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VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-utcza 61 /III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimíendő.

Megjelenik minden vasárnapon.
Előfizetési ára :

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

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

esetben igen közel áll

Negyven fokú lázban.
Az utóbbi időben városunkban az indít

ványok és tervezetek, meg mindenféle reform 
javaslatok annyira felszaporodtak, hogy egy 
valóságos lázas állapot idéztetett elő, melyből 
mindenki ki akarja venni a maga részét.

Jól tudjuk, ha egy beteg embernél a 40-ik 
fokot éri el a láz, az 
a végveszélyhez.

Városunk eme törekvések, indítványok a 
fel-fel bukkanó eszmék zavaros tömkelegében 
szintén közel jutott a 40 fokú lázhoz, mely 
azután egy anyagi krach alakjában végveszélyt 
rejthet méhében.

Nálunk ugyanis tömérdek sok az orvos és 
a bába, de kevés a gyógyszer — a pénz. 
Már pedig ezen 40 fokú lázas betegséget csakis 
pénzzel lehetne alaposan gyógyítani.

E gyógyszer hiányában tehát szoktassuk 
a beteget, a várost, lassabb adagok bevételére, 
nem pedig arra, hogy a gyógyszert egyszerre 
akarja elnyelni.

Mi is minden oldalról szaporán kapunk 
különféle felvetett eszméket közlés miatt, de 
azon meggyőződésben vagyunk, hogy „sok bába 
közt elvész a gyermek* * 11, a felvetett tervek 
nagy zagyvalékéból kevés lesz megvalósítható,

Nem akarom őt gyanúsítani, hogy elárult, de 
alig tellett bele egy óra, már egy komoly úri ember 
tudomásomra adta, hogy csekélységem iránt nagyon 
érdeklődnek a rendőrségnél.

Miért mondjam el azt a sokféle bosszantást,
melynek most ki voltam téve ?! — Végre is az lett a 
vége, hogy kegyesen megengedték nekem a kis leányka 
további tartását, további intézkedésig.

Ez a gond tehát már az enyém ; most már kö
telességem élni; de miből?!

Bejártam a szerkesztőségeket; a lapkiadó hivata- 
lokat; nagy nehezen mégis kaptam munkát, czimsza- 
lagokat kellett Írnom; keserves munka; a népszínház
ban volt egy ismerősöm ; ez kieszközölte, hogy néha 
kottákat kaptam másolás végett.

Egy délután a „Nebánlsvirág" partitúráját kaptam. 
Hozzá fogtam, dolgoztam, hogy csak úgy szikráztak a 
szemeim ; postamunka volt.

Csak nehány taktus hijja volt még; akkor ki- 
: szólít a lakásadó asszonyom hogy valami nő keres, 
l Kimegyek; ismeretlen asszonyt látok: kisül, hogy 
j nem engem keres. Bosszankodva e háborgattatásomon 
1 visszatérek szobámba, s azt hittem meg kell hogy üssön 
! a guta.

A lemásolt partitúra, annyi keserves óra ered
ménye, a padlón összegyűrve, betintázva, fekete tócsa 
közepette, s a kis lány, mint valami négerivadék, fekete 
pofával vigyorog rám.

Mig kimentem, a gyerek lehúzta az asztalterítőt 
egy sarkánál fogva, s vele a kottákat, a tentatartót, 
mindent, mi az asztalon volt; 3000 darab czimszalag 
is tönkre léve.

Megsemmisülve rogytam egy székre. —
Hát ennyire üldöz a sors ? !
Az biztos, hogy ott czimszalag Írással, amott 

kottamásolással többé nem bíznak meg.
És akkor mi lesz velem, mi lesz a gyermekkel ? !: 

most még nem tudom.

Szükségünk van tehát egy higgadt, meg- 

táWzá.
A végzet.

A „Selmeczb.ányai Hetilap" eredeti tárczája.
II.

Talán csodálkoznak azon, hogy személyem Botlik 
Jeremiás csekélységét még a boldogtalan élők sorában 
látják ; pedig, ha jól emlékezem, legutóbb bizalmasan 
közöltem önökkel, hogy valami czélszerü öngyilkolási 
módon jártatom az eszemet.

ügy is volt. El valék határozva, hogy elbúcsú
zom c világtól végrendelet hátrahagyása nélkül ; el 
voltam keseredve szörnyen. Hogy is ne?! Vissza 
uraságomhoz nevelösködni világért sem mentem volna a 
fatális tvukszemeset miatt ; mit gondoltak volna felő
lem?! — Nem! — Inkább a Duna habjai, mint 
lenéző mosoly !

És mégis itt vagyok még!
Ennek pedig egv ártatlan kis baba az oka.
A dolog úgy esett: Dugába dőlt tisztelgésem óla

egv-kél napon át még az orromat sem mertem kidugni I 
az uiczára ; billeni, minden ember leolvassa a hóm- | 
tokomról, hogy én csakugyan Botlik Jeremiás vagyok. j 
Azután elfogott, a düh, hogy oly gyámoltalan vagyok ■ 
s még mindig laposom ezt a ronda világot. I

Egy este nyakamba vettem azt a nagy várost, s * 
bolyongtam czéltalanul, magam sem tudva, merre, hol 
jápok. i

Ismételten kerültem ki a Dunához oly helyeken, 
hol ember nem járt. Belemeredi tekintetem az örvénylő 
hullámokba; csak egy ugrás, — és megszűntem lenni. 
De valami visszaborzasztott; félni kezdtem azoktól a 
bugyborékoló haboktól ; szinte látni véltem, hogy ' 
dagad az ár; most — most össze fog csapni felettem. 
Menekültem onnét; siettem, szaladtam majdnem, van 
még más mód is, nem ez, néni ez ! i

Valami nagyon félreeső utczában leheltem ; sen
kit se. láttam rajta, csak az árnyékom kisért.

gondolt orvosra, ki e 40 fokú lázban szenvedő 
város baját — mint mondtuk lassú, mérsékelt 
adagokkal — orvosolni képes legyen.

Különben a sok közül itt közlünk egy 
hozzánk érkezett, nem egészen uj eszméket 
felvető közleményt.

így vettük lapunk egyik meghitt barátjától a kö
vetkező sorokat, melyekkel ha nem is értünk mindenben 
egyet, mégis figyelemre méltóságuknál fogva szívesen 

í közöljük:
I Tervek és leendők. A „Selmeczbányai Híradó"
i 18. számában ezen czim alatt hozott közleményre a 

magam részéről is hozzászólni óhajtván, igen üdvös 
eszmének tartom a város tanácsától, hogy a jelenlegi 
lüzifaraktárt át akarja helyezni a Ziinszky-féle telekre 
a melyet ezen czélra meg is vásárolt. Nem helyeselem 
azonban azt az eszmét, hogy a pachertárói tér par- 
kiroztassék azon czélból, hogy az a közönségnek pihenő 
helyül átengedtessék. Tudjuk, hogy a Deák Ferencz- 
utcza ezen része az indóházhoz és az ezüstkohóhoz 
vezető nagy kocsi közlekedés folytán a legzajosabb, a 
tér, közvei lenül az ut mellett elterülvén, folytonos por
nak és zajnak van kitéve. Továbbá azon átjárnak a 
pachertárói munkások a bányába. Már pedig az ilyen 
exponált hely nem alkalmas pihenőnek. Piacztereink 
amúgy is nagyon szűkek ; helyezessék át a. piacznak 
egy része ezen térre, melyhez hozzá véve a kincstári 
kertet e czélra nagyon is beválna. Ide lehetne terelni 
a fűrész anyaggal, a zsindelylyel, szalmával, takarmány
nyal, burgonyával érkező szekereket. Ez által mennyi 
szabad hely biztosiitatnék a főtéren. Felette szükséges 
azon hely nagyobb gyülekezésekre, ünnepélyes felvo-

Önkénylelenül lassilám lépteimet; lábujhegven 
jártam, mintha attól tartottam volna, hogy felkeltek 
valakit édes álmából.

Mi ez itt ?! Keresztben előttem a járdán fekszik 
valami.

Kis gyermek az, körülbelül 2 éves; egyszerű, de 
tiszta ruhában ; duiva pokrócz van alája terítve, melyen 
valami fehérük; ezédula; „Ne hagyjatok elveszni! 
Nevem Irma."

Első érzésem a megrettenés volt; ez a gyermek 
talán holt, és ha itt megállók mellette, még én járom 
meg. De nem; a baba él; kis mellecskéje szabályo
san emelkedik és süllyed a rendes lélekzetvétel mellett; 
de alszik mélyen; bizonyára valami altató szertől.

Szegény kis teremtés! Milyen sors vihette szülő 
anyádat arra, hogy ide dobjon a véletlennek; csak nem 

i hagyhatom itt feküdni azt a piczi jószágot!
Talán rendőrt kellene hívni s az egész esetet 

bejelenteni.
Igen, azután ki tudja, mi lesz a kis lánykából?! 

S azután nekem majd hányszor kell futkosnom a 
rendőrségre!

Viszem a kis lánykát magammal. Igaz, szegény 
legény vagyok, de valahogy csak gondját viselem.

Fogtam és vittem haza, szépen lefektettem. Aludt i 
egész éjszaka, én meg virrasztottam mellette, tervez- ; 
getve, hogy már most mihez kezdjek ? Mert most már i 
nemcsak magamról kell godoskodnom.

Reggel a kis lány felébredt és elkezdett sírni, 
folyton kiabálva: „Mama, mama!"

Szörnyen meg voltam akadva. Soha életemben 
nem bíbelődtem oly apró csöpségekkel, i

Kénytelen voltam a lakásadó asszonyomhoz for
dulni, hogy már most segítsen, a hogy tud. Én ugyanis ; 
hónapos szobát béreltem ki ■

A derék asszonyság összecsapta két kezét a háló- j 
fökötője felett, midőn megtudta, hogy mi van a do
logban.

nulásokra stb. A pachertáróra tervezett park létesit- 
tessék a mostani faraktár helyén, mely a város centru
mában van és a mely teret másra czélszerübben úgy 

I sem lehetne felhasználni. A körfalat, a mint a Dr. 
í Tóth háza kapujától meg van kezdve, folytatólag a 

gymnasium bejáratáig vasrácscsal kellene ellátni. Az 
itt védett hely is nagyban díszítené az akadémiai 
paloták környékét.

A szép fenyvesekkel, beültetett felső-majori kertet 
a város semmi szin alatt ne ejtse el, hanem fásitsa 
azt részben még fenyvesekkel részben pedig diszbok- 
rokkal jobban be és lássa el az egész kertet számos 
pihenő lóczákkal, mint annak előtte volt. Könnyebb 
hozzáférhetés czéljából kellene a Mihály-féle kertből 
csak 3 méter szélességű területet megvásárolni, melyen 
át egy feljárót lehetne létesíteni. Ha ezen kertben a 
séta utak is rendeztetnének és mindenkor jó karban 
tartatnának, ez a város legszebb pihenő helye volna 
tekintve a közelben lévő Fizély-féle fürdő teleket és a 
torna kert melletti szép erdőt.

A bányaigazgatónál ki lehelne eszközölni, hogy 
a mint hajdan a bányász zenekar nyári időben az 
összgyakoriatot minden szombaton a zöldfánál tartotta, 
mely alkalommal mindig sok hallgatója volt, úgy lehetne 
azt a gyakorlatot a felső-majori kertben megtartani 
mely körülmény oda vonzaná a közönséget.

A mostani faraktár helyén létesítendő parkban 
pedig a czigányzenekar működhetne például minden 
szerdán délután.

Ha a tervezett esküdtbiróságok életbe lépnek, 
kövessen a város minden lehetőt el, hogy egy ilyen 
bíróságnak székhelye városunk legyen. Ennek elhelye
zésére a járásbirósággal és adóhivatallal nagyon alkal
mas volna a Flemming-féle ház; persze átalakítva.
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Posta palotának jobb helyet a város centrumában 
nem találni mint az ó posta telkét. Azt két oldalról 
könnyen lehet kocsival megközelíteni és tér elegendő 
van a kert felé és emeleten tiszti lakások kiépítésére,

A czipőgyár, mint halljuk, ott fog épülni a hozván 
jelenleg elhelyezve, pedig alkalmasabb hely volna ezen 
gyár részére a Szt. Erzsébet kápolna közelébeni Kreitz- 
vieser-féle telek.

Kötszövő gyárnak lehetne a kórház tulajdonát 
képező Buocz-féle házat, a mostani erdőmesteri lakot 
átengedni, melyet a kívánt czélra eléggé lehetne ki
építeni.

A kilátásba helyezett felső állami leány iskolának 
lehetne vagy a felső-majori épületet átengedni vagy 
azt a kincstári telket, hol most a czipőgyár van.

Egy mintarendőrség a vidéken.
Hogy lapunk két évi működése alatt nem iga

zolatlanul dicsérte rendőrségünket és annak főnökét 
Krausz Kálmán főkapitányt, annak legjobb bizonyítéka 
azon czikk sorozat, melyet a Budapesten megjelenő, 
kitünően szerkesztett „Rendőri Lapok“ utolsó vasárnapi 
számában kezdett meg a fenti czim alatt s melyet 
mi szószerint közlünk.

I.
LE'.) A múlt napokban véletlenül Magyarország 

egyik leggörbébb városkájába látogattam el.
A városka görbe, meredek utczáin, melyeknek jó 

része czik-czakkos lépcsőzetből áll, pezsgő élet folyik. 
Tudós professzorok, néhány száz akadémiai és főgym- 
násiumi hallgató, a városi törvényhatóság vezetői és 
tanácsbelijei, a külömböző bányák, gyártelepek állami 
és egyéb hivatalok tisztviselői oly intelligens képét 
adják a lakosságnak, amilyent igen kevés város mu
tathat föl.

A katonaságnak hiánya föl se tűnik az. utczai 
forgalmon : uniformist a nélkül is eleget lát a szemlélő 
ínég pedig meglehetős nagy változatban.

Dolgaim elvégeztével első sorban természetesen 
a városnak rendészeti ügyei érdekeltek.

Az egy nagyobb szabású tánczteremnél alig 
tágasabb „Fötér“-en csakhamar szemembe ötlött egy 
palotaszerü emeletes épület, melynek homlokzatán 
messziről olvasható betűk hirdették, hogy ott székel 
„Selmecz-Bélabánya szabad királyi város rendőrkapitányi 
hivatala.“

Ktausz Kálmán, a rokonszenves fiatal főkapitány 
épen hivatalába volt menendő, midőn a boltozatos 
kapu alatt magamat neki bemutatván, a legnagyobb 
előzékenységgel vezetett föl hivatalos helyiségébe s 
szives készséggel nyújtott alkalmat arra, hogy beható 
pillantást vethessek az általa vezetett rendőrség szer
vezetébe és működésébe.

És kellemes meglepetéssel tapasztaltam itt, hogy 
az általunk oly epedve várt államosítás alig fog valami 
változtatni valót találni ennek a kis városnak a 
rendőrségi szervezetén. Az a czéltudatos működés, 
összhang, határozott cselekvési irány, katonás és azért 
mégis patriarkális szellem, fegyelem, rend és tisztaság, 
mely az egész intézményt jellemzi, — mind arra en
gednek következtetni, hogy ott a vezetést egy sokol
dalú, tanult, erélyes, hivatásának magaslatán álló ön
tudatos fő intézi, mely a hivatalos szigort az aláren
deltek iránti jóakaratu bánásmóddal s bajtársias 
gondoskodással nagyon szépen össze tudja egyeztetni.

De első pillanatra észrevehető az .is, hogy ezt a 
testületet, amely mint egy pontos óramű mozog, hivatásos 
keretében a mostani főnök kreálta és vezeti teljesen 
önállóan, a saját eredeti ideái szerint, menten minden 
sablonos maradiságtól.

Büszkén is jelentette ki Kati István, a gavallér 
modorú, fess alkapitány, hogy : „Az államosítás nálunk 
nem fog változást szülni, azt mi megelőztük; elvégez
tük a magunk emberségéből."

A palotaszerü házban a rendőrségen kívül semmi 
más hivatal nincsen. Helyiségei tágasak, egészségesek, 
tiszták, berendezéseik teljesen megfelelnek a hivatal mél
tóságának s tekintélyének. A belső szolgálat: a jelent
kezések, napi vezénylés, kihallgatás stb. mintául szolgál
hatna a legpedánsabb ezredparancsnok kívánságainak; 
a külszolgálatban elért eredményekről pedig a példás 
közrend és közbiztonsági állapotok beszélnek ékes
szólóan.

Hanem hát Selmeczbányányán nem nyűgzi ám 
le a városi tanács gyámkodása a rendőrség működé
sét. Attól teljesen független és a szolgálatban álló 
rendőr utasítást, parancsot senkitől mástól el nem 
fogad, mint a saját elöljárójától. A szolgálatban álló 
rendőr mindenki iránt egyenlően udvarias, de egyen
lően erélyes és határozott is. A legtekintélyesebb pol
gártól is megköveteli, hogy hivatalos felhívását és intéz
kedéseit tiszteletben tartsa s azoknak engedelmeskedjen, 
így éri aztán el azt a ritka tekintélyt, a milyennel a 
vidéki városok rendőrei oly kevés helyen dicsekedhet

nek. Tekintélyét növeli az is, hogy a városnak a bel- 
ügyminster által 1895. november 24-én 98599—III. a. ' 
szám alatt jóváhagyott rendészeti szabályrendelete 
ugyanazon jogokat biztosítja a szolgálatban levő ren- í 
dőrnek, a melyekkel a katonai őrök vannak felruházva ; 
s ugyanezen szabályrendeletnél fogva a selmeczbányai | 
rendőr fegyverhasználati joga azonos a csendőrökével, i

Ez a szabályrendelet, melyet Krausz Kálmán 
főkapitány a városi törvényhatóság hozzájárulásával 
dolgozott ki, valóban semmi kívánni valót sem hagy 
hátra; és habár várjuk az államosítást, szolgálatot 
vélünk tenni a rendőrhatóságoknak, hogy kivonatosan í 
megösmertetjük azt. Ki tudja meddig késik még a ’ 
sokat emlegetett reform; hiszen a városi rendtartás- ‘ 
ról szóló törvénytervezet, melyet husvétkor egy poli- j 
tikai hetiszemle közölt először, egy szóval se említi j 
a rendőrséget s igy megeshelik. hogy a sok ígérgetés ’ 
daczára teljesen mefeledkeznek rólunk

Különfélék.
— Királynénk gyásza. A párisi szomorú j 

s katasztrófa városunkban is általános igaz mély I 
I részvétet keltett. Különösen megdöbbenve és a ■ 
i gyásztól mélyen lesújtva állunk azon újabb nagy > 
j csapás előtt, mely rajongásig szeretett Erzsébet j 
; Királynénk gyöngéd, áldott szivét érte; mert : 
I hiszen a kérlelhetlen, megfoghatatlan végzet úgy > 
1 akarta, hogy édes nővére, az Alengoni herczegnő í 

is e katasztrófa áldozatává essen. A sors utjai 
kiszámíthatatlanok. Az a nagy mindenható ha
talom azonban, mely világok felett uralkodik, 
adjon vigaszt és erőt imádott Királynőnknek 
ezen újabb nagy csapás elviseléséhez is!! 
Fájdalmában hű népe mélyen és ragaszkodó 
igaz szívvel osztozik.

— Személyi hirek. Wiezner Adolf szélaknai 1 
bányahivatali hely, főnök, a főnökké kinevezett Martiny I 
István helyébe a minisztériumhoz lett behiva. A meny- ‘ 
nyíre örvendünk egy részt ezen előléptetésnek, egyben ■ 
sajnáljuk, hogy törv. hat. bizottságunk és egyáltalán köz- | 
életünk Wiezner távozásával egy ügybuzgó tagot veszt, de [ 
vigasztal azon tudat, hogy Wiezner Adolf városunk ; 
érdekét újabb rendeltetése helyén is támogatni fogja. í
— Clement Gyula, városi főszámvevő egészségi állapo
tának helyreállítása miatt több heti szabadságra ' 
Karlsbádba utazott. ■

—- Horváth Béla főispánunk holnap hétfőn 
érkezik városunkba, és a holnaputáni törv. hat. bizott
sági közgyűlésen, valamint a közigazgatási bizottság j 
ülésén elnökölni fog. Szeretett főispánunk huzamosabb 
időn át akadályozva volt hivatalos elfoglaltsága miatt 
városunkat meglátogatni. így hát örömmel üdvözöljük, 
mint mindég, e látogatását, jól tudva, hogy városunk 

j érdekeit, ha személyesen közöttünk nem is lehetett, 
! mindkoron melegen hordta szivén és tőle telhetőleg 
■ előmozdította. ,

— Kinevezések. Balázsi Imre szomolnoki ma
gántársulati bányamérnök Nagyágra kincstári bánya
mérnökké, Makávé Miklós vihnyei szent antaltárnai 
segédmérnök bányamérnökké, Makovinszky J. Selmecz- 
bánya kerületi tisztjelölt segédmérnökké neveztetett ki; i 
Jós Lajos bányamérnök pedig Nagybányáról Nagyágra • 
helyeztetett át. — Csibi Lőrincz erdész akadémiánk , 
kitűnő helyettes tanára ezen akadémia rendes tanárává I 
s erdőtanácsossá lett Ő Fe’sége által kinevezve. Öröm- i 
mel üdvözöljük e tudományos képzettséggel biró jeles 
szaktanár és erdészeti irodalmunk kiváló munkásának 
eme kinevezését.

— Két 50 éves jubileum lesz városunkban az 
idén. Az egyik ünnepelt Dimák János köztiszteletben 
álló népszerű kereskedő, ki f. é. junius havában lesz 
ötven éve, hogy Selmeczen önálló fűszerkereskedést 
nyitott és azóta szakadatlanul folytat.. Ez alkalomból 
mint halljuk, a selmeczi kereskedők a derék jubiláns 
tiszteletére ünnepet fognak rendezni. — A másik jubiláns 
nem fizikai, hanem egy oly erkölcsi személy, melynek vagy 
kinek irányában a családtagok bizony nagy há
lára lehetnek lekötelezve, mert busásan gondoskodik 
jólétükről ... ez a sparkassa, a selmeczi takarék
pénztár. Ötven év óta áll fenn az öreg pénzgyűjtő és 
pénzosztogató és mentői vénebb lesz annál-annál erő
sebb, de fukarabb is. Meg látjuk miként ünnepelik meg no
vember havában az intézet 50 éves jubileumát. Lesz-e 
annak maradandó emléke az utókorra is például egy 
díszes jubiláns palota felépitése által.

— A Pachertárói térre vonatkozó tanácsi át
iratra Krausz Kálmán főkapitány a következő választ
— melyet mi is magunkévá teszünk, — intézte: F. 
é. 3041 sz. határozatára hivatalos tisztelettel javaslom, 
hogy a komédiások, panorámások stb. (a mikre kü
lönben a városnak abszolúte nincs szüksége) igen jól

elhelyezhetők a városi vigadó udvarán, vagy kertjében 
mely esetben legalább a városi vigadó bérlőjének is 
lenne egy kis jövedelme, továbbá a szénás szekerek 
igen jól elférnek a kis vásártéren és végül az épületi 
fa lerakása igen jól eszközölhető akár az Ó-váron, 
akár a szivargyár mögötti nyílt téren vagy akár idővel 
a város által megvett Zlinszky telken.

— A selmeczi polgári dal- és zenekör múlt 
vasárnap tartotta meg közgyűlését, melyen az egylet 
eddigi tisztikara újból meg lett választva. A közgyűlést 
igen sikerült táncz- és zeneestély követte a városi vi
gadó helyiségeiben. E derék egylet további működé
séhez a legjobb sikert kívánjuk. A tegnapelőtt tartott 
választmányi gyűlésen karmesterekké Király Ernő és 
Bachrati J. szertárnokká Friebert Ferencz lett meg
választva.

— Rendöti hirek. Veszett eb. Prókay A. cseléd
leányt Hegybányán Bachman J. kutyája megmarta. Az 
ebet Fodor J. állatorvosunk felbonczolta és gyanúsnak 
találván, az állat fejét megvizsgálás végett a budapesti 
állatgyógyászati akadémiának megküldötte. A megmart 
leány orvosi gyógykezelés alá vétetett s ha az eb ve
szettsége konstatáltatni fog, a leány a budapesti Pasteur 
intézetbe küldetik. ■— Találtatott egy hat forintról szóló 
postautalvány, melyet az igazolt tulajdonos a rendőr
kapitányi hivatalban átvehet.— A kanyaró miatt tegnap 
a hodrusi alsó óvoda hatóságilag bezáratott.

— Elhagyott gyermekek. Többen tettek már 
feljelentést s illetve figyelmeztették a rendőrséget, hogy 
H. városi napszámos gyermekei, kiknek édes anyjuk 
elhalt, lakástalanul bolyongnak a városban és hol egy 
ház küszöbén, hol egy elhagyott pajtában, hol vala
mely istállóban töltik éjszakáikat. A rendőrség e sze
rencsétlen gyermekeket haszontalan, munkakerülő apjuk
kal együtt maga elé kisértette és közbenjárásának sike
rült egyik gyermeket egy szegény, de tisztességes 
asszonynál elhelyezni, a másik három gyermekre nézve 
pedig azt a módus vivendit kísérletté meg, hogy a 
gyermekek atyját városi napszámosnak fogadtatta fel 
és minden heti béréből egy forintot levonatott a gyer
mekek legszükségesebbel való ellátására. De ez nem 
sokáig tartott, mert a szívtelen apa ott hagyta a vá
rosi munkát azon indokolással, hogy abból meg nem 
élhet és a három szerencsétlen gyermek ismét a szó 
szoros értelmében az utczára került. Múlt pénteken 
a Márkus czukrászda közelében egy rongyokba burkolt 
körülbelül hat éves fiúcska vonta magára a járó-kelők 
figyelmét azzal, hogy arczával a földre borulva először 
csak nyögni, aztán keservesen jajveszékelni kezdett. 
A fiúcskát hirtelen felvitték a rendőrséghez, hol H. 
napszámos fiát agnoszkálták benne. A szerencsétlen 
gyermek a kiállott fáradalmak, az éhség és álmatlan
ságtól gyötörve jajgatott. A lelketlen apa most az 
egyik fiacskáját s talán épen ezl, egy itt időző kintor
násnak, mint halljuk, akarja odaadni. Talán ez még a 
szegény gyermekre jobb is lesz, mintha itt hagyják. 
Nem akarunk e sötét képhez bővebb kommentárt 
fűzni, de kérdjük, nem volt-e Hándl Vilmos ág. ev. 
főesperesnek, törv. hat. biz. tagnak bizonyára élet
tapasztalatokon nyugvó igaza akkor, a midőn egyik 
törv. hat. biz. közgyűlésen azt indítványozta, hogy 
addig is, inig a szeretetház létesittetik, az e czélra 
meglévő tőkének kamatai ily szegény gyermekeknek 
magánházakban való ellátására fordittassék; mert 
úgymond „nagy lesz azon gyermekek száma, kik elzül- 
lenek, inig a szeretetház felépül". Oh szeretetház, hogy 
tudod oly egykedvűen elnézni mint szaporodik tőkéd 
szaporodásával az elzüllő, szerencsétlen, szánni való 
gyermekek száma is?!

— A hétről. Oly bölcsnek képzeli magát az em
ber, s 24 órával sem lát előre a jövő titkaiba. Ki gon
dolta volna pl. e hó 1-én szombaton, hogy két napra 
el leszünk rekesztve a világtól ?! Talán nem is oly 
vakmerő állítás az, ha azt mondjuk, hogy azt a vizes 
vasúti akadályt megsejthettük, megjósolhattuk volna a 
libellida quadrimaculata (szitakötő) oly rendkívüli meny- 
nyiségben való itt megjelenéséből. Bizonyára nem egy
nek tűnhetett fel e rovar sűrű rajokban való átvonu
lása, s találgathatta is az okát, melyet pedig talán 
egyszerűen meg lehet fejteni. E rovarok az Ipoly völgye 
felöl szálltak erre ál a Garam völgye felé, mert való
színűleg valami természeti esemény kizavarta onnét; 
már most tekintve a sűrű esőzést, könnyen juthattunk 
volna arra a következtetésre, hogy ezen vizek mellett 
élő rovart csak is áradás zavarhatta ki rejtekhelyeiből); 
az áradás pedig esküdt ellensége a vasúti töltéseknek ; ezt 
láttuk nehány év előtt a Selmecz-G.-Berzencze közötti vo
nalon. Ezt ugyan, elég csoda, megkímélte most a vizár ö 
kegyelmessége, de jónak látta Losoncz tájékán kissé 
szétzilálni a síneket, ez által a selmeczi újságolvasókat 
nagyon megbosszantván. De szörnyű is az, ha az ember 
nincs arról tájékozva, mi történt legújabban Kréta 
szigetén? hogy tölti az időt a király Szt.-Pétervárott ? 
ütik-e még és mennyire a görögöt? Fogadni mernénk 
rá, hogy a napilapok elmaradása miatt nem egy ház. 
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zsarnok perpatvarkodott odahaza, s nem egy rajongó 
polilizálónak elment a kedve mindentől, mert nem volt 
miről beszélgetnie. De hát nem is tréfa ám két napot 
kikoplalni szellemi táplálék nélkül. Ilyenkor látjuk csak, 
mily nagyszerű intézmény mégis a vasút, még a Sel- 
mecz—Garam-Berzencze közötti is, mely mégis meg
emberelhetné már magát, hogy vonatai számát meg- 
szaporitsa, már csak hálajeléül is annak, hogy a most 
volt nagy esőzések le nem mosták a föld sziliéről. No, 
de mi nincs, még lehet. Hiszen már több Ízben volt 
pendítve e kérdés és reméljük, hogy egyszer mégis 
csak hallunk valami kielégítő választ is.

— A kolozsvári kereskedelmi akadémia igaz
gatósága e lapok szerkesztőjének „a kolozsvári ben- 
lakássál öszekötött kereskedelmi akadémia története 1878— 
1895.“ czimű díszes munkát küldötte meg meleg hangú 
ajánlással. Az érdekes könyv számos igen szépen sike
rült fénynyomatlal van illusztrálva; irta Kiss Sándor, 
az akadémia igazgató tanára s a Ferencz József-rend 
lovagja. E lapok szerkesztősége ez utón is mond kö
szönetét a szívélyes megemlékezésért.

A selmeczbányai kér. betegsegélyző pénztár 
igazgatóválasztmánya múlt hétfőn tartotta meg elnökvá
lasztó gyűlését. Daczára annak, hogy Oszvaldt Gusztáv 
eddigi elnök irásbelileg kijelentette, hogy ő az elnökké 
való megválasztását el nem fogadhatja, Krausz Kálmán 
főkapitány, ki mint iparhatóság vett részt, magvas tar
talommal biró, meleghangú felszólalására nagy lelke
sedéssel és éljenzéssel lett a fáradhatatlan buzgalmu 
eddigi elnök, kinek fóképen köszönhető az egylet ed
digi gyarapodása és sikeres működése — közfelkiáltás
sal megválasztva és elhatározta az igazgatósági gyűlés, 
hogy Oszvaldt Gusztáv jegyzőkönyvi kivonattal fog 
erről értesittetni és irásbelileg felkéretni a megejtett 
választás elfogadására. Ezután ugyancsak közfelkiáltással 
lett megválasztva két évi időtartamra alelnöknek az 
eddigi alelnök Hornyacsek István, ki azonban e válasz
tást csak oly feltétel alatt fogadta el, ha az elnöki 
tisztet továbbra is Oszvaldt Gusztáv vállalja magára. 
Részünkről is azon óhajnak adunk kifejezést, hogy 
derék polgártársunk, ki oly ügyszeretettel, fáradha
tatlan buzgalommal mozdította elő ez egylet már-már 
zátonyra került hajóját, ne hagyja magát semmi, talán 
személyes kérdés által eltántorittatni továbbra terjedő 
áldásos működéséről.

— A legelő csoportok Béla bányán Walmráth 
Nándor, Hodruson Puskás József, Steffultón Oszvald 
Károly és Felső-Rónán Szép Gábor elnöklete alatt a 
múlt héten megalakultak. A selmeczi belvárosi felső 
és alsó legelőcsoport megalakulása jövő héten lesz. 
Érdekesnek tartjuk felemlíteni, hogy a felső-rónai 
legelőcsoport tiltakozik a diófa ültetések ellen a legelő
kön, mert e fák levelei megmérgezik a füvet, azt a 
marha nem akarja enni, beteg lesz, a tehenek rósz 
tejet adnak. Lám mit tanít a tapasztalat!

■— A városi világításra nézve egy cseppet sem 
vagyunk az ellen, hogy esetleg ne haladjunk és kísér
leteket ne tegyünk az acetylen vagy más uj gázzal. 
De már azt határozottan kívánjuk, hogy addig is mig 
egyik másik újabb világítási mód kipróbálás után 
beválik, a mostani világításra nagyobb gond fordittassék. 
A lámpák piszkosak, sok helyt szét vannak törve A 
felsőbb helyeken lévő utczákban egyáltalán világítás 
nincs, pedig kellene oda is legalább petróleum lám
pákat állítani, egy szóval, a város világításának mostani 
állapota tarthatatlan és az elzüllés sötét képét nyújtja. 
Üdvösebb volna tehát mindenekelőtt a mostani vilá
gításra, még egyszer ismételjük, nagyobb gondot for
dítani.

— A búcsú. Ma van gyönyörű Kálváriánk tava
szi búcsúja, ügy mint mindig, most is tömérdek 
számban csődültek ide az ország minden részéből a 
hivők serege óriási élénkségét okozva itt. Lapunk zár
táig, daczára a nagy csődületnek, a rendőrségnek nem 
akadt munkája s az időjárás elég kedvező.

— Lövölde. Tarack durrogás jelezte május hó 
2-án a polgári lövölde ébredését! A lövészek legszen- 
vedélyesebbjei, daczára a hideg időjárásnak, felrázták 
téli álmából s ismét megnyitották azoknak, akik a 
vasárnap délutánt kellemesen férfias szórakozás kö
zepette eltölteni óhajtják. S bár ez első alkalommal 
lövész vendégek kevesen voltak, hisszük és reméljük, 
hogy Selmeczbánya hazafias polgárai nem fogják 
engedni, hogy évszázadok óla fenálló lövöldénk örökre 
elnémuljon, hanem belépve lövészeknek és pártoló 
tagoknak, a lövészeteken való részvételük és megjele
nésük által azt felvirágoztatják. Sokszor lehetett hallani 
hogy polgáraink közül egyesek azért vonakodnak a 
lövészek sorába lépni, mivel reájuk nézve az úgy 
nevezett beste vagyis ozsona adás kötelezettsége 
kellemetlenséggel jár. Ezentúl ez sem képezheti a 
belépés akadályát, mivel ez évben már ezen szokás 
elhagyatik s minden lövő dijadás fejében évente csak 
3 forint lefizetésére lesz kötelezve s a dijakat ezen ösz- 

szegből a lövölde ládája fogja kitűzni. —Rajta tehát! 
Hozzuk meg ezen kis áldozatot, tegyük ismét virágzóvá 
régi lövöldénket, hisz búsásan kárpótolva leszünk 
szabad délutánaink kellemes s férfihez illő nemes el
töltésével. A láda által a megnyitó lövészeten kitűzött 
1-ső dijat ifj. Belházy Gyula, a 2-ikat Krausz Géza 
nyerte el szép négyes lövésekkel. Több négyest lőttek 
még Seidel Ágoston és Friebert Ferencz. A lövészeten 
az egylet uj tagja Liba Antal közkedveltségben álló kir. 
jbirónk is részt vett.

— Gutaütés — mentés. A Welvarth M. háza 
mellett fekvő Ulbrich-féle ház tetejét zsindelyezte 
tegnap délelőtt Bieles József, nyug, kincst. bányaács. 
Munkája közben hirtelen rosszul lett és szélhüdés érte. 
A mentésre siető Androvits Béla derék rendőrbiztosunk 
a még csak nem régen Dr. Tóth Imrétől megtanult 
mentési kísérleteket alkalmazta még pedig a legnagyobb 
sikerrel; mert mire orvosi segítség érkezett, már a 
szélhüdött az alkalmazott folytonos dörzsölés következ
tében életveszélyen kívül volt. íme a mentési tanfolyam 
egyik szép eredménye.

— Elgázolás. Havas János selmeczi dohánygyári 
ügyelő a múlt napokban veloczipédjével elgázolta 
Fallmayerné munkás asszonyt, ki könnyebb sérüléseket 
szenvedett és mint halljuk, orvosi látlelet alapján 
Havast a helybeli kir. járásbíróságnál bepanaszolta.

— Steffultón lesz pósta. Megírtuk nem régiben, 
hogy Steffultó külutczánk lakosai külön postát kérel
meztek. Most arról értesülünk, hogy e kérelmük tel- 
jesittetni fog és Steffultón külön pósta állomás fog 
legközelebb létesittetni.

— A kanyaró még egyre uralkodik városunk 
egész területén és sajnos, hogy e járvány már oly 
hosszú idő óta tart és annak vége nem szakad. Az 
az egy vigasztaló e bajnál, hogy még most is igen 
enyhe lefolyású és aránylag nagyon kevés esetben 
halált okozó.

— Az az átkozott trachoma, melyet még csak 
rövid idő előtt csak hírből ismertünk városunkban, 
most ide is behurczoltatott s mind inkább terjed. Dr. 
Tóth Imre bányákéi', főorvos tegnapelőtt vizsgálta meg 
a szélaknai apácza zárdát, melynek 48 bent lakó 
növendékei között 5 gyermeknél talált szembajt; egy 
leánynál heveny, a többi négynél idült trachomát 
konstatált. A gyermekek orvosi kezelés és állandó 
megfigyelés alatt állanak, és a betegek el vannak 
különítve. A további ragályozás veszélye megszűnt a 
tett orvosi intézkedések folytán s ezt a szülök meg- 
nyugtatásása hozzuk fel. Hétfőn az iskolákat vizsgálja 
meg Dr. Tóth Imre kér főorvos.

— Sírfosztog’atás. Többször megemlékeztünk 
már arról, hogy a különféle temetők nincsenek kellő 
felügyelet alá helyezve, mi azután okozza azt, hogy 
a sírokra helyezett, sőt ültetett virágok el lesznek 
lopva. E tárgyban már több oldalról kaptunk pana
szokat, melyek közül felhozzuk azon esetet, hogy a 
szélaknái kapun kívül levő temetőben Heim Antal 
volt polgártársunk sírjáról konzekvensül elhordja 
valami nyomorult, semmi kegyeletet nem ismerő ember 
a hétről hétre a családtagok által oda helyezett vi
rágcsokrokat és koszorúkat. Gondoskodni kell tehát 
arról, hogy a temetők szigorúbb felügyelet alá he
lyeztessenek, hogy az ily, az emberi kegyeletet mélyen 
sértő sirfosztogatásoknak vége vettessék.

— A hegybányai Károly-akna bedőlt. Múlt 
csütörtökön terjedt el a hir, hogy a használaton kívül 
helyezett és betöltött hegybányai Károly-akna töltése 
bedőlt és több ember megsérülését, sőt halálát okozta 
volna. Szerencsére e hírből csak az felel meg a való
ságnak, hogy a hegy bányai Károly-akna töltése valóban 
bedőlt, és három munkás belé is esett, de ezek is 
csak igen könnyű sérüléseket szenvedtek és őket az 
aknából azonnal kimentették.

! — Vidéki hírek. A zsarnóczai casino és polgárság
I kedves megtiszteltetésben részesítette Bérezi Márton 
j m. kir. főerdész urat 42 évi szolgálat után történt 
i nyugalomba vonulása és Besztercze-Naszódra való tá- 
í vozása alkalmából F. hó 2-án este 8 órakor a polgár- 
■ ság és a casinó tagjai családtagjaikkal gyűltek egybe, 
; hogy az ünnepelt tiszteletére rendezett búcsú-vacsorát 
f elköltsék. A lakomának nem az e fajta ünnepséges 
j sablonos jellege volt, mert a nagy számmal egybegyűltek 
| mindenegyes tagján meglátszott, hogy a kapocs, mely 
i őket, a búcsúzéhoz fűzi, nem csupán tiszteleten és be- 
j csillésen alapszik hanem szerétéiből fakad. Hiszen a 
. ki Bérezi bácsit ismerte az nemcsak tisztelni és becsülni, 

hanem szeretni is megtanulta őt. Ez volt különben 
minden elhangzott felköszöntőnek az alaphangja is. Ezek 
közül különös hatást ért el Csipkay erdőmester ur két 
felköszöntője: egyikben mint hivatalnok társától, má
sikban pedig mint jó barátjától búcsúzva el ; továbbá 
Schiller Gábor ur, ki azzal az egyhangúlag elfogadott 
indítvánnyal állott elő, hogy a búcsúzol a kaszinó disz- 

í tagjául válassza meg. — Garam Szent-Keresztről Írják 
nekünk, hogy az ottani határban lévő a Garam feletti 
hidat a május 1-én volt felhőszakadás elhordta és a 
közlekedés arra megszűnt. E hid csak nemrég épült 
de úgy, hogy az elementáris erővel kitört felhőszaka-

' dás erejének ellentállni nem tudott
— „Az Ítélet44, Zivuska Jenő öt felvonásos szo- 

| morújátéka igen csinos kiadásban megjelent Selmeczen ; 
, lapunkban megemlékeztünk már e műről és tehetséges 
j szerzőjéről; most csak annyit mondunk még, hogy 

vajha Zivuska Jenő törekedő fiatal Írónak ez ne le- 
i gyen utolsó színműve; melegen ajánljuk a müvet a
■ közönség pártolásába már mint a helyi irodalom ter- 
' mékét is ; kapható a szerzőnél és Joerges Á. könyv- 
' kereskedésében ; ára 1 frt.

— A bűnügyi nyomozás kézi könyve. Irta 
I Endrődy Géza, a „Rendőri Lapok** szerkesztője. A 
' mü ara 1 frt. 60 kr. Hogy fogalmat adhassunk a mü 
j tartalmáról, nehány fejezet czimét itt felsoroljuk. — 
j A csendőrről. — A helyszíni szemle. — A gonosztevők 
! furfangjairól. — A tolvajnyelvről. — A czigányokról.
■ — A babonáról. — A titkos írásokról. — A lopásról — 

stb. Távolról sem csupán száraz értekezés az, mit e
i könyv nyújt, de minden tekintetben érdekes olvasmány 
: is. Alapos ismeret és tájékozottság tűnik ki minden
• sorból, s nemcsak rendőri s törvényszéki közegeknek, 
‘ de minden intelligens embernek melegen ajánlhatjuk

e könyvet.

Megoldhatatlan rejtélyek.
Egy laikus elmélkedései.

Nincs város, még Ghinában sem, a hol a szak- 
; értők oly túlsúlyban volnának és a laikusok oly keve- 
' sen, mint Selmeczbányán; de nem is csoda, mert a 
: mint észrevesznek egy laikust, ki valami lenni akar, 

azt minden ellenkezése daczára is megteszik azonnal 
valami „tiszteletbeli“-nek, hogy igy használható tagjává 
legyen a városnak, mert úgy okoskodnak, hogy a kinek 
a jó Isten hivatalt juttatott, annak kellő észt is ad 
hozzá.

Épen ezért bámulatos az, hogy nálunk, a hol 
már annyi csodaszámba menő dolog nyert végleges 
megoldást, mint például a támfalak drága pénzen, de 
csak bizonyos, kis időre tartó építése, — földalatti 
csatornának a föld felszínén való építése, — szeretet 
háznak szeretet nélkül, — vízvezetéknek viz nélkül és 
nyaralóknak pénz nélkül való csinálása, — Bankára 
tervezett iskolának Bélabányán való felépítése, a gáz- 
világitásnak vízből leendő kinyerése, kaszárnyának ka
tonaságnélküli építése, a magas kormány jóakaratánek 
hiánya miatt a törvényszék, a pénzügyigazgatóság, a 
felsőbb leányiskola ide helyezése, a kereskedelmi mi
niszter nem kedvező kegyének hiányából a postaépület 
felépítése, a vasúti közlekedés több vonat szapo
rítása nélküli élénkítése, gyáraknak, gyárhelyiségek 
nélküli létezése, a városi tanács és közegeinek munka 
felhalmozás miatti hírlapírói mozgósítása stb. stb. — 
és ezen dolgok a mai napon már mind megoldattak 
és igy hát csak mint a régi elmúlt idők szép emlékei 
sorolhatók fel.

Én mint e sorok igénytelen Írója, e városnak 
eddig figyelemre nem méltatott, hivatal nélküli laikusa 
mindezen dolgokat csodáknak tartom és bámulom 

. városunk szakértőinek tudományát és képességét, és 
épen ezért nem tudom felfogni, mi az utóbbi időben 
oka annak, hogy sok újabban . felmerült kérdés meg
oldása nem sikerül. Ezek pedig mind oly kérdések, 
hogy a különféle szigorlatokat teendő ifjú szakemberek
nek feladva, azok által erős izzadás után talán sike- 

j résén lennének megoldhatók. Közlöm tehát ime itt a 
’ megoldandó problémákat, hát ha városunkon kívül 
' akad egy okos ember, ki erre helyes választ adhat.

1-ső kérdés. Hogy lehet egy diófa erdőt létesíteni 
1 a legjobb termőképesség biztosításával, de árnyékos 
’ legyen, mint egy fenyves és egy diófa a másiktól 
. legalább 15 méternyi távolban legyen? (A kérdés 
! megfejtése különösen ügyvédek, orvosok és bányászok- 
: nak, kik már amúgy is sok kemény diót törtek fel, 
: figyelmébe ajánltatik ; mert az erdészek diófa erdőhöz 
> nem értenek.)
j 2-ik kérdés. Hogy lehet a házi gombát mestersé- 
< gesen legelőnyösebben tenyészteni ? (Mint kitűnő ta- 
' nulmányi hely Vihnye fürdő hozatik ajánlatba.)

3-ik kérdés. Hogy lehet fából sok és jó vizet
• nyerni ? Tanulmányi hely a vöröskut környékének
; beerdősitetlen része, mely több egyszerű, de egészséges 
' gondolkozásu birtokos tulajdona, a kik birtokukat 
: befásitani nem hajlandók, mert azt tartják és tapasz- 
i talják, hogy a fa a földből és levegőből is vizet 
I emészt.)

á-ik kérdés. Hogy lehetne a városi pénztárt 
pénzzel úgy ellátni, hogy pénzszükség abban sohase 

j álljon be ? (Útbaigazítással szolgál a városi főpénztáros 
' és főszámvevő, a kik és talán mások szerint is az
■ előirányzat még nem pénz, de nem is bankó, hanem 
! csak egyszerű papiros.)
í 5-ik kérdés. Hogy lehelne a városi erdőmestert
i természetbeni lakással úgy ellátni, hogy lakbérére rá 
: ne fizessen? (Tanulmányul ajánlom a Hőnig, a régi, 
i az uj korház, az elemi iskola, az Érti, a plébániai, a 
’ Zlinszky, a városi fakerti stb. stb. féle telkeket és a 
j netalán még megszerzendő különféle fajtájú telkeket.)

A ki e kérdések közül legalább kettőt megfejt, 
j az biztosan számíthat egy tiszteletbeli hivatalra és 
I tagja lehet városunk önkormányzatának — „ad ho- 
I nores."
i
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18897. évi 1848. sz.
Árverési hirdetmény.

(Ili .Árverés.)
Az alólirott m. k. erdőhivatal ezennel közhírré 

teszi, hogy a garamrévi erdőgondnokság kerületében 
1898. évtől 1902. év végéig azaz 5 éven keresztül 
évenkint termelhető, mintegy tiz (10) ezer ürm3 meg
közelítőleg 5°/0-ban bükk. 35%-ban tölgy és 15°/0-ban 
lágy vegyes hasáb és dorongfa eladása iránt f. évi 
május hó 24-én d. e. 10 órakor Zsarnóczán a m. k. 
erdőhivatal irodájában Írásbeli zárt ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverés fog tartatni.

Kikiáltási ára a tűzi fának kész állapotban az 
erdőben:

bükk hasáb és dorongfa vegyesen 80 kr. 
ÍŐÍ’gy „ „ „ 75 ,, es
lágyfa „ „ , óö kr.
írásbeli ajánlat bánatpénz gyanánt a kikiáltási 

áraknak 10<’/0-ka kerek számban 1Ó00 (egyezer) írttal 
szerelendő fel.

Az ajánlatok 50 kros bélyeggel felszerelve a sza
bályszerű módon állitandók ki. Utóajánlatok semmi 
szín alatt el nem fogadhatók.

Az árverési és szerződési feltételek ezen erdőhi
vatalnál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.

Zsarnóczán, 1897. évi május hó 4-én.
M. kir. erdőhivatal.

1897. évi 1810. szám.
Sfaehuiíisi hirdetmény.

A zsarnöczai ni. kir. erdöhivatal kerületéhez 
tartozó Garam rakodókra leszállítandó fenyőhaszonfának 
továbbá a körmöczbányai erdőgondnokság 'l'urócz 
vizére hajló erdőségeiben kihasználható fenyő haszon, 
tűzi és luczkéregnek tövön az erdőben az 1897 év 
kezdetétől öt évre való eladása valamint a zsarnöczai 
három keretes fűrész bérbeadása iránt a zsarnöczai 
m. kir. erdöhivatal irodájában 1897. évi május hó 31-ik 
napján déleit 10 órakor ajánlati tárgyalás fog tartatni.

Az ajánlatok mindkét favételi üzletre és fűrész
bérletre együtt vagy külön - külön tehetők.

Az ajánlat csak Írásbeli lehet., utó- vagy oly 
ajánlatok, melyekben a megállapított szerződési felté
telektől eltérő kikötések foglalnak, figyelembe nem 
vétetnek.

Az írásbeli ajánlatokban kiteendő, hogy ajánlat
tevő a tárgyalás alapját képező általános árverési, 
valamint az ezekhez fűzött szerződési feltételeket ismeri 
és magát azoknak feltétlenül aláveti.

Az árverési általános és szerződési feltételek a 
földmivelésügyi m kir. Ministerium erdészeti főosztá
lyában, a zsarnöczai m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos 
órákban bármikor megtekinthetők. Ugyanakkor az aján
latok helyes szerkesztése, a kikiáltási árak és bánat
pénz letételére nézve felvilágosítás adatik.

Zsarnóczán, 1897. évi május hó 1-én
M. kir. erdöhivatal.

1897. évi 178G szám.
Árverési hirdetmény.

A zsarnöczai gőzfűrész telepen készletben lévő 
mintegy 850 m3 lécz, 200 m3 24 cm-nél keskenyebb 
fűrészárú, köbméterenkénti 8 frt. kikiáltási ár mellett 
leendő eladása iránt, a zsarnöczai m. kir. erdöhivatal 
irodájában 1897. évi május 17-ik napján délelőtt 10 
órakor ajánlati tárgyalás fog tartatni.

Ajánlat csak Írásbeli lehet, utó vagy oly ajánlatok, 
melyekben a megállapított szerződési feltételektől eltérő 
kikötések foglaltatnak, figyelembe nem vétetnek.

Az Írásbeli ajánlatokban kiteendő, hogy ajánlat
tevő a tárgyalás alapját képező általános árverési, 
valamint az ezekhez fűzött szerződési feltételeket ismeri 
és magát azoknak feltétlenül aláveti.

Az árverési általános és szerződési feltételek az 
alólirt erdőhivatalnál megtekinthetők. Ugyanakkor az 
ajánlatok helyes szerkesztése és a bánatpénz letételére 
nézve felvilágosítás adatik.

Zsarnóczán, 1897. april hó 29-én.
M. kir. erdőhivatal.
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VilmyeMö venfiúglöjönel 
. meoyiiása.
Van szerencsém a n. é. városi és vidéki 

közönség becses tudomására hozni, hogy a 
Vihnye fürdőbeli s általam már a múlt év
ben is bérelt vendéglőt a mai nappal meg
nyitottam.

Főtörökvésem leend kitűnő, hamisítatlan 
italok, különösen Balaton-vidéki borok, leg
jobb minőségű vihnyei aczél sör, kifogástalan 
egészséges konyha és előzékeny kiszolgálás 
által tiszteit vendégeim teljes megelégedését 
kiérdemelni.

Kiváló tisztelettel ajánlom magam nagy- 
rabecsült pártfogásába

Vihnyén, 1897. május 9-én.
SCHVEICZEH ADOLF

vendéglős.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy az Ochtendung-féle 
házban lévő czipészüzletemet elláttam a 

legjobb minőségű kész férfi-, női- 
és gyermek-czipőkkel

és hogy üzletemben mérték után kitűnő, 
tartós anyagból, a legújabb divat szerint 
készítek mindennemű úri, női és gyer

mek ezipőket.
Teljes tisztelettel 

Selmeczbányán, 1897. május havában
Schuszter M.

c z i p é s z ű zl e l -1 u 1 a j d o n o s.

Bátor vagyok a mélyen tisztelt Kö
zönség nagyrabecsült tudomására hozni 
hogy 

asztalos üzletemet * * *
* * * és műhelyemet 

az alsó-rózsa ulcza 75 sz. a. lévő saját 
házamba tettem át, hol is elfogadok 
mindennemű megrendeléseket.

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

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

MAJ0VSZKY MIHÁLY 
asztalos mester.

Tuschl Gusztáv ezukrász

tudomására bátorkodik adni a n. 
é. közönségnek, hogy az alsó-

" ® 4 gyógytár mögötti ezukrász üzleté
ben a mai naptól kezdve ötféle, 

naponként frissen készült 
fagylalt,valamintjegeskávé . 

kapható.
Selmeczbányán. 1897. május 1-én.

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

szabóüzletemet _«««

A tavaszi idényre
a legdivatosabb, larlósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztéit 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 maiadok 
kiváló tisztelettel

Özemmel György
szabóíizlet-tulajdono?.

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

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

A midőn ezt szives tudomására hozni bátorkodom, egyszersmind kötelességemnek tartón 
egyrészt megköszönni azon eddigi pártfogást, melyben részesíteni szives volt, másrészt pedij 
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.

HOFF JÁNOS MALATA-KESZITMENYEIGYENGÉK ÉS BETEGEK SZÁMÁRA.
HOFF JÁNOS HOFF JÁNOS | HOFF JÁNOS í HOFF JÁNOS

Maláta-egészség-itala. Sűrített -maláta-kivonat a. Maláta-egészségi-csokoládéj a. Maláta-k i v onat-mell-czukorkái
Mell-, tüdő- és gyomorbajoknál, emésztési Gége- és légcsőhurutnál, valamint idült Gyengülés-, vérszegénység-, idegesség- s ji , FölülmuIhatatlan köhögésnél, rekedtségnéz

zavaroknál, ügyszintén általános elgyengülésnél, köhögéseknél; leginkább ajánlható gyermekek álmatlanságnál, valamint étvágyhiánynál kitü-k és nyálkásodásnál. A valódi maláta-kivonaf- 
valamint lá’bbadozók részére kitűnőnek bizonyult, részére a lélekző szervek megbetegedésénél; nőén bevált. Fölötte jóízű és tápláló s kiváló I ■ mell-czukorkák az emésztés megzavarása nélkül 
jóízű erősítő szer. máskülönben Is fölötte kellemes hatású. eredménynyel gyengélkedő gyermekeknél és , tetszés szerinti számban használhatok.

___  ___ szoptató asszonyoknál használtaik. -----
Tiz éve, vagy ennél még több ideje annak, „ , ,, , , ’ . . ± , ----- ’ Bámulatos volt csökönyös köh gésem njeg-

hogv Öntől maláta-egészségsörét, valamint a Önnek malata-keszitmenyej valódi jo s hat- Önnek maláta-csokoládéja a legkiválóbb e szünése önnek maJata-kivonat-meil zunorkaitol
többi maláta-készitményeket vásárolom. Ezek hatos szerek. Szíveskedjék tehát nekem ismét 5 nemben. Ezen kellemes italt idült gyomor, il- ! v. Zedlicz-Neukireh WU,leno'..<g.
az egyedüli szerek melyek nőin egészségét nagy palack sűrített maláta-kivonatot, 1 font iefve emésztési zavaroknál, sápkórnál s általa- ! -----
visszaszerezték ’ maláta-csokoládét és >/, zacskó maláta-mell-ezu- nos elgyengülésnél mindig jó eredménynyel al- | Czukorkái fölötte jó hatásúak nómn.-;

'Kérek újabb küldeményt. korkilt küldeni, kalmaztam. ! högésénél és asthmatikus bajánál.
BÖGNER C. Bécs, Hofmühlgasse. FISCHER G. őrnagy, 37. gy.-ezr. Nagyvárad. Dr. N1C0LA1, orvos Triebelben. BUSCH, lelkész, Weisehutz

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

Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve. 3~8

Nyomatott Joerees Ágost özv. és Fia könyvnyomdáiéban, Selmeczbányán 1897.


