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szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

-----Megjelen minden vasárnap. -.......—.... .........

Felkérjük azon t. előfizetőinket, kiknek előfize
tésük e hó 1-én lejárt, hogy azt megújítani szíves
kedjenek, nehogy lapunk küldését beszüntetni legyünk 
kénytelenek.

A kiadóhivatal.

Husvét napján.
Valahányszor nagyobb ünnep hajnalához 

érek, mindannyiszor olyan különös érzelem fog 
el, mintha másképpen fújna a szellő, mintha a 
madarak másképpen énekelnének, mintha a ha
rangok hangja más volna, mintha fü, fa, virág, 
élő-élettelen, minden érezné a nagy nap köze
ledtét. Sokszor gondolkoztam e tényen, majd 
elmélkedéseim közepette odajutottam, vájjon nem 
lehetne-e ennek okául a mai divatos megfejtést 
önmagámban fellelnem, mely megfejtés az ilyen 
fajta lázas állapotra nagy bölcsen azt szokta 
odavetni: idegesség!

Végre is sikerült konstatálnom, hogy mind
ezt az illető ünnep jelentőségének mély átérzése 
szüli bennem. Valóban szinte az lenne különös, 
ha élő lény, ki tudatával bir vallásának, kö- 
zönbös maradhatna annak egyes kiváló momen
tumai iránt. Ez csak a teljesen elfásult lélek 
büntetése lehet.

Vonatkozásaiban egyike a legjelentősebb 
ünnepeknek a husvét. A halál és feltámadás, a 
legnagyobb gazság pillanatnyi mámorának és a 
megdicsőülésnek, a szenvedés és megbocsátás, 
a bűn és kiengesztelődés ünnepe.

Az ember teremtése előtt fellázadt angyalok 
hadat üzentek a menyországnak, hogy a poklot 
emeljék uralomra; később Káin kioltá öcscse

Három húsvéti tojás.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárezája. —

Volt nekem egy öreg barátom, a kinek abban 
tellett a különös kedve, hogy mindenféle tárgyat gyűj
tögetett, melyeknek ugyancsak csekély volt az értékük, 
akárki szemlélte is; még az ószeres is alig adott volna 
az egész szobányi lim-lomért talán öt koronát; de az 
én öreg barátom dehogy vált volna meg e kincsétől.

Ki tudja mily emlékek fűzték azokhoz a minden
félékhez, melyek között nem egy órát töltött csendes 
ábrándozásban; néha-néha még köny is szökellt sze
mébe, ha egy kopott, avult selyemszalagot, félbehagyott 
hímzést, kicserepesedett poharat nézett.

Nem egyszer faggattam érte, hogy hát minek 
tartogatja ő azt a sok mindenféle haszontalan holmit ? 
vagy mi emlékek fűzik hozzá?

Csak csóválta az öreg a fejét.
„Nem értesz te ahhoz, öcsém! S ha elmondanám 

az emlékeimet, még tán ki is nevetnél."
Az igazat megvallva, nem is voltam éppen olyan 

kiváncsi öreg barátom élményeire ; mert hiszen tudjuk, 
mily tárgyuak lehetnek egy agglegény emlékiratai, ha 
ugyan megírná.

0 sem szólt többé különös gyűjteményéről; 
én sem.

Beállt a husvét.
Engem, nem tudom milyen szentimentális érzet 

fogott el, hogy rá gondoljak öreg barátomra. Szegény
nek kije sincs, ki valamikép megörvendeztetné; viszek 
én neki húsvéti piros tojást.

Vettem piros selyemmel bevont, kibélelt, felnyit- 

vérét, mert nemtelen indulatainak rabja lön. 
Az ítélet borzalmas volt; mert a lázadók kár
hozattal lakoltak. Káin megrettent önnön Íté
letétől ; gyilkos! íme, a gononszság már mikór 
akarta kiirtani az igazságot, ám akkor rutul 
csalódott, rutul bűnhődött.

Annyi ezer év tűnt el ez első bűnök óta a 
semmiségbe. A népek megfeledkeztek ez igaz 
történetekről, mindinkább süllyedtek mignem 
oda jutottak, honnan csak az Üdvözítő végtelen 
irgalma szabadithatta ki őket. De hiába volt az 
események felmelegítése, hiába a csodákkal ér
velt tanítás, a pokol újra lázongni kezdett, Káin 
utódai „halált41 ordítottak az Igazra, és Jézus a 
a kereszten végezte az emberiség üdvéért fel
vett emberiségét.

haló tojást s bele szép tajték szivarszopókát; nagyon 
szerette az ilyeneket öreg barátom.

Örömmel fogadta; de azután, a mint a piros 
tojást nézegette, mintha elábrándozott volna valamin! 
Bizony, igazán, köny is csillogott szemében.

„Ne csodálkozzál" — szólt hozzám — „hogy el- 
érzékenyedtem. A hányszor ilyen felnyitható piros tojást 
látok, mindig eszembe jön egy ifjúkori történetem. 
Három piros tojás szerepel benne. Gyere, nézd meg, 
megvannak."

S ezzel elvezetett barátom az ő gyűjteményébe. 
Ott, külön kis szekrénykében, három piros tojás feküdt 
egymás mellett.

Az egyik, a legnagyobbik, szép piros bársonyból, 
arany czifrázatokkal; a másik piros atlasz, de a czifrája 
csak bronz; a harmadik közönséges tojás, pirosra festve, 
rajta nyílvesszőtől átjárt lángoló szív kikarczolva, alatta 
két betű, B. S.

„Látod ezt a három szivet?!" kérdezé barátom. 
Ezt az egyiket, ezt a bársonyost, szép, fiatal, gazdag 
nő kapta. Ez a másik itt, ez az atlasz, gyémántokat 
rejtett magába. Ez itt, ez az egyszerű; látod, semmi 
különös sincs rajta. Mit gondolsz, melyik volt a leg
becsesebb ajándék ?! Ha nem unod, elmondom a 
történetüket.

* **
Huszonhárom éves voltam, midőn megismerked

tem Véghi Margittal. Megszerettük egymást a fiatal 
szív egész odaadó hevével. Mily ábrándokat szőttünk! 
Azt hittük, az nem is lehet másként, minthogy egymáséi 
legyünk. Pedig hát másként lett. Egy nap azt adá 
tudtomra Margit apja, hogy fölöslegesnek tartja további

És, mi történt?! . . .
Az istenember előjön a sírból, összezúz

hatná megint a fellázadt poklot és Káin véreit 
mind hajdan; oh, most ezt nem teszi! Kozség- 
ről-községre jár, tanít, oktat, meggyőz, csodákat 
müvei, hogy a bosszúnak csak árnyéka sem 
kisért. A keresztrefeszitést” a menyországgal ju
talmazza, a tördőfésért átszűrt szivét, önmagát 
hagyta velünk, a sok keserűségért a jótettek 
egész halmazával viszonoz.

Nos, halandó lélek! lehetséges-e, hogy ilyen 
tények ünneplésekor érintetlen maradjon a vallást 
ismerő ember szive!? . . . Mily jól esik az örök
törvény, mely midőn az igaz diadalát hirdeti, 
erőt, lelkesülést önt a csüggedőbe, édes jutal
mat a rendületlenül kitartó szivébe! Mily jól 
esik a kibékülés a szentsir felemelt köve mellet! 
Mily jól esik a szeretet, mely hóhérjának is 
nagylelkűen megkegyelmez! Mily jólesik az * S 

alázatosság, mely felkeresi az undok betegséget 
a kétségbeejtő szegénységet, hogy a vérző sebre 
gyógyirt nyújthasson! . . .

Szerencsétlen, elátkozott az, kit ily pilla
natok nem hatnának meg. — ■— — —-------

Igen, a rossz, a gonosz, a gazság véglege
sen nem diadalmaskodhatott. Vagy azt hiszed, 
kedves olvasóm, hogy ez egyáltalán máskép tör
ténhetett volna? Tévedsz, ha ezt gondolod.

Midőn az isteni mestert halállal végezték ki, 
újak, egész nemzetek lettek az igazság evangé
liumának hirdetőivé, mert az eszmét, az igazsá
got sem megfeszíteni, sem keresztül döfni nem 
lehet. És az újak még bátrabban küzdöttek, mert 
meg voltak arról győződve, hogy a hamisság 
nem ülhet állandóan diadalt. Sajnos, sok vért, 
sok életet követelt már e küzdelem, de a kitartás 
legyőzi az akadályokat, mert az emberiség re
ménye az isteni tettekben rejtezik, miknek szó
zata a gonosznak serpenyőjébe még egy sze
mernyit sem engedhet.

•x X
X

Szeretett hazánk kritikus időket él. A szc- 
retetlenség kínos katasztrófákban üti fel lépten- 
nyomon hydrafejét. Az az őrült dulakodás, mely
nek hullámai mind erősebben döngetik alattunk 
a talajt; az a kirívó vallástalanság, mely vak
merőén botrányokat hajhász és a társadalomnak 
egyéb rákfenéi nem az isteni szeretet müve. Az 
a nyers szenvedély, az a kiáltó igazságtalanság, 
mely mások élete, vagyona, biztonsága, örökölt 
jogai ellen tör, nem a kálváriái keresztfánál 
gyökeredzett. Pedig, ideig-óráig tarthat csak a 
rut érdekek utáni harcznak képzelt vívmánya, 
mert az eszme, a jog; az igazság, mely a beth- 

látogatásomat, mert Margitnak ma lesz eljegyzése 
Birkenthal bankárral. Hogy mit éreztem e pillanatban, 
azt hiába kisérleném meg leírni. Mint aki nincs eszén, 
támolyogtam, ki tudja, merre, mig haza vetődtem. 
Napok teltek; semmi hirt sem vettem Margittól. Úgy 
látszik tehát, ő is, mint annyi más, eladta magát, a 
gazdagságot választotta.

Aznap reggel, midőn esküvőjét volt tartandó, kis 
levélkét kaptam. Felismertem az ő keze vonását, bár 
észrevehetőleg nagy izgatottságban Írhatta. „Kedves 
barátom! Mi nem lehetünk egymáséi! Bocsáss meg; 
nem tehettem másként!" Ennyi volt az egész.

Képzelheted kedélyállapotomat. Utaztam, hogy 
feledjek. — Most sem feledtem el!

Megtudtam azután, hogy Margit nem boldog. Fér
jének nem volt meg az a gyöngéd, finom érzése, mely 
Margit kedélyét le tudta volna kötni, szivét megnyerni. 
Margit hangulata mindinkább búskomorságra hajlott; 
hiába halmozta el férje drága ékszerekkel, hiába vette 
körül fénynyel, pompával.

Egy nap, éppen husvét hétfője volt, mint ma; 
az eső zuhogott, s én elmerengve ülök Íróasztalomnál, 
midőn hirtelen kitárul az ajtó s zihláló mellel, sápad
tan, esőtől csapzott hajjal belép Margit.

„Oszkár! Fogja ezt a piros tojást; égeti a kezemet, 
a lelkemet! Vigye az apámnak; az övé, a mi benne 
van. Én nem tudnék szeme közé nézni: Oh, de ilyet, 
ilyet cselekedni meg velem! Ez férj?! Ez ember?! 
Vigye ezt a tojást az apámnak; mindjárt, rögtön, ha 
valaha szeretett. Isten veled!"

Én még nem is ocsúdhattam fel ámulatomból, ijed
temből,midőn Margit letéve asztalomra azt a pirosbársony 
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lehemi jászolban született, ha gyéren tisztelik és 
követik is, mégis győzni fog. A mennyország 
nem veté alá magát a bűnös angyaloknak és 
Káin Ábelnek csak porhüvelyét tehette érzéket
lenné, lelke felszállt oda, honnan a hivő ember 
erkölcsi ideálját kapta, kire mindenkoron áhita- 
tos büszkeséggel hivatkozik : Feltámadott!

.... Drága nemzetünk is ezer év óta har
czol már ez őseink vére által megszentelt föld 
felett. Sok millió testvéreink hullottak el azóta, 
kiknek még nyugvóhelyét sem találnék. Újak 
születtek helyükbe, a milliókat újabb milliók 
pótolták, hogy átvegyék öröküket a dicső nagyok
tól; nem a földi javakat, mert ami földi, az mú
landó, ma enyém, holnap tiéd, hanem a nemeseb
bet, az — eszményi részt. Ezrével állhatnának 
a kövek, mik a nagy tettek fenségét hirdethet
nék, patakként szentelte vér a hantokat, hol az 
elesettek szent törekvéseikért hörögték ki lelkű
ket, ezrével a hely, mely tanúja volt a megtáma
dott igazság melletti irtózatos bajvivásoknak.

Haj eljön, de jöjjön is minél előbb a nap, 
mely nyugalmat, egyetértést, boldogságot rejt 
méhében a magyar nép számára! Igen, eljön, 
de jöjjön is minél előbb a nap, mely a tövist, 
a kálváriát megdicsőitse! Én nem is esem e tekin
tetben kétségbe; nyugodtan várok, hiszen a szent 
Husvét az örök igazság diadalát hirdeti.

Feltámadott!! . .. Alleluja!!
Váczy István.

Közegészségügy és Bélabánya.
A „Selmeczbányai Hetilap“-ban f. évi márczius 

26-án „Közegészségügy és Bélabánya" czimmel meg
jelent czikkre, miután abban az orvosok működése is 
érintve van s a leczke nekem is szól, legyen szives 
Tekintetes Szerkesztő ur becses lapjában megjegyzésem
nek helyt adni.

A czikk röviden összefoglalva azt mondja: hogy 
hazánkban a közegészségügyi állapotok tarthatatlanok. 
Hogy a nagy gyermekhalandóság miatt a nemzet szám
ban, lassan növekszik. Hogy kevés az orvos, pedig 
szakképzettségűknél fogva, szellemi vezetésük és ta
nácsaikkal, a nemzet pusztulását megakadályozni ők 
vannak hivatva. Bélabányának épen nincs orvosa; egy 
órányira laknak onnan az orvosok s ezek Selmeczbányán 
annyira igénybe vannak véve, hogy sokszor a legjobb 
akarat mellett sem szakíthatnak maguknak annyi időt 
hogy Bélabányára kimenjenek s igy kénytelenek a, 
hetegeket napokon keresztül a spehár urak gond
viselésére bízni. Embereink sokszor nem is jelentenek 
beteget, mert vagy félnek, hogy bányakórházba viszik . 
vagy mert nem akarják a beteglátogatókra bízni ma
gukat. Elmondja továbbá a czikkiró, hogy a bánya
munkásokról azonban, úgy, ahogy csak gondoskodva 

húsvéti tojást, mely ngy égette kezét, lelkét, már el is 
tűnt; kisiettem utána; hiába; elveszett szemem elöl — 
örökre. Soh’sem hallottuk többé hírét.

Én elvittem azt a piros tojást Véghinek, s el
mondtam, hogy jutott az kezembe.

Véghi megrettent; nem állhatta meg, hogy resz
kető kézzel szét ne nyissa a tojást; két papirlap volt 
benne. Alig tekintett bele, midőn a felvillanó öröm 
torzvonása vonaglott arczán, majd ijedten rám bámult; 
szája egyet-kettőt kapkodott; kezével szétütött, s le
terült élettelenül; megütötte a guta. Mi volt e két 
papírlapra Írva, azt el nem árulhatom; ne bántsuk a 
halott ember becsületét; csak annyit mondok, hogy 
Margit egyszerre a mártír dicsfényében tűnt fel lelki 
szemeim előtt; feláldozta magát atyjáért, anélkül, hogy 
udta volna, mi az, a miért apja őt eladja; s a férj 
oly gyöngédtelen volt s ajándékba adta neki, mit el 
kellett volna titkolnia előtte örökre.

Ezt Margit gyöngéd érzékű szive el nem visel
hette. Menekült onnét, hol kín lett ránézve még a le
vegő is. Ki tudja, mi lett belőle?!

Tizenkét év telt el azóta. Mesze kerültem egy 
nagy alföldi városba.

Visszavonultan éltem; alig érintkeztem valakivel.
Jött aztán, ami kivett egyformaságomból.
Lakásom felé bandukoltam, midőn valami robogás 

zaja, kiáltások zürhangja üti meg fülemet.
Két tüzes ló elragadott egy szekeret. Vágtatva 

közeledtek felém; de ott az a vén anyóka, Istenem, 
a következő pillanatban el lesz gázolva!

De mihez eddig senkinek sem volt bátorsága, meg
tette egy deli, szép legény.

Odaugrott s épen jókor rántotta félre a lovakat, 

van; de a lakosság többi része betegségében házi
szerekre van utalva, komolyabb bajoknál az Isten 
kegyelmére bízva, mert az orvos kihozatala 5—6 írtba 
kerül. Orvost kér tehát a czikkiró — a bélabányaiak 
nevében városukba, mert ehhez jussuk is van, ki
terjedt nagy erdőségük jövedelme megbirja az orvos 
fizetését.

Első helyen, mint kincstári bányaorvos a czikkből 
saját személyemet is érintő részből vonom le a con- 
sequeniiát. Minden embernek, ha még oly szerény is 
a hivatása, a melyet betölt, meg van a maga jogköre. 
Bányamunkásaink tudják azt jól, hogy úgy saját sze
mélyük, mint családtagjaik részére a bányakincstár 
orvost tart, kinek kötelessége a jelentkezett betegeket 
gyógykezelése alá venni; orvosát a munkás meghívja
— most már sürgős esetekben telephon utján is — 
vagy könnyebb megbetegedési eseteknél nála jelent
kezik. A bányakincstár minden orvosa mellé beteg
látogatót rendel ki, kinek ügykörét itt fölsorolni czélom 
nem lehel; ebből e helyt Csak annyit említek föl, hogy 
a beteglátogatót időnként kiküldi az orvos, mint a 
társláda ellenőrző közegét, mert egyes kevésbbé lelki
ismeretes munkásnál gyakori az eset, hogy minden 
csekélyebb bajnál beteget, jelent, otthon marad; 60 
krajczár alapbére után 45 krajczár kórpénzt kap, az 
elveszített napi 15 krajczár bérért végzi az otthoni 
teendőit, esetleg házon kívül is foglalkozik. Ezen ellen
őrzés gyakorlásával a beteglátogató van megbízva. Nem 
akarom én ezzel a mi szorgalmas és becsületes mun
kásainkat vádolni, hason szimulálás csak egyes kivételes 
esetnél fordul elő. Ilyen ellenőrzési útja alkalmával 
átköti a beteglátogató a munkások kisebb sérüléséit, 
sorra látogatja a járolagos és fekvő beteget, kikről az 
orvosnak jelentést tesz,. Az orvos kötelességének tuda
tában minden egyes esetben, ahol a látogatást szük
ségesnek tartja, meglátogatja a beteget. Hivatása lelki
ismeretes és pontos betöltésére az orvost, nemcsak a 
társadalmi állása elfoglalása előtt letett esküje kötelezi, 
de az oklevele átvételénél tett ünnepélyes fogadalma, 
azután meg egy kissé a mindnyájunkba beoltott hunia- 
nismus is.

Saját személyemet illetőleg kimerem mondani,
— s megvagyok győződve épen igy a többi selmeczi 
kartársak is — hogy, a reánk adott munkát mindig 
kellő ügybuzgalommal teljesítem, ez irányban szemre
hányást még a felettes hatóságomtól sem fogadok el, 
annál kevésbbé a czikklrótól. Orvosi teendőimet vég
zem ezentúl is, mint étidig. A kórházba beteg mun
kásainkat igenis beküldjük, a midőn ok van rá; a 
czikkiró megnyugtatására azonban egy kis statisztikát 
állítottam össze, a melyből az tűnik ki, hogy az utolsó 
5 év alatt, 1894—1898-ig, Bélabányáról összesen 27 
munkást szállitattam a bányakórházba; ha a munkás 
kívánsága és óhaja a kincstár megkárosítása nélkül 
történik, annak mindég szívesen adok helyt.

Ne méltóztassék X czikkirónak az orvosokat köte
lességmulasztással vádolni; minden orvos annyi mun
kát vállal, amennyit ereje megbir s elvégzi azt, még ha 
e munka a nap és éj legnagyobb részét is venné igénybe. 
Az elvállalt kötelességek közölt — nemcsak nálam, de 
a kartársaimnál is — legelső az, amely részünkre a 

hogy a szekér át ne gázoljon az egyik ló lökésétől 
levelett öreg asszonyon.

A lovakat azután lefogták; az ájult öreg asszonyt 
pedig az a derék, szép legény, ki pedig maga is meg
sérült, bevitte a legközelebbi házba, melynek ajtajából 
részvétteljes, fiatal leáriyarcz nézett ki. Magam is be
mentem; érlek valamit az orvosláshoz, sebészethez.

Az anyóka hamar magához tért, megajándékoz
tuk ; elment a maga lábán ; az ijedtségen kívül más 
baja nem esett. De nagyobb baj esett a szép legény 
szivével.

Két varró leány lakott ott; testvérek. Az egyik 
szőke, a másik barna.

A szőke dehogy hagyta volna igy elmenni a 
fiatal embert, vérző homlokkal; bekötötte szépen sebét, 
de annál nagyobbat ütött rajta kökényszemével. Hogy 
összevillant annak a kettőnek a szeme! — Jól láttam 
én, hogy az a fiatal ember, ki különben asztalos volt 
s a maga ura, először ugyan, de nem utoljára van itt.

A közben szemügyre vettem a másik leányt, a 
barnát.

Ez az arcz oly ismerős; de annyira, hogy szivem 
felbobban tőle.

Istenem, ez a barna leány Margitra emlékeztet.
Nem untatlak sokáig. Negyven éves létemre bele

szerettem az idősebb, a barna leányba. Eltagadtam ez 
érzelmet saját magam előtt is; de hiába. De jó, hogy 
legalább nem nyilatkoztam.

Megmaradtam egyszerűen házi barátnak; bizal
mas barátjuknak fogadtak; hogyne, hiszen ismertem 
rég boldogult édes anyjukat, Margitot.

Megtudtam tőlük, hogy kézi munkával kereste 
kenyerét, az éjjeket is átvirrasztva.

_ ________ _____ _______ ________  1899. ápriíis 2. 

megélhetést első helyen biztosítja, tehát nálam : a kincs
tári bányaorvosi teendő, mit pontosan és lelkiismerete- 
tesen végezni mindig szigorú kötelességemül ismerek

Nincsen ház, amelynek küszöbe előtt söpörni ne 
lehetne; de a legtöbb orvos kérkedés nélkül sorozhatja 
magát a társadalom azon munkásai közé kik a leg- 
felelősségterhesebb hivatást végzik. Az orvos a könyö- 
ruletesség oltárán naponként áldozik. Egy kis vagyont 
tenne ki az orvos jogos követelményeinek azon része 
amelyet kiegyenlíteni a nagyközönség egyrésze sokszor 
megfeledkezik és az, melyről az orvosba beteg súlyo
sabb anyagi gondjai miatt, sok esetben önkényt lemond. 
Avagy akadna-e oly könyörtelen lelkű kartárs, ki elő
ször az anyagi hasznot mérlegelné s azután sietne csak 
a beteghez? Kinek szive ne érezne fájdalmas megindu
lást akkor, nndőn jelentik neki, hogy embertársa kínok 
között, segedelem nélkül vergődik, befogva vérző sebét 
elhomályosuló tekintettel nézi összeroncsolt testrészeit’, 
varva az orvost, kitől élete megmentését remélli.

Hát hogy is állnak a bélabányaiak orvos dolgában ?
Belabanyat egy kis órányi távolság választja el 

belmeczbányától; lakosainak nagy része orvossal el van 
latva, mert úgy a kincstári, mint a szent-Mihály-tárói 
dohanygyan és vasúti munkásoknak, valamint a város 
szegényeinek külön-külön meg van a saját orvosa. Ezen
kívül tálán 20 család lenne még Bélabányán, kiknek az 
orvos latogatasait fizetni kell,... dehát lépjen e néhány 
csalad az orvosok egyikével — kihez legtöbbja bizalma — 
szerződési viszonyba, hogy igy az orvos egy-egy utjáért 
ne 6 frtof, de ennél jóval kevesebbet számítson.

Vagy, miután a két testvérvárosnak úgy is alorvost 
fog kelleni tartani, kérelmezze Bélabánya a város tör
vényhatóságát, hogy a kinevezendő alorvos hetenként 
legalább egyszer bizonyos napon és órában jelenjék 
meg Bélabányán, amely alkalomkor a biztosi hivatalnál 
jelentkezett, idült és járólagos betegek névsorát tudo
másul véve, őket sorra látogatja; egyúttal kérje meg 
Belabanya közönsége a fennt jelzett munkásosztályok 
orvosait, hogy amennyiben hivatásuk Bélabányára szó
lítja, nézzenek be a biztosi hivatalba, hol a saját orvossal 
nem bíró betegek jelentkezzenek, kiket aztán — nem
csak a saját, de a többi kartársaim nevében is merem 
az Ígéretet koczkáztalni — a körülményekhez képest, 
díjtalanul is szívesen látjuk eJ orvosi tanácsainkkal. Alig 
van nap, hogy orvos ne menjen Selmeczről Bélabányára 
de természetes, ki-ki a saját betegéhez, kit, ha véletlenü 
a varos végén lakik, megnézvén, hazafordulunk anél- 
kűl, hogy ötletünkről a hatóságnak, vagy a lakosok
nak tudomása lenne.

Ez alapon lehelne csak a bélabányai orvoskérdést 
megoldani és azon néhány család óhajának eleget tenni, 
kik orvos hijján vannak, vagy orvoshoz csak tetemesb 
kiadás árán juthatnak; mert azt nem hiszem, hogy a 
munkaadók külön terhet vállaljanak magukra s a Béla
bányán létesítendő orvos-fizetéshez, habár csekélyebb 
évi megterhelteléssel is hozzá járuljanak; nincs okuk 
orvosi és egészségügyi berendezéseiken ez idöszerint 
változtatni. Nem maradna tehát egyéb hátra, mint az 
egész terhet a város közönségére róni.

Hozzávelőleg mennyi lenne ez a teher? — Csekély 
személyem 16 évi selmeczbányai orvosi működésem

Mindig szomorúnak látták. A rejlett bu és sor
vasztó betegség végre sírba döntötte. Sohsem tudta 
meg a két leány tőle anyja történetét. Én is hallgat
tam róla.

Miért busilsam el ezt a két fiatal szivet?!
Elég, ha én búsulok! S volt újabb okom rá. 

Malvint, a barnái, valami gazdag gavallér kerülgette s 
a leány, észrevettem, szívesen hallgatta édes beszédét; 
kaczér volt.

Nekem ösztönöm súgta, hogy az az urfi nem 
jóban töri a fejét. Intettem tőle Malvint, de még kine
vetett vele ; be más ember volt az a. másik, az asz
talos!

A nyílt, becsületes férfijellem csak úgy sugárzott 
homlokáról; szerette is a szőke; igazán, őszintén.

Husvét hétfőjén mindkét udvarló hozott ajándé
kot. A lányok dicsekedve megmutatták. A gavallér piros 
atlasz szivet, benne gyémántos gyűrű, fülbevaló. A 
másik pirosra festett, egyszerű tojást, belé nyíllal átfúrt 
lángoló szív volt karczolva és B. S. — Bogár Sándor.

Az a gyémánt bűn útjára terelte Malvint, a bar
nát. Ott hagyta nővérét, hogy a gavallért, a csábitót 
kövesse. Néhány év múlva hozzám vetődött, elhagyottan, 
szegényen, betegen, mije sem volt, csak az az atlasz szív ; 
ezt rám hagyta emlékül, midőn karjaim közt meghalt. — 
A szőke leány esküvője napján ajándékozott meg em
lékül ez egyszerű tojással; azt kívánta hozzá, hogy 
boldog legyek, még olyan, mint amilyen ő lesz Sándorral.

Boldogok is voltak, sokáig!
Most már ők is pihennek; s én itt vagyok még; 

nem nyughatom még; s nem tudom elfeledni első s 
ennek visszfényét: második boldogtalan szerelmemet.

Abai Ottó. 
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ideje alatt Bélabánya és vidékén, a magán orvosi gya
korlatból fuvar dijakkal együtt — jegyzeteim alapján — 
összesén 165 irtot vett be: egy év alatt tehát 10 írtnál 
valamiver többet, miből ha á fuvardíjat leütjük, alig 
marad egy évre átlag 8 frt; megengedem, hogy a tisz
telt kartársak, az őket ért bizalom utján szerencséseb
bek voltak, de véleményem szerint a bélabányai orvos
nak, fizetésén kívül vagy éppen semmi, vagy oly csekély 
bevétele lenne csak, amit a fizetés megállapitásánál 
számba venni nem lehet.

Vegyük csak alapul azt a legcsekélyebb összeget, 
amelyet a bányakincstár ad fizetésképen orvosainak, 
mely lótartási átalány, lakhérilleték, fajárandóság és napi 
dijakkal együtt közel 1700 írtra rúg, illetve a fizetési 
fokozatban lelt előléptetés után 1900 frtra ; s az ered
mény mégis az, hogy ahol ezen jövedelmen kívül a 
kincstári orvos magángyakorlat után mellékjövedelemre 
nem számíthat, állását ott hagyja, hogy magának más- 
helyűtt biztosítson, minden pálya között legköltségesebb 
tanulmányai után, képzettségének megfelelő és jövőjét, 
a megélhetést biztositó állást. Tehát ezen számításom 
alapján tegyük a bélabányai orvos javadalmazását 1900 
frtra,.. . nem hiszem, hogy még abban az esetben is 
belemenne Selmeczbánya e tetemes évi megterhelte- 
tésbe, ha Bélabánya csakugyan fejős tehene lenne az 
előbbinek.

Hátra van még röviden arról megemlékezni, hogy 
a bélabányai lakosok testi és szellemi fogyatkozásának 
mi a valódi -oka ? hál szerény véleményem szerint nem 
az, hogy ott orvos 'nem lakik, vagy hogy az orvos 
elkésve érkezik ; másban kell az okot keresnünk, hogy 
Bélabányán annyi az idióta, hülye, buta, angol és gör- 
vélykór által csontrendszerükben eltorzult nyomorék 
törpe, hogy czikkirónak igazat adva, ma holnap alig 
lesz olt katonának való legény, ha ez a visszafejlődés 
tovább is még igy tart.

Messze-kellene mennem, hogy ezen sajnos és káros 
állapot valódi okára rámutassak, ez pedig jelen czik- 
kemnek czélja nem lehet, röviden jelzem tehát csak, 
hogy a bélabányai lakosság testi és szellemi fogyat 
kozásainak legfőbb oka: a minden kritikán alóli 
lakás viszonyokban, a rósz ivóvízben, a fehérnye- 
szegény tápszereknek élvezetében, a -szeszes italok 
mértéktelen fogyasztásában, leginkább pedig bányász
népünknek őseitől átveti nősülési szokásaiban kell ke
resnünk, ki elvétve hoz csak egy tanyai csont és izom
rendszerében jól fejlett leányt feleségül, mert az más 
divatnak hódol, mint az ő bennszülött hajadona, de 
meg amúgy is kinevelnék, ha egy piros-pozsgás idegen 
leányzónak mondaná el az anyakönyvezető előtt a 
hóllomiglant.

Nem a bányamunka teszi népünket tönkre, se 
nem az orvosok állítólagos kötelességmulasztása, mint 
ezt többen hinni szeretik, de a fölsorolt és még esthe- 
tikai szempontból elhallgatott sok egyéb ok, leginkább 
azonban az utolsó helyen említett hagyományos nő
sülési szokás, ehhez óhajtok még a t. olvasó közönség 
becses engedelmével hozzá szólni és némi magyarázattal 
szolgálni. Előre is kijelentem hogy az állatvilágból 
fölhozandó hasonlattal arra ne következtessen a t. ol
vasó, hogy Darvinisla vagyok, az átalakulás elvének 
nem vagyok annyira hive, hogy elmerném fogadni mi
szerint a Teremtő legtökéletesebb alkotása az ember 
a végtelen idő hosszú során majomból lett eszes lénnyé, 
példának azonban megjárja és megdönthetetlen tény, 
miszerint az állatvilág és a .növényországban a fajne- 
mesités keresztezés utján történik; a nélkül, az évek 
hosszú során a legnemesebb állat is elcsenevész, de- 
generál.

Nem vág e czikk keretébe, de az elmondott sok 
komoly dolog után elpletykázom, miszerint orvosi pá
lyámat egy alföldi kissebb városkában kezdtem. Gyö
nyörűségem tellet benne, végignézni, midőn vasárna
ponként a nép, mindnyája erőteljesen fejlett szép legény, 
szép sorrendben templomába felvonult; nem volt ezen 
5000 lakosú városkában egyetlenegy hülye, buta vagy 
angolkóros; a városnak volt állandóan 1—2 század 
huszársága; no már most ha azt kérdezi tőlem a t. 
olvasó, hogy micsoda oki összefüggésben van a huszár- 
ság a lakosság egészséges testi és szellemi fejlettségével 
elmondom azt is, vagy mondja el helyettem azon mező
város egy megélemedett anyókája, a kit midőn egy 
alkalommal az iránt interpelláltam meg, hogy az már 
mégsem járja, hogy midőn a gazda a határban fárad, 

s a huszárok a városon felvonulnak, az asszonynépség 
a gyurótáblát s a félig kidagasztott kenyértésztát is ott 
hagyja, hogy a nyalka legénységet megbámulja. Az 
öregség barázdáival fedett ránczos arczu némber erre 
azl válaszolta: hát tetszik tudni a szokás anyáról - 
anyára maradt ránk, hogy áldott állapotban mindég a 
'legszebb és legerőteljesebb legényt bámuljuk meg, s ha 
e közben még. egy nagyot is sóhajtunk, a magzat bizo
nyosan a megbámultra hasonlít. „Honi sóit qui mai 
y pense." Nem akarok ezen néphit érdemleges meg
vitatásába bocsájtkozni, csak annyit még, hogy váro

sunk buzgó tanácsa már évek óta fáradozik, hogy 
Selmecz-Bélabánya katonaságot kapjon, de sajnos . . . 
lévén mi a hadügy legmagasabb köreinek mostoha 
gyermekei, eddig még csak odáig jutottunk, hogy biz
tatást nyertünk és előjegyzésbehoztak; a kivi lel talán, 
következik, a jövő században. De hogy tárgyamat komoly 
oldaláról is megvilágítsam, constatálom és fölhozom azt 
a statisztikai adatot, hogy az ország 200,000 lakosára 
esik annyi idióta és nyomorék, mint Selmecz-Bélabánya 
12.000 lakosára.

Tanítani kell a népet az egészségtan alaptételeire, 
de nemcsak az orvosoknak, hanem mindazoknak, kik 
hivatva vannak a nép szellemi éleiét irányítani, fej
leszteni; szívesebben hallgat a nép az ő papjára, 
jegyzőjére, tanítójára, az ő szavukat inkább megérti, 
mint az orvosét ; de különben is mit használ az az öt 
percznyi szellőztetés, a jó levegő, mely az orvos által 
nyitvatartott ajtón betódul, midőn az ablak egész télen 
át be van tapasztva, az ajtó elzárva. Tanítsuk arra is 
a népet, hogy a születés, menyegző és elhalálozásoknál 
ne üljön olyan költséges torokat, a melynek aztán 40 
napos böjt a vége s a böjtre ismét a test elsatnyulása 
következik.

Elhiszem, hogy a krónikás följegyezte, miszerint 
Bélabányának fénykorában orvosa is volt. „O Jupiter, 
si mihi reddidit praeleritos annosl!" de hát hiába, 
ma már szegényesen kell berendezkednünk, vége az 
ezüstkorszaknak, a régi dicsőségnek.

El kell a jelen szerényebb viszonyainkkal számolni, 
egészségügyi berendezéseinket úgy javítani, hogy az a 
czélnak is megfeleljen, de még a terhet is elbírjuk, 
mert ha a tulkövetelmények, megterheltetések követ
keztében önálló rendelkezéssel bírni megszűnünk s be
osztanak a megyéhez, akkor Tepla vagy Zsakil sorsára 
jutunk, a mely községek egészségügyi berendezéseivel 
Bélabánya talán még sem cserélne.

_ Dr. Stuller Gyula.

Erkölcsjavitó módszer.
Az iszákosság terjedésének meggátlása forog szó

ban ; valóban egy oly kérdés, mely megérdemli, hogy 
vele nemcsak az illetékes hivatalos körök, hanem maga 
a nagyközönség is foglalkozzék.

Az államnak hivatása és kötelessége nemcsak a 
polgárok vagyon- és személybiztonságát megvédeni, a 
közművelődést előmozdítani és az országot kűl- és bel- 
ellenség ellen megvédeni, hanem többek között a köz
erkölcsre is felügyelni s azt a körülményekhez képest 
javítani, sőt ha szükségesnek látszik, anyagi áldozatot 
is kell e czél keresztülvitelében nemcsak neki, hanem 
a polgároknak is hozni.

Talán azt mondhatjuk, hogy az erkölcs egy nép 
tükre és egy jó erkölcsökkel biró nép nemcsak tekin
télynek, hanem jólétnek is örvend.

A-jó honpolgár nem is fogja megakadályozni az 
államot eme szép törekvésében, ha látja, hogy az esz
köz, mely ennek elérésére használtatik, alkalmas és 
biztos eredményt nyújt.

Szép és dicséretre méltó dolog ez s a „győzzön 
a jobb" elvét minden polgár szívesen teszi a magáévá 
de csak akkor, ha a fennen hangoztatott „közönség 
érdeke" nem hamis czégér, hanem.csakugyan valóság.

Elörebocsátva ezeket, már most tudomására hozom 
a t. olvasóknak ama kellemes hirt, hogy most egy a 
közerkölcs javítását czélzó akczió van folyamatban, 
sajnos azonban, hogy a nemes czél keresztülvitelére 
használt eszköz semmiképen sem felel meg és a jobb 
erkölcs nem csak hogy nem lesz, de sőt ráadásul szá
mos adófizető polgár lesz anyagi érdekeiben erősen 
megtámadva illetőleg megcsorbitva.

Lássuk most e tervbevett akczió keresztülvitelére 
használt eszközt.

Talán többen tudják, hogy a pénzügyi kormány 
egy törvényjavaslatot lett a Ház asztalára az italmérési 
engedélyek reformálása tárgyában. Szükségtelennek tar
tom a törvényjavaslat egyes paragrafusaira részletesen 
kiterjeszkedni, mert nagyon távol áll tőlem, sőt nem is 
szabad, hogy czélom legyen a törvényjavaslatot kritika 
tárgyává tenni.

Magának a törvényjavaslatnak amúgy is csak egy 
olyan erkölcsi háttérrel biró pontja van és csak ezzel 
az cgygyel óhajtok e czikkben röviden foglalkozni, mert 
a többi pont már egyes privátérdekeket szolgál s mint 
ilyen, jelenleg megvitatásra nem alkalmas.

Hangzik pedig a nevezett törvényjavaslat 5-ik §-a 
ekképen: „Kereskedésekben és szatócsüzletekben csak 
a szeszes italok kismértékben való elárusitása, továbbá 
a szesz és abból készült közönséges pálinka kizárásá
val, csakis egyéb égetett szeszes italoknak álló vendé
gek részére való poharazása és utczára való kimérése 
gyakorolható."

Tehát a törvényjavaslat e pontja szerint a keres
kedésekben tiltva lesz a szesznek és abból készült pá- 
inkának poharazása és utczára való kimérése, mert 
— mint a törvényjavaslat indokolása mondja — ezen 

intézkedéstől azt várja a pénzügyminiszter, hogy a kö
zönséges szeszből készült pálinka forgalmának korláto
zása mellett az iszákosság csökkenni fog.

Ez — igy futólag olvasva — elég tetszetősnek 
látszik, mert hiszen az iszákosság csökkentése csakugyan 
fontos és szükséges dolog, de ezt az által soha.el nem 
érjük, ha a pálinka poharazása és utczára való kimé
rése a kereskedésekben elliltatik, mert az igazi részeges 
korhely ember nem a kereskedésekben szokta a sárga 
földig leinni magát, hanem csakis a pálinkás butikok
ban és korcsmákban. Még mindig jobb tehát, ha a 
szegény ember a álinkát haza viszi, mintha az említett 
helyeken az utolsó garasát is elissza. A köznépnél külö
nösen gyakran előfordul, hogy maga az asszony veszi 
meg a kereskedésben a pálinkát és viszi haza az urá
nak, csakhogy az a korcsmába ne menjen.

És ha az üzletben iszik is az illető ott a huza
mosabb tartózkodást és a mértéktelen ivást úgy sem 
engedik meg neki.

Ha tehát csak azt akarja a törvényjavaslat ille
tőleg a miniszter, hogy a pálinkának kereskedésekben 
való poharazása és utczán át való kimérésének eltil
tása által az iszákosság csökkenjen, akkor ugyan kár 
és fölösleges lenne az eddigi szokást és gyakorlatot 
megbolygatni és a kereskedőknek üzleti forgalmát meg
rövidíteni, mert ezzel a megszorítással a részeg emberek 
számát egyetlen egygyel sem fogja lejjebb szállítani.

Csakis a korcsma az egyedül erkölcsrontó hely 
és a modern kor eme veszedelmes betegségének baczil- 
lusai kizárólag a korcsmái levegőben vannak

Kétségtelen ugyan, hogy az égetett szeszes .folya
dékok legközönségesebbike, a szesz és abból készült 
közönséges pálinka örvend a legnagyobb fogyasztásnak 
és épen ezért főfontosságu kötelessége is az-államnak 
a fogyasztást valamiképpen megszorítani.

Nem azonban a jelzett módon 1 Tudvalevőleg a 
köznép jiemcsak nálunk Selmeczbányán, hanem más 
vidékeken is kizárólag a szeszt és az abból készült pá
linkát fogyasztja, mert anyagi viszonyai a szegény köz
népnek és munkás osztálynak meg nem engedik,, hogy 
a jobb minőségű szeszes italt fogyaszhassa.

El lévén már most az ut a kereskedéstől zárva 
kénytelen lesz a szegény ember (mert a munkásosztály
nál és egyáltalában a köznépnél az ivás úgyszólván 
szükséggé fejlődött ki) a korcsma pálinkájához fordulni. 
A mint azután az ilyen ember a korcsma küszöbét 
átlépi, többnyire teljesen neki adja magát az ivásnak, 
rósz társaságba keveredik, munkakedvét elveszti, család
jára nem fog gondolni, egyszóval a közerkölcs nem hogy 
javulni nem fog, de a jelenleginél is mélyebbre fog 
sülyedni!

Tény az is, hogy az italmérési üzletek valóban 
gombamódra elszaporodtak, és igy az italmérések szá
mának korlátozását, már természetesen az eddig enge
délyezett üzletek szerzett jogának respektálása és 
anyagi helyzetűk biztosítása mellet is feltétlenül szük
ségesnek tartjuk, sőt czélszerü volna, ha az engedélyek 
kiadásánál nem csupán a lélekszám aránya, hanem 
az ily üzleteknek egymástól való bizonyos távolsága is 
szabályoztatnék.

Legjobban lehetne a dolgon segíteni oly módon, 
hogy újabb engedélyek egyáltalában ki ne adassanak. 
Ez az eljárás teljesen helyes és indokolt volna, és annak 
hasznos voltát látva, abban minden társadalmi osztály 
megnyugodnék.

Jogi szempontból véve a dolgot, egyáltalán kér
dés tárgyát sem képezheti, hogy a jelenlegi engedélyek 
megcsorbittassanak, mert a pénzügyi kormánytól ez eljá
rás határozottan nagy méltánytalanság lenne, a mire 
semmi elfogadható ürügyet találni nem lehet.
Különben a törvényjavaslat mai alakjában több oly intéz
kedés életbeléptetését tartalmazza, melyek régen szer
zett jogok elkobzását czélozzák.

A mi az anyagi oldalt illeti, a törvényjavaslatból, 
ha törvényerőre emelkednék, sem a kincstárnak sem 
a közönségnek nem volna semmi haszna, ellenben ország
szerte csak zavarokat idézne elő, és ezer meg ezer 
család megélhetését tenné lehetetlenné.

Mert eddig az élelmi és háztartási áruczikkekkel 
együtt a kereskedésben szerezte be a köznép a pálin
kát, esetleg azt ott el is fogyasztotta, ezután azonban 
keresetének legnagyobb részét, talán az egészet a korcs
mába fogja vinni, a kereskedőnek pedig az élelmi czik- 
kekért fizetni nem fog és nemsokára be fog következni 
az az idő, hogy a köznép még nagyobb nyomorban 
fog tengeni, mint most.

Egybefoglalva a mondottakat, ismételten csak azt 
jelenthetem ki, hogy a baj orvoslása helyett a baj növesz
tése, az erkölcsjavulás helyett erkölcs-sülyedés várható 
az esetben, ha a jelzett törvényjavaslat életbe lépne.

Kiki e lap olvasói közül alkosson magának már 
most véleményt e fontos kérdés felöl, és ha az e czikk 
irányával ellenkeznék, köszönettel fogom venni, ha e 
lap hasábjain ellenvéleményének a nyilvánosság előtt 
kifejezést ad. Eichel Vilmos.
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Széli Kálmán miniszterelnök a következő 

leirattal válaszolt a tör vény hat ósági bizottságnak váro
sunk közönsége nevében és képviseletében tett üdvözlő 
feliratára: „Ő csász. és apostoli kir. Felségének leg
kegyelmesebb és kitüntető bizalma reám ruházván a 
kormány vezetését, e nehéz feladatom küszöbén őszinte 
örömmel vettem a törvényhatóság t. közönségének szi
ves hangú üdvözletét, mert biztosítékát látom benne 
annak, hogy kizárólag az ország javára irányzott inten- 
tióimban s tevékenységemben a t. közönség támogatá
sára számíthatok. Ennek reményében újból köszönöm 
a figyelmes megemlékezést és szives üdvözletei. — 
Budapest, 1899. évi márczius hó 20-án. —Széli s. k.“ 
Örömmel, igen, kitörő örömmel fogadjuk e válasz azon 
passzusát, hogy kizárólag az ország javára 
irányzott intenczioimban s tevékenysé
gemben a t. közönség támogatására szá
míthatok és bízvást kijelenthetjük, hogy ezen ős 
bányaváros igaz érzelmű közönségének támogatására 
méltán és biztosan számíthat is Széli Kálmán.

— Hirsch bárónő haldoklik. Hirsch Móricz báró 
özvegye, ki a városunkban alapítandó árva és szeretet- 
házra 12000 frtot adományozott és világra szóló jóté
konyságáról ismeretes, haldoklik párizsi palotájában. 
Mire e sorok megjelennek, már talán nincs is az élők 
sorában. Imádkozzunk életéért annak, ki városunk nyo
morára, szegényeire és árváira oly nagy lelküen gon
dolt, ha pedig már jobb létre szenderült volna, lelki 
üdvéért.

—’ Főispánunk gyásza. Főispánunk családját 
nagy, fájdalmas gyász érte 5 éves Bandi fiacskájuknak 
Ipoly-nyéken m. hó 23-án váratlanul bekövetkezett 
elhalálozásával. Szeretett főispánunkat és családját ért 
eme fájdalmas gyászban osztatlan részvéttel viseltetik e 
törvényhatóság területének minden lakossá kivétel 
nélkül. Nyújtson e tudat némi enyhítést a lesújtott 
szülőknek.

— Nagy idők tanúja halt meg múlt hó 26-án 
78 éves korában Zólyom-Radványban. A volt negyven- 
nyolczas honvéd Metzky János nyug, pallosi tanító 
Petőfi Sándor iskola- és laklársa volt itt Selmecz- 
bányán. Mint 48-as tüzér több csatában vett részt. 
Az elhunytban Metzky János steffultói rendőrbiztos 
édes atyját gyászolja.

— 105 éves asszony halt meg a múlt héten 
Bankán, ki még nem rég minden nap tejet hordott be 
Selmeczbányára. A bámulatos magas kort elért asszonyt 
özv. Gotala Viczian Annának hivták és halálát vég
elgyengülés okozta.

— Vasúti kinevezések. Az Ipolyság—korponai 
vasútvonalra a következők lettek kinevezve: Hont- 
Németibe állomás főnökké Verebélyi István, Teszérre 
Schuszter Ottó, Egeg-Szalatnyára Szőllősy Imre, Hont- 
Tompara Gsernák Sándor.

— Megköszönt adományok. A selmeczi nép
bank részvénytársaság a helybeli kir. kath. nagygym- 
nasium segélyző egyesületének 20 (húsz) frtot, a sel
meczi takarékpénztár ugyan e czélra szintén 20 frtot 
adományozott. A kegyes adományokért ez utón is hálás 
köszönetét mond az egyesületi elnökség. Panek Ödön.

— A selmeczi ágost. evang nőegylet köz
gyűlése holnap, Husvét hétfőn lesz d. u. 3 órakor a 
lyceum termében. Erre a t. tagok lapunk utján is meg
hivatnak.

— Az Ipolyság—korponai vasút ünnepélyes 
megnyitása e hó 5-én lesz és 6-án már át is adatik 
a közforgalomnak. Mikor lesz meg a mi Németi— 
selmeczi tervbe vett vasutunknak, ha nem is „ünne
pélyes' de legalább is egyszerű megnyitása??

— Hazafias érzelmű felhívást intéz lapunk 
utján is özv. Ocsovszky szül. Markovits Mária úrnő 
Ocsovszky Vilmos boldogult polgármesterünk özvegye 
mindazokhdz, kik a honvédszobor felállítását elősegíteni 
óhajtják, hogy ezt előadások rendezése által tegyék 
meg és felkéri mindazokat, kik e hazafias czél elérésé
ben közreműködni akarnak, hogy a módozatok meg
beszélése végett vele érintkezésbe lépni szíveskedjenek.

— Egy fiatal asszony halála. Floch Béla városi 
kiadónak szép, fiatal felesége múlt hó 27-én rövid 
betegség után, életének 22-ik évében meghalt. A fiatal 
asszony életét a difteritisz oltotta ki. Elhunyta fölött 
nagy részvét nyilatkozott meg.

— Törvényhatóságunk april havi rendes köz
gyűlése, tekintettel arra, hogy e hónap második keddje 
11 -érc esik, mely napon tudvalevőleg nemzeti ünnep 
van, e hó 12-én szerdán lesz megtartva. A tárgysoro
zat főbb pontjait jövő számunkban fogjuk ismertetni.

— Az ágost. evang. egyházközség konvent 
gyűlése múlt hó 26-án volt megtartva Farbaky István 
világi és Handel Vilmos főesperes egyházi elnöklete 
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alatt. Az egyes belügyek .elintézésén kívül a konvent 
gyűlés elhatározta, hogy 8 szegény konfirmandust 
segélyben részesít és hogy jövőben a konvent gyűlések 
megtartásának napja és tárgy sorozata a helyi lapokban 
közzé fog tétetni. Ezt mi már többször sürgettük.

— A F. M. K. E. itteni vidéki közgyűlése április 
8-ára volt tervezve; de minthogy e napon Farbaky 
István elnök nem lehet Selmeczbányán, a közgyűlésen 
pedig személyesen kíván elnökölni, a közgyűlés április 
12-én d. u. 5 órakor a városház tanácstermében fog 
megtartatni.

— A vörheny, kanyaró és difteritisz járvány 
még mindig nem szűnt meg egészen, habár már szór
ványosabban lép fel. Orvosaink és hatóságunk tőlük 
telhetőleg mindent elkövetnek, hogy a már oly hosszú 
idő óta tartó veszedelemnek véget vessenek ... De 
hát járványkórházunk azért még mindig nincsen.

— Sertés lopás. A múlt péntekről szombatra 
menő éjjelen Krepuska Lajos városi mérnök udvará
ból egy hízottJsertést loptak el eddig ismeretlen tet
tesek még pedig úgy, hogy előbb kényelmesen leszúrták 
és csak azután szállították el. A dologban még az a 
különös, hogy a városi mérnök külön őrt tart házában) 
ki szintén nem ébredt fel a lopás által mindenesetre 
okozott zajra. A tetteseket, mert bizonyos, hogy többen 
voltak, erélyesen nyomozzák.

— A felső rónai nyaraló részvénytársaság az 
ott épített, de még m?m egészen kész vendéglő és 
nyaralásra szánt szálló épületet a múlt hétfőn tartott 
árverésen bérbe adta a legtöbbet Ígérő Rosenfeld 
József és Weisz Adolf selmeczi kereskedőnek 650 frt 
évi bérért hat évre. Őszintén kívánjuk, hogy úgy a 
részvénytársaság mint a bérlők is prosperáljanak.

— Vérengzés czim alatt megírtuk, hogy Steffultón 
Czenczik Alajos bányamunkás összeszurkálta Priekop 
József, Priekop Józsefné és Pucsek Jánost, azután 
magát is megszurta. Priekop József sujyosjsebeiben 
meghalt és a megejtett bónczolás megállapította, hogy 
a szúrás következtében halt meg. Hogy szívós ter
mészete lehetett, arról tanúskodik az a ritka körül
mény, hogy csak most halt meg, daczára annak, hogy 
sebzett tüdejében több mint 3 liter vér gyülemlelt 
össze. A garázda késelö sebéből kigyógyult s vizs
gálati fogságban van.

— Huszonöt éves jubileum. Siposs Antal 
április hó 8-án ünnepeli budapesti zeneakadémiájának 
25 éves fenállását. E czélból összes tanítványai a Royal 
teremben nagy zenészeti ünnepélyt rendeznek melyet 
közvacsora és táncz követ. A rendező bizottság elnökei 
Dunkl Norbert, Schunda V. József és Thék Endre. 
A meghívókat, melyek e díszhangversenyre beléptijegyül 
szolgálnak, a napokban küldik szét. A vacsorajegyek 
5 koronával már most kaphatók a bizottsági tagoknál.

— „Útmutatás a szőlőművelésre, különös tekin
tettel a filokszera által elpusztított szőlők felujitásának 
előmozdításáról szóló 1896. V. t. ez. végrehajtására. 
143 ábrával 262 rajzzal. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter kiadványa." Ily czim alatt vaskos füzet jelent 
meg, mely a szöllömivelés, bortelmelés minden ágazatát 
feláleli. Elég a tartalomjegyzéket átnézni, hogy lássuk, 
mennyire részletes gondu e mü. Az I-ső 40 lapra ter
jedő rész a szőllő fekvésének és talajának megválasz
tásáról, az amerikai alany fajták megválasztásáról, az 
európai borszőlő fajok megválasztásáról s a csemege
szőlő fajokról értekezik. A Il-ik rész a talajelőkészitési 
munkákat sorolja fel. A III-ik’résztől a IX-ikig a szőllő- 
mivelés minben tudnivalójára oktat s alapos, elméleti 
és gyakorlati utasításaival nélkülözhetlen kézi köny 
mely megbecsűlhetlen értékű. Kiemeljük, hogy Darányi 
Ignácz e kiadvánnyal csakugyan rég érzett hiányt pótolt. 
Lelkészek és tanítók ingyen kapják e füzetet, ha ez 
iránt a földmivelésügyi m. kir. minisztérium szőlészeti 
osztályához egyszerű levélben, vagy akár levelezőlapon 
is fordulnak. Különbeni ára csak egy korona.

— Bakabányai hirek. Veszett e b garázdál
kodott nálunk Bakabányán e hó 24-én. Nem tudni 
honnan jött s két leánynyal találkozva, az egyikét láb
szárán megmarta, a másiknak csak a szoknyáját tépte ‘ 
szél. A szerencsétlennek az első segélyt Dr. Langauer 
Kálmán községi orvos nyújtotta s tegnap meg levitték 
a Pasteur intézetbe, hogy az esetlegesen fellépő ször
nyű bajtól végleg megmenekedjék a szegény leány. — 
A kutyát, mely útját Felső-Bakának vette Bálban 
lőtték le s megállapították, hogy valóban veszett. — 
Beköszöntött a tél apó! Az igaz, igen furcsán 
hangzik ez oly kellemes napok után a milyenekben 
részünk volt s még különösebben, mert hisz már József 
napja is elmúlt s itt van a Husvét. Valóban a tegnapi 
nap vetekedett bár mily legkeményebb téli nappal; a 
hőmérő-éjjel 8 R. fokra szállt. Zúgott búgott rémesen 
a szél, maga előtt hajtva a felhőket s az ezekből le
hulló tühegyességü havat. Látva ezt az ember bátran 
kérdezhette volna a költővel : „Hol a boldogság mos-

1899. április 2.

tanában? Barátságos meleg szobában!" — Az egész 
tájék fehér szint öltött; s a téli kabát igen el kell! 
Azon.régi közmondás: “feketelkarácsony fehér Husvét" 
úgy látszik teljesedni fog. — A szalonkák is való
színűleg megérezték az időváltozás ezen bekövetkezését, 
mert még alig lehet hallani a vadászoktól, hogy láttak 
volna szalonkát s lehet az időnek köszönhető lesz, ha 
a vadász urak a múlt vasárnapra nem fogják mon
dani „Pálmámra Traílárum" hanem „Laetare" Da 
sind die Wahre! Kívánom magamnak is, hogy úgy 
legyen. (E sorok Írása óta az idő Bakabányán is bizo
nyára tavaszra fordult. Szerk.)

— Régi kaszinónk közgyűlése, mint azt lapunk 
múlt számában jeleztük, márczius*25-én folyt le. A 
közgyűlés az elmúlt évre vonatkozó számadásokat és 
az ez évi költségvetést elfogadta. Hosszasabban lett 
tárgyalva azon, Sobó Jenő által régebben megindított 
eszme kivitele, hogy a polgári társaskör és a kaszinó 
egyesüljön és egy részvénytársasággá átalakulva a 
Sembery-féle házat vegye meg, vagy legalább is száz 
részvényt jegyezzen e czélra ; merfa mostani kaszinói 
helyiség sehogy sem felel meg a mai kivánalmaknak- 
Erre SztancsayJMiklós v. főjegyző kijelentette hogy 
alkudozásban áll egy fővárosi czéggel, mely „nagyszabású 
vigadó palotát" szándékozik itt építeni, ha a meg
felelő helyiségért 600 frt évi bért kap a kaszinótól. Ez 
a kijelentés persze nagy örömmel és jó várakozással 
lett fogadva. Szeretnék, nagyon szeretnék, ha a két 
kaszinónak tervbe vett egyesülése mihamarább meg_. 
történhetne. Különben a kaszinó régi állapota és 
— bocsáss isten — tespedése megmarad továbbra is 
azzal a nagyszerű változtatással,tjhogy ezentúl Auer.- 
féle lámpák fogják megkísérelni^ „kaszinói összes 
helyiségek* társadalmi sötétségét megvilágitáni. De hát 
ez is haladás.
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— Hangversenyt rendeznek a selmeczbányai 
műkedvelők május 10-én a városi vigadó termében az 
összes selmeczi műkedvelők közreműködése mellett az 
apácza zárda felépítési költségeinek fedezése javára. 
A főrendező: Krausz Kálmán főkapitány. Persze, hogy 
a táncz sem marad el és hogy tombolát is terveznek. 
A hangverseny páratlan sikerűnek Ígérkezik.

- Komoly elmélkedés a húsvéti tojás ésön- 
tözködésró'L Uy czim alatt következő sorok jutottak 
szerkesztőségünkhöz, melyeket nem irodalmi becsük, 
de furcsaságuk miatt közlünk. Hogy miért adnak a 
leányok a legényeknek piros tojást ?! Hát jelképezik 
vele a jövendő házas életet. Első tekintetre az öröm, 
a gyönyörűség szép piros színében gyönyörködik a 
férfi; de hát ez nem elég a boldogságra. Hogy az az 
ünnepi ajándék értékesíttessék, fel is kell használni: 
s itt mutatja meg a legény, milyen mester; ha le tudja 
szépen fejteni a kemény héjat, a nélkül, hogy a tar
talom megsérülne, akkor boldog a házasság. Az a héj 
az eszményiség, mely utóvégre is összetöredezik, leválik, 
sjmegmarad alatta a való; ha ez szép sima, meg
örvendezteti az egyik és a másik félt is; de ha durva, 
ügyetlen kézzel bontogatjuk le a költőiség zománczát 
a valóságon is oly sebeket ejtünk, hogy azt semmi 
esztérgályos többé le nem simítja. Az őntözködés pedig 
szerény véleményem szerint nem jelent egyebet azon 
jámbor óhajtásnál: „Bár csak ez a viz lemosná minden 
hibádat, melylyei a természet felékesitett. Azért, ha, 
valaki erősen locsol, az azt jelenti, hogy nagyon sze
reti a leöntőzöttet, s szeretné azt eszményi tisztaságban 
látni. — Imé, ez is húsvéti kifakadás !

— Petőfi Album. A szabadságharcz évfordulója 
alkalmával nem mulaszthatjuk el tiszteit olvasóink 
figyelmét újból felhívni arra a felette érdekes minden 
magyar ember zongoráján nélkülözhetetlen kötetre, 
melyei a Rózsavölgyi és Társa ezég hazánk függet
lenségi harczának félszázados évfordulójára P e t ő f i 
Album czim alatt nagy anyagi áldozattal kiadott. A 
kötet tudvalevőleg halhatatlan költőnk legszebb ver
seinek megzenésítését, számszerint 100 dalt, tartal
mazza. Ismert népdalok mellett megtaláljuk ebben ha
zánk legjelesebb szerzőinek, Ábrányi Kornél, Erkel 
Ferencz, Erkel Sándor, Kubay Jenő, Lányi Ernő, 
Simonfy Kálmán, Liszt Ferencz, Mihalovích Ödön, 
Zimay László stb. közkedveltségü dalait, azonkívül a 
kevésbé ismert szerzők dalait is, amelyek azonban érték 
és hatás dolgában csak olyan magas színvonalon álla
nak mint az említett szerzők alkotásai. Az Ízléssel 
kiállított és Petőfi Sándor legsikerültebb arczképével 
díszített kötet ára kötve 4 korona.

— Az uj ..Pannonia-nyomda“ már megkezdte 
működését és felkérjük t. olvasó közönségünk becses 
figyelmét annak mai számunkban közölt hirdetésére.

— Pályázat a katonai nevelő intézetek magyar 
állami alapítványi helyeire az 1899/900 tanévben. 
E tanévre körübelül 20 hely jön üresedésbe. E helyekre 
a magyar korona országaiban honossággal biró oly ifjak 
pályazhatnak, kik jó iskolai osztályzatot képesek felmu
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tatni, s kiknek atyjai magukat ez országok érdekében 
bármely irányban kitüntették, s szerényebb anyagi 
viszonyok között élnek. A mi a felvételi feltételeket, 
a folyamodvány felszerelését s egyéb tudnivalókat illeti 
a honvédelmi miniszter 14351/XIV. számú s a hivatalos 
közlönyben (Budapesti Közlöny) közzétett hirdetmé
nyére utalunk, miután azt tér szűke miatt lapunkban 
nem közölhetjük. Ajánljuk e hirdetményt a szülők 
figyelmébe.

— Tejgazdasági munkásnők tanfolyama. 1899. 
évi május’hó 1-én nyilik meg a n afg’y> z é c s é n y i 
tejszövetkezetnél (Nódrádmegyében) létesített állami tej
gazdasági munkásnőket képző iskolának újabb — fél
évre terjedő — tanfolyama. Az ide való felvételért 
kifogástalan előéletű és legalább is 16 évet betöltött 
nők pályázhatnak, kik teljes ellátásban (esetleg e helyett 
havonta’ 15 írt ellátási díjban) és 4 frt havi bérben 
részesülnek. Az ez iskolára való felvételért a kérvények 
keresztlevél, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal fel
szerelve a nagyszécsényi tejszövetkezett igazgatóságához 
intézendők április hó 20-ig.

— Egyiptomi élet. A történetírás folyton haladó 
tudománya immár a legmagasabb pontra jutott, mikor 
megtudja eleveníteni a népek hétköznapi életét. Nem 
a csata, az ünnepély, a diadalív, a műalkotás fontos, 
hanem a mindennapi élet. Egyiptomról sokat is tud
hatunk, mert görögök látogatták, s ez az élelmes nép 
sokat irt róluk. Memphis nekik az volt, ami nekünk 
ma Kairó; az igazi keleti város utczáin tömérdek nép
fajt lehetett látni, a fehérszoknyás egyiptomi paptól 
kezdve, a fagygyus hajú szudáni szerencsenig. Az állatok 
is köztük rajzottak, mert a szegényebb egyiptomi együtt 
élt állataival. Sok más is csodálatosnak tetszett a görög 
szemnek. A pék, ki lábával dagasztotta boltja ajtajá
ban a kenyerei; a pallér szerszám nélkül mázolta a 
falra habarcsát, puszta kézzel. S ha eljött a dél, a ebéd 
ideje, mikor a görögök házaikba tértek, az egyiptomiak 
kijöttek az utczára. „Az evés nem tisztességtelen, igy 
nincs mit titkolni rajta” — mondák. Aztán újra meg
kezdődött az utczai élet Jöttek mentek a férfiak, fejükön 
hordva a terhet, s a nők vállaikra rakva hordozni való
jukat, fátyol és kiséret nélkül, a min a görög igen botrán- 
’kozott. Az egyiptomi társas élet hidegeb volt a görögnél, 
Ha két jó barát találkozott, megcsókolta egymás térdét, 
aztán 2-3 lépésnyire allnak meg egymástól. A görög
től undorodtak, mert lehénhussal élt. íme, mily érde
kes, mily hizarr szokások éltek már az ó-korban is, a 
legrégibb társadalomban. Ez élet egész teljességében, 
szöveggel és képekkel, pontosan es művésziesen van 
megrajzolva a Nagy Képes Világtörténet 19-ik füzeté
ben, mely most jelent meg. A vállalat 12 kötetből fog 
állni. Szerkesztője Marczali Henrik. Egy-egy díszes kötet 
ára 8 frt; egy füzeté 30 kr. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Sak valahogy eljárunk még öntözködnyi husvétkor; de ha 

már a jó és rendes vízvezeték öntözködne Styávniczán, zakkor 
nagyobb örömünk volna.

Szegény bányász zernber még", a’húsvéti .tojást is- szereti; 
ale, bo prisszám, ha zebbül ki lehetne költeni styavniczki vasutat, 
még sokkal jobban tnuszájna szeretnyi.

Múltkor kérdem zenyiin tovaris munkatársamat: mit sírsz? 
És ő povedálja nekemnek: sirni muszáj a mi lejutottságunkon, 

melyből talán sak nem is támadunk fel többé. Dehogy nem, pove- 
dálom én, nem kell kétségbe esnünk Van magasban ki gondolja 
ránk; az ki ma feltámadott. ,Hej, bo prisszám mienk hitünk 
még balsors és gájszt mérgezés sem semmisítheti meg.

Mindig povedálja nekemnek a Drozsgyák, ki már van 
provezióban,.hogy „zisten zembert egyformára teremtette, de egy
forma sak halála zután lesz." Hát mért nem gondolnak zerre élő 
emberek zés mért nem egyformák haláluk zelőtt ? ?

Ha haza jövök nem jó, mert zenyim asszony kérdi: hoztál-e 
valamit és én üres kézzel jövök haza. Ha krcsmieskába megyek 
nem jó; mert zott hagyom még zasztat is, mit még meg sem 
kerestem. Ha templomba megyek nem jó, mert rósz nekemnek 
hallgatnyi, hogy zostobán élek és kis keresetemet gájsztra költőm ... 
hát hová mennyek?? Mienk zélet legjobb sak lent bányában, zott 
nem bánt semmi.

Ale hát husvét van és örvendeznek a berggájsztok szellemei 
is és nemsokára elűzik a földi gájsztok nyomort csináló hatalmát 
és szegény bányász talán sak megint boldogabb lesz.

Hogy zigy legyen: „Glück auft' hozzá ésjjmig megint 
okoskodnyi fogom, addig is: „Pohvalen!“

Selmeczi felfrissített friss újság.
Mi igaz és mi nem?

Igaz, hogy van erdőnk — de nem igaz, hogy ez a mi gazdag 
kincsesbányánk.

Igaz, hogy törvényhatóság vagyunk — de nem igaz, hogy ez drága 
parádé.

Igaz, hogy van vasutunk — de nem igaz, hogy ez csak a semminél 
jobb.

Igaz, hogy van pótadónk — de nem igaz, hogy soha sem lesz 
nagyobb.

Igaz, hogy van szobormintánk — de nem igaz, hogy az valaha 
megnő.

Igaz, hogy van két kaszinónk — de nem igaz, hogy van kaszinói 
élet is.

Igaz, hogy van nálunk egyetértés — de nem igaz, hogy ez őszinte. 
Igaz, hogy vannak pénzintézeteink, — de nem igaz, hogy lebu- 

jokban vannak.
Igaz, hogy sok nálunk a gyűjtés — de nem igaz, hogy a tehetősek 

a fő adakozók.
Igaz, hogy sok nálunk a tanférflu - de nem igaz, hogy valaha 

megismerik egymást.
Igaz, hogy vannak iskoláink — de nem igaz, hogy a korcsmák 

rondábbak.

Igaz, hogy van piaezunk'r— de nem igaz, hogy az intelligentia 
mindig magyarul, isj beszél.

gaz, hogy van piarrvnk — de nem igaz, hogy van ellenőre is.
Igaz, hogy nálunk sokat akar a szarka — de nem igaz, hogy 

mindent elbir a farka.
Igaz, hogy jó félni — de nem igaz, hogy a dinamit szállítástól meg 

is kell ijedni.
Igaz, hogy a gázgyárat eladtuk — de nem igaz, hogy ebből nagy 

hasznunk lesz.
Igaz, hogy van már nyaraló vendéglős — de nem igaz, hogy az ő 

czéija csak a nyaralás.
Igaz, hogyjlesz [vízvezetékünk — de nem igaz, hogy levegőt nem 

fog vezetni.
Igaz, hogy nagy a eselédmizéria — de nem igaz, hogy e miatt 

katonaságot kapunk.
Igaz, hogy nagy a drágaság — de nem igaz, hogy a vendéglősök 

buknak.
Igaz, hogy ez mind 'gaz — de nem igaz, hogy ezekben valami 

füllentés is volna.

Ribizke-bokrok, fák és 
nemes oltványok eladók 
Schmidt Ferencz takarék
pénztári pénztárnok kertjében.

Kitűnő, valódi, természetes
-sí basim bor, =■

Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 
tudomására hozni, hogy az általam Baziii- 
ban személyesen bevásárolt, kitűnő 
minőségű, valódi és természetes 

bazini bort
már mérem és azt a mélyen tisztelt fogyasztó 
közönségnek bátran merem ajánlani.

Kérve, hogy e bor jó minőségéről ki-ki 
meggyőződést szerezzen, maradok

kiváló tisztelettel

Winterstein Bernát
a városi vigadó bérlője.

8o o o
8

Uj borbély-üzlet.
Vagyok bátor tudomására hozni a mélyen tisztelt közönségnek, hogy

Selmeczbanyán, a főtéren, a Szitnyai-féle házban
uj, a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

o lt> é 1 y - ü tz 1 e t e t
rendeztem be.

Amidőn tiszteiéiettel kérem kegyes pártfogását, egyben biztosíthatom, hogy 
minden törekvésem oda fog irányulni, hogy a nagyrabecsült közönség teljes meg- 
elégedését kiérdemelhessem. Alázatos szolg.ja

Uj üzletemben havi abonens kártyák is adatnak. C

Bérbeadó
folyó évi május hó 1-től az Erzsébet-utczában 
IV. 59. számú az ág. evang. egyház tulajdonát 
képező házban egy négy szoba, konyha, 

kamra és pinczéből álló 

első emeleti lakás, 
melyhez 1 ’/2 hold kert tartozik.

Tudakozódhatni folyó évi április hó elejéig 
FIZÉLY KÁROLY

az ág. hitv. evang. egyház gondnokánál, esetleg 
BERNHARDT ADOLF 

városi tanácsosnál.

* * * * • • • ••••••
A húsvéti ünnepek alkalmából 

bátor vagyok ajánlani a n. é. közönségneK 

húsvéti

ezukor- és disztojásokkal
dúsan felszerelt az alsó gyógyszertárímögötti

melyben a különféle tortákon és süteményeken 
kívül diós és mákos patkók és más (kalácsok 
is kaphatók és ott ilyenek sütésre is elfogad

tatnak.
Kérem becses megrendeléseit az ünnepekre mielőbb 
megtenni, hogy azoknak pontosan megfeleljek.

Kitűnő tisztelettel

Tuschl Gusztáv
ezukrász.

• •_• • • • • •______ •

♦ 
*♦ 
V
► X♦
► X♦
k-X♦

Gyár: ATjSÓ-HÁIíOR (Barsmegye.)
j Gyári főraktár Raktár

BIDÁPEST ÍU<S
j Andiássy-ut29.(1.e.) \ * I-, Seilergassé 1, sz.

n,eV az 1752-ben
Selmeezbányán alapított Geramb J. J. Unió Z> >

í V ifi tulajdona, s

í saját, vagy adott rajzok szerint előállít:
ni i n <1 enne m n e z ü w 1 á r íi t,

j mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket,) girandolokat,
• gyertyatartókat, serlegeket,
< dísz-emléktárgyakat és versenydijakat,

■ mindennemű evökészletet gazdag választékban, piperetárgyakat, stb. stb.
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Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni, bőgj7

nagy bevásárlási utamból ==
hazaérkeztem és a

„Glücksthal Gyula utódjaí£ czég alatt vezetett 
nacjy árnliázaiTiat 

a legújabb, legdivatosabb és legjobb minőségű áruczikkekkelfelszereltem.
A midőn biztosíthatom a n. é. közönséget arról, hogy gazdag választékú áruházamban igen 

jutányos árak, pontos és szolid üzleti kiszolgálás, a legmodernebb igényeket is teljesen kielégitő, dus- 
választéku áruk ezek között női konfekcziók és gyönyöpű szövetek raktáron 
tartása és eladása által mindkoron főtörekvésem leend nagyrabecsült. vevőim teljes megelégedését kiérdemel
hetni, egyben kérem szives pártfogását.

I
I

Kitűnő tisztelettel

Weisz Simon.

Ügyes és megbízható lakatos
segédek kerestetnek.

Nem gépész, hanem ügyes épület
lakatos-segédek hálás és állandó fog
lalkozást találnak Fizély Károly mű
lakatosnál Selmeczbányán.

(Alapittatott 1830.)

MÁRKUS M.
czukrászata 

Selmeczbányán 
Deák F.-utcza 7/1., saját ház.

Ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús 
választékát

TOJl.

c c c c c<

tojasokbaa
olcsó árak mellett, 

valamint kéri szives megrendelését 

a hwas kalaagokpa, 
az ünnepekre.

<

Tavaszi

divat-jelentés!^—==Z--  , — X
Vagyok bátor a nagyérdemű közönséget arról 

értesíteni, hogy üzletemben a legújabb pá
risi és bécsi

női és gyermek-, tavaszi és nyári
model-
már beszereztettek 

és azok a legfinomabbról a legolcsóbbig, dús 
választékban raktáromban vannak.

Ajánlom ezenfelül gazdag választékú rak
táramat, melyben különösen a legdivatosabb 
napernyők, bőr- és selyem-keztyűk, fehér- 
nemüek, börczipök, férfi nemez- és szalma
kalapok, nyakkendők és sétabotok valóban 
jutányos áron kaphatók.

Tisztelettel kérem üzletem meglátogatását és 
biztosíthatom a n. é. közönséget a legszolidabb 
kiszolgálásról.

iWF" Női kalapok divatositása és átidom/tása 
olcsón eszközöltetik.

Megköszönve az eddig is tapasztalt nagyra- 
becsült bizalmat, kérem azt továbbra is részemre 
fenntartani. Kivá]ó tiszlelettel

HERCZOG M.

Szabóüzlet-átheiyezés.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy a Szitnyai-házban eddig 
fennállott

sszeCbÓTJ-Jsletexxxet 
a Zsigmondy- és Bányász-utcza sarkán levő 

saját házamba helyeztem át 
és ott, úgy mint eddig, elvállalok minden szabó
munkákat, öltöny-javitásokat és ruha tisztításokat 
olcsó árak mellett.

További pártfogását kérve, maradok 
kiváló tisztelettel

MARÉK ANTAL
szabómester.

Hirdetmény.
A Szentháromság-téren fekvő Sembery-féle

3 emeletes ház eladó, 
mely áll a földszinten : 5 bolthelyiségből, 1 korcsma
helyiség és 1 pinczébőlj; I. emeleten: 4szoba, 1 terem, 
éléskamra és konyhából; II. emeleten: 5 szoba, élés
kamra és konyhából; III. emeleten: 9 szoba, 2 élés

kamra és 2 konyhából, 
légszesz- és vízvezetékkel.

Eladási ár 22 000 frt, évi jövedelem 1900 frt. — 
Bővebb felvilágosítással szolgál Dimák «J. E. 
kereskedő, mint Sembery Irén úrnő meghatalmazottja.

* -t "

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség nagyrabecsült tudomására húzni, hogy Selmeczbányán (Fő-téren, az 
u. n. Magasházbao)

„Pannónia Könyvnyomda44

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1899.

czég alatt, a kor legfokozottabb igényeinek teljesen megfelelő

gyorssá] tó-könyvnyomdát
nyitottam, melyben a legkisebb nyomdai munkától a legnagyobbig, bármily terjedelmű könyvek, táblázatok, hírlapok stb. kiváló 
gonddal, szakavatottsággal, a legjutányosabb árak mellett és a legrövidebb idő alatt készíttetnek el.

Midőn könyvnyomdám megnyitásáról a mélyen tisztelt közönséget értesíteni szerencsém van, tisztelettel kérem, hogy egy 
próba-megrendeléssel megtisztelni kegyeskedjék. Lankadatlan ifjú erőm és több nagy városban szerzett szakismereteim minden esz
közével igyekezni fogok mélyen tisztelt megrendelőim kívánalmainak és igényeinek teljesen megfelelni.

Magamat a. mélyen tisztelt közönség jóindulatába és szives pártfogásába ajánlva vagyok,
teljes tisztelettel

„ Paniionia-köny vny oixida44
(tulajdonos: Blayer Adolf.)
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