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Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-utcza 74./IH. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Egy évre...........................................................4 frt.
Fél évre................................. 2 „
Negyedévre....................  ,...............................1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és JoergesÁ.özv.ésfia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Felkérjük mindazon t. előfizetőinket, kik
nek előfizetési idejük ápril-hó 1-én lejárt, hogy 
az előfizetést megújítani szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében akadály álljon be.

A kiadóhivatal.

Még nehány szó a létesítendő 
árvaházról.

Ha valami jót akarunk alapítani, ne álljunk 
meg sohasem a középuton, vagy ne elégedjünk 
meg csak a kezdeményezés dicsőségével, magára 
hagyván azután az ügyet, mely ily esetben több
nyire vagy semmivé foszlik, vagy nagyon lassan 
halad megvalósítása felé — hanem létesítsük azt 
teljes valójában.

Nem elég, hogy értekezleten, bizottságban stb. 
megbeszéljük ugy-a hogy a dolgot, de kell, hogy 
tényleges eredményeket is mutathassunk fel.

S hogy ily eredményeket el lehessen érni, 
arra első sorban alapos tájékozottság s megálla
pított terv szükséges.

A városunkban létesítendő árvaház kérdé
séhez egy magát megnevezni nem akaró szak
avatott egyén nehány megjegyzését közölte velünk, 
melyet alábbiban adni czélszerünek tartunk.

Ha a városunkban alapítandó árvaház nem 
is lesz nagyszabású, a mint azt körülményeink 
nem is engedik, az távolról sem zárja ki azt,

T á r c z a.
Halálvágyódás.*)

Mért rettegtek ti úgy a haláltól ?
Hisz a halál édes nyugalom!

Benneteket borzadással tölt el, 
Engem vonz a néma sirhalom.

Oh, hisz oly jó ottan lenn pihenni;
Ott nem bánt már semmi földi baj;

Nem fakad fel csalódott kebelből 
Fájdalomtól remegő sóhaj.

Feledve ott minden szenvedésünk,
S nincs szükségünk a reményre már 

Lenyugodtunk, s örök álom ez. mely 
Békét adva, karjaiba zár.

Vágyva várom azt a szelíd nemtőt, 
Hogy lefogja szempilláimat;

Ez utolsó leszen életemben
A legédesb, boldog pillanat.

Hiszen mi e földi élet nékem ?!
Szenvedés csak s kínzó gyötrelem;

És enyhültét néma bánatomnak
Hajh! sehol, de sehol sem lelem!

Nincs, ki értse lelkem küzködését; 
Nincs, ki értse szivem lángjait . . .

“) Mutatvány szerzőnek már a jövő héten megjelenő 
„Hulló Levelek" czirnü versfüzetéből. 

hogy annak az árvaháznak az alapja jól meg 
legyen vetve, értvén ez alatt azt, hogy czéljának, 
rendeltetésének tökéletesen megfeleljen.

Hogy ezt el lehessen érni, tanulmány szük
séges.

Küldjön ki a város ahhoz értő egyént, ki 
gondosan tanulmányozza pl. a budapesti, nagy
szombati vagy talán valamely osztrák árva- és 
szeretetház szervezetét, berendezését, kezelését.

A megfigyelések révén alapos tapasztalato
kat szerezhet amaz intézetek minden jó és min
den hiányos voltáról; e tapasztalatairól kimerítő 
jelentést tegyen azután a kiküldött.

E jelentés alapján azután megáll apittatnék 
az árvaház szervezete.

Ez árvaház első sorban mindenesetre a sel- 
meczi árvák részére volna szánva, de ne zár
janak ki onnét más törvényhatóság területéről 
jelentkezőket sem, kiknek felvétele azonban mér
sékelt. dij fizetéséhez volna, kötve.

Az árvaház nem csak az árvák anyagi el
látásáról tartozik gondoskodni, hanem hivatva van a 
szegény szerencsétlen gyermekeknek, a mennyire 
lehet, az otthont, a családi kört pótolni; szelle
müket fejleszteni, művelni; szóval, belőlük a haza 
hasznos polgárait nevelni.

De ez csak úgy lehetséges, ha megfelelő 
nevelői erőt alkalmaznak az árvaházban.

Nézetünk szerint egy jó tanitóképezdét vég-

Önmagamba temetem tehát mind 
A mi fáj és a mi lelkesít.

Óh pedig mily jól esnék az nékem, 
Ha találnék egy rokon szivet,

A hová én fejemet lehajtva, 
Kizokognám fojtott könnyimet.

De hiába! Árva voltam mindig, 
Az is leszek puszta síromig. — 

Ezen talán, késő kárpótlásul, 
Majd tavaszszal virág is nyilik.

Abai Ottő.

Utazás Egy plomba.
e

Irta: Vitális István. 
II.

Brindisi típusos olasz város. Egyemeletes, 
laposfedelű, sokablakos piszkos házai szűk utczák- 
ban sorakoznak egymás mellé, itt-ott azonban, a 
hol a házak között kis kertecske húzhatta meg 
magát, narancsfa zöldéi sárga narancscsal telve ! 
A kis sétatéren is zöldelő lomb, noha meglátszik 
rajta a tél lehellete s úgy tetszik a didergő leve
lek is melegebb időről súgnak-búgnak.

Komor őszi idő ez, a melynek egyhangú 
szürkesége elzsibbasztja a lelket. A piaczon ácsorgó 
olasz nép összehúzza piszkos nyári ruháját — 
nincs rajtok semmi rokonszenvet keltő vonás.. .

A hajó indulást, jelző füttye visszahí ben
nünket. A hárfa kedves hangja üti meg fülünket, 

zett, nős családos tanító legjobbban felelne meg 
a czélnak.

Szükségesnek tartanók, ha e tanító még 
a kertészethez általánosságban is értene, hogy 
igy növendékei mindegyikét, ezek tehetségéhez 
mérten, olyan életpályára nevelhesse, melyen be
válik.

A tanító neje az intézet leánynövendékeit 
a háztartás és kézimunka különféle ágaiban ok
tatná.

Az árvaház elengedhetlen kellékéül megkí
vánnék, mint e lapokban hangoztatva is lön. 
hogy kerttel legyen körülvéve.

A gyermekek egészsége megköveteli ezen 
kelléket. A rendszeres séták, melyeket nem lehet 
mindig a környék távolabb eső pontjaira, a sza
badba, az erdőkbe terjeszteni, sohasem pótol
hatják egészen azon üdvös hatást, melyet a köz
vetlenül, bármely perczben igénybe vehető kert 
gyakorol. A gyermekek testi gyakorlataira, játé
kaira nincs alkalmasabb hely, mint a kert.

És oly nehéz volna az árvaháznak ily he
lyet találni ?!

Itt van a Hönig-féle kert, a Czobor-ház, 
özv. Urbánné háza, a Zlinszky-féle ház a „Hibalka* 
alatt s végül özv. Eckert Dismasné háza nagy 
kerttel. Az alap növelésére nézve egy újabb eré
lyes actiót kellene indítani és miután vannak még 
emberek, kik nem zárják el szivüket, s erszényüket 

a behízelgő olasz nóta megtalálja a szívhez az utat, 
de a tolakodó, szemtelenkedő gyerekhad kiábrán
dítja az embert. Huszan-huszonöten dulakodnak 
a parton a hajóról ledobott ételhulladék vagy 
apró pénz felett éktelen lárma közt . . . Szomorú 
látvány ... S az elrongyolódott, piszkos ruha
foszlány mégis jó szivet takargat. Két koldusasz- 
szony is ott ácsorog alamizsnát kérve. Szavukat 
nem értjük, de a hanghordozásuk s szenvedő 
arczuk elég érthetően szól — Ledobunk nehány 
rézpénzt s a verekedő, duhajkodó gyerkőczhad 
átadja a szegény asszonynak a neki szánt pénzt 
... s az mély alázattal a földet csókolja meg . . .

Szent Isten, micsoda szegénység! Csakhogy 
ki nem csordul az ember szeméből a szánalom 
könnye.

Csak tovább-tovább, el a homéri világ de- 
rültebb ege alá 1

Négy óra tájban megindultunk, s a hírhedt 
Otrantói szorosban, a hol az Adria és Jóni ten
ger hullámai koczódnak össze, kissé erősebb hul
lámzás rázta meg a hajót ... A görög part 
meredeken emelkedik ki a hullámzó vízből; az erdőt 
már rég kiirtották, de a part kopár egyhangú
ságát. csakhamar eltakarta az alkonyat szürkesége.

Mély álmunkból a hajó erős ringása ijesztett 
fel. A hajó teste hintaszerüen ingott s a fekvő 
jobbra balra fordult, mintha bepólyáznák . . . . 
s olyan gyámoltalannak is érezte magát az ember 
mint a pólyás gyermek. Alvásról persze szó sem 
volt többé. Megkísértettem hát felöltözködni. A 

TÁRSADALMI HETILAP.
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ott, hol igazán emberbaráti őzéi támogatásáról van 
szó, ezekhez sem ártana fordulni. így például a 
többi között a herczegprimás, mint a magyaror
szági katholikus egyház feje és a többi főpapok 
már ez állásuknál fogva is bizonyára nem tagad
nák meg hathatós támogatásukat, ha ez ügyben 
kérelmet intéznének hozzájuk; — de vannak má
sok is, kik ha tudomást nyernek a szép humánus 
tervről, szintén adakozni fognak,

Csak csináljunk már valamit!
Még többet, még sokat elmondhatnánk e 

tárgyban, de túllépnők vele e lapszabta korláto
kat, csak azon reményünknek adunk még kifeje
zést, hogy ez az árvaház mielőbb meglesz, leg
alább alapjában meglesz — méltó emlékéül 
a milleniumnak.

Millenniumi kiállításról.
v.

Coburg lierczeg ő kir. Fensége szent an- 
tali várkastyélyából a következő tárgyak lesz
nek a történelmi csarnok kiállításában kiállítva:

1. Egy himzőráma körte tállal a XVIII. szá
zadból.

2. Zsámolyféle bútor, barokkstilü, a XVIII. 
századból.

3. Egy süt.őminta rúd czizelirozva.
4. Egy kondér veres résből, régi vert or

namentikával.
5. Négy szék és taburett, rokoko, egészen 

bevonva a Kóháry kis herczegnők hímzéseivel. 
(Váljon hol porladnak az egykor oly fürge ujjacs- 
kák ?)

6. Egy garnitúra szalonbútor ébenfából, 
réz ornamentikával és bronz figurális appliká- 
cziókkal, empire; (6 fotelszerű szék, egy kerek 
konsól, felül fehér márványlappal, aranyozott lá
bakkal és még két más konsol asztal).

7. Paravent (légernyő) aranyozott selyem 
szövetből.

8. Egy asztal, egy tükör és két girandol 
egészen bevonva teknősbéka héjjal, sárga és 
ezüstözött rézfoglalattal, szaruval, gyöngyházzal 
és lápis lazulival mozaikszerüleg díszítve. Augs- 
burgi régi munka.

9. Szavoyai Eugen herczeg életnagyságu 
arczképe.

10. Koháry József tábornok arczképe.
11. Két darab régi nagy fali tűkör, mind

kettő repedezett állapotban, az egyiken a követ
kező felirás:

„Ez suporlát alatt láthatót képedet igazán 

mosdás sehogy sem sikerült. Nem tudtam meg- 
állani a lábamon — minden egyensulyozási kí
sérletem cserben hagyott. Nagy nehezen felöltöz
ködtem, itt-ott támaszkodva, majd meg-meg- 
állva, felkapaszkodtam a hajófedélzetre . . .

Társaim közül nehányan ott kuporogtak már 
jól beburkolódzva, s mindegyiknek a szeme a ha
ragos tengervízre tapadt . . .

Borzasztó szép látvány!
Hullám-hullámra torlódik, s az egymásra 

torlódó hullám magasra, házmagasságnyira fel- 
csapodó vizét elkapja a szél s kristálytiszta gyöngy
szemekben szórja szanaszét.

A hullám taraján képződött fehér hab 
meg hanyathomlok esik vissza a hullámvölgybe 
s megpihen, mig a következő hullám magasra 
nem emeli megint . . . Úgy tetszik, mintha a 
tenger haragja a hajónk ellen irányult volna . . . 
Neki-neki iramodik egy-egy hatalmas hullám, ol
dalba löki, s vad zúgással törik meg a hajó 
karcsú derekán s csap át a fedélzetéig egy része, 
. . . más részét meg a szél szárnyára kapva 
arczunkba csapja.

Jobban beburkolódzunk s mintha varázs 
tartana fogva, úgy nézzük ezt a borzasztó küz
delmet . . .

Messze a tenger kék vizén fehér hullám
hattyúk úsznak csapatosan, a szél egyre erőseb
ben sivit, a tenger egyre jobban háborog. Va
lami meleg csapadék éri az arczunkat: apró 

találták le írt személyedet/ — a másikon pedig 
ez a felirás olvasható :

„Rántsd és suporlátot és nézd kit benned 
látót — ek deli szépés vagy rút szája tátot.“

Mi már a f. é. január 9-iki számunkban “a 
történelmi képcsarnok“ czim alatt figyelmessé 
tettük a történelmi képcsarnok vezetősé
gét, hogy Coburg Fülöp herczeg királyi fenségé
nek szentantali várkastélyából igen érdekes ké
peket és tárgyakat kaphatna. Megírtuk a többi 
között, hogy Koháry István és öcscsének. kik a tö
rök fogságban oly sokáig sínylődtek, képei is ott 
találhatók még pedig sötét fekete öltönyben és 
lánczra kötve vannak azok ott mint török rabok 
ábrázolva. Megemlítettük, hogy Simonyi és Ná- 
dasdy képe is ott van és miután e lapok szer
kesztőjének bőséges alkalma nyílt a szentantali 
várkastély érdekességeinek megtekintésére és ezen 
várkastély valóságos műkincstárát és történelmi 
nevezetességeit több évvel ezelőtt a „Pesti Napló“ 
tárcza rovatában és „Vasárnapi ujság“-ban le is 
irta,-biztosan tudja, hogy e két képnek is ott 
kell lenni még pedig a 4-ik vagy 5-dik és 6-ik 
teremben függő körülbelül összesen 100—120 
vereskabátban ábrázolt katonai arczképek között. 
(Koháry J. összes tisztjeinek arczképcsarnokában.) 
Különben ha jól emlékezünk vissza, a Nádasdy 
képe sokkal kisebb, mint a többi. De bármint 
legyen is, a török fogságot elszenvedett két Ko
háry arczképe —- a sok többitől eltekintve, a 
mit még a szentantali várkastély nyújthatna — 
felette emelné a történelmi csarnok kiállításának 
érdekességét és hisszük, hogy ezen tárgyaknak 
kiállítását kieszközölni az illetékes köröknek pót
lólag még sikerülni fog.

Szentantalról különben még a kiállításhoz 
gyönyörű szép agancsok,-kitömött állapotban dám
vad, szarvas, őz, egy ritka, gyönyörű példányú 
daru és egy nagy sas stb. lett elküldve.

VI.
Selmecz-Bélabánya város kiállítása.
1. A város a történelmi kiállításhoz elküldi 

a régi bársonykötésü jogkönyvet (Stadtpuch), 
melynek eredetije 1247-ből származott, de ez el
veszett. A kiállításhoz küldött eme könyv azon
ban az eredetinek 1570-ik évből származó hite
les másolata, melyben a II. Ulászló által történt 
hitelesítés II. Ferdinand király által másodszor 
is megerösittetett.

2. Az ék és kalapács régi ezüstből, dúsan 
aranyozva, latin és német bevésett szöveggel 
1538-ik évből.

esőcseppek, a melyek a Zahara ho mokszemeivel 
vannak megterhelve. Még ez sem riaszt el. A vész 
megedzi a lelket s a látvány nagyszerűsége felej
teti az életveszedelmet. Egyszerre az ég szürke 
alapján fényes csikót rajzol a villám, kis recscse- 
nés jár a nyomában, mi azt hisszük a vízbe csa
pott le a villám, pedig a hajó árboczát zúzta 
össze.

S még ez sem riaszt meg: a természet 
vad játéka, a szél és a viz haláltusája elragadóan 
szép. A lazurkék háborgó tenger, az ég szür
kesége, a villám vakító fénye: mind mind csoda
szép.

Az ebédre hivó csengettyű szava engem is 
lecsábitott. Ez volt a vesztem . . . Alig vet
tem egy két falatot a számba, a hajó hintaszerü 
ingása belesodort abba az inesztetikus bajba, a 
melybe a fedélzeten maradt három társunk kivé
telével mindnyájan beleestek már . . .

Rövid ideig tartott a baj s a födélzeten a 
friss levegő kifújta csakhamar ... A vihar délután 
sem szűnt, s mert a velünk utazó József Ágost 
fh. s kísérete is rosszul lett, a hajó kapitánya 
Zante szigete mellett horgonyt vetett, várva a 
vihar lecsendesülését.

Alig kötött ki a hajó, kiderültek az arczok 
s megeredt a vidám társalgás.

Az egész éjét Zante előtt töltöttük s szom
bat reggel 6 órakor tovább megint ott ingott már 
a hajónk a tenger hullámzó vizén. A szél még

3. A balneologiai pavilonba : Vihnye fürdő 
monográfiája, irta Szitnyai József közreműködése 
mellett dr. Boleman István. Vihnye fürdő pros
pektusa, topográfiái térképek és fényképek a pa
norámarészére. — Vihnyei ásványvíz 4 palaczkban ; 
az analysis minden palaczkon magyar német és 
franczia nyelven lesz olvasható.

4. Geeologiai talajminták (20 drb) elemezve 
Schelle Róbert akad, vegyészeti tanár által. 16 
kőzetminta a város kőbányáiból stb.

Sajnáljuk, hogy Zsigmond király 1404 évből 
származó dekretúma, valamint az 1400-ik évből 
származó régi bőrkötésű másik jogkönyv, mely 
Döbringer Selmecz városi bírónak hagyatékából 
származik, nem lett a kiállítási igazgatóság által 
bekivánva. Ezen Döbringer arról volt nevezetes, 
hogy mint Dobronya ura, (mely uradalmat később 
1524-ben a mohácsi vész előtt a híres Verbőczy 
kapta adományul) valami deliktumot (vétséget) 
követett el és ezért vezeklés okából Áchenbe 
kellett zarándokolnia és csak midőn ez által bű
nét ismét jóvá tette, nyerte vissza állását és bir
tokát : mert mint az e könyvben is Írva vagyon, 
a vétség, bűnhődés folytán töröltetett „Delutum 
est delictum“ ■— E könyv sok érdekes történelmi 
dolgokat is tartalmaz.

VII.
A Báró Geramb Unió kiállítása.

a) A „teremtő-tárnai és Szent-Mihálytárói bá
nyatelep különféle kőzeteket, érczeket, ásványokat, 
csiszolt köveket, különféle bányaterményeket, 
térképeket és fényképeket stb. zúzó — különösen 
az alsó hámori gőzzúzóműtől kikerült zúzó ter
ményeket és a nagyszabású zuzómü fényképét stb.

b) A bélabányai ezüstkohó mindenféle kohó
terményeket és különösen egy pilleezüstöt úgy
mint az az olvasztó pestből ki lett véve egy da
rabban stb.

c) A szandriki ezüstműgyár: Hungária 
nagy szobra és ennek kisebb mása valamint 
ugyanannak mellszobra. Egy nagy asztaldísz a 
magyar czimer szimbólumával. Egy Jardiniere 
figurális alakokkal, egy másik bordurokkal. Egy 
teljes magyar és egy teljes erdélyi stilű kávé
service. Két borkorsó 10—10 billikommal. Egy 
monstrancz. Egy patena kehely. Kandeláber és 
gyertyatartók. Egy sport serleg. Egy czigány bil- 
likom. Egy kenyérkosár és vizitkártya csésze. 
Gyümölcscsésze. Samovar. Három különféle me
nü-tartó. Három különféle mocca-kanál. (Millen
niumi emlék). Egy tintatartó (iró készlet) jól 
czizellálva és egy ugyanolyan sajtolva. Egy toilette- 

mindig vadul sivitott s haragosan kergette maga
dott a fehér hattyúkat.

Keletfelöl Mórea meredek partja emelkedik 
ki a tenger kék vizéből s a látóhatár alján a 
Taigetus hóval fedett csúcsa. Majd az is elmarad 
s mindenfelől a gyönyörű kék égboltozat borul a 
tenger vizére.

Kandia szigetét nem láttuk, mert éjjel ha
józtunk el mellette s másnap reggel újra csak 
eget és vizet láttunk reggeltől napestig . . .A 
kit a tenger folyton folyvást változó felülete, 
a kit a víznek a nap állása, az ég állapota sze
rint szinben és fényben óráról órára változó szín
árnyalata nem érdekel, a ki a szél suttogását s az 
ég tiszta tükrét órákon át nem tudja nézni . . . 
az egyhangúnak, unalmasnak tartja ezt az utazást.

A nap felkelése s lenyugvása mindig szép 
látvány főleg a hegyes vidék lakójára nézve . . . 
A hold világos este meg leírhatatlan szép . . . 
A tenger villogását órákig el nézi az ember . . . 
a hajó bármely részén ott a hol a vizet ketté 
szeli, a hullámokban ezer meg ezer csillag 
ragyog mintha az ég csillagserege kelt volna paj
zán fürdési játékra . . . íme most felszökik, meg
csillan, szinte lobbot vet vakító fénye mint a futó 
csillag, azután elmerül, eltűnik ... a tenger kék 
vizébe.

Hétfőn reggel — jan. 13. már hajnalban 
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garnitúra. Öt teljesen felszerelt evőeszköz gar
nitúra. Különféle dohány és czigarettaszelenczék 
és gyujlótárlók. Punsch- és teápoharak. Minden
féle tableitek és tükrök. Szardina- és raézszelenczék- 
Kezet és olaj, valamint só és borstartók, üti 
bilikom. stb. természetesen mind ezüstből.

d) A bélabányai ólomműgyár: csőmintákat, 
ólomcsövekel, különféle ólomedényeket, ólom
zárkákat, fényképeket, egy hűtőkészülék kisebbi- 
tett arányú modeljét stb.

Újdonságok.
— Személyi hir. Platzer Jenő bányaigaz

gatósági főnök és kir. számtanácsos, kinek saját 
akaratából lett nyugdíjazásáról már m egemlékez- 
tünk tényleg csak a tegnapi napon lépett nyu
galomba, 44 évi fáradságos, kitünően teljesített 
szolgálat után. A midőn mi újból ez alkalomból 
is őszintén kívánjuk, hogy az érdemes férfiút a 
mindenható még sokáig éltesse, egyszersmind 
óhajtanok, hogy még mindig tetterős közremű
ködését a közügyektől el ne vonja.

— Személyváltozás a postánknál. Stern 
Salamon selmeczi posta és távirdai segédtiszt, 
Beregszászra, Tompos János posta és távirdai 

: segédtiszt pedig Beregszászról Selmeczbányára 
helyeztetett át.

— Eltűnt kereskedő segéd. Gáspár Emil, 
özv. Gáspár Jánosné úrnő fia, ki előbb Takács 
Miklós és legutóbb Weicz Ignácz üzletében volt 
mint segéd alkalmazva, múlt hó 27-én kora reg
gel, úgy látszik agybántalom következtében hir
telen elhagyta lakását és azóta nyoma veszett. 
Lehet, hogy a szerencsétlen ifjú öngyilkosságot 
követett el, legalább erre vall azon körülmény, 
hogy egy éles beretvát is vitt magával. — Itt 
közöljük a rendőrkapitányi hivatal erre vonatkozó 
körözvényét:

Körözvén y. Gáspár Emil 22. éves 
ág. evang. sziráki (Nógrádmegye) születésű keres
kedő segéd, selmeczbányai lakos, lakásáról m. hó 
27-én virradóra ismeretién helyre eltávozott — 
közvetlen ezelőtt kiállott súlyos influenza beteg
ség után — és az a gyanú, hogy beteg állapo
tában öntudatlanul cselekszik: — magával vitte 
borotváját is. Személyleirása : magas, nyulánkter- 
metű, barnahajú, kis bajúszú, serkedző szakállú 
(borotvált), ruházata: szürke koczkásnadrág, szürke 
csikós kis kabát, czipő és fekete puhakalap. — 

fent voltunk a fedélzeten. Lassan kibontakozott a 
rózsaszínű ködből Afrika partvonala!

Valami kifejezhetetlen érzés járta át keble
met. Megláttam Afrika partját abban a rózsás 
ködben, a melyet a sivatag pprának a felkelő nap 
fényes sugaraival való ölelkezése szül . . . Soká 
soká néztem szótlanul . . . azután boldogan fel
sóhajtottam . . . azt a mit akkor éreztem sza
vakkal nem fejezhetem ki.

Lassankint kibontakozott ebből a rózsa
színű ködből Nagy Sándor városa, a büszke 
Alexandria. A sűrűn egymásmellé sorakozott la
posfedelű házak közül magasan kiemelkedtek a 
karcsú minarettek, a datolya pálmák zöld levél
koronás fejei s Pompejus oszlopa . . .

A „Cleopatra" óvatos lassúsággal közelíti 
meg Afrika partját . . . Türelmetlenül várjuk a 
pillanatot, a mikor Afrika földjére léphetünk. A 
parton a barnabőrű arab és berber férfiak között 
koromfekete szinü négerek sürőgnek-torognak 
hosszú fehér ingben. A szállók emberei ezek s a 
szálló neve, a melynek vendégeket fogdosnak 
össze, rikító betűvel van ráVarva színes ruhájukra 
a mell táján , . .

A Gook-czég emberei is ott forgolódnak s 
a mikor elvégre partra szállhatunk, kocsiba ültet
nek s visznek egyenesen a vasúti állomáshoz.

(Folyt, köv.)

Felkéretnek a hatóságok, hogy nevezettet nyo
mozni és eredmény esetén engem értesíteni szí
veskedjenek. Selmeczbányán, 1896. évi márczius- 
hó 28-án. Krausz Kálmán, r.főkapitány.

— Öngyilkosság1. Wöschla Antal würten- 
bergi származású, 46 éves kőfaragó segéd a mi
hálytárnai korcsma ajtaján múlt vasárnap reggel 
6 órakor felakasztva s meghalva találtatott. Ne
hány nap előtt ment a mihálytárnai korcsmáros- 
nőhöz lakni, kivel úgy látszik viszonyt folytatott. 
Az eset rejtétyesnek tűnt fel és igy a halál va
lódi okának megállapithatása miatt rendőrségünk, 
Valamint Dessewfy Aurél vizsgálóbíró a vizsgá
latot minden irányban megejtette és a hulla bon- 
czolását is elrendelte. Múlt kedden d. u. bon- 
czolták fel az öngyilkosnak látszó kőfaragó hul
láját, a törvényszéki orvos, vizsgálóbíró és más 
hatósági személyek jelenlétében. Az orvosok a 
külerőszak nyomait nem konstatálták és a halál 
közvetlen okául fulladást állapittok meg. Daczára 
ennek, e rejtélyes ügyben a vizsgálat tovább fo
lyik s annak eredményéről annak idején beszá
molunk.

— Rendőri hírek. Tudvalevő dolog, hogy 
a sertések hizlalására és tartására vonatkozó sza
bályrendelet büntetés terhe alatt tiltja, hogy a szo
rosan vett belvárosban sertések tartassanak, mert 
ez csakis a hegyeken szétszórtan fekvő házakban 
engedtetik meg s csakis egy-két darab tartására. 
Miután e szabályrendelet máris életbe lépett, jónak 
látja a rendőrkapitányi hivatal ez utón is figyel
meztetni erre a városi közönséget, nehogy egye
sek azon kifogással állhassanak elő, hogy erről nem 
volt tudomásuk. — A Mihálytárnai bányatársulat 
tulajdonát képező és a Paradicsom hegy aljában 
fekvő 190/IÍI. számú ház lakóit, az épület veszé
lyesen düledékes volta miatt, valamint a Zsig- 
mondy utcza 72/a számú ház lakóit is, ugyan 
ezen okból, rendőrileg ki kellett laktalanittatni.

— Tűz Hodruson. Tegnap hajnalban, eddig 
ismeretlen okból, kigyulladt özv. Gyurgyikné háza 
melletti istálló és sertés-ól. Mire segítség érkezett, 
az ól teljesen, az istálló félig elégett. A tüzet 
csakhamar sikerült eloltani úgy, hogy nagyobb 
kár nem esett.

— Brutális asszony. Oszvaldt Hermin 11 
éves törvénytelen leánygyermek, Oszvaldt Fe- 
renezné avöröskút alatt lakó háztulajdonosnénál tar
tatott kegyelemből, mint a háziasszony nővérének 
unokája. A szegény gyermekkel azonban oly rosszul 
bánt és annyira ütötte és verte, hogy ez ember
telen bánásmódon felháborodva többen feljelen
tették az esetet a kapitányságnál. Múlt kedden a 
a leányka a tiszti főorvos állal megvizsgáltatott; 
egész teste el volt lepve ütésektől származó kék 
és fekete foltokkal, egy helyen a szegény gyer
mek haját bőröstől rántotta ki a szívtelen asz- 
szony úgy, hogy kénytelen volt a kapitányi hi
vatal a szegény gyermeket egyelőre a rendőr
ségnél tartani ápolás végeit, míg majd az árva
szék fog róla gondoskodni; a brutális nő ellen 
pedig a helybeli kir. járásbirőságnál megindí
totta a fenyitő eljárást.

— Póttartalékosok közül városunkból 37-en, 
13 napi fegyvergyakorlatra, ápril 13-ára Eszter
gomba behivattak.

— Az öreg Mohr, tudniillik nem a Schiller 
„haramiáiban" szereplő öreg Mohr, hanem a la
punkban is már jóval ez előtt felhozott s abban 
öngyilkosnak jelzett öreg Szigliszberg kollegája 

az ősi időkből származó, a Paradicsom hegy
aljában fekvő Mohrakna, melyen kitudja hány 
évszázadokon át dolgoztak, követve az öreg 
Szigliszberg példáját és szintén megunva hasz
navehetetlenségét, e napokban beszakadt, bedőlt. 
Egy óriási süppedés, bányásznyelven szólva, horpa 
jelzi most egykori dicsőségét és mélységét. Sic 
transit glória mundi!

— Tisztujitás. Mint megbízható forrásból 
értesülünk, a városi gazdasági előadói állásra, 
Bihari Ödön erdészakadémiánk jeles tanár-segédje, 
okleveles erdész, ki a mezőgazdaság és építkezés 
terén is nem csak gyakorlati, de kiváló elméleti 
kvalifikáczióval bír, folyamodni fog. Rendkívüli 
jó akvizíció volna ez városunkra nézve s kíván
juk, hogy e jeles, fiatal szakember, ki szükség 
esetén az erdőmestert is helyetesitheti, ezen szán
dékát meg ne változtassa és városunk érdeké
ben is, e czélját elérje.

Különfélék.
— Nagy hét. Majdnem 2000 éve annak, 

hogy a Megváltó fenséges alakját látjuk a tömeg 
gúnyjának kitéve, emberszeretettől ragyogó hom
lokán a vértfakasztó tövis koszorút, látjuk őt go
nosztevőkkel egy sorba helyezve, kiszenvedni a 
keresztfán. Öt, az ember-istent, kinek szive 
az egész emberiségért dobogott, megöli az el
vakult tömeg akarata. Az egész emberi nem 
minden erényét és minden bűnét látjuk e ma
gasztos tragoediában, milyen csak egyszer lehet 
a világon. S ez isteni tragoedia emlékét üli meg 
a kereszténység a nagy hétben — A következő nagy 
egyházi szertartások fognak tartatni: Nagypénte
ken reggel 9 órakor valamennyi rom. kath temp
lomban a sirbatétel, ugyancsak Nagypénteken 
este félnyolezkor a Nagyboldogasszony templom
ban" Stabat Mater" a zenekar énekkel előfogja 
adni Heyden oratóriumát (Die sieben Wörte Got- 
tes). — Nagy szombaton d. u. 4 órákor a Kál
várián, 5 órakor a HavasBoldogasszony, 7 órá
kor a Szent-Katalin és 8 órakor a Nagy-Boldog- 
asszony templomban lesz a feltámadás. Husvét 
vasárnapján reggel 9 órakor a Nagy-Boldog
asszony templomban nagy mise fog tartatni, me
lyen Podhragyay Pál prépost-plébános fényes 
segédlettel fog pontifikálni. A templomi zenekar 
énekkel Zachkovszky, A. miséjét fogja előadni. 
— Az ág. ev. templomban Nagypénteken, mint 
e keresztény felekezet legnagyobb ünnepén, a 
passió eléneklése után egyházi beszédek fognak 
tartatni. Husvét vasárnapján és hétfőjén ugyan
csak egyházi beszédek lesznek. A hívők e nagy 
ünnepeken az Ur asztalához is fognak hocsájtatni.

— Vasutunk ügyében múlt csütörtökön d. 
u. 2 órára lett a vasúti értekezlet egybehiva, 
mivel Horschitz Frigyes vállalkozó egy nappal 
előbb Krausz Kálmán főkapitányunkat felkereste, 
hogy a vasúti értekezletnek csütörtökön d. u. 2 
órára leendő egybehivása iránt intézkedjék; mert 
ezen időpontban ő is visszaérkezik Selmeczbá
nyára és az értekezleten személyesen fogja ter
veit előadni. Az értekezlet egybe is lett hiva, 
egybe is gyűlt pontosan d. u. 2 órákor, de a ki 
ott meg nem jelent, az Horschitz ur volt. Krausz 
Kálmán főkapitányunk tehát előadta az értekez
letnek Horschitz vállalkozó újabb vasúti tervét 
úgy, miként azt ő neki elmondá. E szerint a ne
vezett vállalkozó hajlandó Németitől egészen a 
kincstári ezüst kohóig, de semmi esetben sem 
tovább, vagy pláne Garam-Berzenczéig széles vá
gánya vasutat építtetni oly feltétel mellett, hogy 
az e czélra megszavazott 200000 frton felül még 
egy tettemes összeget adjon a város. — E fölött 
azután élénk eszmecsere indult meg az értekezlet 
tagjai között és különösen Hültl József remekül 
indokolt előterjesztése s illetve véleményének ki
fejtése folytán, az értekezlet egyhangúlag abban 
állapodott meg, hogy egy ily csonka, ránk nézve 
semmi haszonnal sem járó vasút kiépítését aján
lani nem fogja és e terv keresztül viteléhez hozzá 
nem járulhat. Jó másfél órát tartott ez eszme
csere és úgy fél négy órakor a vasúti értekezlet 
szétoszlott. — Ugyanaz nap d. u. 4 órakor a 
városházán az erdészeti szakbizottság üllésezett. 
Egyszerre csak beállít egy ur és kijelenti, hogy ő 
Horsitz Frigyes a vasúti vállalkozó. Mit lehetett 
tenni ? A vasúti értekezletet újból egybehívni nem 
lehetett és tekintettel arra, hogy az erdészeti szak-
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bizottság több tagja egyszersmind a vasúti érte
kezlet tagja is, polgármesterünk felkérte a vállal
kozót, hogy újabb vasúti tervét fejtse ki. No erre 
azután a vállalkozó egy rengeteg szóáradatban né
met nyelven kezdte fejtegetni,hogy ő a széles vágányu 
vasutat csak a kohóig épitetheti ki, de hogy ez eset
ben is a városnak a 200000 frtot, meg kell toldania, 
hogy a tovább, vagy éppen a Garam-Berzenczéig 
való kiépítés (sic!) technikai lehetetlenség, hogy 
a város milyen borzasztó előnyöket fog élvezni, 
ha e tervét elfogadja stb. stb. Az erdészeti szak
bizottság tagjai nyugodtan hallgatták végig a va
súti szakembernek nagyszabású szakbeszédjét. 
Nem sikerült azonban megtudnunk daczára erős 
utánjárásnak, hogy erdészeti szakembereink, mi
ként vélekednek a vasúti szakról (kivéve a slip- 
pereket) de azt egész biztonsággal sikerült meg
tudnunk, hogy Horschitz ur német szóáradata 
őket sem hipnotizálta és hogy vasúti tervét egye
nesen perhoreszkálják.

Micsoda újabb tervet fundál ki a német??

— A Szitnya-osztály közgyűlése. Múlt ked
den tartotta meg a magyar turista egylet Szit- 
nya-osztálya rendes évi közgyűlését Szitnyai Jó
zsef elnöklete alatt, ki meleg szavakkal üdvözölte 
a megjelent tagokat és felkérte Altman Imre tit
kárt, hogy az egylet mull évi működéséről szóló 
jelentését olvasná fel. Az érdekesén és szépen meg
irt jelentést a közgyűlés tudomásul vette. Némi le- 
hangoltságot idézett azonban elő a jelentésben 
hangsúlyozott azon körülmény, hogy az egyleti 
tagok száma ismét apadt és hogy ha egyáltalán 
ez egylet a jövőre nézve is létezését biztosítani 
akarja, azt csak taggyüjtés által érheti el. Ezzel 
kapcsolatosan az elnök azon kérelmet intézi az 
egylet minden egyes tagjához, hogy a tagok gyűj
tését minden tőle telhető módon eszközölje. — 
Itt mi is kedves kötelességünknek ismerjük a t. 
közönséget felkérni, hogy ezen nemcsak turisti- 
kai szórakozásokat nyújtó, hanem városunk és 
vidékünk javára kiszámithatatlan ipari és gazda
sági előnyöket hatályosan előmozdító egylet tá
borába sorakozzék és ez által ezen egyletnek 
minden tekintetben való működését támogassa 
és biztosítsa. — A múlt évi zárszámadások és a 
jövő évi költségvetés Csiba István pénztáros elő
adása után minden megjegyzés nélkül elfogadta
tott és a szokásos felmentvény megadatott. Nagy 
örömmel vette a közgyűlés tudomásul Tirts Re
zső alelnök azon kijelentését, hogy az országos 
magyar turista egyesület, mint arról dr. Téry 
Ödön levélileg értesíti, első közgyűlését itt Sel- 
meczbányán fogja megtartani. Hozzájárul a köz
gyűlés azon elnöki indítványhoz is, hogy a mil- 
lenium alkalmából Budapesten tartandó turista 
kongresszushoz az egylet képviseletében Tirts 
Rezső alelnök és Altman Imre titkár kiküldessék 
s ezen czélból nekik a kiállítási alapra fenma- 
radt 51 frt. és ehhez még 9 frt, vagyis összesen 
60 frt. az egyleti pénztárból engedélyeztessék. — 
Ezután három választmányi tag választatott meg 
közfelkiáltással még pedig: Staudner Jenő kir. 
bányatanácsos, akad, tanár, Sztancsay Miklós vá
rosi főjegyző és Vitális István lyceumi tanár. Jegy
zőkönyvi elismerés szavaztatott az egylet fárad
hatatlan buzgalom alelnökének, Tirts Rezsőnek, 
Altman Imre titkárnak és Csiba István pénztá
rosnak. Megemlékezett a közgyűlés a múlt évben 
elhalt egyleti elnök Ocsovszky Vilmos, tb. elnök 
Péch Antal és Szécsi Zsigmond bizottsági tag 
érdemeiről is. A közgyűlés elfogadta azon elnöki 
indítványt is, hogy városunk és vidékünk térsé
géről Possevitz Gyula által készített és lapunk 
egyik előző számában elég kimerítően leirt érde
kes dombormű a város és az akadémia segítsé
gével megvásároltassék úgy hogy az városunk s 
illetve az egylet birtokába mehetne át. A sok üd
vös intézkedés közt egy általános kívánalom
nak tett eleget a közgyűlés azzal, hogy az alel
nök ajánlatára elrendelte, hogy a felső hodrusi 
tó mellé egy menedékház építtessék, még pedig 
már a legrövidebb időn belül. A közgyűlés ezu
tán éljenzések közt az elnök által berekesztetett.

— Interpelláeziók. Ezen czim alatt állandó 
rovatot szándékozunk vezetni oly czélból, hogy 
a nagy közönség minden rétegéből hozzánk érke
zett, általunk alaposaknak vélt közérdekű felszó
lalásoknak itt adjunk helyt. Megjegyezzük mindjárt, 
hogy mi örvendenénk annak legjobban, ha e ro
vatot mennél ritkábban hozhatnék, vagy ha azt 
tárgy hiányában végleg beszüntethetnők. Most a 
következő interpejlácziót közöljük. Van e tudo
mása a hatóságnak arról, hogy dr. Tóth Imre 
bányakerületi főorvosunk az uj akadémiai palo
tával szemben lévő háza előtt, Veisz Dezső szatócs 
boltjánál a sok fuvaros szekér nem ritkán ugv 
össze torlódik, hogy nemcsak kocsi, de még gya
logos ember sem mehet arra és igy a közle
kedés meg van ilyenkor akasztva. — Van e 
tudomása arról, hogy az alsó-utczában a pénz
ügyőri laktanyától kezdve le a gyalog járón 
az Eisele ház végéig szombatonként az arrajárás 
veszélyes a sok, sűrűn egymás mellett és után álló sze
kérhez kötött lovak miatt, melyek legtöbbnyire hátsó 
lábbal a járda felé, gyakran magán a járdán is álla
nak, sokszor a házfalig elzárva az utat. Ez különösen 
az iskolába siető gyermekekre, de meg egyáltalán 
a járó-kelőkre nézve is nemcsak kényelmetlen, 
de egyenesen veszélyes állapot. — Van e tudo
mása arról, hogy a szivargyár alatt, fekvő négy 
ház telkéről az utczára folyik ama bizonyos 
helyek infernális bűzös tartalma, megmérgezvén 
az egész környék levegőjét, sőt e nyílt, kloaka a 
Szent-Erzsébet kápolnával majdnem szemben le
vezető kocsiutra is kicsorog. —• Ha ezekről ha
tóságunknak eddig tudomása nem volna, kérjük 
azokat most tudomásul venni és a szükséges in
tézkedéseket mihamarább megtenni

— Banderistáink díszruhája. A hódoló 
felvonuláshoz városunkat képviselő három kikül
dött egészen egyforma diszöltözetben fog meg
jelenni, még pedig bordóveres, arany zsinoros 
bársonymente, ugyanilyen kucsma kócsagtollal, 
fehér selyem brokát arany zsinóros atilla, vilá
gos vörös nadrág, aranyozott kard, bordó bársony 
kardhüvelyben stb. lesz azon diszmagyar öltözet, 
mely egyszersmind városunk színeit is feltünteti 
E díszruhákat polgártársunk Friebert F. készíti.

— A Szent Erzsébet kápolna kapufélpillé 
reinek felső párkányzata leomlott. Így lesz az 
egész párkányzattal, mely egyszerű vakolatból 
van idomítva, s a nedves időjárás behatásának 
nem állhat ellent. Kívánatos volna e párkányza- 
tot czementvakolattal állítani elő, vagy legalább 
bádogboritással megóvni, mert különben nem lesz 
ott vége-hossza a különféle tatarozásoknak, foltoz- 
gatásoknak, melyek eredményét az első záporeső 
megint lemállasztja.

— Vandalismus czimű múlt számú közle
ményünkre vettük a következő levelet: Tekinte
tes Szerkesztő .Úr! Becses lapja legutóbbi számá
ban „Vandalismus" czim alatt közlőitekre — a 
netáni félreértéseket elkerülendő, engedjemeg, hogy 
következő felvilágosítással szolgálhassak : A „Hő- 
nig“-féle kert kerítése mentén volt szélfák —• 
kőris és egyéb erdei fák letárolását, tekintet nél
kül azok odvas vagy egészséges voltára, alulírott 
azért hoztam javaslatba, mivel a nevezett kert
ben tanczélokra is berendezendő —tehát minta 
szerű faiskola létesítése határoztatott ; a fais
kola üzem feltétlenül megkövetelte az árnyat 
vető s igy a faiskolára káros fák eltávolítá
sát. A különösen kifogásolt 55 cm, átmérőjű 
diófa pedig, hogy pardont szintén nem nyerhe
tett, magam is sajnáltam, de — ezen diófa köz
vetlen tőszomszédságában állott a már faiskola 
üzem alá vett legjobb területnek: a 2—3 frtra 
tehető évi dió termésnél, mit a fa nyújthatott, 
fontosabbnak kellett vennünk a faiskola ügyét. Bár 
követnék mások is e részben eljárásunkat s a ká
ros árnyat vető fákat a kerítés mentén ne tűr
nék meg; a kőrisfának egy két maroknyi zöld 
takarmányáért ne áldoznák fel a kis házi kert 
gyümölcs, zöldség esetleg virág termelését!

Lukácsy Aladár v. kertész tanító.

Ingatlanok birtokvúltozása.
Selmeezbánya és kiilutezáiban 1896. február 13-tól

Eladó,örökhagyó neve és 
lakása

Vevő, illetve örökös nevejételj
_______ és lakása________I ár |

Vj

Pásztorok József és neje 
Zsuzsanna selmeezi lakosok.

Neezpál János és Márton 
selmeezi lakosoknak . . .

Böhm Ferenez és itj. Böhm 
Károly hodrusi lakosoknak 

(átruházási jogezimen)

Kredl Venezel és neje Gi
zella hodrusi lakosoknak 

(ajándékozás.)

Feldsam József és neje I 
Mária hodrusi lakosok a 
selmeezi 962. sz. tjkvbenA Lindmayerné Petroletti Ka- 
f 1933. hrsz ingatlant .. róla hodrusi lakos .... 

Scheiber Ferenez, Kolpaszky 
Seheiber Anna selmeezi és 
Hillebrandt szül. Seheiber 

Jozefina báes-ujhelyi lakosok 
a selmeezi 533. sz tjkben A 
f 76. hrsz. a. foglalt in
gatlant 
Neezpál Zsuzsannavihnye- 
peszerényi lakos a selmeezi 
736. sz. tjkvben A fi—2 
4. sorsz. és a 738. sz. tjkv
ben A f 1—6. 9. 10. sorsz.
a. ingatlanokbóli jutalékát 
Böhm Károly és neje 'l’ra- 
ger Mária hodrusi lakosok 
a selmeezi 2071. sz. tjkv
ben A f 2630 hrsz. az 1012 
sz. tjkvben A f 2589, 2588, 
2593, 2592, 2599/1, 2537. 
a. hrsz. 1059. sz. tjkvben 
A f 2387, 2499, 2486, 2500, 
2503 a. 2503 b hrsz. az 
1724. sz. tjkvben A f 2042. 
hrsz. és az 1963. sz. tjkv
ben A f 2619. hrsz ingat 
lanokat..................... . , ,
Herold Nándor és neje An
tónia hodrusi lakosok a sel
meezi 1111. sz. tjkvben A 
f 2363 hrsz. a foglalt in
gatlant ..................................
Néh. Burdáes Pál volt sel- 

í meezi lakos a selmeezi 424. 
| sz. tjkvben A f 380. hrsz. 
1425. sz. tjkvben A f 
1381. hrsz. a. ingatlanok
bóli jutalékát, és a 426. sz. 
tjkvben A f 382. hrsz. a 
ingatlant......................... ...
Kaliezkyné ürbánszky Má- 

s ria és ürbánszky József 
i selmeezi lakosok a selmeezi 
■ 653. tjkvben A f l. sorsz. 
ja. ingatlant.........................
‘ Szepné Matusik Erzsébet 
/ selmeezi lakos a selmeezi 
337. sz. tjkvben A f 560, 
519, 1311,1324, 1330,571, 
1325. hrsz. és a 340. sz. 
tjkvben A f 559, 572. hrsz. 
a. ingatlanokat....................
Majovszky Ferenez stefful
tói lakos a selmeezi 146 6 
sz. tjkvben A f 1—3 sorsz. 
a. ingatlanokat.....................
Néh. Dolniezky Mátyás volt 
selmeezi lakos a selmeezi 
703 sz. tjkvben A f 1140. 
hrsz. a. ingatlanbóli juta
lék .........................................
Burdáesné Suvada Mária 
selmeezi lakos a selmeezi 
484. sz. tjkvben A f 180, 
hrsz. és a 485' tjkvben A 
f 381. hrsz. a. ingatlano
kat.........................................
Mudrákné Kommend^Er- 
zsébet, kk. Mudrák József, 
János és Rezső selmeezi 
lakosok a selmeezi 1732. 
sz. tjkvben A f 35. hrsz. 
ingatlant.............................
Selmeezi takarékpénztár a 
selmeezi 98. sz. tjkvben A 
f 602. hrsz. a. ingatlant 
Sehimbergné Dosztal Ág
nes volt rovnai lakos a sel
meezi 1184. sz. tjkben A 
f 2946. hrsz. a. foglalt 
ingatlanbóli jutalékát. . . 
Mudrák József volt lipót- 
viehodnai lakos a selmeezi 
243. sz. tjkvben A f 455. 
hrsz. a. ingatlanbóli jutalé
kát .....................................
Mudrákné Komenda Er
zsébet volt selmeezi lakos 
a selmeezi 243. sz tljkvben 
A f 455. hrsz. a. ingat
lanbóli jutalékát.................
Kasjárné Ruszkó Mária volt 
steffultói lakos a selmeezi 
1383. sz. tljkben A f 2232 
hrsz. a. ingatlanb.jutalékát, 
Borguláné Kasjár Magdolna 
steffultói lakos a selmeezi 
1383. sz. tjkben A f 3232. 
hrsz. a. ingatlanb. jutalékát

500.

500.

özv. BurdáesnéSuvada Má
ria kk. Burdáes Pál, Má
ria, Rozália, é» Erzsébet sel
meezi lakosoknak. (Öröklés)

Veszély Jáno s és neje An
tónia selmeezi lakosoknak. 595

Szép János selmeezi lako- 
sonak (ajándékozás)
Konrádekné Majovszky Má
ria, Skaláné Majovszky Te
réz, Majovszky Júlia és Gyu
la steffultói lakosoknak . .

400

Oszlaneez József., és Zsigt 
manek Mária selmeezi la
kosoknak (Öröklés)

Blázy Samu és neje Mária 
selmeezi lakosoknak . . . 820

Zubka József, és neje Anna 
selmeezi lakosoknak . . . 
Ruzsinák Mihály és neje 
Stolh Anna selmeezi la
kosoknak .............................

250

Örökhagyó férje Sehimberg
Tamás rovnai lakosnak

(öröklés)

Örökh. testvérei: Mudrák 
János és kk. Mudrák Rezső 
selmeezi lakosok (öröklés).

Örökh. gyermekei: Mudrák 
János és kk. Mudrák Rezső 
selmeezi lakosok (öröklés) 
Örökh. gyermekei: Borgu- 
láné Kasjár Magdolna és 
kk. Kasjár Ferenez József 
steffultói lakosok (öröklés)

Kasjárné Grossmann Anna 
steffultói lakosoknak . . . 400
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— A kerttulaj(ionosok figyelmébe. A 
múlt évben is nagy volt itt Selmeczbányán 
a gyümölcshiány főleg a szilva félékből s az 
idén ismét veszélyeztetve van a termés, men
nyiben a gyümölcsfák szokatlan nagy mérvben 
el vannak lepve a hernyó fészkektől. A veszély
nek, mely a különben szépnek Ígérkező gyümölcs
termésünket fenyegeti, elejét veendő, hatóságilag 
fog intézkedés tétetni a hernyó fészkek irtását 
illetőleg. Ez utón is, a rendelkezést megelőzőleg 
felhívjuk a lakosság figyelmét saját jól felfogott 
érdekében, hogy a hernyó fészkek szedését 
eszközöltesse, mely hernyó fészkek elégetendők.

Egyben felhívjuk a kerttulajdonosok figyel
mét arra is, hogy tökéletesebb termést óhajtván 
elérni, legalább némi súlyt fektessenek a gyümölcs
fák tisztogatására, nyesésére ! Természetes valami, 
hogy az oly fa, mely még csak a száraz ágaktól 
sem szabadittatik meg, nem hogy szükségképeni 
szakszerű nyesés alá vétetnék, nem teremhet, 
vagy legalább semmi esetre sem elegendő jól 
kifejlett gyümölcsöt.

E részben is — a nyesési szakszerű eljárás 
ismertetését illetőleg — Lukácsy Aladár a ker- 
tésztanitó közönségünk érdekében óhajtván el
járni, mihelyt az idő kedvezőbbre fordul, a gyü
mölcsfanyesés köréből gyakorlati szakelőadást fog 
tartani, melyre az érdekelt közönség figyelmét már 
eleve is felhívjuk.

A legújabb főnyeremény. A Magyar Osz
tály-Sorsjáték II. osztályának legutóbb megejtett 
húzása ismét beigazolta ezen sorsjegyek tizedek 
és huszadokba való beosztásának áldásos voltát. 
Szerencsés gondolat volt ezen rendszert Magyar
országba is behozni és ezáltal a szegény nép
osztálynak alkalmat adni, hogy csekély betétek 
mellett oly óriási nyereményekben részesülhes
sen, minőket ily csekély koczkázat mellett soha 
és sehol senki el nem ért; ebben áll az Osztály- 
Sorsjátéknak nem kicsinylendő sikere. Hogy er
ről meggyőződjünk, vessünk egy pillantást a sze
rencsés nyerőknek, nagy számára, kik épen most 
veszik fel nyereményeiket és azon sok szerencsét
lenre, kiket az Osztály-Sorsjáték boldogsághoz 
juttatott. Az utóbbi főnyeremények legtöbbje vi
dékre került. így azon sorsjegyet, mely a 100.000 
koronás főnyereményt nyerte, Körösi Albert sze
gedi elárusítónál vették. A 60.000, koronás sors
jegyet Löw Mihály Sátoralja-üjhelyben, a 40.000, 
30.000, 20.000 15.000 stb. koronás főnyeremények 
sorsjegyeit pedig a Heintze Karoly czég adta el. 
A III. osztálynak már május hóban megejtendő 
nagy nyereményhuzására a sorsjegyek már ela
dásra kerültek. Ezen hónapban, midőn a millen
niumi ünnepségek kezdődnek és a kiállítás — 
melynek keretében az Osztály-Sorsjáték is helyet 
foglal — megnyittatik, ezen hónapban alkalma 
lesz mindenkinek oly játékban részesülhetni, mely
hez hasonlóan kedvező esélyeket a világ egyet
len sorsjátéka sem nyújtott.

Horschitz úrhoz.
Mein kedves barátom, geehrtester Horschitz, 
Maga egy gscheid ember und csupa voller viez. 
Ringelspielt kigondolt, mi majd jó lesz nekünk 
Vasútnak is, hogyha a világba megyünk.
Aztán spitzfindigen csinált egy másik Plánt, 
Mely szerint kohóig épit egy Kisen bánt.
Gyönyörűen beszél, persze hogy germánul, 
Das ist dann a Red Herr ! az ember elkábul.
Csakhogy, Gottesseegen. vannak fők Selmeezen, 
Kiken ilyen Sehnipfhen erőt biz’ nem vészén.
S pláne technikára — Herr das thun Sie nieht rnehr — 
Hivatkozni wo da sind so vili Techniker.
Gehn Sie zum ükrutni — technikát sehulolni,
Aztán kommens wieder ide maulmaeholni 
Hallja, kigyelmednek minden mondására, 
Német nyelven tartott orácziójára,
(Pas»ens auf Herr Horschitz, denn jetzt sans in dér Beitz) 
Magyarul csak azzal felelünk, hogy: „nix deutseh!“

Szerkesztői üzenetek. Sz. K. és Z. F. mért 
nem fordulnak közvetlenül a közlőhöz ? Mi csak annyit tu
dunk, hogy a „kaszinók11 ezimü közlemény, a „Vidék11 ezimii kő
nyomatos lapból van kivéve. — N. H. Ipolyság. Első tár- 
ezáját megkaptuk, de sajnálatunkra fel nem haszoálhattuk. 
Második tárezaezikke ide nem érkezett. Tudósításait ha azok 
minket is érdekelnek, örömest fogjuk közölni, sőt köszönet
tel fogunk tartozni.

Hirdetések.

Pályázat.
4 felőri (Grubensteiger) állás azonnal betöl

tendő. A pályázóktól megkivántatik, hogy bánya
iskolát végeztek és az érezbányász atban jártasak 
legyenek. A fizetés kezdetben évi 480 frt, ter
mészetbeni lakás, fűtés és világítás. Ezen kívül 
osztalékban is részesülnek, mely havonként 30—100 
írtra rúg. A végleges alkalmazással az illető nyug
díjjogosultságot nyer. Oly pályázók, ki k a német 
nyelvet bírják, előnyben részesülnek. A pályázati 
kérvények a bizonyítványok hiteles másolatával 
Muszári aranybányászati társulat igazgatóságá
hoz Brád-on, Edély, intézendők.

Tisztelettel hozom a n. é. közönség 
nagyrabecsült tudomására, hogy szabóüzle
temet és szövetraktáramat a legfinomabb 
s legújabb divatu bel- és külföldi szövetek
kel dúsan felszereltem, hogy jutányos árak 
mellett készítek tavaszi öltönyöket, felöltőket, 
franczia és magyar

szalon-ruhákat,
valamint diszmagyar és mindenféle egyen
ruhákat a legfinomabb kivitelben.

Magamat a n. é. közönség becses fi
gyelmébe ajánlva, maradok

Selmeczen, ápril havában
kitűnő tisztelettel

Cserny József, szabóüzlettulajdonos.

Újdonság!

Van szerencsém a n. é. úri közönséget arról értesíteni, 
hogy rendkívüli előnyös bevásárlások folytán, a mely bevásárlásokat 
a leghirnevesebb gyárakban magam személyesen eszközlöm, képes 
vagyok évenként 150 írtért egy urat egész évre a legfinomabb 
öltönyökkel ellátni. — Ezen évi öltözékek a következőkből állanak:

1 teljes tavaszi öltözet, 1 teljes nyári öltözet,
1 „ őszi „ 1 „ téli „
1 felöltő, 1 téli paletó és 1 lódén havelok.

Ezen öltönyök a legkitűnőbb bel- és külföldi szövetekből, 
a megrendelő saját választása szerint a legfinomabb kiállításban 
és faconban készíttetnek kitűnő szabászom által.

Ezen öltönyök az egyes idények végén s vett használat 
után nekem visszaszolgáltatandók, a midőn is azok általam újakkal 
cseréltetnek ki.

Selmeczbányán, 1896. márczius havában.
Mély tisztelettel

Singer Miksa.

Legolcsóbb s 
legfinomabb 
ruházkodás!

Selmeezen még 
soha sem volt I j

i

Wesiz testvérek 
ajánlják a n. é. közönség 
becses figyelmébe a tavaszi 
évad alkalmából a legvá
lasztékosabban, dúsan, bár
mily nagy igényt kielégi- 
tőleg felszerelt női és férfi 

divatáru csarnokukat.
Selmeczbányán 1896. évi 

márczius havában.
Kitűnő tisztelettel 

VVEISZ TESTVÉREK.

Mindenféle magvak!
A tisztelt közönség becses tudomására 

hoznibátorkodom, hogy üzletemben a be
állt idényre, Mauthner Ödön kitűnő hi- 
rü nagy magkereskedéséből minden
nemű virág, kerti, vetemény, gazdasági 
stb. magvak jutányos árban kaphatók 
és a magvak csirázási képessége és 
jó minősége garantiroztatik.

Kiváló tisztelettel
Selmeczbánya 1896. márczius hóban 

Csiba István kereskedő.

Valóban

újdonság!
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Apró liirdelések.
Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért 
egy korona fizetendő és felvilágosítást in

gyen ad a kiadóhivatal.
Egy jó karban lévő tekeasztal hozzátar
tozó felszerelésekkel együtt igen jutányos 
áron eladó. Különösen vidéki vendéglőkbe 

vagy kávéházakba ajánltatik.
Egy jó faj fejős tehén jutányos áron 

eladó.

Van szerencsém a n. é. kö
zönség becses tudomására hozni, 
hogy ezukrásziizletemben különféle 
díszben, nagyságban és árban szebb
nél ~szebb húsvéti 

cztor-lojások 
igen""jutányos áron kaphatók. — 
Egyúttal' \ értesíteni bátorkodom, 
hogy megrendelésre iskészítek 
mindennemű húsvéti süteménye
ket, u. in. különösen kalácsokat, 
diós és mákos patkókat stb.

Magamat a nagyrabeesült 
közönség pártfogásába ajánlva ma
radok
Selmeczen, 1896. márez. havában 

kiváló tisztelettel
Tusehl Gusztáv, 

czukrász.

íí

KITÜHfO MSZT.
Van szerencsém a kereskedő uraknak és 

a n. é. közönségnek becses tudomására 
adni, hogy én a budapesti

„GIZELLA-GÖZMALOM
képviseletét átvettem és tisztelettel kérem 
a kereskedő urakat, legyenek szívesek ná
lam próbavételt tenni, valamint a n. é. 
háziasszonyoknak is becses figyelmébe aján
lom e kitűnő lisztet, mely egyelőre Engel 
Zsigmond üzletében (Alsó-utcza) kapható.

Megjegyezni bátorkodom, hogy ha ebből 
a kitűnő lisztből a t. háziasszonyok egyszer 
próbavételt tesznek, azontúl soha sem fog
nak más minőségűből venni, mint ebből; 
mert ez a liszt a legjobb és felülmúlhatatlan.

Kiváló tisztelettel
Selmeczbányán 1896. márczius 21-én

WEISZ MÓR
a budapesti „Gizella-gőzmalom" 

képviselője.1—3

A n. é. közönség b. tudomására 
hozni bátorkodom, hogy egy előnyös 
alkalmi vétel folytán képes vagyok 
3 10/100 méter szövetet egy egész férfi
öltönyre <» frltól 18 írtig, 
Kamgarn szövetet egész férfi öltönyre 
7 írttól 12 írtig árusítani. Egyúttal 
ajánlom gráczi, angol, franczia, brünni 
stb. posztókkal dúsan felszerelt válasz
tékos szövet, valamint dús választékú 
kész gyermeköltöny raktáromat, mely 
öltönyöket különben mérték szerint is 
készítek.

A midőn üzletemet mindennemű 
ruha és öltöny, úgymint: legújabb di
vata és szabású polgári, erdészeti, bá
nyászati és katonai — előírás szerint 
kiállított egyenruhák elkészítésére a n. 
é. közönségnek ajánlanám, egyszers
mind kérem nagyrabeesült pártfogását. 
Maradok kiváló tisztelettel

JÁHN VILMOS 
szabóüzlet - tulajdonos.

Kitűnő aczélsör!

Van szerencsém a mélyen tiszteit közönség becses emlékezetébe hozni, 
hogy az ezüst-utczában, saját uj házamban lévő, kényelmesen berendezett vendég
lőmben mindig frissen csapolt

Víhnyei aczelsör, kitűnő természetes bor,
Ízletes ételek kaphatók .jutányos árak mellett. Szaditok ezenkívül házba 
13 literes hordikákban vihnyei aczélsört. — Vendéglőm első emeletén egv külön 
szoba is áll kisebb társaságok rendelkezésére.

A midőn még a t. közönséget előzékeny kiszolgálatról is biztosíthatom, 
egyúttal maradok becses pártfogását kérve

kiváló tisztelettel

ételek!

Selmeczbányán, 1896. ápril 2-án
HOSCHEK JÁNOS, vendéglős.

Előzékeny kiszolgálás!

S. 4?

■a*

Hl. osatáJyu vételsorsjegyek árai:
Vi 72 7io '

6®,— 30,— 6 — 3.— forint
. ; : n eredeti sorsjegy árakon kivUl ajánlott levél portója 's 

nyeremény jesjyzékéH: 25 Kr. melléklendő.
.orsjegyeket ajánl és szétküld az összegnek postautalványon való előzetes 

beküldése mellett vagy utánvéttel

Eeintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3.

Sürgöny czim: Eottolieintze Mudapest.

ifi. osztályú sorsjegyeknek a III. osztályra való meg
újítása a II. osztályú sorsjegy visszaadása és a meg- 
: újítási díj befizetésével és pedig:

7i.......... ._ 72__________Vio__________720 sorsjegy________
, 20.— 10.— 2.— 1.— forint.

legkésőbben május 2-ig eszközlendő.
_____________________ __________________________ Nyertes sorsjegyeket minden magasságban beváltok.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1896.

Te
rm

és
ze

te
s j

ó b
ér

!

ELADÖ!
Egy bár használt, de jó 
karban levő könnyű, 

fedett

HINTŐ;
egy kevésbbé haszált, 
nyitott, féderes kocsi, 
egy kártyajátszó asztal.

Bővebbet a kiadó
hivatalban.

tagg!
bányászok, kik az 
aranybányászat üze

ménél gyakorlattal 
birnak és különösen 

az érez választást értik.

Bővebbet a kiadóhiva
talban tudhatni meg.

Házeladás,
A Zsigmondy-utczábai 

fekvő 72/a számú Pillnik-féh 
ház, hozzátartozó nagy kert 
tel f. évi május 27-én d. e 
9 órakor önkéntes árveré 
utján a helyszínén el főj 
adatni. Elfogadható ajánla 
tok mellett előbb is eladat 
hátik kéz alatt. — Bővebbe 

e lap kiadóhivatalában.

Magyar

osztály sorsjáték.
Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben

1 IMllllíf HloI öiioh
Húzás naponta

ÍSH Bajos
korona korona

600000 = B©0O 
400000 = 4©íWöf- 
300000 = 300 ooc 
20000® = 2O0f*OO 
10Ö000 = 10000©
40000 = 80000 
20000 = 40000
10000 = 50®®®
8000 = 8000
0000 = 204000
2®00 = 20000® 
looo = 200 ooe-
200 = 53000®
150 = 3800000 .

eremények és _  42
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