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könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Vármegyék és városok.
A mennyire is különböznek a vármegyék 

a városoktól, egy valami van már elnevezésük
ben, a mely egyenlővé teszi. És ez — a vár.

Kétségkivülitény az, hogy ős időktől kezdve 
úgy a vármegyék, mint a városok is várai, vécl- 
bástyái voltak a magyar nemzet alkotmányának, 
kultúrájának, fejlődésének és várai góczpontjai 
voltak az egykor nagyszerűen szervezett köz
igazgatásnak is.

Most, hogy a belügyminisztériumban úgy a 
vármegyék, mint a városok úgynevezett „ren
dezésének “ tehát adminisztrácziójának reformá
lásán dolgoznak, sőt mint azt már múlt számunk 
egyik czikkében megírtuk „a városok rendtar- 
tása“ tárgyában egy törvényjavaslati tervezet féle 
munka is elkészült, aktuálisnak tartjuk e kér
déshez —- bár teljes tudatával bírunk annak, 
hogy lapunk szerény működési körrel bir — 
hozzá szólani.

Tesszük ezt főképen azért, mert Hont- 
megye területén fekvő városunk az országban 
lévő számos városok közül szintén olyan helyet 
foglal el, mely nagyságánál, kulturális intéze
teinél, kereskedelménél és iparánál fogva a leg
méltóbb volna arra, hogy a megyének is szék
városává legyen.

Tőszomszédságunkban van Barsvármcgye. 
Ott is két város indul a legszebb virágzásnak 

~ TÁRCZA.

Egy kasszirleány életéből.
A „Selmeczbánvai Hetilap “ eredeti tárczája.
A világ nagyon rossz. Jót nem mond senkiről? 

csak rosszat. S ha valaki, a ki élni akar, a ki küzde
lemre száll a sorssal, hogy legalább nyomorult fekete 
kenyerét kicsikarja tőle, s ha sajkáját a háborgó ten
geren nem képes irányítani, hogy biztos révbe jusson, 
akkor a világ előáll s gúnyosan kaczagva, kárörven- 
dőn azt kiállja: nini egy ember, ki a rósz útra tévedt! 
de kezét segítőn nem nyújtja ki, ha látja élet-halál 
közt csüngeni, nem ad neki módot, hogy kiköthessen, 
hanem kaczag . . .

A sok küzdő közt vannak olyanok is, kik tu
lajdonképen nem arra születtek, hogy küzdjenek a 
létért, hanem arra, hogy támogassák.

Vannak leányok, nők, kik szintén arra vannak 
kárhoztatva — sokszor önhibájukon kívül, hogy keserű 
kenyerüket maguk szerezzék, — természetesen úgy, 
ahogy tudják.

Vannak leányok kik egy-egy kávéház trónusán 
ülve keresik meg a mindennapi kenyerüket, kitéve 
minden vesz ilynek, csábnak, mi egy magára hagyott, 
védtelen s nyomorult nőt. érhet. Vájjon csoda-e aztán, 
ha e sok ezer közül egy-egy elveszti lábai alól azt a 
kis talajt, melyet úgy hívunk: tisztesség! Csoda-e, ha 
kifáradva a küzdelemben, mely egy férfi erejét is 
sokszor erős próbára teszi, letér erről a rögös útról, 
hogy aztán egy kissé könnyebben boldogulhasson, s 
habár szomorúan is, de küzdelem nélkül fussa be 
azt a rövid utat, melyet a sors számára kijelölt.

S mégis, ha utunkba léved egy szegény, elárvult 
védtelen nő, ki tévedett, mert, véteknek, bűnnek ezt 
nem lehel nevezni, mi vagyunk az elsők, kik hirtelen 
erkölcsbirákká nevezzük ki magunkat és fennen kiáltjuk 
ki annak a szegénynek gyalázatát. Pedig mi vagyunk 
az okai, ha nem közvetlenül is, annak, hogy elbukott. 

és bir városi jelleggel; ez Léva és Körmöcz- 
bánya. És a megye székhelye mégis csak 
Aranyos-Maróth egy falu.

Minden állam és főképen édes magyar 
hazánk is oda törekedett, hogy egy hatalmas, 
állami nagy létéhez méltó székesfővárossal bír
jon, a mely mintegy képviseli az egész országot 
a külfölddel szemben.

Nem volna-e helyén való, megfelelő, sőt 
szükséges, hogy a vidéki kerületeknek is ily 
székhelyei legyenek, melyek ama vidék kultú
ráját, kereskedelmét és iparát képviselik és 
egyszersmind góczpontját képezik a közigazga
tásnak.

Egyszóval a megyék és városok rendezé- 
j sénél első sorban is a vármegyék arroudirozá- 

sát kellene keresztülvinni akképen, hogy minden 
vármegyének székhelye egy városban legyen.

Mily anomalia például az, hogy a vármegye 
oly székhellyel bir, mely sem hivatali, sem 
társadalmi, sem kulturális igényeknek meg nem 
felel és fekvésénél fogva sem képezi köz
pontját a megyének, sem azon tulajdonságokkal 
nem bir, melyek valószínűvé tennék várossá 
való fejlődését.

Igaz, hogy bizonyos kegyelet fűzi az ily 
megyéket székhelyeikhez és talán valami be
folyásos magán érdek is, de az ily körülmé
nyeknek századunk alkonyán döntő befolyást 
engedni többé nem szabad.

S mivel egyről, néhányról azt tapasztaljuk, hogy 
letért a tisztesség keskeny útjáról, mindegyiket bű
nösnek látjuk. Az egyesnek hibáját általánosítjuk s 
kimondjuk a kemény, a szigorú Ítéletet, mely mindig 
halálos.

Nem akarom magam ellentétbe helyezni a tár
sadalommal, mert tudom, hogy engem is elitélne. 
Nem akarom védelmembe fogadni ezeket a szegény 
páriákat, mert nevetségessé válnék, csak elmondom 
röviden egy szegény leány érzelmeit, ki véletlenül 
kasszírnő volt.

*

Ott ült egy fényes, gyönyörű kávéháznak trónusán, 
ügy nézett ki a kasszában, körülvéve szobrok, 

gyönyörű festmények, guirland októl, mint egy mesebeli 
líindérkirályné, pedig nem volt szegény egyéb, mint 
egy — kasszírnő, ki azért a nehány forintnyi alamizs
náért, mit gazdája neki hullatott, ott ült reggeltől- 
napestig, fáradt, dolgozott s fogadta — jutalomkép — 
a hódolók, a széptevők — a kik pedig nagyon sokan 
vannak — sikamlós bókjait. Akár akarta, akár nem, 
hallgatnia kellett, mert máskülönben kenyér nélkül 
marad.

Jó ideig megfigyeltem.
S ő egyformán kedves volt mindegyikkel, ki 

hozzá közeledett, Egyformán osztogatta a mosolyokat 
s egyformán szétosztotta köztük, kedvezmény gyanánt, 
az apró csokoládé szeleteket.

Egy idő múlva azonban megváltozott.
Már csak nagyon ritkán láttam őt mosolyogni 

vagy ha igen, az már nem a szivéből jött, az csak 
kényszeritett volt.

Vizsgáltam e változásnak okát s csakhamar 
rájöttem.

Szerelmes volt. Szeretett egy fiatal leánysziv teljes 
erejével, álmainak legszebb ideálizmusával s csak akkor 
látszott boldognak, ha ott ült a kassza mellett ő, ki 
elhalmozta bókjaival, a mik oly jól estek annak a 
szegény leánynak, a ki eddig mindig csak üldözletett.

Tessék elgondolni egy vármegyét, melynek 
lehetőleg közepén egy virágzó, fejlődő szék
város van, melyben összpontosul a közigazgatás 
és államintézmény minden ága. Ott van a 
megye székhelye, ott van a törvényszék, ott 
van a pénzügyigazgatóság, ott van az állam- 
épitészeti hivatal, ott van a csendőrkerületi 
parancsnokság, ott vannak iskolák, gymnásiumok 
esetleg magasabb tanintézetek stb. — mily 
más képet nyújtana, mint a mostani, valóban 
sivárnak nevezhető megyei székhelyek, melyek 
egy adminisztráczionális kerület tekintélyének 
egyáltalában meg nem felelnek.

Miután a vármegyék és városok közigaz
gatásának reformálása tárgyában nem ismerjük 
a kormány főbb irányelveit, mert hiszen a 
napi sajtóban erről hozott hírek is felette hé
zagosak, a mi másként nem is lehet, mivel a 
törvényjavaslati tervezet a maga egészében 
eddig nyilvánosság elé nem is hozatott: kime
rítőbben e kérdéssel még most sem foglal
kozhatunk.

De igenis, nemcsak városunk, de általá
nosan az ország érdekében jónak látnok, hogy 
a vármegyék kikerekitése első sorban történjék 
meg, még pedig úgy, hogy minden vármegyének 
egy megfelelő város szolgáljon székhelyül; csak 
akkor lesz kilátás arra, hogy e reform tervezet 
nem szül nagyon is ideiglenes ekszperimentálást, 
hanem egy maradandó, állandó organizálást.

Úgy érezte, hogy csak most kezd élni, eddigi élete 
csak álom volt — egy gonosz álom, melyből most 
ébredt a valóra, a mely oly szép, oly üdvös.

Bészivni látszott azokat a szavakat, miket az a 
fiatal ember suttogott fülébe szüntelenül. Azt hitte a 
szegény, hogy ez mind igaz, mert az ő romlatlan lei
kével nem gondolt arra, nem tudhatta azt, hogy ez a 
fiatal ember elmondotta ugyanazokat a kedves szavakat 
másnak is, soknak.

S mikor már remélni kezdett, mikor érezte, hogy 
ő is csak olyan lény, mint a többi, az a sok százmillió 
a kinek jogai is vannak, s mikor azt gondolta, hogy 
vége szakad az ő küzdelmének, hogy végre annyi 
hányattatás után meglátta a biztos kikötőt s egy boldog 
szerelem üdítő forrása költözött szivébe, mely boldoggá 
tette őt, mint még eddig soha, akkor csalódott.

Hisz csalódni emberi!
Levelet kapott tőle üzleti hangon Írva, melyben 

el volt mondva, hogy ne tápláljon semmi reményt, mert 
hisz nem szerettetik, mert a mit őneki mondott, azt 
elmondta más száznak, hogy ne ábrándozzék, mert az 
nagyon unalmas, hanem a helyett látogassa őt meg, 
esetleg kap egy ruhát . . .

Akkor lehullott arról a szegény leányról, a himpor 
az igaz szerelem zománcza, s kiábrándult.

Reggelenkint elővette kebléből azt a hideg üzleti 
levelet, s mig olvasta, könnyei patakként folytak orczáin 
végig, kezére ...

Minden csep azt regélte, hogy szegény leánynak, 
kasszirleánynak nem szabad szeretnie.

Eközben jöttek a vendégek, a kikre mosolyognia 
kellett, kétértelmű szavaikat megmosolyogni, adomáikon 
nevetni.

Bámulni kezdtem ezt a leányt, a ki végtelen 
fájdalmát igy eltudja palástolni, hogy kenyerét el ne 
veszítse, hogy gúnytárgygyá ne legyen.

A könnyek, az előbb sirt könnyek utolsó esepjei 
még ott csillogtak szemeiben, teste még reszketett a 
fájdalomtól, a csalódás iszonyú gyötrelmeitől s ha.
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bizva azon hiszemben volt, hogy minden peres eljárás 
elke rülhető lesz. De látva a mai helyzetet és a szálloda 
tulajdonos magatartását, követeli, hogy ez ügyben érdem
leges, sürgős intézkedés tétessék; mert ha nem, ő 
maga lesz kénytelen a kormány hathatós közbevetését 
igénybe venni.

Erre többen felhozták, hogy midőn az e czélból 
kiküldött bizottság helyszíni szemlét tartott, Hell Jakab 
szállótulajdonos szóval megígérte, hogy a kérdéses 
falát saját költségére fel fogja építtetni. Ámde az eljárt 
bizottság erről jegyzőkönyvet nem vett fel és így e 
ténykörülményt szükség esetén csak élő tanukkal le
hetne bebizonyítani.

Az élénken megindult vitához hozzá szóltak Far
baky István elnök, Bernhardt Adolf másod felügyelő 
és mások.

A mi nézetünk preczizirozva ez: A fenálló tör
vény világosan kimondja, hogy templomok és is
kolák közvetlen tőszomszédságában korcsmák, ven
déglők és más nyilvános mulató helyek nem engedé- 
lyezhetők, legfeljebb, ha minden képzelhető óvintézkedés 
megtörténik, hogy úgy a templomok, mint az iskolák 
teljesen védve legyenek az ilynemű hátrányos befo
lyástól. Ha tehát ennek daczára megengedtetett a 
kérdéses szálloda megnyitása, akkor ez csak oly 
föltétel mellett lett, volna lehetséges, a hogy a tör
vényben előirt ezen feltételek teljesen betartattak. 
Miután ez meg nem történt, az erre hivatott közer- 
kölcsügyi hatóság egyenesen köteles a szálló tulaj
donosát ezen feltételek szigorú betartására kényszeiiteni. 
'És ha ezt legjobb várakozásunk ellenére még sem 
tenné meg, forduljon az egyházközség a másod fó
rumhoz és illetve egyenesen a belügyministerhez a 
tanfelügyelő közbenjárásának igénybe vétele mellett és 
akkor merő lehetetlenség elhinnünk azt, hogy czélt ne 
érne. Hiszen leány gyermekek erkölcsének megóvásá- 
sáról van itt szó és nem hihetjük, hogy egy szálloda 
miatt e fő fontosságú ügyben csorba Átfessék. Nem 
kell ide tehát se per, se jogi törvénykezési eljárás, 
hanem egyenesen azon hatóság erélyes közbevetése, 
mely hatóság gondozására és felügyeletére van bizva 
közerkölcsi ügyünk. — Az a vékony deszkafal, melyet 
a szálloda tulajdonos propter forma oda csináltatott, 
nem elegendő, hanem feltétlenül szorítandó egy kom
pakt fal felépítésére, vagy ellen esetben tőle a szállo
dai jog megvonandó.

A konvent határozatilag kimondotta, hogy a 
szükséges lépéseket meg kell esetleg az ügyész által 
tétetni, de minden esetre a közigazgatási bizottság
nak válaszolni fog oly értelemben, hogy Hell Jakab 
ajánlatát a költségek félrészbeni viselésére nézve nem 
fogadja el, mert hiszen nem az egyház adott okot e 
fal felépítésére, hanem a Hungária szálló tulajdonosa.

Felolvastatott ezután Bernhardt Adolf másod 
felügyelő jelentése az evang. templom közvetlen 
szomszédságábán épülő apácza zárda ügyében. A je
lentés mely minden tekintetben kielégítő állapotokról 
szól és kilátásba helyezi a további építkezésnek a 
templomra nézve hátránytalan megtörténtét, örvendetes 
tudomásul vétetett és felkéretett a konvent által Sobó 
Jenő bányatanácsos akad, tanár, hogy az apácza zárda 
építésénél az ágost. evang. templom érdekében felügyelni 
szives legyen.

Heincz Hugó egyház községi ügyész meg fog 
sürgettetni úgy a Sterzl, mint a Gölner-féle hagyo
mányok rendezésének eszközlése iránt. Az özv. Heincz 
szül. Scharff Emília által az ágost. evang. egyháznak 
hagyományozott 1000 írtért a konvent jegyzőkönyvi 
köszönetét mond az örökösöknek és erről a többi test
vérek értesítése miatt is Heincz Hugó ügyvéd jegyző
könyvi kivonattal fog értesiltetni.

Következett a múlt évi számadások és a f. é. 
költségelőirányzat tárgyalása. A számadások a leg
nagyobb rendben találtattak, a költségelőirányzat 
pedig a konvent által elfogadtatott. — A kopáj (egy
házi adó) kérdésénél Hándl Vilmos föesperes éljenzéssel 
fogadott ama kijelentést tette, hogy ezentúl a lyceumi 
tanárok is önként hozzá fognak járulni az egyházi 
adóhoz és hogy Breznyik János lyceumi igazgató, 
eddigi egyházi adóját önként 10 írttal felemelte. — 
Szóba került, úgy mint a múlt évben, hogy az egyházi 
adóra valami kulcsot kellene megállapítani, de külö
nösen Farbaky István elnök indokolt hozzá szólása 
után a konvent az eddigi eljárás melett határozott. — 
Egy kis kellemetlen inczidens is fordult elő, a mikor 
Králik J. egyház községi tag kissé tulerős hangon 
kívánta, hogy a konvent ügyei tót nyelven is tárgyal- 
tassanak és ekkor kitalálta mondani, hogy az egyház 
ügyeit „ily felületesen" tárgyalni nem szabad. Erre 
fölpattant azután ifjúi hévvel ősz szenátorunk és az 
egyház másod felügyelője Bernhaidt Adolf és követelte 
e sértő kifejezés visszavonását; a mit a felszólaló — 
miután az elnök által még rendre utasittatott — bo
csánatot kérve meg is tett. — A konvent elhatározta, 1 
hogy az ág. evang. temető rósz állapotban lévő kapuját 
Fizély Károly terve szerint, mely mondhatjuk igen 
csinos és aránylag olcsó, vasból fogja megcsináltatni, 
mely czélra a temető alap elegendő pénzzel rendelkezik.

Az ág. evang. nők által a templom részére 
ajándékozott díszes serlegre vonatkozó gyűjtési iratok 
és számlák az egyházi levéltárban fognak emlékül 
megőriztetni jegyzőkönyvi köszönet megszavazása mel
lett. A Boroska M. tag által gyűjtött 130 frt, a nők által 
a serlegre gyűjtött, de fennmaradt összeggel, valamint 
a helybeli sparkassza által adott 150 írttal együtt egy 
uj orgona beszerzésére fog fordittatni az e czélra már 
is meglévő pénzösszeggel egyetemben. A takarékpénz
tárnak a 150 frtnyi adományáért jegyzőkönyvi köszö
net szavaztatott. — Egy templomi és a szegények 
segélyezésére vonatkozó szabályzat kidolgozására Han- 
del Vilmos, Hrencsik Károly, Bernhardt Adolf, Boroska 
Mihály, Krausz V. Gy. és Jager Gyula tagokból álló 
bizottság választatott meg. — Boroska Mihály azon

Legyenek a vármegyék és városok ezentúl is, 
de egymással harmóniába hozott várai és védbástyái i 
alkotmányos nemzeti életünknek, melyek fela- - 
dataikat együttes erővel csak akkor fogják ; 
helyesen megoldhatni, ha egymással szoros, or- i 
ganikus kapocsba hozatnak. :

A vidéki városok annyira óhajtott felvirág- ■ 
zását és fejlődését is e viszony hathatósan \ 
emelni fogja.

A selmeczi ág. ev. konvent közgyűlése.
— Eredeti tudósítás —

A selmeczi ág evang. konvent évi rendes köz
gyűlését Farbaky István orsz. gyűl, képviselő és Hándl 
Vilmos főesperes elnöklete alatt múlt vasárnap tartotta I 
meg a lyceum könyvtár termében. ;

Véghetetlenül sajnáljuk, hogy az evang. egyház
község kevés tagja vett részt a konventen: különösen, 
hogy a lyceumi tanári kar egyetlenegy tagja és az egyház 
község ügyésze se volt jelen. Szeretnék, ha e konvent 
gyűlések iránt nagyobb érdeklődést tanúsítanának az 
egyház tagjai annyival is inkább, mert abban, mint 
az a jelen esetben is történt, közérdekű ügyek kerülnek j 
napirendre és lesznek megvitatva.

Elmaradásuk okát sokan azzal indokolták, hogy ! 
a konvent közgyűlésének megtartásáról, határideje és 
helyéről tudomásuk nem volt. Igaz, hogy e konvent 
gyűlés megtartása szokott módon a templomi szó
székről ki lett hirdetve, de sajnos, az is igaz, hogy 
hivatásuk teljesítése miatt igen sokan akadályozva l 
vannak, legjobb szándékuk mellett is, az isteni tisz- 1 
teleteken részt venni. így hát a jövőre nézve aján- ! 
lanók, ha a konvent gyűlések megtartásáról az egyház j 
tagjai köriratilag, vagy hirlapilag, melyre a legnagyobb 
készséggel felajánljuk szolgálatunkat, legyenek már jó i 
eleve értesítve. I

Miután a világi elnök meleg szavakkal üdvözölte 
a konvent tagjait, a következő érdekesebb ügyek 
tárgyaltattak: i

Először is felolvastatott azon átirat, melyet a 
közigazgatási bizottság Hell Jakab nyilatkozatának 
kíséretében intézett az egyház községhez. Arról volt 
ugyanis szó, hogy az a fal, melynek felépítését a 
Hungária szálló és az ág. evang. iskola közti részen 
már a múlt évi konvent gyűlés sürgette, még mindig 
nem épült fel és a szálló tulajdonosa ezt csak oly 
feltétel mellett hajlandó felépittetni, ha a költségek 
felét az egyházközség fedezi. Igazi nemes hévvel 
szólalt fel Hándl Vilmos főesperes a mellett, hogy e 
fal felépítése, mely azután teljesen elválasztja a Hun
gária szálló udvarát a leányiskolától, közerkölcsi 
szempontból feltétlen szükséges. És miután a polgár
mester megígérte, hogy közbenjárásával rá fogja bírni 
a szálló tulajdonosát ezen fal felépíttetésére, ő ebben 

kérdezték tőle, mit jelentettek szemeiben a könnyek ? 
akkor kaczagva — borzasztó kaczaj — felelte : mert 
nagyon vicceltek az urak.

S mivel én részvéttel voltam nagy fájdalma iránt 
mivel megbecsültem az ő érzelmeit s talán vigasztaltam 
is, nekem elmondta fájdalmának okát, csalódását. 
Barátjának kezdett tekinteni, ki előtt kitárhatta szivét 
mert tudta, hogy bennem résztvevő szívre talál.

De megfogadta, hogy többet nem hisz senkinek- 
Többé szeretni nem fog, mert látja, hogy szegény ! 
leánynak még szeretnie sem lehet. ;

Róla is azt mondták, hogy rósz leány, kaszirnő ' 
csak olyan, mint a többi. Pedig csalódnak azok, kik : 
azt hiszik, hogy az a ki ott ül azon a trónuson, az ! 
mind rósz; csalódnak azok, kik azt hiszik, hogy az a 1 
hely: pellengér; hogy az, a ki egyszer beleül, az már | 
erkölcsi halott. Nem. Az a hely: czél, hogy megélhe- • 
tését biztosítsa az, kit a sors üldöz; eszköz, hogy 
megtegye a társadalom által reá rótt kötelességét, s 
hogy abból hozzátartozóit is segítse, mert legnagyobb 
részt ezek a szegény leányok özvegy anyjukat tartják 
abból a pár fillérből.

Ne tekintsék tehát a kasszirleányokat okvetlenül 
semmirekellő, rossz leányoknak, ne éreztessék velük 
alárendelt, sokszor elviselhetetlen helyzetüket, hanem 
szóljanak hozzájuk barátságosan, tekintsék őket is 
természetalkotta lényeknek, mert higyjék el, hogy ezeket 
egy jó szó, egy barátságos kézszoritás vagy egy nyájas 
mosoly oly boldoggá teszi, mint azt a virágot, 
mely a többi pompázó virágoktól félre esik, úgy hogy 
a kertész öntözője nem adhatja meg neki tápszerét, s 
ha jön egy idegen, ki látva a szegény hervadozó vi
rágot, mely tán sokszor szebb, kellemesebb mint a 
többi, nehány csep vízzel újra felfrissíti, életre kelti, 
hogy ő is éljen s kivegye részét abból az élvezetből 
mit neki a természet nyújt.

Ne vessék reájuk az első követ.
Poliány Zoltán. 

indítványa, hogy az ágost. evang. templom 100 éves 
emlékünnepe alkalmából mondott egyházi beszédek 
kinyomattassanak és fűzetekben emlékül a híveknek 
kiosztassanak, akként lett elfogadva, hogy ez emlékmű 
kinyomatására szükségelt költségek gyűjtés utján 
szereztessenek be.

Végül Jáger Gyula tanító méltó megbotránkozás- 
' sál ecseteli azon állapotot, melyet az evangélikus le- 
' ányiskola kapuja alatt lévő pékkramecz (putri) okoz. 
! Itt ugyanis nemcsak péksüteményeket, de kocsonyát
■ és más ételneműeket árul a kofa különösen az arra
■ őgyelgő napszámosoknak, kik palaczkokban pálinkát 
! is hoznak oda, a lépcsőkön elhelyezkednek ugv, hogy 
i az iskolába menő vagy onnan jövő gyermekek sokszor 
I alig tudnak keresztül hatolni e rongyos alakok között. 
• Nemes hévvel jelenti ki a tanító és az egyházközség
■ jegyzője hogy ha másként nem, inkább ö lemond 30 frtnyi 
' jegyzői évi dijáról, a mennyit a putriért a bérlő even

ként fizet, semhogy e botrányos állapot továbbra is 
megtűressék. — A konvent elhatározta, hogy intéz
kedni fog ez ügyben.

Mi utána jártunk a dolognak és teljességgel va
lónak találtuk a tanító által ecsetelt eme botrányos 
állapotot, melynek radikális orvoslását abban találnék, 
ha az egyáltalán oda nem való krámecz onnan eltá
volíttatnék. Addig is felhívjuk rendőrségünk éber 
figyelmét arra, hogy kérlelhetlen szigorral járjon el 
az őgyelgők ezen ott tanyázásának megakadályozásában.

Ezt sürgősen elvárjuk !!
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a konvent 

ügyeit Hrencsik Károly evang. esperes tót nyelven tol
mácsolta.

Különfélék.
— Személyi hírek. Farbaky István orsz. gyűl, 

képviselőnk múlt hétfőn Budapestre utazott. — Bárdossy 
Antal kir. bányatanácsos, bányaügyi előadó nehány 
napi szabadság után városunkba visszaérkezett.

— Uj bányahivatali főnök. Lapunk zártakor 
teljesen megbízható forrásból értesülünk, hogy a szél
aknai kir. bányahivatal főnökévé Martiny István a 

1 ministeriumhoz beosztott főmérnök, polgármesterünk 
sogora lett kinevezve. Örömmel üdvözöljük mi is az 
uj bányahivatali főnököt, kiben bányászatunk egy szak
avatott, buzgó, jeles szakférfiút nyert.

— Kinevezés. Peternák István tiszolczi bánya
gyakornok Selmeczbányára lett kinevez ve segédmérnökké.

Május 1-én. Száz esztendőnél több zajlott le azóta, 
hogy az „egalite, liberté, fraternité" jelszavak hangoz- 

i tatása mellett fegyverhez nyúlt az a „grand nation", 
! a mely ősi királyi házának tagjait kegyetlenül kiirtotta, 
I hogy egy zsarnok, egy parvenü, ámde nagy, csodálatos 
i tüneményszerű géni hatalmának rabigájába vesse ma

gát alá meghunyászkodva. — Május elseje most is az 
álszabadság hirdetőinek, nem az építő, hanem a rom
bolni akaró apostoloknak napja. — Csodálatos jelen
sége az emberi történelemnek, hogy abból okulni az 
emberiség még egy évszázad után sem tud. Megfog
hatatlan tünet, hogy az emberiség a múltból nem kö
vetkeztet s nem tanul jobb jövőt alkotni; borzasztó 
elgondolni, hogy egy évszázad vértől ázzó eseményei 
nem voltak képesek az embereket arról meggyőzni, 

’■ hogy, minden erőszak kárba vész és fantomját, az 
’ ideálisán képzelt szabadságot— ily utón kivívni képtelen. 
; Hasztalan, sok esetben romlott, nem igazi és az ember 
! rendeltetésének meg nem felelő mindazon törekvés, 
! mely tekintélyt — istenit és emberit — elismerni 

nem akar. Hiszen hol a hit egy magasabb teremtő 
; erőben megszűnik, hol alá ássák tekintélyét an- 
i nak, ki predestinálva van az emberek viszontagságai 
j felett uralkodni, ott megszűnik minden társadalmi 
1 rend, minden emberi boldogulás. Az ember egyede 
' egy magában oly gyönge, hogy minden esetben egy 
' fensőbb ha csak képzelt erőre van szüksége, hogy 
■ boldogulhasson. — Ne, oh ne idézzük vissza a múlt 
I század alkonyának véres eseményeit, de inkább okul- 
1 junk május elsején a múlt történelméből és hódoljunk 
! mélyen és igazán annak a jó, régi üdvös tannak: 

„adjuk meg békés munkássággal az istennek, ami az 
1 istené, és a királynak, ami a királyé!" A mindenható 

uugy ég áldja meg és óvja meg minden veszélytől a 
mi felkent felséges koronás jó magyar Királyunkat és 

: édes magyar hazánkat!
— Hymen. Baumert István selmeczi takarék- 

: pénztári számvizsgáló e hó 11-én tartja esküvőjét 
1 a budapesti Deák-téri evangélikus templomban Knotz 
' Etel kisasszonnyal. — Ijf Knezovics Adolf budapesti 

ügyvéd, id. Knezovics Adolf bányatárspénztári pénz
tárnok fia, a múlt héten jegyet váltott Budapesten 
Cathry Szaléz budapesti mérnök nagy vállal kozó és 
neje szül. Csutor Emma kedves leányával, Vilma kis
asszonnyal.

— Házasság-. Dr. Kolpaszky Dániel báti, széles 
körben jeles hírnek örvendő orvos múlt csütörtökön 
kötött házasságot Zólyom-Radványban Koricsánszky 
Mariska kisasszonynyal, Koricsánszky radványi nagy
kereskedő kedves leányával, Érti Gyula selmeczi kir. 
albiró sógornőjével. — Sulzer Henrik szélaknai kir. 
bányamérnök múlt vasárnap tartotta esküvőjét Diskan- 
tini Anna kisasszonynyal Beszterczebányán.

— Halálozások. Baumerth János korponai bir
tokos, Brakszatorisz János telekkönyvvezetőnk apósa, 
múlt szerdán 71 éves korában, szivszélhüdésben meg
halt. —- Titt Ottó, Tilt Károly selrneczbányai nyug, 
kincstári alkalmazott 20 éves fia, múlt szerdán tüdő
sorvadásban meghalt. A korán elhunyt törekvő és szor
galmas ifjút a kérlelhetetlen halál akkor ragadta el, 
midőn a tanítói képesítést már megszerezte és már 
tanítónak ki is volt nevezve Szepesre.

— A selmeczi főg’ymnásium (lyceum) érettségi 
vizsgálataihoz kormánybiztossá Hörk József pozsonyi 
ág. evang. theologiai tanár neveztetett ki.
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— A beszterczebányai állami leányiskola 
internátusának mintegy 40 növendéke Litschauer Teréz 
jeles intézeti igazgatónőnek vezetése alatt pünkösdkor 
városunkba érkezik. Vendégeink a Szitnyára is kirán
dulnak. Meg vagyunk róla győződve, hogy a Szitnya- 
osztály és annak derék vezetői, valamint egyáltalában 
városunk lakossága ez alkalomból is mindent el fog 
követni, hogy a kirándulók itt magukat jól érezzék és 
a kellő kalauzolásban részesüljenek.

— Törv. hat. bizottság1 közgyűléséé hó 11-én 
lesz Horváth Béla főispánunk elnöklete alatt. Ugyanaz 
nap d. u. lesz a közigazgatási bizottság gyűlése. A ' 
közgyűlés tárgyai közül kiemeljük a Hönig-féle kert és 
ház eladását Heincz Hugó ügyvédnek, ki oda villát , 
szándékozik építtetni, a Zlinszky-féle kert és ház ; 
megvételét, az Ertl-féle major megvásárlását, az apácza , 
zárda melletti vizmedencze áttételét, a kohutovai ut : 
építését stb. A bélabányai óvó felépítésére árlejtés fog 
kílüzetni.

— A városi dalegylet közgyűlése múlt vasár
napról elmaradt és az ma vasárnap este 6 órakor 
lesz megtartva a városi vigadóban. A közgyűlést igen 
sikerültnek ígérkező dal- és zene estély követi.

— Tűz a pinczében. Weisz Ignácz fűszer
kereskedő pinczéjébe egyik alkalmazott segéd múlt 
pénteken egy munkással egy palaczk petróleumot vit- 
tetett a Trauer-féle üzletből. A palaczk eltört és a 
petróleum kifolyt. Miután pedig a kifolyt petrol nagy 
bűzt árasztott el, a másik segéd névszerint Vrabecsek 
Gyula behintette azt fűrészporral mi közben az olaj 
lámpából tüzet fogott. A segéd kezén súlyosabban, s 
arczán pedig könnyebben szenvedett égési sebeket. A 
nagy lánggal égő tüzet a Pauer J. es Greguss A. 
tűzoltóparancsnokok vezetése alatt megjelent, Ochten- 
dung I. és Horváth J. tűzoltók, kik a kitűnőknek bizonyult 
álarcz alatt hatoltak a füsttel telt pinczébe — csak
hamar eloltották. A hatóság Krausz Kálmán főkapitány 
által volt az esetnél képviselve.

— Rendőri hírek. Sérülés. Boros János moder- 
tárói bányamunkás a múlt napokban munkaközben a 
bányában megsérült oly módon, hogy elmulasztotta a 
fékező! használni, a csille kizökkent a sínpárból és a 
munkás fejét a táró oldalfalához szorította. A sérülés 
nem életveszélyes. — Botrányt okozott a múlt napok
ban Viecsorek Mihály szélaknai lakos, ki deszkát fuva
rozott a városon keresztül és a deszka tetejére a fel
támadást jelző Krisztus alakja volt fölszögelve kezében 
egy mécscsel és hátán egy imakönyvvel. A botrányt 
okozó, úgy látszik nem ép eszű fuvarost a rendőrség 
letartóztatta és a járásbírósághoz átkisértette. — 
— Csók mint tolvaj áruló. F. hó 11-ikéről 12-ére 
menő éjjel az akedémiai ifjúsági kör helyiségében 
lopás történt, de a tolvaj nyomára a ren
dőrség nem juthatott. B. Zs. a helységben szolgáló 
cseléd e napokban Cs. J. szeretőjével összeveszett s 
elárulta, hogy ő volt a tolvaj. Kihallgatásakor ugyanis 
előadta, hogy a lopás éjjelén Cs. J. reggel 3 órakor 
hozzá jött a konyhába a kör kelyiségein át s hogy 
édes volt a szája a helyiségben elfogyasztott lopott 
süteménytől. Cs. J. ennek folytán letartóztatott s a 
kir. járásbírósághoz kisértetett át.

— Honvédszobor és park a pachertárói téren. 
Ezen eszmét pendíti meg városunk derék rendőrfőka
pitánya a városi tanácsnak tett előterjesztésében. 
Ráutal benne arra hogy a pachertárói téren komé
diások, körhintások, panorámák stb. helyezkednek 
el s az ezek által okozott zaj nyugtalanítja az ott 
lakókat; felemlíti a sok panaszt, mely a miatt 
mindenfelől hozzáérkezik ; kifejezést ad a közönség azon 
óhajának, hogy az a tér sétánynyá alakíttassák át, s 
javaslatával hozzájárul emez óhajhoz, fölemlítvén azt 
is hogy azután e parkírozott tér közepébe jöhetne a 
szabadság-szobor is. - Mi minden tekintetben osztjuk 
e nézetet, hiszen nem egyszer szólaltunk fel már e tárgy
ban, fölvetve azon indítványunkat, hogy a pachertárói 
tér.’— a helyett, hogy minden jött-ment komédiás 
bódéjának, szénás, szalmás szekerek állomás helyéül 
szolgáljon, s ez által mindennemű jogosult panaszra 
szolgáltasson alkalmat — parkiroztassék. Ugyancsak 
mi pendítettük meg az eszmét, hogy a bányakincstár 
kerestessék meg az ott levő kert átengedése tárgyá
ban; mi ajánlottuk a többi között ezen tért a honvéd
szobor helyéül. Örömmel vesszük tudomásul, hogy a 
rég nyilvánult óhaj megvalósítására derék főkapitányunk 
meglette az első lépést, s meg vagyunk róla győződve, 
hogy a városi tanács minden lehetőt el fog követni, 
hogy e szép terv mielőbb alakot öltsön; annál is in
kább hisszük ezt, mivel a jelenlegi, nemes gondolko
zásáról ismert bányaigazgató hajlandónak nyilatkozott 
a fönt említett kertnek a nevezett tér szépítése czél- 
iából való átengedésére. Mi régóta hangoztatjuk e tár

gyat, a főkapitány megtette a kellő indítványt, a 
kincstár kész az ott levő kertet átengedni; most a 
városi tanácson van a sor megragadni a kedvező al
kalmat s a selmeczi közönséget hálára kötelezni avval, 
hogy a vett tervet életbe lépteti mielőbb.

— ziinszky Endre volt selmeczi bérkocsi tulaj
donos, ki csak nemrég hagyta el városunkat Buda
pesten kinetograf mutatványokat mutatott be a fő
városi hírlapíróknak, kik elragadtatva Írnak a lapokba 
e mutatványok szépségéről és érdekességéről. Persze, 
hogy az uj vállalatot a nagy közönségnek is megnyi
totta és a kinetograf mutatványokat bizonyára a többi 
nagy városokban is fogja mutatni. A legjobb sikert, 
kívánjuk volt polgártársunKnak ez újabb vállalkozásához.

— A sikkasztó postatiszt, Smidt Richárd, Ipoly
ságra kísértetett. hová hosszas alkudozások után adta 
ki az osztrák igazságügyi kormány. A vizsgálatot Ipoly
ságon vezetik ellene.

— Az uj akadémiai palota felépítésére megvett 
Heincz-féle ház és telekről kötött adás-vevési szerződést 
a pénzügyministerium is jóvá hagyta és igy hihető, 
hogy az építkezés még ez évben fog megkezdődni.

— Elfogott szédelgő. Illovszky Samu, ki min
denféle álnevek alatt szédelgéseket követett el és 
országszerte lett körözve, a múlt napokban Istvánek 
Mihály szélaknai és Fazekas Alajos zólyomi csendőr
őrsök által a Kolpach melletti erdőben elfogatott és 
Budapestre kisértetett át.

— A selmeczi kér. betegsegélyző egylet nem 
tarthatta meg múlt vasárnapon választó közgyűlését 
mivel a tagok nem jelentek meg a kellő számban. A 
közgyűlés holnap hétfő délután 5 órakor tartatik meg 
az egylet helyiségében.

— Trachoma vizsgálat. Rendőrkapitányi hiva
talunk a múlt hóban, a kath. gymnásiumban, az 
evangélikus lyceumban és a kir. kohókban ejtette meg 
a trachoma vizsgálatokat. Trachomában beteget, sőt 
még trachoma gyanúsat sem talált e vizsgáló bizottság.

— A kohómunkások egészségügye. A ki csak 
egyszer is benézett a kohóba tudhatja, hogy mily 
nehéz és az egészségre ártalmas munkát végeznek 
kohómunkásaink. Daczára azonban e körülménynek a 
kohóban a legújabban megejtett egészségügyi vizsgálat 
a legkielégitőbb viszonyokról tesz jelentést mit mi is 
őrömmel konstatálunk s adunk hirül. A munkások 
egészségügyi viszonyainak javítása és biztosításáért 
első sorban Dr. Tóth Imre bányakerületi főorvost, a 
ki nagy szaktudással kifürkészte az okokat, a melyek 
a munkások egészségét nem rég is még oly nagy mér
tékben veszélyeztették s másod sorban Neubauer 
Ferencz kohó főnököt, a ki az orvosi utasításokat 
lelkiismeretesen végrehajtatva a mai egészséges álla
potnak jórészt megteremtője volt illeti meg elismerés.

— Nagy rettegésen mentek keresztül azok, kik 
múlt kedden este 8 óra tájban a Ferencz-akna melletti 
utón haladtak. Egy szekeret ugyanis elragadott a 
befogott két ló és irtózatos vágtatással rohant a szent- 
antali utón. A szekér fel is dőlt és a a bent ülők 
kiesve meg is sebesültek, mig nagy nehezen feltar
toztatták a neki vadult lovakat a haza felé siető 
munkások. A dologban az a legérdekesebb, hogy a 
szekeren volt kocsis és gazdája megsebesülve és ki
létüket el nem árulva nyomban folytatták útjukat a 
megrongált szekeren s a nagy nehezen megfékezett 
lovakkal.

— A Zlinszky-féle szép nagy kertet a {benne 
levő házzal együtt Pauer János akad, titkár tb. városi 
tanácsos a város megbízatásában 6550 írtért vette meg 
a múlt csütörtökön tartott nyilvános árverésen. Ha 
utóajánlat 15 nap alatt be nem adatnék, úgy e nagy 
telek a város tulajdonába megy át. A városnak valóban 
szüksége van egy ily telekre, mert a Hönig-féle kertet, 
mely amúgy sem volt alkalmas faiskolának, eladta 
Heincz Hugó ügyésznek s igy ennek helyébe vásárolta 
meg a Zlinszky-féle kertet. De felette alkalmas lesz e 
telek arra is, hogy a városi faraktár oda tétessék át 
és a mostani faraktári terület újabb építkezésnek — 
talán a posta épületnek — adassék át. A bélabányai 
kapu lebontása és az onnét bekanyaruló rózsa utczai 
ut szabályozása szempontjából is igen helyesen csele
kedett a város a midőn a telket megvásárolta.

— Elhanyagolt utczai lámpa. A Felső-Rózsa 
utczának azon pontján, hol azt az Ács-féle ház melletti 
vízlevezető árok szeli, karcsú oszlop mered az égnek, 
melynek valamikor az a rendeltetése volt, hogy tetejéről 
gázláng világítsa be az éjjeli sötétséget. Csak hogy 
az nagyon, nagyon régen lehetett — gondolná a fi
gyelmes szemlélő, mert hiszen annak a lámpának csak 
a szomorú romjai vannak meg. Egyetlen egy megma
radt üveglemeze is törött, piszkos; a bádógfoglalat 
össze-vissza görbült, mintha a lámpa elhagyatottsága 
miatti szégyenében görcs fogta volna elő, melynek 
kínjai alatt való görbedezésében hirtelen megmerevült. 
Nagyon természetes tehát, de épenséggel nem üdvös 
és nem helyes, hogy ott amaz oszlop tetején gázláng 
nem ég soha, s az éjjeli metszeni való sötétség annál 
veszélyesebb most ott, mert még az utczát is ugyancsak 
megszükitette ugyanott egy privát ember; elkerülhet- 
lenül és elodázhatlanul szükséges, hogy az a gázlámpa 
mielőbb helyreállittassék és ezen felül, hogy az uj-út 
felé vezető utczarészen is — a Kurtz és Broschek-ház 
mellett, — legalább egy-egy petróleumlámpa alkal
maztassák.

— A selmeczbányai gyógy, és természettud. 
egyesület évkönyve az 1896. évről most jelent meg, 
Az érdekes munkát Vitális István, lyc. tanár, az egylet 
titkárja állította össze nagy gonddal és hivatottsággal. 
Mi az évkönyvet a nem tagok előtt is vonzóvá teszi, 
az, hogy berinfoglalvák a nevezett egylet ülésein tar
tott nyilvános felolvasások is, melyekről lapunkban 
esetről esetre mindig megemlékeztünk, s melyek né
melyikét szószerint közültük is. Őszinte örömmel fo
gadjuk ez évkönyvet, mely amaz egylet szép működé
séről tesz tanúbizonyságot. Szivből óhajtjuk, hogy az 
egylet városunkban tovább fejlődjék és virágozzék, 
hiszen, úgyszólván, a szabad lyceum helyét tölti be 
nálunk. —

~ HTR D E T É S E K.
Elköltözés miatt különféle t bútorok, 

konyhanemüek, felszerelések, más e?yéb 
ingóságok, két tehén stb. stb- szabad, 
kézből eladók.

Háxel asSán.
A város közepéhez közel eső, legjobb karban levő 
szép ház kis kerttel igen kedvező feltételek mellett 

szabad kézből eladó.
Ezenkívül még egy igen jó karban lévő rövid 

szárnyú zongora jutányos áron eladó.
Bővebbel szolgál: e lapok kiadóhivatala.__

Egy jó házból való tanoncz órás üzletemben 
azonnal felvétetik.

Picéin Alajos órásmester,

Tüschl Gusztáv ezukrász
tudomására bátorkodik adni a n. é. 

közönségnek, hogy az alsó-gyógytár mögötti 
czukrász üzletében a mai naptól kezdve 
ötféle,

naponként frissen készült 
fagylalt, valamintj eges kávé 
kapható.

Selmeczbányán. 1897. május 1-én.

Szép bútorok 1

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 nagyrabecsült 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

UJ BÉRKOCSI-ÜZLET *

Selmeczbányán.
Van szerencsém a mélyen 

tisztelt városi és vidéki közönség
nek becses tudomására hozni, 
hogy Selmeczbányán uj bérkocsi 
üzletet kezdtem meg és főtörek
vésem leend csinos fogataim jó 
lovaim, valamint szolid és pontos 
eljárás által a n. é. közönség 
teljes megelégedését kiérdemelni.

Fuvarok rendelhetők: Lővész- 
utezában fekvő, annak előtt 
Janovszky, most Novák-féle 

házban.
Kérve nagyrabecsült támogatását 

maradok kitűnő tisztelettel 
Selmeczb. 1897. ápril havában

Missák Pál 
bérkoesiüzlet tulajdonos.

Bátor vagyok a mélyen tisztelt kö
zönség nagyrabecsült tudomására hozni 
hogy 

asztalos üzletemet * * «
, . » te műhelyemet 

az als ó-rózsa utcza 75 sz. a. lévő saját 
házamba tettem át, hol is elfogadok 
mindennemű megrendeléseket.

A midőn ezt becses tudomására hoz
nám, egyszersmind kedves köteleségem - 
nek tartom megköszönni azon szives 
pártfogást, melyben eddig is üzletemet 
részesiteni kegyes volt és biztosíthatom 
arról, hogy főtörekvésem leend ezentúl 
is pontosság, tartós szép és jó kivitelű 
munka és jutányos árak által teljes meg
elégedését kiérdemelhetnem.

Kelt Selmeczbányán, 1897. május 1-én.
Kiváló tisztelettel

MAJOVSZKY MIHÁLY 
asztalos mester.

tudomására hozza a n. é. közönségnek, hogy az esüst-utezában, saját 
házában lévő vendéglőben úgy mint eddig is természetes 
borokat, kitűnő minőségű acéi és bock-sört pa- 
laczkokban és kis hordócskákban árusít, vatamint jó 
konyhával rendelkezik. Ezen felül kisebb társaságoknak rendelkezé

sére áll egy külön szép nyári vendégszoba is.

O
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só
 ár

ak
!

Tartós, divatos kivitel I
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HOFF JÁNOS
Maláta-egészség-itala.

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

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 C. Bécs, Hofmühlgasse.

HOFF JÁNOS [
Süritett-maláta-ki vonata.

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

önnek maláta-készitményei valódi jó s hat
hatós szerek. Szíveskedjék tehát nekem ismét 5 
nagy palack sűrített maláta-kivonatot, 1 font 
maláta-csokoládét és 2/2 zacskó maláta-mell-czu- 
korkát küldeni,

FISCHER G. őrnagy, 37. gy.-ezr. Nagyvárad.

HOFF JÁNOS
Maláta-egészségi-csokoládéj a.

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

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. NIC0LA1, orvos Triebelben.

HOFF JÁNOS
Maláta-ki vonat-meU-ezukorkái

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

Bámulatos volt csökönyös köhögésem meg
szűnése önnek maláta-kivonat-mellezukorkáitól. 

v. Zedliez-Neiikireh Waldenburg.

Czukorkái fölötte jó hatásúak nőmnek kö
högésénél és asthmatikus bajánál.

BUSCH, lelkész, Weisehíitz

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 nagyi a 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 

üzemmel György 
szabóűzlet-tulajdonos.

BORBÉLYÜZLET ÁTVÉTEL.
Tiszteletteljesen alulírott bátorkodom a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a 

Deák-utczai Heim házban lévő Neuráth-féle régi borbélyüzletet átvettem és azt a mai igényeknek 
teljesen megfelelőleg berendeztem.

A midőn ezt szives tudomására hozni bátorkodom, egyszersmind kötelességemnek tartom 
egyrészt megköszönni azon eddigi pártfogást, melyben részesíteni szives volt, másrészt pedig 
biztosítani arról, hogy úgy mint eddig is minden erőmből oda fogok iparkodni, hogy a nagyra- 
becsült közönség teljes megelégedését kiérdemelhessem.

Tisztelettel kérve becses támogatását maradok kiváló tisztelettel
Selmeczbánya, 1897. ápril havában

Zsárkovacsky Száva
borbély és fodrász.

Mély tisztelettel vagyok bátor a nagyérdemű közönségnek becses 
tudomására hozni, hogy eg’y idő óta tartó betegeskedésem nem engedi meg, hogy^^

akként vezessem, miként azt eddig tevém. Kénytelen voltam tehát üzletemben egy. a fővárosban 
hosszú időn át működőit, kitűnő ügyesség és iziéssel bíró

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

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

Selmeezbányán 1897. április hó 15-én.

Tisztelettel
Márkus M.

ezukrászata Selmeezbányán.

Teljes liszteletlel

Langauer József

Olcsó áztru.si'fcéis
Weisz Ignácz fúszerkereskedésében

Deáh Ferenca-utcxa saját házában.

Miután sikerült Trauer Gyula úr fűszerkereskedésenek összes bolti áruit igen jutányosán megvásárolnom, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy ezen czikkeket
felette olcsón, a bevásárlási áron jóval akii árusíthatom, mig a készlet tart.

Ajánlom z
Az akadémiai, lyceumi. gymnásiumi 
hallgató uraknak és az elemi meg 
többi iskolák növendékeinek rajz és 
mindenféle más papir, irkák, rajztáblák, 
festékek, rajzeszközök, ecsetek, tinta és 

toll-készletemet;
Egyszersmind köztudomásra hozom, hogy Trauer Gyula úr összes könyvköveteléseit is megvettem és igy tisztelettel kérem a t. adósokat, hogy kellemet

lenségek elkerülése czéljából, tartozásaikat nálam rendezni szíveskedjenek. Kiváló tisztelettel
"Weisz Iüiiácz 

kereskedő.

Vendéglős, ezukrász és kávés urak 
figyelmébe az igen jó minőségű mm, 
cognac, sampanyer, különféle likőrökből 

álló készletet;

Az iparos és kereskedő uraknak 
üzleti könyvek (strazza, üzleti főköny
vek) és a vevők kis könyvecskéiből 

álló készletemet;

A n. é. nagy közönségnek pedig a 
különféle fűszeráruk, kefék, festékek, 
stb. stbbiből álló készletemet, mig az 

tart.

Nyomatott Jotrges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeezbányán 1897.

HOFF JÁNOS MALÁTA-KÉSZÍTMÉNYEI
GYENGÉK ÉS BETEGEK SZÁMÁRA.

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

Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve. 3—8

A tavaszi idényre

Május hó 1-étöl
Alapittatott 

1830.

Deak-Ferenc 
uteza 7/1


