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A milleniuinhoz!
Elismerésre méltó készséggel láttunk a múlt
év ben a milleniumi kiállítás előmunkálataihoz,
tetemesebb áldozattól sem riadva vissza; a kiál
lítási csoportbizottságok azonban, sajnos nem
fejtettek ki oly tevékenységet, a minőt tőlük
várni lehetett, másrészt a városi tisztikar kiál
lítási bizottsági tagjait a munka terhe nyomja,
s igy városunk kállitási ügye nem halad a kí
vánt mértékben előre.
Tennünk azonban mégis kell valamit, mert
a kiállítás ideje közeledik, s a haza dicsőségét,
az ország ezeréves fennállását hirdető nagy iinnépségtől el nem maradhatunk!
Intézeteink, mint halljuk, dolgoznak, bá
nyászatunk, erdészetünk, s akadémiánk ott lesz
a nagy nemzeti ünnepen ; csak mi, e városunk
oly sok szép tulajdonsággal megáldott társadalma,
e város közönsége maradjon-e csak távol? Ez
nem volna méltó a jelenlegi magyarosodé társadalomboz, de a múltban annyi privilégiummal,
újabb és újabb lendületet adó királyi szabadulmakkal, adományokkal ellátott városunkhoz,
sem, mely a status-jogát élvezte sok századon
át a statusban.
Ha két kézzel látunk hozzá a munkához,
akkor még sokat végezhetünk a rendelkezé
sünkre álló rövid idő alatt; de hogy nagyot
teremtsünk, attól már elkéstünk.
Talán még sem késtünk el.
Hég összeénekeltek lelkes polgártársaink
ncliány ezer irtot egy nemes, hazafias czélra!
a honvédszobor alapja javára, mely alap most
már tekintélyes összeggé növekedett, — bár még
nem elegendő ahhoz, hogy segélyével n a g y o t
alkossunk, de ahhoz mindenesetre elegendő, hogy

TÁ1UZA.
A máraraarosi főispán és nejének
fogadtatása.
Azon szívélyes viszonynál fogva, mely e város
közöiiség(> s egykori főispánja közöli fennáll, késztetve
érezzük magunkat egykori szóróiéil főispánunk tisz
teletére hazánk túlsó szélén lefolyt ünnepségekről bő
vebben szála ni.. Hisszük. Iiogv t. olvasóinknak kedves
olvasmánynyal szolgáltunk a I*'. L. után közölt alábbi

sorokkal:
Ur. báró Roszner Ervin főispán és neje Horgáéi)
Klolihl giófnö, külföldi násziiluzásukból e hó 7-ikén
érkeztek Máramarosba, a hol az uj pár lelkes és
’okons/.riives fogadtatásban részesüli. A főispán és
oojc megérkezésük elölt a szomszédos Rereg és l gocsa
várniegyékben Lónyay Sándor főispánnak és báró IVlL‘n.vi Zsigmond országgyűlési képviselőnek voltak egy°S.v napig vendégei.
A máramarosi fogadtatásra nagy rendező bizott
ság alakult Kulka Kálmán alispán elnöklete alatt, a ki
•Jónás Ödön műegyetemi tanárral egyűlt a vánne«y° határán túl Királyházáig utazott a loispani pár ele
A fogadtatáshoz a vasúti pályabázakban mindeni|ü nagy közöség jelent meg s a szeretet és rokonf*.env
utazást valóságos diadalul Iá tette. A palya•á/.han díszes hölgyközönség is üdvözölte a vármegye
egelső asszonyát s a mit lobogók, virágok és üdVödó szónoklatok külsőleg is kifejezlek, az a szivek
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reá támaszkodva most már hazafias ezélja meg
valósításának módozatairól, a kivitelről gondol
kozhassunk.
E sorok írójának véleménye szerint a k i
vitel már nem oly nehéz, nem oly lehetetlen,
mint évek előtt volt, a mikor a honvédszobor
felállítását terveztük.
Megkönnyíti tervünket az a körülmény,
hogy egy hazai szobrászunknak birtokában egy
teljesen kész, egy másiknak műtermében pedig
i készülőfélben levő szobor van, melynek meg
j szerzése nem járna nagy nehézségekkel s a
; kiállítás megnyitásakor már városunknak e czélra
kijelölt terén állhatna a díszes mü, hazafiassá
gunkat. áldozatkészségünket hirdetve.
A város kezelésében levő honvédszobor:
j alaphoz csatolzhatnók egy része a milleniumi
képre szánt ezerekből, az egyes pénzintézetek,
egyéb vállalatok bizonyara készséggel gyarapí
\ tanák az alapot, azonkívül hozzá énekelhetünk
még a megnyitásig néhány ezer forintot s meg
j lesz a szobor.
így aztán egyszerre ülhetünk ünnepet az
, országgal, és két helyen: a haza szivében s
itthon is.
A milleniumi kép helyett, mely már úgy
sem készülhetne el. lesz majd milleniumi szobor!
Ki jobb tervet tud, szóljon! vagy vegyék
kezükbe ez ügyet a kiállítási ügy vezetői. P.
i
■
A faragó iskoláról.
'
A lii'i'vb.invai gyermekjálék-készitő tanműhely
| igazgatójának llültl József minislen tanácsos Öméltó
sága és a tanm ül lely választmáriva elé terjesztett je

, lentési'!. min' közérdekűt, egész terjedelmében alábbiban
; közöljük :
belső érzésének inegnyilalkozúsa volt, Hnszlon Nyerge
1 .ászló r,. ,i. ,i :i
benső melegseggel uővszülte a 15ispálii páll s a liuszti nők gyönyörei virágliokrétát
nyujtollak át. A főispán neje meghnlotlnn vrlte ál a
bokrélál (lanovszki K kisasszonytól , Bllstyahazán
Füstös Kálmán enlömesler fejezte ki a közönség érzelmeil. míg Técsön Pogány Ödön főszolgabíró tolmá
csolta nzl s Ágoston Margit k. a. nynjtott át csinos
beszéd kiseivlélieii egy -zóp virágbokrétái. Tararzközön
Mihálka l’al főszolgaliiró. Hossziimezön Szaplonczay
Lajos főszolgaliiró üdvözlő szavai illán Mihálka A. és
Szapl.... ..
.liilisloi k. a. kezeiből volté ál a pompás
virágbokrélákal.
Szigeten a pályaliáz. zsúfolva volt előkelő közön
séggel s Pap Tinim b. polgármester lelkes beszédei
intézelI. az érkeze löuri párhoz. I lub r Irén kisasszony
pedig igaz érzéstől áthatott szavak kíséretében aján
lotta léi a szig< ti m .
és ek< - virágbokrélájál.
A házak mindenüll léi voltak lobogózva s a város és
a vánnegve díszes diadalkapukal epillelell.
A várniegvei székház kapuja es lépcsőházi! va
lóságos virágé idő volt s a székház előtt a vármegyei
tisztikar élén Szabó Sándor főjegyző mondott üdvözlő
beszédet s l.alor Sándor li. árvaszéki elnök kezeiből
Vette át a löispan neje a tisztikar kiváló szépségű
nagy virágbokrétájái. A megérkezés után vacsora volt
a főispánnál, melyen özv. Rostyné szül. !■orgách Helén
grófnő. Rosly Marietta k. a.. Kutka Kálmán alispán.
Szabó Sándor főjegyző, Pogány Ödön, Nyerge László,
Sznploncznv Lajos löszolgabirak, K. Jónás Ódon mű
egyetemi tanár, gróf Porgácb Antal, dr Pap Tibor

Méltóságon elnök Űr
Tekintetes választmány!
Mielőtt a hegybánya-szélaknai gyermekjáték ké
szítő tanműhely beltevékenységéröl s ennek sikeré
ről megtenném igazgatói jelentésemet, kötelességemnek
tartom Méltóságod és a tek. választmány f. évi január-hó
2 1 -én hozott határozatainak általam miként történt
végrehajtását előadni.
Először is a jelzett napon tartott közgyűlés hozott
határozatához képest Danás József tanoneznak, — ki
a bárom évi lanfolyamot kellő eredménynyel bevégezte
az eszközök beszerzésére visszatartott bérharmadot
kiutalványoztam, illetve szabályszerű nyugtára kifizettem,
s neki a tanműhely látogatásáról szóló bizonyítványt
a vezér tanító ur által kiállíttattam. Továbbá Chabon
Rezső és Lovnyanszky József volt tanonezoknak —
miután a három évi tanfolyamot önhibájuk nélkül
hagyták el. a bérharmadot a közgyűlés engedélyezése
folytán kegyelmi utón kiutalványoztam s a volt tanonezok szülőinek kiszolgáltattam.
Azon végzésnek, hogy a tanonezok munkakedvének és iparkodásának fokozása czéljából az 5 leg
szorgalmasabbnak a tanműhely pénztárából l>—5 illetve
3—3 frt összesen 20 ft utalványoztassék ki, szintén
eleget tettem. Továbbá a kél csomagban megérkezett
mintalapokat, mint az elméleti oktatás segéd eszközeit
a vezér tanító urnák átadtam.
Az uj árjegyzéket, melynek kinyomalása elren
deltetett, részint azon okból, hogy a hüvelyes méretet
cmtres méret váltsa fel, részint pedig azon okból, hogy
vezértanitónk által behozott uj divata játékszerek szin
tén feltüntetve legyenek — kinyomattam s ezen al
kalommal Méltóságodnak s a tek. választmánynak
ezennel bemutatom.
A debreczeni országos lanszerkiállitási bizottsági
kitüntetett „Bronz" érmen kivid f. évi február-hó 15-én
tanműhelyünket, mint a m. évi debreczeni országos
kiállításon résztvevőt 2 drb Emlékokmánynyal tisz
teié meg, melyek egyike a tanműhely helyiségében
látható, a másik pedig a vezértanitó ur birtokában van.
Van szerencsém tudatni, miszerint épen szándé
kom volt már a közgyűlés határozatát az 50 frt tar
tozás lefizetésének végleges megsürgetéséro vonatkopolgármester, (Jrlösy Eerencz szerkesztő és Barényi
Jenő vettek részt. Kutka Kálmán alispán meleg érzésű
pohárköszöntőjére a főispán meghatóikul válaszolt.
Vacsora után a föispáni pár sétakoesizást tett a
fényesen kivilágított városban. A vármegye diadalkapu
jának gyönyörű színes villanyos rózsái kápráztató fény
ben ragyogtak s szép volt a városháza és a pénzügy
igazgatóság diszitésc is. A sétakocsizás után a szigeti
dalkör és szigeti polgári dalkör adtak szerenádot a
főispán lakása előtt s Vajay Endre és Lator Sándor
elnökök vezetése alatt a tagok felvonulása a színes
lampionok között festői látványt nyújtott. A dalok
előadása szabatos volt s a szlalinai sóvágó zenekar
is játszott több darabot. A vármegye közönsége több
szép eniléklárgygyal is kedveskedett a főispánnak és
nejének, a kinek szeretetreméltósága azonnnal meg
hódította az egész közönséget.
A „Mármarosi Lapok" ez alkalomból ünnepi kidásban jelent meg több alkalmi czikkel s Szépfaludi
Ö. Eerencz, a szerkesztő, érdekes versel irt a főispán
nagyatyjáról, báró Roszner tábornokról, a ki több
ütközetben volt győztes. A szépirodalmi részben az
üdvözletét a következő kedves költészeti apróság tol
mácsolta :
„Miért bukóinak a virágok
Meghajtják kis fejük?
Zenélnek halk csilingelőssel
A merre elmegyünk.
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szítse el kivételességét, legyen mindennapivá közöttünk.
zólag a liebreczcni kiállitási bizottság elnökségével
A tanári hivatásról.
Mert ne felejtsük el soha, hogy tanári kötelességünk
szemben foganatosítani, midőn folyó évi január-hó
A múlt hetekben Kassán lefoljt tanárülOst az
24-én Csíki Lajostól, mint a ilebr. óvsz. tanszerkiálli- j orsz. tanáregyesület elnöke Beöthy Zolt egyetemi tanár nek ilyen felfogásától és betöltésétől függ nemcsak mivelödési munkánk sikere, hanem benne és általa álla
tási bizottság elnökétől tanműhelyünk által küldött j a kővetkező ékes beszéddel nyitotta meg:
sunknak emelkedése, magunknak boldogulása. Előliajátékszerek eladása után bevételezett ár fejében pósta
Mélyen tisztelt közgyűlés!
ladásunk, anyagi és erkölcsi emelkedésünk természetes
utján 26 htot kaptam, miről ő méltóságát azonna
Nem csak a magyar s z í v örömének, a hasonlít- arányban van és lesz annak a szolgálatnak nagyságával,
értesítettem, s miután igényeink ilykép részben kielé j hatatlan vendégszeretetnek szavai azok. a melyekkel
gítést nyertek, a további acliót ez irányban heszún- bennünket Kassa fogadott. Másféle szavak i- hangzanak a melyet nemzeti közmivelődésünknek teszünk ; ha egy
szer mélyen és általánosan beoltjuk, mélyen és álta
tettem.
Hallgatással nem mellőzhetem tanműhelyünk azon ! itt felénk; saxa loquuntur. Es Kassa köveinek szavai lánosan tápláljuk az igazi miveltség lelkét nemzetünk
I
is
voltakép
a
magyar
lélek
mélyéből
jönnak
és
mélyébe
ben. / elismerés mértéke szükségkép geometriailag fog
ótevőit, kik a 350 fr értéket képviselő fakészletet je
lentékenyen szaporították, t. i. a lek. selmeczváros i kell, hogy jussanak. Ez az, a mi mondásukat ez alka- emelkedni. Igényeinknek, melyeket állammal és társada
1 lommal kiválóan tanulságosakká teszi ránk nézve.
lommal szemben formálunk, ez a jogalapja és érvényotanács 1 vőrősfenyő és 4 rezgőnyárfával s tok. Tirscher
Hogy mást ne is említsek : e város őrzi a régi silésök módja. Pe legyünk tisztában a fogalmakaal:
József b. főmérnök nr, 1 drb. diófával. A szives ado
magyar
mivelődésnek
legnagyobbszerü
építészeti
emnem a tanári pálya és feladat eszményének csupán
mányozóknak díjmentes adományukért ez alkalommal
| lékét. E fenséges emlékműin k, a kassai dómnak ár nagy szavkkal magasztalása. hanem pozitív munkánk
is a tanműhely nevében forró köszönetét mondok.
nyékában
kezdjük
meg
ez
évi
tanácskozásainkat.
Nem,
által lehető megközelítése, ennek valóságos érteke köz
Tanműhelyünk beltevékenységét tekintve jelentem,
miszerint vezértanitúnk az utolsó közgyűlés óla nagyobb vele szemközt változtatnom kell a régi szólamon: a művelődésünkre. nemzeti életűnkre.
doni nem árnyékát, hanem fényét veti gyülekezetünkre.
Nem hiszem, hogy helyzetünk javítására irányuló
részt 2 0 tanonczczal űzi a faragászatot, kik közül
Hajdani mivelödésünknek, nagy emlékeinknek, melyek törekvőinkben ezéravezetőbb ut mutatkoznék annál,
8 átlagos, 1 2 pedig műszaki munkát végez, a játék
től nem szabad elszakadnunk, ép oly hatalmas jelvénye melyet ez az igazság jelöl meg előttünk. A magunk
szerek befestésével és felszerelésével ez időre is 3 kis
leány foglalkozik. A mi a képesített faragászokat illeti, ez az egyház, mint törekvéseinknek és reményeinknek, alkotta közmivoltség lesz, parlamentáris aulonomikus
ezek közül mostanában csakis egy dolgozik a tanmű melyekről nem szabad lemondanunk. Eredete, legrégibb szervezteinkben. méltányos igényeinknek határozó
helyben. a többiek, kiknek száma még 3—4-et te- köveinek egymás fölé kerülése, első megalkotása emlé szószólója; talán ma sem fogunk már hiába hozzáfor
szen, az egész napi bányamunka által akadályozva keztet arra,hogy nemzetünk politikai eszménye minden dulni. midőn csak annyit kérünk, hogy minden erőnk
lévén, a tanműhelyben egész hónapon át igen gyéren kor kulturális eszményekkel fonódott egybe: íme a kel valóban feladatunkat szolgálhassuk. Csak annyi
vagy épen nem foglalkoznak. S ép e körülménynek magyarság, mikor politikai hatalmának talán tetőpont szerzést kérünk kenyerünkhöz, hogy az élet legnvomasztudható be. miszerint tanműhelyünk ez időre nagyobb ján állott, Nagy Lajos tnrini békéjének idején: ugyan tóbb és legbénitóbb gondjaitól szabaduljunk m e g ;
megrendeléseket el nem fogadhat; sőt a kisebbeknek akkor tervezi és emeli művészi törekvéseinek legna csak azt a belátást a kenyér nyújtása módjában, hogy
is. melyekben eléggé bővelkedik, alig tehet eleget. Ez j gyobb és legfényesbb emlékét; egyik kezével győztes nemcsak kenyérből él az ember, hanem tisztességből
év folyamán 25—100 frtos megrendelést kaptunk Bet- ! békét ír nyugatnak, a másikat barátikig nyújtja neki, az és megbecsültctésböl is. Előbb vagy utóbb bizton vár
telheim — Kertész Kézmárszkyés Illés bpesti czégektől, i emberi mivelődés közös munkájára. A nagy emlékmű hatjuk nemcsak ezt. hanem a további természetes fej
nek annyi század, vérzivatarjai közt* fentartása lega lődésnek kedvezőbb és kedvezőbb alakulatait; de csak
végre Boltizár püspök ő méltósága és kíséretétől.
Tanműhelyünk a nevezett czégek részéről tett ; lább kegyeletünket bizonyítja, nemzetünk egyes körei akkor, ha kész elszánással, igaz buzgósággal magunk
megrendeléseket már is elkészítette s ez időre nagyobb- : ből soha ki nem veszett kegyeletünket múltúnk emlékei rakjuk alapjait. Iia egy perezre sem feledjük el, hogy
részt a püspök ő méltósága részére s az 1896 évi orsz. iránt Megújítása, uj erőben és uj fényben épen a mi szerény kathedránkon és Íróasztalunknál tanítva, gya
szemeink előtt való felemelkedése pedig tanúskodik korlatot javítva, kísérletekkel vesződve s talán a napi
nemzeti kiállításra dolgozik.
Tanműhelyünk, melynek kezdő tanonczai jelesen arról, hogy mivelődésbeli fogékonyságunk és fejlődésünk munkától lopott órákban tovább képzésünkön fáradva:
állott minták, több rendb. szekerek, kocsik s egyéb lépést tart politikai és gazdasági haladásunkkal. A fél nemzetünk jövöjén munkálkodunk. így dolgozunk ma
játékszerek készítésével foglalkozik — vezértanitúnk ezer éves alapköveken uj ifjúságban való feltörekvése gunknak is nemcsak jövőjéért, hanem egyenest jövöjén.
bemondása szerint 250 frt értékű játék készlettel ren mintegy nemzetünket is uj ifjúsággal biztatja, életének Pályánkhoz való ragaszkodásunknak nem megszokássá
delkezik, a mi a kezdő s részben haladó tanonczok ezer éve lerakott alapjain. De inti is, hogy történeti hanem a pályánkra való büszkeséggé, benne vetett
jogaink mellett, melyektől tágítanunk nem szabad, főleg rendületlen hitté kell fejlődnie
munkássága gyümölcsének tekinthető.
A tanműhely raktárában elhelyzett és még el- mivelődési feladatainknak helyes és buzgó megoldásá
Karunk emelkedésének ez az első feltétele. Ez a
helyzendő játék készlet elárusitására legalkalmasabb ban keressük jövőnk biztosítékát.
magunkra utaltságunk, jövőnk kalapácsának ez a ke
Ezen a ponton, ezzel az intéssé! szól a dóm hoz zünkbe adalása nem hogy kcdvetlenilcne, de sőt inkább
nak találom a budapesti kereskedelmi múzeumot, a |
mely egypár hónappal az előtt tanműhelyünkhöz inté- | zánk is, a magyar társaság legnagyobb egyesületéhez. biztathat és bátoríthat bennünket. Kifejtésére hathat
zett átiratában késznek nyilatkoztatá magát áruczikke- Annak a mivelődésnek vagyunk munkásai mi is. mely haladásunk ama másik feltételének, a melynek újból
inknek bármikor történendő átvételére s darusítására, nek ihletében egyszer a -dóm eszméje megfogant s a és újból hangoztatására, mai viszonyaink között talán
mondom legalkalmasabbnak találom, mert a tavalyi királyt és polgárt áldozatokra, a művészt pedig te még nagyobb szükség van. A fiiggelleség szelleme ez.
évben tanműhelyünkkel szemben tanúsított önzelten j remtő gondolatin ragadta. — Ezt a mivelődési, ennek uraim, mindabban, a mi a tanár tudományos és peda
eljárása garancziát szolgáltat arra, hogy a játékszere- j fejlesztését és terjesztését szolgáljuk mi is, egyenkinl gógiai meggyőződésére vonatkozik. Érvényesülhet, uralinkre kiszabott ár a lehető legcsekélyebb százalék j és egyesületünkben. Ezt a mivelödést, a melynek jelen kodhatig és dúsan gyümölcsözhet ez a széliem ama
levonása mellett általa pénztárunkba a jövőben is be j tősége nem csak abban áll, hogy nagy szellemeket visszonyok rendjének természetes és helyes korlátái kö
nagy gondolatokat és nagy tetteket érlel, hanem abban, zött is. a melyek közé helyezve vagyunk, bár e tekin
fog szolgáltatni.
Ajánlható e czég már azon tekintetből is. mert ' hogy a nemzeti ösztönt nemzeti érzéssé és tudattá tet ben jogos kiváság lehet, hogy ez a rend. összes
játékszereink kedvezményes dij mellett szállíthatók: nemesíti, a nemzeti élet elé erkölcsi feladatokat tűz, szolgálati viszonylataink rendje, különösen a tanárt illető
sőt kívánatos lenne, hogy a magas minisztériumnál a | betöltésükre az erőknek kimeríthetetlen forrásait nyitja fegyelmi eljárás módja pontosan és világosan szaluimi játékszereink kedvezményes szállítására általánosí meg: egyszerre hódit és békit. Es uraim, van-e nemzet lyozlassék. A függetlenség szelleme, melyről szólok,
melynek inkább életérdekében állana, hogy ekként bé- mint valamennyi miveit nemzet példája, de különösen
tott engedely eszközöltetnék ki.
Vázlatos jelentésemet meglévő, végre bátorkodom , kitve hódítson és békitsen, hogy a nagy titkot megta az angol és német példák mutatják, összefér a legnaMéltóságod és a tek. választmány figyelmét a tan nulja, a nagy csodál végrehajtsa, mint a mienk ? E gvobb tisztelettel a törvények, a szabályzatok és az
műhely és faraktár födelének kijavítására tisztelettel ! titok hüvelyezöje, e csoda mestere a magyar művelő elöljáróságok iránt; csak a meggyőződés felületességé
désnek minden munkása, a legszerényebbtől a legdi vel, az alkudozó kegykereséssel s a pártfogolások rend
felhívni.
csőbbig. E nagy nemzeti érdek napszámosai vagyunk szerébe való kész beilleszkedéssel nem fér össze. Hiszen
Hegybányán, 1895. évi junius-hó 14-én.
mi is. Ez pályánk vezércsillaga.
Litassy Ján o s
! az a tisztelet, a mely független lélekből árad, a legtanmüh. igazgató.
Honnan meríti minden emberi munka, valamennyi ; őszintébb és legmegbízhatóbb tisztelet. A függetlenség
emberi pálya erkölcsi erejét, buzgalmát, kitartását ? : e szellemének ápolása kétségtelen érdekében .van kö
Bizonyára legelső sorban és legbiztosabban annak a zoktatásügyünk legfőbb vezetőségének, mely előtt szak
Útja behintve napsugárral
kapcsolatnak, bensőségének és fontosságának öntuda kérdésekben csak befolyásolatlan véleményünknek lehet
Két galamb rá m u tat;
tából, melyben nemzetének és az emberiségnek érde értéke s a melynek bizonyára csak az a törekvése,
Most üdvözölték a virágok
keivel áll. Mióta lord Brougham századunk huszas évei hogy a tanárnak és tanári karnak e belső független
Érkező társukat.*
ben először mondta ki a nagy szót. hogy„ a nemzetek ségéből folyó lelkessége minél általánosabban érvénye
A budapesti mármarosi kör a hét elején a Szi sorsát ezután nem az ágyú, hanem az iskola fogja süljön a tanítás munkájában, helyes tapintata és liageten a nyári színkörben tánczestélyt rendez a főispán eldönteni*, mióta tételét a világraszóló eseményeknek
misitlan igazságérzete a munka eredményének megbiráés neje tiszteletére, a melyen nagy és díszes közönség egész sora igazolta: mind mélyebb gyökeret ver a meg
lásában. Nem is említem a magunk érdekét. Hiszen mi
fog résztvenni. Aznap a főispán ebédet ad. Dr. Wc- győződés, hogy nincsen pálya, mely ezt a kapcsol ben
más ez a függetlenség szelleme, mint kifejlődése ma
kerle László kir. tanfelügyelő, az ismert bölcsészeti sőbbnek és szorosabbnak mutatná, mint a tanári ; első
gunkban pályánk, munkánk, készültségünk azon megbe
iró 24 uj magyar népdalt szerzett s e gyűjteményt a sorban a középiskolai tanári,melytől a nemzet összes
csülésének, melyet az állam, az autonómiák, a társada
budapesti könyvnyomda-részvénytársaság díszes ki vezető osztályainak mivelődési színvonala függ, tehát lom részéről minél nagyobb mértékben kivívni óhajtunk.
állításában ajánlotta fel a grófnőnek. A népdalok Pósa az. hogy az úgynevezett miveit nemzet vahtággal miDe érdekében áll különösen társadalmunknak, mely
Lajos, Jakab Ödön, és Szabó Sándor költeményeire velt-e vagy sem ? Nincs pálya ennélfogva, mely a lét
nek nemcsak értelmi, hanem erkölcsi nevelése is, leg
Írattak. Szép az az album is. mely a vármegye közön munkájában, küzdelmeiben, törekvéseiben az erkölcsi
alább részben a mi feladatunk. Es ha ennek az erköl
ségének ajándékai között foglalt helyet s Máramaros erőnek gazdagabb forrását nyújtaná : de ezzel egysyersesi nevelésnek van ma valami különösen fontos, korunk
egyes festői vidékeit tűnteti fel Divald K. fényképész mind — s ezt hivánom kiemeli — a kötelességet kér
viszonyaiból következő sajátlagos feladata, úgy ez bi
szép felvételeiben. A főispán és neje a nyár egy ré lelhetetlenebb alakjában állítaná elénk, mint a magunké.
zonyára a nemes értelemben vett önállóság meglazuszét a gyertyánligeti fürdőben fogják tölteni s oda Nem a külső kényszernek, de a belső lelkismereli, al
|ásának sürgős orvoslása, az összeköttetésekre alapitolt
utazásuk alkalmával minden községben meleg fogad kut nem tűrő erőnek alakjában. Pályánknak, feladatunk
életlenek, a pártfogó-keresés és pártfogókban való
tatásban részesülnek. E fürdőben időzik a grófnő nak. kötelességünknek ilyen természetéből következik,
bizakodás szellemének kiirtása a jövő nemzedékeiből.
édesanyja, özv. Forgách Antalné grófné és testvére, hogy betöltésében az úgynevezett pontosság követelé
A maguk lábára kell állítanunk, a maguk erejéből való
özv Bosti Floriné, Forgách, Helén grófnő. A főispánék sében az úgynevezett állandóság magukban alig kielé
haladásra tanítanunk. Ha valahol, itt kell a tanárnak,
köszönetét a szives fogadtatásért Kulka Kálmán alispán gítők : nemzetünk érdeke, a mely, ha szabad magamat
a komoly és nemes függetlenség szellemében, jó példá
bensőségtől áthatott sorokban közölte a vármegye igy kifejeznem, közös lelkiismeretünkben szól hozzánk,
val járnia elöl.
közönségével.
azt követeli, hogy a teljes odaadás, a munkához való
De uraim, ugyan mi lehel ránk nézve ennek a
benső ragaszkodás, ha kell, a lelkes áldozatkészség ve szellemnek legközelebbi és legtisztább forrása? Bizo-
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nvúra nőm más, mint a tudomány, a melylyel foglalko ebéd, melyhez a rósztvenni szándékozók Székely Gé/a
— A városi bányák átadása. A hodrusbányai
zunk Akár miveljük önállóan, kutatva őa irodalinilag, parancsnoknál előre jelentkezni szíveskedjenek.
Finsterort és Brennertáró városi és társulati bányaré
ak«ár oktatva és te rjesztő ig : pályánknak, még pedig
A r e n d e z ö s é g.
szeinek átadása e hó 1-én történt. Az átadásnál a
inindc'gyiknnk pályájának, a tudománynyal való foglal
Lesz honvédegylet. Örömmel közöljük azt. város részéről Szitnyai József főjegyző polgármesterh.,
kozásból. a tudomány szeretetébŐl kell megnyernie hogy lapunk előbbi számában közzé tett felhívásunk Clement Gyula, v. számvevő, Vörös Ferencz tb. főjegyző,
vnltozhatatlan és mély erkölcsi jellemét. A tudomány nem hangzott el eredménytelenül, a mennyiben a jelek a magas kincstár részéről Svehla Gyula bányatanácsos
légköre a függetlenség légköre. Feladatunkról, ennek
arra mutatnak, hogy a 48 49-es honvédek igazolvá hányahivatali főnők, Kostenszky Adolf számtanácsos,
méltó betöltéséről, sőt állásunk és a magunk érdeke nyainak kiállítása s érdekeik megóvása czéljából óhaj- 1 Tirscher József bányafőmérnök, a társulat képviseleté
iről való minden elmélkedésünk ide, emelkedésünknek tott honvédegylet a legközelebb megalakul. A hajdani ben Kachelman Károly vasgyártulajdonos volt jelen,
ohhoz az alapfeltételéhez vezet vissza. Hogy e tekin honvédek kis táborában élénk mozgalmat keltett ama ; továbbá Szentistványi Gyula társulati bányagondnok. A
tetben a legjobbak és leghivatottabbak felfogása a közleményünk, s már sorakoznak is az urna köré, hogy ! bizottsági tagok lelkiismeretes pontossággal s fáradha
külföldön mily határozott és kényes, szabad legyen abból annak a nevét húzzák ki, a kit a közbizalom ; tatlan utánjárással végezték munkájukat s a legnehezebb
idéznem Gladstonenak. kiben a politikai agitátor szenve egy szívvel lélekkel emel az elnöki székbe.
kérdést is az általuk képviselt város és kincstár érde
d v e sohasem tudta elnyomni a tudományért való ide— A nyaralótelep. A hegybányai nyaraló telep 1 keinek megóvása mellett oldották meg. Köszönet illeti
,.|js rajongást, a Wellingtoneollegehen tartott beszédé
benépesedett, a fővárosból érkezeti gyermekek boldogan ezért első sorban Szitnyai József polgármesterhelyettest
ből egy rövid mondatot. A tiszta tudományszeretet élvezik a természetet, a környék szépségeit s az üdítő és Svehla Gyula bányatanácsost, mint a küldöttségek
ápolása szempontjából, még az angol iskolával sincs
levegőt, minőt hasztalan keresnének kazángözlöl; ké- elnökeit.
megelégedve s visszaesést emleget;Jerös megrovással
ményfüsttel telített levegőjű szülővárosuk környékén.
— A kanyaró útja. Ez a nem szívesen látott
eniliti. hogy az „angol közoktatás jelenlegi rendszerét az A gyermekeken kívül más vendégekkel is találkozunk
vendégünk Hontmegyo közepéről indult útnak városunk
CIős verseny s a közvetetlen jutalmazás módszere jel
turistái kirándulásaink alkalmával, kikkel társalogva, felé, és Sz. Antalban letelepedve, annyira szétterjesz
lemzi."
arról győződünk meg, hogy nincs.köztük egy se, a ki kedett, hogy ott egyetlenegy gyermeket sem kiméit
Bocsánatot kérek az általánosságok elmondásáért.
vidékünk természeti szépségeitől el ne volna ragadtatva,
nc épen most, mikor tanárságunk egyesületi szerve csak a kényelmi igényeket nem találják még kielégí meg látogatásától, sőt hatot annyira meglepett, hogy
z t e s ezzel úgy szólván élete átalakulóban van, talán tőknek. Miért is nagyon életrevaló vállalat lesz a ! annak halálát okozta. Mig javában grassál a kis me‘ .m volt helyén kívüli rámutatnom a magyar tanár villatelep, igazi szükséget pótló, sokszor emlegetett, ; /.óvárosban, a mikor egyúttal a szomszédos Steffultón
is mutatkoztak látogatásának jelei, s most már ott is
eszményének azokra a fővonásaira, a melyeknek ki igényeket kielégíteni hivatott vállalat.
valamennyi gyermeken rajta van a pettyes bélyege.
fejtése, erősítése, terjesztése utóvégre egyesületünknek
— A F. M. K. E. igazgató választmánya f. é. Nyitrán Slcffultóról Hegybányának s egyidejűleg Selmeczbányáis főtörekvése. Épen most, mikor egész tanárképzésünk
és hó 8 -án d. u. 2 órakor a városi székház nagyter nak indult, az előbbi helyen kedvezőbb talajra talál
is újra szervezkedik, talán nem volt fesleges amaz er
mében ülést tartott, Károlyi István gróf elnöklete alatt ván, mint városunkban, mindkét helyen terjeszkedik.
kölcsi tulajdonok emlegetése, a melyeknek a jövő ta
Az ülésen Craus István ügyvezető alelnők időszaki A múlt héten már Vőröskuton is áthaladt s eljutott
nárai leikébe való beoltása ép oly fontos, mint tudo
jelentése során az egyesület vagyoni viszonyainak í már egész Bankáig és Hodrusbányáig, miként ezt az
mányos kimivelésök.
rendezése és Kostenszky Géza dr. egyesületi titkár orvosi jelentések közük. Mint látjuk, az útja iránya
A tudomány szeretete, pályánk szeretető s az
elhalálozása folytán a titkári teendők ellátásának mó egészen ellenkezik a tavalyi vörhenyével, mely a Gajáró nemes függetlenség: az eszméknek e
dozatai tárgyaltattak. — Szóba került néhai Schimo ramvőlgyéből vezetett a Ilella-völgyőn át Selmeczbásikerre mai és mindenkori mun
Mária hagyatéka is , melynek átvétele érdekében nyára. a hogy akkoriban a piros ezédulák, eme szo
kánkat s abban diadalra a magyar közművelődés ügyét.
Craus István ügyvezető alelnők és Gyürky Géza vá morú útjelzők jelezték. Jó lenne ennek a fenyegető
lasztmányi elnök személyesen jártak Kőrmöczbányán. vendégnek közeledéséről a szomszédos községeknek
A már beérkezett hivatalos hagyatéki leltár szerint a tudomást szerezniők, hogy kellően védekezzenek be
hagyaték áll 973 frl 24 krra becsült ingóságok a 77700 jövetele ellen.
T. O lvasóin k h oz!
írtra becsült ingatlanokból, melyeket azonban nagyobb
— Felhívás az 1896-iki ezredéves országos ki
Tisztelettel közlöm t. Olvasóinkkal már ezúttal, részt a körmöczi takarékpénztár javára bekebelezet
állítás kereskedelem-, pénz- és hitelügyi csoportja ér
kegy lapvállalatunk szervezetében az a válto 48 405 fit 28 kinyi löké követelés terhel. A hagyatéki dekében. Az 1896-iki Ezredéves országos kiállítás ke
zás áll elő legközelebb, hogy lapunk felelős ingatlanok anyag becsűjét Gertner József Körmöcz- reskedelem-, pénz és hitelügyi csoportjában több régi
bánya város mérnöke állította össze és pedig oly mó
irodai és üzleti helyiség bemutatása van tervbe véve.
szerkesztésétől visszalépek s azt Szentgyürgyi
don, mint azt a biztosító társaságok szokták mely
Hogy ez lehetőleg híven és teljesen legyen eszközöl
Ede ur fogja átvenni.
körülmény . .-lóg biztosítékot nyújt arra nézve, hogy
hető, első sorban a régibb ezégek segítségére, de eze
V ö rös F eren ci
azoknak becsértéke mérsékelten vétetett fel a hagya
ken kívül mindazoknak a közreműködésére van szük
szerkesztő.
téknak leltárában. Az egyesületnek eszerint a terhek
ség. a kiknek birtokában vannak a régebbi időktől
leszállításával, fennmaradó öröksége 30207 Irt 96 krnyi
— Meg;hivó. Mint az „ü csász. és kir. fensége
egyes berendezési és fölszerelési tárgyak (asztalok,
Stefánia, özvegy trónörökösné védnöksége alatt álló értéket képvisel. A hagyaték egy részéi képezi a kör
székek, állványok, czégláblák, dobozok, csomagoló pa
k. k. magyar szent. Erzsébet nőegylet* elnöke ezennel möczi „Szarvas* vendéglő udvarral és kerttel, melynek
pírok és vásznak, mértékek stb.) vagy nyomtatványok
szives tudomására hozom az egylet igen I. tagjainak, kiépítésére az oltani becsüsök 7000 Irtot irányoztak
(számla-, árjegyzék-, körlevél-, etiquette-minták, plakáhogy ma azaz f. hó 14-én. — körünkben időzvén elő, további 3 javítást igénylő bérház, ezek közölt i tok. váltók, értékjegyek stb.) Száz meg százféle tárgy
raduói Rudnay Béla főispán egyesületünk lisztelclbeli egyik Mária korából fennmaradt és ismét Mária ház ról van itt szó, a melyeket felsorolni, de megjelölni
szeretett neje, — az egylet testületileg tisz- nak is nevezett épület, továbbá rétek és egy csűr: A sem lehet, a melyek azonban bármi jelentéktelenek
kiván ő méltóságánál, a miért is kérem az hagyatéki leltár Baan Elemér körmöczbányai királyi nek látszassanak, az említett czélra használhatók, sőt
igen l. lag.uil : u-hcski <’.< i «h lakásomon közjegyző állal vételei! fel, a ki befolyásának a ha szükségesek. Felkérjük ennélfogva mindazokat, a kik
nap fotyamán délelőtti 11 órakor minél szá- gyaték megszerzése első sorban köszönhető. A hagya ily tárgyakkal a csoport intéző bizottságának vállal
ték rendezése, értékesítése és jövedelmezősége iránt kozását elősegíthetik, szíveskedjenek azokat az ezred
megjelenni.
)zv. ocsovni Ocsovszky Vilmosné, szül. Markovils Mária serényen szorgoskodik az egyesület ügyvezelősége, éves országos kiállítás igazgatóságának Budapest, vá
mely bár a várt jóindulatot Körmöczbánya város ha rosliget „az V. csoport számára* mielőbb rendelke
elnök.
A Szitnyaosztály turista egyesület múlt héten tósága részéről eddig nem tapasztalta ugyan, mégis zésre bocsátani. Budapesten, 1895 évi junius-hó 20-án.
tartott értekezletében Goburg kir. hcrczeg arczképénck bízvást remélhető, hogy Baán Elemér kir. közjegyző Az 1896-iki Erzedéves országos kiállítás kereskedelem-,
leleplezési ügyével foglalkozott, s abban állapodott odaadó támogatása mellett, a nagylelkű örökhagyó pénz- és hitelügyi csoportjának elnöksége: Fáik
meg, hogy a leleplezési ünnep napja kitűzését a her örökségéi nemes szive végdrendelkezésének ezélzalai- Miksa s. k. orsz. Képviselő. Lukács Antal s. k. a fő
ceg ö fensége nyilatkozatától teszi függővé. Mint ér hoz híven a F. M. K. E. vagyonának tetemes gyara rendiház tagja.
ti fenségeik a herczcgi pár e hó kö /.epén podására értékesítheti. Nyitrán, 1895 julius-hó 4-én.
— Mentor ellátási vállalat. Fontos kérdést old
— T o rn ajáték ó rák at ad városi tornatanitónk
érkezik Szt. -Antalra s igy valószínű, hogy az ünnepség
meg e vállalat, a mikor az ezredéves országos kiállítás
hó végén, vagy augusztus-hó elején lesz megtartva. : Huber József, minden hétfőn, szerdán és pénteken
igazgatóságának pártfogása alatt működését megkezdette
Az ünnep színhelye az 1000 méter magasságú Szitnya- ; délután 4 órától 6 óráig a tornakertben, meg akarván
A lakáskérdés okozza mindig a kiállításra felrándulóa honnan egykoron Balassa emberei védték s i felelni a vallás és közoktatási magyar királyi minisznak a legnagyobb gondot, mert nemcsak attól tart,
Szitnya vidékét, a mint a körülmények ; terium abbeli felhívásának, hogy a tanuló ifjúság a
I szorosan vett tornászánál rokon játékokban is gyako hogy nem kap lakást, de fél a kiállítás tartama alatt
szerint barátokat vagy ellenséget láttak ott.
azok drágaságától.
— E reklye-gyűjtő. Városunkat a múlt héten roltassák. egybekötvén a testmozgást a gyermeki kedély
E vállalat saját szállóhelyeit rendezi be és min
'V lelkes ereklyc-gyiijlő látogatta meg, a kinek az üdítősével és épen tartásával. E játékokat tornatani
den jelentkezőnek 7 napra már előre lefoglalja szobá
■nádi ereklyeinuzeum javára több tárgyat sikerült itl tónk a Budapesten nem rég lefolyt tornajátéktanfolyam
ját, jöjjön az a kiállítás tartama alatt bármikor is Bu
szereznie. Bartókyné úrnő oly kiváló szakértelmű s alatt tanulmányozta, melyen még ötven pályatársával
dapestre. Az étkezési szelvények a főváros és a kiállítási
látású nő, hogy a hol látogatást tesz, egy pillan-* j részt vett. Igen örvendetes, hogy e sport e neme is
terület több előkelő vendéglőjében birnak érvénnyel,
tájékozást szerez az ereklye-számba vehető tár- művelőkre talál Selmoczcn, eddig mint értesülünk
mig a közlekedés a lóvonat és a villamosvasuttal bár
iránt s megszerzésük az általa oly lelkes hévvel mintegy húsz tanuló vesz részt az e sorok elején
mely vonalon teljesíthető. A vállalat ellátási könyvecs
1'Ikarolt múzeum részére, az ö ellenállhatatlan ékes- említeti tornajátékórákon. A még belépni akarók a
kéi 7 napra szóló szoba-, étkezés, közlekedés kiállítás
a müve. Ez Ősszel még egyszer ellátogat mondott órákon jelentkezhetnek Műbőr József, tornaés szórakoztató szelvényeket tartalmaznak. Azonkívül
• mert Ígéretet nyert egyesektől, hogy akkor tanitó úrnál.
— Lopások. Városunkban az utóbbi belekben játszanak a kiállítási tombolán és egy hét napra szóló
lol)b ereklyedarabot is fog kapni.
2 0 0 0 koronás baleset-biztositási bárczával birnak.
—A zsarnóczai tűzoltók zászlószentelésére, mely több lopás eset adta elő magát, melyeknek nagy részéi
Egy könyvecske ára 42 forint, beszerezhető 1 frt
° hó H-én tarlalik meg a következő programmot ugyancgy tettes követte el. a ki fogva is van már a heti, vagy 4 fi t 20 kros havi lefizetés mellett már ma
a aPilotta meg az egylet: 1. Reggeli 8 órakor a tűz- helyi), kir. járásbíróság börtönében, de melyeknek kö és az esetben, ha egy 6 frt 50 kros napi szelvénnyel
l 6k gyülekezése az örtanyán. 2. Reggeli 9 órakor rülményei még teljesen tisztára kipuhatolhatok nem pótolva lesz, 2 személy által 4 napra bir érvénnyel.
voltak, s igy további nyomozások tárgyát képezik. így
'^kivonulás a zászlóanya elé, ennek valamint a venez alkalommal még nem szólhatunk róluk. A fölettes Nem csoda, ha az ország minden részéről már is oly
kegck f°gadlntása a garami hídnál. 3. Reggeli 10 óraegy cirkusbölt fiú egyebek közt Dr. Kapp Jakab tb. nagy számban érkeznek a vállalathoz bejelentések, és
0I, a Zí’iszlóanya fogadtatása az örtonya melleit, zetiszti orvost nagyobb értékek ellopásával károsította igy a közönség helyesen cselekedne, ha minél előbb
|. ar,al való diszfelvonulás a templomba. 4. Délelőtti
meg, de ezek a tettesnél, Zólyomban a vasúti induló- jelentkeznék, miután a vállalat csak korlátolt számban
p ^rakoi‘ a zászló ünnepélyes felszentelése, ;>. Déli
fogad el előjegyzéseket.
háznál történt clfogalása után megtaláltál lak.

Különfélék.

° rakor diszfelvonulás a városon át;

utána közös
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Árverési hirdetményi kivonat.

I l i l i i l l a t i l o l I l é k e l t * K e l j e m . É gessünk el egy iiiiiii.it a
v en n i szándékolt fekete selyem ből s a ham isítás r<*gt..n k id e n .1
M ert inig a valódi s jól festett selyem ha elenetesiiel tivolid u.
osszepődörödik és esakham a. kials/dk. m aga 'után rv k e 'h n ;.
g o sb arn a ham ut hagyván addig a ham isított selyem mely
zsiros-szinu-szalonas-lesz és könnven térik lassan tovább ég
m n ithogy rostszallai a feetanyagtól te lítetten tovább izzanak
és sötét b arn a ham ut hagv m aga után, de valódi selveui m ód
já ra soha oszsze nem podöródik. csak m e ggörbül. 11a vaiodi selvem
h am uját össze nyom juk, elporzik, a ham isítványé nem ( l e n n e *
b e r u (>• (es k. udv szállj: N e l y e i u o f l r u K t i r ie l ih e n ,
házoz szállítva, postabér-es vám m entesen szívesen küld b árk i
nek is m intákat ak ar egyes öltönyökre való ak ar egész végekben
! levő valódi selyem szöveteiből. S vájciba ezim zett levelekre lo
kros és levelezőlapokra 5 k ro s b é lw g ragasztandó .M agvar ny e l
ven irt m egrendelések pontosan elintéztetnek.
;>

A selmeezbáiiyai kir. járásbíróság mint tlkvi ha
tóság közhit re teszi. hogy a selmeezi takarékpénztárnak
végrebajtatónak Póbl József és neje Kolpaszky Júlia
végrehajtást szenvedő elleni KUK) fit tőkekövetelés és
járulékai iránti végrehajtási ügyében a selmeezi kir.
jbiróság területén levő a selmeezi 1 1 0 . tljkőnyvben fekvő
a f 7GD. hi sz. 92 I népsorsz. rőszlei ház-és kertre az ár
verési 1059 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az
1895-dik évi j ú l i u s - h ó ->9- i k napján délelőtti
9 órakor a .selmeezbányai kir járásbíróság telekkönyvi
Figyelmeztetés.
balóságánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
Értésünkre esett, hogy fogadott fiunk kkoru ifj.
S e m b e r y I s t v á n VIII. oszt. gymn. tanuló Selm ec állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
bányán mindenféle álürügyek alatt pénzeket vesz fel s
adósságokat csinál. Figyelmeztetjük az illetőket, kik beesárának 10%-át vagyis 105 frt 90 krt kész
akaratlanul is fogadott fiunk vagyoni és erkölcsi rom pénzben. vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jel
lását mozdítják elő kőlcsőneikkel, hogy mi sem moslf
zett árfolyammal számitolt és az 1881. évi november
sem később a nevezett kkoru ifj. .Sembery István ta
nulónak semmiféle adósságát kifizetni nem fogjuk s l-én 8333 sz a. kell igazságügyministeri rendelet 8
is-ában kijelöli óvadékképes értékpapírban a kiküldőit
kik neki hiteleznek, pénzüket el fogják veszíteni.
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 1. ez. 170. §-a
Felsö-Szúdon. 189f>. július hóban.
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
Sembery Imre és neje.
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol* ) E rovat alatt közlöttekek sem ta rtalm áért, som alak jáért
gállatni.
nem felelős a
Szork.
Kelt Selmeezbányán 1895. július 30-án.
A selmeezbányai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.

II i r d e t é s e k.

500 friotjjg
szenvedőnek, a ki a világhírt! u. n. Maltosen-Praeparat tól, ha ezt hosszabb ideig
élvezi , biztos gyógyulást, vagy legalább
enyhülést nem érez. Köhögés, rekedtség, asthnia,
tüdő- és légesőbeli meghűlés stb. már néhány
napi használat után megszűnik. Ezerén ki
tűnő eredménynyel használták, miről számos
bizonyítványaink vannak. E gyógyszerek áru
sítása minden államban engedélczve van és
betegek igazolt vagy Oktalanság esetén ingyen
kapják e praeparatumot. Ara 3 üvegnek 3
frt. 6 üvegnek: 5 frt, 12 üvegnek: 9 frt.
Albert Zenkner, Erfinder dér Maltoserpriiparate, Berlin S. 0. 26.

Heyder kir. jbiró.
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Kiadó lakások.

DUPLÁÉI
MACKf^ekem
ényítő!
& ‘1

L____ _

Selmeezbányán a város közepén épült s terje
delmes kerttel ellátott házban, több bútorozott,
külön bejáratú szoba előnyös feltételek mellett
szolid fiatal emberek részére kiadandó.
Közelebbi felvilágosítás e lap szerkesztőségében.
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Eladó zongora.
Egy jó karban levő

Z O n ^ T G F O ^ .^ .
hely szűke miatt azonnal eladó.
Bővebbet c lap szerkesztőségénél.
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úgy keményíteni, hogy
o ly s z é p e k , m i n t lm u j n k v o l n á n a k .
k i z á r ó la g abban áll, 1ioít\
V ti <■k fi ii i> 1 a k r ni r n // i t öj v v <•I
keményítjük azokat.
Aki egyszer használta, mindig csak ezt al'.almázzá.' Mindenütt kapható 3. 10 és so kraj
cáron Cartonokban. Főraktár
ö, magva forsz ág részére: Y o i t h t í o t t l i e b , B é c H b v n I I I 1.
Egyedüle g yáitója a feltaláló: M a c k H e n r i k , U l m a . D .

! Első selmeczliányai tem ette® vállalat.

i. 1
t -i

A gyász óráiban, midőn a fájdalom
amúgy is lesújtja a hátramaradt családta
gokat. a temetkezési vállalat van hivatva a
drága halott temetése rendezésével járó
gondoktól az élőket megmenteni.
E hivatásnak lőle telbelöleg igyekszik

Biztos szer, a gallérokat, kézelőket stb. úgy
kem ényíteni, hogy úgy néznek ki m intha újak
volnának. — Tekintettel azon követelményekre, me
lyeknek műi nap a fehérneműnek fényesség és me
revségre nézve meg kell felelni, az egyszerű rizs-kevitöt különféle pótszerek — mint főtt bóris,
gummi, viasz stb. — hozzáadása állal iparkodnak a
mosónők javítani, a mi azonban csak gyakorlat és
tapasztalat utján érhető el. Hz az oka, hogy sok
háztartásban folytonos a rosszul sikerült keményités
miatti panasz. Ke a keményités mindenkor biztosan
pompásan sikerül, ha Mack k ettős kem ényítővel
történi, mely megbízható és használatra teljesen
elkészített keményítő szer. a mely továbbá a szük
séges pótszereket, úgyszintén a fényi lésre szolgáló
anyagokai kellő arányban tartalmazván, lehetővé
teszi, hogy gallérok, kézelők slb. rövid idő alall
úgy keméuyilhetők. hogy újaknak tűnnek fel.

az első selmeezbányai

temetkezési vállalat
a n. é. közönséggel szemben megfelelni,
tisztelettel ajánlván fel szolgálalál a kö
vetkező feltételek mellett:
I. osztályú tclometés 450 frt.
II.
„ ‘
.
340 „
„
„
230 „
111 .
„
„
100
„
IV.
„
„
75 „
V.
,
23 frt.
VI.
2 éven aluli gyermekek számára fenti árakiák fele íjzámittatik.
Maradok tisztelettel
Matzán Ferencz.
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*) E pártfo g ást
D Á N I E L ERNŐ
m. k. keresk. min. úr
ö nagym éltósága
4512 95. sz. le ira tá 
ban biztosította.

„MENTOR" Ellátási-Vállalat
BUDAPEST, KEREPESI-UT 22. SZ.
ezredéves országos kiállítási látogatók szamára kibocsájl 42 frt értékben I frt boti. vagy 4 frt 20 kr.
havi befizetés mellett

.. 1 0 1 I :í t sí s i

Elszállásolás : s ajá t
uj szállóhelyeinken
Étkezés a főváros és
a kiállítás előkelőbb
étterm eiben.

l i <> í i v v e (i « l t é k e t “

szoba-, étkezés-, közlekedés-, kiállítás- és sokszorosítási-szelvényeket, |=
1 kiállítási tombolajegyet, végül egy 2000 koronás balesetbiztosítási bárczát tartalmaznak.
Egy ilyen könyvecskét. (2 személy is használhat, í - 1 napra, ha 6 fit 50 krral pótolva lesz). — Előfizetéseket csakis korlátolt számban (az első
küldése melleti) már most elfogadnak, valamint bővebb felvilágosítással szolgálnak :

.V I S m l a p o N t - E r z K é b e t v i í r o H i l t u n k —

DrMorzsányi Károly Ehrlich G. Gusztáv
országgy. képv. m int t. elnök

l'őv. biz. ta g : g yáros, m in t eln ö k

Rózsa Lajos
igazgató.

■szlel

1

A „ÜMtantor** K i l á t s » s i - V á l l a l n i . —

Hegedűs Dániel

Takács Zsigmond

Stadler Károly

titk á r

az Elsó m. á lt bizt. társaság
közp. felügyelője

fóv. biz. tag. ház- és szálloda
tulajdonos.

Selmeezbányai képviselőség: GEIGER ZSIGMOND urnái.
I*ro*peet u h k i t a n u l n i i n g b e n é s h e r n ie n t t e.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányáu 1895.

