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Család kell a gyermeknek.
Teleki Géza gróf, a lelt),uozUgy fáradhatatlan előharezosa Hieronymi Károly belügymiuister felszólí
tására lelkes hangú emlékiratban fejtette ki a lelenezügyre vonatkozó tervezetét. Az emlékiratot, mely
bizonyára élénken érdekel minden emberbarátot az
alábbiakban ismertetjük:
Két rendszer ismeretes eddigien az elhagyott
kisdedek megmentése dolgában. A régibb rendszer sze
rint nagy, elzárt leleucz-bázban ápolják az összegyülemlett gyermekhadat: ez a kaszárnya-rendszer. Az újabb
rendszer szerint a kisdedei szegény sorsú nőkhöz, tápanyákhoz adják, kiknek az a keresetük az úgyneve
zett tápanya- vagy mint a költői köznyelv helyesebben
elnevezte — angyalcsináló rendszer.
Ezt a két rendszert uérnely országban kombinálva
is alkalmazzák, úgy, hogy a kisded, hol előbb a le
lenczkázbá, aztán tápauyákhoz jut, hol megfordítva:
de mind hiába ! A két rendszer gyökeres hibái ki nem
irthatók. A kaszárnyák ridegségét, a kisdeduek és a
nevelésnek térmészetével ellentétes családiatlanságát
euyhitheti, de nem orvosolhatja a tápanya rendszer,
melynek megint az éllenőrizhetlenség a gyökeres hibája,
mondom, most az elszórtan lakó, keresetet űző tudat
lan, érzéketlen tápanyákat sem a hatálytalan hatósági,
sem az- elérhető leghathatósabb társadalmi ellenőrzés
nem fogja soha tetten érni, mikor és miként hagyja
azt a gyámoltalan, zsenge kis életet elaludni.
Gsoda-e, hogy ilyen rendszerek mellett nálunk az
elhagyott kisdedek ügye a szükség arányában nem ha
ladt? A lelket ölő kaszárnyarendszer és a testet-lelket
ölő angyalesináló rendszer egyaránt hidegen hagyják,
sőt elidegenítik a jótékony közönséget. Csoda.-e, hogy
közönségünk, mely jótékonyságra úgy is nehezen és
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keveset nyílja meg erszényét, bármennyire helyeselje
a ezé11, emuk az étidig szokásos rendszerekkel való
megközelített re nem igen hajlandó adakozni. Nem,
nem csadálkozlnuni a köuségeken es más hatóságo
kon sem, hogy ily rendszerek mellett az elhagyott
kisdedek megmeniése iránt oly keveset tettek.
Hagyjunk fel a leleuczházak, a kisdedek kaszár
nyáival ; hagyjunk fel a tapauyakkal, az elleuőrizhetlen
angyalesinálókkal!
Méltó sikert az elhagyott kisdedek megmentésében,
[ meggyőződésem szerint, csak e czélra egységesen terve
zett, város zaján kívül fekvő, czélszerüen berendezett
külön telepen, egész kis községben lehet elérni. Ennek
képe következő.
A telep zöméi kertes és udvaros kis házak teszik,
melyekben szegény tisztességes és gyermektelen házas
pár, lakásért, kertért és némi segélyért 3— I gyermeket
ápol és nevel. A falu elöljárója az orvos, kinek lakása
a központ és az iroda. Elkülönítve áll a ragálykórház,
nincs messze a dajkaház és előkelő helyen áll a kis
dedóvó iskolaépület, mely egyúttal imaház.
Nevezzük el ezt falusi családrendszernek, mert
lényeges kelléke, a falu nyugalma és friss levegője lé
nyeges kelléke a falusi egyszerű, családias és munkás
élet. - Ez az a keret, melyben az elhagyott kisdedek
családias, egészséges ápolást nyerhetnek, melyben a
kaszárnya rendszer ragályos összezsufolódása és az
elszórt tápauyák ellenörizbcfkuisége el van kerülve.
Az orvos mindennap végignézheti a gyermeksereget es
az ápoló házaspár létérdeke az, hogy részletekben és
egészben az igazgatóság teljes megelégedését kiérde
melje a gyermek életének megőrzésében : e rendszer
mellett tehát a -hatályosabb ellenőrzés érhető el.
Az egész \ általat lényeges kellékének tartom,

hevétől minden ifjú szív, minden mélyen érző kebel
föllángol: azóta az igazi fekete ayémáut is elveszi tó
komor jellegéi, a reális élet ezen nélkülözhetetlen té
nyezőiéhez egy ideális fogalom, eszményi kép is járult
a „M it d alo ljam 11 czimií költem ény írójának.
Jókai Mór arany tollában, páratlan fantáziájában kelet
kezvo. A fekete gyémánt helyet nyert általa a költészet
Elárulja, hogy szivénél:
országában. Kibontakozott, abból a komor, sötét hely
Egy valaki kedves, dráya;
zetből, a melyben az ős anyaföld őrzi, szigorúan, féltve
S megölelni óhajtja öt!
őrzi — átengedve részét a képzelemnek, hogy nem csak
Uyy-e, ez a kívánsága ?
a technika, a tudomány, az ipar terén legyen szövetsége
Kos fogadja jó tanácsom !
az embernek, de kedélyében, érzelmében is, ha nem is
Május hava int közel már;
közvctetlen. de közvetve eszmetársitás utján szerepeljen.
Akkor nyílik a virág is,
Fekete gyémánt! Vájjon ki gondol ilyenkor tisz
Akkor dalol a kis madár.
tán csak arra a bársony fekete, élettelen anyagra;
Akkor kerül a „majális/'
melyhez kezeinek tisztaságára ügyelő ember nem is
.Ild i lányok szép csapatja,
nyúl? Oly igénytelen, oly szerény, oly egyszerű külső
Es a fürge ölelésre,
megjelenésében, hogy ragyogó, kristályos rokonai test
A z alkalom kezét adja.
vérei társaságában figyelembe se veszik ; hiszen csak
kőszén, közönséges, alaktalan, mindenült látható kőszén.
Kérje ekkor imádottját
A
gyártulajdonos, a vállalkozó, mikor millióit elégülten,
Csárdásra vagy keringöre,
elbizakodott, dölyfös mosolylyal számlálja, vájjon jut e
' S átfoghatja a derekát,
Ha nem félénk, ha nem döre.
i eszébe, hogy mennyi a része annak a fekete tömegnek,
melynek igazi becsét csak a technikus ismerte el?
„Megöleltem !“ elmondhatja
..Fekete gyém ánt,önkénytelenül is Jókai Mór
Elégülten azután már, —
fantasztikus alakjára gondolunk, kinek szép szemében
lla igazán ezt óhajtja,
a szerelem tiszta lángja sugárzik, kinek tekintete, mo
Es türelme májusig vár.
sóivá az igazi kincs, mely boldoggá tesz szegényt, gaz
dagot egyaránt, mely dísze épp úgy n kunyhónak, va
Vagy. adjak még más tanácsot ?
lamint a fényes, büszke palotának. Fénye izzó, mely
Dehogy adok, mire lenne?!
lelkünket egeli, ragyogása betölti egész lényünket; ma
Szive drága eszményéhe:
gához von, fölemel, lankadó erőnket növeli, életünk
Ékezeti i i szerelme.
iS .-il.li-.
útját kijelöli s ha boldogságban gazdagok vagyunk,
boldogságunk forrása a legtöbbször — két ragyogó fekete
gvémánt. mely visszaverődő fenve a szív szereiméin k
,S mi kőszénbányászok hálásak is vagyunk Jókai
I r t a : llo llin a m i <áö/.a.
A mióta Jókai Mór megírta a „Fekete gyémántok- iránt. 0 vitt a komor képbe élénkséget, ő helyezett a
fekete világba virágot, az ideálizmus bájos virágát; ö
raimü ritka szí-p müvét, melyben 11 komoly, litrokvö
mutatott arra a meleg, őszinte kedélyre, mely a komoly
•lányftsz lelki vilégét egy másik kincs elnyerésében oly
bánvász keblében él s mely kiemeli őt hivatása zord
incgragailóan ecseteli; melyben oly kedves, bltviis képbe
köréből. Oda vonta ahoz a társadalomhoz, a mely neki
illeszti azt a másik fekete gyémántot, melynek izzó
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A fekete gyémánt országában.
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hogy a „lelenez- szó lehetőleg ne is használtassák.
Ezért is, meg különben is, nemcsak megengedhető, de
| kívánatos, hogy ott más elhagyatott kisded is találjon
I menedéket.
A telepet magát el kell nevezni egy kiváló jó| tevőjéről, az egyes házakat alapítójukról. A lelenez
szó bélyegző hatását a növendék ne is erezze. Arra is
kell ügyelni, hogy a dajkák és mások, kiknek kisdede
i felvétetik, később ott megtalálhassák gyermeküket, ha
I el akarják vinni. Nagy súlyt helyezek arra is, hogy
más rokouezélú egyletek vagy oly intézetek, melyekben
! a telep növendékei ellátást nyerhetnek, magával a tcI leppel összefüggésben, kontaktusban legyenek. Jlyeu a
1 Eehérkereszt egylet, mely szülőházat tart fenn; a honnan
i tehát a telep növendéket kap.
I
A Fehérkereszt mozsar-utezai telepén történnék a
j falusi telepen levő dajkaház számára a fölvétel. Itteni
lehető rövid időzés után, mikor csak lehetséges az
anyának és gyermeknek az ut, a falusi telep dajka-há
zába maradna néhány hétig az anya gyermekével.
Semmi sem oly egészséges a gyermekre, mint az anyai
táplálkozás, semmi sem lánezolja ennél jobban az anyát
gyermekéhez.
Ez által remélhetőleg több elhagyatott gyermek
kerül ismét megtévedett és később megjavult anyjához
a mi az elhagyott gyermekre is legjobb módja az
ellátásnak. Ilyen rokouezélú egylet a Klotild-szeretetház, a hova a hat éves kort elért gyermekek juthat
nak továbbképzés végett. Továbbképzést és fentartást
kaphatnak a növendékek a selyemtermelésnél, a mit
a Francziaorszagban a taulignani selyemtermelő telepen
megvalósítva láthatni és a mire a magyar selyemter
melés kormánybiztosa is kilátást nyújtott.
Ezek különben a sikeres kivitel főbb részletei, a*i
oly sokat köszönhet, de a mely neki
sajnos — rész
véten kívül mást nem juttatott
Igaz — komor — fekete, sokszor rémes ország a
fekete kőszén-birodalma. Ki letekint abba a szűk, sötét
aknába, hóimét a szállító kosár szédítő sebeséggel hozza
fölszinre azt az igazi fekete gyémántot, mely az ipar
éltető eleme; melynek izzó heve megteremte a gőz ural
mát ; mely magához vonta a kereskedelmet; mely szár
nyakat adott neki, hogy világhódító útjára keljen : mely
nemzetek boldogságát, jólétét, hatalmát megállapító, —
ki letekint oda, borzalommal fordul el s borzalommal
gondol arra az alsó, sötét világra, melyről a betűk oly
rémeseket mesélnek, a félénk tájékozatlan fantázia pedig
a legszomorubb képeket alkotja.
Küzdelem az élet, küzdelem a bányász osztályrésze
is. Élete azonban mégsem sötét, hivatása nemes; nem
Övezi őt körül borzalmas sötétség; mert a midőn nehéz
mindennapi útjára tér, ott van vele a remény, ott van
szivében a lelkesedés, lelkében az erős akarat, emberszeretet, mely sorsával nem csak hogy kibékíti, hanem
boldoggá, megelégedetté is teszi.
Szép a külszin, akár a tavasz ifjú pompájában,
akár a nyár érlelő, hatalmas erejében, akár az ősz gaz
dagságában vagy a tél nyugalmában szemléljük. Bájoló
a madár dal, kábító a virág-illat, magasztos az erdők tit
kos moraja, altató n csermely csobogása; de mindezt
fölülmúlja az az érzés, mely a bányász keblét dagasztja,
| midőn ott mélyen a föld kergében, évek myriadjainak
i híven orz' fii okmányaiból olvassa a föld történetét, a
! lö’t! kep,-ó Usi i. innak a n os olygó ! .ü'szilinek — melyre
! édes megnyugvással pihenni tér — a képződéséig.
lla edws, boldogító amaz érzés, mely a szép terj mészet külső képéinél kehiünket eltölti, felséges az,
mi !< i. a hányák tiíkos világába les/.állva, munkálko
dunk ; a midőn ott látjuk az ős anyaföldet, a maga
nagyszerű nyugalmaiéin, öss/vtet-leheti s elgondoljuk,
hogy fölöttünk pezseg az élet, miliió meg millió lélek
mindennapi kenyérért imádkozva az áldott földhöz for
dul. Nem borzaszt a i vomasztó csend, — oh nem —
oly magasztos az. oly j ányi az ember ilyenkor, hogy
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falusi teleprendszer alapeszméje a könnyen ellenőrizhető, Ilink még einbriális állapotban lévén, azok a százezeegoszst ges es családias ápolás <» neveles.
rckre m< nő tartozások, hátralékok, melyek a városi
Család kell a gyermeknek ! Ez a mai nevelés tu es megyei törvényhatóságokat térbelit, nem tartatnak
domány egyik kétségtelen, természetes, es inegdttuthet- nyilván evek szerint.
leu alapigazsága, melyre sok mindenfele elméleti es
E tartozásból nekünk is kijut seliueezieknek, és
g\akorlaii utón. többi közt a btintété statisztika utján ezt tarthatjuk a legigazságtalauabb adónak, melyet
is jutott Család kell a kisdednek es pedig mennél tize tünk.
kis,-'- b, annál több családi .;oudozáis, vagyis annál kiA mi lelenczeink nagyobb része Becsben nevelődik
sebh család. Ezért szüks _:es, ezórt igzolt, hogy a fel, oda fizetjük értük az eltartási, nevelési költséget,
falus i iclepcsalád házaiban 3—4 kisdednél több ne s mikor felneveltük őket, akkor kézi munkájuk, 'agy
egveb tudásuk gyümölcsével a Lajtán túli birodalomrészt
legye■n.
Már most rátérek a b lciiezek e falusi családiéiul- gazdagítják, soha semmiféle kötelék sem köti többe
szert ink kivitelére, az esc■meny megvalósítására: a hozzáuk ókét. Legfeljebb akkor kerül a hatóságok előtt
ki\ it' ! sikerének egyik bi/.i-ősit "ka. hogy a lelep egy- szóba az ó származásuk, ha nyomorékokká, vagy egyéb
s ges tervezet szerint egy törzs körül fokozatosan fej ként munkaképtelenekké válnak. Ily esetben nagyon
leszt b tó; t. i. meg lehet rajzolni az egész telepet, sietnek az osztrák hatóságok őket selmecziekuek beje
mega1 apitani az egésznek szabályzatát és a megépí gyezni s az eltartásukkal járó terhet reánk róni.
tett központ körül az erőhöz képest időről-időre lehet
Gróf Teleki kezdeményezése nemcsak általános,
az egyes épületeket folyvást építeni. Ez nagy előny, de a mi speezialis érdekeink szempontjából is üdvös,
a kaszárnya rendszer nagy leleuez-házával szemben, felette üdvös. Méltassuk azt tőlünk telhetóleg!
melybe egyszerre kellene nagy összegeket befektetni.
Ahhoz, hogy a kivitel a lehető legrövidebb idő
alatt megkezdhető legyen: a szükséges péuzerő már
nng van. l'.dd’g ugyanis társadalmi utón az eszmének |
Markovit* Ivánért requiemet e bő 16-án
nem epen szűk, de mégis magán körömben folytatott
terjesztésére következő eredményt értein el. Egy ne ! d e. 7,9 órakor tartott Podkragyay Pál prépost-plé
mes s/i\á emberbarát a falusi telephez 30 hold földet bánosunk, az elhunytnak közeli rokona. A gyászisteni
ajan'ott föl. A harminez hold ily ezélra legalkalmasabb, tiszleleleu az elhuny Inak édes testvérén Oesovszky MarKoMts Mária úrnőn, Oesovszky Vilmos polgármesteren 8
a gyi rmelu-knek legegészsi gesebb bomokföld, Pest kö
zv 1<■b, 11, vasúti állomással. Fel van ajánlva magánosok ré kel gyermekén, Goldbrunner Sándor volt főispánon kívül
széről 8— 10 családházra való költség. Es meg van a még több közeli s távoli rokon volt jelen. Az ev. lyceum
családházak terve, az építész- es mérnök-egylet szives- es r. k. gymuasiuin gyorsírói tanfolyamait Dr. Cserey
scgéből. A mi szűkmarkú jótevő közönségünknél ez Adolf, Tőkés Lajos, Szabó János tauárok képviselték,
nagy eredmény, de engem nem lejt meg. — Termé j A sz. mise után Oesovszky Mária úrnő hálás köszöne
szetes szülemenye ez meggyőződésem szerint egyrészt a tét fejezte ki a jelenvoltaknak megjelenésükért s azt a
lelenczügy-rendezés szükségei1/.étének, másrészt annak, I nyilatkozatot tette, hogy a Gabelsberger-Markovits-féle
hogy az egészséges eszme önkent hódit. Es aztán a gyorsírás emelésére 1UU frtnyi alapítványt tesz le, mely
jótékony ember, mikor nagyobb áldozatra szánja el nek kamatait évente a gyorsírásban legnagyobb előme
magát, legszívesebben maradandó emléket állít nevének, neteli tevő ifjúnak Ítéli oda. Örömmel hozzuk e nemes
név nélkül is kisebb vagy nagyobb egészet kivan al- szándékot nyilvánosságra, melynek kivitele bizonyára
nem csekély mértékben fog a gyorsírásnak városunkban
kölni: és erre itt tág, üdvös és dicső tér vau.
is nagyobb mérvű lelkaroltatásához hozzá járulni. Ez
alkalommal el nem mulaszthatjuk a szülőknek azt a
\ társadalmi körzemfiködés ezzel azonban nincsen tanácsot adni, hogy gyermekeiket a gyorsírásra tanít
kimerítve, mondja a nemes gróf, ki a kormánytól tatni ne sajnálják, mert ebből számos előnyben része
elvárja, hogy azokat az alapítványokat, melyek a le- sülhetnek tanulmányaik folytatásánál, sőt az életben is,
lene/.ek megmentésére kezében vannak, ne bevertesse hisz ma mar nemcsak a parlament gyorsírói asztalánál
többé, hanem fogadja el a társadalom részéröl nyújtott nyerhet alkalmazást a gyorsíró, de több más állásnál
is előnyt biztosit a gyorsírónak a pályázat.
kezet és közös egyetértéssel, közös akarattal tegyen.
Elősorolja azután azokat az áldozatokat, miket
— A hciczcgprimó* elleni merénylet alkal
egyes államok a lelenc ztigyert évenként hoznak; és mából Selmecz Bélabánya sz. kir. bányaváros közön
az elősoroltak között nem találjuk a Magyarország ségé az alábbi feliratban adott kifejezést a tisztelet és
részéről hozott áldozatot, mely hiányt részben tán azon szeretet környezte egybázfejedelem szerencsés meg
körülménynek tulajonithatuiiK. hogy a lelenczügy ná*S menekülése fölött: Főmagas8ágú és Eőtisztelendő Her-

ezeg Prímás, Biboros-Érsek u r ! Azon merénylet Ilire,
mely Ét-magasságod nemes élete ellen irányult, s mely
oly izgalomba hozta az egesz országot, Selmecz-B-lai bánya közönségének lelkét is mélyen felháborító Az
emberi gonoszság s elvetemültség párját ritkító p-Mdaja,
mely a legaljasabb erkölcsteleuseg fertőjébe merülve út
jában semmit sem kiméi, s öldöklő karját a legneme
sebb ellen felemeli, — méltán felháborító és szomorú
jelenség. Ezer bála az isteni gondviselésnek, hogy a
gyilkos kezet feltartóztatva, Főmagasságod áldott ele
iét megótalmazta ! Mi, egy ős bányaváros s regényes
bérezek lakói, magaslatainkon mintegy közelebb érezve
magunkat Istenhez, mélyen leborulva bálát rcbegünk
az 0 véghetetleu jóságú gondoskodásáért, s hő fohászszál esdttnk : „Tartsd meg, a fennkölt lelkű főpapot
továbbra is Urunk , hintsed reá áldásod malasztját,
adj neki hosszú, boldogító életet a haza, az egyház, a
társadalom javára !*‘ Ez egyszerű, de szivünk mély s
őszinte rejtekéből fakadó imánk legyen tolmácsa ér
zelmünknek, melyet Főmagasságod életének szerencsés
megiueutéseért érezüuk, s mellyel Fómagasságodhoz a
legmélyebb tisztelettel párosulva járulunk. Fogadja Fő
magasságod kegyesen hó érzelmeinknek igaz kifeje
zését, mellyel egyúttal kivaujuk, hogy a Mindenható
adja vissza mielőbb teljes, viruló egészségét főt. dr. Kohl
Medárd titkár úrnak is, ki Főmagasságodért magát
oly híven s nemesen feláldozta. Isten áldása 8 ótalma
kisérje Főmagasságod minden életútját! A legmélyebb
tisztelet kifejezésével maradtunk: Selmeczbányán 1893
apr. i-L Fomagasságú és Főtisztelendő Herczeg-Primős,
Bíboros Ers k urnák alázatos szolgái : Selmecz-Bélabánya
sz k. v. közönsége nevében: O e s o v s z k y V ilm o s s. k.
kir. tanácsos s polgármester.
— Szám adási pótló*! Verséuyi Róza, k. a.
városi óvónő vezetése alatt álló növendékek által
megtartatott 3-ik szinelőadás alkalmával a múlt heti
számból véletlenül kimaradt felülfizetők és pedig:
N. N. űr i) kr. Takáts Miklós ur ü O kr , Hülll
Józsefné úrnő 1 frt. valamint a szereplő gyermekek
szülei 7 frt 72 kr. felUlfizetésükért fogadják a legmé
lyebb köszönetüukct
a re n d e z ő k .
Színészet. A lefolyt héten színre került elő
adások megmutatták, hogy Veszprémy társulata jól
megállja helyét. Nehány jelentéktelenebb hibán kivtll,
a szereplők játéka kielégítő, sót dicsérendő is volt.
Nem foglalkozunk hosszasabban Sanyaró Vendellel, k>
folyó-hó 8-án nyögte el panaszait; nem foglalkozunk,
és pedig nem az előadás taláni gyengesége miatt;
de mivel a darab maga sületlenség; a színészek elkö
vettek minden lehetőt a darab élvezhetővé tételére ;
Balázsy mint Sauyaró Vendel igen jó alakítást muta
tott be; Szóllősy Ilona jó Csalogány Zelmira volt, csak
Déry fogta fel tévesen szerepét, ki mint Csengeri T i
hamér bizony nem fénylett, bár eddig és ezután is

lélekzelet vissza fojtva, hallgatózik, hogy ne zavarja azt
az áldott síin.il det gondolkozásában, nagyszerű elmél
kedésében. Hasonló e nyugalom ahhoz mely a tudós
szobáját betölti, midőn a gondolkodó ember müve fölé
hajol, lngv eszméit zavartalanul csoportosítsa, melyek
az emberiség közkineseivé lenni hivatvák.
S az ;i nyugodt föld, nem gondolkozik-e, nem alkot-e
ltját, nem esopoilosit e más és más érdeket, millió éveken
keresztül? (Mi mily csodálatos a föld története, mily
rendkívüliek annak törvényei, annak eszméi!
Midőn leszabunk azon a szállító kosáron abba a
borzalmas aknába, midőn oly szivszorongva ismételjük
az utolsó jó szerencse kivánatot, vágyakozva tekintünk
a hahányulú külső fényre: szivünket egy uj ismeretlen
vágy tölti he, lelkűnkben a gyermeki mesék világának
reflexiói újra fölcsillannak s az ember leszáll arról a
magaslatról, a hova hiúsága, dölyfössége emelő.
Ember lesz, a föld egyszerű, parányi teremtménye'
Eltűnik a mosolygó viránv, egymást követő szik
lalapok majd szabályos, majd szabálytalan sorozata
tűnik elő: ez az igazi föld. a melyről sejtelmünk se
volt eddig. Ilyen az lefele, szilárd, felséges, titokzatos.
Szikla és mindenütt szikla, mely keményen, zordon
tekint az emberre, a föld legbüszkébb, legvakmerőbh
teremtményére.
I.ent vagyunk. — a bányák sötétségében, fölöttünk
mintegy 'M)<i méternyi szikla-törzs a termő humust tartván,
előttünk szintesen húzódik a szűk folyosó, mely az em
bér müvei között kétségtelenül a legsajátosabb. Van
abban valami magasztosaid), határozottabb czél, nem
csupán a kapzsi kincs szomj; nem a létért va'ó kllzdc
lem profán eszköze, hanem az emberi büszke szellem
bizar vonása, midőn nem riad vissza a szíritől, nem a
mélységtől, nem az örök éjtől, hanem behatol merészen
az anyuföld testébe, hogy közelebb jusson a let titká
nak problémájához.
Es ne siessünk. A nyomasztó hangulat már íme
elhagyott, a jó szerencse kívánság er< zcsrhb, szivüukhen
csakugyan remény sugár villan; n meny-sugár, inelv a
bányász leghívebb tarsa ! Valahányszor a szállító kosár

előre jelez minden légváltozást, s ekkor fénye bágyadni,
lángja apadni kezd
Ha a biztositó lámpa sárgás fényét kékes burko
lat veszi körül, mely nő, nyúlik, mig végre a láng
gyönge puffanással kialszik : ott tudjuk, hogy a bányalég
borzalmai közül a legfélelmesebb, a fekete gyémánt
legféltékenyebl) őrzője: a robbanó bányalég tartózkodik.
Mi mindenre képesek vagyunk mi is a mi fekete
gyémántunkért! Mily félve őrizzük, mily lázasan lessük
sugárút, mily kínos fájdalom száll meg, midőn elveszít
jük, midőn a föld viszszakéri: 8 ha föld adja olcsón,
ne kívánjon érette semmi áldozatot? Hiszen a rózsa is
tövissel fegyverkezik, az nem engedi díszét, pompáját,
büszkeségét; miért legyen szabad kihasítani azt az
óriási táblát a föld testéből, minden veszély, áldozat
nélkül — mely ugyancsak a iegertékesebb alkata.
Korszakok kellettek hozzá, mig az a folytonos erő,
az azon korszak növényzetéből álalakitá, elrejtő, kiegé
szítő a föld anyagát. Most évtized elég, hogy az a fekete
gyémánt átalakuljon csengő millióvá.
Pedig milyen korszakok voltak azok! mellettük
az emberi történet számítása pillanattá alakul. Egy
folytonos lassú, de lankadatlan, hatalmas erő az, mely
alkot, rombol, újra épit, de soha se pazarol, a létezőt
soha se szünteti meg; mert nincs a inindenséghen egy
porszem, mely megsemmisülne, mely megszüunék létezni.
Kis láng elegendő arra, hogy a meggyülemlett
bányalég (8—9 száz.) legborzasztób expluziót idézzen.
Nincs ember, ki átélné, sőt utókövetkezményciben
is rettenetes, útjában melyen diadalmasan rohan, kér
lelhetetlen, isszonyatos. Egy lélegzet és elkábulunk, el
veszítjük akaraterőnket; nem lep meg kinos fájdalom,
hanem valami különös mámor és nyugalomvágy, —
egy másik lélegzet vétel kioltja az életet, mely csalt
az imént viruló, üde, boldogsággal teli volt.
S nii mégis előre hatolunk. Az ember nem lankad,
nem riad vissza, munkát tauul a földtől; erőre — ellen
erőt, küzdelemre — fegyvert, övéinek megvédésére esz
közt keres és alkalmaz. Hol legkeményebb a feladat,
ott tömörülnek a legtöbben, ott mutatkozik valójában,
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dobogójál elhagyja, mosolyogva üdvözli azt a másik
embert, ki most értelmének, hivatásának tudatára ébred,
| de a ki erejében, tehetségében, erős akaratában azért
| mégis szerény maradt. Oh ne higyjétek oda fönn, hogy
az a bányász szánandó, hogy pályáját az emberi ter
mészet ama legsötétebb vonása teremtő — a kapzsiság;
vagy hogy csupán a megélhetés nehézsége űzte erre a
nehéz pályára, Imi látszólag öröm nincs, hol a munka
sokszor ember fölötti, veszélyes. A bányász szereti a
pályáját, — legyen az bármilyen mostoha iránta; lel
kesül érette, a midőn megismeri, megtudja, mi az a
föld, milyenek azok a titkos erők, melyek az élet, a
lét körülményeit alkotják, szabályozzák.
Gyűlöletet senki se visz be, ember-ember társához
a legodaadóbb szeretettel simul, a gonosz indulat lenyű
gözve marad, felszabadult a szeretet, az igazi szeretet.
Es csak igy magyarázható az, hogy midőn a társak
valamelyikét veszély fenyegeti, önfeláldozással siet meg
mentésére mindenik; sőt sokszor a törvény szigorát kell
alkalmazni, hogy a hol a mentés lehetetlen, a mentési
buzgalomban még több emberélet is el ne pusztuljon.
Kik oda fönn ellenfelek, lent munka helyükön bajtársak
kik szerelik egymást, bizalommal vannak mindenkihez
és bár sokszor értesülünk bányaszerencsétlenségekről, de
bűntényre bányában, meg nem emlékezünk.*) Vájjon
nem ered-e. ez onnét, hogy lent a sötét földben az örök
In-ke eszméje önkénytelenül is megillet? Ott hol egyen
lőknek érezzük magunkat embertársainkkal, egyenlők
nek a küzdelemben, egyenlőknek az örök békében.
A mécs fénye élénken hatol a mély éjszakába,
sugara nem szóródik széjjel nagy területre, hiszen alig
harminez lépésről csillaghoz hasonlóan ragyog felénk
lobogva, oly hivogatólag, oly bizalommal teljesen; hi
szen ez a bányász sötét éjszakájának csillaga, ez vozere
es sokszor oltaliuazója. A gyilkos gáz, mely titkon,
leselkedve tör elő az emberre, avagy meggyülemlik,
hogy orozva tervezett támadásával áldozatul ejtse a
vakmerőt, ki leszállt a föld myliárdos nyugalmát zavarni, .
nem tud a bányász közelébe férkőzni, a nélkül hogy ez
jövetelét előre ne lássa. A mécs, ez a vezérlő csillag,
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megmutatta, hogy ió színes/, s ba kelló szerepe van
jól és elegánsan jáis/ik. Vasárnap „Szép Durinkakertllt előadásra, Kláriié népszínművé. A ezimszerepet
Vértan Anna vitte, s mondhatjuk, jó l; játéka élénk,
szabatos volt, vsak egy ízben feledkezett meg szerepe
következetes keresztül viteléről: akkor, midén Lidi ét
férfiúnak nézve féltékenynek gondolja, s Darinka ezt
megtudván, kaezajra fakad; ez a kaezaj nem volt oly
hangzású, milyent a körülmények feltételeztek; de a
szereplő maga is észrevette hibáját és sietett azt elpa
lástolni. Ki kell emelnünk Kovács Ilkát, ki szivet meg
nyerő kedvessegü volt mint Lidi; egyáltalán el kell
ismernünk, hogy szép tehetség; kiváló, s minden
színésznők utánzásra legmelegebben ajánlható tulajdon
sága van: akkor is játszik, alakit, hi\eu szerepein .
ha nem beszel. Balázsyt nem dicsérjük, mert a közön
ség már ismeri, hogy jeles színész. Tisztái jó kedvvel s
jo izüeu adta Hollót. Az ápril 10-iki estet érdeklődés
sel várta a közönség; it’j. Durnas Sándor • iláglátott,
híres színmüve „A kameliás hölgy - volt kitűzve. A
ház zsúfolásig megtelt. Ki tudja hányán gondoltak önkénytelenül is Sarak Bernhard és Duse Eleonóra meg
rendítő alakításaira s igazán bátorság kell Gauthier
Margit szerepére vállalkozni. Annál nagyobb örömmel
kell bfevallanunk, hogy Veszprémyne e szerepeben
felülmúlta várakozásunkat. Játékát kifogásolni nem
lehet; az következetes volt mindvégig; mozdn'atai
szabatosak ; esak emelte volna alakítása ... lyessi t.
ha az arezjátéknak is nagyobb tért enged A testi ha
nyatlás es lelki emelkedés fokozatos haladásánaa ké
pét taláu nem adta a tökély azon tokával, hogy a
nem annyira müértó nézőre is a közvetleuseg megkapó
hatását erte volna el, de a 4 ik es 5-itt felvonás vé
gévé! felhangzó tapsokat méltán megérdemelte. Az
elóadas sikeréhez nagyban hozzájárult Yeszprémy is
Arraand szerepében. Játéka jo, hangja kifejezésteli
volt. A vigjelenet lélektani lehetetlenségét, midén a
midén a meghalt Margitot karjaiból mintegy levelűi
látszott nem szándékolt játéknak, - mert ily tévedés
Veszpiémvtől föl nem tehető, -- de valamely véletlen
balesetnek tulajdonítjuk. A többi szereplő is megfelelt
teladatának, s dicséretet erdemel Komlósy Ilona, mint
Nicbetle, Déri mint Bieux Gaston, Réthy mint Gusztáv.
Kedden Offenbacb operetteje „Szép Heléna- került sziure.
Kovács Ilka a ezimszerepben hangjánál volt s diskretül
játszott, az utóbbit Szabóról is mondhatjuk. A sok
extemporét megbocsátjuk . mert jó kedvvel voltak
fűszerezve. Tukoray jó izű Kalchas volt. Vértan Anna
mint (Jresztes elevenséggel játszott, Tisztái Menelausa
sikerült. Szerdán Sardou vigjáteka „Váljunk el- na
gyobb közönséget erdemelt volna. Yeszprémy >s
Veszprémv né fDes Pruuelles és Cyprienne) jateka igen
sikerült , tiuoman uuancirozolt: Déri mint Adbo
már jól játszott, a darab ment , mint a karika
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csa pns . esak > t>-»i rendőrbizto*.
rte kis kel
leraetlenség; ki skeszakálát vesztette el a nyílt sziapa
dou Csütörtökön inegiut Uftenbacb ' ív müve, a .P á 
risi élet* esinlalaukodott a sziupadou , melv vo
natkozólag a kővetkező sorokat kaptuk: „Engedje át
1 Szerk. nr ez estéről nekem a szót. bogv igv nemi
lég igazoljam magamat s azon anyukat, a kik az elő
adáson jeleu voltak Igazán sajnálom, hogy elfeledtem
a/t . hogy Oflenlaeh-féle operettel állunk szemben,
melynek zenéje mindig kedves. .-•> szövege is mindig..
erkölesteleit* Kerem. hasson oda. hogy szintar«uiatuuk.
mely a „Bíbor <s gyász*-l»an mutatta be magát, már
a saját érdekeben is kerülje az ilye ti „Párisi e lé r
telek sziureho/atalat, — melyek a s-ziupadot leala
ouyitják s többeket elijesztenek tóle
I’entekeu a
„Probaházassag” másodszor adatott e|.»; egybevágó
játékkal, újat róla nem mondhatunk ■'.»k a múertó közön
ség ügyeimét hívjuk tel a meg sz*nre kerülő elő
adásokra, s tess/iik azt azon meggyőződésben, hogy e
derek színtársulat a pártolást uieg is érdemli. Ámbár
nem tartozik e r<»\a:ba , de n m hagy hatjuk tol
említi s u % V ri prímásánk törekvéset, melynek
dicséretes eredni' ny rol alkalmunk volt e bet folya
mán meggy... •••:..
s melynek elismeréséül felvonás
közben tapsokai .•> .ratott.
— Az -1nyúl. Borzasztó |doiíOt balloituuk
egy t. erdógy . korunktól a :uuit beteu : a paradicsom
hegyen nagy szélviharban _y nyalat látott s allitasa
szerint erre legalább 5 év óta uem volt eset. Ébredj
lakosság !
— ( -izm atolvnj. Ez is \ au mar 6e!meezbany an.
azaz hogy esak volt, sajnos! kiveszett a generaezioja 1
Egy bányamunkás a glanzenbergtáruai vizi kerek mel
lül szedegette el a szegény (bányásztuknak odarakos
gatott esizmáit. A banyásztíuk ugyauis muukába me
netkor ide szoktak letenni lábbelijüket s mikor aztán
a munkából kijóunek — iunen szoktak el is venni.
Csakhogy e jo szokásuk folytonos gyakorlásában meg
gátolta őket egy Jeutuer nevű bányamunkás, ki a
glanzeuberg tárnából mindig egy-egy pár csizmával
sót uramtia legutolszor egyszerre 5 párt hozott ki. A
csizmákban mindig volt még egy kis kenyér, egy kis
olaj stb Most egy hónapon ál kenyeret a bünfenyitó
alapból s olaj helyett „rostélyos- -világosságot kap.
— Ho»«z tréfa. A vádlott azt mondja, hogy
esak tréfából tette — de a serült beteg azt nyögi
ágyában, hogy uem úgy volt, v-egre is a dologból esak
annyt a biztos igaz, :i"_y Luptak Mátyás az utón egy
tréfái a következtéim nem eugedó nagyságú kődarabbal
szem n csók »r 1 Stt ő
\ lolfot s a s
sétlen
kémény eső* mi menten össze rogyott ez által bizonyos
közbotrányt > keltve, mert vagy *ju -an jöttek köréje
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kik a tréfaiózót a uepjog alapjan rögtön kivégezni
akarták . de Androviu r-ndórbiztos m g védelmezte a
vádlottat s átadta a tön ny jogos faktorának
— Töiveiiy h r*«k ellen. Egy ohioi orvos a
wasbingioui parlamentben kerv.uvt nyűin.tt be, melyben
szigorú törvényhozási intézkedést k--r egy szörnyű es
gyalázatos szokás — a esókolózás ellen Ez szerinte
egészségidén es tisztátalan dolog es — úgymond —
állandóan fenyegeti az eg- s/seget. A „Revue S ’ieutibqne- egesz komolyau tárgyalja ezt a kerveuyt es ki
j e l e n t i k . begy nagy részben a esők terjeszti el a ra
gadós betegségeket.
In trig .1 a krinoliii . II* 11. Londonban a
Westetni utczáin minap egy hölgy tu nykó nagy
krin
séli - _
. dg
iszonyú zsivaja k -zt A hölgyet ne a furcsa vendég
szereplésre a „Westminster («a/ .te- < rz >dtette, amely
nek az a szándéka, hogy a krim- int alaposan nevetsé
ge.". tegye. Az említett u> m _ . -...!• este a követ
kező jelent, ssel számol be a így expódé /mjarol: „Épen
most erek haza felholtan, — cg sz hazam küszöbéig
egy ordítozó erabertömegg. . utánam. Holnap leirom
érzelmeimet.”
— Kikelet. A főváros nyilvános terei ismét
ünneplőt öltöttek, meg pedig ezúttal uiszertit. A minlen tekintet
dadás
.a fők
vaszou jaezint és tulipanokk.il ültette be az Erzsebettér és a
k v grond
és
_
yek most ké
szülnek fejt
megragad
íjo
tkal
nu-;y virány wikugvan db * ri im-sti-reit. úgy a fókert'S7t, valamint .1 Mautnm r n.agkereskedő ezéget, e
sz.-p\iragu nagyinak >zállit.-iat. A ■*. portokat hatalmas
keretekk ut gyönyörű báreouyszerü üd zöld pázsit
övezi mel .-nek n.agvat valamint eddig 1A even át,
úgy ez évben szintén a hírneves Mantboer Ödön őség
szállította, lm ly e/.i-g ■/ irányban is ntolerle-tetlent
nyújt.
— ..K ölniünket" m a i „miiideu köhögés" ezimú
hirdetesüukre különösen tigv\- lim-ztetjük. s szükséglét
eseten az abban előforduló kttiouiegessegeket ajánljuk
melyek a őzt. György gyógytirbai Becs V Wimmergasse öi sz. alatt kaphatok.

N yilttér*)
llennelM-rg U. (es. kir. udvariszáilitó sHyem sy ára Z ürichben, priviitniegn-ndelóknek közvetleniil szállít: fekete, fehér es ozine** selyem
szöveteket. méterenként i ő krtól 11 Irt tíő krig
póstab. r és vámmentesen, sima, csikós, koezkázott es
mintázottakat, damasztot stb. 1mintegy iMO külömhö/ö mim’'
< l*1*.'*• ki'’-.mbö7.-’. <7;n « árnyalatban .
Minták póstafordnló' al küldetned ővájezba ezimzett
levelekre 10 kros é#. 'levelezőlapokra ő kros bélyeg
ragasztandó.
*1
*'1 E róva; alatt k.
nem felel'# *

■••• .-nrk sem ta iiá i m é r t sem alak jáért
Szerk.

hogy szellem uralja a létet s az ember az ó szellemé hogy ók voltak ;• %Kor a f öd kizárólagos urai, hatalmasai domány meg tudj a feio ii' a folyamatot, hiszen a ku
épen úgy. nr
ti nap az emberi Mi szerves volt ben- tató dm betekint a í'*rmesz<: törvényeibe, levonja a
vel a föld leghatalmasabb teremtménye.
Ott vau a biztosító lámpa, mely kifogott a félelmes í uök , az fölbő l, t elemeire, folytatódott, variálódott szabályt; az egesz u- ni eível-. mint a közelben levő
ellenségen, mely közelébe enged: ott van a legvezet, s . tovább, mint ■■;: a többit pedig egy halomba gyűjtő vasnak a levegőivel v.-.'o ..riatk /.«s . mely levonja ettől
az oxyg. iit, s új vegyületet alkot. De mi az a rokon
gyönyörű tudománya, melyet ellesett magától a térin. - az a titkos ci . i.ogv megírja nagw erü müvet.
Mily jól esik ilyenkor elmélkedni, a természetnek ság? s ezt az e-'yot emberi elme meg. rteui, megismerni
szettól, hogy ennek erői ellen védőül, fegyverül alkui- I
mázzá ; a villámos áram, mely fejtésnél, előrehaladás j ez óriási könyvtárában. Elképzelni arról a visszamaradt nem fogja soha, mer: a teremtő, aikotw erői az emberi
levél, növény tormáról a fakuak, arról a ki< lényről, mely elmén kívül áll.
nál, a robbantást elősegíti és veszélytelenné teszi.
Ilyen eszniekke! haladunk, ilyen eszmékkel szálTanultunk a szélvihartól, tanultunk a fölszálló j nek kagylója visszamaradt s most kőzetet alkot, a kül
füsttől, tanultunk a szoba változó melegétől: Mert esak | színnek akkori képet, a midőn uiég ember nem létezett, lunk le minden nap a föld melyobr. Szivünkben remény,
a botor elégszik meg azzal a tudással, hogy a szélvihar mikor teng r volt az a föld, hol ma elet virul, az ipar lelkűnkben erős akarat, palyánkbau — erő>; a ki re
mélni tud. bízni sorsában : ki megtudja találni pályá
tördel, hogy a füst olykor fölfelé száll — majd lomhán ’ gyárakat, a jólét palotákat emel.
Mily hatalmas erőnek kellett annak iennie, mely jában a nemest, a szépet; kit boldogít az a tudat, hogy
földön kúszik, hogy a szoba levegője kellemes, ha vígan ,
összemorzsolta a fát, a növényt, belőle alkotván a kő embertársai -rt küzd. fáradalmának gyümölcsét az élért
lobog a kandaló tüze. De a kiben uralkodik a szellem,
szenet. mintha előre gondolkodott volna arról, a ki jönni sikerben leli: szánandó-e az V Föladatunk, győzedelmes
a kiben a tudásvágy nem pihen : az okát is fürkészi:
fog. s ki hatalmában fölülmúlja az eddigieket
kedni az elleuscges természeti eróköu; Invatásuuk, gya
miért van ez így és mikor lesz ez így ? Emelt tövei
A sziuteseu leülepedett rétegek helyükből fölemelve,
haladunk előre, nem riaszt veszély, mert győztünk; a szabályos rétegek elvetés ráuczolodasa, mind-mind rapítani a nemzeti vagyont. Lelkesedéssel, odaadással
győzelmünk a tudomány, a szellem győzelme; eszköze < auuak a folytonos erőnek bizonyítékai, a mely egyre teljesítjük ezeu munkánkat, mely oly szepre es oly
rendkívül érdekesre oktat.
maga a természet.
alkot, rombol, majd ismét pit. es pihenni soha. soha
Ha nem fölnek ama sötő-r aknától, ha eloszlatják
Ha a szemlélő alkalmat nyer a létért folytatott se szűnik meg.
küzdelem tragédiáját megfigyelni, úgy k- tszercs tapasz
A geológia s a bányászati telep ismerettan fölhasz azon borzalmas képeket, melyeket a tájékozatlanság
tálatokat szerezhet arra a bányák sötét világában. Nem nálta letűnt viiágok lenyiim-K kövületeit, — a geológus látni v-■! bányáink üregeiben, úgy alkalom adtan elve
emberi kicsiny érdekek, nem cselszövés, m m irigység korszakokra oszta áltálán a föld történetet s a sz nbá- zetem véges v.gig s/.ük utainkou. a fekete gyémánt
fi/., mely a küzdelmet létesíti es egyenlőtlen harezot nvász „ve/, rlö kövüIe 1ek 11ek“ ne\ •/.;•• okét. Az egyik termelő helyéig, mint jutunk hozzá, mint szedjük le a
eredményez ; a mi küzdelmünk az ellen az áldott anyatold megmondja: tenger, tó, vagv szara/, told volt-e azon a föld kebléről, mint értékesítünk mindent, mi az embeellen irányul, mely teremt, ápol s mely kebe leire tógád beíveli, a másik : hol kell keresnie a kőszenet, s melyik risog legcsokelvi'bh hasznára is lehet. Igen érdekes,
a midőn már megviselt a gond, az elfáradt gyönge azou fekvőt, a melyre a rétégét keresztül törő kereszt- igen s.-ep. nem elszomorító, komor, hanem merész; uem
porhüvely nyugalmat kíván. Ellene küzdünk es ktizdel- j vágás, vagy kutató vágás által bukkant. Mert a szén szánandó, hanem csodálatos, hogy az emberiség mily
Ia/.as tevékenységgel munkálkodik, kutat a természet
sem egyféle, s minél egyszerűbbnek látszik, auuál öszműnk mégis nemes.
A szellem, a tudomány az, mely általa nyer; az szetettebb, annál különösebb s még mai nap is a leg törvényeiben: miül iparkodik uralmát a föld miudeu
rés/, re kiterjeszteni, hogy így a kultúrának, az iparnak
ismeret, a melynek kincses tárháza gyarapodik, midőn j érdekesebb talányok közé tartozik.
S igy bármerre fordulunk a bányában, mindenütt s a jób tncU alapját megvesse. Es önökre, pécsi közön
a hatalmas ellenerő védelemre, az óriási test gondolko j
aj, mindenütt érdekes jelenséggel találkozunk, a magány seg. ketszereseu az. Mert az áldott, az a titkos erő,
zásra kényszerít.
Mert vizsgáljuk csak a rétegzett követ, melv tábla soha se borzalmas, soha >e oyomasztu, han m mindig •*/> t tt hazánk leggazdagabb széntelepeit épp itt bal1110/a tői. itt gyűjtő össze, itt epite föl kincses házát;
alakban fedi a kőszén réteget, mit olvasunk belőle? ünnepélyes, i. I. k emelő.
Mily különös, mily nagyszerű már magában véve, ez 0 város az i_-yedl'.!i l.azankban. m Ívről elmondhat
Egy magasztos okmány ez, megőrizve a letűnt világok, j
ju k : az igazi „fekete gyémánt országa**.
az egykori élő lények élő tragédiáját. Apró kövületek, j a másodlagos képződmény, midőn a regi fejtésekben,
Abban a reményben, hogy többször találkozhatunk,
csigák, kagylók, a melyek oly hív cn beszélnek arról az j vagy föltárásokban, csaknem szemünk láttára uö pl. a
köszöntöm önöket, bányász szokásaink szerint a viszont
életről, a föld akkori képéről, midőn a kőszén korszaka j vasvirág, a legszeszelyesi bb jegeezek, gyöugytormáju
renesét !**
uralkodott. Parányi lények, egyszerű kagylók s ki hinné, csoportozatok. Vájjon honin t, miből, mi alkotja'( A tu látásig, kívánván „Jo
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Régi, jókarban levő 6 octávás „Bősendorferu-féle

ZONGORA

A se lmérzi takarékpénztár igazgatósága köztudomiiMH hozza, hogy a folyó l»9.‘i. évi juliiis 1 só napjá
tól köztivé, további intézkedésig. az alapszabályok lilik
§-a alapjau a betétek utáni kamatlábat

igen olcsón eladó. Megtekinthető Asztalovszky
Lajos tanítónál Hegybányán (Pjerg-Szélnkna.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V auleletiel alant felsorol geluiec/.i üzleti c/cgck ci> vallaAlulirt tisztelettel értesítem a n. é. közönlatiul.yfiom»sok annak kiemelése mellett, hogy jutányos arak, szolid
Béget, hogy
eulans üzleti eljárás és pontos kiszolgálás mellett lotorekvesiik úgy azonban, hogy a törvényes betétkamat adut az
leend a n. é közönség teljes megelégedését kiérdemelhetni, ajánlják intézet tizoti.
fi
követkézé üzleteiket:
Ennélfogva tígyelmeztetnek a t. ez. betevők, hogy
I l i i k o r t ln jo N , fényk. pészeti műtermet és e szakmába
a mennyiben betéteiket
i kamat mellett az intézet
vágó i. lvételeit saját házában
nél meghagyni nem akarnák, szabadságukban áll beté ! fi helybeli takarékpénztár tulajdonában levő
I l l í r t Ii I. ii jo* utuda. T>-rras/>«n levó hentes üzletét, mindig
friss \irsli és kolbasznemiieket. szalonna, triss zsir. füstölt hús,
teiket az intézeti alapszabályok li>. íj-ában, mely a Finning-féle házba helyeztem át.
sonka-áruit stb.
betétköuyveeskében is olvasható meghatározott felmon
I l i j ^ 'i i .lik n o s, Szent-llárouiságtéren levő bor- és sörEz alkalomból van szerencsém úgy asztalos
esarnokat. éttermét, mindig friss, kitűnő minőségű hordó, világos dási idő betartása mellett, visszavonni.
és sötét pala.zksoreit, kiváló konyháját, valamint természetes teher
Egyben megjegyeztetik, hogy fenti intézkedésnek iparomat valamint bútor-raktáromat, mely bár
es vörösborait.
megfelelően és arányában a kölcsönök kamatlába is mely fővárosi czéggel képes a versenyt kiállani,
< 7.11111111 J ó z s e f , a kopogó melletti saját házában lévő
a n. é. közönség igénybe vétele és pártfogásába
vésnök üzletét, pecsét, ezimer és mindennemű vésnök munkáit, egy id ej IIlég Ieszá 11itta to11.
csinos és tiszta kivitelben.
j
Selmeczbányán, 189;}. évi aprilis-kó 12.
melegen ajánlani.
I 'l l k o r n A lu jo * . fogorvos, masseure és vi/gyógyász,
i- 3
A z igazgatóság.
Kiváló tisztelettel.
legújabb módszerét és természetes színű műtoghussal ellátott wűfogaknt stb. Lakik : I .17. sz. a. saját hazában.
H n czáo F erenc*.
I 'i z é l y K á r ó l . ) . az nlsó-utczában felső tornakert mel
letti kertjében lévő nvári meleg kádfürdőit, hideg zuhanyokkal,
kényelmes, szép séta es nyugvó helyekkel; april 15-től november
1-ig (ártó idénynyel. A séta es kert helyiségbe szabad bemenet a
distmgvált közönség részére.
( ■ ilN p u rik .1lin u x , úri és női c-zipő üzletét, dúsan leiszerelt kész ezipóraktárát, a tak.-pénztár tulajdonát képező épületben.
A szivargyár közelében IV-ik kerület 159.
<««>ig«*r M a r k , fűszerkereskedő borkocsi tulajdonos szép
é p ü le t- és b ú to r a s z t a l o s
számú Almán András úr tulajdonát képező ház
és jó fogatait, a Sztankay-féle házban.
(f e lB ő -p iu c z )
ban egy 3 szoba, élés kamra, és fáskamrából
CílregiiNs i n t n l . sütőházát saját hazában (kórház-uteza),
bolti helyiségét a Baumerth-féle házban, rozs-és búzakenyerét, min
ajánlja jól berendezett
dennemű friss süteményeit, mandolás kótszersültjót, valamint kész álló lakás, folyó évi julius-kó 1 -től bérbe adandó,
morzsáját.
esetleg az egész ház eladó ; értekezni lehet
<>r«‘i|M‘l K ó b o r t . kárpitos és nyerges üzletét az alsó
1—2
utczában . Ursziny-házban mindennemű szép, jó és tartós kivitelű . Tibély Ágoston kereskedésében.
kárpitos és nyerges munkáit.
Ö /.v . < > u lric li J á z K id n é , kőfaragó, üzletét saját háza- j
d’eljes étkező, háló- és lakószoba
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bán. különféle kőfaragó munkáit, mű- és síremlékeit.
berendezések mindig készletben vannak.
Id I r u i l o r .(linux, alsó utczai Hioliter-féle házban lévő |
műtakáes üzletét, nagy választékú, sajat készitményü tiszta len
vásznait, különösen fél és tiszta damaszt asztal- és káyéteritókeit. j
* t széles kitűnő vászoncsonmgjait. valódi Kneipp-féle vásznait; — !
elvállal házi szövéseket is stb.
lfj I r m l c r J li n u x , alsó-uteza, Ki liter-féle házban levő ;
kefekóló üzletét, dúsan felszerelt mindenféle nemű és nagyságú j
keferakiárat kicsinyben és nagybani eladásban, — sörcsarnokát es
Kélefi J. es. és kir. osztrák-magyar és bólgu. kir.
a nyá i idényre tekepályáját.
szabadulni, sérvkötője n leghíresebb orv o si iiió to
J ó ; x e Ii J li n u x , nyerges és kárpitos üzletét a ..magas ■
táso k által legjobbnak van elismerve, és monarchiánk
házban . legdivatosabb félfödött és nyitott hintókat, valamint lég- 1
Selmeczbányán.
újaid, karpiios munkákat jutányos árak mellett.
határain túl is nagy elterjedésnek örvend. Aem 45*11*zik. nem gyakorol kellem etlen nyom a t és..rpnd:
K i i c l i o lt n - i n ii < > iixpur. épület- és bútorasztalos üzle- j
tét a Szentháiomság téren lévő saját hazában kész bútor raktárát, j
ki vilii ezé Iszert! idomithatósága által az eddigi sérv kötők
lakó-, étkezési- és hálószobák teljes berendezéseit stb.
hiányait elhárította.
K o z á k .liin u x . alsó-ute/a 77-ik sz. alatti saját házában .
T J jcloii.*síi«» !
lévő kovácsüzletét, szép külsejű bérkocsiait. valamint a város és
&
a vasúti állomás között közlekedő üveges. csinos és kényelmes
Keleti-féle gummi sérvkötő, a pulották teljesen
Részvénytársaság, négy millió frank alaptőkével alapítva
társas kocsiját.
a sérvhez idomitbatók, szarvasból- védővel és biztonsági
l i r . i l i k V ilin u x , asztalos műhelyét saját házában, épület,
1809 ben; legutolsó raktárállomány 2,ö00.000 liter,
övvel. A rak: egyoldalii 0 h l, kétoldalú V i f? t. —
bútor és minden e szakmába vágó munkáit.
Suspensoriura, haskötő (elástikus), gummi göresérk
i
t
ii
11 t e t v e
l i r n u s o J ó /.s o f . aranyozási, díszítési, szoba- és ezégfesharisnya, háttartó, orthopiidiai műleges fűző, műleges
P a risb a n 1867
B éesben 18ül
tészeti. templom-munkálati műtermét a felső Wankovits-féle házban
lábak
és kezek.
az
az
érdem
okmánynynl,
legI .n n g a i i c r J ó z s e f . úri és női .-/.ipésziizletét és dúsan
egyedüli nagy aranyéremmel
magasabb kitüntetés.
felszerelt kész ezipóraktárát a Schuszter-félo hazban.
G u m m i !!
U n d o r ■>.. férfi szabó és egyenruha készítő üzletét, vala
A j á n l j á k
Egyedüli képviselete Ausztria es Magyarországon
mint választékos, legújabb divatu szövetraktárát.
tisztán franczla borokból dexztilált. Cognac gyárt a legnagyobb különlegességekben felülmulbatlan párisi
I .i p t a y L á s z ló . Forster Sándor özvegyétől átvett leg
gyárosnak
mányukat a legfinomabb minőségben.
nagyobb választékú üveg. tükör, függöny tartók, képkeretek, álló és
,,F . B ergiicraud F ils.“
függő köolajlampák és porczellán. kőedényekből dúsan fölszerelt
Főraktár Auxztria Magyarország részére:
raktárát, valamint mindennemű üveges munkák teljesítését.
Jótállás mellett valódi párisi gumuu és balbólyag
M a i/. I 'e r o u o /. , elegánsan berendezett fodrász-termét,
tetja 2 Írttol tj írtig. — Bouts-americaus 3 írttól ü írtig.
e n d l Ile iir ifi és T á r s a
a Mihalik-féle házban.
Pely-Pórus 180 írttól 2üU írtig - Ballato des leinmes
thea- rum- és cognac- beviteli czégnél Béesben.
W a tz á it l e m i e / . . mű-, bútor- és épületasztalos üzletét,
4’5U írttól 7 írtig.
bolti, gyógyszertári es templomi berendezéseket, saját készítményeiből
1.
Schottenriug
ö2.
álló dús bútor, koporsó-raktárát. mindennemű szakmájába vágó
Megrendeléseket diseréten és gyorsan eszközöl
munkáit
Raktár S e l m e c z b á n y á n :
O o h t o i id m ig I g n á c / .. dúsan felszerelt valódi solmeczi
pipa. ásványkészülékek és dísztárgyak raktárát, lián kis/.-féle házban.
l U J l i J J 1 1 if i
kir. szabadalm azott gyáros,
5 -5
W e isz Ignácz úrnál.
Ox7.val<lf <«n s /.tá v . sütőházát, igen finom mandolás és
Budapest, IV ., Koronaherczeg-utcza 17. sz.
gyermek kótszersültjót. kávésüteményét, rozs- és búzakénjeiét stb.
saját házában.
= A rje g jz é k k iv a n a l i a in g j e n és k é rn ie n tv e . s=
l ’ M 'i'iu \ la .ju x , alsó-in ,;zai Sehol./ - féle házban levő
órás i./leiét, m u l l mvmii zseb. fali es álló órait, valamint a Haschféle aranyműves üzletét a takaiékpénztár tulajdonát képező házban
Ö z v . I ' l n a J ó z s c f n c . úri és női czipóiizletét, dúsan
felszerelt kész ezipóraktárát a Szöllö-szálló melletti üzletében.
lC iitlig e h J l, és H i t k o r A ., ásvány kereskedés és ásványcsere üzletüket. n|<-só tanulniain ás\an.\ _\ ui;. nión_\fk.-t hidak
ban és kőzet gyűjteményeiket
l t o t l i llo i lu g . a Mihalik-féle házban lévő vendéglőjét és
kávéhá/át. friss söreit és saját borát, kifogástalan konyháját, nyári
kerti hely iségét, tekepálj á át
M 'l n i s / t e r M. Alsó-ut. zában Oehtendung-félo házban
levő czipész üzletét, dusan felszerelt kész gyermek, női. férfi czipő
raktárát, bel- és külföldi készitménveit elfogad mindennemű meg
rendeléseket.
M iiiig ii l « l o í f . első selmeezbányai személy és teher
IV ., r é g i p o s t a - u c z a 1 0 . s z á m .
szállító üzletét. Alajdttatott 1873 évben.
vagy
S z i l a v o c z k y l 'l r t r . S.inbery-házban lévő vendéglő és
kávéházi helyisegeit. Szeilíert-féle tekeasztalait, palaczksöreit. kitűnő
kávéházi italait Hudapesti Hírlap. Kgyetértés. I rambátyám, Bors
szem Jankó. Neues Pester Journal. Kikiriki, Fliegende stb!
— Bérkocsiait!! —
T l ll ir i ll lx / .l i j l l ő l n . a föpja.v.on leséi mészáros üzletét,
K őbányán.
egészséges és friss husnemii árúit
V e llc s t i y t t r i t y , ... .
dacs-u/loM. ' izu iniv-uícineny.
'■
szIIr-iktaklj.1. .ia. , • - '
iru raktárát
állítás kiviteli-sörpinczéinkblj; l(öba:iyán füzér-utcza 30. szám. 50 pn
sajat ha/.aban.
1/.kot tartalmazó rekeszekben, a kőbányái vasútállomásokhoz vagy
\ \ oi*z. Kxt v ilii, alsó-uteza 67 IV sz a kész kerti hin
tákat. combinált szoba - kerti tornázó hintakészülékeket, továbbá
a budapesti liajóállomasokhoz szállítva,
müszövetfl géphajtó és egyébb hevedereket s köteleket, rouleaux
s ruhaszárító zsinórokat valamint minden e szakba vágó kölélneüvy*
Ismetelaiiok ak különös kedvezmények. ^10
miieket, technikai - gazdasági i /.élokra.
Árjegyzékkel a czim beküldése után azonnal szolgálunk
/ .M l l s / k ) l l l d r á s . bérkocsi üzletét sajat házában (k-*r- i
haz-uteza), minden pcrc/bon kapható olc.-x és gyors fuvarjait, csinos
külsejű fogatait és nyerges lovait.

4‘/ 0-ról 4°o-ra leszállította,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bérbe adó lakás.

Kachelmann Gáspár

BtÍTQE-EAKTAEAT.

Tanonczul

jó házból való 3 gymn. osztályt vég
zett fiatal ember azonnal felvétetik
Steiner Kei-nátiiál

Speciálista sérvkötők ben.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SALIGNAC

C1E COGNAC.

KELETI .1 «"»»*• é« kii\ inagy. belli*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Megrendelési eztaek

Díetrich és Gottschlig Budapesten
Dreher Antal őr serfőzdéje

i

Njomatoit kiadó-tnlujdúnosok Joerges Ágost üsv. és Fia könvínjomdlijábaii bolmeozbínyán 1893

