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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.és fia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj
szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közöl?

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

A hegybányai zárda.
Azt hittük, hogy a hegybányai zárda és interná- 

fusról hozott közleményünket a „Selmeczbányai Hír
adó" továbbra czáfolni nem fogja; azt gondoltuk, hogy 
higgadt meggondolás, az állapotok alapos kiismerése 
után dr. Faller Gusztáv nem tör lándzsát az ottani 
tűrhetetlen állapotok védelmére, mely lándzsatöréssel 
— bocsásson meg a derék orvos ur — csak a való 
állapotok nem ismerését árulta 'el; ^azon reményben 
voltunk, hogy a ba
jon nagy por felve
rése nélkül és csak 
arra nagyjából rá
mutalva és sejtetve 
a nagy közönséggel, 
segíthetünk, és a 
tapasztalt mizériá
kat a maguk mez
telenségében nem 

leszünk kénytelenek 
feltálalni, ámde csa
lódtunk, mert dr. 
Faller Gusztáv és
a „Selmeczbányai 

Híradó" arra kény
szerít bennünket, 

hogy a szomorú, 
vár valóságról most 
már — miután min
denképen ránk akar
ják sütni, hogy valótlanságot állítottunk —- beszámol
junk s talán jobb is igy az ott tartott gyermekek és 
ezek szüleinek érdekében.

Állításaink valóságára nézve még most is bizo
nyos tartózkodással csak annyit közlünk, hogy olyan 
leánygyermek nevelő-intézet, a melyből oly úri gyer
mekek kerültek szüleik házához vissza, kiknek haját 
nem csak hogy le kellett nyiratni, de még zsiradékkal 
is kenegetni, hogy az abban megfészkelt férgeket kiirt
hassák, (nem tudjuk a valóság érdekében másként
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TÁRCZA. 
A végzet.

— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tárczája. —
VI.

Nem akarok senkit sem untatni mindenféle viszá
lyaim elmondásával. Csak azt jegyzem meg, hogy éltem 
útját meglehetős göröngyösre építette a sors, s hány
szor kellett a butaság dölyfét tűrnöm.

Kenyeremet elég keservesen kerestem s elég gyak
ran vesztettem el mások hibája miatt.

Körjegyző-segéd is voltam; a jegyző ur mulatós 
fráter volt s nekem kellett helyette dolgoznom. Egy
szer holmi adópénzeket a saját pénzével összetévesztve, 
szépen odahagyogatta a „nemzeti csöndesénél jó paj
tások bugyellárissába. Az illetékes körök ezt sehogy- 
sem akarták gavallértréfának tekinteni s jegyző uram
nak kitették a szűrét a jegyzőségből s én mehettem a 
merre kedvem tartotta.

Ügynök is voltam s bejártam mint ilyen az or
szágot. A sok fáradságtól eltekintve, nem is lett volna 
rósz dolgom.

A kis lrmácskát elhelyeztem olcsó nevelő-intézetbe 
s én bejártam Tolnát Baranyát, kapaczitálni az embe
reket : mennyivel boldogabb volna az emberiség, ha 
az urak papir-kráglit viselnének.

Egy ideig csak ment a dolog, de azután az én 
tiszteletreméltó főnököm azon infernális gondolatra 
jött, hogy a papir-kráglikat és manzsettákat az általa 
feltalált uj és olcsó módszer szerint preparálja. Ezen 
uj módszer lényege abban állott, hogy valami ólom

körűlirni); — olyan intézet, melyből két leánygyermek 
a legpiszkosabb alsó ruhákkal (négy hétig e ruhák 
nem lettek változtatva, pedig a szülők bőven ellátták 
azokkal) jöttek vissza ünnepi napokra a szülői házba; 
— olyan intézet, melynek keserves egészségi, tisztasági 
állapotáról a szánalmas állapotban visszakerült gyer
mekek szülei bármikor a nyilvánosság előtt fog
nak tanúságot tenni, a további kíméletet nem érdem1! 
meg és nem felelhet meg a közegészség, a nőnevelés 
mai követelményeinek.

Selmeczbányai rendőr külső szolgálatban, teljes felszereléssel.

Soroljunk fel neveket ? — Hivatkozzunk városunk 
előkelő családapáira, kiknek leánykái a trachomán 
kívül a fentebb említett hajnyirási bajt is magukkal 
hozták? Apelláljunk egy szent-antali Coburg herczegi 
uradalmi alkalmazottra, kinek két leánykája került szeny- 
nyes alsórukákban, siralmas állapotban vissza ? stb.

És ami a kapzsiságot illeti ?! Nem akartuk azt 
pénzbeli, anyagi kapzsiságnak feltüntetni, de most ala
posan szerzett, kétségtelen adataink alapján még ezt 
is igenis kapzsiságnak, közönséges értelemben vett 

tartalmú fehér festéket sajtolt a meglehetősen nyers 
kikészitésű papirgallérokra és kézéi ökre. De az ered
mény hirtelen meggazdagodás helyett csufondáros bu
kás és szökés volt.

Tudniilik az ólmos fehér-festéknek az a saját
sága van, hogy megfeketedik, kivált némely gázokkal 
érintkezve. A boldogtalanok, kik azokból az ólmos 
czikkekből vettek, nemsokára azon kellemetlen tapasz
talatra jutottak, hogy csúnya szürkés gallérral paradi- 
roznak az utczán s a nyakuknak is olyan szine van, 
mintha üstfoltozó czigánytól vették volna kölcsön. 
Némely érzékenyebb bőrüeknél még kiütések és feké
lyek is keletkeztek a nyakon.

Én jámbor minderről semmit sem tudtam s mi
dőn egyszer fél év elteltével visszakerültem oly helyre 
hol jó gsefteket csináltam előbb, majdhogy széjjel nem 
téptek az emberek és „csaló", „svindler" s több ily- 
féle megtisztelő czimekkel bőségesen elárasztottak; 
hiszen kérem ismerik az eljárást, melyet hasonló ese
tekben a szerencsétlen vigéczczel szemben követni 
szoktak.

Táviratoztam főnökömnek; a válasz meg jött 
ekszpresz levélben; rövid volt, de velős:

„Én szököm; ezt ön is megteheti; agyiő!"
No hát kénytelen is voltam e tanácsot fogadni.
Azt mondják, hogy szükségben az ördög legyeket 

fogdos. Én nem vagyok ördög és legyekre sincs appe- 
titusom, tehát, egyébnek hijjával, egy épülő vasútnál 
beállottam munkásnak.

A mérnök odahozatta családját is. Két gyermeke 
volt, egy fiú és egy leány, kik feltűnően hasonlítottak 
az én Irmuskámra, ki most már 10 éves volt. Ez lehe- ! 

kapzsiságnak vagyunk kénytelenek deklarálni: mert 
ezen intézet nővérei több ezer forintot küldenek éven
ként a gráczi tehát osztrákországi központnak az intézet 
felcsigázott jövedelméből; igy a múlt évben 4000 fo
rintot küldtek oda, a nővérek minden „alázatossága és 
szerénysége" daczára. Miért nem lesz e pénz befektetve 
az intézetnek annyira megkövetelt kibővítésére ? Hogy 
jövünk mi ahhoz, hogy az itt szerzett pénz külföldre 
vándoroljon ? Hiszen ez a zárda ily körülmények között 
valóban bezárandó vagy legalább is mások kezeibe 

adandó volna, nem 
hogy még mi nyis
sunk ajtót neki és 
elnézéssel sirnitgas- 
suk működését, még 
ha sok tekintetben 
a tanítás, oktatás 
terén — mint azt 
mindig kiemeltük — 
áldásos is, de kár
hoztatandó az imént 
jelzett irányokban. 

Sehogy sem ért
jük, hogy éppen egy 
orvos,kinek felügye
lete alatt áll egész
ségügyi szempont

ból ezen intézet, 
hogy képes védel
mére kelni, mikor 
legjobban tudhatja, 

vagy legalább kellene tudnia, hogy nagyon sok ott 
a hiba, mely a gyermekek egészsége, tisztántartása, a 
szülők megnyugtatása, maga az intézet és czélja érde
kében alapos orvoslásra vár.

És mivel van e védelem indokolva ? Semmivel, 
képtelen frázisokkal és csak azt árulja el, hogy a vé
delmező, ha a más ilynemű neki példaképen felhozott 
intézetek berendezéseit ismeri és azokat tanulmányozta 
is, magát a kérdéses hegybányai intézet lényeges és 
tényleges belállapotát nem ismeri, mert különben ily 

tett az oka, hogy a hol alkalmam nyílt, kedvükre vol
tam a gyermekeknek.

Egy estén, munka végeztével, a mérnök lakásá
hoz közel, leheveredtem a fűbe s a leányka számára 
bokrétát kötöttem mezei virágokból; a körülbelül 9 
éves fiú érdeklődéssel vizsgálgatta a virágokat s olyan 
kérdéseket intézett hozzám, melyek éles megfigyelő 
tehetségről tanúskodtak. Én, a gyermek felfogásához 
mérten, beavattam a botanika titkaiba, észre sem 
véve, hogy más hallgatóm is akadt: a gyermekek 
édes atyja.

„Honnét tudja ön mindezt?" kérdé tőlem cso
dálkozva s én — érzelmeim hirtelen felgerjedésében, 
s mivel mint derék embert ismertem — elmondtam 
neki életem történetét, a kis Irmuskát sem felejtve ki; 
nem tudtam elgondolni, mi lelhette a mérnök urat, 
hogy egyszerre színeket kezdett váltani az arcza, s 
homlokáról nehéz verejtékcseppek peregtek alá.

„Jöjjön be szobámba. Beszélni akarok valamit 
önnel" mondá fojtott hangon, s karomon ragadva, 
bevezetett dolgozószobájába, ott leültetett s bezárta 
az ajtót s leült velem szembe s elkezdett vallatni: 
Hol ? mikor ? hogyan találtam meg a gyermeket ?! 
Elmondtam részletesen mindent. A mérnök izgatottan 
fölkelt s alá-fel járt a szobában, többször végig simítva 
homlokát.

„Mondja csak, nincs-e valami különös ismertető 
jel a gyermeken ?“ kérdezé egyszerre élénken.

— Nem vettem észre — mondám — ha csak 
azt nem tekintjük különös ismertető jelnek, hogy a 
leányka bal karján, a vállhoz közel, valami seb for
radása látszik.
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formán nem nyilatkozhatna s nem tehetne oly forma 
védelmi kisérleteket, mint a milyeneket a „Selmecz- 
bányai Hiradó“ hasábjain megpróbált tenni.

De különben is, hogy eloszlassunk minden ho
mályt e kérdésben, megírjuk, hogy a „támadó" czik- 
ket és első választ e téren legjobb hivatottsággal biró 
orvos, jeles munkatársunk irta, ki legkompetensebb is 
a dologban Ítéletet hozni és azt csak közvetlenül szer
zett bő tapasztalatai alapján tette, sőt még tovább 
ment és még egy hatalmasan indokolt előterjesztést is 
tett a bányaigazgatósághoz, melynek égisze és anyagi 
támogatása alatt áll az intézet, e tarthatatlan bajok 
szanálása tárgyában.

Dr. Faller Gusztáv ur szives volt legutóbbi „köz
leménye" végén kijelenteni, hogy „végeztem": czikkirónk 
meg azt mondja erre, hogy ez ügygyei, mely a gyer
meknevelés és közegészség érdekeivel oly szorosan, 
tehát életbevágóan összefügg és napról-napra terhesebb 
adatokat szolgáltat kezeihez, ő még „nem végezett 1!“

Pünkösd.
Az égből tüzes nyelvek alakjában az apostolok 

fejére leszálló mennyei kegy ünnepét üli a keresztény
ség pünkösddel. Ez az égi láng önzetlen emberszere
tette], nemes rajongással töltölt el egy csapat férfit, 
kik elszánták magukat kitartó harczra kelni a sötét
séggel s e küzdelemben, — melynek fegyverei nem ' 
tőr s kard, de a fenkölt gondolat, az újjá teremtő 
eszme s a lelkesítő példa, ■— vagy győzni, vagy, ha 
kell, meghalni az eszméért, a szent meggyőződésért. 
S maga a természet is olyankor, pünkösd táján, kedvez 
leginkább titkos erőivel a nagy eszmék terjedésének.

Minden parány erőtől duzzad, az emberi vér 
hevesebben lüktet az erekben, a szív fogékonyabb 
nagy érzelmek, az agy magasztos eszmék iránt.

Magát a természetet pünkösdkor úgy képzelem, 
mint a szép menyasszonyt, ki lángoló szerelemmel 
várja vőlegénye ölelését. Nem az a szende leányka 
már, kinek szive ment a sejtelmektől, ki a gyöngyvirág 
és ibolyában találja csak gyönyörét.

A felébredt szenvedély inkább az illatos rózsa 
felé hajlik, melynek nyíló kelyhéből illatot csókol ki 
a napsugár. Maga a nép is ezernyi bájjal veszi körül 
a pünkösdöt. Azt mondja a szép leánynak:

Nem anyától lettél; 
Rózsafán termettéi; 
Piros pünkösd napján, 
Hajnalban születtél.

De sajátságod az, hogy a múlandóság fogalma 
némileg hozzá van kapcsolva a pünkösdhöz. Ki ne ■ 
tudná, mit jelent a pünkösdi királyság? Futó dicsőség, 
múló boldogság az. ;

Talán azért van ez igy, mert a pünkösd a tér- ; 
mészet szépségének delelő pontját jelenti, melyen túl 
megint csak hanyatlás áll be.

De ezért mégis tágult kebellel, hőbben dobogó ' 
szívvel érezzük a pünkösd lelkesítő varázsát. Nem í 
gondolunk a múlandóságra, de élvezzük a jelent.

Minden fűszál, a csobogó patak minden hulláma, | 
a madárdal, maga a levegő édes titkokról regél, | 
melyek belopódznak az emberi szívbe, s ezt epedő 
vágygyal töltik el.

Az orgona virágzik, a jázmin virágbimbói 
fakadnak, a szűzi kebelben felébrednek a sejtelmes 
vágyak, s ezt mind a piros pünkösd, a mosolygó

„0 az, ő! Nem lehet kétség! Tudja mit; rögtön 
utazzék el; itt van pénz költségeire. Hozza el a 
gyermeket; meg van-e még az a czédula? A kis ruha? 
Igen ? ! Nos hát hozzon el mindent, mindent; azonnal!"

És eleget tettem kívánságának, annál is inkább, 
mivel meg voltam győződve róla, hogy most megta
láltam a fonalat Irmuska szüleinek felfedezhetésére. 
Elutaztam, elhoztam Irmuskát, mindent.

A mérnök lázas izgatottsággal várt rám ; meg
vizsgált mindent, megnézte a sebhelyet, felkapta a 
leányt, s rohant be vele a feleségéhez; „Nézd a mi 
Irmuskánk megkerült, ez az! nincs kétség, nem lehet!“

A jelenetet, mely erre következett, nem lehet 
leírni. Köny, zokogás, boldog mosoly és kitörő bánat 
mely újra örömnek adott helyet, gyors egymásutánban 
váltakozott a nő és a férfi arczán

És szerényen félre vonultam, mig a mérnök elő 
nem hivott. „Ön, utam, joggal megkívánhatja, hogy 
felvilágosítással szolgálják. A gyermek, Irmuska, a 
mienk. Hogykerült minden, mi szerepe volt az ön 
által említett kalandornőnek az egész szomorú törté
netben, alkalmilag elmondom; most még nagyon 
felizgatna mind ama eme emlékek felújítása. Ön örök 
hálára kötelezett; azt is belátom, hogy fájna önnek 
végleg elválni a leánykától, kit megszokott gyermekének 
tekinteni, s ki apjaként szereti önt. Majd találunk 
módot ennek rendezésére. Csak arra kérem; bízza 
sorsát most reám; reményiem jó lesz minden."

Nem szaporítom a szót.
A derék mérnök gondoskodott rólam.

Összeköttetései által sikerült számomra tisztességes 
állást kieszközölnie, levéltárnok vagyok — és sógora 
a mérnök úrnak, kinek nővérével megismerkedtem 
volt, s kit nem riasztott vissza az, hogy az én nevem : 
Botlik Jeremiás.

tündér varázsolta elő ; hány szív találja meg ilyenkor 
az illatos esti órákban, virágillattól körülfolyva, párját; 
legyenek hát boldogok, s kívánjuk hogy boldogságuk 
ne legyen — pünkösdi királyság!

Különfélék.
— Személyi hírek. Krausz Kálmán főkapitány, 

megszakítva szabadság idejét, néhány napot városunk
ban töltött és tegnap utazott el ismét Mező-Kis-Sallóra.
— Litschauer Lajos bányaiskolai vezértanár és Székely 
Vilmos bányaiskolai tanár tanulmány útjukból vissza
érkeztek. — Dr. Tandlich Ignácz tb. főorvos szüleinek 
látogatására nehány napra Beszterczebányára utazott,
— Fodor József városi állatorvos üdülés czéljából vett 
14 napi szabadság idejét Szkienó fürdőn tölti. — Tirts 
Rezső Szitnya-Osztályunk alelnöke Kőszegre utazott 
hol az orsz. Turista Egyesület közgyűlésén a Szitnya- 
osztályt képviseli.— Krausz Géza városi erdőmester 
nehány napra Budapestre utazott. — Vágner Vilmos 
Zólyom-brezói főbányatanácsos és Késmárky B. ugyan 
ottani főmérnök városunkba érkeztek.

— Dimák János E. helybeli közbecsülésben álló 
kereskedőnket 50 éves jubileuma alkalmából múlt 
vasárnapon üdvözölték a selmeczi kereskedelmi társu
lat összes tagjai a társulat elnökének J. Wankovifs 
Lajosnak, vezetése alatt. Az elnök szép szavakkal 
üdvözölte az ünnepeltet, ki könnyekig meghatva 
mondott köszönetét.

— Dr. Tóth Imre alapítványából az idén egy 
néptanító 30 írttal lesz jutalmazva; a r. k. elemi 
fiú- és leány iskolában 3—3 drb. korona jutalom 

! lesz kiosztva és a tőke 18 írttal gyarapítva. így in
tézkedett a nemes alapitó. Az alapítvány áll 21 drb. 
selmeczi régi népbank részvényből, melyre 220 írt. 50 
krnyi utánfizetés is megtörtént

— A holnap utáni törv. hat. biz. közgyűlés 
Szitnyai József polgármesterünk elnöklete alatt fog 
megtartatni, mert Horváth Béla főispán akadályozva 
van az ide jövetelben, miután szintén részt vesz azon 
a nagy konferenczián, mely B. Bánffy Dezső minister- 
elnök elnöklete mellett az ország majdnem összes 
főispánjainak részt vevése mellett tartatik meg ugyan e 
napon Budapesten. Hogy a főispáni nagy konferenczia 
tanácskozástárgyát mi képezi, azt megtudnunk nem 
sikerült; de sejtjük, hogy a közigazgatás gyökeres 
reformjának kérdése fog ott napirendre kerülni. Köz
gyűlésünkön, mint értesülünk, az iránt is fog indít
vány tétetni, hogy a katonai nevelő intézetek tárgyá
ban tett és s a napi lapokból ismeretes törvényjavaslat 
benyújtása miatt a kormánynak, különösen a minister- 
elnöknek és a honvédelmi ininisternek köszönő fel
irat intéztessék. — (Hát gróf Apponyi Albertnek ? ?)

— Pályázat 300 frtos utazási ösztöndíjra. A 
beszterczebányai keresk. és iparkamara, melynek ille
tékessége alá városunk is tartozik, a következő pályázatot 
teszi közzé: A keresked. magy. kir. Minister úr ő 
Nagyméltósága f. é. május hó 10-én kelt 22681. sz. 
magas rendelete szerin t, az eddig követett eljárásnak 
megfelelően a folyó évben is tiz kereskedelmi és 
iparkamara területén kíván egy-egy törekvő iparos 
ifjút szakmájában leendő további magasabb kiképzés 
czéljából egyenkint 300 frtos ösztöndíjban részesíteni. 
Kamaránk is a folyó évben sorra kerülő tiz kamara 
közé tartozván, ezen ösztöndíjra ezennel, hivatkozással 
a fenttisztelt rendeletre, pályázatot hirdet, s felhívja 
mindazokat, a kik az ösztöndíjra pályáznak, hogy 
folyamodványukat, melyben a folyamodó lakhelye, 
családi viszonyai, erkölcsi magaviseleté, foglalkozása, 
előképzettsége, esetleges tanulmányai, az általa elnyert 
kitüntetések és nyelvismerete részletesen megjelölendők, 
és hatósági bizonyitványnyal igazolandók, valamint az 
általa választandó útiterv is kifejtendő, szabályszerűen 
kiállítva f. é. junius hó 10-ig a kamarához nyújtsák be.

— Tisztujitás tűzoltóságunknál. Tűzoltó egy
letünk századgyülése f, évi május hó 31-én megej
tette tisztujitását, melynek eredménye a következő: 
Szakaszparancsnokok lettek: Thuránszky Béla, Kiéin 
Frigyes. Marosi Miklós és Backer Alajos. Szakaszve
zetők : Suhaj Péter, Visnyovszky Dániel és Gverk 
Mihály. Rajvezetők: Gverk Károly, Csernák György, 
Chrien Károly, Tandler Gyula és Picéin Alajos. Teluch 
István szakaszparancsnok és Marék Antal szakasz
vezető saját kívánságukra, rangjuk megtartása mellett, 
a tartalék csapatba helyeztették át; mindketten már 
25—25 évet szolgálnak.

— Az első idei majális. A majálisok sorát a 
lyceumi ifjúság kezdte meg, a mely most is ép úgy 
mint az előző éviek, nagyon sikerültnek mondható. 
Az ifjúság már kora reggel gyülekezett a lyceurn előtt, 
a hol Balogh Laczi zenekara már hal órakor játszott. 
Hét órakor indult meg a menet. A tanári kar és más 
meghívott vendégek zárták be a menet sorát. Az 
ifjúság pompás hangulatban ért le Kisiblyére, a hol 
szétoszlott s mindenfelé sürgés-forgás látszott, ott a 
tánczteremben a rendezőség díszítette a termet, amott 
a „bachuriá“-ban a „bachus" méri a sört a fürge 
diákoknak. 9 óra tájban osztatott szét a virsli, mely 
után a játékok következtek. A birkózás, futás és más 
játékoktól elfáradva a diákok hozzá láttak az ebédhez, 
a mikor is a legnagyobb rend, kedv és étvágy ural
kodott. Vagy két órakor ért véget az ebéd, mely 
minden tekintetben kifogástalan volt. A hölgyközönség 
már úgy 3 óra tájban gyülekezett. S nemsokára 
rázendítette Balogh Laczi az első csárdást, tánczra 
csábítva a közönséget. Ezután javában folyt a táncz 
s este felé már szinte szűknek bizonyult be a táncz- 
lerem. A táncz különben a legszebb rendben s nagy 
animóval tartott este 10 óráig. Ekkor oszlott szét a 
majálison megjelent közönség, melynek bizonyára örök 
emlékében fog élni a mulatság, a mely valóban pá
ratlan sikerű volt. A tanári kar s a meghívott vendégek 
szinte jól érezhették magukat, minek legfényesebb 

bizonyitéka az, hogy a közebédnél igen vidám han
gulat uralkodott, a melynek legjobb kifejezője volt 
Király Ernőnek rigmusokban mondott felköszöntője; 
de a komoly hangú tósztok sem hiányoztak.

— Mintarendőrség a vidéken. Megírtuk, hogy 
ily czim alatt a „Rendőri Lapok" ismertették a sel- 
meczbányai rendőrség szervezését és hogy Kuti István 
alkapitányunk tollából a „Rendőr mint mentő" czim 
alatt érdekes czikk jelent meg. Azt is jeleztük, hogy 
a „Rendőri Lapok“-ban közlött és rendőrségünkre 
vonatkozó képeket reprodukálni fogjuk. Ezt lapunk 
mai számában — Endrődy Géza a „Rendőri Lapok" 
felelő-- szerkesztőjének szives előzékenysége folytán, 
mellyel a klisséket nekünk használatra átengedte, — 
megkezdjük, bemutatva Androvits Béla rendőrbiztost 
és egy rendőrt külső szolgálatban teljes felszereléssel.

— Lóosztályozás. F. hó 3-án megtartatott vá
rosunkban a lóosztályozás; 279 drb ló vizsgáltatott 
meg, ezek közül 52 drb találtatott alkalmasnak és 
pedig hátas lónak 17, tüzérségi 15 és vonatcsapat- 
belinek 20. A lóosztályozást Reilter A. főhadnagy 
mint katonai kiküldött vezette s azon a polgári ható
ságot Krausz Kálmán főkapitány képviselte.

— A selmeezbányai kalauz már legközelebb 
megjelenik körülbelül 5 ívnyi szöveg-tartalommal és 
két térképpel. A kalauz Selmeczbánya és vidékének 
leírásán kívül tömör kivonatban Selmeczbánya törté
nelmét is fogja tartalmazni. A hézagot pótló munka 
Tirts Rezső, Szentgyörgyi Ede és Abai Ottó szerkesz
tésében és Joerges Á. kiadásában jelenik meg. A 
vidéki, illetve városi térkép elkészítését a turista utak 
pontos megjelölésével stb. Gretzmacher Gyula kir. 
főbányatanácsos és akad, tanár és Huberth Andor 
városi mérnök vállalták magukra. A kalauz ára két 
korona lesz.

— Rendőri hírek. Gitárlopás. Szinte csodálkozunk 
azon, hogy ez ősi hangszer, a dalnokok egykori hű 
kísérője, a gitár még itt-ott fellelhető. Egy ilyen 
hangszert zálogosított el a múlt napokban bánya
munkás külsejű ember a szőllő szállodabeli pinczérnél. 
A hangszer kis idő múlva a rendőrséghez vitetett, 
mert Kisült, hogy azt egy eddig ismeretlen tettes Sz. 
kincstári ellenőr házából ellopta. A gitár tehát meg
került, de a tettes eddigelé nem. — Sok koborlófés gya
nús egyén látogatja meg egy idő óta városunkat, ez 
által veszélyeztetve a közbiztonságot. Rendöségűnk 
tehát elhatározta, hogy rendszeres időnkénti razziákat 
fog tartani és felkéri a nagy közönséget ez utón is, 
hogy az ily gyanús egyének, kóborlók, kolduló vándor
lók stb. jelentkezéséről lehetőleg nyomban értesítse.

— A beszterczebányai felsőbb leányiskola 
internátusának növendékei, számszerint mintegy 40-en, 
tanítónőik és Litschauer Teréz igazgatónő vezetése 
alatt ma érkeznek városunkba és a pünkösdi ünnepet 
felhasználják arra, hogy városunk és vidékünk neve
zetességeit és érdekességeit megtekintsék. Kedvező 
időjárás esetén a Szitnyára is kirándulnak. Örömmel 
és melegen üdvözöljük vendégeinket városunk falai 
között és óhajtjuk, hogy itt időzésük rájuk nézve 
csak kellemes emléket hagyjon maga után.

— Fegyveradó tárgyában. Ezennel felhivatnak 
mindazon selmeezbányai lakosok, kik adóköteles 
fegyverrel bírnak, miszerint azt a városi adóhivatalnál 
f hó 15-ig jelentsék be. Egyben figyelmeztetnek az 
érdekeltek, hogy adóköteles lőfegyverek bejelentésének 
elmulasztása esetén minden egyes lőfegyver után 
10—20 írtig terjedő pénzbírságban marasztaltalak el; 
nem fizetés esetén elzárás alkalmaztatik.

— Az ág. ev. fiú- és leányiskola majálisa 
holnapután kedden lesz megtartva Kisiblyén. A ren
dezőség ez utón hívja meg a t. közönséget. A majális 
a régi „Herbst" majálisok tradiczióihoz híven, felette 
kedélyesnek Ígérkezik.

— Egy párbajról tettünk említést múlt számú 
rendőri híreinkben, melyre vonatkozólag ki kell jelen
tenünk, hogy e párbaj meg nem történt és a hir min
den alapot nélkülöz.

— A narkotizálás közben elhalt Junghans 
Ágoston holtestét múlt vasárnapon bonczolták. E bon- 
czolás eredménye az volt, hogy az eljáró orvosok, 
köztük az ipolysági törvényszéki orvos is, konstatálták, 
hogy az elhalt semmiféle szervi bajban nem szenve
dett és hogy halálát chloroformmérgezés szülte sziv- 
szélhüdés okozta. Az orvosi vélemény felülvizsgálat 
czéljából felterjesztetett az országos közegészségügyi 
tanácshoz. A szállingó különféle hírekkel szemben 
már most kijelenthetjük, hogy dr. Tóth Imre kincst. 
bányakerületi főorvost nemcsak vétkes, de semmiféle 
mulasztás abszolúte nem terhelheti, sőt még műszaki 
hiba sem követtetett el. — Junghans Ágoston czipész- 
mestert, az önkéntes tűzoltók régi tagját, nagy részvét, 
a tűzoltóságnak testületi kivonulása mellett múlt va
sárnap temették el.

— A városi lövölde közgyűlése, közbe jött 
akadályok miatt, nem e hó 13-án, hanem 20-án lesz 
megtartva.

— Vidéki hir. Színészet Zsarnóczán. Zsarnóczán 
Győry József színtársulata szép eredménynyel műkö
dik. A lefolyt héten adták a Nebántsvirágot, Czigányt, 
Mi történt az éjjel? A jó falusiakat s csütörtökön a 
Gyimesi vadvirágot. A társulatban Szentesi M. jó ala
kitó színész, mig Győry maga kitűnő komikus. A leg
rokonszenvesebb alak Feleky Róza.

— A magyar katonai tanintézetek létesítését 
nagy örömmel vette az egész ország és igy Selmecz
bánya városa is. Különösen nagy örömünkre szolgálna 
és a kormány örök hálára kötelezné le e várost, ha 
egy alsóbb katonai reáltanodát itt létesítene. A város 
bizonyára a legnagyobb készséggel engedne át e czélra 
alkalmas telket és minden tekintetben hozzájárulna 
egy ily intézet felépítéséhez. E tanintézet itteni létesí
téséhez megkivántató feltételek mind meg volnának;
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mert városunk egészséges, ozondus levegővel bir, leg
közelebb várhatjuk, hogy kifogástalan, egészséges, jó 
vizet kapunk; az pedig, hogy katonaság itt nincs, egy 
alsóbb katonai reáltanodánál akadályt nem képezne. 
A katonaság ügyében amúgy is előjegyzésbe vétettünk 
a honvédelmi ministeriumnál; nem lehetne tehát sike
res lépéseket tenni, képviselőnk utján is ily intézet el
nyerése iránt ? Különben e tárgyról legközelebb kime
ri többen foglalkozunk.

— A valetánsok báljáról, mely lapunk zártakor 
vette kezdetét és fényes sikerűnek Ígérkezik, a jövő 
számunkban hozunk tudósítást.

A 16-ik §.
Ad §§ : „Kibicz fogd be a szádat". 

Régi mondás, de való,
— Tapasztalnom kellett — 
Hogy mond ki az igazat, 
Betörik a fejed.

De hál’ Isten! van még fej, 
Kemény mint a szikla ;
Azt betörni, biz’ Isten, 
Nem akárki bírja.

Igaz, sok lúd disznót győz,
— Nem rósz mondás ez sem — 
De a disznó, ha erős, 
Ludaktól nem retten.

Ha a sajtó valót mond: 
Paragrafust rája;
Sörtéjét ha hegyezi:
Ludak gágogása

Szorítsa le erejét . . .
Hogy mer berzengetni ? 1 
Tizenhatos szakaszszal 
Lyukba kell kergetni.

Van oly paragrafus is: 
„Kibicz fogd be szádat",
De hát ezt csak korcsmában, 
Kávéházban láttad.

Hogy azonban olyan „ház". 
Mely nem kávé-, korcsma, 
Mégis roppant szigorral 
Törvényként kimondja:

Hogy a sajtó „kibicz" hát, 
Fogja be a száját . . .
No már ezt nem hittük vón’, 
A magyar lúd máját!

— Pedig ám a magyar lúd 
És ennek a mája
Egykor világhírű volt, 
S büszkék voltunk rája.

— Nevelték és szerették, 
Dédelgették szívvel
És meg is pecsételték
Saját önvérükkel,

Hogy azt ne veszélyezzék, 
Ez ad csak jó tápot;
Nélküle az alkotmányt 
Sutba vetni látod. —

Ámde ezek mind olyan
Kis emberkék voltak. 
Kik e féltett kincs miatt 
Nemzetünkhöz szóltak. —

Micsoda kis emberkék
Mertek nyilatkozni, 
Hogy a magyar embernek 
„Szabad gondolkozni11. —

Ki volt a kis Széchényi, 
Kossuth, Deák — máski . . .? 
Törpék ahhoz, mi a nagy. . . 
Tessék kitalálni!?*

— Bámulatos nagy erő, 
„Kibicz" vagy te magad! 
Ki a sajtó ellen is 
Inditsz ludas hadat.

Zúdítsd azt a sok ludat,
Zúdítsd a sörtére,
De tudd meg, hogy elsőnek — 
Te kerülsz hegyét e !!

* Talán csak nem Bánffy ? ? Szedő

156. vh./1897. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó, az 1881. évi LX. t.- 
cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
selmeczbányai kir járásbíróság 2221. számú végzése 
által Zachar szül. Moczik Mária javára, — Zachar 
Károly és társa czég ellen 4000 frt tőke és járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása 
alkalmával biróilag le- és felülfoglalt és 1619 frtra 
becsült cserép-pipák, kupakok, pipaszárak, pipakészitő 
gépek, modellek és üzleti berendezésből álló ingósá
gok 4000 frt tőke, ennek 1894. évi május hó 1. nap
jától járó kamatai 12 frt 35 kr., megállapított eddigi 
1 frt 20 kr. jelen hirdetményi és az ezutáni költségek 
erejéig nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a selmeczi királyi járásbíróság 
2299./p. 897. sz. kiküldést rendelő végzése folytán 
Selmeczbányán leendő eszközlésére 1897-ik év junius 
hó 8-ik napjának délelőtt 8 órája határidőül kitü- 
zetik és ahhoz venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 

ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értel
mében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881.
LX. t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint 
lesz kifizetendő.

Kelt Selmeczen, 1897. évi május hő 20. napján. 
Francisey Béla, kir. bírósági végrehajtó.
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Tudomásul!
Van szerencsém a n. é. közönség- sziyes 

tudomására hozni, hogy 

füs2erkereskedesemet
Ia Deák Ferencz-utczában levő 

Ochtendung-féle házba 
tette xxx éu t,

hol egyszersmind szivar- és dohánytőzsdém 
és szeszes italok, rum, konyak, szilvorium, 
rozs-szesz és pálinka kimérésem is van.

Kérve nagyrabecsült pártfogását, maradok 
Selmeczbányán, 1897. junius havában 

kiváló tisztelettel

Stark Mihály,
kereskedő.

i

i Kincsen gonoszabb valami
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. d.esinfectioporok, bőr és gyer
mekhintő porok stb.) porlasztására is kivá
lóan alkalmas. — Selmeczbányán kapható a 

mk*- Sztankay-féle gyógyszer tár bán 
a ,,Reményhez“.

1897. évi 2237 szám
Árverési hirdetmény.

A zsarnóczai határban fekvő úgynevezett okruti 
malom malomberendezése fog az alólirt erdőhivatal 
irodájában nyilvános szóbeli árverés utján a f. é. ju
nius hó 21-ik napján délelőtt 10 órakor eladatni.

Kikiáltási ár 205 frt. 30 kr.

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

meleg B-cáb.cf-f-Clr'cScM:
kisebb kádakkal is berendeztem.

Fii rd oá ra k:
1 nagy kád használata . . . 40 kr. | 1 kisebb kád használata . , . 25 kr.

12 jegy nagy kád használatára 4 frt 12 jegy kisebb kád használatára 2 ft 50 kr.
Egy lepedő használata 4 kr.

A t. ez. akad, hallgatók, lyceumi, gymnásiumi, bányaiskolai valamint minden más 
iskolai tanulók és növendékek 1 fürdőjegyért csak 20 krt fizetnek.

A nyár tartamára

hidegvíz-uszoda zuhanyokkal
áll a n. é. közönség használatára a kővetkező időbeosztás és árak szerint:

Regeitől 8 óráig urak,- 8—10-ig hölgyek,- 10 -12-ig urak,- 12 órától d. u. 4-ig hölgyek,- 
4 órától estig urak részére.
Uszodai fiirdííárak:

1 fürdőjegy 10 kr. hölgyek vagy urak
12 ,, 1 frt ,, ,, ,, 99

1 „ iskolai leány és Hu növendékek
1 úszónadrág használata 2 kr. — 1 lepedő használata 4 kr.

.................................. :1-. Úszómesterről gondoskodva van.

részére
99

részére 5 kr.

Idényjegy külön alku utján.
Kérve nagyrabecsült látogatását, maradok 
Selmeczbányán 1897. május havában.

Versenyzők telhivatnak az árverés megkezdése 
előtt a kikiáltási árnak 10%-kát bánatpénzül az 
árverező bizottság kezeihez letenni.

Az árverési feltételek, valamint az eladandó 
tárgyak kimutatása az alóirt erdőhivatalnál meg
tekinthetők.

Zsarnóczán, 1897. évi junius hó 1-én.
M. kir. erdőhivatal.
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SZOMORÚ-DE IGAZ, 
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 v.esszük. 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.

kiváló tisztelettel

FIZÉLY KÁROLY
fürdő-tulajdonos.
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Olcsó árusítás
Weisz Ignácz füszerkereskedésében

Deák Ferencz-utcza. (saját liáziákaii).

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

felette
mig a készlet tart.

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

likőrökből álló készletet;

czikkeket

olcsón, a bevásárlási áron jóval alul árusíthatom, TB'JS
A j á n 1 o in :

Az akadémiai, lyceumi, g-ymnásiumi 
hallgató uraknak és az elemi meg 
többi iskolák növendékeinek rajz és 
mindenféle más papir, 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;

A n. é. közönségnek pedig a külön
féle fűszeráruk, kefék, festékek, stb. 
stbbiből álló készletemet, mig az tart. 
Különösen figyelmébe ajánlom kitűnő 

szűrő (filtir) 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.

Kiváló tisztelettel

Weisz Ignácz
kereskedő.

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

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

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

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

Selmeczbányán 1897. április hó 15-én.
Teljes tisztelettel

Langauer József.

HOFF JÁNOS
Maláta-egészség-itala.

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

a éye> vagy, ennél még több ideje annak, 
h°gy Öntől maláta-egészségsörét, valamint a 
többi maláta-készítményeket vásárolom. Ezek 
az egyedüli szerek, melyek nőm egészségét 
visszaszerezték.

Kérek uiabb küldeményt.
BŐGNEK C. JBées, Hofmühlgasse.

HOFF JÁNOS
Süritett-maláta-ki vonata.

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

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

HOFF JÁNOS
Maláta-egészségi-csokoládéj a.

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

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

Bámulatos volt csökönyös köhögésem meg
szűnése önnek maláta-kivonat-me.llczukorkáitól 

v. Zedliez-Neukirch Waidenbwg.

Czukorkái fölötte jó hatásvak nőmnek kö
högésénél és asthmatikus bajánál.

BUSCH, lelkész, Weisehütz.

Kaphatók: Selmeczbányán 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 ingyen és bérmentve. 8-8

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

803. sz.
1897. ikv. Árverési hirdetmény.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhirré teszi, hogy a selmeczi népbanknak vég- 
rehajtatónak Gyuriga Ignácz és neje Bozsik Antónia 
végrehajtást szenvedő elleni 700 frl. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a selmeczbányai 
kir. járásbíróság területén lévő Gyuriga Ignácz és 
neje Bozsik Antónia tulajdonául bejegyzett a selmecz
bányai 1361 sz. tjkvben -j- 3169 hrsz. pod járkom 
nevű kert 15 írt-, úgy a 3311 hrsz. ugyanoly nevű 
szántó és rét 30 frt-, végre Gyurigáné Bozsik Antó
nia tulajdonául bejegyzett az 1843 sz. tjkvben + 
3150 hrsz. 14 népössz. sz. Steffultón lévő ház és 
kertre 315 frt. ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1897. évi junius hó 18-ik napján dél
előtti 9 órakor a selmeczbányai kir. jbiróság tkvi hi
vatalában megtartandó nyilvános árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 1 frt. 50 kr., 3 frt. 
és 31 frt. 50 kr. készpénzben, vagy az 1881. LX, 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyministeri rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán- 1897. évi május hó 8-án.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság. Tiha Antal kir. ibiró.

HOFF JÁNOS MALÁTA-KÉSZÍTMÉNYEI
______________ GYENGÉK ÉS BETEGEK SZÁMÁRA.


