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Közegészségügyi állapotaink.
Az emberi egészség négy föltétele: 

a jó levegő, jó viz, jó élelem és jó lakás. 
Nem állhatjuk meg, hogy hozzá ne szól
junk, miként vagyunk itt Selmeczen az 
egészség ama négy föltételével.

A jó levegőnek nem volnánk hijjával; 
körülveszi az a várost, fölötte lebeg; még 
azt is megengedjük, hogy a városban is 
akad tiszta, jó levegő helyütt, de sok te
kintetben másként is lehetne, mit a fel
merülő, panaszok is bizonyítanak. A tiszta 
levegő főkelléke, hogy pormentes legyen s 
a csatornákból elszabaduló miazmás kipá
rolgások távol tartassanak tőle. Beismerjük, 
hogy nincs oly város, melynek utczáin ne 
volna por, de ezt a lehető minimumra szo
rítani a hatósági intézkedések feladata. 
Nézzük, megfelelnek-e ezek városunkban a 
czélnak? Látjuk az utczaseprő had műkö
dését már távolról a felkavargó porfelle- 
gekből, melyek széjjelterjengve, az ott 
való közlekedést nemcsak igen kellemet-

T á r c z a.
»Imádkozzatok a szegény bűnös 

lelkeért.«
Mint minden vidéki városban, úgy S..........en

is, esti kilencz óra felé már többnyire csendesek 
az utczák; és mintha a természet méla meren
géssel borongana a vidéken, melyet az alkonyi 
párázat lehelletkönnyü fátyola takar.

A várost körülvevő hegylánczolat kimagas- 
lóbb csúcsai a homályban elmosódó körvonalaik
kal úgy tűnnek fel. mint a messze múlt idők 
szellemei, melyek tűnődve tekintenek le a je en 
nemzedékre; melyik jobb?! melyik derekabb?!

Visszaálmodják a múltnak szilaj szenvedé
lyét, mely ölni tudott, de szeretni is véghetetlenül, 
s hozzávetik a jelenkor bábjait, kik tudják ugyan 
még csodálni elődeik elemi erővel kitörő érzel
meit; de ezeket megérteni gyönge már a szivük, 
gyöngék az idegeik.

S azok a sziklaormos hegyek mintha szo
morún tekintenének le azért a völgybe; gyöngéd 
fuvallat legyint felőlük ; talán az ő sóhajuk az; 
sóhaj a múltból, mely állebbent a jelenbe, s 
tovább lebeg halkan évszázadokon át, s a kit fu- 
valma ér, az elfeledi a jelent és lelke elszál letűnt 
világok képzelet alkotta alakjai közé. 

lenné, de nagy fokban veszélyessé teszik 
az egészségre nézve. Kellő locsolás által 
segíteni lehetne a bajon. De van annak 
folytatása is. A felhalmozott por- és szemét
dombok utszéli díszként órákon át elálla- 
nak ott, s mig a szekér jön, mely azt el
fuvarozza, addig e diszes halmok néme
lyikének már nyoma sincs, némelyike meg 
felényire apadt, mert a szél széjjelhordta 
megint minden irányban. Hogy ily állapot 
épen nem kedvező közegészségügyi viszo
nyainkra, az nyilvánvaló.

Lássuk most, mint vagyunk a csa
tornázással ?!

A főutczáktól messzebb eső sikáto
rokban akárhol láthatunk pocsolyákat, me
lyeket valami sötét, feketés szinti, orr- 
csavaritó bűzt terjesztő folyadék képez. Az 
egyes házakból ugyanis mindenféle folyé
kony dolgot, rendes csatorna liijján, egész 
fesztelenséggel az utczára öntenek ; de ma
gában a szorosan vett belvárosban, a főnt 
közvetlen szomszédságában is láthatunk ily 
épületes dolgokat. Hogy többet ne említsünk,

S az árny egyre terjed; az óra kilenczet flt: 
csak mintegy félálomban halljuk, mert a csendes 
alkonyon elábrándoztunk. De mi ez? Ringó, bús 
bongással kondul meg egy harang; mintha onnét 
felülről a levegőből jönne az a fájdalmas, pana
szos, siró érezhang. S oly.különös, megkapó ha
tással van a kedélyre. Az ember önkénytelenül 
elkomolyodik; szivét valami ünnepélyes áhitat 
fogja el; vájjon mit jelenthet ez a késő estéli 
harangszó ? És soha, soha máskor meg nem szólal 
ez a harang. Meghallgatjuk végig panaszát; az 
utolsó hang is elrezzent már, 'és keblünkből 
sóhaj tör elő; mi idézte ezt elő?! Talán a múlt
nak szelleme legyintett meg. s egy pillanat alatt 
tengernyi szerelemről, tengernyi fájdalomról be
szélt nekünk a szellő suttogásával, amaz esteli 
harangszó bús kongásával.

*
Régen volt az már; nagyon régen; mert 

hiszen ugy-e. manapság két-háromszáz eszten- 
dőcskére már azt mondjuk, sok idő?! Tehát 
régente volt az. midőn S....... városát jobbára
bányásznépség lakta. Európa összes nemzetsége 
volt itt képviselve ; a nyugalmas német, a fur
fangos cseh, a hevesvérű olasz. El voltak mintegy 
zárva a világtól a magas hegyek, a rengeteg er
dőségek által. Nem igen tudtak a világról, s a 
világ meg ő róluk. Elszigetelt kis viágot képeztek 
maguk is; gondjuk, tevékenységük csak kis térre 

ki ne lépne bizonyos undorodó borzadály- 
lyal arra a keskeny utczikába, mely a 
„Városi Vigadó11 alatt a korcsolyatérre s 
folytatólag a tűzoltó gyakorló térre és a 
Fizély kertbe vezet? A Vigadó mögött 
pesztilencziális bűzök áradnak abból a pa
takból , melyben föllebb szennyes ruhát 
paskoló némberek az arra járó ruháit össze- 
fecscsentik. Nem volna-e kívánatos, sőt 
nagyon szükséges e patakot beboltoztatni, 
mi által amaz ut, s az említett terek hozzá
férhetősége is tetemesen nyerne?!

I Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított dij-

; szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

A lakásokról nem is szólunk, csak azt 
említjük, hogy némelyik valóságos járvány
fészeknek is beillenék, eltekintve némely 
háznak oly rozzant állapotától, hogy a 
benne lakás életveszélylyel jár. Az ille
tékes hatóság koronként kis szemleutat 
tehetne. Kezeskedünk érte, hogy sok he
lyütt találna kifogásolni valót.

Áttérünk most arra, a mit aránylag 
legdrágábban fizetünk s igen rósz minő
ségben kapunk, az élelmi czikkekre.

Nem alap nélkül mondja egy híres 

szorítkozott. De az a kis tér mennyi ármánynak, 
mennyi érzelemnek, mily fékezhellen szenvedé
lyeknek volt tanúja!

A szabad természet érvényesítette öserejét, 
még az emberi szivekben is; s a mi ezekben 
termett, az a valódiságában tört elő.

A természet vad fiának szerelme, haragja 
gyűlölete nem eltakart, gyönge mécsfény, de fel
lobogó láng, mely ellenállhatlan erővel gyújt, s 
melyben megismerjük a maga eredetiségében, 
hogy az ember'1 lelke maga a menyország vagy 
a pokol.

Menyorságnak hitte János is, a gazdag Wer- 
derné deli fia. Hogy-ne? Hiszen szerette a szép 
Annát, a mint székiben nevezték a mogorva 
szénégetőnek szőke lánykáját; s ez viszont hogy 
ne szerette volna Jánost, a magas, karcsú, fe
kete hajú ifjút, a ki hozzá egyike volt a leg
gazdagabbaknak az egész környéken ?

Igaz, az özvegy Werdernének sok könnyébe 
került fiának e szerelme.

„Látod fiam!“ szólt hozzá nem egyszer 
„Nem neked való az a leány! Azt sem tudjuk 
htmnét kerültek ide; az öreg mindég oly mogorva, 
oly zárkózott; szeme pillantása oly sötét, mintha 
valami gyilkosság terhelné a lelkét; s a leány? 
Nem veszed észre, hogy jobban örül annak a 
szalagnak, annak a csecsebecsének, mit neki 
hozasz, mint a te látásodnak?! Nem olyan ő, 
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német orvos „Was dér Mensch isst, das 
ist er“ (Az em ember az, a mit eszik).

Senki sem fogja tagadhatni, mily rend
kívüli, lényeges befolyást gyakorol az élel
mezés a testi szervezetre. Igen természe
tes, ha az élelemmel kártékony anyagok 
jutnak a testbe, e kártékony anyagok ha
tása nem marad el. És, kérdezzük, nincs-e 
majd minden élelmi czikkünk meghamisítva? 
A liszt, a szegény néposztály e kiváló 
majdnem kizárólagos élelmi szere, nem 
tartalmaz-e nagy mérvben oly anyagokat, 
melyek nemcsak hogy nem láttak soha 
búzát vagy rozst, sőt közvetlenül károsan 
hatnak a szervezetre? így pl, a barit a 
kréta stb ; nézzük csak az itteni szegény 
népet, a bányamunkásokat, nem élő bizony
ságai-e annak, hogy az élelemmel mérget 
is vesz be testük?! így vagyunk a kávé
val, a fiiszerekkel, a zsírral, a vajjal; sőt, 
mint értesültünk, kivált a szombati heti
vásárokon oly hús is került eladásra, mely 
— gyöngéd kifejezéssel élünk — már nem 
volt egészen friss. Hogy mily rossz a tej, 
s hányfélekép hamisítják azt, arról általá
nos a panasz, s hogy e téren mily üdvös 
hatással van a siirii, lelkiismeretes ellenőr
zés, arról meggyőződtünk , midőn Vörös 
Ferencz, városi aljegyző, mint alkapitány- 
helyettes, Fodor állatorvos kíséretében min
den reggel tejszemlére ment. Mikor ez 
abbamaradt, megint szabadoknak érezték 
magukat a tejárusok, s újra megkezdték 
lelkiismeretlen kezelésüket. A bor, sör és 
más szeszes italokról meg már éppen nem 
is akarunk említést tenni.

Nem hívhatjuk fel elég sürgetőn ille
tékes közegeink figyelmét élelmi szereink 
szorgos és beható ellenőrzésére, mert hogy 
e tekintetben nem vagyunk a legjobban, 
arról tanúskodik a megdöbbentőn emelke
dett halálozási százalék.

Ehhez végül hozzájárul azon valóságos 
mizéria, melyet a jó egészséges ivóvíz hiá

nya okoz. Mikor lesz már egyszer vízve
zetékünk ? Mikor szűnik meg ez a rettene
tesnek mondható állapot, hogy jó ivóvizet 
alig tud az ember kapni.

Ez ügyben mielőbb intézkedni, tenni 
kell!!

Óhajtjuk embertársaink élete, egészsége 
érdekében, hogy szavunk ne legyen el
hangzó szó a pusztában.

Újdonságok.
A király születés napját, mint minden 

évben, úgy ez idén is díszesen megünnepelte vá
rosunk. A mellett el nem mulaszthatjuk legalább 
egy rövid pillantást vetni a múlt időkre, a bánya 
grófság fényes idejére, midőn még pallos joggal 
felruházott bányatörvényszék Ítélt a 7 bányaváros 
ügyében; mily ragyogó lehetett akkor az uralkodó 
születés napjának megünneplése. Tudjuk, mily 
ragaszkodó híve volt mindig a 7 bányaváros a 
trónnak, s ezen mintegy vérré vált, átöröklött 
lojalitás kifejezést talált és talál a király szüle
tésnapjának megünneplésében. Folyó hó 18-án is, 
mái' reggel harsant meg a bányász-zenekar zenéje, 
mely lobogók alatt levonult a kamaraházig, bevá
randó a templomhoz vonulást. A bányahivatal
nokok testületé megjelent Hülti, minist, tanácsos és 
bányaigazgatónál. Reggeli 8 és ®/4 órakor a városi 
tisztviselők, a magyar díszruhába öltözött Szitnyai 
József polgármester vezérlete alatt, elül díszben 
a városi hajdúk, levonultak a kamaraházhoz, hol a 
v. tisztviselői kart Hülti, miniszt. tanácsos, szinte ma
gyar díszben, fogadta. A menet azután, zeneszóval, s 
a régi. II. József idejéből származó bányász-zászló 
és a két arany bányászjelvény (törő és kalapács) 
elül vitele mellett a Nagy-Boldogasszony templomba 
vonult, s ott elül a fönntartott helyeken jobbról 
a kamaraházi, balfelöl a városi urak foglaltak he
lyet, a középső szabad folyosót a bányász-zászló 
a jelvényekkel, s a régi modorú, piros magyar 
nadrágos fehér zubbonyos, zöld bányász-sipkás 
diszbányászok, foglalták el, kik a zászló és jelvé
nyek diszőrségét, kíséretét képezik. Podhragyai 
prépost-plébános fényes segédlettel pontifikáit a 
nagy misén, melyhez a kóruson Horák 4-ik miséjét 
adták elő Gziczka Sándor, karnagy vezetése alatt. 
A zenei nagymise egyik legszebb részlete az offer- 
torium, hol a fuvola szólót Vodráska Béla, ismert 
jeles zenészünk játszotta. A nagy mise után a

gondolni ? I Lásd, nekem még álmomban sem 
jutna az ilyesmi eszembe! —

„No de mégis; én kiváncsi vagyok rá! Meg
látom feleletedből, mennyire szeretsz."

— Tehát komolyan tudni akarod?! Nem, 
nem lehet, hogy ilyenre gondolj! —

„No de mégis! Én tudni akarom!" Felel a 
lány, mig ajka körül valami kemény vonás tűnik 
fel s múlik hirtelen, mint a villám a messze fel
hőkből.

— Ha hűtlen tudnál lenni hozzám, megöl
nélek ! — Suttogja inkább, mint mondja az ifjú, 
kinek testén már a puszta gondolatra is ideges 
borzongás remegett végig.

Az alkonyuJó napnak a lugas lombozatáról 
visszavert fénye volt-e csak, de mintha a szép 
leány arcza e szavaknál kissé elhalványult volna. 
János nem vette észre, mert Anna egy nyíló 
rózsabimbó fölé hajolt, melyet hanyagul ölében 
tartott.

És különös, mintha ez a kérdés, s ez a felelet 
hideg fuvallatként érintette volna a két szerelmest.

Mikor elváltak, János nem találta Anna 
csókját oly természetesen odaadónak mint egyéb
kor. Megmagyarázhatlan, sejtelemszerű, kellemet
len érzés vett erőt rajta, melytől még éjjel, nyug
helyén sem tudott megszabadulni. Végre is erőt 
vett magán; gyerekség! Hiszen Anna szereti őt, 

tisztviselők, ugyanazon sorrendben, a bányászok 
sorfala és zeneszó mellett a kamaraház elé men
tek, hol azután az ünnepélynek, mondhatni, leg
impozánsabb jelenete folyt le: a bányászok elvo
nulása. A kamaraház bejáratával szemben a 
bányász-zászló a két jelvénynyel, mögötte a zene
kar foglalt helyet s most, az induló lelkes ütemei 
szerint elvonultak az egyes bányatelepek, a kohó 
a zúzóművek munkásai, vezettetve bányász-diszbe 
öltözött, aranymarkolatu kivont karddal tisztelgő 
bányásztisztviselők által, minden csapat külön 
lobogója alatt, összesen mintegy kétezerén. Az 
elvonulás bevégeztével a bányász-zászlót és jel
vényeket a diszkiséret levitte a kamaraházba, hol 
őriztetni szokott, a zenekar felvonult a Szt.-Há
romság térre, hol a közönség mulattatására még 
nehány darabot játszott; azután a bányászok 
elvonultak, a közönség szétoszlott, nem egy em
berben azon benyomást hagyván, hogy nemcsak 
az a derék vitéz, ki a nyilt téren, nyilt ellenséggel 
áll szemben, de az is, ki a földmélyében teljesili 
kötelességét mint hű alattvaló és honpolgár.

— Személyi hírek. Péch Antal nyug, 
miniszt. tanácsos, volt országgyűlési képviselőn
kön, mint értesülünk, dr. Tóth Imre bány. kér. 
főorvos, dr. Faller Gusztáv szélaknai bány. kér. 
orvos segédlete mellett műtétet végzett, a mely 
mint nagy örömünkre halljuk, teljesen sikerült s 
a betegnek már eddig is nagy enyhülést ered
ményezett. — Szitnyai József polgármester 
Budapestre utazott több hivatalos ügyben teendő 
intézkedés czéljából. Mint halljuk már e hó 22-én 
ismét visszaérkezik. — Heyder Antal királyi 
járásbiró 6 heti szabadságra ment s helyette a 
hivatal vezetését Dessewffy Aurél kir. albiró vette 
át. •— Füstös Béla k. mérnök, az aknaszlatinai 
és Hegedűs Pál segédmérnök, a rónaszéki só
bányahivatalhoz ellenőrökké ; Ü r m ö s s v Kálmán 
mérnök főmérnökké; Oroszlános segédmérnők 
mérnökké; Farbaky Gyula'okleveles fémkohász, 
volt bányászati és erdészeti akadémiai tanársegéd 
kohó segédmérnökké; Éber gén yi Kálmán, 
Pelachy Ferencz és Sz e 11 e m y László kir. 
mérnökökké; Melis István és Búrdáfs La
jos akadémiai tanársegédeket valamint. Ludvig 
József társulati bányamérnököt selmeczi bánya
igazgatósági kerületébe kir. segédmérnökké ne
veztetett ki.

— A f. évi szeptember 15., 16. és 17-én 
Vajda-Hunyadon tartandó „Orsz. Magyar Bány. 
és Koh. Egyesület" közgyűléséhez városunk kép
viseletében Szitnyai József polgármester és Wan-

raiért aggasztaná magát mindenféle rémlátomá- 
nyokkal ? De eltökélte, hogy az esküvő napját 
siettetni fogja.

*
Mi lehet az ?! A munkások, a hol észrevét

lenül tehetik, összedugják fejüket, s élénk taglej
tésekkel suttognak. Miről? Kitudja? Csak midőn 
János közeledik feléjök, hallgatnak el hirtelen s 
folytatják munkájukat; de egyik-másik lopva 
mintha szánakozó pillantást vetne Jánosra. S igy 
van az egy idő óta mindenütt, hol János meg- 
fordúl.

Végre is észreveszi a fiatal ember, társainak 
e különös magaviseletét; egy-egy szó véletlenül 
elhat hozzá, a gyanúnak iszonyú kétségét támasztva 
szivében. De minden kérdezősködése hasztalan. 
A megszólított láthatólag zavarba jön, és semmit
mondó, kitérő feleleteket ad.

S az esküvő napja közeledik.
János kis kertjében éppen csokorra köti a 

kiválogatott virágokat, hogy meglepje vele Annát, 
ma szabadsága van. Anna nem is tudja. Hogy 
fog örülni ha egyszer csak beállít hozzá, s azt 
mondja neki: ma a tied vagyok-

De mit ólálkodik az az ember itt a kert 
körül ? !

Hiszen annak ma, most a munkában kellene 
lennie ?

mint a milyent menyemül kívánnék; meglásd, 
fiam, ez a szerelem még a te, még mindkettőnk 
szerencsétlensége lesz 1“

— Ugyan édes anyám! Hogy gondolhat 
ilyet ?! Nézze csak jól meg az Annát! Oly szép, 
mint valami angyal! Lehet-e az rósz ? ! És azután, 
mit bánom én, akárhonnét kerültek ide; én sze
retem azt a leányt; vagy az lesz az én feleségem, 
vagy soha senki! —

Ilyenkor azután János , mintha mintegy 
meg akarna győződni saját szavainak igaz vol
táról , fölkereste Annát, ott, az erdő szélén meg
húzódó kis, alacsony házban , azután kiültek 
ketten a kerti lugasba; s akkor elveszett a világ 
Jánosra nézve, csak a szép Anna kökény sze
meibe nézett mindig, s ott kiolvasni vélte boldog
ságát, most is ott találjuk őt; egymás mellett 
ülnek; János karja átfonja a leány derekát, ajka 
édes szavakat suttog neki, de a leány úgy látszik, 
kissé szórakozott ma; néha el-elmereng a távolba, 
néha meg olyan különös, kérdő oldalpillantást 
vet Jánosra.

Egyszer csak odafordul Jánoshoz „Mondjad 
csak, János, mit tevő lennél, ha engem hűtlensé
gen kapnál ?“

— Ugyan, édes Annám, hony tudsz ily 
furcsa kérdést intézni hozzám ?! Hagyjuk az ilyen 
tárgyat. Hát nem szeretsz ? Hogy tudsz ilyenre



SELMECZBÁNYAI HETILAP. 15.I. évfolyam, 4. szám.

kovits Lajos tb. városi tanácsos és takarékpénz
tári igazgató küldetett ki.

— Az öreg Klement, a Népbank régi idők 
óta alkalmazott hü öreg szolgája meghalt s e hó 
17-én temették el. A hol komoly arczával, hiva
tásának fontosságáról megtelt öntudatos, sokszor 
vésztjósló fellépésével megjelent, már tudták az 
emberek, hogy valami veszedelmes váltóügy vár 
gyors rendezésre. — Vele városunk egyik tipikus 
alakja szállt sírba.

— Tóba ugrott. Toliinger Ignácz bánya
munkás összekapott életepárjával s annyira elke
seredett. hogy a Klingertárói tóban akarta meg
lelni halálát. E végből bele is ugrott a tóba, de 
szerencsére a másik parton álldogált Laczkó János, 
ki gyorsan utána ugrott és szerencsésen ki
mentette az öngyilkosjelöltöt. Laczkó János, ezen 
tettéért hatóságilag megjutalmazva nem lett, 
hanem a megmentett Toliinger 1 frtot adott 
neki és 1 Irtot Ígért neki a következő fizetés 
alkalmára. — Más helyeken az ily önfeláldozó 
derék cselekményt hatóságilag szokták megjutal
mazni s nem engedik a dolgot barátságos egyezség 
tárgyává tenni.

— A steffultói tekézö egylet e hó 18-án 
vasárnap tartotta meg évi dijtekezési vigalmát, 
mely kitünően sikerüt. A táncz hajnalig tartott 
Bánók Feri zenéje mellett.

— Két veszélyes útrész. Már emlitettük 
egyszer, hogy a Felső-Rózsautczában a Schuszter- 
féle kert kerítése mellett és az Uj-utra vezető 
Fischer-féle ház mögött menő utón, a támfalak 
bedölése következtében veszélyes gödrök támad
tak. Miután még mai napig sem történt hatósági 
intézkedés, hogy ezen útrészek helvreállittassanak, 
még egyszer és ily formában utolszór figyelmez
tetjük az illetékes köröket, hogy most már hala
déktalanul intézkedjenek ez ügyben.

Különfélék.
— Szt. István ünnepét ép oly fénnyel és 

pompával ünnepelték meg városunkban, mint 
felséges uralkodónknak születésnapját. A nagy
boldogasszony templomban ez alkalomból is fé
nyes segédlettel Podhragyai Pál prépost-plébános 
pontifikáit és a choruson felhangzott. Cziczka 
Sándor jeles karnagy vezetése alatt. Diabelli C 
dúr miséje. A szép magyar egyházi szónoklatot 
Hidvéghy káplán tartotta. — A városi önk. tűz
oltóság teljes díszben vonult ki Pauer János fő

parancsnok vezénylete alatt. — Hodrusbányán s 
a teremtőtárnán is nagy fénnyel lett az ünnep 
megtartva. Az ünnepélyes felvonulást vidám mu- ' 
latság követte.

— A lövöldéről. A folyó hó 15-én végbe
ment lövészetnél a dijakat a Scharf-féle alapivány 
szolgáltatta; összesen 703 lövés esett, ezek közül 
548 köregység, l szög és 13 négyes. Az első dijat 
Seidel Ágoston, a másodikat Ochtendung Ignácz, 
a harmndikat Friebert Ferencz nyerte el. Mély 
lövést ejtettek még: Deptsch N. a körmöczbányai 
lövészegyletböl, mint vendég, egy szeget, Krausz 
Géza 2, Friebert Ferencz 1, Dessewffy Aurél 2, 
Ochtendung Ignácz 3 és Seidel Ágoston 2 négyest. 
E hó 18-án volt az Ollik-féle emléklövészet, me
lyen 688 lövés esett; ezek között 489 kör, 17 
négyes. Az első dijat Seidel Ágoston nyerte el, 
a másodikat Dessewffy Aurél, a harmadikat 
Pfeffer Aladár. Négyeseket lőttek még, és pedig 
Seidel Ágoston 6-ot, Krausz Géza 2-őt, Friebert 
Ferencz 3-at, Dessewffy Aurél t-et és Liszt 
Gusztáv 2-őt. Jövő vasárnap, augusztus 25-én 
Tóth Imre főorvos lesz a dijadó.

A Fizély-kert és fürdő. Nehány nappal 
ezelőtt alkalmunk volt a Fizély-kertben egy ide
gen úri emberrel beszélgetni, ki az ott újonnan 
épült meleg kádfürdőt vette igénybe s egészen el 
volt ragadtatva annak kényelmes és czélszerü be
rendezésétől, csak azon csodálkozott, hogy nem 
talált ott több fürdő közönséget, és a vigadó 
alatti keskeny utczikát nem találta épen nagyon 
csalogatónak. Ez alkalomból nem mulaszthatjuk 
el a Fizély-kerttel és az ottani fürdőkkel bőveb
ben foglalkozni, mint oly tényezővel, mely váro
sunk értéket nem csekély mérvben emeli. Gon
doljunk csak visszafelé öt évvel; nem volt-e akkor 
általános a panasz, hogy városunkban nem áll 
egy valamire való fürdő sem a közönség rendel
kezésére ? ! A helyi lap is nem egyszer pengette 
a fürdőkérdést, de hiába; nem akadt vállalkozó, 
ki bele mert volna fogni. Vihnye és Szklenó volt 
a legközelebbi ilynemű hely, melyet azonban csak 
a módosabbak látogathattak; a klingertárói tó 
uszodája primitív voltánál s távolságánál fogva 
majdnem kizárólag csak a diákok és bányamun
kások kétséges értékű fürdőhelye volt. Ekkor 
ismert polgártársunk, Fizély Károly a tulajdonába 
átment volt Baumann-kertben nyári fürdőt léte
sített, kiváló gondol fordítván a kert szépítésére 
is, úgy, hogy az jelenleg városunk egyik legszebb 
üdülő helyei közé tartozik. Jobbról a bükkös erdő

János elül, hajadon fővel, zilált hajjal, vér
ben forgó szemmel ; utána a munkás, meg-meg- 
rázkódva, mintha sejtené, hogy valami borzasztó 
fog történni, melyet most már meg nem akadá
lyozhat.

Mert mi tartja föl a bérczekről lezuhogó, 
duzzadt vizárt ? mi tartja föl a lecsapó villámot? 
Ki gátolja rohanásában a bőszült bölényt ?!

Nem tekintve se jobbra, se balra, csak amaz 
erdőszéli ház felé sietnek.

Ott közel megragadja a rohanó Jánost kö
vetője.

— Csak lassan, mert észrevesznek! —
„Igaz!" Suttogja kétségbeesetten keserű mo- 

solylyal János; „A kígyót csúszva kell megköze
líteni !“

És megközelíti!
Éjfél borul reá!
Anna, az ő jegyese, ott van a talián ölében ; 

karjaik összefonódnak, ajkaik egymáson égnek.
„Hah! Nyomorult!" — S markolatig bele

merül János kése a hűtlen leány szivébe. —
*

Szól a lélekharang ! Egy szegény bűnöst vesztő
helyre visznek ; mellette a pap a kis feszülettel; 
csendes néptömeg kiséri; csendes néptömeg állja 
körül a kimagasló dombon sötétlő bitófát. Sehol 
erősebb hang, csak néha-néha elhaló moraj; min- 

kényelmes utaival; az egészséges fekvésű villával, 
mely sajnos, már két éve üresen áll, a szabad 
természetet varázsolja a városba, s fő előnye, 
hogy hamar és könnyen hozzáférhető; a kert 
többi részében is 600-nál több fácskát ültetett a 
költséget, fáradságot nem kímélő birtokos. Ha 
figyelemmel kísérjük, mint fejleszti, bővíti Fizély 
Károly e közegészségügyi czélnak szolgáló birto
kát, nem tudjuk arányba hozni a rá fordított 
költséget a közönség lanyha részvétével Mert a 
nyári fürdő, hol eredetileg csak 1 kád állt rendel
kezésre, jelenleg már négyet foglal magában, három 
kabinb a elosztva, maga a pavillon is dicséretére vá
lik a kertnek. Újabban uszodát is épített, mely a 
mihálytárnai patakból nyeli vizét, s melyben tavaly 
20, ez idén már 24 gyermek nyert szabályszerű 
oktatást az úszásban. Jövőre, mint értesülünk, az 
uszodának szánt viz szűrő készülékben fog át
menni. De polgártársunk még tovább is gondolt, 
s tekintettel arra, hogy városunkban nincs alkal
mas fürdő, melyet télen is használni lehetne, föl
építette az uj fűrdőházat, mely a legkényesebb 
igényeknek is megfelel. A belépőt télen fűthető, 
csínnal, czélszerűen bútorozott váró terem fogadja, 
hol később napilap is megrövidíti a netaláni vá
rakozás perczeit; ezen váróteremből egy másikl 
kisebb elő szobába lép a vendég, hol a falon levő 
s folyton csörgedező vízvezeték jó ivóvizet szol
gáltat; a leghátulsó kabin előtt még egy előszoba 
van; a víztartó rnedencze és katlan akként van 
szerkesztve, hogy a kádakba elfolyó viz azonnal 
frissel pótoltatik, s a katlanban a kellő hőfokra 
emeltetik. A vizet a kertben fakadó forrás szol
gáltatja. A négy fürdő kád három kabinba van 
elosztva, melyek tiszták, világosak, jól szellőzöttek. 
s hol nyughely jó derékaljjal is szolgál a fürdüzö 
kényelmére. A két személynek is elég tágas, lép
csővel ellátott kádat foglaló falkabin sajtolt kő 
agyag mozaikkal van kirakva, mely a használatba 
vett zuhany vizét felfogja és kissé lejtős síkján 
levezeti. Meg kell itt. jegyeznünk, hogy a 10 
krajezárnyi áremelés a nyári fürdővel szemben 
eléggé indokolt már a kádak jóval nagyobb űrtar
talmánál fogva is, mi mellett ezen 40 krajezárnyi 
fürdődij nem személy után fizetendő, hanem egy- 
egy kád után, melyet több családtag is vehet 
igénybe egy időben, a nélkül, hogy az egynél 
több személy után pótlékot kelljen fizetni. Említ
jük még, hogy e fürdő a nap bármely szakában, 
még az esteli órákban is igénybe vehető, s derék 
építője megérdemelné, hogy a ráfordított tetemes

den arezon résztvevő szánalom, minden szemben 
köny, mintha nem is bűnöst vinnének oda, hanem 
vértanút.

Az elitéit letérdepel, halk imát rebegnek 
ajkai. A hóhér közelit. Még ennek a vasszivü 
embernek a szeme is, mintha visszafojtott könytől 
csillogna.

A pap felemeli a feszületet: „Imádkozzatok 
a szegény bűnös lelkeért!"

A nép térdre borul, s az ezernyi tömeg aj
káról felrebegő imát az esti szél szárnyára veszi. 

Az óra kilenczet üt.
Az elitéit kiszenvedett.
A bitófa aljáról elalélt asszonyt visznek el. 

A;: Werderné, s az ott fönnt, a fia volt János.
*

Nemsokára rá uj harangot húztak a toronyba. 
Werderné vette, fia emlékének szentelte.

S esti kilencz órakor, midőn már minden 
elcsendesül, midőn a szegény, szerencsétlen János 
kiszenvedett, megszólal az a harang, panaszosan, 
fájdalmasan, hogy az embert önkénytelenül áhitat 
fogja el. Kondul, s mi elkomolyodva hallgatjuk; 
mintha azt mondaná nekünk: „Imádkozzatok a 
szegény bűnös lelkeért!"

Abai Ottó. 

Végre is az a férfi bátorságot vesz, s beke
rül a kertbe János elé, ki csodálkozva néz reá, 
mert az az ember izgatott, zavart, szólni akar, s 
nem tudja, hogyan kezdje.

„Nos, mi baj, Ferencz!“ szólítja meg őt 
János „Miért nincs munkában ?‘‘

— Majd azt is elmondom; de elébb mást. 
Tudja, emlékszik, midőn a bányában akkor meg
mentette életemet ? .

Oh, azóta lesem az alkalmat, hogy azt meg
szolgálhassam.

De nem lehet! Legalább bajtól, szégyentől 
akarom megmenteni.

„Engem ?!;‘ Hogyan ? ! —
— Ismeri azt az idegen ficzkót, valami talián, 

aki egy idő óta beállt bányamunkásnak? Senki 
sem akarja hinni, hogy valóban az. — Meglestük; 
összeálltunk heten, s felváltva figyelünk rá. —

„Nos, és."
— Most már bizonyos; saját szememmel 

láttam; ez a talián — a szép Anna szeretője ! -
Mint a sebzett párduez bőszül fel e gyilkoló 

szóra János, mellen ragadja a szólót, s rekedt 
hangokon tői- ki belőle az őrületes indulat. „Mit 
mondtál?! Mit mondtál?!4 S a mellett rázza azt 
a férfit, mint szélvész a fát.

Az igazat, uram! Jöjjön, győződjék meg! — 
És rohan a két férfi, mint a fergeteg.
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költséget közönségünk sűrűbb pártolás által lega
lább némileg megtérítené; hiszen e fürdő által 
közönségünk egy régi óhaja teljesült.

Rendőri hírek.
Az apácza zárda három nap alatti kilak- 

lalanilását a belügymihislerium elrendelte, nem 
kis gondol okozva ez által az ottani bobokat 
bérben bíró üzletembereknek.

Szerencsétlenség1. Lopták Imre zsigmond- 
aknai csillár lent a bányában dolgozott s e köz
ben fejét az akna rácsozatán átdugva, a többiek 
figyelmeztetése daczára is, az aknába nézett. 
Szerencsétlenségére ép egy kosár szállíttatott nagy 
sebességgel le, mely Lupták Imre fejét leszorí
totta s őt igen súlyosan megsebesítette. A kór
házba szállították, a hol élet-halál között forog.

Örült nőt tartanak fogva már hetek óta, 
majd a városházi börtönben, majd a városi kór
házban, s miután innét már több Ízben szökési 
kísérleteket tett, elhelyezték az ó-vár legalsó to
ronyszobájában. A szerencsétlen teremtés maga
viseleté már több ízben csalt oda suhanczokat. 
kik az örült nőt bántalmazták, miért rendőrileg 
meg is lettek már fenyitve. Hatóságunk már 
elején lépéseket tett e nőnek állami tébolydában 
való elhelyezése tárgyában, azonban a belügy
minisztériumtól e napokban az a kategorikus 
válasz érkezett le, hogy az illető nő az állami 
tébolydába be nem fogadható, mert nincs hely. 
Mivel e nő az ó-vár környékbeli lakóknak köz- 
megbotránkoztatásra szolgáltat okot, s elvégre is 
ügyében dönteni kell, Szitnyai József, polgár
mester, ki jelenleg más ügyben Budapestre uta
zott, magával vitte az őrült J. Bertára vonatkozó 
ügyiratokat is, és személyesen fog eljárni a bel
ügyminisztériumnál, hogy a nevezett nő állami 
tébolydában elhelyeztessék. Megjegyezzük még, 
hogy a szerencsétlen őrült orvosi felügyelet alatt 
van.

Leégett ezigánykulipintyó. Ehó 17-én nem 
tudni mi okból, kigyulladt a Sztankay-féle malom 
mellett tanyázó és a Hell-féle ház mellett dol
gozó czigányok kolibája. Ha gyorsan észre nem 
veszik s a tűz lánggá növi ki magát, nagyobb bajt 
okozhatott volna. így csak az a következménye 
volt, hogy a czigányokat a marhavásártérre szo
rították, hol uj kulipintvot építenek maguknak.

Diófák ez idén oly bő termést szolgáltat
nak, a milyen emberemlékezet óta nem volt. A 
sűrűn gyümölcscsel megrakott ágak, nagy súlyu
kat el nem bírván, letörnek s a kisebb hevér- 
házak fedeleiben már eddig is nagy kárt okoztak. 
Felhívjuk tehát a t. közönséget, hogy azokat alá
támasztani saját érdekében el ne mulassza.

Útonálló milimárik. Nem mese, de való 
igaz ! A kinek van elég bátorsága szembeszállni 
velők, ám kísérelje meg ! Ott van a harczra kész 
csapat minden reggel korán a Takáts-féle üzlet 
előtt, s a sarokkövet elszánt magatartással állja 
körül. Jaj lenne a vakmerő halandónak, ki a sza
bad járdái közlekedés jogára hivatkozva, keresztül 
akarna törni zárt soraikon. Nincs az a kime
rítő szótár, mely ama válogatott kifejezésekét 
tartalmazná, melyekkel e pergő nyelvű amazon 
had az őket bolygató járókelőt illetik, és, nem 
merjük kétségbe vonni, vájjon egy vagy más 
tejes kanna nem lépne-e közelebbi érintkezésbe 
az illetővel, ha erőszakosan akarna utat törni 
magának a fallanxon keresztül. Ilyenkor csak mély 
sóhaj tör ki a közéjük került szerencsétlen keb
léből: „Oh hol vagy te ren d fenntartó őr..

Sötét dal egy még sötétebb falhoz.
Csendes kórház-utcza árnyékos oldalán 
Húzódik sötéten egy fal az ut partján. 
Fatörzsek, kavicsok, kövek garmadában 
Út mentén hevernek rengeteg rakásban. 
Az olasz signore a nagy falat méri, 
Az ilyen munka már a garast megéri.

A fele egyenes, a másik meg görbe 
Vigyázz te ott lakó, ne ess a gödörbe!
S ha majd a várt eső eljő — csak elvétve — 
Munkások mehettek legelni a rétre. — 
November végével tán kész lesz a dolog 
Sárban és fagyban majd a tégla jobban fog. 
Három esztendeje már, hogy e fal készül, 
De ki is állja majd a vihart vitézül ... — 
Legfeljebb lepottyan — amint már megtette — 
Az Isten éltesse, ki ezt igy rendezte!!

Panama.
A „povalacs".

(Povalacs, németül Herumsteher, magyar 
neve nincsen, mert ily foglalkozásnélküli foglal
kozással magyar ember nem foglalkozik, — egy 
homo species Selmecziensis, ki a selmeczbányai 
terasson nagyobb mennyiségben és ritka válto
zatos példányokban fordul elő. — Egy povalacs 
tehát az épülő félben lévő volt Sommer-féle ház
zal szemben a terasson áll és a vaskerítésre tá- 
mazskodva ekként monologizál:)

„Szépen folyik a munka, dolgoznak is ám 
reggeltől estig rajta. Lám én ilyen nehéz dolog 
nélkül is megélek s csak azon bosszankodom, 
hogy nagyon nagy konkurencziám kezd lenni. A 
múltkor is egy szemetes ládának az első eme
letről való tallózásáért már 10 krt Ígértek, a mi
dőn ott termett egyik kollégám és 5 krért hozta 
le, — majd megütött a guta mérgemben.— Az is 
rósz dolog, hogy az uj pénzzel — az ördög bujt 
vön belé, a ki kitalálta, — nem tudok még jól 
eligazodni. Nem régen egy ur a vasúti indóház- 
hoz küldött s megkérdezte megelégszem-e 40 fil
lérrel ez utért; én azon hiszemben, hogy 40 kr- 
ról van szó, megelégedve tettem meg az utat, s 
azután nagy felháborodásomra csak 20 krajczárt 
vagy mint most,.már ügyelek és tájékozva vagyok, 
40 fillért kaptam. — E napokban megszólított az 
építkező ur, hogy miért nem megyek a háza épít
kezéséhez dolgozni, ott jócskán kereshetek s miért 
nem járulok hozzá munkámmal a ház mielőbbi 

Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudomására hozni, 
hogy a rózsautczába vezető lépcsők melletti Maruska-féle helyiségben lévő

szabóüzletemet, 
egy minden tekintetben a modern igényeknek megfelelő szövetraktárral 
bővitettem ki. ,

A közelgő őszi saisonhoz különösen ajánlhatom kitűnő, legdivatosabb 
szöveteimet, — Mindennemű öltönyök s gyermekruhák olcsón s gyorsan 
készíttetnek.

A midőn még arról is bizvást kezeskedhetem, hogy úgy szabásom, 
mint a kivitel, a legújabb divatnak felel meg és munkáimat jutányos áron 
eszközlöm, egyúttal nagyrabecsült pártfogását kérem s maradok 
Selmeczbányán 1895. aug. havában. kitűnő tisztelettel

Suhaj Péter, 
férfi-szabó.
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Tisztelettel alulírott, bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomá
sára hozni, hogy az alsó gyógytár mögött lévő Gasparek Ignácz-féle ház
ban folytatott czukrászüzletemben minden nap választékos és friss fagylalt 
kapható.

Kitűnő sütemény és czukorféléimet bátran merem ajánlani a t. közönségnek. 
Kívánatra házakba is megyek és különösen lakadalmak és más ün

nepségek alkalmával szerény árakat számitok.
Kérve nagyrabecsült pártfogását, maradok
Selmeczbányán 1895. augusztus 1-én. kiváló tisztelettel

TTTSCHL G-TTSZTAV czukrász.

felépitéséhez. — Hát kérdem, én nem járulok 
hozzá? Hogyan?? kérdi viszont meghökkenvc 
az ur. — Hát nem voltam, vagyok és leszek ki
tartó fogyasztója a magazin áruinak??? S nem 
segítem igy elő a házépítést ? ? Az ur kaczagvá a 
faképnél hagyott, pedig igazam volt. No de ennek 
nagyobb bizonyításául én most azt az 5 krt is 
odaviszem, a mit egy czipő leporolásáért egy 
uracstól kaptam. (Ezzel elindul és a magazin 
misztikus mélységeiben tűnik el, — helyét legott 
egy másik ily homo species Selmeciensis fog
lalja el.)

Végül mi részünkről megjegzezzük, hogy 
ezen „povalacs" városunkban sokszor oly undo
rító példányokban fordul elő, hogy legalább a 
terasseről leendő kigyomlálása egy máknyit 
sem ártana.

■ íí
a Apró'hirdetés<‘k.
íj Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért í 
| egy korona fizetendő és felvilágosítást in- ) 
| gyen ad a kiadóhivatal. j
|| Égy zöld szinü butorgarnitura eladó. !
Ili Azonnali, készpénz melletti megvételre ( 

kerestetik egy teljesen jó karban lévő, lég- j 
alább négy szoba s hozzátartozókból, álló 
ház, kerttel lehetőleg a belvárosban. Főkellék, 
hogy száraz, egészséges lakhatás és viz le- | 

gyen a házban.
| 6 szoba, konyha, éléskamra, kerthasználat, I 

pincze, udvar stbből álló nagy lakás kiadó. H 
| Egy jó házból való fiú tanonczul keres- ;■ 
| tetik egy czukrászüzletbe.
I Egy kereskedői tanuló azonnal felvétetik
M egy jó forgalmú kereskedésben. Ugyanitt :j 

két jó hegedű és egy használt gyermek- ó 
vas-ágy olcsón eladó.

50 drb. különleges, nemesfaju 2—4 éves | 
rózsatő eladó.

Egy gymnasiumi vagy lyeeumi tanuló 1 
részére olcsó lakás kiadó.

Egy zongora 20 frton alul eladó.
Egy külön bejáratú butorozottszobakiadó. I

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1895.


