá, 
világvárossá fejlődött fővároson ki vili is 
legyenek a közművelődésnek, az anyagi 
jólétnek gócpontjai, azt kiváltjuk, hogy a 
vidék is gondozása tárgyát képezze állam
nak s társadalomnak, hogy e gondozás ré
vén és Önerejéből erőssé, hatalmassá legyen, 
méltóan az ország szivéhez, melylyel egye
temben a hazát alkotja.

elölte való napon, éjjel társaságban voltunk, a 
ICjcgyzőék adtak valami házi bál félét, csak úgy 
éjféltájt vetődtünk haza fele, három órakor már 
talpon voltunk, ez sok egy magyarnak utóvégre 
is. Morpheusnak is keli adózni . . . .  elnyomott 
az álom.

Ah, az álom . . Mily édes érzés, a fáradt 
test megpihen, feledve minden gond, minden 
bánat, a?, sorra veszi a közelmúlt történeteit, 
zagyva össze-visszasághau, édes kéjes erezet 
.................. oh az álom . ,

Eszembe jutott az a sok bál, az u tömén
telen mulatság, a melyen egy ilyen fiatal had
nagynak keresztül kell mennie. A fényesen kivi
lágított lennek, a sok díszes egyenruha, a kivá
gott fehér és színes toilellek, az a ragyogó szép
ségű asszonysokadaloin, kápráztató a maga összes
ségében, csoda r ha az ilyen magamfajtám fiatal 
hadnagyocska elveszti itt-ott néha napján a szivét 
. . . .  a szivét, mondom . . . vigyáztam reá, jó 
barátom volt Ámor Istenke, a ki a minden szivek 
leghatalmasabb dispononse és megfogadtam az ö 
tanácsát, ha szavaltam is szerelemről, egész szi
vemet sohasem adtam oda.

Egy szép nap kora reggelen, épen gyakorlat 
i jött voltunk, mialatt szolgám a theámnl főzte,
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Hogy e kívánságainkból mit láttuk 
majd jogosultaknak Kedves Vendegeink, . 
ezt szélesebli körű éles látástokra bízzuk, 
de hogy melyik térre vessetek első sorban 
ügyet, ezt már mi mondjuk meg, kérve be
cses figyelmeteket.

Kívánságainkat ekét szó foglalja egybe : 
iskola és ipar.

Ez a két szó tudást és munkát jelent. 
Mi tudni és dolgozni akarunk.

Arra kérünk Kedves Vendégeink, sze- ; 
rezzétek meg nekünk nagy tudástoknil, ■ 
széles körű befolyásotoknál fogva a földi 
boldogulásnak e két hathatós eszközét, és 
itt tartózkodástoknak emléke örökös leszen 
előttünk, e város lakosságának hálás szi- i 
vében.

Sokat tehettek javunkra azzal a jó
akarattal. azzal az erkölcsi súlylyal, mely 
szavatokban, telketekben rejlik ; s a mit 
kérünk, nem magunkért, de e hosszú és 
dicsőséges múltú város népéért kérjük, mely
ben a szép és nemes iránt olynagy a fogé
konyság.

Mint e város igazi barátjait. jóakaróit, 
mint a tudomány illetve szépirodalom jeles 
képviselőit, de mint édes hazánk alkotmá
nyos élete terén a nemes küzdelmek e har
cosait is sziveseti látunk falaink között, 
bizalommal üdvözlünk Benneteket.

Isten hozott!

2 _

Választási mozgalmak.
Múlt számunkban megírtuk, hogv Putszky Ágost 
ür. Selmecbányái szabadelvű párti képviselőjelölt 
Selmecbányára érkezik, hogy a válaszlók meg
ismerjék, s hogy 0 megismerkedjék a választókkal. 
Parijának elnöksége felhívást bocsátott ki a választó 
polgárokhoz, hogy a jelűit tiszteletére rendezendő 
társas, ismerkedési estélyen minél többen jelen
jenek meg. A felhívás a kővetkező :

Tisztelt Polgártársak!
Azon alkalomból, hogy jelöltünk Pulszky 

Ágost veletek megismerkedni kivan, pártunk folyó 
hő 29-én esle 7 órakor a Városi Vigadó termeiben 
.társas vacsorát" rendez. Felkértjük lilékét, hogy

jelöltünk iránti tiszteletből minél számosabban 
megjelenni szíveskedjetek.

A pártelnökség.
A szabadelvű Pulszky-fele párt e felhívása 

falragaszokon jelent meg, s ugyancsak falragaszo
kon látott napvilágot a szabadelvüpárt másik 
részének alabbí felhívása is.

Igen tiszteli Párlhivek I
A „Selmecbányái Híradó" junius 23-iki szá

mában azt olvassuk, hogy Pulszky Ágost dr. ur, 
a Selmecbányái szabadelvű parinak képviselő
jelöltje e hó 27-ón ide érkezik.

Csodálkozunk e hírnek ilyen alakú közlésén, 
midőn Selmecbányán mindenki tudja, hogy Pulszky 
Ágost dr. ur az itteni szabadelvű párt csak egy 
részének s nem az egész parinak a jelöltje.

Mi s velünk a választók nagy tömege őszin
tén s melegen ragaszkodunk Farbaky Istvánhoz.

De azért mégis felhívunk benneteket, igen 
tisztelt párlhivek, hogy jó magyarok módjára 
Pulszky iránt, mint vendég iránt viseltessetek tisz
telettel.

Jla azonban Pulszky Ágost dr. ur programm-
beszédet is fogna tartani, ennek meghallgatására 
ne menjetek el.

Mert Farbaky István országgyűlési képvise
lőnk nemsokára, mihelyt az országgyűlési szünet 
bekövetkeziével ezt kötelességei mulasztása nélkül 
majd megleheli, meg fog jelenni körünkben, s 
ekkor 6 tőle, ki közel áO évig élvén közöttünk, 
bizonynyal mái részletesen tájékozva van váro
sunk kívánalmainak jogos voltáról, a legilletéke
sebben úgyis meg fogjuk tudni, hogy mit leheléit 
tenni Sehnec-Bélabányáér! a múltban, s mit vár
hatunk az ország általános érdekeinek sérelme 
nélkül városunkat illetőket a jövőben; de tudjuk, 
hogy semmi eselre sem várhatjuk az országgyűlési 
képviselőtől azl, hogy a városnak kátyúba került 
szekerét onnan kizőkketüse, meri nem 6 hivaiott 
a város Ügyeinek vezetésére, s igy erről azoknak 
kell gondoskodnak, kik oda juttatták.

Hogy Farbaky István, a jövö országgyűlésre 
is a mi jelöltünk, mikor fogja megtartani beszá
moló beszédét, majd tudatja velünk.

Hazafiul üdvözlettel
Selmecbányán, 1901. junius 26-án

Király Ernő, Platzer Jenő,
a szabadéivá a szabadelvű

Karbaky-píüt elnöke. Farbaky-párt alelnöke.
Suhajda Lajos, 

a szabadelvű Karbaky-part jegyzője.
Mint látjuk tehát mindkét párt dolgozik3

hogy győzelemre vigye saját jelöltjének lobogóját.
Lapunk, mint nem politikai lap, e mozgal

maknak csak társadalmi és a közérdeket érintő 
részével foglalkozhatik s vélemény nyilvánítás 
nélkül leginkább az események referálására szo
rítkozik.

Emiatt nem is bocsátkozunk e falragaszo
kon levő felhívások lényegével, tartalmával, mint
hogy azonban a Farbaky-párt által kiragasztott 
plakát lapunkkal is foglalkozik, amennyiben cso
dálatosnak mondja azt, hogy mi múlt számunk
ban azt irtuk, hogy Pulszky Ágost dr. a Selmecbá
nyái szabadelvű párt jelöltje, minthogy falraga
szokkal nem bocsátkozhatunk polémiába, fölkér
jük a párt vezetőségét, hogy a jövőben ne pla
kátokon, tehát ne az ulcán nyilvánítson véleményt, 
hanem szíveskedjék lapunknak beküldeni a lapunk 
által nyilvánosságra hozott dolgokra vonatkozó 
észrevételeit s mi készséggel adunk helyet véle
ményüknek, megcsináljuk az esetleg szükséges 
rektifikációt, hozzászólván természetesen mi is a 
tárgyhoz.

Teljes tárgyilagossággal és igazságossággal 
kívánjuk szolgálni a közérdeket ezután is. épugy 
mint eddig: arról aztán nem tehetünk, hogy e 
pártatlan kötelességtudás a múltban arra készte
tett, hogy itt is ott is, ekkor is, meg akkor is, 
mikor már nem hallgathattunk, megmondjuk Far
baky Istvánnak, a város mostani képviselőjének 
elég enyhén az igazat. Megmondottuk ezt többszőr 
úgy, hogy neki a dolog természeténél fogva az 
igazmondás nem esett jól, — de megmondottuk 
volna, és még szívesebben akkor is, ha ez neki 
jól eshetett volna, tudniillik, ha elismeréssel emlé
kezhettünk volna meg működéséről, egy-egy te
nyérül.

Mi nem nem tehetünk arról, ha lapunk úgy 
tűnik föl, hogy Farbaky István képviselősége —

í tehát nem személye — ellen foglal állást.
Oka ennek csupán az, hogy az igazat kellett

megmondanunk és mondottuk meg.
Mindazonáltal meg vagyunk győződve arról,

hogy azok, akik Farbaky Istvánt akarják továbbra 
i is a város képviselőjének, minden befolyástól men

ten meggyőződésüknek szolgálnak. A meggyőződést 
tiszteljük még akkor is, ha mi más meggyőződés- 

I ben vagyunk.
Ezért tehát újólag kérjük a Faibaky-párt 

elnökségét, hogy közérdekű s illetőleg minket is 
érdeklő nyilatkozatait adja be lapunknak min 1- 

| addig legalább, amíg egy másik sajtó orgánum is 
! létesül, ami igen kívánatos s a város közérdeke 
| szempontjából határozottan üdvös lenne.

asztalomon mesés rendetlenség uralkodott, kivet
tem a szivemet, olyan helyes kis jószág is az, 
forgattam jobbra is balra is. Mint kis gyermek a 
játékszerrel, úgy bántam u szivemmel, akkor még 
együtt volt a szivem, nem hiányzott belőle egy 
szemernyi sem, élesre fent kardommal addig 
simogattam, ipig kedvem kerekedett feldarabolni 
ót. Oly szépen, oly nyugodtan tűrte bármit is 
cselekedtem vele.

Nem tudom hány darabra oszthattam, de 
igen nagyon sok kis részecskére hullott szét, alig 
tudtam megint Összeállítani, rózsalánccal kötöttem 
össze. A kis fáncocskákat pedig egy erős végbe 
fogtam össze, úgy tettem vissza a szivemet helyére, 
de elég elővigyázó voltam a láncvégét jól meg
erősíteni. hogy nz elválaszthallanul maradjon 
olt meg.

Pillangó módra kerültem egyik mulatságból 
a másikba, egyik bál a másikat váltotta fel. Tán
coltam. knrizáltnm, mulattam, vallottam rettene
tes sokat. Fiatal az ember és szerelmes. Hány 
kis lánynak adtam a szivemből Isten a megmond
hatója. Sokáig kitartott a szivemből, sok részre 
osztottam. Egy szép napon este, társaságban egy 
remek szép leány mellé kerülök, szürcsölgetjük 
a theat, mely aztán teljesen feleslegesen befütött,

amúgy isten igazában. Adva van egy szép leány, 
egy fiatal hadnagyocska, thea, estély, sokáig együtt- 
lét, nem nagy probléma-fejlegető tehetség kell 
ahhoz, ht gv lisztában legyünk azzal, a minek 
okvetlenül be kellett következnie, szerelmi vallo
más formájában.

„Imádom,” angyal, szivein, mindenem, valóm,
mind-mind már régen nem az enyém..................
igy ömledeztem . . .

De a kis istennő, ki így látszott, már némi 
gyakorlattal bírt a szerelmi vallomás megítélésé
nek himes mezején, legbájosabb mosolyával, igy 
válaszolt .szeret, azt mondja? no jó, lássuk, azt 
a felajánlott szivei ?

Persze iszonyúan meg voltam szorulva, 
hiszen a sok mulatozásban, hol itt, hol ott hagy
tam szivemnek egy-egy részéi és most azon 
vagyok, hogy ez egyszer igazán kellene az a 
tavaszi poéták által annyiszor megénekelt szív
nek csúfolt husdarab, de hát nincs és nincs mit 
tegyek? hova forduljak?

Szorultságomban eszembe jutott az én Ámor 
cimü barátom aki már annyiszor segített ki a hí
nárból. Rögtön stafétát menesztettem hozzá, adjun 
ha máskép nem lehet kölcsönbe egy tartalékos 
szivet. Kaptam egypt tőle, a melylyel azután imá-

dottamhoz siettem de nagy kudarcot vallot
tam ; a kis hamis ráismert a tartalékos szivre, 
mely nem tud úgy szeretni, oly igazán érezni, 
mint az igazi és követelte, hogy vagy megkapja az 
én szivemet, vagy pedig vége vége mindennek 
mint azt a nóta is olyan találóan mondja.

Mit tehetem, jó volt, hogy a szivrészletet 
oda erősítettem rózsalánccal a helyéhez, s hogy 
most szorultságomban megfoghattam azt a bizo
nyos láncvéget és egy jó nagyot ránthattam rajta. 
Hitetlenül sok szív rész került igy vissza t. i. azok 
a részek, a melyek közömbös helyen voltak el
helyezve, vagy nem törődtek vele, vagy más szív 
szorította ki az én szivemrészét helyéből, szóval 
vissza került egy nagy része, csak azok a lánc
szemek szakadlak el, a hol még törődtek szivem
mel és erősebben tartották. A rózsaláncok tud
valevőleg nem igen erősek s nem nagy eró kell 
oda, hogy elszakadjanak, ha csak nem viselik gond
ját mindkét részről. Azért is van olyan nagyon 
igaza annak a dalnak, a melyben olyan busán 
éneklik, hogy há t :

r Mindenféle szerelemnek vége szokott lenni*
Igen hát a szivem, ha nem is egészen, bizo

nyos hányadában vissza került és siet*em vele 
imádott kis angyalomhoz . . . .  épen fel akarom
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Egy év.
— A városi múzeumról. —

Most egy éve, hogy a selmeci városi !ntizeim.'; 
a múlt évi június 30-án kezdődött bányászati és 
erdészeti kongresszus alkalmával megnyílt.

A gyors elhelyezés és berendezés elég nagy 
gondol és fáradságot okozott, de a siker el nem 
maradt.

A ki eddig csak látta, — és sok hozzáértő 
látogatta meg már eddig ezen legújabb kultúr
intézményünkét — mindenki elismeréssel adózott. 
De lehető-e az másként ott, hol már magában 
véve az anyag oly rendkívüli érdekes és törté
nelmi becsesei biró.

Csak egymagában az okmánykiállilás megra- 
adja a történalembuvár figyelmét és érdeklődését, 
ha ott látja a XIV., XV., XVI., XVII. és XVIII. 
századokból származó eredeti és történelmi neve
zetességgel biró okleveleket, nemesi adomány-le
veleket és úsi városi privilégiumokat. Régi XV. 
századbeli gyönyörű kőemlékeink és fegyvertárunk 
s ehhez tartozó többi gyűjteményeink lekötik az 
arkeologus, gazdag éremgyiiileményünk a numis- 
malikus, ritka szép ősnyomtatványaink és más 
nyomdatermékeink a bibliográfus, óvárunk épít
kezése s különösen a kőcsigalépcső az arkitektus, 
a bányászat köréből kiállított tárgyak a bányász, 
egyes képek és szoborminták a művész érdeklő
dését. Az 184S- és 49-ik szabadságharezra vonat
kozó és két külön szekrényben elhelyezett tár
gyak pedig szintén egyik nevezetesebb gyűjtemé
nye a múzeumnak. De a nem szakértő is örömet 
és nemes, tanulságos szórakozást talál e muzeum 
megszemlélésekor. Az iparos a régi czéhemléke- 
ket és egyes érdekes régi iparkészitményeket lát
hatja ott. És e gyűjtemény egyre gyarapodik, 
egyre bővül.

Már nem volt elég a vár belső részében 
lévő kápolna és szekreslye, be kelleti rendezni a 
torony alatti úgynevezett pánczélszobát, hol érté- 
kileg véve a legbecsesebb tárgyuk helyeztettek el. 1 
Berendezletett két uj lülke és némileg az I. eme
leti úgynevezett lovagterem is. Jelenleg berende
zés alatt áll egy harmadik fülke.

A múzeumról a legpontosabb leltár készült 
el es a fél év előtt kiadott katalógusa egy kibő
vített ujjal fog pótoltatni.

A kormány figyelme is ide irányodon és 
állami segélyt nyert e szép fejlődésnek induló 
kultnrinlézmény, sőt kiláfásba van helyezve, hogy 
a történelmi és műemléki becscsel biró óvárunk 
múzeumi czélokra államsegélylyel renováltalik.

ajánlani neki az ingyen ósszeloltozolt szivemet, a 
mikor András a szolgám nagy csizmájával és még 
nagyobb lármájával a szobámba ront, lelkendezve
jelentvén :

Hadnagy Uram jelentem aiásan a század 
már importra áll kéreti az őrmester ur Rugós, 
hogy lessék kijönni............

Oda kaptam a szivemhez, olt van e még a 
helyen ? Ott volt szegény csak kissé hevessebben 
dobogott, mert megijesztett nagy lármáájval a le
gényem én azt hittem ég a kaszárnya, pedig hát 
csuk üt óra délutántól fogva aludtam és álmod
tam egyfolytában hajnali hatig . . .

Most kezdem csak érteni, miért mondják, 
hogy sajog a szivem , . .

ügy látszik az én fantazmagóriámnak néha 
napján valóra válni vágyik kedve, és ezt a pro
cedúrát nevezték el „szivsajgasnak", de ha nincs 
is úgy, akkor is kérem bocsássanafc meg nekem, 
hisz azért fanlazrnagóri a hogy fantazmagória le
gyen ............

Dr. Amant Leó.

Városunk belépett az orsz. múzeumi és könyvtári 
bizottság kebelébe, alávetette magát a múzeumok 
és könyvtárak főfelügyelősége hatáskörének és 
ellenőrző, de egyúttal útbaigazító fenhatóságának.

Es mindez egy évi munkálkodás eredménye!
Ha így folytatjuk és a nagyközönség is oly 

nemes érdeklődéssel vesz részt a válvetelt köz- 
törekvésben, akkor nem sokára országos hirü 
nevezetességgel fog városunk gyarapodni.

Hogy a közérdeklődés immáron) pedig nem 
csak az idegeneknél, hanem közönségünkben is 
megvan, mutatja azon körülmény, hogy a városi 
muzeum látogatók könyvében az elmúlt év alatt 
935 =  kilencszázharmincöten írták be nevüket 
és igen sok látogató volt, a ki ezt nem telte.

Igaz őröinrnpl konslaláljuk e határozottan 
szép eredményt, melyet a muzeum létesítői és 
vezetősége egy év alatt elért s teljes elismeréssel 
vagyunk önzetlen, dicséretre különben nem szo
ruló derék munkásságuk iránt. Anyagi julalom- 
ban — tekintettel a város szűkös viszonyaira — 
úgy sem számolhatnak, legyen jutalmuk e varos 
közönségének hálája és a szakértőknek s első 
sorban a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
dicsérő elismerése.

Tisztviselők érdeke.
Nem régiben hoztuk a tordai állami tiszt

viselők felhívását, melynek következtében Selmec
bányán is megindult a mozgalom az állami tiszt
viselők helyzetének javítása érdekében. Most egy 
másik felhívást kaptunk az Alföld metropolisából, 
Szegedről, amely szintén a tisztviselők érdekében 
országos kongresszus összehívását javasolja.

Szívesen tesszük közzé e felhívást is s a 
magunk részérül a szegedi felhívást a cél érde
kében még hatékonyabbnak látjuk!

Felhívás a magyar állaiHi tisztviselőkhöz!
Hiába minden küzdelem — széthúzó erőkkel.
Hiú erőlködés az csupán, mely célra nem

vezet.
Egy emberként kell összetartanunk, hogyha 

azt akarjuk, hogy szavainknak súlya, küzdelme
inknek sikere legyen.

Ne helyenkint és egyen kint, vagy csoporton- 
kint, hanem az egész országból egyetlen tömeggé 
összeadva egy emberként kérjük nyílt szívvel, 
egyenes lélekkel, őszinte szavakkal tisztességes 
megélhetésünk biztosítása végett fizetésünk és lak
pénzünk mielőbbi jelentékeny fölemelését, a tiszt
viselők gyermekeinek az állami tanintézetekben 
vató tandijmentességét, a szolgálati pragmatikát 
és a nyugdíjtörvénynek (188^: XI. t.-c.) különö
sen a szolgálati időre, az özvegyi nyugdíjra és a 
gyermeknevelési pótlékra való tekintettel leendő 
megváltoztatását.

Tartsunk országos kongresszust
Ez az egy ut vezet csak a sikerhez.
Mi szegedi állami tisztviselők mai napon 

tartott értekezletünkön már kimondottuk, hogy 
hogy egy országos tisztviselő kongresszusnak 
egybehivását és annak a folyó év őszén akár 
Budapesten, akár Szegeden való megtartását szük
ségesnek tartjuk.

E célból az előmunkálatok megtételével meg
bíztuk azt a 100 tagból álló intéző bizottságot, 
amelyet — az állami lisztviselők érdekében a 
Tordán alakult intéző bizottság példájára — mai 
napon mi is megválasztottunk.

Ennek az intéző bizottságnak feladata:
1 Az ország összes állami hatóságainál és 

hivatalainál alkalmazott tisztviselőket az iránt 
való nyilatkozatra felhívni, hogy részükről is szük
ségesnek Iartják-e egy országos tisztviselő kon 

| resszusnak egybehivását és annak Budapesten vagy 
Szegeden való megtartását ?

Továbbá, hogy kivánnak-e azon részt venni 
és hogy kik által akarják magukat képviseltetni? 1

2. Az országos tisztviselő kongresszus elé 
terjesztendő memorandumot szerkeszteni, amely
ben kifejtessék, hogy kongresszusra miért van 
szükség és hogy mit akar kérni a kongresszus 
a kormánytól ? Ezt a memorandumot azután a 
kongresszus által megválasztandó küldöttség át
nyújtaná Ó Felségének a magyar királynak, to
vábbá a nunisterelnőknek, a : összes minisztereknek, 
a főrendiház és képviselőház elnökeinek. A kon
gresszus állal megválasztandó központi állandó 
bizottság pedig megküldeni az összes országgyűlési 
képviselőknek.

Mozgalmunk és föllépésünk nem a kormány 
ellen irányul. Távol áll tőlünk ennek még csak 
a gondolata is. Ellenkezőleg épen azért mozgo
lódunk most és épen azért lépünk fel most, mert 
ügyünkre nézve teljes bizalommal vagyunk 0 kor
mány-, különösen annak elnöke iránt, minthogy 
meg vagyunk győződve a kormánynak s különö
sen elnökének irányunkban való legteljesebb jó
indulatáról és legőszintébb jóakaratáról.

Ha valaha, úgy most időszerű mozgalmunk 
és fellépésünk, mert Jazok jóindulata és őszinte 
jóakarata reményt támaszt bennünk a siker iránt.

Magyaros nyíltsággal és férfias önérzettel 
akarjuk azért egy országos tisztviselői kongresszu
son elmondani szóval és kifejteni memorandum
ban bajainkat és kérelmeinket s meggyőzni a kor
mányt és a sorsunkat intéző férfiakat arról, hogy 
a mi érdekünk egyszersmind az ország érdeke 
is, amelyet sürgősen orvosolni immár elodázha- 
tatlanul szükséges.

Jelen felhívásunkkal bizalommal fordulunk 
az ország összes állami hatóságaihoz éshivatalaihoz 
kérve azok főnökeit és vezetőit: tartsanak szék
helyükön mielőbb értekezletet s nyilatkozzanak 
az iránt, hogy részükről is szükségesnek tartják-e 
egy országos tisztviselői kongresszusnak egybe
hivását és annak Budapesten vagy Szegeden való 
megtartását ? továbbá, hogy kivánnak-e azon 
résztvenni ? és végre, hogy kik által akarják ma
gukat a kongresszuson képviseltetni? Értekezle
tükről vegyenek fel jegyzőkönyvet és küldjék el 
azt, a memorandum kidolgozásához velünk közölni 
netalán szükségesnek vélt adatokkal együtt 1901. 
évi augusztus hó 1-ig Szegedre, az itteni intéző- 
bizottság igazgatósága címére, hogy ez alapon az 
itteni intézőbizottság az előmunkálatokat meg
tehesse,

A szegedi állami tisztviselőknek 1901. évi 
junius 16-án tartott értekezletének határozatából.

Káplány Géza,
kir. táblai bíró, 

az intéző bizottság elnöke.

Kalner Elek, Perjéssy László,
kir. tan. pénziigyigazgató, felső keresk. isk. igazgató, 

az intéző bizottság igazgatója, az intéző bizottság igazgatója,

Pálffy Zsigmond,
kir. poeta-távirda főtiszt,

az intéző bizottság jegyzője.

Munkát és kenyeret I
Nem szegény emberek, de gazdag gyári 

igazgatok jártak el a napokban Hegedűs keres
kedelmi miniszternél, hogy a vezetésük alatt levő 
vasgyárak részére munkát kérjenek. Vaskos em
lékiratukból, melyet ez alkalommal átnyújtottak, 
kidomborodik az a kérelem, hogy az összes Ma
gyarországon lévő fahidaknak tervbe vett átala
kítását vas-szerkezelüekké mielőbb foganatosítsák.

Senki se tagadhatja, hogy jelenlegi munkás- 
viszonyaink között a miniszter elé terjesztett ké
relem jogos és méltányos és Hegedűs Sándor, 
aki érzékkel bir az akcióknak kellő időben való 
megindítására, csakugyan meg is ígérte, hogy a 
vasgyár-igazgatók kérlmét hamarosan teljesíteni 
fogja.

Nagy horderejű kezdeményezés ez, melynek 
áldásait nemcsak a vasgyári munkások, hanem
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egyéb munkások, vállalkozók, kereskedők és csak
nem az egész üzleti világ fogja élvezni. Mert az 
az uj vashidak építkezése munkát ád a kubiku
soknak, fuvarosoknak, kőtaragóknak, kőmivesek- 
nek és számtalan egyébb munkásoknak.

Mikor tehát a terv üdvös voltát belátja 
mindenki, csak az a kívánni való maradna, hogy 
az minél előbb — a rendestől eltérő gyorsaság- 
gal — szűrődnék át a hivatalos retortákon. Gon
dolni se merünk arra, hogy a terv megvalósítá
sához már az aratási munkálatok befejezése után 
lehetne fogni, a mi azt egyrészt könnyebben ke- 
resztülvihetőhbé, másrészt pedig áldásosabbá tenné. 
Könnyebben keresztülvihető volna a terv, mert a . 
jelenlegi bőséges pénzviszonyok mellett a vállal
kozási kedv évekig tartott lelhárgiájából ébredezni 
kezd és igy nem kellene tartani attól, hogy a 
vállalkozók rátartósuk lennének, áldásosabbá pe- j 
dig a terv gyors keresztülvitele azzal válnék, hogy 
az aratás befejezése után a munkások azonnal ; 
ismét jó Keresethez jutnának.

Mikor a praktikus élet ilyen követelőleg 1 
nyilatkozik meg, mégis jó volna az inkább elmé- j 
Jeti célokat szolgáló hivatalos lassúságot megró- ; 
viditeni: a felesleges tanácskozások az ügyira
toknak hivatalból hivatalba, ügyosztályból ügyosz- j 
tályba való utaztatását legalább a sok megálló- . 
helytől felszabadítani, és alapos, de rövid meg- | 
fontolás után gyors határozásra jutni.

A szegény munkásembert, aki családjának 
kenyeret kénytelen adni, kevéssé kecsegteti az a 
remény, hogy meg csak a jövőben lesz munkája ; ; 
mert a munkás egyedüli tökéjét — két keze ; 
munkáját — addig parlagon nem heverte'heti. ; 
Neki és családjának minden nap kell a betevő 
falat kenyér és ezt szem előtt kell tartani azok
nak, a kik a munkások megélhetési viszonyain ; 
nemcsak szép beszédekkel, hanem tettekkel is se
gíteni akarnak. Ez a fontos kérdés, most, mikor , 
a munkásoknak még van keresetűk igazán sür
gős; most kell gondoskodni arról, hogy a mikor I 
a zordonabb idők beállanak, ne ismétlődjenek a ! 
múlt télen uralkodott Ínséghez hasonló viszonyok.

Az önérzetes munkást nemes szivü adako
zásokkal, melyek rendes keresetéhez képest csak 
szerény segélyeknek tekinthetők, sohasem gyámo- 
lithatjuk annyira, mintha munkát és keresetet biz
tosítunk neki. A társadalom áldozatkészségét sem 
kell akkor annyira igénybe venni s igy ama sok j 
társadalmi bajnak, melyeknek kutforrása nagyrészt j 
a munkahiány, is elejét vesszük

Sokat szenvedett mindenki a nehány év óta j 
tartó válság alatt, amely tetőpontját a mull télen 
érte el. Még egy ilyen tél és számos becsületes i 
és tetszetős exisztencia megy tönkre.

Mindezek következtében kívánjuk, hogy He
gedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter a vas- 
hid-épitési munkálatokat, mint a munkások egy 
jelentékeny része fölötte üdvös intézményt, mié- [ 
több megkezdetné.

H Í R E K .
— Lapunk mai száma a kettős ünnep miatt 

nem vasárnap, de szombaton reggel jelent meg.
— Személyi hírek. Pulszky Ágost dr. és 

Mikszáth Kálmán országos képviselők csütörtökön 
több napi itt tartózkodásra Selmecbányára érkez
tek. — Szitnyai Józset kir. tanácsos polgármester 
Aradról, ahol a törvényhatósági városok polgár
mestereinek gyűlésén vett részt, e hó 27-én haza
érkezett, — Haitik Frigyes dunáninneni kerületi 
ág. hitv. evangélikus püspök a múlt héten ide
érkezve részt vett a lyceumi érettségi vizsgálato
kon. — Farbaky István orsz. képviselő múlt 
héten kedden hazaérkezett, s csütörtökön vissza
utazott a fővárosba.

— Szent-Antal vendéget Koburg Fülű/) 
herceg, Szent-Antal ura és Szapdry Pál gróf

Magyarul szag volt miniszterelnöke múlt szerdán 
este érkeztek nieg a Selmecbányái vasúton s 
azonnal Szent-Antalba hajlottak. A herceg és 
vendége több napot töltenek Szent-Antalban s 
naponta vadásznak.

— Egyházmegyei közgyűlés. A nagyhonti 
ág. hítv. evang. egyházmegye jövö hó 4-én, csü
törtökön a lyceum tanácstermében közgyűlést tart.
A gyűlés istenilisztelettel kezdődik s főbb lárgyai 
a kővetkezők: 1. Az esperes jelentése. 2. A beszá
molásból eredő szükséges határozatok meghoza
tala. 3. A bizottságok jelentése: a) A szabalyren- 
deleti bizottság véleményes jelentése az egyház
községek szervezetéről, a középiskolai vallasokta- j 
fásról, az iskolai bizollságok s a lielmissió szer
vezetéről b) Az iskolai bizottság jelentése s javas
latainak tárgyalása, c) A számvevőszék jelentése 
az egyházmegyei pénztáros zárszámadásairól s az 
egyházmegyei költségvetés beterjesztése, d) A 
gyámintézeti bizottság jelentése. 4. Jelentés a 
tani tói korpótlékról s fizetés-kiegészítésről. 5. A 
papi s tanitói segélyzó-intézet állapotáról szóló 
jelentés. G. Mely lépések történtek jogigényeink 
érvényesítésében a bányakeriilettel szemben. 7.
A segélyt kereső folyamodások elintézése. 8. Kép
viselők kiküldése a folyó évi augusztus 28 és 29-én 
Pozsonyban megtartandó kerületi közgyűlésre.
9. Megállapított kongrua. 10. A kerOleti tanítóképző 
felállítása és segélyezése. 11. A kerületi leányiskola 
segélyezése s egyéb folyó ügyek tárgyalása. 12. 
Hitelesítő bizottság kiküldése. A közgyűlést meg
előzőleg ugyancsak a lyceumban bizottsági ülések 
lesznek július hó 3-án szerdán. A bizottsági ülé
sek sorrendje a következő: Reggeli 9 órától tartja 
a szabályrendeleti bizottság ülését a kis teremben; 
tagjai: Az egyházmegyei elnökség, Sulyovszky 
Aurél, Thuránszky Zolién, Holuby Adolf, és Krupee 
István. 11 órától tarIja ugyanott ülését a papi 
segélyzö-intézet kormányzó bizottsága; tagjai: 
Holuby Adolf. Dedinszky József, Bújna Márton, 
Fuchs János, Bernét Sándor. Reggeli 9 Órától 
tartja a nagy leiemben ülését az egyházmegyei 
számvevőszék, felülvizsgálva az egyházmegyei 
pénztáros zárszámadásait, — a pénztári; össze
állítja az egyházmegyei költségvetést, tagjai; 
Borbély Pál, Hrencsik Károly, Schulpe Alfonz, 
Holuby Adolf, Fuchs János, Rell Sámuel. Délutáni 
3 órától tartja a nagy teremben az iskola-bizott
ság ülését: tagjai: Az egyházmegyei elnökség; 
helyetteseik: Vajda Pál, Holuby Adolf, a körlel
készek, továbbá: Farbaky István, Svehla Gyula, 
dr. Králik Lajos, Plachy Gyula, Szulyovszky 
Aurél, Roliács Ödön, a bizottság jegyzője : Szluka 
János. Ugyanezen időben tartja a kis teremben 
az egyházmegyei gyámintézet beszámoló gyűlését 
s elintézi a beérkezett folyamodványokat; elnök
sége hivatalból az egyházmegyei elnökség, Helyet
teseik : Ivánka László, Holuby Adolf, pénztárosa: 
Blaskovics Miliduch, egyéb tagjai az egyházközségi 
kiküldöttek.

— A polgári dal- és zenekör holnap va
sárnap délután tartja meg rendes évi közgyűlé
sét a Rónán, kedvezőtlen idő esetén pedig a vá-

j  rosi vigadóban. A közgyűlés után hangverseny 
j  és lánc lesz. Városunk e derék egyesületének mulat

sága iránt város szerte nagy az érdeklődés s az bizo
nyára a legsikerültebb nyári táncmulatság lesz

— A városi múzeumnak ajándékoztak: 
Kurlz János egy régi öntött vas kehelyforma 
dohánytartó!, melyen bányászok különféle alakí
tásban láthatók; Margócsy János egy .Brause 
Pnlver bevésésü rézlemezt (chlissét) Winterlich 
selmeci gyógyszerész idejéből, (a múlt század 
elejéből,) egy gyógytári számlát 1816-ból és egy 
orvosi vényt 18t9-ből. -— Fogadják a muzeum 
vezetőségének köszönetét.

— A népszámlálás. A folyó évi januárius hó 
1 — 10 napjain loganalositnü népszámlálás, melyet 
Krausz Kálmán rendőrfőkapitány vezetése mellett

39 számláló biztos végezett városunk területén 
igen pontosnak bizonyult. E napokban érkezett 
meg városunk polgármesteréhez a m. kir. köz
ponti statisztikai hivatal átirata, mely szerint a 
felülvizsgálás az összeírást helyesnek találta. 
Ezen népszámlálás városunknak összesen 2921 
K 69 fillérjébe kerüli, mely ősszeg a 39 bizto- 
napi- és fuvardíjaira, szállításra és anyagbeszer
zésre forditlatott. Ki lett összesen állítva : 16402 
drb. számlálólap és 2126 házi gyüjlűiv, összeira- 
tott pedig összesen 16 209 jelenlevő, 193 vendég 
és 848 távollevő vugyis összesen 17 250 egyén. 
Érdekes azon két könyv is, melyei a számláló
lapokból készített a főkapitány és a melyek egyi
kében a lakosság házszám szerint, a másikban 
pedig a. b, c rendben van összeírva úgy. hogy 
az 1900. évi dec, 31-iki állapot szerint bárki is 
feltalálható; ezen könyvek szerint lett pótolva 
most a bejelentési hivatal anyaga is.

— Halálozás. Egy derék urnö még a régi 
jó világnak derék magyar asszonya, Karatnai Bodó 
Gyűrgyné a dohánygyári igazgató nejének anyja 
hunyt el e héten szerdán délután. Halála nem 
volt hirtelen, hosszas kínos testi szenvedés előzte 
meg s ez szolgáljon vigasztalóul azoknak, akike' 
a halál még is gyászba boritott. A gyászoló csa- 
ád a halálesetről a kővetkező szomorú jelentési 
adta ki:

Karatnai Bodó György, úgy a saját, mint leánya Krbsk 
Ottókéi'nt, szül. Bodó Ilona és nagyszámú rokonság nevében 
mélyen megszomorodva jelenti, hogy neje, a jó anya és rokon 
Karatnai Bodó Györgyné szili. Nagyváradi Sarkantyus Gyulai 
Ilona íolyo évi junius 26-án d. u. 1 órakor életének 64-ik, 
házassága 43-ik évében hosszú, kínos szenvedés után elhunyt. 
Drága halottunk hűlt tetemeit e hó 28-án d. u. 4 érakor ki
sérjük örök nyugalomra a dohánygyári igazgatói lakásból az 
ág. h. evang. temetőbe. Selmecbánya, 1901. évi junius 26-án. 
Örök nyugalomra legyen csendes!

Örök nyugalomra tegnap délután kisérlük 
ki a temetőbe s a mellé helyeztük, a kit éleiében 
jó anyaként szerelőit.

— Tüzeset. Múlt héten az Erzsébel-utcai 
Králik-féle háznak fedele meggyulladt és a nagy 
szárazság miatt gyorsan terjedt rajta a pusztiló 
tűz. Szerencsére idejében észrevették a tűz kelet
kezését s a padláson levő vízzel sikerült a tüzet 
eloltani. A ledéi a kéményből kipattant szikrától 
gyulladt meg.

Változás a póstai szolgálatban. Hege
dűs- Sándor kereskedelemi miniszter a posta tá
vírda és távbeszélő szolgálat időtartamát folyó 
évi julius hó 1-től kezdve újból szabályozta, a 
ezzel kapcsolatban az eddigi vasárnapi munka 
korlátozást, az összes hivataloknál a közünnepekre 
is kiterjesztette (u. m. Újév napja, Husvét hétfője, 
Áldozó csütörtök. Űrnapja, Pünkösd hétfője, Ka
rácsony első és másodnapja, továbbá a törvény
hozás állal nemzeti ünnepnek nyilvánított ápri
lis 11-ike és augusztus hó 20-ika).

Kincstári kivataloknál a felvevő szolgálat 
hétköznapokon változatlan marad, vagyis d. e,
8—  12 és 2—6-ig de a postautaliány és póstata- 
karékpénztári felvétel és kifizetés csak d. u. 5-ig. 
Vasárnap és ünnepnapokon azonban csak d. e.
9— 12, illetve utalvány és takarékpénzlári szolgá
latra d. e. 9—>/s 12-ig. Nem kincstári hivatalok
nál a felvevő szolgalat hétköznapokon minden
fajta küldeményre nézve délelőtt és délután együtt • 
véve legfeljebb 6 órára terjed. Vasárnapokon d. 
e. legfeljebb 2 óra.

A távírda és távbeszélő szolgálat a nagyobb 
kincstári hivataloknál, mint az itteni, hétköznapo
kon változatlan marad, vagyis télen 8-tól esti 9-ig 
és nyáron reggeli 7-től estei 9-ig. Vasár- és ün
nepnapokon azonban csak 1/,9—l/2t2 és d. u. 
2—3-ig.

A leadó szolgálat, illetve a posta küldemé
nyek és táviratok kézbesítése kőznapokon vál
tozatlan marad. A kincstári hivataloknál azon
ban a póstahivatalban átveendő küldemények 
(hivatalos levelezések, fiókbérlök) részere a hiva



talos órák köznapokon is meghatározott órákra 1
korlátozhatók.

Vasár- és ünnepnapokon a posta küldemé
nyek kézbesítése általában csakis délelőtt még 
pedig levélpostára nézve legfeljebb kétszer, a többi 
minden fajta más küldeményre nézve csakis egy
szer történik, — Délután kizárólag csakis a hír
lapok kézbesittetnek, és pedig ott, a hol a hírla
pok kézbesítése van berendezve, mint Selmecbá
nyán, a hírlap kihordók állal vitetnek ki, más 
helyeken pedig a postahivatalban adatnak ki a 
jelentkező feleknek, mi végből, ha a budapesti 
hilapok a délnláni járattal érkeznek be, a hiva
tal a posta megérkezése után ('/,) félóráig nyitva 
lesz tartva.

Táviratok és express küldemények kézbesí
tése vasár- és ünnepnapokon is a hivatal távírda 
szolgálati jellegéhez mérten történik.

Vasár- és ünnepnapokon, a lentiek értelmé
ben a levélgyüjtések száma ugyancsak csökken
hető.

— Hontvármegye szabadelvüpártja e hó
18-án tartotta meg Ipolyságon a városház nagy
termében Somogyi László elnöklete alatt közgyű
léséi. Dacára, hogy alapvető kérdésről, a párt uj 
szervezkedéséről volt szó, valami nagy érdeklődés 
nem igen mutatkozott, amennyiben a vidék intel
ligens elemei csekély számban voltak képviselve.
A gyűlés tüzes és érdekes vita után azon elvi 
kérdés mellett foglalt állási, hogy a vidék is kerü
letekként autonomikus módon szervezkedjék, 
szerve a végrehajtó bizottság legyen, és a kerü
let maga állíthassa föl jelöltjét. Majd alelnükökké 
Veress Gyulát és Toldy Zsigmondot, pénztárossá 
Kinszky Miksát, jegyzővé Nedecky Pált válasz
tották meg, s végül megalakították a központi 
végrehajtó bizottságot.

— A lyeeumi érettségi vizsgálatok tegnap 
pénteken értek véget. Érettségire összesen 54 ta
nuló állott elő s rnint értesülünk a vizsgák jó 
sikerrel folytak le. Hörk József miniszteri biztos 
ma szombaton utazik el.

— Vizsgák az akadémián. A bányászati 
és erdészeti akadémián az évzáró vizsgák a jővő 
hóban lesznek. A vizsgálatok 1-én kezdődnek s 
a vasárnapok kivételével napról-napra tartanak 
a hó végéig.

— A Magyar földtani társulat ez idei 
nagygyűléséi Selmecbányán, a meghívó szerint 
az oszág egyik geologiailag legklasszikusabb terüle
tén tartja meg szeptember hónapban. A részletes 
programmot annak idején ismertetni fogjuk.

— A vigéeek alkonya. Ez évi julius hó 
1-én lép életbe az 1884. évi XVII. t.-c. 50 §-át 
módosító 1900. évi XXV. t.-c. mely szerint julius 
1-161 kezdve a megrendelések gyűjtése (u. n- 
vigéckedés) a kereskedő vagy iparos lakhelyén 
kívül csak oly iparosoknál és kereskedőknél van 
megengedve, kik üzletkörükben az illető áru ela
dásával vagy felhasználásával foglalkoznak, tilos 
azonban ezen megrendelés gyűjtés a magánosok
nál. — Oly közérdekű törvényes intézkedés ez, 
hogy úgy a törvényi, mint az élcibeléplető ren
delet egész terjedelmében fogjuk közölni jövő 
számunkban. Felhívjuk reá a közönség figyelmét.

— Az államjegyek bevonása. A még for
galomban lévő 112 millió forint, azaz 224 millió 
korona értékű államjegyeket szeptember 1-én 
vonják be. Addig elkészül 164 millió korona 
értékű tizkoronás bankjegy 64 millió korona
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értékű ölkoronás ezüst érem pedig mar készen 
van. Az őszre tehát egészen eltűnnek a forintra 
szóló pénzjegyek.

— Orgona felszentelés, A Selmecbányái 
rom. kaih. Szt. Katalin Egyesület által a Szent 
Katalinról címzett templomba beszerzett uj orgo
nának felszentelése ma Péter és Pót napján lesz. 
Az egyesület e szép ünnepélyére ez utón is (el
hívjuk az érdeklődők figyelmét.

— Egyházi zenekurzus Selmecbányán. 
Magyarországon a maga nemében ez az első tan
folyam, mely holnap után, héttőn veszi kezdetét s 
négy napig fog tartani. Eddig negyven kántor jelen
tette be jövetelét A kurzusnak az a célja, hogy 
az egyházi népénekek eljátszásai, harmonizálását 
tanítsa a kalliolikus kántoroknak. Előadókul 
Kérdi, GUitt és dl1. Kováié karnagyok, az egyházi 
zenevilág előkelő alakjai fognak szerepelni. A kur
zus lefolyás Írói annak idején tudósítást hozunk.

— Köszönet nyilvánítás. A városi róm. 
kath. elemi fiúiskola igazgatósága ez utón is 
hálás köszönetét fejezi ki a város tekintetes taná
csának, továbbá Podhragyai Pál, Krbek Ottokár, | 
Heigel Albert, dr. Stuller Gyula, Csányi Ottó, 
Fekete Dezső, Kampós József, Dobó Sándor, 
Velics György és Ginül István uraknak, akik az 
intézet záróvizsgálatai alkalmából pénz illetve 
könyvadománynyal jutalmazták meg az iskola 
jeles növendékeit. Heigel Albert dohánygyári igaz
gató ur által adományozott 10 koronát Potonyi 
József I. és Detvan János IV. osztályú növendé
kek nyerték el.

— A tűzoltók nyárt táncmulatsága mull 
vasárnap a legszebben sikerült. Pompás idő 
kedvezett Szent Flórian katonáinak, kiknek mulat
ságára mondhatni az egész város közönsége 
kizarándokolt a Rónára.

— Az akadémiai főlövészet ma szombaton 
van az akadémiának szép telepén Kisiblyén. A 
fölövészetre, mely ünnep számba megy az akadé
miai fiatalság körében, sok vendége, is meghívtak.

— Iparostanulők vizsgája. Az iparos ta- 
noncok vizsgája holnap vasárnap délelőtt lesz a 
városi elemi fiúiskolában.

— A kereskedő tanulók vizsgája e hó
30-án délután 2 órakor lesz a városi elemi fiú
iskolában.

— Rendőri hírek. Összeégett gyermek. Bankán 
Hrncsiár Aulai 5 éves kis fiúnak e hó 21-én 
meggyulladt a ruhája s a szegény gyermek oly 
súlyos égési sebeket szenvedett, hogy négy napra 
rá meghalt. — Halál a patakban. Hodrusbányán 
Zajacz Péter bányász f. hó 27-én Spitzer Ede 
korcsmájában sokat talált inni a tüzes italból s 
ez halálát okozta, mert hazamé net beesett a se
kély patakba, s olt megfulladott. — Hirtelen halál. 
Bélabányán tegnap reggel halva találták szobájá
ban özv. Minka Jánosné 63 éves öregasszonyt. A 
megejtett vizsgálat szerint halálát valószinüicg 
szívszélhüdés okozta.

— Az Anker élet és járadék biztosító tár
saság april hó 20 tartotta XLtl. rendes közgyű
lését gróf Prokesch Osten Antal ur elnöklete 
alatt. A társaság vagyona 138 millió koronára 
emelkedett. Ebből Magyarországra esik: Magyar 
értékpapírokban: 14,472.457'75 K jelzálog köl
csönök 13,005.200 K és a budapesti ingatlan
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(Anker udvar) 1,063768 K 80 f összesen 28,541.420 
K 55 f. A részvényszelvény (200 koronával) és a 
mi hirdetésben kimutatott nyeremény osztalék a 
társaság bécsi és budapesti pénztáránál készpénz
ben felvehetők. A nyeremény osztalékot az aláirt 
szelvény ellen a társaság helybeli képviselője is 
kifizeti.

— K in r lü  l i ih ifh .  A Deák-utca 17-ik számú ház
ban az emeletes lakás 7 szoba stb. folyó évi óktéber tió 
1-étöl kiadó — úgyszintén ott többféle bútor stb. eladó.
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Ne menjetek . ..  !!
(A Farbakysták falra ragasztott vezércikkéből.)

Ne menjetek, ne menjetek 
Pulszky programmjára e l !
Hanem azért tisztelnetek 
Pulszky doktort nagyon kell.
Nem sokara Farbak — István 
Tartja beszámolóját.
Felsorolni fogja is tán 
Tetteinek millióját,
Erre aztán menjetek el 
Earbakynak hívei,
S halljátok lelkesedéssel,
Mik voltak a művei.
Megmondja ö azt is nekünk,
Jövőben mit fog tenni.
Ötven éve van már köztünk —
Tudja- minek kell lenni 
A városnak mély kátyúba 
Került nehéz szekerét 
Kizökkenti ham arjába 
Ismerjük erős kezét.
A selmoci szabadelvű 
Pártnak ö a jelöltje . .
Pulszky?? Hiszen csak kis szerű 
..Töredék" áll mögötte. — —
Ne menjetek, no menjetek 
Pulszky program injára el !
Hanem azért tisztelnetek 
PuUzky doktort nagyon kell.

(Az olvasó „tisztelt polgártársak*4 kara.)
Mégis fene ember lehet 
Ez a Pulszky Ágoston !
Mert, hogy minket miért kellett 
Figyelmeztetni folyton,
Hogy ne menjünk programijára 
Ez másként nem érthető,
Minthogy félnek bizonyára :
Mily nagy hatást ér el ő !
Farbakynak erős kezét 
Köriil-belül ismerjük . .
Megérdemli Ő a bókét . . . —
Ötven éve figyeljük . . . —
Csak azért is, hogy hát mi lesz?
Pulszky t meghallgatandjuk;
S annak, ki szebben beszél s tesz 
Szavazatunkat adjuk. —

(A visszhang.) ,,Ez pedig Pulszky! !“

HIVATALOS RÉSZ.

Sz. 6134.
1901.

Hirdetmény,
Az 1886. XXI. t.-cz. 7. §-ának rendelkezé

séhez képest közhírré teszem, hogy városi törvény
hatósági bizottság 1901. évi június hó 11. napján 
tarlóit közgyűlésében 162/5821. kőzgy. sz. a. az 
alábbi közérdekű határozatot hozta:

Tanácsi előterjesztés a Sembery-ház és az 
elemi iskolaépület közölt tevő gyalogjáró szabá
lyozása ügyében.

Az előterjesztett s ez épitési bizottság által 
helyesnek talált tervet a törvényhatósági bizottság 
is megállapítván, megengedi, hogy a tervezett sza-
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balvozás az előirányzott 1507 K 54 f költség erő
jéig a folyó évben foganatosíttassák, a költség a 
kisdedövó alapból fedeztessék s a kölcsön, vala
mint lejárt kamatja a jövő (1002.) évi költségvetés 
során a kölcsönadó alapnak megtéríttessék, elren- 
delvén egyúttal, hogy ezen intézkedés jóváhagyása 
czéljából a határozat a m. kir. bulügyminisztó
riumhoz felterjesztessék.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel teletik közzé, hogy az 1886. XXI t.-c?.. 8. 
§-a, illetőleg az 1886. XXII. t.-c. §.-a értelmébén 
az ellen kihirdetése napjától szám tott 30 nap 
alatt az ezen szab. kir. váios kötelékébe tartozó 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy ha
tárában (külutczában) ingatlan vagyonnal bírnak 
— a v. polgármesterhez benyújtandó felebbezés- 
sel élhetnek.

A határidő a kihirdetést kővető naptól szá
míttatván. kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető táblára 1901. evj junius hó 21. napján 
randeltetet! kifüggeszte ni

Selmecbánya, 1901. évi junius hó 21. napjan.
Szitnyai József

kir. tan. v. polgármester

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901. évi junius 21—27-ig. 

Házasság.

B
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1 Az egybekeltek nevei
£

Lakóhelye

1 í Csillik Józsel Selmecbánya
Csunderlik Anna

2 Zsumpeszen Antal
Poiníy Róza

3 Lietava Károly
Cicka Jozefa

Losonc4 Petyko Emil
Oszvald Johanna Selmecbánya

5 Sümeg János
Irmler Margit

6 Vádász József Zólyom
Riedl Mária Selmecbánya

7 Gregus Vilmos Hodrusbánya
Remis Julia

Születés.

s .
- í A szülők neve.

, V

? 1) Lakóhelye.
Q !r7j | < d

1 Miertus Antal
Misül Mária leány Selmecbánya

Janek Júlia 
3 Herrmann Miksa

fin •
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Hirdetmény
A város tanácsa érlesili a városi közönsé

get. hogy a karlékonj rovarok s hernyók kiirlá- 
sáta I drh. „Diadal ■ permetező gépet hozatott 
meg, mely gépel napi 2 korona használati dij s

egy liter irtószerért (Thamaton) 10 fillér lefizetése 
mellett a közönségnek U rendelkezésere bocsátja.

Selmecbányán 1901 évi junius hó 21-én
Szitnyai József

kir. tan. v. polgármester.

Sz. Öl29.
19U1

Hirdetmény.
Az 1886. XXi. t.-c. 7. §-ának rendelkezé

séhez képest közhírre teszem, hogy a városi tör
vényhatósági bizottság 1901 évi junius hó 11-ik 
napján tarló't közgyűlésében 157/5301. kőzgy. sz. 
a. az alábbi közérdekű határozatot hozta :

Tanácsi előterjesztés Vostyár József részére 
40 ini kiterjedésű köztér átengedése iráni, első 
ízben való tárgyalás céljából, megjegyeztetvén, 
hogy a kellő számban (38) jelenlevő tőrvényhaló 
sági lagok mindegyike a tanácsi előterjesztés mel
lett igennel szavazott.

Miután a Vostyár József stcffultói lakos háza 
előtti 40 m* kiterjedésű köztér, mely a kataszteri 
jegyzőkönyvben 6715. hr. sz. alatt van bejegyezve 
közlekedésül nem szolgál s annak eladalása sem
minemű közérdekbe nem ütközik, a megejtett 
névszerinti szavazás eredményéhez képest ki
mondja a törvényhatósági bizottság, hogy ezen 
közteret 20 azaz busz koronáért Vostyár József
nek örökáron eladja s utasítja a tanácsot, hogy 
a kormány hat ósági megerősítés után a további 
intézkedéseket tegye meg.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tételik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c 8. 
§-a, illetőleg az 1886. XXII. t.-c. §-a értelmében 
az ellen kihirdetése napjától számított. 30 nap 
alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó 
bármely polgár és azok. kik a városban vagy 
határában fkülu Icában) ingatlan vagyonnal bírnak 
— a v. polgármesterhez benyújtandó felebbezés- 
sel élhetnek.

A határidő a kihirdetést kővető naptol szá- 
mitiatván, kiemelletik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető táblára 1901. évi junius hó 21. napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selrneczbánya, 1901. évi junius hó 21. napján.
Arthold Géza,

tanácsnok, li polgármester.

Pályázati hirdetés.
(erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele tár

gyában.)
A királyhalomi, vadászerdei, lipótujvári és 

gőrgény-szent-imiei in. kir. erdöőri szakiskolákba 
— melyeknek tanfolyama két évre terjed, — a 
folyó évi október havában kezdődő tanfolyamra 
részint állami ellátás mellett, részint saját költsé
gen több tanuló fog felvétetni.

A felvétetni kívánók igazolni tartoznak, hogy:
1 tizenhét (17) éves életkorukat betöltötték, 

s illetőleg az intézetbn való belépésük napjáig 
betöltik, s harmincöt évesnél nem korosabbak,

2. ép erős, egészséges, munkához és az 
időjárás viszotagságaihoz szokott és edzett test
alakkal, s különösen jól láló, halló- és beszélő 
képességgel bírnak, mely kellékek igazolásara 
kincstári erdészeti orvos, honvédorvos vagy vár
megyei orvos bizonyítványa szükséges, megjegyez- 
tetvén, hogy minden az intézetbe felvett tanuló 
testi épsége és egészségi állapota az intézet or
vosa által a jelentés alkalmával szigorúan felűl- 
vizsgáltatik, s az, kinek szervezete hiányos, vagy 
a ki valamely ragályos, avagy az intézeti foglal
kozás melleit könnyen nem gyógyítható betegség
ben szenved, az intézetbe be nem fog.dtalik;

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve fo
lyékonyan jól írni, jól olvasni és a közönséges 
négy számmüvelet szerint jól számolni tudnak ;

4. erkölcsi niagaviseletük jó ;
5. katonai kötelezettségben állnak-e, igenlő

esetben kötelesek ezt, az erkölcsi bizonyítványt 
kiállító hatóság által igazoltatni.

Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvé
nyükre a válasz mely cim alatt, illetve mely vár
megyében, vagy mely hivatal utján és mely posta 
állomásra küldendő.

Tájékozásul mugjegyeztetik, hogy ;zon tanu
lók, kik saját költségükre vétetnek fel, az ellátá
sért és az intézelbeni való tartózkodás idejére 
adott ruházatéri évi 300 (háromszáz) koronát fél
évi előleges részletekben fizetni ehhez képest a 
felveendő tanulók esetleg azok szülei, gyámjai 
vagy munkaadói, kir. közjegyző előtt kiállított ok
mánynyal igazolni tartoznak, hogy az évi 300 
korona ellátási költséget n kilüzőtt időre ponto
san befizetik.

Az állatni eltartás mellett felvett tanulók, 
illetve azok szülei, gyámjai vagy munkaadói azon 
esetben, ha a tanuló az erdöőri szakiskolát a 
tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyja, 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsáj- 
tatik, a ráfordított költségeket egy évre 300 ko
ronával számitva, az államnak meglériteni köte
lesek s ugyanerre nézve, hogy ezt az illető szak
iskola igazgatóságának felszólítása után legkésőbb 
hat hét alatt teljesítik, — szintén közjegyző előtt 
kiállított okmányt tartoznak bemutatni. — Min
den tanuló tartozik a szakiskolába való belépés 
alkalmával hozni: 6 inget, 6 lábravaiót, 6 zseb
kendői, 10 pár kapcát vagy harisnyát, egy pár 
időjárásra alkalmas erős bagaria csizmát és pe
dig valamennyit uj állapotban.

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmé
ben figyelmeztetnek tehát azok, kik az erdőőri 
szakiskolába felvétetni óhajlatnak, hogy sajátkezű- 
lég irt és kellően felszerelt kérvényüket, — mely
hez az állami ellátás mellett felvétetni óhajtók
nak azok szegénységi állapotát igazoló hiteles 
községi bizonyítvány is melléklendő, — azok pe
dig, kik akár magán, akár állami erdészeti szol
gálatban állanak, mindig elöljáró lisztjük vagy 
hatóságuk utjeán legkésőbb folyó évi julius hó 
15-óig; a földművelésügyi minisztériumhoz adják be.

A hiányosan felszerelt és a fenti határidőn 
túl beadott kérvények figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1901. május hó.
M. kir. földmivelésügryi miniszter.

HI RDETÉSEK.
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D É N - E S  L I P Ó T ,
bank és forgalmi irodája

B u d i i p P N l .  V I. k é r . .  T e r é x - l t t t r i i t  I S .
Közvetítők kizárva. —  Válaszbélyeg kéretik.

Jrt é s  o l c s ó  á r a k ,
3 évi jótállással privát vevőknek

É o n r á d  u á n o s
óragyára arany, ezüst és ékszer áruk 

szállító-háza
llrfix (Csehország)

Jó nickel-rein. óra írt 3.75. /
Valódi eziiet-rtm. óra frt 6.80.
Valódi ezüst láncz frt 1,20.

Nickel ébresztő óra frt 1,95.
Cégem a cs. és k. birodalmi 

oimerreT van kitüntetve, számtalan 
arany, ezüst kiállítási érem vala
mint ezernyi elismerő-levól van 
birtokomban
N agy képes Írj egyzék ingyen As bérmentve-

A ki vagyonát
legrövidebb idő alatt 

meskttmreiiteni és netfibbtiémiteii 
akarja, használja ki a jelenleg 
kedvező időpontot Lelkiismeretes 

tanácsot ad
„Das Goldland4’
az „Österr.*unq Fitianz Rundschau"

melléklete, tiécs, I., Graben 28. 
Mutatványszámok Ingyen és b é r- 

mantve.
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(Krónikus katarrhusok és tüdövész.
Statisztikai följegyzések szerint Németországban 

a tüdóvoszesi'k szórna körülbelül l 1,̂  millió, melyből 
évenkint körülbelül 180,000 ember ősik áldozatul. A 
magyarországi statisztika pedig ennél még borzasz
tóbb képet tár elénk. Még rövid idővel ezelőtt min
denkit, kit ezen borzasztó betegség meglopott, ment
hetetlenül elveszettünk tartottak és csak az utóbbi 
években nyertük azon meggyőződést, hogy a gyógyu
lások nem is oly ritkák. Minden esetre "kedvező 
viszonyok és körülmények szükségeltetnek a gyógyu
lás eléréséhez, le tt légyen az akár a beteg szerveze
tének, akár pedig a ezélirány08 gyógymód alkalmazá
sának követed ményo.

Azon kérdés, hogy a tuberculúzis ragadós-e, 
sokáig vita tá rgyát képezte. Újabb időbon azonban 
azon eredményre jutottak, hogy a betegség magában 
vévo nem, hanem az arra való hajlandóság a gyer
mekekre átszárra az tá tik: azaz hogy a szervezeti hibák 
örökittetnek át, mi által a fertőzés kelló alapot kap. 
Világos tehát, íiogy a fertőző anyag oly ágyban vagv 
ruházatban található fel, melyben előzőleg egy tüdő- 
vészes egyé;; halt el, igen könnyen áts/ármazhatik 
annak gyermekeire, különösen ha azok öröklött szer
vitájuk következtében már hajlandósággal bírnak, 
Azért is szükséges a beteg által használt helyiségeket, 

nemkülönben annak kőpetét az orvos által adott 
utasítás szerint gondosan fertőtleníteni.

És mégis, ha más védőeszközünk afertÖző kóréhén 
nem volna, az emberiség nem része pusztulna 
bele, hanoin összessége,mivel naponta, hol a levegői ből 
pedig a táplálék utján vi szi be a tüdövész baczillusait.

A szorgos figyelő, ha nem is orvos, tapasztalhat ja, 
hogy a természet talál utat-módot arra, hogy majdnem 
minden, n szervezetre káros befolyást ellensúlyozni, 
sőt c-irájáhan elfojtani képes.

Példáivá az égetett seb, melynél a természet egy
szerű gj-ugylialánya. a latt oly anyag képződik az elhaló 
és újból fejlődő szövetek által, hogy az oly védőpajzsot 
képez, milyent niaganzorvostudomány sem volna képes 
dv czólszerűen alkalmazni. M ert a természet a káros 

lúdanyókat csodálatosképen kiválasztja és kiküszöböli 
a szervezetből és pedig izzadság utján vagy gyomor 
és belek utján, avagy a veséken át. Csodálatos volna 
tehát, ha a szervezet néni bírna a tüdövész liacz.il- 

■ii val megküzdeni. És bír is megküzdeni.
**' Tudvalevő dolog, hogy azon helyeit, hol a légcső 

számos kis ágacskákra - az úgynevezett bronchiákra 
— oszlik, melyele d tüdőbe vezetitek és együtt a Liidó- 
fcfltszövettel a tüdőt alkotják, — fekszik két mirigy: 
az úgynevezett bronchial-és tüdómirigy, melynek 
működéséről és föladatáról az orvostudomány sokáig 
nem volt tisztában. Most azonban dr. Hoffinann tanár 
ózsgálataiból már tudjuk, hogy azok egy, „specziális

nedvet” választanak ki, mely nedv a fertőző csirákat,s 
igy a tüdővész bai zil!usait is, még mielőtt a tüdőbe 
érve, o tt romboló halálát kifejtené, iönkr>* teszi. Már 
most oly egyénnél, hol ezen mirigyek öröklött, avagy 
veleszületett gyengeség, nemkülönben phy-ikoi halá- 
nyok által működésűkben gátolva vannak s ez által a 
szükségelt nedvet elegendő mennyiségben ki választani 
nem képesek, hozza még az is, ha a tüdő akár meghűlés, 
por vagy bármi más idegen anyag behatása által 
meg vau. támadva mi által ellentállási képessége 
gyengült, meg van könnyítve a tüdővész haczillusai- 
nak a tüdőbe való behatása s igy előbb-utóbb 
kifejtheti romboló hatását: a tüdő vesz kifejlődését.

Mint láttuk, a két tüdómirigyböl kerül ki azon 
nedv, moly tönkre teszi a tüdövész baczillnsait. Mintán 
pedig az omlós-állatokban is feltalálhatók ezen ruiri 
gyek és ugyanazon feladatot teljesitik, mint az emberi 
szervezetben, ebből kifolyólag kisérletokottottekilyen 
anyagot mesterségesen oda vezetni, a hol arra a 
szervezetben szükség van és ez által gyógyulást 
közvetve létre hozni.

Miután a tudományos kutatások ezirányban ered
ményeiben igazolták fentebbi föltevést, nagyban készí
tették ezen nedvet és „Pr. Hoffmauu-féle Glandulen" 
cziméii forgalomba hozták. Mindezen állítások lentebb 
igazoltatunk a leghíresebb orvosolt által, kikleginkáhb 
foglalkoztak tüdőbetegek gyógykezelésével. Ez azon
ban csak egy része a nagy eredményeknek.

Még az esetben is biztos gyógyorediuényt tudunk 
elérni u „Pr. Hoilmann-féle Glandulen" használatával, 
midőn a kór márolőrohaladottállapotbauvan. Ugyanis 
a luberculoticus gyuladásos góczok olyatón módon 
gy ógy ul n a k ,hogy a t<) v ább i tuberc uloti k n 8 táp ol főj ta  tik 
és maga a szervezetbetokoljaa már meglevő tuberculo- 
ticus góczot egy mészréteggel, melyet maguk a 
véredények készítőnek. Ez újabb bizonyítéka annak, 
hogy a természet is mily nagy gyógybatáuy akkor, 
midőn a kór elveszti hatalmi fölényét a szervon. 
Mindezek után joggal nevezhető n ilr. Hoffmann-fóle 
Glandulen a termeszét gt/ógyhatányiinak, a mennyiben 
a természetet segíti akór-óa kóruemzö anyag ellen való 
küzdelmében; azáltal, hogy uj erőtvozethozzá, hogy 
a kórral megkftzdve, azt legyőzze.

A „Pr. Hoíí'mann-féle Glandulen", mint az • Kész
séges állati szervezetnek része, teljesen ártalmatlan, 
mig sok más szer (vegyi szer), melyet mint a tüdövész 
elleni szert ajánlatiak, többé-kevésbbé erős mérgek és 
ezen hat ásukban legalább annyira ártalmasak az emberi 
szervezetre, — anélkül azonban, hogy a tüdőyészt 
gyógyítanák, — mint maga a tuborculoticus baczillus, 
amennyiben biztos gyomorbajokat idéznek elő s ez 
által csak a szervezetet gyengítve, elősegítik a 
tüdövész rohamos kifejlődését.

A „Dr. Hollniarm-féle Glandulen“-nál különösen 
kiemelendő azon tény, hogy bármelygyóyynsrrrel ada
golható, mert egyik a másikat működésében nem gá
tolja. Nem okoz semminemű megterheléseket, a mi 
azonban ne indítson senkit arra, hogy a kezelő orvos 
elől annak használatát eltitkolja. Mert ez nem kuruzsló 
szer, raelyot a tudományos világ ' lő tt titkolni kell. 
Sőt az orvos uraknak egy egész füzet tudományos 
értekezlet és bírálat áll rendelkezésre ezen szerről. 
Az egész szer nőin áll egyébből, mint a zsirtalauimtr, 
megszorított és por alakká készített egészséges juh- 
hronchial mirigyéből, mely tejczukorral compriináUa, 
tabletta-alakban jön a forgalomba. Mindegyik tablót! a 
0-25 gramm sulyú és tartalmaz 0*05 gramm porrá 
zúzott bronchial- mirigyet (Glandulont), moly 0'25 
gramm friss mirigyanyagnak és 0“20 gramm tejezu- 
kornak mint vivöszernek faléi meg.

A ki ezen szert orvosi reczipo (vény) nélkül a 
gyógyszertárban kéri (majd minden gyógyszertárban 
kapható), ügy eljön arra, hogy olyan üvegben kapj a, mint 
alanti rajz m utatja, mivel már megkisérlotték más 
szerről, hasonló névvel hamisítani és forgalomba hozni. 
Ilyen hamisítványokat mint az egészségre ártal
masokat — a legerólyosebben vissza kell utasítani. 
A bol esetleg a „Pr. Holíniann-féle Glandulen" nem 
kapható, ott forduljanak a gyár föeinrusitéjához: 
(T ö rö k  J ó z s e f  g y ó g y s z e r é s z ,  B u d a p e s t  V I., 
K i r á ly -u to z a  12,), kinél gyári árban besze
rezhető. Megrendelésnél ezé!szerű az összeg előlege* 
beküldése.
Ura egy üvegnek lűu tablettával S.&ö kornna 

....................... 50 3.
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A „Pr.HolYinann-iéle 
Glandulen" csakis 
ilyen üvegben jön for
galomba, mint ezt a 
minta-rajz mutatja.

Dr. l u f i n á l  utóda
vegyi gyára.

MserftflMSzá&iországbafl).

Kezelő orvosok nyilatkozatai.
Orvosi bizonylatok:

Dr. Dosing Hermííkelll kerületi orvostál. Kivána-
ti ra  készséggel kijelentem Önnek újólag, hogy a 
„Glandulen14 szerével elért sikerekkel felette meg va
gyok elégedve. Valamennyi betegségi symptomák 
szünőfélben vannak. A hőmőrsék a normálisra 
visszaszólít. A köhögés megszűnt. Hörgi légzés 
ez idő szerint már nem diagnotizálható,

Dr. Braun Herbatelnl orvostól. Az Ön „Glandulen1* 
tab lettáit makacs rekedtség és köhögés ellen igen jó 
eredménynyel használtam. Kellemetlen mellékkörül
mények soha som léptek fel. Azokat adott esetekben 
mindig használni fogom és kartársaimnak is alegmele- 
gebben ajánlhatom,

Dr.HeusmannCannesI (Riviéra) orvostól. A „Glan
dulen “-szer igon hatásos gyógyszernek bizonyult tüdő- 
vész és tüdőkatarrhus eseteiben. Alkalmazása mellett 
egyhamar szűnik a láz, az éjjeli izzadások elmaradnak, 
az étvágy feltűnően javul és a köhögés által zavart 
éjjeli nyugalom helyre áll. Ezen gvógyhatány ez idő 
szerint az egyedüli orvosszer n tüdövész gyógykeze
lésénél.

Dr. Kohn ?. gyakorló orvostól Bécs. M áraz első 
100 Tabletta használata után nieglepőeu változik a 
kórkép. A köhögés enyhébb. A hörgi légzés sokkal 
ritkább és gyengébb, Általános állapot jobb, az erők 
gy&rapodóban és további két hónap loforgasa után 
legnagyobb örömömre a beteg egészen helyre volt 
állítva. Köhögés és köpedék egészen megszűnt. A 
hörgi légzés szintén elmúlt. Tuberculoticus baczillns 
az egész szervezetből eltűnt. Éjjeli izzadáa és lázmen- 
te§ állapot. Testsúly 0 kilogrammal gyarapodva.

Dr. Wlfike W fo tes eib ersd o rfb ó l. Egy tanító nejének, 
kinél kifejezetten tüdöoaúcs beszüremkedés, lesová
nyodna, éjjeli iez&dás es köhögést konstatáltam, 80 napig 
„Giandulen“-t adagoltam os a nő állapota feltűnő 
módon javult, agy hogy teljesen jól érzi magát. 
8nlybnn ?y hónap alatt 4 kilogrammot nyert.

—A-fénti másolatok azonosságát az eredeti

Dr. Hellberg 0. Hudiksvallbaii. (Svédország.) A | 
Dr. Hoflmann-fele„Glandulon"-táblácskák a legjobb és 
úgyszólván az egyodüli gyógyszer tüdövész ollen, 
mely a betegséget biztosan megakadályozza és 
gyógyulást okoz.

Dr. Waliot Rookenauban. Szívósén igazolom, hogy 
a „Glandulen44-táblácskák használata által magamat 
állandóan jó l éreztem és mindennemű katarrhustól 
ment maradtam. A szer ártalm atlan voltáról is 
meggyőződtem.

Dr. Budaoek, Gureinb&n. K ét betegomnek rendel
tem az Ön „Glandulon“-jót és 8—10 nap után elvesz
tették! tfldőkatarrhuBubat. A „Glandulen“-kúra igen 
bevált különösen annak kellemes adagolása által.

Dr. Pollák, Königsbergben a./E. „Glaudulen*4- 
táblácskáit egy jobboldali tüdócsucs bo szűrőink ed és 
esetében alkalmaztam, mely betegnél előzőleg Creosot 
adagoltatott e^y másik orvos, de minden eredmény 
nélkül. Ezen táblácskák használata mellett a beteg nő 
határozottan javult.

Dr.Habermann.M&edeburgban. Az ön  „Glandulon"* 
táblácskáit a tüdővész különféle súlyos eseteiben hasz
náltam és arról győződtem inog, hogy azok az eddigi 
ily belső szereket hatázozottan felülmúlják és ered
ményeiben a hatásuk feltűnő.

Dr. Peroy Newell, Crowborough, (Anglia.) Igen 
örvondok, hogy „Glandulen“-jóről CBak jó t mondhatok.
Es egyetértek többi kollégiummal abban, hogy jelenleg 
ezen szer az egyedüli a tüdővÓBz ellen.

Dr. Sarlal Bernstelnban, „Glandulen"-táblácskáit 
kezdő tüdövész esetében igen hatásosan alkalmaztam, 
agy hogy teljes gyógyulást értem el velők.

Dr. Beoker Jannowltzból. Kedves kötelességemnek 
tartom bizonyítani, hogy „Glandulen"-táblácskáit fele
ségem krónikus tfldókatarrhusánál igen jó eredmény
nyel használtam, úgy hogy az folytatólagos használat 
mellett állandóan jól érzi magát.

Sooanamlgllo G. és Meyer V. tanár urak Nápolybán.
A tüdövész 31 különféle eseteiben, hol előzőleg már 
többféle gyógymód eredménytelenül alkalmaztatott, 
kísérletet tettek a „Glandulen“-táblácskákkal és az 
eredmény igen hatásosnak bizonyult. A betegség tüne
tei, mint láz, köhögés, éjjeli izzadáa, köpedék, étvágy
talanság stb, lassanként mogszűntek, úgy hogy a boto- 
geb időröl-idöre, mint felgyógyultak elbocsattattak.

Dr. Günther József, Duna-Szekosón. Két betegem 
— mindkettő tüdővészes — három hónap óta használ-
Í'ák a „GlandulenMáblácskákat és az eredmény való

an meglepő. H at hét óta a tuberculosis baczilfusok a 
köpetbon fel nem találhatók. A betegek testsúlyban 
egyre gyarapodnak. Az étvágy javulóban és a betegek 
rendkívül jól érzik magukat. Som éjjeli izzadós, sem 
mellszurás jelenségei nőm mutatkoznak. Köhögésnek 
is csak nyoma. Mindkét tüdócsucs petyhüdtsége és a 
jellegzetes hörgi lélokzések elmúltak. Ép olyjólérzik 
magukat a többi betegeim, kik rendeletéin szerint 
u „Glandulen"-táblácskákat hosszabb idő óta használ
ják. Én részemről tüdőbetegségek eseteiben a „Glan
dulen h-t csak a legmelegebben ajánlhatom.

Dr. Fragser, Fruhbus9. Becses megkeresésért* a 
„Glanduleuro" vonatkozólag értesíthetem, hogy az ön 
által czimemre beküldött próbatáblácskakkal kielégítő 
eredményt értem el. Az általános állapot betogeimnél 
szom látomást javult. Különösen javult azok étvágya.

Dr. Andreag Károly, törvényszéki és kerületi orvos 
Arnfelsben (Stájerország). 200 „Ulandulen“-táblácska 
elhasználása után gyégykozelésem alatt álló phthisis- 
ben szenvedő betegemnél az éjjeli láz és köhögési inger 
jelentékenyen alább hagyott, ö t  héttel később értesít 
engem betegem, hogy öt üveg elhasználása után feltű
nően jól érzi magát és hogy küldjék neki újból 
„Glandulen" • táblácskákat. Ezen örvendetes tény 
késztet engem arra, hogy folytassam a „Glandulen"- 
knra használatát.

levelekkel Kütin Vilmos Ernő leír, közjegyzá, Maarane (Száozország), hitelesen bizonyltja.
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Árverési hirdeményi kivonat.
A Selmecbányái ku. jbiró.sag mint telek

könyvi hatóság közhirjv teszi, hogy selmeci ta
karékpénztár végrehajtatónak özv. Scheibsteinm 
Vidredi Kati upvis mait gyám végrehajtást szen
vedő elleni 250 K tőkekövetelés e- járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a Selmecbányái kir. jbirőság 
területén fekvő ScheibsL-imii Vidrédi Kati kk, 
Scheibstein Etel és kk. Scheibstciii Vilma tulaj
donául bejegyzett a selmecb. 887. tik vb. a -+- 
2271. hisz. 39 népösz. házra és kertre Hodrus- 
bányán 512 K ugy a 932. »z. tijkvb. a -f- 2105 
hrsz. 107. népösz. ház (a ház állítólag lebontva) 
és kertre hodrusbánvan 158 K ezennel adószerint 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, és hogy a lentebb megjelölt ingatla

nok az 1901. évi augusztus hó 13-ik napján dél
előtt 10 órakor a liodrusbányai midörbizlos 
irodájában meglartandó nyilvános árverésen a 
megállapilott kikiáltási áron alul is eladva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan bt (‘sarának 10 ű-„-ál készpénzben, vagy az 
1881. LA. t.-cz. 42. §-aban jelzett árfolyammal 
számítolt é az 1881. - vi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt ó'adékképes órtékpapirban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LA. t.-cz. 170. 
g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervén vt át szolgálni

Kelt Selmecbányán, 1901. évi május hó 27. 
napján.

A  s 
lékkön vv

Iniecbányai kir. járásbíróság mint tt: 
hatóság. Erdély, kir. aljárásbiró.

r > * T T  t  H T T !T  M a g y a ro rs z á g i vezérképvise lőség:
BUDAPEST,

VI. kép,, Deák-tép 6. sz.
(Anker udvar), a társaság saját hátában. 

— A t u p i t t a t o t t  lS S S - b a n .

11 AZ ANKER“
Ö s s z e a  v á g y ó i k ......................................IÍ1S m i l l i ó  k o r o n a .
B i/ .to x ítA x i á l l ó  H i á n y ...................... .105  m i l l i ó  k o r o n a .
K d d ig i  k i t i / . o l é M e k ............................2*25 m i l l i ó  k o r o n a .

1900-ban a nyereményré^esüléssel biz.tősitőltak vegyes és haláleseti biztosításoknál AJ osz-
taléktery szerint — úgy mini 26 év óta állandóan — az évi dij 25%-át kapták készpénzben 
kifizetve, mig a vegyes és takarékpénztári biztosításoknál B) osztalékterv szerint (éven
ként emelkedő osztalék) a biztosra? kezdete óta befizetett összes dijak 3" 0-a, ugymint a 
biütositási tartam 3̂  éve után, 4 éve után, 5 éve után, 6 éve után, 7 éve után 

9 “ 1Í2% ' 16% 18% 21%-a
fizettetett ki készpénzben.

;iT E lőnyös kiházuNitási vegyes biztositások.
Prospektussal és felvilágosítással szolgál a fenti magyarországi vezérképviselöség (hová ügy

nökségek iránti ajánlatok is intézendők), valaminl a iársaság ügynökei,

Képviselő: Szép Gábornó, Selmeezbánya.
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Nyavalyatörés.
Ki n.v a valy törésben, gór*
•sókb eli us luás idegbajukban 

szenved. kérje annak l e í r á 
sá t ,  m o ly  i r ig y e n  é s  b ó r-  
mentvo k a p h a tó  a , .S c h w a u e n  
Apotheke" á l la l  Frankfurtban 

a Maina mellett.

Turistáknak!
Selmecl képes-fevefező-lap 60-félo. 5f€ Képes- 
lovelczö-lap albumok tH Selmeczi album. 20 
fénynyouial cassettüen K 3.20 3* Selmeci 
Kalauz térképpel K 1.60 *  Seimeci turista- 
térkép 60 f *  Leporelló album 15 képpel.

SeJmec- és környékének táborkari tér
képe 4 K S  Emléktárgy: Levélnehezék üveg

ből a Kálvária képével 1 K.

•>,2819I m
f

Friss fényképészeti szerek

Joerges Á. özv. és
könyvkereskedése.

(T e ra s s e .)

fia

í ^ c l i o l t o l a  E i * « ő
IS pest

a ruggyanla- (gummi) gyártás magyarországi meg
alapítója műszaki központi üzlel VI. Andréssy-ut
2. Fonciére palota legjobb minőségben gyári áron 

szállít:
összes meileggyárlmányok (külön kiadása árjegy
zék ingyen és bérmenlvo) a g'özcséplőg'épekhez 
szükséges összes anyagokat és eszközökéi, csapágy- 
fétn, kenőszeleneék olajhoz és sűrű Tovotta- 
zsirhoz géphajtószijak, vízmentes mozdony és 
cséplőgépponyvák, kazal, repce és kocsitaka
rók, aspast- é- g-ummianyagok, szelepek viz- 
mutatók, feszmérők, dobsinek, kenőanyagok, 
zsiradékok gabonazsákok, ,,Első“-kötszerszek- 
rények, mely kütszerszekrények a miniszteri ren
deletnek rnegt'elelően rolniién ipartelepen, gyár- 

üzcmnél, malomban, stb. beszerzendők. " 
Á rjegyzék é s  ism e rte té se k  ingyen é s  bérm en lve.
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f ,  t  x r A

J íe m  pn |>ii*ziicsli4>l>an
Csakis  üvegben valódi a „ Z a c h e r l“ névvel
azaz igazán csalhatatlan és gyökeres rovar* intó szer*

Selmecbányán : Takáts Miklós, Marschalko Gyula, Krausz V.. G., Geigcr Márk, Engel^Zsigmond. Erns/.t Z^igmond, Csiba 
Isi van, Weisz Ignác Hodrusbányán : Kukucska József, Weisz Jakab. Ipolyság1: Bolnei «Pál, Dnmho Karoly, Rumann Lajos. 
Korpona: Blnskovits Lajos. Körmöcbányán: Dcutch Lajos. Gazdig János, Hciler Km i 1, Horn P. Y. Klein Ármin, Kufllur A , 
Béni. HitU r Leopold J.. Mosóc : Jón. PeiTs Sohn Uj-Bánya : M. Cservinka eyógysz. Heimiclf Ede fodrász. Znió-Váralja : »
Schönaich Vidor Agotli. W

xxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Elaö oa. 6a kir. oaxtrAk-m agyar kizárólag* azab.

om  I o k za t-f esték - gyár
Kronsleiner Károly Becs, III., Haiiptstr. 120.

A ra n y -é rm ek k e l k itü n te t re,

(« |M
házában)

Föhercegi és hercegi uradalmak, os. és k ir. katonai intéxö- 
ségek, vasutak, ipari-bánya és gyári társulatok, építési vál
lalatok, építőmesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulaj
donosok szállítója. R homlokzat-festékek, melyek mész ben föioldhatók,
száraz állapotban, porainkban és 40 különböző mintában kilónkint 16 krtól 
fölfelé szállittutuak és a mi a festék szintiéi tasA git illeti, ssodm  sa 

olajfestékkel.
fülntakártya, agysrintén ofaaltis kívánatra ingyen ét kérmentve kflldetOL

Nyomatott a laptulajdonop -lóéivá .%o-t í»z\. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1901.


