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Híradó.
SELMECZ-BÉLABÁNYA SZ. K. VÁROS •  HIVATALOS KÖZLÖNYE.

M egjelenik m inden vasárnap.

E lő f iz e t é s i  á r a k :
jész é v r e ................................................ 4 frt.
il é v r e ..................................................... 2 „
sgyed é v r e ........................................... 1 „

Egyes szám á ra  10 krajczár.

irkeeztó és k iadó :
V Ö R Ö S  F E R E N C Z ,

J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  é s F i a

HIVATALOS H IR D ET ÉSEK  D IJA :
100 szóig 2 ír t., ezen tú l m inden  m egkezdett 100 szónál 50  k rra l több 

Mayánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 
N y ílt- té r  három  hasábos so ré rt 10 kr. 

c g r i l j  m i n d e n  h i r d e t é s é r t  S lO kr.

Hivatalos rész. A pályázat a lá  bocsáto tt á llások : i a lehető számítások szerint az egyik  tervbe
1. egy iroda tiszti á llás a rendőrkapitányi 1 vett furlyuknak m élysége 100 méter, a másik-

M. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeri 
re n d e le t a gyermekek vallásáról szóló 1894: 

XXXII. t.-ez. végrehajtása tárgyában.
1. §, A gyermekek vallásáról szóló 1894: XXXII.

t.-cz. tekintettel ezen t.-cz. 10. §-ának rendelkezésére 
és a ni. kir. minisztériumnak 1895. évi junins-hó 29. 
napján, 2020/ni. E. szám alatt kiadott rendeletére, a 
házassági jogról szóló 1894-iki XXXI, t.-czikkel egy
idejűleg 1895 évi október-hó l-ső napján hatályba 
lépvén, a vallás és közoktatásügyi ministernek a ke
resztelési bizonylatok kölcsönös megküldése tárgyában 
1890. évi február-hó 26-án 10.08G. sz. a kiadott ren
deleté 1895. évi október-hó 1. napján egész terjedel
mében hatályát veszti.

2. §. A vallás és közoktatásügyi ministernek 1875. 
évi január-hó 13-án 563. sz. alatt kiadott kőrrendele 
a törvényhozás további rendelkezéséig hatályban 
marad.

Azok, a kik a bevett vagy törvényesen elismert 
vallásfelekezetek egyikéhez som tartoznak, a hivatkozott 
rendelet értelmében gyermekeik vallása és nevelése 
tekintetében is azon vallásfelekezet híveinek tekinten
dők. a melyhez azelőtt tartoztak.

Kelt Budapesten, 1895. junius-hó 29-én.
Dr. Wlassics Gyula, s. k.

5400. sz.
i8Ó5. Hirdetmény.

Selinecz-Bélabánya szb. k ir. bányaváros tö r
vényhatóságánál következő állásokjválasztás utján 
betölteniük lévén, felhivatnak a  pályázni akarók, 
hogy kérvényeiket e város polgárm esteréhez leg
később a f .  é. szeptem ber hó 10-ik napjáig nyújt
sák be.

TÁRCZA.
Az ezredéves történeti felvonulás.

V ágó Pál történeti felvonulásának tervezetét 
magáévá tette a Nemzeti Szalon, a mely most meg
indítja a mozgalmat, hogy az egyhangú lelkesedéssel 
és tetszéssel fogadott tervezetet megvalósíthassa. Az 
egyesület a maga erejéből ugyan nem képes a meg
valósításhoz szükséges összeget előteremteni. Azért 
lelkes fölhívással fordul Magyarország polgármesterei
hez. és alispánjaihoz, hogy a várostól illetve a megyé
ül segélyösszeget kérjenek. Miután az összes tényezők 
óhajtják, hogy a művészi ihlet szülte terv megvaló- 
suljon. valószínű, hogy a Nemzeti Szalon felhívása 
meghozza az óhajtott eredményt és a szükséges összeg 
rövidesen összegyűl. Az adományok a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézetéhez küldendők.

Az ezredéves történeti felvonulás végrehajtó bizott- 
■i;iga a felhíváshoz mellékli a történeti felvonulás ler- 
'ezclii is, a melyet itt szószerint közlünk:

Az ezredéves lörténeti felvonulás vázlatai, löbb 
csoportban mint egy kétezer alakot tűidéinek (el egy 
(»<> méter hosszú és 70 cmlr. magasságú papírsza
lagon.

Első Hungária csoportja. Szimbolikus kép, mely 
a n,,mzoli erényeket eszményitell nőalakok állal jel
képezve és Hungária pompás menyezet alatl. ösma- 
*y«r Motívumokkal diszitett trónuson, fejedelmi díszbe, 
bíborba öltözködve ül. A trón alapzata egy díszkocsi, 
melyet gazdagon felszerszámozott ötös magyar fogat 
!luz' A menetet egy jazyglovas nyitja meg. kezében 
'Halmás zászlót emelve, melyei turul madár ékesít, 
dana égy lovas csoport jazyg-jelmezben, ezeket hunn

hivatalban évi 600 frt fizetéssel 15 %-kos lakás- ; 
pénzzel és 24 iirköbm eter kem ény tűzifa átalány- j 
n y a l ;

2. a bélabányai és stettultói biztosi á llás ! 
egyenkin t évi 400 frt fizetéssel, 15 % -kos lakás
pénzzel és 20 iirköbm eter kemény tűzifa álta- ; 
lány nyal.

Ezen állások f. é. október 1-től foglala- j 
landók el s a bélabányai, valamint a steffultói i 
biztos az állami anyakönyvvezetéssel is meg lesz 
bízva.

A rendőrbiztosi állásokhoz m egkívánt elő
képzettség: tanítói vagy jegyzői oklevél vagy í 
pedig valamely középiskola 6 osztályának sike- ! 
rés elvégzése; a m egválasztottak pedig kötele- , 
sek a rendőrbiztosok ügykörébe vágó közigaz- i 
ga tási ágak ra  vonatkozó törvények, miniszteri : 
és szabályrendeletekből állásuk elfoglalása nap- ; 
jótól szám ított 3 hónapon belől gyakorlati vizs- 1 
gá t tenni s csak ezen vizsga sikeres k iá llása  j 
után tek in te tnek  végleg alkalm azottaknak.

Selm eczbányán 1895 évi augusztus hó 27. j
Szitnyai József

polgármester.

5295. sz.
1895. vt.

Pályázat i hirdetmény.
Selm ecz-Bélabánya szab. kir. város törvény- ; 

hatósága mint Vilinye fürdő tulajdonosa Yilmyc 
fürdő gyógyvizét fúrás által bővíteni óhajtva, 
ezennel pályázatot hirdet, m egjegyezvén, hogy .

lovasok követik kürtökkel és tárogatókkal, kik időn- ; 
kint ösmagyar inotivumokból szerzett indulói fújnak. . 
A zenészeket kővető három lovas az ország zászlóját 
viszi. Ezek nyomán jő Hungária diadalkocsija nők se- I 
regélői kísérve. A diadal-kocsit népviseletekbe öltözött I 
hölgyek követik, mintegy kétszázan.

A második csoportot, mely a honfoglalás korát 
ábrázolja, iegendaszerü alakok vezetik be, a rég mull 
idők mytbikus homályából .elképzelt jelmezben egy ha- ; 
talmas zászlót emelve ezzel a felírással: Ezer esztendő, i 
Követi ókel Árpád, nyomában a vezérek, fejedelmi I 
díszben. Ulánok egy honfoglaló csapat, közöttük Zol
tán, a fejedelem lia és a nagvbárdu Bolond. Mögöttük 
b i v a l y o k  által vont szekér jön, melyen a tábori életet, a , 
fegyverkovácsolásl, szövést slb. mutatják be. A kocsit j 
népség követi, magával hozva állalail. Végül láüosok 
jönnek fehér lovai vezetve. Előttük a kádár hatalmas 
kardol villogtatva. Zenélő csapat ösmagyar jelmezek
ben fejezi be a képei.

Következik a kereszténység kora Szent Istvánnal 
az első magyar királyival. Elöl kürtös és zászlós lova
gok közölt egy hittérítő szent könyvvel a kezében. 
Nyomukban virágot szóró leánykák, fehérbe öltözött 
hölgyek jönnek, Szűz Máriának Magyarország véd
asszonyának szobrát emelve. Szent István következik 
ozuIán' gazdagon ékilett pompásan felszerszámozott 
lovaktól vont diadalkocsin, bizanezi stílben tarlóit tró
nuson ülve, a kocsi elején a koronát hozó angyal lát
ható. A kocsit főpapok, hittérítők és lovagok serege 
környezi, nyomukban egy csapát föur és a megyek 
bandériumai.

A negyedik csoport Szent-1,ászlót és az ő ko
rát mutatja'be. Központja a képnek Szen(-I,ászló ha
talmas lovasszobrn, Árpád-házi királyoktól környezcl-

nak .'üKJ— 400 m éter; a geológiai viszonyokra 
kiterjedő ez irányú je len tés a városi polgár- 
m esternél betekinthető, kihez a pályázati kérések  
legkésőbb f. év szeptem ber hava 20-ig bekül
dendők.

Selmeczbányán 1895 évi augusztus hó 23.

Szitnyai József
polgármester.

5324. sz.
1894. Hirdetmény.

Ezennel közzéteszem, hogy ezen választó 
kerü le t központi választm ánya kebelében k é t vá
lasztmányi tag  helye m egüresedett s hogy an
nak betöltése a  f. évi szeptem ber havában ta r 
tandó közgyűlés napi rendjén választás utján 
ejtetik  meg.

Selmeczbányán, 1895. évi augusztus 24.
Szitnyai József,

polgármester.

5294. sz.
1895.

Pályázati hirdetmény.
Selm ecz-Bélabánya sz. kir. város törvény

hatósága mint Yilmye filrdőtulajdonosa ezennel 
pályázatot hirdet Vilinye fürdőnek a mai kor 
igényeinek teljesen megfelelő felépítésére és 
berendezésére.

Az építkezési és fürdő Ügyi berendezés 
minden részletét felölelő tervek  folyo 18115 évi

ten. Elül zászlós lovagok és keresztény vitézek Szent 
I,ászló egyházi alapításainak szimbóluma gyanánt egy 
templom mintáját viszik. E csoportban foglalnak he
lyet a betelepített szászok és kunok korhű jelme
zekben.

Ezt követi Kun László, mint a llabsburgház ural
mát megalapító marclienfeldi győzelmi csatából daliás 
vitézeitől környezetten visszatér.

Az Anjouk kora következik ezek után Nagy La
jos fényes udvarával, a mint egy vadászatról térnek 
haza. A menetet pánezélos lovak nyitják tneg, fényes 
öltözetű vadászok által követve, A vadászok között 

jű a király két szép leányával. A csoportot apródok 
végül szolgák serege követi, a kik gazdag zsákmányt 
hoznak.

A hetedik csoport Hunyadi János hazatérését 
mutatja be, a mint diadallal tér meg egy győzelmes 
csatából. Elöl a hatalmas vezér Kapisztránnal. utánok 
hősei a törökverö vitézek, maguk előtt hajtva egy 
csapat tőrök foglyot, hozva tömérdek zsákmányt, me
lyek között egy pasa sátra és odaliszkjai foglalnak 
helyet egy kocsin. Elfoglalt török agyúk, majd utóbb 
magyar csapatok vonulnak el, helyet adva egy újabb 
hatalmas és fényes csoportnak, mely Mátyást az igaz
ságost és vele a magyar történet egyik legragyogóbb 
korát mulatja be. Központja e csoportnak a hatalmas 
uralkodó pazar diszszel ékilett diadalszekere, melynek 
trónján ül a király és neje, ország zászlósai és tu
dósai körében. A tudomány és művészet szimbólumai 
a legyőzőit ellenségektől elfoglalt zászlók és fegyve
rekből készítőit tropheumok diszitik a kocsit, Nemes 
iíjak, fényes lovagok, külföldi követségek, szingazdag 
díszruhában lovagolnak, a kocsi körül. A csoportot a 
hires fekete sereg egy csapata fejezi be.



130. S E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó VI. éTfolyain. 85. számnovember hó 15-i**- Seluieez-Bélabánya város polgármesteréhez nyújtandók be s a legjobbnak találandó terv 1ÜUU azaz egyezer korona, a második .r>(H) azaz ötszáz koronával lesz jutalmazva.A tervek a város tulajdonát fogják képezni s bár a törvényhatóság a tervezést szabadnak óhajtja, mindazonáltal előnyben részesíti az oly tervezést mely a lehetőség határain belül, de a fürdő korszerű berendezésének koczkáztatása nélkül a meglevő épületeket is felhasználja, megjegyezvén. hogy ezeket illetőleg a törvényhatóság kívánalmai iránt a v. polgármesternél, illetőleg a szorosabb értelemben vett fürdőügyi berendezési és orvosi szempontból Dr. Belemarni István vihnyei fürdőorvosnál szerezhetők meg az informacziók.Selmeezbányán, 1895 évi augsztus hó 23-án
Szitnyai József

polgármester.4307. sz.1895. Hirdetmény.A városi törvényhatósági bizottságnak f. évi jiilius-hó 22-én tartott közgyűlése által megalkotott építészeti szabályrendel, tervezet | a városi főjegyzői irodában 30 napi közszem- i lére kitéve van s az ellen az esetleges felebbezé- sek a városi polgármesternél adandók be alábbi , kelttől számított 30 nap alatt.Selmeczen 1895. auguszt. 24-én.
Szitnyai s. k.5122. sz.

1895. Hirdetmény.A városi számvevőség és a pénztár újjá szervezéséről a városi törvényhatósági bizottságnak f. évi augusztus 2-án tartott közgyűlésében megállapított szabályrendelet 30 napi közszemlére a városi főjegyzői hivatalban kitéve van, s ellene a kelttől számított 30 napon belől a fellebezések a városi polgármesterhez nyuj- | tandók be.Selmeezbányán 1895 augusztus 24-én.
Szitnyai s. k.

delet a városi főjegyzői hivatalban betekinthető s a kelttől számított 30 napon belül az esetleges felebbezések a városi polgármesternél nyújtandók be.Selmeezbányán 1895. augusztus 24-én.
Szitnyai s. k.

Hirdetmény.tétetik, hogy Selmecz-Bélabánya törvényhatósági bizottsági köz- augusztus-hó 2-án tartott illése j virágaiból «g emlékeinek" aBinyo^Tzúlaibóri.'imar"

5123. sz.1885. Hirdetmény.Selmecz-Bélabánya sz. kir. város törvényhatósági bizottsági közgyűlése f. évi augusztus 2-án tartott ülésében „a város belterületére és az ezen átvonuló közutakra és műtárgyakra vonatkozó szabályrendelet tervezetet1* szabály- rendeletének állapította meg, mely szabályren-
A tőrük hódoltságnak egy nagyszabású alakja, 

Bethlen Cíabor fejedelem és az Ö udvara van bemu
tatva a Mátyást kővető csoportban. Hatalmas f’öurak, 
előkelő követek, török pasák, tudósok és művészek 
képezik a fejedelmi udvart. Pompás diszöltőzeteik szi
liedé, ragyogóvá teszik a csoportot.

A tizedik csoport a tizenhét és tizennyolezadik 
század kimagasló alakjait és azok környezetét mu
tatja be, végén Rákóczival testőrei és táborkara által 
követve.

Ezt követi Mária Terézia bevoulása Pozsonyba. 
Fényes magyar testörség és föurak környezik a király
nőt, a ki lovon ülve jő. Látható a csoportban egy 
díszes udvari kocsiban u gyermek József is.

A nemzeti ébredés korát, a háborús kornak meg
felelő szerencsés háttérrel, egy képviselőválasztással és 
egy toborzással mutatja be a művész, a népélet, nép
viseletek és a nép mulatozása feltüntetésével.

Befejezi mindezeket a hatvanhetes kiegyezés alle
góriája. Ennek legkiemelkedőbb része egy pazarul díszí
tett diadalkocsi Ö Felsége mellszobrával, környezve Deák 
Ferenc/, Andrássy és a hatvanlictes miniszterek medail- 
lonjai által. A diadalszekeret a főpapság és főurak 
diszkocsiajai követik, nyomukban a megyék bandéri
umai. a polgárság, és a nép vonul fel díszes öltözet
ben és szingazdag csoportban.

Ezzel volna nagy vonásokban vázolva a felvonu
lás. mely az ezredéves múlt legkimagaslóbb eseményeit 
korhűen, de egyszersmind áttekinthetően, vonzóan és 
felejthetetlenül tükrözi vissza.

5125. sz.1 ö95.Közhírré sz. kir. város gyűlése f. év alkalmából a törvényhatóság szervezési szabály rendeletének alábbi pontjai helyett a következő módosításokat állapította meg:A szervezési szabályrendelet 30 § a helyett:„A polgármester helyettese az, kit a közgyűlés a tanácsnokok, (főjegyző) közül a helyettesítéssel a tisztujitáskor megbíz s ennek is akadályoztatása esetén a rangidősebb tanácsnok illetőleg a főjegyző.A polgármester-helyettes a polgármester akadályoztatása esetén vagy ennek megbízásából gyakorolja mind azon jogokat és teljesiti mind azon kötelességeket, melyeket törvény, vagy szabályrendelet előír.A 403 helyett:„A városi tanács elnöke a polgáni'ster (helyettes) akkor azonban, midőn a tanács az 1886. évi XX I t. ez. 48 §-ában a vármegyei állandó választmányra ruházott teendőkben jár el, az elnöki tisztet rendszerint a főispán viseli s a polgármester csak a főispán akadályoztatása esetén elnökölhet.A városi tanács áll: a polgármesterből, a főjegyzőből, rendőrkapitányból, tanácsnokokból s főügyészből. “Az ezen megáll api tások elleni esetleges felebbezések 30 napi határidőn belől a polgármesterhez adandók be. Az eredeti közgyűlési határozat a városi főjegyzői hivatalban betekinthető.Selmeezbányán 1895. augusztus 23-án.
Szitnyai s. k.

denütt nagyobb arányokban szerepelni fog. De mi<' 
tanintézetek kiállítása a kezdők munkáinak és a tan* 
módszernek bemutatására vonatkozik s a különféle 
iparicsoportok a hivatásszerüleg, kenyérkeresetből 
gyárilag űzött ipari női kézimunkák és a nép Imgvo 
mányos és egyszerűbb technikájú házi iparát fogja fel. 
tűntetni: a műkedvelők kiállításának egyik szép fej. 
adatát a művelt középosztály és a főrangú hölgyök 
magasan képzelt ízlésének, alkotásainak egybegyűjtése 
és bemutatása fogja képezni. Amelyeknek pedig meg. 
van az az értékűk, hogy a magyar stylfl ornamentika 
legújabb felkarolásával ezek is egy nemzeti elemet tar
tanak ébren, mint egy művészi képet, melyet ,

meg.
Van szerencsénk mindezek folytán, tiszteletteljesen 

felkérni mindazokat, a kik a fentebb vázolt keretbe 
álló műalkotásokkal foglalkoznak, hogy azokkal kiállí
tásunkon részt venni szíveskedjenek.

Budapesten, 1895.
Dr. Schmidt József s. k. Eöry Farkas Kálmán s. k.

Dr. Szendrei János s. k.

Fölhívás.

Válasz a betegsegélyző pénztár 
elnökének.

Három hét óta hordom magammal c lapok 3l-ik polgármester részére  j szAmiU' melyben » Selmecbányái kerületi betegségéi, 
pénztárról minden kritikát mellőző, tisztán csak refe
ráló soraim megjelentek, hogy felfedezzem bennük 
azt az okot, a miért az igazgatóság annyira megneliez- 
telt, hogy egyszerre két lapban adott felliábordásának 
kifejezést.

De én ezt az okot még mindig nem tudom és pe
dig azért nem, mivel az ügy érdekében Írott soraim
ban ilyen ok nincs is; — mely állításom igazolására 
helyei kérek e lapok hasábjain a „Beszterczebánvai 
kereskedelmi és iparkamara" alábbi jelentésének köz
lésére.

A jelentés igy szól:
„Az összes betegsegélyző pénztárak által beter

jesztett, 1894. évi működésről szóló adatok azt iga
zolják. hogy egyes pénztáraknál lúlmagasok a kezelési 
költségek, és hogy e miatt a tulajdonképeni czélra csekély 
fedezet marad.

Valósággal ijesztő példákat látunk arról különö
sen a kisebb kerületi pénztáraknál. Az eddig szerzett 
gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy ilyen kis 
pénztáraknak létjogosultságuk absolule nincsen. Pél
dának felhozzuk a kerületünkben lévő s csak Selmecz- 
Bélabánya és Korpona városok területére kiterjedő 
selmeczbányai kerületi betegsegélyző pénztárt.

Azon teendők, melyeket ezen nagy apa rál ássál 
szervezett pénztárnak irodája teljesít, minden nehézség 
nélkül egyetlen személy, egy bizalmi férfiú által vol
nának teljesillielők, úgy hogy az 1894. évben tiszt- 

irodaköltségek czimén kiadott 1392 fit a 
tulajdonképeni humánus czélra a betegsegélyezésre 
lennének szentelhetők, ha ezen felesleges kerületi beteg- 
segélyzö pénztár a hontmegyei (ipolysági) kerületi 
pénztárhoz csaloltatnék. Mert még sem járja, hogy 
a munkások nehezen nélkülözött filléreiből a beleg- 
sogélyezési czélokra lefizetett járulékok ak 610 0-ál a 
kezelési kiadások emésztik fel, mig a tulajdonképeni 
czélra, a betegsegélyezésre alig marad azoknak 7,-nd 
része. Mind annak daczára, hogy ezen pénztárnál a 
járulék százaléka kettőről már háromra is emeltetett, 
ezen pénztár még mindig dificittel dolgozik, s a mint 
évi jelentéséből kitűnik 1894. évi számadása is 411 
fit 1 krnyi hiánnyal záródik.

Általánosságban tehát azt lehet következtetni, 
hogy minél kisebb jövedelemmel gazdálkodik a kerületi 
segélypénztár, annál magasabb százalék esik a kezelési 
költségekre, a miből megint az következik, hogy eze
ket a pénztárakat nem szabad olyan nagy aparátussal 
szervezni, illetőleg fentartani.

Kikérjük tehát ezekre a dolgokra Nagyméltóságod 
becses figyelmét, mert az annyira üdvös intézmény nem 
szolgálja czélját, ha a tagok járulékait a kezelési költsé
gek emésztik fel."

Hogy mennyivel enyhébbek az én soraimnál a

I •

Valamely nemzetnek az összes művészetekben 
való előhaladotlságát. tellát műveltségi fokát, nyil
vános műalkotásain s mügyüjleményein kívül, főleg 
abból ítélhetni meg. hogy a művészetek s müipar i viselői 
iránti érzék és hajlandóság azokkal foglalkozni, miként 
van annak minden rétegében elterjedve.

Valamint a zene, úgy a kisebb képzőművészetek 
lélekemelő s nemesítő hatása ismeretes. A tűzhelynél 
a család kebelében, gyakran egymás kedvéért, kölcsö- 
sen foglalkozva vele a családi élet bensöségét emeli s 
apró műtermékeivel a ház bensejét díszíti, a müizlést 
neveli és kifejleszti. Innen van, hogy valamint a csa
lád belső életében, úgy a műkedvelők sorában is a 
nőknek jelentékeny és kiváló szerep jut.

Mindezen szempontból az 1896-iki ezredéves or
szágos kiállítás XX. csoportjának kebelében mint ön
álló alcsoportban a hazai műkedvelők müveinek ki
állítása vétetett tervbe.

E csoportban ki fognak állíttatni a mükedvelés- 
képen űzött képzőművészetek termékei, tehát festmények, 
szobrok, a mennyiben amateurök által készítetlek és a 
kiállítás képzőművészeti csarnokában való elhelyezésre 
igényi nem tarthatnak ugyan, de mind amellett a 
művészet bizonyos fokán állanak, továbbá az immár 
oly jelentékeny kulturális tényező gyanánt jelentkező 
műkedvelői fényképészet termékei.

Ugyancsak e csoport keretében fognak bemutat- 
tatni a műkedvelőknek az iparművészet keretébe 
vágó mindennemű müvei, tehát a legyező és selyem- 
festés, fára festés, a majolika és üvegfestés, fametszés 
faragás és égetés, továbbá mindennemű női kézimunka 
s főleg a hímzés magasabb müizlést és ügyességet 
tanúsító termékei s általában az iparművészeteknek 
bármely ágába tartozó tárgyak, a mennyiben amateu
rök állal készítettek.

A női kézimunkának e csoportba való felvételével 
egy igen jelentékeny és intelligens elemnek kívántunk

jelentésnek eme kifejezései: mint „valósággal ijesztő pél
dákat látunk", vagy „mert az még sem járja, hogy a 
munkások nehezen nélkülözött filléreiből a betegse- 
gélyzési czélokra befizetett járulékoknak 61%-át a 
kezelési kiadások emésztik fel" stb. ezt meg nem 
Ítélhetem.

Ezek közlése után rajtam volna a sor. hogy a 
kamara jelentésének elolvasását azoknak a figyelmébe

. ............... -........ ............  ajánlom, a kiknek nevében arra én figyelmeztetve let-
alkalmat nyújtani müügyessége bemutatására. A külön- I tem ; de nem akarom szintén epébe mártani toliamat 
bűző női tanintézetek, továbbá az ipari és házi ipari cső- i s megelégszem ezúttal a kamarai jelentésnek egyszerű 
portok kiállításaiban ugyanis a női kézimunka min- köz lésével.
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Az ügy érdekében azonban el nem hallgathatom , 
t a szerény megjegyzésemet, hogy az elnök ur csak j 

„v cselekszik helyesen, ha azt az ügybuzgóságot, 
Mondhatni lelkesedését, melyet az egylet érdekében 
''Ili1' kifejtett, tovább is kifejti, s ha az általa annyira 
1 . ivielt ügy érdekében valaki felszólalva, tán más 1 

■‘U ,  vall. ne kövesse mindjárt azok tanácsát,a kik 
"uen ok nélküli és sértő .visszautasítás* aláírására
rábírták.

Eddig mások torkoltak le bennünket iparosokat,
:1 mikor egy-egy jogos ügyünk mellett felszólaltunk; 
most. mikor az állam és társadalom egyaránt oly me- 
legcn karolja fel érdekeinket, ne torkoljuk le mi
egymást.

Végül bocsánatot kérek e lapok olvasóitól, hogy 
jelen soraim c z i k k é nőttek ; ennek egyébiránt a czá- 
lolni akarás az oka, mely annyira túloz, hogy már 

kis tu d ó s ítá so m a t is czikknek mondja.
A tu d  ő s i  tó.

Különfélék.
Az orsz. erdészeti egyesület közgyűlésére,

mely mint tudva van augusztus-hó 28-án s következő 
napjain tartatott meg Beszterczebányán, az erdőbir
tokosokat. s az erdőbirtokos városok képviselőit, köz
tük a mi városunk képviselőit is Rudnay Béla főis
pánunk vezette Báró Bánffy miniszterelnökhöz, tar

beszédet intézvén nevűkben ő nagyméltósá-

irodalmi term ék. Volt egy idő. a 
mikor mintegy állandó rovatot tartott e lapok szer
kesztője egyik régebbi lapjában a mostani Híradó 
elődjében a selmeczi irodalmi termékek ismertetésére, 
s most hosszú idő telik el, mig egy-egy itteni ter
mékről szólhatunk. Annál nagyobb őrömmel teszünk 
említést ezúttal egy oly műről, melyről a bíráló bi
zottság jelentéséből azt olvassuk, hogy „beérkezett 
minden tekintetben kiváló hézagpótló, 150 arany nyal 
díjazandó pályázati mű“, s e műnek: az „Erdőmüve- 
léstan“-nak szerzője Vadas Jenő erdötanácsos, aka
démiáink jeles tanára. — Isten éltesse soká a jeles 
szakférfiút, hogy még sok hasznos selmeczi irodalmi 
termékkel gazdagítsa szakirodalmunkat!

— Vasúti bejárás, A tervezett ipolyvölgyi-selmecz- 
bányai vasút közigazgatási bejárásán múlt hóról elhalasz- 
tatott s újabb megállapodás szerint e hó 2., 3.. 4. és 
7. 8-án lesz.

— A női kézimunka, a képző- s iparművészeti 
tárgyaknak a kiállításon bemutatása tárgyában lapunk 
élén közölt fölhívásra vonatkozólag kérjük városunk 
nöközönségét, hogy az ilyen tárgyakat kiállítani szán
dékozók polgármesterünknél jelentkezni szíveskedjenek. 
-  de lehetőleg e hó közepéig, — a hol bővebb ér
tesítést fognak a teendőkre nézve nyerni. Egyszer már 
előnyösen volt a selmeczi nők kézimunkája egy nagy 
kiállításon orsz. nöiparkiálitáson 1881-ben bemutatva; 
talán ma még előnyösebben mulathatjuk azt be.

Az irgalm as nővérek iskolái közül az ovoda 
és az elemiekben október-hó 1-én kezdődik a tanítás* 
a felsőbb osztályokban pedig szeptember 9-én. Az 
óvódás leánygyermekek részére a Rózsautczában 08. 
sz. házban van egy tanhelyiség berendezve.

— A munkások készpénzzel fizetendők. A me
zőgazdasági munkás kérdésnek az alfőldön leendő ta
nulmányozására a földmivelésügyi miniszter által kikül
dött Dékány Mihály minist, osztálytanácsosnak jelen
téséből arról értesült a kereskedelemügyi minisztérium, 
hogy az egyes munkálatok vállalkozói munkásaik ke
resetét nem készpénzben, hanem bizonyos meghatározott 
bevásárló helyre szóló utalványokkal fizetik ki, mi ál
lal a munkás az élelmi szereket a verseny kizárása 
folytán értékén felül kénlelen megfizetni s igy kerülő 
úton megrövidítve is van. Ezen egyáltalán meg nem 
engedhető eljárás megszüntetésére a kereskedelemügyi 
ininisterium szerint legalkalmasabb módszer lenne az 
állam és törvényhatóságok által igényelt munkálatok
nak házi kezelésben leendő végrehajtása. Olt, a hol a 
helyi viszonyok és egyéb körülmények megengedik, 
kívánatosnak és Ínség vagy más ehhez hasonló esetek
ben szükségesnek is tartja a munkálatoknak házi ke
zelésben való vérehajlásál. Minthogy azonban a leg
több esetben építkezések ily módoni biztosítása kérész
iül nem vihető s nem is indokolható a munkásk meg
rövidítésének megelőzése és meggárlása érdekében szük
ségesnek tartja a min. hogy minden az állami és törvény
hatósági közutakon vállalati úton végrehajtandó mun
kálatra vonatkozó szerződésben egy külön pontba fel
vétessék, hogy a vállalkozók munkásaik keresetét 
kizárólag készpénzben tartoznak kifizetni s egy 
■meghatározott helyre szóló utalványok kiadása, vagy 
bármely oly tette a vállalkozóknak, mely a munkáso- 
kat megrövidítené — eltiltva van.— Ezen hntározmány 
)0 ne,n tartása miatt vállalkozó

kiüthető. Felhívja ennélfogva a törvényhatóságokat, hogy t 
jövőben minden kötendő szerződésbe ezen határoz- ' 
mányt pótlólag vegyék fel s intézkedjenek mindenkor j 
annak ellenőrzése iránt is, hogy o határozmány a vállal- , 
kozó részéről pontosan betartassák.

Hontmegye anyakönyvvezetöí. (folyt.) Hontme- 
gyében : 28. a bálorfalusiba : Tormos József körjző (Kő- | 
keszi) ;29. a kükesziibe: Popollár Bertalan körjegyző \ 
(Bátorfalu), Terbegesz és Nagy-Csalomia) (Terbegesz); ' 
30. a terbegeszibe: Csajkovszky János állami tanító 
(Kőkeszi). (Kökeszi); 31. a nagycsalomiaiba: Lantos • 
Gyula körjegyző (Kökeszi); az alsó-ipolyuvékibe: Mályus 
János körjegyző (Ipolyszécsénke), (ipolyszécsénke); 33. ) 
az ipolyszécsénkeibc: Glemenlils Kálmán körjegyző | 
(Ipolyszécsénke) (Ipolyszécsénke); 34. a bakabányaiba: j 
C.ziglan Gyula községi bíró (FelsöBaka) (Felső-Baka); ■
35. a felső-bakaiba: betöltetlen (Bakabánya. Bál és ! 
Alsó-Almás) (Felső-Baka); 36. a báliba: Kiszcly János | 
körjző (Felső-Baka) 37. a dalmádiba: Binder Lajos 1 
körjző (Felső-Fegyvernek. Varsány) (Varsány); 38. az ; 
alsó-almásiba: Konkoly István körjző (Felső-Baka); j
36. a felső-fegyvernekibe: Horváth István körjző, (Dal- j 
mád); 40. a hegybányaiba: Longauer Mihály körjző, j 
(Bacsófalva), (Bacsófalva) ; 41. a bacsófalvaiba betöl
tetlen, (Hegybánya), (Hegybánya); 42. a varsányiba: ' 
Burok Márton körjogyző, (Dalmádj (Dalmád); 43. a ! 
szent-antaliba: Goldberger Miklós körjegyző, (Berencs- j 
falu), (Berencsfalu); 44. a bereucsfalusiba: Schiller Já- | 
nos körjegyző, (Szent-Antal), (Szent-Antal): 42. a né- | 
metibe: Laczko Géza körjegyző, (Ledény), (Ledény); | 
46. a ledényibe: Dianovszky János körjegyző (Németi), ; 
(Németi); 47. a bozókiban: Tordy János körjegyző (Clsá- i 
brág-Varbók, Litva), (Csábrág-Várbók); 48. a csábrág- 
várbókiba: Sosskó Kálmán körjegyző (Bozók). (Bozók) 

49. a ditvaiba: Gsellágh Lajos körjegyző (Bozók); 50.
a szénaváriba : Pokorny Pál körjegyző (Szuhány „ (Szu- 
hány); 51. a szuhányiba: Meskó Lajos körjegyző (Szé
navár), (Szénavár).

— A Vihnyei-fürdö biztosa! a mai napra hívta 
egybe a fürdőbizotlságot, mely alkalomra a kővetkező 
tárgyak kerülnek tárgyalás a lá : 1. a gyógy-és zenealap 
1894. és 1895-5 évi bevételiről a pénztáros által szer
kesztett számadások megvizsgálása, 2., az 1896. évi 
költség előirányzatnak megállapítása, 3. a fürdölelep 
közbiztonsági ügyének szervezése, 4. az idő közben 
beérkező indítványok.

Jönnek-e színészek ? Sokan kérdezték ezt 
tőlünk az utóbbi napokban, és rni’most igenlő választ 
adhatunk e kérdésre Egry Kálmán társulatát ugyanis, 
mely 6 előadásra rándult át Vercbélyre, ott annyira 
megkedvelték, hogy ujabb 6 előadást kellett neki tar
tani, s igy csak e hó 10-én jöhet a társulat Selmecz- 
bányára. De ekkor el is jön. mint a F. M. K. E. vá
lasztott Színtársulata. Az előzetes intézkedéseket az 
igazgató megbízásából Ölmosv Rezső ur végzi, a ki 
4-én érkezik Selmeczrc.

Elhaltak. 184. Malatidcsz Vilma 26 éves. a. 
evang, kimerülés 185. Fiiiák János 61 éves, r. calh. tü- 
dölob. 186. Obernauer Lajos. 3 hónapos r. path, Ente- 
rocalarch. 187. Lacliovies Mária 7 hónapos r. calh, 
Enlerocatarch.

Táncztanitás. Gutlmann Samu táneztanitónk- 
nak c hó első napjaiban kezdődő tanfolyamát szívesen 
ajánljuk a szülök figyelmébe.

Érdekes újítás. Eddig Magyarországon lehe
tetlen volt az év nevezetesebb eseményeit könnyen 
állenkinthetö alakban számon tartani, mert bármely 
hírlap egy évfolyama oly nagy terjedelmű és oly ne
hezen áttekinthető, hogy ennek a czélnak nem igen 
felelt meg. Most a Budapesten megjelenő „ Világnapló“ 
azt az érdekes újítást léptette éleibe, hogy ügyesen 
összeállított rovatjai végén lexikonszerű naplót vezet 
hétről-hétre minden nevezetesebb eseményről s igy az 
év eseményt dátum szerint könnyen áttekinthetők. A 
„Világnapié* hetenkinl, szombaton jelenik s bár csak 
G frt az évi elö-fizetési ára c lexikonszerű napló melly 
a napi-és hetilapokból, folyóiratokból, szak- és élczla- 
pokbúl átveszi az érdekes közleményeket s igy nélkü- 
lözhetlen hírlapja ez mindszoknak, a kiknek sem idejük, 
sem alkalmunk, hogy a halszázat meghaladó magyar 
hírlapokat átnézzék. Ez az elejétől végig érdekfeszitö 
újság nemcsak a ludas vágyát elégili ki. hanem az 
általa nyújtót vaskos lexikon melleit, rendkívül növeli 
olvasói inlelligencziáját Kiadóhivatal: Budapest, Ré- 
vay-utcza 14.

__ Dr , Toldy László a főváros főlevéltárnoka 
előfizetési felhívást bocsátott ki az általa szerkesztett 
„Törvényhatósági Naptár* 1896-iki évfolyamára. Ez a 
hézagot pótló és kitűnően szerkesztett vállalat most már
8-ik folyamát járja. Az uj folyam gondos szerkesztésben 
és teljességben felül fogja múlni az eddigieket is. Kü
lönösen kiemlendönek tartjuk, hogy megyénként közölni 
fogja az ország összes anyakönyvvezető hivatalait, a 
mi föképen kezdetben, mig az uj intézmény

általános nem lesz. mindenkire nézve igen fontos 
útbaigazítást fog nyújtani. Az uj folyam, daczára 
annak, hogy az eddigieknél bővebb lesz, nem lesz 
drágább, fűzött példánya 1 frt. a kötött 1 fit 2<» kr. 
A megrendelés postautalványon eszközölhető a Pesti 
könyvnyomda-rész vény-társaság czímére (Budapest. V., 
Hold-utcza 7.) A ki az előfizetési áron felül még 20 
krajezárt is beküld, az a könyvet bérmentve kapja meg.

— Grófok, mint bányam unkások. Az amerkai 
Magyar Híradóban olvassuk a kővetkező szomorú tör
ténetet : Sárosmegyében még bizonyára emlékezni fog
nak gróf Szirmay György szereplésére. Addig addig sze
repelt. mig eljátszotta szerepét s kőrübclől 14 évvel 
ezelőtt kivándorolt Amerikába, hova néhány év múlva 
neje, Pécliy Tekla is követte. A gróf egy ideig német
angol lapnál volt alkalmazva, később kereskedett, de 
az ivásnak lön rabja s fokról-fokra sülyedl. Neje is 
elvált tőle, két — 14 és 16 éves — fia az anyjánál 
maradt, a legöregebb gyermeknek, Saroltának pedig 4 
év előtt nyoma veszett Newyorkban. A család többi 
tagja most Wilkesba re-ban (Pa.) lakik. Az apa szén
bányában dolgozik s borzasztó viszonyok közt él. Az 
anya varrással tengeti nagy nehezen életéi: a 14 éves 
fin szintén a bányában dolgozik, a 16 évesnek jelenleg 
nincs munkája. A lap felhívja a magyarországi roko
nokat, hogy mentsék meg legalább a két fiút az el- 
züléstől, ha már az apát nem menthetik meg.

— A jó falusiak. András gazda élete párjával a 
fővárosban járván, estére a nemzeti színházba is ellá
togatott. Épp a „Kaméliás hölgyet* adták. Az előadás 
után mindketten odamentek a pénztároshoz :

— Ha nem sértjük meg a tisztelt urat, mikor lesz 
annak a szép asszonynak :

Irodalom.
— Szalay Baroti „A magyar Nemzet Története, 

ez. füzetes vállalatból most jelent meg a 20-dik fü
zei, melyben dr Baróti Lajos az Anjouk korál-Robert 
Károly uralkodását tárgyalja, melyet befejezve, Nagy 
Lajos király dicső urakodásának leírásába fog bele. A 
füzeihez egy igen szép mümeliéklet „Dezső vitéz fölál
dozza magát királyáért“ — (Molnár J festménye) van 
csatolva. A szöveg közzé nyomott képek a következők: 
Károly király pecsétjének előlapja (Az Orsz. Levél
tárban őrzött eredetiből, mely a király egyik 1323-ki 
oklevelén függ) Károly Róbert pecsétjenek hátlapja, 
flórenczi arany. Károly Róbert-féle arany forint. Ká
roly Róbert ezüst garas. XIV. századi magyar lovas 
föur (Dorre Tivadar rajza a képeskrónika nyomán) 
Bajor Lajos. (Münchenben levő síremlékéről) János cseh 
király mellszobra. Kázmér lengyel király mellszobra. VI. 
Károly császár mellszobra. Kezdő „L“ belli N. Lajos 
1365-ki oklevelén. (Az Orsz levéltárban őrzött oklevél 
mánsolata),______________________________________

Nyilttér.
H a m i s í t o t t  r v l i e l c  m ' I j h i i . Késsünk cl ogy m in tá t « 

venni szándékolt fekete selyem ből s a  ham isítás rögtön k ideriil- 
M ert in ig  a  valódi s jó l festett selyem  az elégetésnél nyom ban  

i összepödörödik és csakham ar k ia lszik , m aga után csekély  vita: 
gosbarna  ham ut hagyván  : a d d ig  a ham isíto tt se lyem  (m ely 

; zsiros-szinii-s/.alonás-lesz és könnyen  tö rik  lassan  tovább  ég
......n ithogy  rostszálla l a fes tanvag tó l te lite tten  tovább  izzanak

és sö tét b a rn a  ham ut hagy m aga u tán . de valódi selyem  mód
já ra  soha öszsze nem pödörödik. csak m e ggörbü l. H a valódi selyi 
hamuját össze nyom juk, elpo rzik . a  ham isítványé  nem . H c i l i i

nek is m in ták a t ak a r egyes ö ltönyökre való, a k á r  egész végekben 
levő valódi selyem  szöveteiből. S vájczba czim zett leve lek re  10 
kros és levelező lapokra ö  kros bélyeg  ragasz tandó . .M agyar n y e l

ven ir t  m eg ren d e lé sek  pon tosan  c lin téz te tnek . &

Pályázati hirdetmény.0-Lubló városnál az erdészi állás lemondás folytán megüresedvén, felhivatnak mind azok, kik ezen 600 frt fizetés és 120 frt lakbérrel javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy kellően felszerelt folyamodványaikat legkésőbb f. évi október hó 1-ig az alulirt elöljáróságnál annál is inkább benyújtsák, mivel a később érkezett folyamodványok figyelembe vétetni nem fognak.A választás f. évi október hó lö-kén fog megtartatni.() Lubló város elöljárósága1895. évi augusztus-hó 26-kánMarczy Kaveczky Tivadarh. jzö h. városi biró.
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203.szál 
1887.

Árverési hirdet meny.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. ávi L.\. 1. 

ez. 102. §. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
sehncczbányai kir. járásbíróság 2000., 2087. számú 
végzése által Vojtás Mátyás javára. Tóniim Ágoston 
ellen 180 írt, tóke, ennek 1887. évi szeptember-hó ló 
napjától számítandó 0% kamatai és eddig összesen 
20 fit ló  kr, perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le és felöl 
foglalt és 895 írtra becsűit 1 aranyozó, 1 vágógép, 
könyvkötő szerek, szobabútor, állványok különféle pa
pírokból álló ingóságok, nyilvános árverés utján el-

Melv árverésnek a f. évi 1810. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis Selmeczbányán leendő 
eszközlésére 1895. év szeptember-hó 2-ik napjának d.
u. 2 órája határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg; 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. j 
évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérő- j 
nek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 j 
évi LX. t. ez. 108. §-ban megállapított feltételek sze- , 
rint lesz kifizetendő.

Kelt Selmeczen 1895. évi augusztus-hó 20-án.
Franciscy Béla kir. bir. végrehajtó.

1742. sz.
1895.

Zabszállitási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivatalnál 1895 0 é vre 

1500 hecloliter jó minőségű zab szükségeltetvén, fel
hivatnak a szállítani vál'alkozók, hogy óo krros bé
lyeggel és egy kilogran* zabmustrával ellátott Írásbeli, 
lepecsételt ajánlataikat folyó évi szeptember 30-ig dé
lután 5 óráig ezen kir. bányahivatalnál nyújtsak be.

Feltételek:
1. hogy a hectoliterekben kikötött ár a zab sú

lyának megnevezése mellett betűkkel és számokkal 
kitüntetve legyen és követeltetik, hogy a zab hecto- 
literenként M -46 kg. súlylyal bírjon. ’

2. Biztosítékul a felajánlott érték 15%-a kész
pénzben vagy biztositékképes értékpapírokban az aján
lathoz csatolandó, mely biztosíték az ajánlat elfogadása

VI. évfolyam. 35.

szállítás kifogástalan teljesítése után 
lóg szolgáltatni.

3. oly zab, mely nem bir a kívánt é- V;,I|:||
k.izn által felajánlott súlylyal, vagy Jm. lv minősé-órö 
nézve az átvevő bizottság állal bármi okból kifőga. 
sollalnék átvéletni nem fog;

'• köteles vállalkozó az. állnia felajánlóit 
mennyiséget legkésőbb folyó évi Októbi-r-hó vé.vj.! 
hiány nélkül a szélaknai raktárba beszállítani;

5. Ajánlatok kisebb zab mennyiségre is fogad
tatnak el. ha azok a fentebbi feltételeknek megfelelnek

0. Végre a selmeczi m. kir. bánjraigazgalóaio 
fentartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok 
közül bármelyiket tetszése szerint elfogadhassa, ivat- 
lég valamennyi ajánlatot visszautasíthasson.

Szélaknán. 1895. augusztus-hó 21-én.
M. kir. bányahivatal.

í

U A P I f f é l e
W I M Ü I V  -  KEMÉNYÍT

!
A gyász óráiban, midőn a fájdalom 

amúgy is lesújtja a liátramaradt családta
gokat. a temetkezési vállalat van hivatva a 
drága halott temetése rendezésével járó 
gondoktól az élőkoBmegmenteni.

E hivatásnak' tőle telhetőleg igyekszikaz első selnieezbányai
temetkezési vállalat

a n. é. közönséggel szemben megfelelni, 
tisztelettel ajánlván fel szolgálatai a kö
vetkező feltételek mellett:

I. osztálvu temetés
II.

IV.

450 fi t. 
340 „ 
230 „ 
100 „

V. „ „ 75 „
VI. „ p 23 fit.

12 éven aluli gyermekek számára fenti árak
nak fele számittatik.

Maradok tisztelettel M a tz á n  F e re n e z .

A jelenkor legolcsóbb és legjobb 
világitója.

Felényinél több a m egtakarítás, m int az Ar- 
gand-féle és pillangó lángnál.

0 ’*ír/  ' ‘lága lényegesen 
közönséges gázláng

ágosabb mint 
vagy a villany 

világításé, a mostaninál kevesebb 
lángra van szükség, 
majdnem semmi hőt sem ad és nyu- 

^ ( l / j  g0tit, kellemes, a szemnek jól eső 
fényt szolgáltat.

I / / / w j ’t í y  négyszer oly nagy fényt idéz elő, 
L f j /A f^ H / j  mint egy Argand-íámpa.
I 7 7 IU T U 7  egvenletesebben terjeszti szél a fényt l / / A ) £ d /  mint más gázlángok.

I r/ r/ l ' \  ( )'‘í 7  110,11 aó festőt és kormot, a takarók 
ncm fekelcűm k meg. a díszítések 
mit sem szenvednek, a lég tiszta és 
egészséges marad.

(>’* í /  változtatás nélkül alkalmazható gáz- 
csillárokon, fali lámpákon stb.

Egy lám pának (lzzótest és cylinder) a mérsé
kelt á ra  a felszereléssel együ tt 5 frt 30 kr.

M ag y a r izzóvilágítási r e s z t- tá r s .  Budapest.

500 Irtot
adok

■  ü d e  b a jb a nszenvedő nek, a ki a világhírű u. n. Malto- sen-Praeparattól, ha ezt hosszabb ideig élvezi , biztos gyógyulást. vagy legalább enyhülést nem érez. Köhögés, rekedtség, astlima, tiidŐ- és légcsőbeli meghűlés stb. már néhány napi használat után megszűnik. Ezerén kitűnő eredményűvel használták, miről számos bizonyítványaink vannak. E gyógyszerek árusítása minden államban engedélezve van és betegek igazolt vagyontalanság esetén ingyen kapják e praeparatumot. Ára 3 üvegnek 3 frt. G üvegnek: 5 frt, 12 üvegnek: 9 frt. Albert Zenkner, Erfindcr dér Maltoserpra- parate, Berlin S. 0. 2G.

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

^ O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O O O O O O f O O O Ű O O O O O O Ö O

BÉRBEADÓ HÁZ.Selmeczbányán a Steingruben városrészben egy jókarban levő ház, melyben5 szoba vana hozzá tartozó pinczével, kis gyümölcsös kerttel, istáiéval azonnal bérbeadó. A háznak udvara s ebben állandóan vizet tartalmazó kút van.
Bővebbet e lapok szerkesztőségénél. 
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Van szerencsém a helybeli és vidéki t. ez. közönség b. tudomására hozni,liogy egy
táneztanitási tanfolyamotnyitok, s ezen uj tanfolyamot f. évi szep.t 5-én kezdem meg Selmeczbányán.Oktatásom tárgyát divatos-, társadalmi- és mUtánczok: Quadrille á la cour, körmagyar, Balletsolo és Kreutzpolka valamint szépészeti testgyakorlat, mint az ifjúság testi kiképzésének alapfeltétele, ideértve a helyes állás, járás és testmozgás tanítását is, képzendik, a tanórák délután G órától kezdődnek. Felnőttek számára este 8 órától. A n. é. közönség becses pártfogását az idén is kérvemaradok kiváló tisztelettel

ti
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<  *  n t t m a i i n  S a i n utáneztanitó.
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Nyomatott Joerges Ágost őssv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányáu 1895.


