
Május 23,Selmeczbánya, 1897

VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

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

Megjelenik minden vasárnapon.
Előfizetési ára :

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

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Országos kémlőintézeti egyesület.
Báró Geramb János volt azon férfiú, aki 

a negyvenes évek elején megpendítette az 
alsó-magyarországi kémlő-intézet egyesületének 
eszméjét és ugyancsak ő volt az, ki ez eszmét 
megvalósitá és az egyesületet tényleg meg
alkotó.

Alig hogy az egyesület báró Geramb Já
nos elnöklete alatt megalakult, a derék férfin 
hirtelen meghalt, de szerencsére oly utód kö
vetkezett utána, ki teljesen méltó volt elődjéhez 
és ki az egyletet fejlesztette és annak jövőjét, 
további fennállását biztosította; ez báró Geramb 
Ferencz volt.

Hogy fennállása óta e kémleldei egyesület 
többféle fázison ment keresztül, azt elgondol
hatjuk, ha a történelmi eseményeket vesszük 
figyelembe, melyek ezen egylet életére is nagy 
befolyással bírtak.

Egy azonban bizonyos és ez az, hogy ezen 
egylet a magán bányatársulatok érdekében 
mindig, de különösen az utóbbi, 1868-tól, az 
egylet újjászervezése idejétől számítandó idő
ben rendkívüli üdvös működést fejtett ki, ez
által nemcsak létjogosultságát, hanem egyenesen 
feltétlen szükségességét fényesen bega
zolta.

A nagy elődöknek, nem mindig, de sok
szor nagy utódaik szoktak lenni.

Báró Geramb János nemcsak védbeli, de 
állás, hivatásbeli utódja lovag Berks Róbert, a 
báró Geramb Unió representánsa felvetette egy

TÁRCZA.

A végzet.
— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti táczája. —

IV.
Nem jó az ördögöt a falra festeni!
Kívánkoztam amaz ismeretlen nő után ; nos, 

nem panaszkodhatom, hogy ezen kívánságom nem 
teljesült ; találkoztam vele ; (bár soh’sem láttam volna!) 
épületes találkozás volt, mondaná a német sógor. — El
mélyedve nem épen gyönyörködtető gondolataimba, 
össze-vissza barangoltam a városliget utait s azon 
törtem a fejemet, miként győzzem meg reménybeli 
apósomat erkölcseim és szándékaira tisztaságáról. 
Valami gonosz besúgó nyilván bemártott s nem is 
védekezhettem; mert hiszen az tény, hogy az a nő 
lakásomon volt és ugyancsak kemény hit kell hozzá 
a mai ledér világban, hogy e tényből ne következtes
senek valami érdekes kalandra.

Bosszús voltam magamra s az egész világra, 
s dühösen szabdaltam le sétabotommal az orgona
bokrok virágait, nem gondolva meg, hogy az ily 
guillotinirozás könnyen öt forintomba kerülhet. Igazán 
csodálom, hogy valami őr galléron nem csípett! Való
színűleg annak köszönhettem szerencsémet, mert a 
végzet más meglepetést tartogatott számomra.

Valahogy kiértem a szökőkút környékére, az ott 
hemzsegő delnők és daliák, azaz hogy eleven divat
képek közé, midőn valaki gyöngéden megérintette a 
könyökömet.

országos kémleldei egyesület létesíté
sének eszméjét, főképen abból indulva ki, ha 
az alsó - magyarországi bányatársulatok, saját 
jól őrzött érdekükben tudtak oly szövetségre 

: lépni, miért nem lehetne a szövetségbe az or- 
: szág összes magán bányatársulatait befogni, 
; melyek bizonyára szívesen fognának saját jól 
' felfogott érdekükben belépni, ha kellő szerve- 
; zés mellett, megfelelő intézkedések tétetnek.

És mi természetesebb, hogy ezen meg- 
| alakítandó országos kémleldei egyesület szék- 
■helye ez ős bányaváros, Selmeczbánya 
| legyen.

Ezen eszme kivitele nem ütközhetnék nagy 
akadályokba; mert hiszen a mai nagyszerűen 
fejlett kommunikaczio mellett a távolság nehéz- 

‘ sége elenyészik ; mily más körülmény képez
hetne pedig akadályt? Hogy nagyobb, jóval 
nagyobb költséggel járna ily kibővített kémle- 

I lési intézet berendezése és fentartása? Igen, de 
I mennyivel nagyobb volna az egyesület jöve- 
} delme is.

Az ezen kémlészeti intézetnél alkalmazást 
: nyerni óhajtó egyének szükségelt tanulmányai- 
i kát akadémiánkon sajátítanák el, hol kitűnő 
1 kiképezést nyerhetnének speczialiter ezen pá

lyára.
A távolabb eső bányatársulatokra nézve 

J még felhozzuk, hogy azok érczeiket a leggya
koribb esetekben próbavétel czéljából most is 
ide Selmeczbányára küldik a kincstári központi 
vegyelemző hivatalba, sőt a brádi, bojczai, stb. 
stb távol eső erdélyi aranybánya-társulatok ér-

Miért választotta az illető éppen a könyökömet 
í érintési pontul, azt nem tudom ; de arról aztán teljes 
i bizonysággal meggyőződtem, hogy az a valaki nem 
l más, mint az én ismeretlenem.

Hm ! és milyen toalettben !
Igazán, kifogástalan ruha volt rajta, divatos ka

lap stb. stb. Ugyan honnét szerezhette ?! Nem értem 
rá ezen gondolkozni, mert az a — (majdnem hölgynek 
mondtam!) némber megfogva karomat, odasugja nekem 
„Uram ! néhány szóra ! saját érdekében ! Kisérjen el 
valahová, hol fesztelenül beszélgethetünk !“ 

j No hiszen, csak ez kellett nekem !
Már most én menjek ezzel a személylyel az egész 

í világ szeme láttára sétálni! No csak ezt tudja meg 
I az apósom, akkor jól leszünk !
i

S mégis kénytelen voltam vele!
Hiszen magam is óhajtottam találkozni azzal az 

! ármányos teremtéssel. Most itt van, beszélhetek vele!
Szerettem volna megvakarni a fülem tövét, mi 

; köztudomásúlag a zavar megnyilatkozása.
; Körülnéztem a legközelebbi vendéglő után és 

rohamlépésben megindultam feléje s egyenesen be az 
üvegfalas verandára; hölgyem hűségesen utánam és 
az elősiető pinczérnek bámulatos hidegvérrel ki is 
adta mindjárt rendeletéit, melyekre pénztárczám ijed- 

: tében érezhetően megmozdult zsebemben s rajtam 
valami sajátságos hőség ömlött el.

Nem sorolom fel, mit ettünk és ittunk; én úgy 
éreztem, mintha minden falatom gyaluforgács, s min
den kortyom eczetkivonat lett volna; az én ügyem 
foglalt el egészen, s rá is tereltem mindjárt a beszéd 
folyamát. El kezdtem avval, hogy jegyes vagyok.

czeiket az itteni kincstári központi fémkohóban 
váltják be.

Az országos kémleldei egyesület létesíté
sének eszméje tehát megvalósítható, sőt köny- 
nyen valósítható meg.

Az eszmét megpendítő nemes lovag nagy
szerű alkotásaival — nem hiába, hogy a Te- 
remtő-tárnán székel, de teremt is — fényesen 
és tágithatatlan, visszariadhatatlan, vas követ
kezetességgel bebizonyította, hogy ő eszméit 
nem szokta csak szélnek ereszteni s azután 
velük többet nem törődni; a szandriki ezüst
áru-gyár geniális megalkotója nem az az ember, 
ki tervei kiviteléről egy könnyen lemondana; 
a bárő Geramb Ünio bányatársulat jeles represen
tánsa a magán bányászat és általában a bányászat 
érdekét annyira szivén hordozza, hogy annak 
előmozdításában minden lehetőt elkövet: igy 
tehát nem alapnélkül remélhetjük, hogy e ha
zánk bányászatára, városunk nagy javára szol
gáló országos egyesületet, melynek legtermé
szetesebb székhelye csakis városunk lehetne, 
létesíteni fogja, feltéve, hogy kicsinyes, kor
látolt szükkörű felfogásokba, minden nagyobb, 
magasabb törekvéseknél akadékoskodó korlá
toltságokba nemes törekvése ütközni nem fog.

Hogy e törekvés sikerrel járjon, hogy ez 
eszme megvalósuljon, hogy ez által városunk 
java is előmozdittassék és az egész hazai bá
nyászatnak biztosabb fejlődése s együttes, erő
teljesebb közreműködése biztosi ttassék, mind
ehhez igaz, őszinte szívből „jó szerencsét!“ 
kívánunk!!

„Tudom, tudom!“ — vágott szavamba a nő — 
„Ep azért akarok az úrral beszélni. Képzelje, az ur 
leendő apósa azt hiszi felőlem, hogy én az ur, izé, 
kedvese vagyok! De ilyet!"

— És ön, természetesen, kész öt tévedéséről 
felvilágosítani! Nagyon helyes! Ez az én ohajom is; 
igen; épen erről akarok önnel beszélni. Ön lesz oly 
szives, és megmondja leendő apósomnak, hogy nem 
is ismerjük egymást; amint igaz is; én hajlandó vagyok 
önnek e csekély fáradozásáért öt forintot adni." — 
(Fel se tűnt nekem izgatottságomban, hogy ez a ném
ber oly jól van tájékozva)

Én azt hittem, hogy e nagylelkű ajánlatomra az 
a nő mindjárt térdre borul előttem s majd kapkodni 
fog kezem után, hogy megcsókolhassa. — Mennyire 
csalatkoztam !

„Az ur nagyon együgyünek tart! Beszéljünk 
őszintén ! Bolond volnék, ha e jó'alkalmat elszalaszta- 
mán. Önnek, uram, érdekében van, hogy magát tisz
tázza ; de ennek lehetősége csak is tőlem függ. Tegyük 
fel, hogy kedvem telnék benne önnek kedveseként 
szerepelni; mi lenne aztán ?!“

Nem, azt ném fogja tenni! — Kiélték megrettenve; 
mert kezdém sejteni, mily spanyol csizmába szándé
kozik engem bujtatni ez a nő.

„Pedig, igazán, kedvem van hozzá! Nem is oly 
rósz gondolat ez! Talán még igaz is lehet!" Jegyzé 
meg a nő, gonosz mosolylyal nézve, mint tör ki a ve
rejték homlokomon.

— „Beszéljünk okosan!“ — nyögém fulladozni 
kezdő hangon, — „Ön jól tudja, hogy minden pilla
natban átadhatom a rendőrnek; hogy nem teszem



2 SELMECZBÁNYAIHETILAP 1897. május 23.

A hétről.
Hét nap, mily kevés az a végtelen idők folya

mában, s mégis mily sok egyes emberek, sőt némelykor 
egyes nemzetek életében is.

Hét nap alatt nagyot fordulhat a világ kereke; 
dús gazdagból koldus, szabad nemzetből leigázott 
nép, boldogságból gyász lehet. A ki ma még remény
teljes vidorsággal néz a jövő elébe, holnap-holnapután 
már ott pihenhet a föld alatt; s a kinek ma még 
szűzi párta ragyog a homlokán, holnapután már 
menyeeskefőkötő szorítja le fürtéit.

Ilyen az élet tarka változatosságával; ma borús 
az ég, holnap verőfény ragyog a tájon, holnapután 
zivatar hajtja, villám hasítja*  a levegőt, hogy újra 
kiderüljön s a tiszta menybolt oly ártatlanul moso
lyogjon a földre, mintha nem is tudná, mi a förgeteg, 
az égiháború.

Midőn javában körülnézek, mivel üthetném agyon 
; ezt az asszonynak csúfolt viperát, uram, teremtőm 
j mit hallok ?! A jegyesem és a leendő apósom hangjai 
: ütik meg a fülem dobhártyáját. Inkább szerettem volna 
’ a vad zulukafferek csatakiáltását, a rám szakadó 

hógörgeteg dübörgését, az itéletnapi trombitát hallani. 
Csakugyan ők! Nincs menekvésem ! Most befordulnak ; 

i egy sikoly és jegyesem ájuldozik ; az irodavezető ur 
! megsemmisítő pillantást lövell felém s metsző hangon
i csak azt mondja, arra az átkozott nőne mutatva: „Ez
■ elég! Ezentúl nem ismerjük egymást, s reményle ni
■ nem lesz oly orczátlan, hogy még az irodában mutassa 
' magát; ha mégis megtenné, arra kényszerítene, hogy 
: illetékes helyen kellő felvilágosítást adjak ön felöl.
■ Volt szerencsém !“

És büszke sértődéssel távozott, mint egy spanyol 
grand, kit valahol oláh czigánynak néztek.

Én elejénte mereven, mozdulatlanul bámultam 
magam elé, azt hittem, a székek, asztalok mimi 

.. czigánykereket hánynak körülöttem; majd elfogott az 
ádáz düh, s felkapva egy felindulásomban palaczknak 
nézett sóskiflit, e szavakkal: „Nesze a száz forint!" 

. teljes erővel eltalálom vele, — az elillant kalandornő 
helyett a főpinezért, ki nagyon erélyesen tiltakozott az 
ilyen, orrát érintő atlétikai gyakorlatok ellen.

Nagy nehezen lecsilapitottam a bosszúságában 
dupla krétával számoló pinezért, s azután — mehettem 
világgá, a merre nekem tetszett; mert azt beláttam 
hogy hivatalomban nem lehetne úgy sem maradásom 
Kellett ez nekem ?! Hát jó cselekedetemet, hogy,

így vagyunk itt a májusi időjárással is. Folyton 
nyakunkba zúdította az esőt, úgy. hogy már azt hittük, 
hogy a tavasz benn rekedt a kalendáriumban, s íme 
mégis csak kiengesztelődött az ég, a három fagyos 
szent elballagtával a napsugarak mind merészebben 
bújnak elő, gyönyörködve a fák hulló virágaiban, 
melyek fehér és rózsaszín szirmait enyhe szellő lebbenti 
ide-oda.

De még ott leskelődik Orbán bácsi, s azon töri 
a fejét, ne bocsásson-e meglepetésül kis fagyot a 
felviruló természetre. De reméljük, hogy nem lesz 
oly gonosz, s nem szaporítja a skomoru események 
számát, melyekből e héten kijutott; bizony, elkomo- 
molyodunk, ha valamely derék, köztiszteletben álló 
polgártársunkat elragadja a kérlelhetlen halál; de 
megdöbbenünk a nyomor oly tragikai megjelenésein, 
mint a milyen a lefolyt héten megrendíthetett minden 
humánusán érző embert. „Halva találtatott, istállóban 
egy szegény ember. “

E nehány szó egy egész élet nyomorúságát 
ecseteli. Lesz-e, jön-e oly kor, hol a társadalmi rend 
ily jelenségeket lehetetlenné tesz?! Kevés reményünk 
van hozzá, mert, úgy látszik, olcsó az emberélet. Ott 
lenn, Hellász klasszikus földjén piros vért fakaszt a 
gyilkoló fegyver, s itt nálunk a fadöntés kívánta meg 
áldozatát.

De nehogy elszomorodjunk, gondoljunk gyorsan 
arra, hogy a lefolyt hét nem egy ifjúi párt is tett 
boldoggá; legalább reméljük; legyenek boldogok; 
érezzék át, élvezzék teljes mértékben azon magasztos 
gyönyört, mely két egymást odaadással szerető lény 
összeforrásából származik, s ha az öröm magaszto
sul tsága talán egy köny gyöngyét varázsolja pilláikra 
gondoljanak egy pillanatra legalább azokra is, kiket 
barátaiknak neveztek, s kiknek tán most is szintén 
köny rezeg szemükben, a válás fájdalmának könnye. 
Miért van az úgy, hogy sokszor a mi egynek gyönyör 
az a másiknak fáj ?! De ilyen az élet, és sokat, nagyon 
sokat mondhatna el egy hét története.

Különfélék.
— Személyi hírek. Svehla Gyula bányaigazgató 

főbányatanácsos hivatalos utjából a múlt napokban 
érkezett vissza — Szitnyai József polgármester Po
zsonyból, illetve Budapestről múlt, szerdán érkezett 

tulajdonítsa annak, hogy részvéttel vagyok iránta és 
gyermeke iránt; ha tehát most azért a kis szívességért, 
mi tulajdonképen kötelessége, még jutalmat is Ígérek, 
az azért van, mert segíteni akarok helyzetén, bár, 
úgy látszik, találl már módot anyagi körülményeinek 
javítására. Ón tehát lesz oly szives, és jelenlétemben 
felvilágosítja leendő apósomat, hogy mi kettőnk között 
semmi bizalmasabb természetű kapocs nem létezik; 
ezért adok önnek, nem bánom, tiz forintot; ha pedig 
ezt tenni vonakodnék, lesz gondom rá, hogy kissé 
megismerkedjék a rendőrséggel!

Azt hittem, ez ékesen szólással teljesen lefegyve
reztem a kalandornőt.

Lehet is egy nőt lefegyverezni!
Szemem közé kaczagott a szemtelen.
„Hohó uram ! Nem úgy van az. Kissé tévedni 

méltóztatik számításában. Én azon dicsőséget, hogy 
engem az ön szeretőjének tartsanak, nem adom ötven 
forintért, és nagyon csalatkozik ön, ha azt hiszi, hogy 
elfogatásommal megszabadult tőlem. Tudok én akkor 
is utat és módot találni arra, hogy megboszuijam 
magam. Például, mit szólna hozzá, ha a vallatásnál 
azt mondanám, hogy ön csábított el s azután elhagyott, 
nem akart tudni felőlem s gyermekemről, gyermekünk
ről semmitsem. Hogy nyomorba jutottam s keservesen 
kellett tengődnöm. Ha azt mondanám, hogy lestem 
önt, lépten, nyomon, csak hogy egyszer megközelít
hessem s megindíthassam szivét. Hogy akkor, amaz 
éjjel, kétségbeesésemben a Dunának akartam menni; 
akkor megpillantottam önt, ki vesztemet okozta ; gyors 

vissza városunkba. — Martin y István kir. bányataná
csos, szélaknai bányahivatali főnök uj hivatalát elfoglalta,
— Wiezner Adolf, a pénzügyminisztériumhoz be
osztott volt szélaknai főmérnök, pedig uj hivatalát 
f. hó 27-én foglalja el. — Vérér Mihály, zólyom- 
brezói vasgyári főmérnök ő Felsége által kir. bánya
tanácsossá neveztetett ki. — Litschauer Lajos, bá
nyásziskolánk jeles vezértanára, tanítványaival gya
korlati útra ment, honnét junius 1-én érkezik vissza.
— Bozsnyai János, selmeczi ág. ev. káplán Garam- 
szegre administiatornak lett kirendelve. — Dr. dezseri 
Boleman István kir. tanácsos rövid ideig Vihnyén és vá
rosunkban időzött és tegnap utazott vissza Budapestre, 
hogy nehány nap múlva a nyárra állandóan Vihnyére 
tegye át lakását. — Kuti István derék alkapitányunk 
átvette a főkapitány távoliéle alatt a rendőrkapitány* 1 
hivatal vezetését.

— Esküvők. Bárdy J. lévai evang. lelkész 
múlt szerdán kelt egybe Cziglan Malcsi kisasszonnyal, 
Cziglan János kereskedő bájos leányával Bakabányán.
— Múlt vasárnap tartotta esküvőjét Debnár Mihály 
kincstári gépész Szokol Jozefin kisasszonnyal Hegy
bányán. — Folyó hó 19-én egyszerű, de elegáns es
küvő tanúja volt városunk. Sándorházi Forgáts Károly, 
Zsámbékról, nőül vette csűdcsabai Herzenberger Stefánia 
kisasszonyt, özvegy Herzenberger Mária kedves leányát. 
Délelőtt fél tizenkettőkor volt a polgári szertartás az 
anyakönyvvezetői hivatalban ; az egyházi áldást a Bol
dogasszonyról nevezett templom bán Podhragyay prépost
plébános adta reájuk. A templomból a szürke utiruhába 
öltözött ifjú pár, kísérőivel egy üt', a Hungária elé hajta
tott, melynek emeleti szalonjában ebédeltek, Balogh 
Laczi muzsikája mellett. Ebéd végeztével vasútra ültek 
a fiatal házasok, haza, Zsámbékra igyekezvén, hol, 
mint értesültünk, diszbanderiummal, négyesfogattal és 
taraczklövésekkel fogadták az ifjú asszonyt, kinek férje 
az ottani társaság egy kiválóan kedvelt alakja.

— Eljegyzés. Zsárkovacsky Száva selmeczi bor
bély mester jegyet váltott Pariska Zsuzsanna kis
asszonnyal, néhai Pariska Pál volt mészáros mester 
leányával Bátban. — Mauszkopf Samu, M. Gh. bereg
szászi porczellánkereskedő fia, eljegyezte Beif Miksa, 
selmeczi kereskedő kedves leányát Amáliát.

— Halálozás. Gasparik János polgártársunk e 
hó 18-án életének 52-ik évében meghalt. Temetése, 
melyen a tűzoltók és más egyletek testületileg jelentek 
meg, nagy részvét mellett ment végbe múlt csütörtökön. 
Az elhunytat négy gyermekén kívül — ezek közt 
Gasparik János bajai fögymn. r. tanárszámos rokon 
jó barát és ismerős gyászolja. Elhalálozásával váro
sunk egy derék törekvő iparost, polgárságunk és tűz
oltó egyletünk egy egyenes jellemű, népszerű tagot 
vesztett. A család a következő gyászjelentést adta ki:

„Fajdalomtól megtört szivvel jelentjük úgy magunk, mint 
összes rokonaink nevében, felejthetetlen atyánk Gasparik 
János helybeli iparosnak folyó hó 18-án d. u. 5 órakor, életének 
52-ik évében történt gyászos elhunytat. A boldogultnak hűlt tete
mei f. hó 20-án délután 4 órakor fognak róm. kath. szertartás 
szerint az Újvár alatti temetőben örök nyugalomba tétetni. Az 
engesztelő szt.-miseáldozat f. hó 21-én d. e. 9 órakor a Boldog
asszonyról elnevezett plébánia templomban fog az Egek Urának 
bemutattatni. Selmeczbánya, 1897. évi május hó 18-án. Örök béke 
lengjen hamvai fölött! Gasparik János. Gasparik Ágosta, Gasparik 
Margit, Gasparik Lujza gyermekei. “

— Szenzáeziós hír terjedt el e napokban váro
sunkban. mely azt rebesgette, hogy nemsokára ismét 
képviselőválasztásunk lesz, mert Farbaky István jelen

elhatározással odatettem a kicsikét útjába. Ön fölvette, 
mert megismerte a czédulán kezem vonását s még 
sem volt annyira kegyetlen szive, hogy el hagyja 
veszni a csecsemőt. Elmondanám, hogy akarta később 
felhasználni az ártatlan gyermeket arra, hogy engem 
ismét magához csábítson. Önnél voltam ; tanúim van
nak rá ; — most is önnél vagyok. — De mivel nem 
akartam hallgatni további ajánlataira, ön elfogatott, 
hogy magát kitisztítsa mindenből s engem odadobjon 
örökre a szégyennek. Nos, uram ! Mit szól hozzá ? ! 
Nem fogja-e az egész világ elhinni, hogy nekem van 
igazam s nem fogják-e az ön tagadását csak konok- 
ságnak Ítélni ?! S mi lesz akkor az ön eljegyzéséből ? I 
Nos? Fogasson el tehát, ha tetszik!"

Fejem szédült e vakmerő orczátlanság hallatára. 
Megsemmisülten hanyatlottam hátra székemen. Ez a 
nő ki akar fosztani, semmivé tenni ; talán gazdag
nak tart.

— De hát mit akar tulajdonkép velem?! — 
sohajtám fel önkénytelenül.

„Mit?! S még kérdezi ? ! Pénzre van szükségem; 
nem kérek sokat. Adjon száz forintot, s megnyugtatom 
az apósát."

Száz forint! Mintha én ilyen összeget csak úgy 
ki tudnék rázni a zekém ujjából.

No, Botlik Jeremiás ! Te ugyan csúnya szószba 
botlottá! bele! Már most hogy szabadulsz ki belőle?!

Higyjék el, annyira voltam, hogy szerettem volna 
az előttem a széken fesztelenül hintálódzó fejérszemélyt 
a tiz körmömmel szétmarczangolni.

légi képviselőnk ki volna szemelve egy szepesi nagy 
bánya- és vasmű-vállalat igazgatójának. Több oldalról 
intéztek is ez iránt kérdést hozzánk, hogy bir-e ezen 
hir némi alappal, vagy sem. Persze, hogy mi serényen 
utána jártunk a dolognak, hogy megtudjuk a valót, 

; de sajnos, csak annyit sikeiült jól értesült körökből 
I megtudnunk, hogy igenis orsz.-gyül. képviselőnknek 
I ez állásra leendő kinevezése kombináczióban van, de 
1 vájjon ő azt elfogadja-e vagy sem, s hogy egyáltalán 
| lemond-e e ezen talán nem is inkompatibilis állás el- 
j fogadása esetén képviselői mandátumáról, az egyedid 
| és kizárólag tőle függ.
i
] — Mintarendőrség a vidéken czimű czikksoro-
j zatát a „Rendőri Lapok" múlt vasárnapi számában 
j folytatólag ismerteti városunk rendészeti szabályren- 
í deletét. Egyszersmind képben bemutatja a rendőrtisz- 
í tét és rendőrt külső szolgálatban forgó-pisztoly és 
; mentő-táskával. E kép Androvics Béla rendőrbizlost 
? és Korenek Ferencz rendőrt ábrázolja sikeres kivitel- 
< ben. E képeket mi is reprodukálni fogjuk.
j — Két törv. hat. bizottsági tag helye lesz be

töltendő. Az egyik Wagner József biz. tag elhalálo
zása, a másik Wiezner Adolf Budapestre távozása miatti 
lemondása folytán üresedett meg. — Városunk jól fel
fogott érdekében melegenóhajtanókha egyik biz. tagságra

i vidékünk jóttevője Lovag Berks Róbert választatnék 
í meg és ő e választást elfogadná. Külöraben megjegyez

zük itt, hogy az erre vonatkozó törvénvezikk értelmé
ben törv.-hat. bizottsági tagnak, tekintet nélkül min- 

i dennemű adófizetésre vagy választási jogra, minden 
! 24 évet betöltött, Írni olvasni tudó városi lakos meg

választható. E törv.-hat. bizottsági tagsági hely betöl- 
. tésénél tehát nem áll azon elterjedt téves felfogás, 

hogy csak az választható meg, a ki egyszersmind 
választó.

— A F, M. K. E. az ő nagyérdemű volt titká
rának : dr. Kostenszkg Gézának a nyitrai temetőben, 
hol a magyarosodás ezen fiatalon elhunyt buzgó har- 
ezosa nyugszik, diszes síremléket állított, melynek 
ünnepélyes leleplezése a mai napon megy végbe. — 
A helybeli választmány tagjai, hogy ők is hozzájárul
janak az ünnepély emeléséhez, maguk között egy ko
szorúra gyűjtöttek, melynek szalagján e felírás 
olvasható: A selmeczi választmány tagjai a feledhe
tetlen selmeczinek. — Az adakozók : Farbaky I. és 
Heincz H. 6—6 koronával; Kachelmann F., dr. Stuller 
Gy., Wankovits L. 4—4; Handel V.. Slorch J. 3—3; 
Szitnyai J., Király E.. Bernhardt A., Csiba L, Krausz 
K., Nyitray L., Joerges Á., Marschalko Gy., Krausz V. 
G., Margótsy J., Hornyacsek I., Podhragyay P. dr. 
Tóth I., Goldbrunner S. 2—2; Chauer 0., Sztankay 
F.. Fiedler Gy., Priviczky R., Pachmájer J„ Knezo- 
vits A., Panek Ö., Vojtás M., Goldner A., Schelle R„ 
Jezsovits K., Altmann I., Tirts R., Cseh L. 1 —1 ko
ronával; összesen 72 korona. — A fennmaradt összeg 
a helybeli választmány pénztárának jut.

— Botrányos jelenetnek voltak szemtanúi a mu It. 
hét egyik napján a Szent-Háromság téren lakók. Az 
olt lévő Gutfreund-féle korcsmából ugyanis egy asz- 

i szony teljesen ittas állapotban vánszorgott ki és nagy- 
i nehezen, dülöngélve elérte az e korcsmával szemben 
: levő házat, melynek falához támaszkodott és onnét
■ tovább menni nem birt. Ekkor következett oly jelenet
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mely vérlázitó volt. E nyomorult részeg asszonyt 
ugyanis egy nehány bepálinkázott suhancz össze-vissza 
pofozta, rugdalta, a közelben fekvő vizmedenczéből 
rücsökkel merített vízzel leöntözgette, míg végre nagy 
nehezen sikerüli a tehetetlen asszonyt az örömrivalgó 
vadállatok további brutalitásától megmenteni. Persze 
hogy rendőrnek még csak nyoma sem volt ott. Igaz, 
— és elég szomorú, hogy igaz, — hogy ezen asszony 
ismeretes a városban iszákosságáról, részegeskedésé
ről, de az is igaz, hogy ily jeleneinek még se volna 
szabad előfordulnia egy czivilizált városban.

— Wág’ner József életéből. Wagner József a 
múlt héten elhunyt kir. bányatanácsos született 
Becsben 1840-ik évben. A helybeli akadémiát 1859., 
60., 61. és 62-ik esztendőben látogatta és kitűnő 
eredménnyel végezte. 1863-ban bányagyakornokká 
neveztetett ki Joachimsthalba. 1865-ben, tekintettel 
kitűnő alkalmazhatósága expectantá léptettetett elő és 
mint ilyen a tiroli halli sóbányaigazgatósághoz osztatott 
be, hol különösen a Wizmuth manipulácziónál szerzett 
érdemeket. 1868-ban Brickleggbe ellenőrré neveztetett 
ki, 1869-ben a bécsi csász. és kir. „generál probier- 
amthoz" osztatott be. 1870-ben a selmeczi alsómagyar
országi kémlő intézet egyesületéhez központi kémlész- 
nek hivatott meg és mint ilyen ugyanaz évi junius 
28-án az esküt le is tette. Nagy érdemeket szerzett 
a boldogult a bányászat, a kohászat és különösen a 
kémlészet terén. 1872-ik évben a bélabányai kohó 
vezetését is átvette és annak üzemét annyira fejlesz
tette, hogy három év múlva e kohó 50000 frtnyi 
jövedelmet hajtott. Tagja volt a kohászati bizottságnak 
s mint e bizottság legidősebb tagja halt meg. Több 
tudományos szakmunkálatait Kéri Brúnó híres berlini 
tudós is méltatta, a midőn azokat kiadott müveinél 
felhasználta. A boldogult 1875-ben meghívást kapott 
Ciliibe, hogy ott ismét osztrák szolgálatot vállaljon el 
de akkor ö már uj hazát talált nálunk s ezt annyira 
megszerette, hogy a meghívást el nem fogadta, hanem 
továbbra is itt maradt. Érdemeit városunk is méltá
nyolni tudta akkor, a midőn törv, hat. bizottsági 
tagnak választotta meg és méltányolta kormányunk 
és Felséges Királyunk is, midőn kir. bányatanácsossá 
jett kinevezve. Első eset volt ez, hogy egy magántár
sulatnál szolgáló bányatisztviselő Magyarországban a 
kir. bányatanácsosságot elnyerte.

— Majális. A selmeczb’ányai ág. hitv. ev. lyceum 
ifjúsága 1897. junius hó 1-én Kisiblyén majálist rendez 
A meghívók már szélküldetnek. A nyári mulatság 
bizonyára pompásan fog sikerülni feltéve, hogy jó 
időjárás lesz. A táncz kezdete d. u. fél 3 órakor. 
Kedvezőtlen idő beálltával a mulatság junius hó 3-án 
tartatik még.

Rendező bizottság : Miesinay János lyc. tanár majálisi elnök. 
Höreher Gyula főrendező. Honko Pál főpénztáros. Raksány Samu 
főjegyző. Berzeviczy Károly főtánezrendező. Strbo Gyula főbaoehus 
Tánezrendezők; Botliár Gusztáv, Jeszenszky Imre, Mráz Béla. 
Pénztárosok: Bezegh Miklós, Kauzal Péter, Krátky Gyula, Novotny 
Dénes, Sehmidt Vilmos, ühijar Samu- Veber József, Weszely József, 
Baechusok: Ferjencsik Géza, Gyarmathy József, Hamrák Béla. 
Vargha Sándor, Welser Kornél Rendezők ; Bobál Samu, Braxatorisz 
Oszkár, Chrien Gusztáv, Delinga Samu, Drobny János, Érti János, 
Fabriezius Dezső, Feigl József, Franki Ignáez, Gellén Barna. 
Háncsok Kálmán, Hrianka János, Jahoda Emil, Jahoda János 
Ledermayer Vineze, Lehoezky Géza, Mayer Pál, Paulinyi Ármin, 
Poseli Adolf, Rell Béla, Selielle Gyula. Seidl Vilmos, Soltz Eleinéy. 
Szarvas Kálmán, Szép Béla, Telinek István, Utczás Gyula.

felszedtem azt az elhagyott porontyot, úgy fizeti meg 
nekem az ég?!

Rósz leszek, gonosz leszek ezentúl csak azért 
is; beállók útonálló betyárnak, talán igy lehet belőlem 
még igazságügyminiszter is ; egyelőre azonban lássunk 
valami más egyszerűbb kereset után. A viszontlátásra !

Parton.
Ezért küzdöttem hát ? ! lm partot értem, 

S körültem nincs más, mint rideg fövény,
Sehol egy szív, mely hűn dobogna értem;

Sehol egy zöld ág, biztató remény.
Mögöttem olt a tenger végtelenje,

Mely eddig, játszva vélem, hányt. — vetett —
Most elhagyatva, puszta parton állok.

S tehernek sinylem ezt az életet.

Amott a láthatár kéklő ködére
Tündérligetet fest a délibáb,

S vágyó szivemnek már-már pezsdül vére, 
Hívón csábítva: csak tovább, tovább! —

Ah el előlem, tünde, csalfa képek!
Nem hat reám többé varázsotok.

Elég volt már a küzdelem, csalódás —
Hisz úgy is, úgy is már-már roskadok.

S ez a halál, a dicstelen, a gyáva! — 
De nem, nem akarok roskadni még!

— Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi m. kir. 
minister Gogl Adolf okleveles erdészt közalapítványi 
erdőgyakornokká nevezte ki.

— Egy tengerész tiszt, Mayer Rikárd járt e 
napokban városunkban, ki három katona segítsége 
mellett felméréseket eszközölt. A többi között a Szit- 
nya tetejét is felkereste és annak tenger szín feletti 
magasságát kimérte. Vidékünk szépségét és érdekes
ségét nem győzte eléggé dicsérni

— A szandriki ezüstárugyár megtekintése s 
esetleg az ottani környéken egy ipariskolának létesí
téséhez szükségelt körülmények és előintézkedések 
tanulmányozása és a mérvadó tényezőkkel való meg
beszélése czéljából Réthy Menotti iparfelügyelő e 
napokban érkezik oda. Ugyancsak e gyár megtekintése 
miatt a beszterczebányai gvmnásium 48 tanulója, 
tanáraik vezetése alatt tesz oda a pünkösdi ünnepeken 
kirándulást.

— Szomorú kép. Valóban szomorú képet nyújt 
azon Hodrusbánya felé vezető útrész, mely még csak 
nem régen annyi gyönyört okozott az arra menő 
szemlélőnek. Még csak nem régen hatalmas, százados 
fenyőszálfák tetejében dalos madarak fészkeltek, most 
e gyönyörű sudarak leteritve levágva a földön feküsznek 
még pedig nagy mennyiségben. Az egész ottani táj a 
pusztulás szomorú képét nyújtja. A honvédsir alatt 
nyugvók békés csendjét felzavarták a fát ejtők, fát 
szállítók és fát vágók zaja. A honvédsirtól az alsó 
tóig vezető még csak nem régen oly jó karban levő 
szép ut, mintha fel volna szántva vagy még inkább 
mintha vad állat ormánya túrta volna azt fel; persze, 
hogy ez másként nem is lehet, mikor a szálfákat arra 
vonszoltatják az országúira fel. Azt mondjuk, hogy 
országút ? Ez nem országút, hiszen ez skandalozusabb 
állapotban van, mint sok viczinális ut. Különösen a 
Hollókő melletti utrészlet botránkoztatja meg az 
arra utazót mély barázdáival, melyeket ismét csak a 
Zsarnócza fele szállított szálfák fuvarozása okoz, sár 
halmaival, majd pocsolya mélyedéseivel és mindehhez 
kiegészitéskép járuló ijesztő meredekségével. Ilyen 
körülmények között akarunk mi itt nyári telepet léte
síteni ? Idegen, szép vidéket látott, kényelemhez szokott 
nyaralókat csábítgatni? Hisz, ha ez igy fog tartani, 
akkor a gyönyörű szép hodrusi erdőről nemsokára 
elmondhatjuk, hogy volt, de nincs. Különben aki 
szavunknak hitelt adni nem akar, szíveskedjék önma
gának meggyőződést szerezni és merő lehetetlenség, 
hogy e pusztulás képének láttára lesújtó és leverő 
érzet ne ébredjen benne. Ehhez járul még az a 
veszély is, melyet közvetlenül az ut mentén eszközölt 
fa ejtés okoz s melynek már is egy áldozata van 
Nics Vilmos személyében,, ki a Melegpatak mellett egy 
lezuhanó fa által súlyosan megsebesítetett. Hátha valami 
sebesebben hajtó kocsi megy arra és az azon ülőknek 
sem módjuk, sem idejük sincs a fát ejtők kiabá
lására figyelni . . . nem történhetik nagy szerencsét
lenség? Ezeket az állapotokat továbbra tűrni nem 
lehet és nem szabad és kérnünk kell törv. hat. bizottsá
gunkat, hogy ezek szanálását szilárd erélyes követke- 
zetiségű kézzel eszközöltesse.

— Veszélyes viz tartó födél van a Vöröskuti 
utczában fekvő Vaigel-féle ház fölött. E víztartó deszka 
födele ugyanis korhadt, azon keresztül nem csak hogy 
minden-féle piszok hull a vízbe, de veszélyes a járás

Feléled újra lelkem régi vágya,
A régi láng lelkemben újra ég.

Uj harczra hát a zajongó habokkal;
A vágyott czélt elérem még — talán! —

Vagy igy, vagy úgy! — vagy révbe visz a hullám, — 
Vagy összezúz a gátló szírt fokán.

Abai Ottó.

A szerzetes.*

* Mutatvány Abai Ottó „Hulló levelek11 czimű verskötetéből,

El! -— El! — Ne lássalak, 
Te bűvös, bájos csábalak!

Eszem elhajtna messze tőled,
Hol hirt sem hallanék felőled, 

Hogy meg ne igézzen engemet 
Tekinteted!

Mennék — s még sem megyek! 
Tanúim a nagy, szent egek, 

Hogy mily tusára kelnek bennem 
Kötelmeim s őrült szerelmem,

A mely csak egyért esdekel : 
Kerülj te el !

Kerülj! — Hisz láthatod 
Borult szememben a bánatot, 

Mely egyre sorvaszt, egyre éget! 
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is, mert egy része már is át van törve. Miután e 
víztartóból folyik a viz a bányakapitánysági épületbe 
és a rózsa utczai medenczébe is, jó volna már beboi- 
toztatni, hogy a piszok belé ne hulljon s a biztonságot 
ne veszélyeztesse.

— Breznyik János életrajzát sikerült arczképpel 
közli az „Evangelische Glocken" czimű jelesen szer
kesztett lap legutóbbi számában. Az életrajz igen 
szépen van megírva és úgy tudjuk, hogy Hándl Vilmos 
selmeczi ág. ev. lelkész és főesperes kipróbált, jeles 
tollából származik.

— Uj ügyvéd. Wágner László fiatal ügyvéd 
városunkban telepedett le és ügyvédi működését már 
meg is kezdette a sparkassa tulajdonát képező 
Flemming-féle házban lévő irodájában. Örömmel 
üdvözöljük körünkben annál is inkább, meri hisz 
úgyszólván hozzánk., tartozó volt eddig is. a mennyiben 
a hegybányai Wágner család ivadéka.

— Fogyasztási egyesület létesítésén fáradoznak 
a Seffultóiak. Azt hisszük azonban, hogy egy ily egye
sület megalakulásához és létezhetéséhez Steffulto kül- 
utczánk kevés lakossal, kevés fogyasztóval bir. Külöm- 
ben sikert kívánunk a jó intenczióból megindult moz
galomhoz.

— Halálozás. Özv. Baliga Gusztávné e hó 20-án 
meghalt és hullája Zólyom-Brezóról ide szállittalik. A 
tetem ma este érkezik ide és holnap reggel lesz el
temetve boldogult férje Baliga Gusztáv sírja mellett. 
Az elhalt úrnőt gyermekein kívül kiterjedt rokonság 
gyászolja.

Vihnye fürdőn az idén úgy látszik hamarább 
kezdődik meg a szezon, mint a múlt évben. Erre 
enged következtetni azon körülmény, hogy Vihnye- 
fürdőben már vannak vendégek és dr. Boleman István 
fürdőorvos is megkezdhette működését.

— A vigadó melletti árok beboltozása nehezen 
szülemlett létesítés. A munka ugyan elég lassan halad, 
de annál több időt, tentát, papirost és vitatkozást 
vettek igénybe a róla folyt tárgyalások. Végre mégis 
csak a terv valósításához fogtak. Miután pedig a kellő 
mérték mindenben a fő, itt megmérték szépen az árok 
hosszát méterekben. Nem tudjuk, oka mi lehetett, a 
mérték volt-e hosszú vagy az árok nyúlt meg azóta, 
de az a mulatságos dolog lyukadt ki most, hogy bi
zony nem elég a felvett 120 méter, mert az ároknak 
a Fizély kertig hosszabbnak méltoztatik lenni: már 
most hiába, a furcsa eset megesett s boltozzák erősen 
az árkot, a meddig a költsék futja, a többi marad 
födetlen; olyan lesz az most, mint a fél kalap. S ér
dekes arra járni most; a korcsolyatér láp an miniatűr 
ma holnap vadrucza fog ott költeni, innét a patak az 
előbbi gyalogjárón csörgedezik végig; csak egy kis 
felhőszakadás, vagy csak egy kis záporeső kellene, s 
a czipőgyár földszintes helyiségeibe az alacsony ablakon 
át bizonyára kíváncsian besuhanának habok. Már, 
akármily enyhén és gyöngéden akarunk is szólni a 
dologról, bizony az a vigadó melletti árokboltozás 
isten igazában félmunka. De ha gáncsolnunk kellett 
viszont el kell ismernünk a gyors munkát és czélszerü 
munkavezetést a volt apáczazárda melletti kútnak a 
Róth-féle vendéglő alatti térre való áthelyezésénél. 
Pedig az utczát a Szt.-Háromság tértől kezdve, mely
nek medenczéjéből lesz a viz vezetve, a főtéren át az

Miért is láttalak meg téged ? !
Azóta dúló gyötrelem

Ez életem.

Hiába emelem
Buzgó imára két kezem : 

Istenkáromlás az imám csak, 
Mert mindenütt csak téged látlak, 

Reád gondolva szüntelen
Nap s éjjelen.

E pillantás ! — Nagy ég! — 
Hogy járja lelkemet és hogy ég!

Kitárul, ah, a meny felettem, — 
S örvénybe hullok önfeledten! — 

Ne hagyj, ne hagyj el, Istenem!
Segíts nekem! —

S az asszony még nevet! — 
Nem „asszony", „démon" a neved ! — 

Ölelj meg hát! Csókodra vágyom! 
Mert csókod az üdvöm, boldogságom !

Kárhozzam el hát kebleden —
S te is velem!

Abai Ottó.
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újonnan felállítandó kút helyéig föl kellett ásni s újra 
befödni a lerakott vezetéket; s az mind és gyorsan 
megtörtént, a nélkül, hogy a közlekedés meg lett 
volna akadályozva. Ha minden munka úgy haladna, 
akkor sok olyan dolgunk meg volna már, mely eddig 
csak jámbor óhajtás vagy legfeljebb papiroson van meg.

— Adomány. Heincz Hugó ügyvéd és városi 
ügyész ur az akad, segélyzö egyesületnek egyezer frtnyi 
adományt tett. Az egyesület elnöksége ez utón is hálás 
köszönetét fejezi ki a nemesszivű adományozónak, 
hogy az egyesületet, mely jelenleg évenkint 1000 frtot 
fordít szegénysorsu akad, hallgatók segélyzésére, ezen 
jótékony czélu feladata teljesítésében ilyen nagylelkű 
támogatásban részesítette.

— Hulló levelek. Abai Ottó jeles munkatársunk 
„Hulló levelek" czimű versfüzete, mely a fővárosi 
sajtó által is, különösen a „Vasárnapi Lapok“-ban 
igen elismerőleg lett megbírálva, újból mélyen ajánljuk 
t. olvasóink figyelmébe. A müvet nemcsak az, hogy a 
helyi irodalom egyik szép terméke, hanem általános 
becse, a versek poetikus szépsége és hangulata is 
méltóvá teszik a pártolásra. — A különben szép 
nyomású versfüzet kaptató Joerges Á. könyvkereske
désében, ára két korona.

— A Selmeczbányai czipőgyári köp május 
23-án azaz ma délután 2 órakor a Sembery-féle te
remben rendkívüli közgyűlést tart, melyre a tisztelt 
tagokat úgymint az érdeklődőket szives megjelenésre 
kéri Szabó Gyula, elnök. Chvála Adolf, jegyző.

— Valetánsok bálja. Akadémiai hallgatóink 
valetánsai f. é. junius hó 5-én a városi vigadó összes 
termeiben valéta bált rendeznek, mely bizonyára igen 
fényesen fog sikerülni. A meghívók már széjjel kül
dettek, melyek egyszersmind belépti jegyül is szolgál
nak. A rendezőség lapunk utján is felkéri mindazokat, 
kik meghívót nem kaptak, de arra igényt tartanak, 
szíveskedjenek Bedő Zoltán valéta elnökhöz fordulni. 
A rendezőség a következőkép alakult meg;

Bedő Zoltán valéta elnök. Beeker Róbert v. jegyző. Szartorisz 
Kálmán v. pénztáros. Ujágh Zsolt v. ellenőr. Bociathu P. Valér, 
Czedik Lajos, Danesku Sándor, Deutseh Aladár, Dombrovszky 
Lajos, Dvorzsák Henrik, Fekete Zoltán, Figuli Lajos, Froseh Pál, 
Heindl Géza, Istvánt! László, Jonioa János, Juron Bernit, Károlyi 
Árpád, Kiéin Béla, Kosehatzky Rezső, Marék László, Michaelis 
Samu, Moezkovesák Gusztáv, Németh Zoltán, Novák György, Payer 
Arthur, Pauer Viktor, Pásztohy Ernő, Pölöskey József, Puky László, 
Ráth Ferencz, Reinfuss Viktor, Ringeisen Antal, Röhrich Ernő, 
Rutényi Károly, Sikora Gyula, Simonek Gotthárd, Skorpil Ede, 
Sehaller Kálmán, Schnetzer János, Teltseh László, Vattay Nándor, 
Weisz Károly, Wick Gyula, Wildmann Kálmán, Zimann Ede. 
Zivuska .Jenő.

— Lesz menház a hodrusi felső tó mellett. 
Tirts Rezső, a szitnya-osztály fáradhatatlan alelnöke 
múlt csütörtökön kin járt a felső hodrusi tónál és 
Puskás József bányaművezetővel megállapitolta a fel
állítandó menház helyét. E szerint e menház a tó 
feletti tűzhely háta mögötti védett helyen fog felállittatni 
hat méter hosszúságban és négy méter szélességben 
akként, hogy a fedélzet elő része kiálló lesz, a hát- 
és oldalfalak léczekkel lesznek ellátva, míg a menház 
előrésze szabad lesz, úgy hogy kilátást fog engedni 
az egész tóra és gyönyörű, regényes vidékére. A men- 
házban lesz egy hosszú asztal és padok. Szóval csinos 
is lesz, praktikus is lesz ... de a nem fényes körül
mények közt küzködő Szitnya-osztálynak több mint 
45 frtjába fog kerülni. Miután pedig e menház az 
egész nagy közönségnek fog szolgálni, azt bárki, ott 
időzése esetén, felhasználhatja, nagyon helyénvalónak 
tartanók, ha ilyen menház felállitási költségeihez a 
nagy közönség is, bármily csekély adományokkal, hozzá 
járulna. - Szívesen vállalkozunk tehát a gyűjtésre, 
kérve olvasóinkat, hogy az e czélra szánt összegeket 
hozzánk, vagy a Szitnya-osztály elnökségéhez küldeni 
szíveskedjenek, melyek azután hirlápilag nyugtázva 
lesznek. — Menjünk segítségére, a mennyire csak tő
lünk telik, a derék Szitnya-osztály törekvéseinek elő
mozdításában.

— A lövöldéről. Május hó 16-án tartott lövé
szeten összesen 415 lövés esett, és eléretett 371 kör
egység. Négyes kör 8 lövetett. Az I. dijat nyerte 
Belházy Gyula és a II. dijat Seidel Ágoston. — Ezen 
eredmény igen silánynak mondható lövöldénkén, és 
oka részben talán a rósz időjárás, de minden bizonnyal 
azon körülmény is, hogy a G. A. polgártársunk által 
ezen délutánra megígért jó uzsonna elmaradt. Pedig 
az uzsonnára sok általa meghívott vendég a rósz idő
járás daczára is megjelent. A mostani „Beste" nélküli 
időben pedig még a lövészeknek is jól esett volna a 
kilátásba helyezett erősítő étel és ital. No de se baj I 
úgy halljuk, hogy G. A. barátunk feledékenységét igen 
restellj és azt a jövőben egy még jobb uzsonnával akarja 
pótolni személyes részvétele mellett. — Ez alkalommal 
nem hagyható említés nélkül azon körülmény sem, hogy 
a lövöldére felfáradt tagok az óvártól felfelé vezető { 
utczán a sárbafulladás veszélyének voltak kitéve, mert ' 
a város által föld felhányásával javított (?) ut az eső

folytán feneketlen volt, a sokszor megígért lámpák 
pedig a lövölde felé még ma is talán a gyárakban 
vannak csak. Mikor lészen már Selmeczen több vilá
gosság ? és ki az a jó ütmester ?

— Helyreigazítás. Megemlékeztünk múlt szá
mú lapunkban arról, hogy Goldfusz Mihály polgártár
sunk mily csinos kalandot élt meg Terény községében. 
Most helyreigazításul közöljük, hogy az eset nem 
Terény, hanem Teszér községében történt.

— A selmeczbányai és vidéki rom. kath. nép
nevelők egylete múlt kedden tartotta meg Németiben 
Aczél János elnöklete alatt rendes évi közgyűlését. 
Mintegy 50 tag jelent meg a közgyűlésen, melyen a 
papság is szép számban volt képviselve. A nagy figye
lemmel meghallgatott elnöki beszéd után több érde
kes előadás tartatott és a közgyűlést kedélyes társas
vacsora követte.

— Akadémiai gyakorlati tanulmányutak. Ju
nius hó 7., 8. és 9-én indulnak innen akadémiai 
hallgatóink szaktanáraik vezetése alatt nagyobb tanul
mányi útra; még pedig a II. éves bányászok Winkler 
Benő főbányatanácsos és Bérczy tanársegéd vezetése 
alatt az erdélyrészi Mecsek-hegység, Szászvár és Nagy- 
manyokot, valamint a Pécs környéki szénbányákat; — 
a vaskohászok Scholtz Vilmos és Herrmann Emil fő
bányatanácsosok vezetése mellett Königshüttét, a beth- 
lenfalvi kohót, Fridrichshüttét és a Sziléziában fekvő 
Gleiwitz, Borschikwerke, Wittkovics vasműveket, vala
mint a Bécs melletti schwechati kohót; — a fémkohászok 
Schelle Róbert és Faller Károly bányatanácsosokvezetése 
mellett az ó radnai, a szalatnai fémkohókat, az erdély- 
részben fekvő brádi, bojezai stb. aranybányákat, az 
uj-moldovai rézkohót és a budapesti főfémjelző hiva
talt ; — a III. éves bányászok Gretzmacher Gyula fő
bányatanácsos és Schenek Gyula tanár vezetése mellett 

| a Leoben melletti zeegrabeni szénbányát, a forderbergi 
: és eisenerczi vasérezfejtést, az ausseei, hallstatti, ischeli 
í és ebersei süppesztő sólugoz"1^ és oldó sómüveket, 

valamint a klauseni osztr, kincstári érezbányákat és a 
schneebergi, reibli érezbányákat és előkészítő beren- 

í dezéseket, a tochusdorfi szénbányát és a celtwegeni 
1 Bessemer-kohót; — az erdészek Fekete Lajos főerdő- 
í tanácsos, Vadass Jenő és Csiby Lőrincz erdőtanácso- 
' sok vezetése mellett Kolozsvárt, Görgény-szt.-Imrét, 
í Ditrót, Borszéket, a Békás-szoroson át Gyergyó-szt.- 

Miklóst, Gsik-Szép-Vizet, a gimesi alagutat, Csik-Sze- 
redát, Gsik-Tusnádot, a Szent-Anna tavát, a Büdös
hegyet, a turiai barlangot és fürdőt, Kézdi-Vásárhelyt, 
Gselenczet, Pokolvárt, Kovászpát és Brassót láto
gatják meg.

— Utászok jönnek már jövő hó elején váro
sunkba az utakat stratégiai szempontból megvizsgálni. 
Az itteni úti állapotokon nem fognak valami nagyon 
örvendezni s talán hozzájárulnak azok javításához.

— Városunk kisebb térképének hiánya egyre 
jobban érezhető. Nem is értjük, mi lehet oka annak, 
hogy e térképet sem a város, sem más eddigelé el 
nem készítette; hiszen az nagy költséggel nem is jár 
és mulhatlanul szükséges. — A hiányt pótolandó, úgy 
halljuk, hogy a legközelebb megjelenő Selmecz és vi
déki kalauzhoz Joerges A. könyvkereskedő és nyomda
tulajdonos elkészítteti a város térképét is s ez által 
valóban nagy szolgálatot tesz különösen az ide rán- 
duló idegeneknek.

— Önkéntesek. Losonczon a f. hó 19-én tartott 
utóállitásnál Zivuska Jenő, Moldvai Vilmos, és Wagner 
Elek selmeczi akadémiai hallgatók lettek besorozva 
mint egy éves önkéntesek.

— A választók összeírását e napokban eszkö
zölte az összeíró bizottság, melynek elnöke Platzer 
Jenő nyug, kir, számtanácsos, jegyzője Vörös Ferencz 
tb. főjegyző, tagjai: Arthold Géza városi tanácsos, 
Oszvaldt Gusztáv töry.-hat, biz. tag, közreműködők: 
Kalmár István adónyilvántarló és á rendőrbiztosok 
voltak. — Az összeíró bizottság nem csekély munkát 
végzett, mely munka eredményét holnap hirdetik ki.

— Panorama és Ringelspiel örvendezteti meg 
megint a Pachertárói teret és az arrajárókat. Rozoga 
két bódé áll ott és újból hirdeti, hogy nálunk bármily 
mutatvány vagy kóklerség megtűretik, illetve megen
gedtetik. Hol van az megírva, ha mindjárt miniszteri 
engedélyiyel is bir az ily panorámának csúfolt valami 
vagy Ringelspiel, hogy az városunkban és éppen 

' legszebb terünkön tanyát üthessen ?!
— Hodrusbányán a közegészségügyi állapotok 

desperátusak. A trachoma és kanyaró úgy graszszál, 
hogy dr. Schlesinger Antal ottani bányaorvos az 
iskolák bezárását kéri és sürgeti. Naponként 5—6 
trachoma és kanyaró esetet jelentenek be. Valóban 
szomorú állapotok!

— Vidéki hír. Uj-bányán a difteritisz fellépett. 
A hatóság azonnal megtette a kellő óvintézkedéseket 
s igy alig ha nem elejéi veszik a bajnak.

— Egy tehetséges diák halála. Steiner Bernét 
kereskedő polgártársunkat és családját súlyos csapás 
érte. Gyula fia ugyanis, ki a lyceum 3-ik osztályának 
tehetséges, szorgalmas tanulója volt, 13 éves korában, 
rövid szenvedés után, a múlt pénteken meghalt.— A 
szép reményekre jogosító tanulót ma temetik el a 
családtagok és tanuló társainak részvéte mellett.

— Két rósz együtt, ez elég s bizonyára senkit 
sem gyönyörködtet, kinek kijut. Nos hát nekünk felső- 
rozsautezai lakosoknak kijutott a roszból több is 
kettőnél, de most egyelőre csak kettőről akarunk 
szólam; az egyik rósz az az utczának csúfolt kutya
szorító, mely az alsó-rózsautczai Pósch-féle ház mögött 
levő lépcsőtől vezet fölfelé, s melyet nem rég egy 
alsó-rózsautczai házbirtokos kertje kerítésének meg
újítása alkalmával annyira rnegszükitett, hogy ott 
akármily vékony derekú két ember egymás mellett 
nem mehet, de egymást ki sem kerülheti; oly keskeny 
ott az az útrész, hogy bizony letépi az emberről a 
felöltőt a két oldali kerítés; megindították ugyan, 
mint hallottuk, a repozicziónális eljárási, de mig ez, 
talán két-három év múlva, eredményre jut, addig az 
úgy maradjon ? 1 Hiszen útrendészeti szempontból 
azonnal le kellene rendőrileg bontatni azt a famózus 
kerítést, s a tulajdonost rá kényszeríteni, hogy tartsa 
be a határt. Ily állapotot nem hónapokon, de napo
kon, órákon át sem szabadna tűrni s a helyreállítást 
elhalasztani; válóságos botrány az ott, melyen az 
arra járó kelő közönség méltán felháborodik. S olt 
közelben, hogy még szomorúbb árnyékban tüntesse 
fel állapotainkat, egy volt gázlámpa romjai meredez- 
nek; olyan képe van ennek a gázlámparomnak, mintha 
legalább is az ischiai földrengés színhelyéről került 
volna ide, hol most elhagyottan, elfeledten kérdezni 
látszik, minek is van hát a világon ? ! Hogy sohsem 
gyújtják meg, mert ez lehetetlen, fölösleges is monda
nunk, s igy hát vaksötétség borítja éjjelenként e kör
nyéket. Csodáljuk, hogy még nem történt ott valami 
betörés, mert az az elhagyatottság, ez a sötétség 
szinte provokálja a bűnt. Acetylen-gázról tervezget
nek, s egy nyomorult gázlámpát nem állítanak helyre 
ott,- hol égető szükség volna rá.

— Halva találtatott a magasházi istállóban 
Ulbrich János koldus múlt pénteken d. u. 2 órakor. 
A hulla a városi kórházba szállíttatott. Miután rövid 
időn belüi ez már a második hulla, a mely a magas
házi istállóban találtatott, talán nem ártana utána 
járni, miként kerülnek, vagy kerülhetnek a szerencsét
lenek oda. Csak nem akar ezen istálló a hajléktalanok 
és betegek menháza lenni ? ?

— Rendőri hírek. Lopás. Veiner Dávid már 
régebben veszi észre, hogy a pénzéből, mely a fiókjában 
van, hibázik egy-egy pár korona. Gyanúja Liska Anna 
cselédjére háramlott és alaposan, mert midőn vallatásra 
került volna a sor, be is vallotta, hogy igy lassankint 
19 frtot lopott, mely összegből nála 7 fii 50 kr talál 
tatott. A hűtlen cseléd, ki a pénzt akként lopta, hogy 
az asztal tetejét felemelte, mely asztal fiókjában tar
totta gazdája a pén?t, a nála talált összeggel együtt 
a helybeli kir. járásbírósághoz szállíttatott be, -~ 
Lopás. Folyó hó 16-án éjjel elloptak egy tehenet az 
Urbán-féle telekről. Az istálló ajtáján levő wertheim 
lakatot feltörve vitték ej a tehenet a tettesek, kiket mind 
ez ideig hiában keres a rendőrség; a nyomozás a leg
szélesebb körben megindittatott. — Elevenen eltemetve. 
Gubriánszky Alajos bányamunkás folyó hó 18-án dél
után pinezéjét javítgatta, midőn úgy 5 óra tájban rá- 
omlott a pinezének a sok esőtől meglazult föld fedele 
s egészen eltemette a szerencsétlent, kit csak holtan 
sikerült a nagy tömeg közét alól kimenteni. A rendőrség 
Dr. Kapp Jakabbal sa szükséges mentőeszközökkel azon
nal megjelent a helyszínén, azonban csak a halált konsta
tálhatta. A megtartott vizsgálat szerint a szerencsétlenség 
miatt senki sem vonható felelősségre. — Súlyos sebesülést 
szenvedett folyó hó 20-án délután Nits Vilmos 15 éves 
suhansz, a ki a melegpatak nevű erdőrészben fát sze
degetett, épen ott a hol a szálfa döntés is folyik. Egy 
lezuhanó nagy szálfának ága úgy rá esett a fiúra, 
hogy fején súlyos sérülést szenvedett s jobb lábának 
felső csontja eltört. A sürgősen értesített rendőrség 
azonnal kiszállott a helyszínére s használatba vette 
mentő szereit, melyekkel a súlyosan sebesültnek az 
első segélyt nyújtotta. A rendőrség, mióta a mentésre 
kioktattatok, már negyed Ízben veszi hasznát mentői 
tanulmányának. Most látjuk, hogy mennyire szükséges 
és mennyire üdvös ez intézmény városunkban, hol 
majdnem naponta történik valami baleset. A szeren
csétlenül járt fiú beszállittatok a városi kórházba. Ez 
alkalommal jónak látjuk azt javasolni, hogy a rend
őrség láttassák el egy a hegyeken és szűk utakon jól 
használható hordágygyal, melyen a súlyosan sebesül
tek kényelmesen szállíthatók legyenek. — Az evang. 
iskola s illetve papiak kapuja alatti putriba múlt csü
törtökön este 9—10 óra között egy asztalos tanoncz 
betörni akart. Ebben azonban Margótsi János gyógy
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szerész laboránsa megakadályozta. A fiút bekísérték. 
Újabb bizonyítéka ez annak, hogy azt a putrit onnét 
okvetlenül el kell távolítani.

Sok a hernyó, annyira, hogy némely fa nem 
külömb, mint öszszel, lombhullatás után ; a sok her
nyó megjelenésének egyik oka az, hogy némely lelki
ismeretlen, hanyag kerttulajdonos vagy éppen nem, 
vagy csak felületesen pusztítja a hernyót. s ha egy Íz
ben egy-két hernyófészket leszedett a fáiról, úgy tesz, 
mint a kinek legszebb rendben van a szénája. De 
annak, hogy sok a hernyó, más, nem kevésbé komoly 
oka is van még, melyet jó lesz nagyobb figyelemre 
méltatni; az ok: az énekes madarak irtása, elfogdosása. 
A Felső-Rónán alig van ház, mely mellett ne látnánk 
magas póznákat kitűzve, tetején madárfogó kalitkával 
s 1 épvesszőkkel. De nem csak olt, az egész környéken 
keresetszerüleg űzik a madár fogdosást.; annyira va
gyunk már, hogy erdőinkben alig hallani már madár
éneket, pedig még busz év előtt pl. a Szt.-Háromság 
hegy erdejének minden fája, minden bokra madárdal
tól zengett; de nem csak ember, még a sok haszonta
lan macska is pusztítja a kis dalosokat, s igy azután 
okvetlenül a madarak fogytával el kell szaporodniuk a 
hernyóknak.

Szerkesztői üzenetek. Aó akadémiai kői- estélyéről 
szóló tudósítást köszönjük, deelkésve kaptuk. — „Holdvilágos csen
des, néma éj van", „Eljöttem a temetőbe" — nem közölhetők

Köszönetnyilvánítás.
Mind azok, kik a felejthetetlen férj, jó atya, nagy 

atya és ipa Liszt Gusztáv Adolf szomorú elhunyta al
kalmából meleg részvétet tanúsítottak mély gyászunk 
enyhítéséhez, — különösen a selmeczi kereskedelmi 
társulat, az ág. evang. hitközség és a kereskedelmi 
ifjúság — fogadják legőszintébb köszönetét

A gyászoló családnak.* 
Köszönetnyilvánítás.

Azon lesújtó csapás súlya alatt, mely felejthetetlen 
jó férjem Wagner József elhalálozásával ért, némi 
enyhet nyújt mély fájdalmamnak azon nagy részvét, 
mely a gyászos eset alkalmából megnyilatkozott. Nem 
mulaszthatom el tehát fiaim nevében is köszönetét 
mondani mindazoknak, kik részvétükkel osztoztak mély 
gyászunkban. Köszönetét mondok különösen a dal- 
és zen ekörnek, a különféle egyletnek, a róm. kath. 
nőegylet választmányának, a koszorúkat küldőknek, a 
temetésen oly nagy számban megjelenteknek, de főleg 
lovag Berks Róbert csász. és kir. kamarás és a báró 
Geramb unió képviselője ő méltóságának azon, meleg 
barátságáért, melyet boldogult férjem iránt mindenko
ron, és most elhalálozása alkalmából is tanúsítani 
szives volt.

Öjzv. Wagner Józsefné, 
gyermekei nevében is.

* 
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik felejthetlen jó anyánk: 
özv. Baumert iiárolyné elhunyta alkalmából meleg rész
vétükkel nyújtottak enyhet mély fájdalmunknak, őszinte 
köszönetünket.

A gyászoló család.* 
Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, kik édes jó atyánk Gasparik János 
elhunyta felett megszomorodolt lelkűnknek meleg 
részvét által enyhet nyújtani iparkodtak, fogadják ez 
utón is őszinte köszönetünket.

Gasparik János. 
Gaspai-ik J uguszta, 
Gasparik Margit, 
Gasparik Lujza.

Í.Íis
Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért egy 

korona fizetendő és felvilágosítást ingyen ad a kiadó
hivatal.

Néhány darab selmeczi takarékpénztári 
részvény eladó.

Egy igen jó karban levő, rövid szárnyú 
zongora elköltözés miatt eladó.

Egy emeletes és egy földszintes ház, 
szép, jól ápolt kerttel szabadkézből eladó

Öt szoba- és a hozzátartozandókból álló 
lakás kerttel, lehetőleg a belvárosban, bérbe 
kerestetik.

A nyári hónapokra bérbe adó egy búto
rozott szoba, hóimét gyönyörű kilátás nyí
lik a tájra.

Egy kis ház, tágas udvarral, kerttel, 
nagy istállóval szabadkézből eladó.

Tisztelettel alulírott ezennel tudomására bátorkodom hozni a városi és közel vidéki 
n. é. közönségnek, hogy a kertemben lévő

Egy biezikli pneumatik jutányos áron 
azonnal eladatik.

mint mikor lakásunkat (ágyban, falban, 
képek rámáiban stb.) undorító rovar lepi el. 
Nagy örömmel veszik tehát házi asszonyaink 
tudomásul, hogy az újonnan föltalált és 
szabadalmazott

w Egger-féle porfúvókészülék 
radikális módon megszabadít bennünket e 
csapástól.

Hasonlithatlanul praktikusabb az eddigi 
gummi-gömböknél, e mellett olcsóbb is s 
nemcsak rovarpornak, hanem minden egyéb 
porok (u. m. desinfectioporok, bőr és gyer
mekhintő porok stb.) porlasztására is kivá
lóan alkalmas. — Selmeczbányán kapható a 
Sztankay-féle gyógyszertárban 

a „Reményhez11.

meleg Rádfiirdőt
kisebb kádakkal is berendeztem, a melyek mindenkor — télen, nyáron — télen meleg, jól 
'•ütött helyiségben egy árban igénybe vehetők. Egy ily kádfürdő egyszeri használatának ára: 
25 kr. A nagy kádbani egyszeri fürdés ára úgy mint eddig 40 kr. a mely kádakban 2—3 
személy fürödhet, tehát egy 2—3 tagú család egyszerre használhatja.

A fürdöárak tehát ezek:
1 nagy kád használata • • •

12 jegcy nagy kád használatára
1 kisebb kád használata • •

12 jegy kisebb kád használatára 
Egy lepedő használata • • •

A t. ez. akad, hallgatók, lyceumi, gymnásiumi, bányaiskolai valamint minden más 
skolai tanulók és növendékek

1 fürdőjesyért csak 20 krt fizetnek,
de ezen kedvezményes jegyek csakis nálam, lakásomon válthatók.

A fürdő minden nap korán reggeltől késő estig igénybe vehető, kérnem kell azon
ban a mélyen tisztelt közönséget, hogy ne egy időben akarják a fürdőt — például dél
után 4 és 6 óra között használni, hanem lehetőleg egész napon át felosztva.

Reményiem, hogy ez uj berendezéssel és az olcsó árakkal sikerül elérni azt, hogy 
fürdőm ezentúl látogatottabb lesz mint az eddig volt.

Kérve tehát a nagyrabecsült pártfogást 
Selmeczbányán 1897. május havában.

Mély tisztelettel vagyok bátor a nagyérdemű közönségnek becses tudomására hozni, hogy 
egy idő óta tartó betegeskedésem nem engedi meg1, hogy

iaa«s zapeszuzietemet 

akként vezessem, miként azt eddig tevém. Kénytelen voltam tehát üzletemben egy a tővárosban 
hosszú időn át működött, kitűnő ügyesség’ és Ízléssel biró

Ü3W X i

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

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

Selmeczbányán 1897. április hó 15-én.

o o o o
8 o

Bátor vagyok a mélyen tisztelt kö
zönség nagyrabecsült tudomására hozni 
hogy

asztalos üzletemet 
és műhelyemet

az alsó-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 
részesíteni 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.

40 kr.
4 frt. - „

25
2 „ 50 ii

4 kr.

maradok kiváló tisztelettel

FIZÉLY KÁROLY
fürdő-tulajdonos.

Teljes tisztelettel

Langauer József.

HIRDETÉSEK.

Nincsen gonoszabb valami
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Weisz Ignácz fllszerkereskedésében
IV’ei’eiicizi-otciza, (saját liá«ák>an).

Miután sikerült Trauer Gyula ur fűszerkereskedésének összes bolti áruit igen jutányosán megvásárolnom, azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy ezen czikkeket

ff.*"  felette olcsón, a bevásárlási áron jóval alul árusíthatom,
mig a készlet tart.

■Ji-

A j á i6 I o m :
Az akadémiai, lyceumi, gymnásiumi j

Vendéglős, czukrász és kávés urak hallgató uraknak és az elemi meg 
figyelmébe i 
rum, cognac,

likőrökből álló készletet;

az igen jó minőségű ; többi iskolák növendékeinek rajz és 
. sainpanyer, különféle mindenféle más papír, irkák, rajztáblák, 

festékek, rajzeszközök, ecsetek, tinta és 
toll-készletemet;

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

álló készletemet;

j
A n. é. közönségnek pedig a külön- 

i féle fűszeráruk, kefék, festékek, stb. 
; stbbiből álló készletemet, mig az tart.

* Különösen figyelmébe ajánlom kitűnő 
; szűrő (flltir) papirosom készletét.

Egyszersmind köztudomásra hozom, hogy Trauer Gyula ur összes könyvköveteléseit is megvettem és igy tisztelettel kérem 
a t. adósokat, hogy kellemetlenségek elkerülése czéljából tartozásaikat nálam rendezni szíveskedjenek.

Az összes t. könyvre vevőknek még olcsóbban számítom áruczikkeimet, mint Trauer Gyula ur tette. Szóval, ki üzletem
ben bevásárol, az bizonyára nem fogja ezt megbánni; miért is kérem, hogy jóhirü üzletemet meglátogatni szíveskedjenek.

Egyben tisztelettel tudomásra hozni bátorkodom, hogy nálam a H. é. közönség rendelkezésére áll

két cstoag ij MrhcsMbgat, a legj bb lovakkval.
Kiváló tisztelettel

Ignácz

kereskedő.

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

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

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóűzlet-tulajdonos.

Czipészüzlet átvétel.
T. ez.

Becses tudomására bátorkodom hozni, 
hogy a selmeczi takarékpénztár tulajdonát 
képező Flemming-féle házban lévő 

czipészüzletet
Gasparik János úrtól átvettem összes be
rendezéseivel.

A midőn van szerencsém ezt tisztelettel 
szives tudomására adni, egyszersmind kérem 
nagyrabecsült pártfogását, annyival inkább, 
mert tarlós, szép kivitelű és jutányos áru 
munka által főtörekvésem leend teljes meg
elégedését minden tekintetbenkiérdemelhelni.

Üzletemben nagy raktárt tartok kész 
gyermek, női és úti czipőkből, melyek dús 
választékban jutányos árak mellett állanak 
t. vevőim rendelkezésére.

Még egyszer kérve becses pártfogását 
m aiadok

Selmeczbánya, 1897. május havában 
kiváló tisztelettel

BÁNIK LAJOS czipészmester. 

hogy öltözékeinkre nagyobb gondot fordítunk, mint 
egészségünkre. Ha ruháinkon a legparányibb sza
kadékot észlelünk sietünk azt legott eltüntetni, ne
hogy nagyobbodjék, de ha ez testi egészségünknél 
az eset, számba se vesszük. Egy kis köhögés, fő
fájás. emésztési zavarok stb. mitsem tesz az? Ügyet 
se vetünk rá. Hát ez vétkes könnyelműség, mely 
később keservesen megboszulja magát rajtunk, mert 
valamint a kis szakadékból nagy lesz, épp úgy a 
kis bajból nagy baj keletkezik, ha kellő intézkedés 
nincsen kéznél, A legtöbb betegség kútforrása a 
gyomor rendetlen működése a mit — idejekorán 
használva Egger kellemes izü Sodapasztillája csak
hamar beszüntet (1 doboz ára 30 kr.) A tüdő, 
torok és mellbajok köhögéssel rekedtséggel s el- 
nyálkasodással kezdődnek. Egger kitűnő izű Mell
pasztillája megóv bennünket a bajtól teljes biztos
sággal. (1 doboz 50 kr. és 1 frt. Próbadoboz 25 
kr.) Minden gyógyszertárban kaphatók. Főraktár 
Nádorgyógyszertár (Dr. Egger Leó és Egger J.) 

Budapest, Váci-kőrút 21.

HOFF JÁNOS
Maláta-egészség-itala.

Mell-, tiidő- és gyomorbajoknál, emésztési 
zavaroknál, úgyszintén általános elgyengülésnél, 
valamint lábbadozók részére kitűnőnek bizonyult, 
jóízű 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. Bées, Hofniülilgasse.

HOFF JÁNOS !
Süritett-maláta-ki vonata.

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

____
önnek maláta-készitményei valódi jó s hat- ! 

hatos szerek. Szíveskedjék tehát nekem ismét 5 
l nagy palack sűrített maláta-kivonatot, 1 font 
> maláta-csokoládét és % zacskó maláta-mell-ezu- 
korkát küldeni,

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

HOFF JÁNOS
Maláta-egészségi-csokoládéja.

Gyengülés-, vérszegénység-, idegesség- s ;
álmatlanságnál, valamint étvágyhiánynál kitti-' 
nőén bevált. Fölötte jóízű és tápláló, s kiváló
eredménynyel gyengélkedő gyermekeknél és 
szoptató asszonyoknál használtatik.

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
Maiáta-kivonat-mell-czukorkái

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

Bápiulatos volt csökönyös köhögésem meg
szűnése önnek maláta-kivonat-nie. bzukc,l kaitól 

v, Zedliez-Neukirch Waidentó-ig.

Czukorkái fölötte jó hatásúak nómnet: rö
högésénél és asthmatikus bajánál.

BU8CH, lelkész, Weischiitz

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

Prospektusok és árjegyzékek ing-yen és bérmentve. o o

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

Olcsó ’ ár-ositás

A tavaszi idényre

HOFF JÁNOS MALÁTA-KÉSZÍTMÉNYEI
______ __________________ GYENGÉK ÉS BETEGEK SZÁMÁRA.


