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Szomorú egészségügyi állapot.
Városunkban nagyon gyakori, hogy a népesedési 

mozgalom heti kimutatásában a halálozások felülmúl
ják a születéseket, a mi rendkívül elszomorító. Hazánk
ban alig létezik város, melyben ezen szomorú tényt 
konstatálhatnék. Különösen találjuk, hogy a gyermekek 
halálozása szerepel nagy számmal a statisztikában, 
annyira, hogy Selmecz-Bélabánya városok területén az 
átlagos emberi középkor még talán 20 év sem, mely 
különben Magyarországon 25, Angliában 31.

Általánosan ismert dolog, hogy államnak, város
nak fejlődése első sorban a nép egészségétől, szapo
rodásától függ. Mily lendületet vett volna városunk 
fejlődése, ha legalább két évtizeden át a népmozgalmi 
statisztikában a halálozások a születésekkel szemben 
apadást mutattak volna! Kérdés, mi az oka annak, 
hogy oly nagy a halálozás, illetőleg, hogy miért hal 
meg annyi gyermek ? Tudja városunk minden intelligens 
embere, hogy a gyermekhalálozáslegnagyobbcontingensét 
a munkásosztály szolgáltatja ; tehát kövessük a mun
kás ember, a munkáscsalád életét. A még fejlődésben 
lévő fiú jár mindennapi kenyere végett bányába, gyári 
helyiségbe, ezekben tölti úgyszólván életét; a még fej
lődésben levő lány pedig szivar-, czipő- vagy kötő
gyárba. Mindezek oly foglalkozások, melyek már ter
mészetüknél fogva legkeyésbbé sem edzik a munkást, 
nem konzerválják egészségét, sőt inkább a kóroktanban 
játszanak szerepet.

Tehát már természetüknél fogva és nem azért, 
mintha talán az illető helyen közömbösek volnának az

TÁRCZA.
Miriam.

— A „Selmeczbányai Hetilap” eredeti tárczája. —
A Drégelyt ostromló Alinak gyönyörű szép cser

kesz rabnője volt, Miriam, kit soha el nem hagyott, 
annyira szerette. De volt is miért! Nagy, ábrándos 
szeme volt, melybe, ha belenézett az ember, soha többé 
el nem felejti. Piczi szája olyan volt, mint a fakadó 
rózabimbó; termete olyap, mint a paradicsombeli hu- 
rik-é; s hollószin haját ha kibontotta, az bokáig lep
lezte testét, mely fehér volt és üde, mint a jázmin 
virága. S ha tánczolt, rajta felejtette a szemlélő még 
a lelkét is. Nem is adta volna őt Ali ezer aranyért, 
bár nem tudta kivívni a leány szerelmét; pedig olt 
epekedett mellette mindig, ha a harcz riadalma nem 
tartotta ott a csatavészben.

Rabnője volt a szép Miriam, megtörhette volna 
az ellenkezőt erőszakkal, megfojtathatta volna: de fe
jébe vette Ali, hogy a szerelem szavával hódítja meg.

Azt persze nem tudta Ali, hogy az ő szép rab
nőjének egyéb kincsei is vannak, mint testi szépsége, 
csábitó, észbontó táncza.

Miriamnak érző szive, fogékony kedélye is volt 
mely ott fejlett ki a szabad bérezek levegőjében; s ezt 
a kedélyt nem tudta a hatalmas úr sem hízelgő szó
val, sem drága ajándékkal magának megnyerni.

Egy napon magyar foglyot hoztak be a török 
portyázók.

Spahik vették körül kivont karddal, pedig hát 
pepi kellett félpiök föle; meg volt annak a kél keze 
békózva jól s odakötözve a ló farkához. Pe hogy nem 
oly könnyen ejthették ha (almukba arról tanúskodik az, hogy 
a spahik jó része megvan sebesülve, s hogy a sebeket 
ez a fiatal levente ütötte rajtuk, arról tanúskodnak a 
dühös pillantások, melyeket a sebesültek a fogolyra 
vetnek.

Ali elé vezették a szép ifjút, ki bosszús daczczal 
tekintett őreire.

„Öless meg, Ali, hatalmad van rá, de ne küldj 
rabságra; nem mint kémet, nem mint gyávát fogtak
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I egészségügy iránt. A munkás otthona is veszélyezteti 

az egészséget; lakóházaik nedvesek, túlzsúfoltak és fent 
a hegyeken feküsznek ; a mindennapi folytonos hegy- 

i mászás pedig rontja a légző szerveket é’§‘ ‘vérkeringesi 
I szerveket.
• A mi a munkásnép táplálkozását illeti, az teljesen 

megfelelhetne az egészségi követelményeknek, ha te
kintetbe vesszük a munka anyagi hasznát. A legtöbb 
munkás családból férj, feleség és gyermek is járul szerze
ményével a háztartáshoz, mely tehát nem lehet a leg- 
legszegényesebb; azonban ezen szerzett pénz nagyobb 

. részét az alkoholnak szánják; és ez, ha mértéken felül 
— nem kell ehhez részeges állapot — fogyasztatik, 
rontja az emberi szervezet tengéleti működését, csök
kenti a munkakedvet, általában szenved az alkohol 

.hatása alatt az emberi test és lélek.
Mindezen felsoroltak az ember életében oly té

nyezők, melyek az emberi szervezet ellentálló képes
ségét betegségek ellen csökkentik; a munkás fogéko
nyabb a betegségek iránt és gyöngébb a meglevő 
betegség leküzdésével szemben, mint ama osztály, mely 
intelligepcziájával elősegíti az egyéni és közegészséget, 
vagy mint a parasztnép, mely mezőgazdasággal 
foglalkozik. Hasonlítsuk össze a selmeczbányai mun
kásnépet Rerencsfalu, Németi községek népével! Már 
tiszta megtekintésre is egészségesebbnek fog látszani 
a nevezett falvak népe.

Ha a munkás megnősül, gyermekei az említett 
nedves zsúfolt lakásokban nőnek fel; egész gyermek
korukat úgyszólván a szülők felügyelete nélkül töltik 
el, mert a szülők egész napon át munkában vannak.

el, tanujelek itt vitézeid vérző koponyái. Itt vagyok, 
öl ess meg érte!”

I Alinak tetszett az ifjú bátor fellépte, s miután a
spahik tisztje súgott valamit a fülébe, barátságosan 
szólitá meg:

„Te izenetet akartál vinni valahová; mutasd meg 
az írást, s leoldatom békóidat, de foglyom maradsz; 
ne félj, nem lesz bántódásod!“

—- Nem félek s az írást nem adhatom, mert nincs; 
de megmondhatom, mi járatban voltam; nem követek 
el árulást vele; elfoglak, s igy úgyis meghiúsult fel
adatom. Izenetet akartam vinni Selmeczbánya váro
sába, hogy készüljenek támadásodra, mert Drégety el 
van veszve. Ezt úgy is tudod, hallottad Szondy ize- 

, netót, s látod a várfalakat; engem pedig Szondy 
küldött! —

S itt egy pillanatra köny csillant fel a ifjú vitéz 
szemében.

Ali arczát a harag pírja borította el, rágondolván 
, a makacs és hasztalan ellentállásra, melyet Drégely még 

most is kifejt, s mely miatt ő fel van tartóztatva s 
annyi vitéze hullott már el.

„Őrizzétek jól a foglyot, fejetekkel kezeskedtek 
érte. Kár volna ily derék legényt kivégezni, elküldöm 

i ajándékba a padisahnak, kit Allah sokáig éltessen. És 
most rajta vitézek. Drégelynek ma ej kell esnie!”

És újra kezdődött az ostrom-
A táborban nem maradt más, mint a négy, a 

. magyar foglyot őrző spalhi. De ott maradt Miriam is, 
i ki a sátor egyik nyílásából végig nézte, végig hallgatta 
! az előbbi jelenetet, s kinek szivére a deli magyar ifjú 
; mély benyomást tett.

A szenvedélyes keleti vér szerelemre lobbant a 
' szép fogoly iránt. Beszélni óhajtott volna Miriam az 

ifjúval. De hogy?!
Az ágyú bömbölt, a harczi riadal az eget verle ; 

a sátor hátsó részén volt két spahi nem állhatta meg 
olt, elül került, hogy legalább szemmel kisérje a 
viadalt; hiszen a fogoly úgy sem szabadulhat; le van 

; az békózva jól.
Miriam oda surrant; tőrével felhasitja a sátor 

falát s hallgatást intve, mint az árnyék besuhan rajta, 

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

A csecsemő csak reggel és éjjel élvezi az anyatejet, 
egész napon át pedig különféle mesterséges táplálékot 
kap. A gyermek nem ápoltatik kellőleg, és igy az 
ápoláshiány, a görvélyességet okozó nedves lakások, 
sok esetben az átöröklött ideganyagtulajdonság, és sok 
más, nem engedik a gyermek testét kellőleg fejlődni. 
Ezen szegény gyermekek azért betegednek meg gyak
ran, azért nem bírnak erővel a betegséget leküzdeni; 
azért oly nagy a halálozás épen a munkás nép gyer
mekei között. A mezőgazdasággal foglalkozó paraszt 
asszony folyton van gyermeke mellett; ha mezőre 
megy munkába, oda magával viszi, ellátja a pótolhatlan 
anyatejjel, a mi a parasztgyermekek külsején meg 
is látszik.

Múlt télen nagy fokban uralkodott Selmecz- 
Bélabánya város területén a kanyarójárvány. Nagyob- 
bára a munkásnép gyermekei kapták a kanyarót, 
a legtöbb házban két-három gyermek egymás után. 
A légző szervek hurutos megbetegedései is nagyob- 
bára a szegény munkás gyermeket lepik meg; sokkal 
gyakoribb ezen gyermekek között a görvélykór is mint 
másoknál. Gyakoriak szivbántalmak, kretinismus stb.

Leghathatósabb mód a munkásnép egészség
ügyi állapotának javítására volnának az észszerűen 
épített munkásházak, mint a milyenek pl. Németország 
és Anglia nehány városában vannak, hogy a mun
kás megkaphassa egészséges lakosztályát, mely száraz, 
kellőleg tágas és szellős volna. És evvel meg volna 
téve a leglényegesebb lépés; mert a gyári helyiségek, úgy 
az élelmi czikkek is közegészségügyi szempontból úgy

Az ifjú azt hitte, álmodik, midőn a szép nő, 
megállva előtte, leoldja az arczát takaró feridzsét; 
leoldja öltönyeit.

„Megláttalak, ifjú vitéz, s szeretlek. Nem akarom 
hogy rabszolga légy, mint magam. Menekülj; itt ruhám. 
De mondd meg, hová való vagy, merre van otthonod, 
hogy feléd küldhessem utolsó sóhajomat, ha meghalok! 
Hamar, siess!“

Az ifjút a szabadságvágy mámorba ejté; nem 
gondolá meg, hogy ha ő menekül, a szép nőt áldozza 
fel. Magára kapva az álruhát, elmondá röviden, hogy 
Selmeczbánya az ő otthona; ott vannak szülei, ott 
van nővére, ki majdnem oly szép, mint ő, Miriam; 
megöli a gondolat, hogy nővére török rabságra 
kerülhet.

„Nem kerül, ne félj! Ha tehetem, megakadályo
zom ; de itt e tőr; ha mégis rátok törnének a törökök, 
döfd szivébe; hadd vigasztaljon engem a gondolat, 
hogy az én fegyverem mentette meg a gyalázattól. 
De most siess! — Adj egy csókot, elsőt és utolsót. 
Allah vezéreljen!“

S a fogoly magához veszi a tőrt, megcsókolja 
Miriamot és — elmenekül.

Drégely elesett. Szondy hősi halállal múlt ki. 
AH eltemette szépen s azután Miriamhoz ment. Akkor 
jelentik neki, hogy a magyar fogoly eltűnt. „Miez?!“ 
riad fel bőszülten Ali, s villámló pillantást lövellve 
Mjriam felé, handzsárjához nyúl.

„Igen, Ali, a foglyot én szöktettem meg; — mondja 
Miriam halálmegvető hidegséggel — mert szerettem. Ölj 
meg, de gondold meg hogy másként is tehettem volnaj; 
megcsalhattalak volna ; ezt nem tettem ; rabnőd vagyok, 
hű akarok lenni hozzád, azért távolítottam el; s mert 
szeretem, azért tettem szabaddá. És most hallgas meg! 
Te szeretsz, uram, és .esengel szerelmemért; jól van, 
tied leszek, — de Selmeczbányát kíméld meg; Ígérd 
meg azt a prófétára, — vagy — öless meg; itt keb
lem, mártsd bele handzsárodat.”

És Ali ? ! Az emelt handzsár kihullott kezéből 
e szép kebel láttára, és megesküdött a próféta szakál
lára, hogy Selmeczbányát megkíméli, és megölelte Mi
riamot.

És Selmeczbányát megkímélte a török. 
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is ellenőrzés alatt állnak már a rendőrkapitányi hivatal 
részéről. A mi pedig a foglalkozást illeti, avval örökké 
úgy lesz a világ, hogy nem lesz és nem is lehet 
iparbetegségek nélkül.

A törv. hat. bizottság ápril havi 
közgyűlése.

—■ Eredeti tudósítás. —
Rég nem láttunk annyi bizottsági tagot együtt, 

mint a mennyi egybegyült a múlt kedden Szitnyai 
József polgármester elnöklete alatt megtartott közgyű
lésen. Pedig, kivéve a bányászati és erdészeti akadé
mia igazgatóságának megkeresését a felső botanikus 
kert és a Heincz telek között elvonuló közutnak át
engedése iránt, a tanács előterjesztése a nyaralókat 
épitő részvénytársaság támogatása ügyében, a tárgy
sorozat semmi érdekesebb ügyet nem tartalmazott. — 
A gyűlésen Farbaky István orsz. gyűl, képviselőnk is 
részt vett.

Elnök üdvözölvén az egybegyűlteket, megnyitja a 
közgyűlést, melyen, miután inditványok és felszólalá
sok nem történtek, először is felolvastatott a polgár
mester jelentése a közigazgatás múlt havi állapotáról. 
E jelentésből csak annyit konstatálunk, hogy a folya
matba tett munkák úgyszólván valamennyien az elő
készítés, az előmunkálat, a tárgyalás, a tárgyalásokba 
való bocsátkozás, az értekezés stb. stádiumában van
nak. Ennek természetesen sem jeles polgármesterünk, 
sem más tisztviselő az oka, hanem az a rettenetes 
nehézkes eljárás, melyhez az ily ügyek végleges lebo
nyolítása kötve van, valamint azon sajnos tény, hogy 
a városnak nincs meg az ily munkálatokhoz kívánt 
fedezete, nincs pénze.

A jelentés felolvasása után következtek a pro- 
grammon kívüli' pontok. Miután egy idő óta ezek a 
programmon kívüli u. n. sürgős elintézést igénylő pon
tok nagyon is kezdenek felszaporodni és ezek tartal
máról a törv. hat. bizottsági tagok — ha ugyan egy
általán nyernek ■— a közgyűlés előtt csak igen rövid 
idővel kapnak tudomást, a közérdek szempontjából 
óhajtanok, hogy az ily sürgős elintézést igénylő ügyek 
a rendes programmba bevétessenek. Mert példának 
az alsó árok beboltozása, a b labányai és bankai 
óvoda és a hodrusi harmadik iskola, valamint a bé- 
labányai és egyáltalán a vízvezeték építése, a téglagyár 
tárgyában a Wünsch czéggel folytatott tárgyalások stb. 
mind oly dolgok, melyek már rég húzódnak és me
lyeknek tárgyalását, ha jónak látták, elég idejük lett 
volna a rendes programmba fölvenni. Részünkről e 
programmkivüliségeket azért nem tartjuk helyeseknek, 
mivel a biz. tagok nem szerezhetnek maguknak kellő 
tájékozást és így fontosabb kérdésekben meglepetések
nek lehetnek kitéve.

Különben örömmel közöljük, hogy a bélabányai 
óvoda végre elkészül és az a Walmrath Károlyné tel
kén fog építtetni. Az e czélra előirányozott összeg 
8008 frtra volt tervezve, de a mint a Wünsch ezég 
ezt távirati utón a polgármester által a közgyűlésnek 
tudomására hozta, 6600 írtért hajlandó a tervek sze
rint felépíteni. — A téglagyárra vonatkozólag polgár
mesterünk kijelenti, hogy annak létesítését sem a város 
sem a bérlő meg nem akadályozza, sőt annak érde
kében minden lehetőt elkövet. Bizonyos azonban, hogy 
a bérleti viszonyból kifolyólag akadályok merültek fel, 
melyek lebonyolitandók. A telek eladása ellen sem 
volna kifogása, ha azon jogviszony lebonyolittatik, 
melyben a város a bérlővel áll. Különben a tárgyalá
sok a Wünsch-czéggel folyamatban vannak. Az erdő
mesternek múlt évre szóló felolvasott jelentéséhez 
Farbaky István azt kérdezi, hogy az erdők jövedelme
zőségének tényleges eredménye megfelel-e a tervek 
előirányzatának. Hándl Vilmos biz. tag kérdi, milyen 
területek kerülnek befásitás alá a tavasszal. Az első 
kérdésre határozott feleletet a felszólaló nem nyerhetett, 
mert az erdők tényleges hasznát és arányba helyezé
sét a tervezett előirányzattal csak a számadásokból 
fog lehetni megállapitani. A második kérdésre az elnök 
kijelentette, hogy a jövő tavaszszal igen nagy terület 
kerül befásitás alá. Hubert mérnök a gázgyárra vonat
kozó jelentésének felolvasása után Handel Vilmos biz. 
tag indítványozza, hogy széles, körben közzététessék, 
hogy koksz és kátrány a gázgyárban leszállított ár 
mellett kapható még pedig a koksz métermázsánként 
1 frt 60 krért, a kátrány pedig kilónkint 6 krért. El
nöklő polgármester kijelenti, hogy ez a város hivatalos 
lapja a „Selrrieczbányai Híradó" utján fog köztudo
másra hozatni. (E lap közgyűlési tudósításában e pontöt 
megtalálni nem tudtuk.)

A különféle alapok kezelésénél és elszámolásánál 
Handel Vilmos biz. tag felszólalására az ezek kezelése 
után járó sportulák a jövő évben megszüntetnek és 
minden alap részére tartalék alap fog szerveztetni. A 
Zmeskal-féle alap kiházasitó jutalma, melyet Beszter- 
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czebánya városa volt a múlt évben hivatva oda Ítélni, 
még ezen alap pénztárából a mai napig sem vétetett 
fel, mert az ügy múlt évi julius óta el nem intéztetett.

A közgyűlés tagadhatatlanul legérdekesebb tár
gya volt a botanikus kert és Heincz-féle telek közt 
elvonuló ut átengedése. E tárgyban utalunk arra, a 
mit már a múlt számokban róla irtunk és miről ol
vasó közönségünk már akkor tudomást szerzett. A 
közgyűlésen felolvastatott a tanács javaslata valamint 
több felső és alsó rózsa utczai lakosnak az útrész 
átengedése ellen benyújtott óvása. A tanács a hely
színén megejtett szemle alapján ajánlja, hogy ez út
rész átengedtessék az uj akadémiai palota építkezési 
czéljaira,és hogy a város főteréről a rózsa-utezába 
vezető ut valamint a bélabányai kaputól bekanyaruló 
ut is szabályoztassék. Az óvást emelők mindenféle 
okokat hoznak fel, hogy az útrész a forgalomtól el 
ne vonassák.

A tanácsi javaslat mellett polgármesterünk szólalt 
fel talpra esetten, mondhatnék eloquencziával, mely
ből kihangzott az az igazság is, hogy ha egy magasabb, 
nagyobb közérdek elérhetése forog kérdésben, annak 
feltétlenül rendelje magát alá az egyes szűkebb körű 
érdek. De itt az sem kívántatik, mert a rózsa-utezába 
vezető két ut, ha szabályoztatik és ha még ehhez az 
uj akadémia mellett egy kényelmes gyalog átjáró is 
lesz, akkor a kérdéses közútra nemcsak hogy szükség 
nem leszen, de a rózsa-utezai lakosuk utforgalmi 
előnyöket nyernek. — Az óvást benyújtók nevében 
felszólalt Muszka József biz. tag és megkísérelte nehéz 
álláspontját indokolgatni, de midőn látta, hogy a bi
zottsági tagok mind az útrész átengedése melleit, 
vannak, még mielőtt szavazásra került a dolog, a 
teremből eltávozott. Ezután következett a névszerinti 
szavazás és a törv. hat-, bizottság egyhangúlag elha
tározta e különben is ritkán használt közút átenge- 
dését.* E kérdésnél felmerült azon kérdés is, hogy 
miként lesznek a rózsa-uteza és az abba vezető utak 
szabályozandók. mert bizony ez sok pénzbe és időbe 
fog kerülni. Erre nézve persze megállapodás nem 
történt, de annyi mégis ki lett mondva, hogy az uj 
akadémiai palota építésének idejével együttesen sza- 
bályoztassanak ezek az utak. Polgármesterünk a 
bélabányai kapu lehordását is kilátásba helyezte, mit 
mi már oly régen sürgetünk ; a lebontandó kapu anya
gát talán az uj akadémiai palota építkezésénél lehetne 
felhasználni és igy talán sikerülhet ez ódon épület 
lebontásának költségeit az uj akadémiai palotára szánt 
költségekből fedezni.

A pozsonyi kprpnázási emlékszobor leleplezéséhez 
városunk képviseletében főispánunk vezetése alatt 
Farbaky István orsz, gyük képviselőnk. Szitnyai József 
polgármesterünk és J. Wankovjts Lajos tb. tanácsos 
küldetnek ki.

A befásitás kérdése még egyszer felmerült és 
örömmel vétetett tudomásul, hogy 1885 évtől kezdő
dőig 2000 hold lett befásitva úgy, hogy a városnak 
ez idő szerint több mint 10,000 hold erdeje van. 
Handel Vilmos biz. tag kívánatosnak tartja a város 
közvetlen szomszédságában lévő és még közlegelőre 
sem alkalmas térségek befásitását és óhajtja annak 
mielőbbi keresztül vitelét.

A selmeczi állami közút 79—80 km. szakaszán 
a Pischl-féle pajta mellett elvonuló szűk útszakasz 
kiszélesbithetéseért elvileg már elfogadta egy előbbi 
közgyűlés ezen pajta megvásárlását. A tulajdonos 1500 
irtot kér érte és kilátás van arra nézve, hogy a vé
telárhoz az államkincstár is hozzá fog járulni; ez 
évben azonban nem, mivel Bakó Ipolysági főmérnök 
átirata szerjnt e czélra a f. é. költség előirányzatban 
nem vétetett fel fedezet. Heincz Hugó biz. tag aján
laná a kisajátítási eljárást, de ennél azon aggályok 
merültek fel, hogy ily utón talán még drágábba jönne 
a kérdéses pajta.

A nyaralókat épitő részvénytársaság támogatására 
a tanács egy legalább is kuriozusnak nevezhető javas
latot tett, melyben azt mondja, hogy a részvény töke 
vagyis 10,000 frt.-nak 5°/0-os jövedelméből 35°/0-ot 
50 évre biztosítson a város akként, hogy ez összeg 
legfeljebb 175 frtot lehet ki évenként és akkor a 
részvénytársaság a villát felépiti. Fekete Lajos biz. 
tag igen szépnek és méltányosnak tartja, ha a Felső- 
Rónán vízvezeték készül, ha a villa építéséhez a vá
ros fát, követ s más nyers anyagot ad, de hogy a 
város polgárait 175 írttal megterhelje, ehhez bele
egyezését semmi szin alatt sem adja meg. Aztán meg 
a bonyodalmas számítás olyan, hogy nem érdemes 
elfogadásra. Polgármesterünk a villa felépítésének fon
tosságát hangsúlyozva ajánlja a tanács javaslatának 
elfogadását, mert ha a részvénytársaság támogatást 
nem kap, akkor a villát sem építheti fel, mivel csak 
5000 frtnyi részvénytőke van biztosítva és a másik 
5000 frtra az aláírások eddigelé nem történtek meg. 
— Jezspvitcs Károly biz. tag figyelmezteti a közgyű
lést az első és nagyon lényeges feltételre, mely után 

a többi azután önként, következik a Felső-Rónán, t 
i. „tessék ott vizet teremteni!“ Akkor nem kell a vá
rosnak magara terhet venni és a részvénytársaság sem 
szorul támogatásra, mert meg lesz a bizalom, hogy az 
prosperálhat, mi víz nélkül lehetetlen. Innen a bizal
matlanság. Elnök kijelenti, hogy nem a villa kedvéért, 
de az oltani lakosság kedvéért kell vízvezetéket Felső- 
Rónán létesíteni, és az meg is fog történni. Heincz Hugó, 
Goldstücker Márk és Handel Vilmos biz. tagok nagyjá
ból Jezsovics Károly felszólalását teszik magukévá •— 
Farbaky István röviden azt kérdezi, hogy megalakult 
már ez a részvénytársaság, mert ha még nem, akkor 
nincs kivel paktálni. ha pedig igen, akkor a részvénytár
saságot kell megkérdezni a feltételek iránt. Ekkor egy igen 
érdé es és különös tény állapíttatott meg t. i. az, hogy a 
F.-Rónán villát épitő részvénytársaság alapszabályai 
helyben vannak hagyva, az alakuló közgyűlés is meg
tartatott, de maga a részvénytársaság, mint azt Heincz 
Húgó tiszti főügyész kimutatta, még se tekinthető 
megaiakultnak, vagyis nem létezik a Felső-Rónán 
villát épitő oly részvénytársaság, mely már megaia
kultnak volna tekinthető és mellyel mint ilyennel pak
tumot lehelne kötni; mert addig e társulat nem képez 
megalakult részvénytársaságot, mig a 10000 frtnyi 
részvénytőke aláírva nincsen. így hát a tanácsi előter
jesztés időelölti volt, azt visszaszivták és a Felső-Ró
nára majd megindul újra a vizkutatók és keresők raja. 

Kegyeletes hálával veszi a közgyűlés özv. Heincz 
Emília 1500 frtnyi hagyományát, melyből 1000 frtot 
a szegény-, 500 frtot a hórháznak hagyományozott és 
mely Heincz Ádámné szül. Scharf Emília nevű alapít
ványként fog kezeltetni, A közgyűlés köszönetét 
mond Heincz Húgó tiszti főügyésznek és kéri őt, hogy 

; e köszönetét testvérei előtt is tolmácsolja. — A köz
gyűlés Tuka Antal elemi iskolai tanítónak betegse
gélyezés czimén 50 frtot szavazott meg. — A stefful- 
tói u. m. Meszka épület Hell Jakabnak 1300 fiiért el 
fog adatni. — Szloboda Ferencz, ki 20 év óta lakik 
városunkban és a törvényes feltételeknek mindenben 
megfelelt, a nyugdíj alap javára eső 10 'frtnyi dij fize
tése mellett a város kötelekébe felvétetett.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

Különfélék.
Személyi hirek. Hermán Ottó, a hírneves tudós és 

politikus, nejével együtt tegnap érkezett városunkba s a 
két ünnepet itt fogja tölteni. — Bittsánszky Ede ministeri 
tanácsos és nagybányai bányaigazgató neje ő méltó
ságával e napokban városunkba érkezeit és az ünne
peket itt vejénél Gschwandtner Gusztáv mérnöknél 
fogja tölteni. — larbaky István orsz. gyűl, képviselőnk 
múlt hétfőn ide érkezett és csak nehány napi itt tar
tózkodása után utazott vissza Budapestre. — 
Miklós főjegyző és Kuti István alkapilány a ipuít 
napokban Kolozsvárról visszaérkeztek városunkba.

— Horváth Béla főispán népszerűségét Hont- 
megyében legfényesebben bizonyítja azon körülmény 
is, hogy a múlt keddi megyei közgyűlés egyhangú ha
tározatából Hontmegye törvényhatósága köszönő fel
iratot intézett a kormányhoz azért, mert a megye rég 
táplált óhajához képest Horváth Bélát helyezte a fő- 
ispáni székbe. Városunk e köszönő felirathoz örömest 
és spontán csatlakozott volna és az itteni közvélemény 
úgyis szívből csatlakozik ahhoz.

/— Hymen. Obernauer István vágujhelyi kir. 
adótiszt csütörtökön tartja esküvőjét, Edelman Irma 
kisasszonynyal özv. Edebnanné kedves leányával Sel- 
meczbányán. — Herczegh Imre előbb selmeczi most 
nagyági bányatiszt eljegyezte Steffultóról Kovácsik 
Mariska kisasszonyt.

- Kolozsvári turista vendégeink múlt keddep 
érkeztek prograjnm szerint az psli vonallal várpsunkbm 
Fogadtatásukra megjelentek az indóháznál a Szilnyaoszs 
tály képviselői, Cseh Lajos kir. bányatanácsos és Jákó Gyula 
kir. főmérnök a bányaigazgatóság képviseletében, a helyi 
lapok szerkesztői és mások. Szitnyai József polgármester 
kettős minőségben, úgy is mint polgármester, és úgy 
mint a Szitnya-osztály elnöke, rövid szavakkal üdvö
zölte a vendégeket. A bemutatkozások után nagy 
sürgölődés támadt az indóház várótermében és kint a 
várakozó fogatok között. Kis idő múlva egyik kocsi a 
másik után robogott vendégeinkkel a városba. Az 
elszállásolás is csakhamar megtörtént; a vigadóban 
tartott társas vacsora már nyolez óra után megkez
dődhetett. Kiss Sándor kolozsvári keresk. akad, igaz
gató, Hangay Oktáv tanár és a 38 keresk, akad, 
hallgatón kívül Szitnyai József polgármester, Qse|i 
Lajos kjr. bányatanácsos, Berphardt Adolf városi 
tanácsos, kinek vendégszerető házánál Kiss Sándor 
igazgató és Hangay Oktáv tanár voltak elszállásol vq, 
Dr. Tóth Imre kincstári kerületi főorvos, Tirls Re
zső szitnya-osztályi alelnök, Jákó Gyula főmérnök, 
Vörös Ferencz tb. főjegyző a „Selmeczbányai Híradó" 
szerkesztője, Altman Imre szitnya-osztályi titkár, Besse 
Dávid losonczi tanár, Dr. Széli László ügyvéd. Csiba 
István szitnya-osztályi pénztárnok, Hornvacsek István 
kereskedő, Bachrati J. tanár, Szentgyörgyi E. e lapok
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szmKoszlője és többen vetlek e közvacsorán részt. Az 
első folkőszöntőt Szitnyai József polgármester mon
dotta. szép szavakkal üdvözölve a fiatal tanulókat és 
vezetőiket, Kiss Sándor igazgatót és'.Hangay Oktáv 
tanárt. Csakhamar rá Kiss Sándor mondott valóban 
magvas tartalmú tósztot, melyben különösen kiemelte, 
hogy e rájuk nézve oly kitüntető fogadtatás nem 
annyira személyeiknek, mint azon immáron mindenfelé 
térthóditó eszmének szól, mely a tanoktatás terén az 
elméleti tanítással karöltve a közvetlen szemléleti, 
gyakorlati ismeret szerzést kapcsolja egybe. Szóló is 
hive ez uj iránynak; mostani utuk is nem kedvtelési, 
hanem tanulmányi ut, és örvend annak, hogy ez eszme 
barátjaként jelentkezik Selmecz-Bélabánya városa is. 
Köszöni a vendégszerető fogad tatást éltetve Selmeczbánya 
város közönségét és annak polgármesterét. Az éljenzés 
lecsilapulta után felemelkedett Tirts Rezső s bemutatko
zott mint a Szitnya-osztály alelnöke, ki 66 éves (Közbe 
kiáltások: ,.nem hisszük!“ Tirts: „pedig úgy van !“) 
kora daczára egészségesnek s épnek érzi magát oly 
annyira, hogy bizony ő még akár mikor felmegy a 
Szitnyára. S minek köszönheti ezt főleg ? A turistaság
nak. A fiatalokhoz fordul tehát, hogy legyenek mindig 
lelkes hívei és barátai a turistáskodásnak. Persze, 
hogy megéljenezték a kedélyes felszólót. Erre Hangay 
Oktáv pompás humorral kezdé felköszöntőjét, mellyel 
többször jóízű kaczagást kellett, de egyszerre csak 
komoly fordulatot adott beszédjének kijelentve, hogy 
a diák-turistaság eszméje tőle származik. De mit ér 
az eszme, ha annak terjesztői nincsenek. Az Erdélyben 
ez ügyben megszólalt hang visszhangra talált Selmecz- 
bányán is a „Selmeczbányai Hetilapban." E lap szer
kesztőjét élteti. Lapunk szerkesztője rövid szavakkal 
Ígérte, hogy ez eszmét továbbra is szívesen, teljes 
erejéből fogja szolgálni és ez eszme megpendi- 
tőjére Hangay Oktávra emelte poharát. A fiatalok 
köszönetét is tolmácsolta az egyik tanuló. A társas 
vacsorán résztvevők vidám kedélyes hangulatát 
Balogh Laczi pompás muzsikája is nagyban emelte. 
Másnap szerdán reggel már fél hét órakor gyülekeztek 
vendégeink a Pachertáró-téren és Cseh Lajos meg 
Jákó Gyula kalauzolása melleit a Glanzenberg altár- 
nába szálttak be, honnét a szent Erzsébet kápolnával 
szemben lévő tárna nyitásnál jöttek ki s itt kocsikra 
ülve folytatták írtjukat a központi Sándor zúzó és 
fémkohóhoz. Innét visszatérve a várost tekintették meg 
nagyjából. Ekkor már egy óra múlt. Nem maradi 
tehát idejük közel vidékünk szebb pontjainak felkere
sésére. A vigadóban tartott társas ebéd után vendé
geink a délutáni gyorsvonattal hagytak el városunkat, 
melyben, nagy sajnálatunkra, csak oly rövid időt tölt
hettek. De e rövid idő alatt is meggyőződhetlek arról, 
mily szívesen látóit yepdégejnk vpltak, mily jó| cselt 
pékünk, hogy városupkat js pljpkba ejtették s meny
nyire őszintén kívánjuk az általuk is hangoztatott 
„viszontlátást !s — Végül kedves kötelességet teljesí
tünk akkor, midőn köszönetét mondunk a magán
szállást adóknak, az elszállásolásért, özv. Vnucsko 
Ferencznének a szőllő vendéglő szobáinak és Jlihn és 
Greguss bérkocsiüzlet tulajdonosoknak a fuvarok mér
sékelt árbani álengedéseéri és Winterstein Bernát 
vigadó bérlőnek azon mérsékelt árakért, melyekéit 
vendégeinket legnagyobb megelégedésükre kifogástala
nul úgy a vacsorán, mint az ebéden ellátta és még 
azért is, hogy kél tanulónak ingyen szállást adott.

— Husvét. A feltámadás ünnepe. Mily fönsé- 
ges eszme rejlik ez ünnepben ; a halhahatlan szeretet 
eszméje. Előbb győz a gonosz, halottként lemelj el, 
ki a világosság fegyverével küzdött ellene, a sötét ellen. 
Már a^t jiiszi ftz qrrnápy, a b(in, Ijogy ő a győztes, s 
fennen hordja undok fejét. De a mi isteni, az nem 
halhat meg. Ha sziklát, ha bérczóriásokat is henger- 
getnek sirja fölé, kikéi a mennyei szikra, s újra fényt 
dérit a világra. Uj élet kél ki a sírból, mint uj rügy 
fakad a téli dermedtségből éledező fákon. S ez biztatja 
a hivő halandót, kinek az élet csak szenvedést adott, 
hogy hiszen : feltámadunk! S akkor boldogság lesz 
földi szenvedéseinek jutalma. — Ez édes, e biztató 
reményben örvendve ünnepli meg a kereszténység a 
megváltó feltámadását. Ihlett ahitat száll a szivekbe s 
tiszta öröm sugárzik az arczokon. S midőn megkon- 
dulnak este a harangok, fény gyullad ki minden ab
lakon, hogy ne csak szive érezze, de a neki, gyönge 
teremtménynek menedéket adó házak is hirdessék, 
mutassák, hogy ünnep van, a feltámadás ünnepe.

— Rendőri hírek. Hirtelen halál. Ilanzel József 
peregzgg legény pjtrien Károly pék mesternél april 
11-én d. u- 3 órakor hirtelen meghalt. Dr. Kapppak 
a halál eset gyanúsnak tűnvén fel, rendőrorvosi bon- 
czolás ejtetett meg melynek alkalmával nagymérvű 
pálinka ivás következtében beállott heveny agyhártya 
gyulladás konstatáltatott. — Vétkes gondatlanság. Suhaj 
Péter szabómesternek a rózsa-ulczába vezető lépcsők 
melletti üzletében e hó 13-án délután egy asztal körül 
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nyugodtan dolgozott két szabó tanoncz és egy segéd. 
A mester maga az első szobában beszélgetett egyik 
ismerősével. Egyszerre csak ■— úgy fél öt óra lehetett 
délután •— lövés dördült el, utána jajveszékelés hal- 
lattszolt. A szabómester ismerősével berohantak az 
üzlet ama részébe, hol a két tanoncz és segéd dol
gozott s borzadva látták, hogy az egyik tanoncznak 
név szerint Roch Józsefnek felső karjából özönlik a 
vér, a másik tanoncz Holles János egy revolvert szoringat 
kezében és mereven néz maga elé, a segéd pedig föl
dön fekszik, görcsösen rángalódzik és eszméletlen 
állapotban van. Gyorsan előhívták Dr. Stuiler Gyula 
tb főorvosi és csakhamar megjelent a helyszínén 
Krausz Kálmán is, ki az esetről nyomban jegyzőkönyvet, 
vétetett fel. E szerint Holles János tanoncz egy ócska 
revolvert vásárolt egyik selmoczi ószeresnél és azt 
próbálgatni akarta. Roch József, előbbinek társa, figyel
meztette, hogy ne játszók a revolverrel, de ez nem 
hallgatott reá; A revolver- elsült, a golyó a szemben 
ülő karjába furodott, kit azonnal elöntött a vér-, a se
géd Kucsera Ferencz pedig annyira megijedt, hogy 
összerogyott és görcsöket kapott Kórházba szállították 
mind kettejüket s az orvosok mondása szerint a golyó 
által sebesült állapotba nem oly súlyos mint a nagy 
ijedelem folytán megbetegedett segédé. Ezen tudósítástól 
eltérőleg hivatalosan a tényállás ekként lett megállapítva. 
F. hó 13. d.u. Hí les János szabósegéd revolverével ját
szott a műhelyben, miközben a revolver elsült és a golyó 
a vele szemben ülő Roch József szabósegéd jobb felső 
karjába fúródott: a. lövésre a szomszéd czipész mű
helyben dolgozó Kucsera Ferencz czipész legény meg
ijedt, és szivgörcsőket kapott; — a meglőtt szabó 
gyalog ment a kórházba, mig az eszmélet nélkül fekvő 
czipészt kocsin vitette be a rendőrség a városi kór
házba, a honnan másnap már gyógyultan ment el: 
a meglőtt szabósegéd állapota nem veszélyes. — A 
pálinka ivás újabb áldozata. Kaczalai Nándor péksegéd 
a ki delirium fremens-ben szenved, f. hó 13-án éjjel 
dühöngni kezdett, lakásán tört-zúzott mindent : — a 
rendőrség a városi kórházba szállította. — Találtatott 
egy kis pénztárcza az utczán pénzzel; — igazolt tulaj
donosa átveheti a rendőrkapitányi hivatalban. — 
Ezenkívül egy fiatal nagy nőstény vizsla és egy kis 
arany medaillon. Az igazolt tulajdonos átveheti a rend
őrkapitányi hivatalban. — Elveszett egy arany bross, a 
megtaláló illő jutalomban részesül. — Lósorozás lesz 
városunkban folyó évi junius-hó 3-ik napján reggeli 8. 
órától kezdődőleg. — Báránytolvaj. A tegnapi heti 

I vásáron Sztrapesz Pál egyik szekérről egy bárányt 
lopott el és azzal ulpak indult. Zsákmányának azon
ban nem fokáig örvendhetett, mert a rendőrök űzőbe 
vették és a Zsígmondy-utezaban elfogták és bekísérték. 
A tettes kihalgatása után a járásbírósághoz kísérték 
át, a bárányt pedig a tulajdonos visszakapta.

— Vigyázatlanság’. Chrien Ádám helybeli vasúti 
málházó 17 éves fia, ki a lycemn VI. osztályába jár, 
múlt csütörtökön útra készült és 5 milliméteres revol- 
vérét ez alatt az asztalra tette. Nővére a revolvert 
kezébe vette és tréfálkozva e szavakkal: „no vigyázz, 
mert meglőlek" a revolvert bátyja felé emelte. Hogy, 
hogy nem a kis pisztoly elsült és a golyó a fiatal 
embert homlokán találta. A fiatal Chriennek hatalma
san kemény homloka lehet, mert ugyan megsebesült, 
de a golyó a homlokcsont és bőr között megakadt, 
úgy, hogy atyja akarta azt onnét p.ltávolítani,,; minthogy 
pedig ez nem sikerült dr. Tóth Imre kor. főorvoshoz 
futott a sebesült. Állapotát a?. orvos veszélyesnek nem 
találta és n golyót bizonyára csak kisebb postá
séról lehetett még eddig kisem vette, mert az kisebb 
mérvű genyedés után sokkal könnyebben lesz később 
eltávolítható.

— A téglagyár. A Wünsch-czég állal létesíteni 
szándékolt téglagyár ügyében Nyitray László ur kije
lentette, hogy ő, mint a kérdéses telek bérlője, nem
csak hogy nem akadékoskodik, hanem a legnagyobb 
készséggel lehetőleg előmozdítani iparkodik a Wünsch 
czeg ez iránti terveit, de kénytelen — és ezt min
denki be fogja látni — az ő jogviszonyát a várossal 
és szerződési viszonyát a mezei munkásokkal lebonyo
lítani s illetve rendezni. Csakis ezen körülmény képezi 
akadályát annak, hogy a telket oly könnyű szerrel ál 
nem bocsájthatja, mert többi feltételei akadályt, nem 
okoznának. Részünkről újból csak azt tartanók legczél- 
szerűbbnek. ha a lelket a Wünsph-czég megvásárolná 
és ezzel a város bérleti .viszonya is megszűnnék, mert 
a b,éi-jeti szerződés nincs betáblázva.

— Járhatlan ut-nak lehet nevezni bátran az 
Alsó-Rózsauiczából az Uj-Ulczába kanyarodó útrészt 
s az Uj-Utczát is. Kerékbarázda, gödör, vizmosta 
helyek oly döczögössé teszik, hogy még nappal is 
nagyon kényelmetlen az arra való közlekedés. Hát 
még éjjeli Valami lámpafélének persze ott még nyoma 
sincs, egyptomi sötétség borul az egész környékre, 
s épen nem volna csoda, ha az arra menő a helyett 

hogy az útját folytatná, mint akarta, betévedne valami 
udvarra; nem kívánjuk hogy oda is légszeszt vezet
tessen a város; tudjuk, hogy az nehézségekkel járna, 
de legalább 2—3 petróleum lárm át ne sajnáljon amaz 
útrésztől; hiszen az olt lakók is fizetik az út és járda 
adót, s mindenben hozzájárulnak a községi terhekhez; 
mért maradnak csak ők lábkificzamitásra és sötétségre 
kárhoztatva ?!

-- Honfi választások és kinevezések. Az e 
hó 12-én Ipolyságon tartól! hontrnegyei lörv. hat. biz. 
közgyűlés báti főszolgabíróvá Nedeczky Árpái! szol- 
gabirót, Korponai szolgabiróvá pedig Gyürky Dezsőt 
választotta meg. Horváth Béla főispán a megyei fő
jegyzővé helyettesített Sáriiba Béla helyébe 1-ső árva
széki elnökké és elnökhelyettessé Hederváry Lajos 
Il-ad aljegyzőt rendelte ki, Szlávy Pál központi szol- 
gabirót pedig főszolgabíróvá nevezte ki.

— A korponai állami elemi lányiskola és a 
községi államilag segélyezett felső népiskola tantestülete 
növendékeikkel 1897. május 2-án Korponán a városi 
vendéglő nagytermében jótékonyezélú színi és dalestélyt 
rendez. Kezdete 7 órakor. Az előadási tánczmulatság 
követi. A tiszta jövedelem a tervezett két tanintézet 
számára az énektanításhoz szükséges taneszköz (Har- 
rnonium) beszerzésére fog fordittatni.

— A „Honti Lapok“ f. é. április 13-iki számában 
„A nagy hét“ cziín alatt közlemény jelent meg, mely 

; az elején, egy sorban, tett csekély változtatástól s a 
a végéhez hozzáloldolt két sortól eltekintve, szórói 
szóra ugyanaz, melyei legutóbbi számunkban mi 
hoztunk ugyanazon czinr alatt. Bár mennyire ör
vendünk ís annak, hogy szerény közleményeinket más 

• lap is átveszi, de félremagyarázatok kikerülése szem
pontjából mégis óhajtanók, hogy, iia valamely lap 
egy czikkünket átveszi, megnevezze a forrást is, nehogy 
lapunk oly színben tűnjék föl, mintha elejétől kitűzött 
elvéhez csak eredeti czikkeket közölni, vagy pedig a 
fon ást mindenkor megnevezni, hűtienne vált volna. Indo 
kolja ugyanis ez óhajtásunkat azon köztudomású doiog, 
hogy a vidéki lapok sokszor a „kőnyomatosok"-bál 
veszik át tartalmuk egy részéi, s igy az ily több lapban, 
a forrás megnevezése nélkül megjelent egy czikk. köny- 
nyen, sőt valószínűleg azon föltevésnek szolgálhat ala
pul, hogy „kőnyomatos“-ból lett véve.

— Nyomda hiba. Mull, számunk egyik hirdeté
sében oly nyomda hiba csúszott be, a melynek hely
reigazítását mulhatlanul szükségesnek tartjuk. Aviso 1! 
czim alatt ugyanis valódi karlsbadi czipők hirdetését 
nem Singer Miksa, liánom Singer Igmácz lététté közzé 
mi különben a hirdetés tartalmából is kitűnik, a meny
nyiben abban megvan mondva, hogy ez áruezikkek 
az Úrban-féle házban, az alsó gyógyszertárral szem
ben lévő áruraktárában kaphatók, mely áruraktár 
tudvalevőleg Singer Ignácz és nem Singer Miksa 
tulajdonát képezik. E hirdetést mai lapunkban helyre
igazítva újra közöljük.

— Egy hírlap ,,peehje“. Valahol a messze ke
leten, — hiába töröm a fejein a névén —, Turkeszlán 
volt e vagy Madzsariszlán, mindegy az, azt gondolom, 
úgy is tán: kicsi város kicsi közönsége hetenként, 
kétszer lapnak néz elébe. Az egyik a „Harang" — 
vagy mi a kőnek hijják ?! — harmadszor feltámadt 
igen régi újság. Bölcs kiszámítással úgy jeleni meg 
épen, hogy jól tudhatta meg. mi történt a héten. A 
másik lap, mit tevő legyen hát?! Minden hét közepén 
adta ki a számát. Mi történik mostan ?! Bizony furcsa 
mégis, de ennek a másiknak segít még az ég is. Ha 
történik lopás, emberölés, vagy más, a ,,Harang“-nak 
orra tőle hagymás; ha valami nagy fej haldokolni 

j Xés.?ü.l, úgy intézi, hogy a „Harang" ne hozhassa 
j végül; meghal szépen fél nappal későbbre, s igy a 
' szenzáczios hir a másik lapba jő be. S igy ment az 
I mindig, hétről-hélre; megunta ezt hát a „Harang" 
i végre s kijelenti egy szép napon, hogy némi változást 
| szeretne ő nagyon, azért tehát, más napra teszi át 
| hetenkénti számát; azt gondolta, most a másik lap
■ czudarul kikap, maradván neki csak egy nap. Ámde 
' de hát ez sem bolond, fogta magát, s arra a napra 
j teszi át hetei.kinti számát, melyet a „Harang" elhagyott, 
i S mi történik még is?! Ennek a másiknak segít még 
j az ég is. Most a hétnek az a része pang, melyben a 
' „Harang" hirlesőként lappang, és van levorverlövés 
| kettő is, van ijedés megfelelő, homlokon akadt golyó- 
í bis, mitől a „Harang" orra hagymás; és hir, mit hoz- 
j hatna, nincs más, tengeti hát életét tovább, akár a

kalaráb, ki tehet róla, ha a gyéként kirántják alóla?!
— A Hörezeg1 Montsnuovo Alfréd-féle bors, 

pinczúk bérlősége Pécsett, melynek egyedüli és 
, kíHárólágos tulajdonosa Schwabach Zs. G. pécsi
■ bornagykeresjkedő, nyomára jutott annak, hogy a kétes 
! hírű utazók és ágensek már két év óta a berczegi 
< czimmel és a ezég nevével visszaélnek, a mennyiben 
1 a vendéglősök és korcsmári■soknál annak képviselőjéül
: adják ki magukat. Nevezett ezég tehát annak figyel- 
i mezletésére kér fel bennünket, hogy az más hasonló, 
I nevű czégekkel össz.e nem tévesztendő és hogy a 
i berczegi pinezészet bélyegzője minden számlán és. 
i levélen világosan fel van tüntetve. — Miután a Mon- 
í temiovo Alfréd herczeg borpinezéinek bérlője S.chwa- 
I bach Zs. G. urnák csak Pécseit vgn í’mlele, a rendel-. 
i menyek vagy egyenesen o.da küldendők, vagy azok 
j felvételére jogosított és magukat igazolt képviselőknek 
I adandók át — Egyúttal kéretik az előforduló vissza^ 
I éléseket a czéggel közölni.



64 SELMECZBÁNAI HETILAP III. évfolyam 16 szám

____ HIRDETÉSEK._____
Hirdetmény.

1661. szám. p. 1897.
Székely Irma és társa selmeczbányai lakosok ja

vára, Trauer Gyula selmeczbányai kereskedő elleni 
foganatositott biztosítási és kielégítési végrehajtás alkal
mával lefoglalt ingóságoknak előleges elárvereztetése 
tárgyában az érdekelt felek meghallgatásáról felvett 
jegyzőkönyv.

Végzés.
Az e tárgyban 1897. évi ápril 9-én 1661 sz. a. 

felvett jkönv alapján fentnevezett végrehajtató javára 
Trauer Gyula ellen 1897. évi márczius 12-én és kö
vetkező napjáin foganatositott végrehajtás alkalmával 
lefoglalt és a foglaltatási jkvben 1—4 t. a. összesen 
12649 frt. 26 krral becsült ingóság és könyvkövetelé
sek következő feltételek melletti elárvereztetése el
rendeltetik. 1-ször a 86., 37., 58., 66., 3.. 30., 31., 
38., 54., 79., 315., 353., 354., 373., és 1294. sz. vég
rehajtási jkvekben összeirt össz.es ingóságok és köve
telések egyszerre és egy tétel alatt bocsáttatnak árve
rés alá.

II- szor Az összes ingóságok és könyvkövetelések 
ezen árverésen becsáron alul is eladatni fognak.

III- szor. Árverezni szándékozók tartoznak bánat
pénz fejében 2470 frtot készpénzpen, helybeli pénzin
tézeti betéti könyvben v. óvadékképes értékpapírban 
letenni.

ÍV -szer Az összes ingóságok és könyvkövetelések 
kikiáltási ára 12,649 frt 26 krban állapittatik meg.

V- ször. A legtöbbet Ígérő az árverési tárgyakat 
a teljes vételár kifizetése ellenében mint tulajdonát 
birtokába veszi.

VI- szor. A mennyiben a vevő a bolti és pincze 
helyiségek bérletét az árverés napjáig meg nem fizetné, 
ezen helyiségeket az árverésen a befejezett következő 
naptól számított 10 nap alatt kiüríteni tartozik.

VH-szer. A vételár után járó kincstári illetéket 
árverési vevő tartozik viselni és azonnal fizetni.

És annak 1897. évi április 20-án d. e. 10 óra
kor Selmeczbányán alperes üzleti helyiségében (Főtér 
Fritz ház) leendő foganatosításával Francsiscy Béla 
végrehajtó az összes végrehajtási iratoknak kiadása 
mellett megbizatik azzal, hogy a befolyt vételári bírói 
letétbe helyezze.

Kelt Selmeczbányán a kir. járásbíróságnál 1897. 
évi april ho 9-én.

Liha Antal, kir. jbiró.

Szép bútorok !

Becses tudomására és emlékezetébe 
vagyok bátor hozni, hogy

asztalos műhelyemet 
akként rendeztem be, hogy a 
legnagyobb igényeknek képes 

vagyok megfelelni.
Különösen kiemelem az általam ké

szült bútorokat, melyek bár mely 
nagyvárosi ilynemű iparkészitmény- 
nyel kiállják bízvást a versenyt és 
még azon előnnyel bírnak, hogy 
olcsóbbak mint amazok.

Minden iparkodásom oda terjed, 
hogy nagyra becsült megrendelőim teljes 
megelégedését kiérdemelhessem s ép 
ezért kérem a n. é. közönség becses 
pártfogását.

Kiváló tisztelettel
Selmeczbányán 1897. ápril havában

MATZÁN FERENCZ 
asztalos mester.

* Házasulandók 
figyelmébe I * *

TVysLri ialsas.
Selmeczbányán a Cserjés (Hibalka) felé ve
zető utczában a Pósch-féle bázban, a honnét 
gyönyörű kilátás nyílik a messze tájra és 
mely ház nagy kert mellett fekszik — 

nyári lakás bérbeadatik.
Bővebbet: a kiadóhivatalban.

Tartós, divatos kivitel I

Mély tisztelettel vagyok bátor a nagyérdemű közönségnek becses 
tudomására hozni, hogy egy idő óta tartó betegeskedésem nem engedi meg, hogy

Tisztelettel bátorkodom a n. é. kö
zönségbecses figyelmét felhivnikü- 
lönféle gyermek-, női-és férfi- czi
pőkkel dúsan felszerelt ésazürban 
féle házban, az alsó gyógyszertár
ral szemben lévő áruraktáromra, 
melyben áruimat igen csekély 
haszon mellett árusítom.
. Ezen felül raktáron tartok

karlsbadi czipöket,valódi
melyeket egyenesen Karlsbadból egy világhírű 
czégtől vásárlók és mely áruk védjegye: „B. 
M. karlsbader Schuhwáaren Erzeugung". Tisz
telettel kérem tehát a n. é. közönséget, hogy 
e védjegyre pontos figyelmet fordítani szíves
kednék, mert csak e védjegygyei ellátott czipők 
tekintethetnek valódi karlsbadi czipőknek.

Selmeczbányán, 1897. ápril 10 Kiváló tisztelettel
Singer Ignácz.

czspészüzletemeit 
akként vezessem, miként azt eddig tevém. Kénytelen voltam tehát üzletemben egy a fővárosban 
hosszú időn át működött, kitűnő ügyesség és ízléssel biró

sssaJos-sz-t
alkalmazni, ki helyét már is elfoglalta és ki — azt bízvást állíthatom — a czipészet és czipő- 
szabászat terén a legnagyobb sőt legíinnyásabb igényeknek is megfelelni képes.

A midőn ezt tudomásul venni kérem, egyszersmind köszönöm az eddig tapasztalt párt
fogást és kérem azt üzletem részére továbbra is fentart.ani annyival inkább, mert üzletem áru
raktárát mindennemű kész női-, férfi-, és gyermek czipőkkel a mai kor igényeihez képest 
dúsan, nagy választékban felszereltem.

Selmeczbányán 1897. április hó 15-én.
Teljes tisztelettel

Langauer József.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy a legmodernebb 
igényeknek is teljesen megfelelőleg be
rendezett

szabóüzletemet —

a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyra becsült tudomá
sára hozni szerencsém van,' egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóűzlet-tiilajdonós.

HOFF JÁNOS MALÁTA-KÉSZÍTMÉNYEI
GYENGÉK ÉS BETEGEK SZÁMÁRA.

HOFF JÁNOS
Maláta-egészség-itala.

Mell-, tüdő- és gyomorbajoknál, emésztési 
zavaroknál, úgyszintén általános elgyengülésnél, 
valamint,lábbadozók részére kitünően bizonyult, 
jóizü erősítő szer.

1

Tíz éve, vagy ennél még több ideje annak, 
hogy Öntől maláta-egészségsörét, valamint a 
többi’ maláta-készitményeket vásárolom. Ezek 
az egyedüli szerek, melyek nőm egészségét 
visszaszerezték.

Kérek újabb küldeményt.
BÖGNER 0. Bécs, Hofmühlgasse. I 

I

HOFF JÁNOS
Süritett-maláta-ki vonata.

Gége- és légcsőhurutnál, valamint idült 
köhögéseknél; leginkább ajánlható gyermekek 
részére a lélekző szervek megbetegedésénél; 
máskülönben Is fölötte kellemes hatású.

HOFF JÁNOS
Maláta-egészségi-csokoládéja.

Gyengülés-, vérszegénység-, idegesség- s 
álmatlanságnál, valamint, étvágyhiánynál kitü
nően bevált. Fölötte jóizü és tápláló, s kiváló 
eredménynyel gyengélkedő gyermekeknél és 
szoptató asszonyoknál használtatok.

önnek maláta-készitményei valódi jó s hat
hatós szerek. Szíveskedjék tehát nem ismét 5 
nagy palack sűrített maláta-kivonatot, 1 font j 
maláta-csokoládét és 2/2 zacskó maláta-mell-czu- 
korkát küldeni,
FISCHER G. őrnagy, 37. gy.-ezr. Nagyvárad.

I

Önnek maláta-csokoládéja a legkiválóbb e 
nemben. Ezen kellemes italt idült gyomor, il
letve emésztési zavaroknál, sápkórnál s általá
nos elgyengülésnél mindig jó eredménynyel al
kalmaztam.

Dr. NI00LA1, orvos Triebelben.

HOFF JÁNOS
Maláta-kivonat-mell-czukorkái

I. Fölülmulhatatlan köhögésnél, rekedtségnél 
és nyálkásodásnál. A válódi maláta-kiyonat- 
mell-ezukorkák az emésztés megzavarása nélkül 
tetszés szerinti számban használhatók.

Bámulatos volt csökönyös köhögésem meg
szűnése önnek maláta-kivohat-mellezukorkáitól 

v, Zedlicz-Neukirelj Waldenburg.

Czukorkái. fölötte jó hatásúak nőmnek kö
högésénél és asthmatikus bajánál.

BUSCH. lelkész, Weisehütz

Kaphatók: Selmeczbányán Takáts Miklós úr üzletében, valamint Budapesten: Török József ül- gyógytárában (Király-utcza 12.) 
és direct: Hoff Jánosnál, cs. és k. udvari szállító, Bécs, I. Bez., Graben Bráunerstrasse, 8.

Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve. 1—8

AVISOI!

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

Tudomásul.

A tavaszi idényre
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