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Hivatalos rész.
Nyilatkozat.

1809.
Selmecz-és Bélabánya szab. kir. város tanácsa a
Selmcczbányai Hetilap* idei 32 számában gyanúsító
volt kitéve, mivel szemben jelenben még
má= ueinű elégtételt szerezni nem óhajt, mint hogy
közzéteszi a közgyűlési jegyzőkönyv hiteles kivo
natát egész tcijedelmében mely szóról szóra következő
képen szól:
Selmecz-és Bélabánya szab. kir. bányaváros tör.alósági bizottságának 1890. augusztus hó 11-ik
megtartott rendes havi közgyűlése alkalmából
felvett jegyzőkönyv kivonata.
277/a sz. közgy. 1890.
A földbirtokok bérbe adásával kapcsolatban fel
szólal Sztankay Ferencz bizottsági lag s felemlíti, hogy
.Selmcczbányai Hetilap* legutóbbi számában a vezér
czikk a városi haszonbérek értékesítéséről szólva külö
nösen a húsfogvaszlási pótadó bérbe adásánál tanu
ló i t eljárását a tanácsnak oly hangon bírálja, mely őt
a városi polgármesterhez kérdés intézésére készteti az
iránt, hogy lény-e az mely szerint a városi tanács el
járása felhozott esetben felületes és elnéző lett volna a
mennyiben a nyilvános árverés betartása esetén a vá
ros közönsége a Roscnfcld Józsefnek kiadott bérletnél
400 frt.-tál is többel nyerhetett volna:
A városi polgármester örömmel kész a legmegfele
lőbb bolyon és alkalommal nyilatkozni a város tanácsát
éri méltatlan támadásról s kijelenti, hogy a támadó
vezérczikk minden tekintetben alaptalan, mert a va
ros tanácsa nemcsak hogy felületesen és elnézően
illetőleg részrehajlóan a felhozott esetben sem járt el,
do miután 3 év előtt midőn t. i. a fogyasztási viszo
nyuk o városban sokkalta kedvezőbbek voltak a jelen
leginél számvevőségi lóg a húsfogyasztási adalokat meg
—
!

Nagy-Kmös város pályázatán 100 frankkal jutalmazol I j
imlvaimi Szavalják a letétiem Árpádhalmou emelt cm- j
lékszobor leleplezési ünnepélyén ma 1896. aug. 30-án !
li l a : Telekes Béla.
Ez<t év ! Széni emlékű idő,
Áagy m últúnk le s jövőnk zálo g a!
Fényes, gyászos, de egyként d ic s ő :
Szállj szivünkön állal újra ma.
Emléked száz látomást sugalljon . . .
Mintha hősök árnya lengne itt.
Mintha Á rpád állna meg c halmon
Intve, áldva népe ezreit.
E halom még látta, nézte öt,
A por itt száz szent nyomot takar . . .
hl voll sálra ezer év cdölt,

Imádkozva állj itt, óh magyar!
Árpádhalma ezer éves oltár,
Ezeréves emlék, h izlalás . . .
Állj in. m ini ki égi szózatot vár
S nezz m uHadha. hogy jövődbe láss!
dog volt a te öseröd
z ősi honban egykoron

.■mi közlem ény, v lam int az anyagi rész is »
k iad ó h ivatalra c inzendő.

vizsgáltatta s akkor kitűnt az, hogy az elérhető többleti jövedelme a kezelőnek az akkori 728 frt évi bér
mellett alig számba vehető a mennyiben 100—140
frtra tehető, miből nyilvánvaló, hogy a bérlő csakis
azon okból Ígérhette a 750 frtos bért, mert kezelő
személyzete különben is meglővén, a kezelés részére
többleli költséget nem jelent, holott a város által
kezelve maga a kezelés a töbleti jöved elmet és jó 
val lúl felemésztené — ily körülmények között
természetesen nyugodt lelkiismerettel ajánlhatta a vá
rosi tanács Rosenfcld Józsefnek 22 frttal 750 frtra fel
emelt ajánlatának elfogadását már az okból is, mert az
188G. XXII. t. ez. 120. §-a értelmében a közgyűlési
határozat 8 napra kilüggosztclvén, mély közzétételi
határidő még mainap nem járt le, bárkinek módjában
áll előnyösebb ajánlatot tenni s ez esetben természe
tesen a városi tanácsnak is örömére fog szolgálni, ha
a városi javadalomnak előnyösebb értékesítése tárgyá
ban a megfelelőbb újabb ajánlatot megtehetné.
A közgyűlés a megnyugtató választ egyhangúlag
tudomásul veszi.
Kiadta
Sztancsay s. k.
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Magánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak.

Lnptulujdonos:

JOERGES

wl2 ~

F E R E N C Z.

•

v. főjegyző.

Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város tanácsá
nak 189G évi augusztus hó 11-én tartott ülése hatá
rozatából.
45,797. szám.
Értesítés.
1880.
Az ezredéves orsz. kiállítás alkalmából a magyar
posla oly 2 kros (külföldi forgalomra 5 kros) levelező
lapokat bocsátott forgalomba, melyek az Írásbeli köz
lésre szánt oldalon képekkel vannak ellátva.
E képek részint az ezredéves kiállításból, részint
a magyar korona államterületének egyes tájképeit és
a főváros egyes középületeit tüntetik fel.
Attól sarjadt ezer év elölt
Magyarrá itt róna, völgy, halom.
Annak magját szórta ill e földbe
őseidnek vándor vihara . . .
S rengeteg nőtt ill is égre törve,
Bár csak híre zúg füledbe ma.

Jelenleg a kövelkeö képekkel ellátott levelező
lapok kaphatók;
1. Budapesti színházak
2. Árpád a vezérekkel.
3. Ferecz Jozsef-tér és az Akadémia.
4. Pozsony, Dévény.
5. Nemzeti múzeum.
G. Visegrád, Esztergom.
7. Az ezredéves, orsz. kiállítás történelmi főcso
portjának épületei.
8. Szt. Istvánnapi körmenet.
9. Moriatmir pro rege nostro Maria Therezia.
10. Ferencz József király koronázása.
11. Hunyadi János.
12. Rákóczy Ferencz bevonulása Munkácsra.
13. Fiumei kikötő.
14. Ezredéves orsz. kiállítás: Magyar-utcza és a
templom.
15. Herkules-fürdö.
16. A régi magyar vallásból a táltos.
17. Aratási jelenet Nógrádmcgyében.
18. Ezredéves orsz. kiállítás: 1. főbejárat, II
főbejárat.
19. B udapest: Mücsa rnok.
20. Ezredéves orsz. kiállítás: Iparcsarnok.
21. Az uj országház.
22. Beczkó, Trencsén Sztrecsnó.
Legközelebb még a következő képekkel ellátott
levelező-lapok bocsáttatnak forgalomba :
1. Balaton vidéke.
2. Ezredéves or.-z. kiállítása „Renaissance“-udvar.
3. Szt. Asztrik átnyújtja a koronát Szt. Istvánnak.
4. Mátyás királyivá való kikiáltása.
5. Nagy Lnje-.
G. Huszár L
/
7. Ezredéves oiaz. kiállítás:a közlekedési csarnok
és a gépcsarnok.*S
A mióta ő, a nagy, a hű
Egyre áld még és még egyre int.
Óh, hisz egyre tart a küzdelem még —
Vért kívánva s kincset s tudományt . . .
Ilarczi jelként álljon itt ez emlék,
Győzelemre intő ujj gyanánt!

Ezer év . . . Mintha ma volna csak !
Ünnep lön ilt győztes harcz után.
Imát mondott millió ajak:
Legyen áldás a magyar haz án !
Ezer év . . , S im áll az ünnep újra:
Ezer éves küzdés ünnepe
S mintha most is amaz ima zúgna
S esküt várna Árpád szelleme . . .

Álljon büszkén, bármily vész süvölt,
Meg ne ingjon alapján soha !
Legyen áldott, melyen áll, e föld
S körülötte széles e haza! —
Ez a róna, az alanykalászos,
És ott távol a kincses hegyek,
Csöndes falu, zajjal teli város
S hol cs;

Ismeritek ezt a szellemet?
Ez a szellem nem sírból kelő.
Sírja nincs . . . Ugv leng e hon felett:
Ősi harczunk ősi lelke ö !
Éles kardot bűvöl a kezedbe,
Hogyha int a csaták csillaga;
Es fegyvere éles ige, eszme,
Hogyha szólít vérteden csata.

S legyen áldott ez az ősi nép,
A mely itt már ezer éve él
S uj ezredé melybe küzdve lép,
Legyen dicsőbb az előbbinél!
Szálljon áldás minden jó királyra,
Sújtson átok minden árulót . . .
Őse porát megbecsülve, áldva
Legyen áldott őssé az u tó d !

Száz kudarcz közt, száz bukás után
Ő a remény, ö a győzelem,
Vére hall ki Árpádnak csupán,
Lelke most is úr c nemzeten !
Ama vérfrigy széjjeltéphetetlen,
Mert esküjét meg nem szegi ö . . .
Csak az pusztul, ki vét c frigy ellen;
Száz nemzedék is, ha pártülő! —
lm, ezerszer hervadt ill a fű
És ezerszer hajtoll ki megint,

Jertek hál, ti szálló tavaszok!
Számolgasson sorra ez a kő.
És magyar szó zengjen rólatok,
Majd a távol ezredik ha jő.

Az lesz majd az ünnep! . . . Zengve, zúgva
Völgyön, halmon, rónán, síron át —
Égre tör az Ősi im a ú jra :
Isten, á ld d meg a m agyar h azát!

S E L ME OZ B A N Y A I
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8. Dudavár látképe.
Budapest, 18%. augusztus 12

Dürr, s. k

Sajtó és irodalom.

HÍRADÓ

! körülmények között emelkedett erkölcsi szempontból
i kellene meghozni Ítéleteit és féltékeny ragaszkodással
őrizni az igazság mértékeit, felhasználva nagyhatalmi
! állását, úgyszólván monopolizálja az irodalmat es
! melegágyává lesz oly irodalmi klikk-rendszernek, mely
i alkot és ront, aszerint, amint kedve tartja és amint a
protekezió diktálja.
Tág teret nyit a feltolt nagyságoknak és kínai
fallal zárja ki a tehetséges és törekvő, kezdő fiatal
erőket.
Mig a sajtó a helyzet kizsákmányolása révén él
és uralkodik, fájdalom, ha vissza tekintünk a közelmúlt
fényes korszakra, látni fogjuk, hogy az irodalom terén
határozottan a hanyatlás korszakát teremtette meg vele.
A sajtó, mint a közélet beszélő orgánuma, igaz,
hogy mindig a korszak képviselője, de bár mily szegény
legyen is valamely kor erkölcsökben, eszmékben, a
sajtó czélja egy fejjel mindig kiemelkedik a tömegből.
Legyen a sajtó az események tárgyalásában
mindenkor hűséges krónikás, de legyen egyszersmind,
ha kell, ostora a bűnnek, ne pedig szolgája, és példá
jában a tisztesség mintaképe gyanánt álljon.
Ezt kívánja a sajtó becsülete, ezt az irodalom és
kultur életünk érdeke !
t.

Testvéri-kill Ű rautóik- okot az isten; nn-gsem
testvérek.
Egy czél szolgálatában áll mindaketlő: az embe
riség szellemi és erkölcsi gyarapodása a vezérlő eszme,
mely a sajtó és irodalom minden termékében érvé
nyeséi! s a melyre létjoga alapítva van mind a kettőnek
és mégis egymásra nézve idegenek maradnak.
Egy az út, amelyen haladnak; egy az erdek,
mely mind a keltőt fenlartja, mégis, ba mérlegeljük a
sajtó és irodalom viszonyát egymáshoz, azt látjuk,
hogv egy és ugyanazon eszme apostolai közt nincs meg,
a testvéri szeretet.
Az élet ezer meg ezer pályautján tolongó embe
rek lelkét valami hűvös, közöny zsibbasztotta meg,
a világ egv piaczczá lett, hol mindenki azt árulja,
amije van. Kisebb nagyobb áron elkel az elv, a tisz
tesség, a ‘becsület, a lelkiismeret, csak az a fő, hogy
gazdája jól tudjon úszkálni a napi érdekek szennyes
áradatában.
Elvek, eszmék, mint jelszavak, jövedelmező ezégérfil szolgálnak s a kapzsi önérdekhajhászás, az
érzéki önszeretet s a pusztán a n y a g i é l e t . mely
- Eg-y igaz hang1az az „Ezer év," melyet lapunk
mind ezek fölött elnyomja a lélek nemesebb hajtásait,
riasztó képét tartja elejbénk a századvégi, e modern, tárczarovatában, a hol t. olvasóink gyakran találkoztak
évek előtt Telekes Béla költőnk nevével közlünk; egy
az úgy nevezett realisztikus szellemnek.
Nem világ-fájdalmaskodás ez: olyan e kép. mint igaz hang annyi ^mesterkélt „Ezer év“ között, mi
a melyet a biblia mulat, mikor a kufárok és alkuszok nőket mesterkélt hazafiság gyárilag készít és szállít
a nyilvánosság elé,- az Írónak tán gyönyörűségére, de
betolakodtak még az isten házába is.
Hol a barátság? Hol a szeretet? Hol a hűség? az olvasónak bizony nem épülésére. Szívesen közöljük
ez igaz érzelemnek oly igaz szavakban, ily szép kölHol a hazaszeretet?
Vagy a múltak emlékkönyveiben, vagy csak torz ' tői műben megnyilatkozását, s melegen üdvözöljük egy
alakban elcsenevészedve az emberek szivében.
kori munkatársunknak, immár jelessé vált költőnket a
A barátságból az emberek között az első érdek mai napon, a mikor annyi ezeren lelkesednek a tetétösszeütközésnél árulás lesz: a hűség a kenyérharezban leni nemzeti ünnepen az ö szép ódáján !
és érzéki lázban csak bolondok kiváltságává tö rp ü l; a
F őispánjaink arczképei már elkészültek; Goldszeretet csak alarcz. a hazafiui lelkesedés pedig ide brunner Sándor és báró Rosz.ncr Ervin volt főispánja
s lova szégyen lesz,
ink arczképeil a mull héten küldte be Zsilvay János
Óh dicső századvégi szellem!
gvnin. tanár s igy a leleplezési ünnepeket már ez őszön
Es szomorú, de a sajtó és irodalom viszonyai is illetve a kiállítási ünnepségek lezajlása után megtart
ilyen korrumpáltak !
hatja törvényhatóságunk.
Bár az emberiség bűne, az önzés, többé-kevésbbé
— Főúri keresztelés. Máramaros vármegyében álminden korral közös volt és lesz, nem fáj-e látni, ! talános örömet okozott, hogy főispánját.; dr. báró R o s zhogy ama két lorum prédikátorai, kiknek a sajtó és ! n e r Ervin cs. és kir. kamarást egykori főispánunkat neje
irodalom emelvényéről hivatásuk volna a társadalmi j szül. E o r g á c h Kioldd grófnő, e hó 5-én egészséges fim
élet e ferde fejlődését ostorozni, nem állanak oly ide j gyermekkel ajándékozta meg. A keresztelés e hő 23-án
ális magaslaton, hol az üzletiesség meg nem liomávolt a főispán vármegyeházi lakásának nagy szalonjályosilhalná őket, hanem együtt úsznak a tisztességesnek | bán, melyet ez alkalomra kápolnává alakítottak át s
nem mondható árral.
j virágok ékesítettek. Az újszülött keresztapja dr. T i És e tekintetben a sajtói illeti a nagyobb vád ! i s z a István orsz. képviselő: keresztanyja: báró P o d Mig az irodalom terén itt is. olt is felüli fejét a ! m a n i c z k y Géza belső titkos tanácsos neje szül. D o 
stréberség és a sarlalanéria, a sajtó melynek minden g é n f é l d Berta grófnő, a ki ez alkalomra Szigetre ér-

Különfélék.

Roesel (Rézl) Borbála, vagy a
selmeczi Újvár.

í

1575-dik évi szeptember hónapnak egyik esteién
Selmecz városa fölött szokatlan szélvész és terhes fel
lőj? keletkezett, melly Roesel Borbála vára fölött mint
i egy megállapodni látszatott. Tojás nagyságú, emberj emlékezetet felülmúló jégeső lyukgalta ál a gyengébb
• fedelű házakat, hosszú villámok czikázlák át az éjsöj tét eget, melyeknek mindegyikét iszonyú menykőcsapás
1 követte, miknek bömbölő hangja mélyen veszett el a
! bányák üregeiben, megrázkódtatva az aláásott város
1 czölöpökön ingó házait, hol az emberek térdre hulva
1 szentelt gyertya fényénél megengesztelődést kérőnek
; forró imában a fellázadt égtől, s bűneikért bocsá
1 natot.

Vn. évfolym. 36. szám
kezelt, hogy kedves keresztfiát személyesen tartsa
keresztvíz alá. T i s z a Istvánt a családjában sajnosán I
bekövetkezett betegségi eset tartotta vissza a mcgjele.
nőstől s öt báró P o d m a n i c z k y Géza v. b. titk0, I
tanácsos helyettesitette. A keresztelési szórtat ásón a szq.
lökön kívül a nagyanya: E o r g á c h Antal gróf való.
ságos belső titkos tanácsos özvegye, továbbá báró
P o d m a n i c z k y Géza v. b. t. tanácsos és neje, Ku n , ,
Kálmán kir. tanácsos, alispán, a vármegyei tisztviselők '
s dr. P a p Tibor polgármester voltak jelen. A kérész,
telési szertartást, melyen az újszülött István, Antal,
József nevet nyerte, S e b ö n b é r r Ágoston apjil főes
peres végezte s ékes alkalmi beszédet mondott. Délben
a főispáni párnál fényes lakoma volt, melyre F o r g ácJi
Antalné grófné, báró P o d m a n i c z k y Géza és neje.
K u l k a Kálmán kir. tanácsos, alispán, S z a b ó Sándor
főjegyző, L a t o r Sándor árvaszéki elnök. dr. Pap
Tibor polgármester, dr. S z i l á g y i István közkórházi
igazgató, főorvos, Szépfaludi Ő r i ő s i Ferencz tb. főle.
véltárnok, szerkesztő és Barényi Jenő főispáni titkár
voltak hivatalosak. — A pezsgőnél K u t k a Kálmán
alispán fejezte ki a vármegye egész közönségének örö
mét ; a szép pohárköszöntő élénk visszhangra talált. A
házigazda az érdemes keresztszülőket s a keresztatya
helyettesét köszöntötte fel, a kikhez eddig szeretet és
becsülés fűzte, s örül, hogy azokat egy kedves viszony
még erősebbé tette. S z a b ó Sándor főjegyző a jelen
leg boldog nagyanyára, özv. F o r g á e h Antalné grófnéra
ürítette p o h arát; báró P o d m a n i c z k y Géza az alis
pánhoz szólva, a vármegye egész közönségének szüre
teiébe aj- dta az újszülöttet, a kiből bizonyára jó
m áram aros fog válni. Báró P o d m a n y c z k y n é Dégenfeld Berta grófné, a ki alapos ismerője nemcsak
az újabb, de régibb irodalomnak is, érdekkel kérde
zősködött a máramosi közkönyvtárakról. A főispán
vendégeivel a rónaszéki és akna-szlatinai sóaknákhoz,
a gyertyánligeti fürdőbe s az erdészvölgyi vadászkas
télyhoz tett kirándulást.
A F erencz-József ren d ü n n epélyes átad á sa.
Múlt vasárnap d. e. 10 órakor o hó 23-án — Írja a S. Heti
lap — tűzte fel Hült] József ministeri tanácsos és bánya
igazgató, igen szép beszéd kíséretében a kamaraháznagy
tanácstermében a Ferencz-József rend lovagkereszjét
Platzer Jenő nyug. ezám tanácsos és számvevőségi fő
nök mellére. Ezen ünnepélyes aktusnál nagy számban
jelentek meg a bányaigazgat ósági tisztviselők, de ott
voltak a kitüntetett ..ordensbruderjei8 (rendjeltársai)
közül is többen. Így Farbnkv István orsz. gyűl. kép
viselő, Sebének István dr. kir. főbányatanácsos, nyug.
akad. tanár és a magyar tudományos akadémiának
tagja, Szitnyai József polgármester és mások, llültl
József ministeri tanácsos, ki a kitüntetett számtaná
csossal egyszerre lépett a nagy tanácsterembe, rövid,
de szép szavakkal emlékezett meg utóbbinak érdemei
ről, kiemelve, hogy 45 éven keresztül liiven és buzgón
töltötte be hivatalát. Ekkor feltüzte a rendjelt s utána

embernek megtérési alkalom nyujtatott s a bünbánat
maria-magdolnai nyilvánítását nem sujtá napjaink karhozó ítélete.
Történél; elbeszélés
Vége.
S ezenszázadbeli bitből, vagyha úgy tetszik, költői
És másnap este csakugyan véghezment Roesel
szempontból fogja föl tisztelt olvasóm beszélyünk
Borbála kedvelt ebének temetése. Valamint az előbbi
elhagyott fonalát.
napon tartott vigalom, úgy e^gyász-pompára nézve sem
A villámterhes felhő vésze csillapulni látszatott,
látott Selmecz még hasonlót. A fáklya-és gyertyafénya jégeső kisebb darabokban tovább h u llt; de már csak
nek. a gyászba öltözött cselédség sorának vége hossza
hosszabb szünetek közt ütöttek le a menykövek a város
nem volt. Eim-lé a gyászünnepek nagyszerűségét minrengő vidékén, mely szünetek alatt a halálcsengetyíí
den perezben egy-, gv ágyúnak a várbástyárol kilőkongása hallatszott.
vése. A- ob kettős selyompárnás aranyhimzetü szem„Isten irgalm izzón a haldoklónak, ki e vészteli
R . Ilii környezett koporsóban vitetett az utczákon,
órában hagyja el c v ilág o t!“ szól ánuk a selmecziek.
- letetetett a várkert egyik szebb helyén, hol később
„És bűnös lelkének! Istenfélő em ber nem szokott
„Roesel Borbála vára fölüli áll a förgeteg!" szó
szájról-szájra keletkezett monda szerint, éjjelente az !
meghalni ilyen időben.8
ördögök lánezolának. Roesel Borbála a temetés után ! lallak itl-olt némely bátrabbak.
„Szolgák ! gyújtsátok meg a bányamécseiteket és
néhány hétig nem vala sehol látható.
I
,,Ebének sírja fölött tártnak az ördögök tánczA kedves ebnek halála s eltemetése magára j
tudjátok meg, kiért szól a harang, hogy imádkozhas
m ulatságot!“
Roesel Borbálára nézve is hatályos vak. Selmecz vá- j
sunk bűnös leikéért."
„Miatta Isten ostora városunkon!" stb.
A szolgák engedelmeskedtek, s bár remegve de
osa • ,.en rendkívüli eseménynyel soha ki nem tuda j
Az ég dühe mintha csillapult volna, s ily alka mégis némi vallásos örömmel jutottak a templomhoz,
bekötni, s a köznép végkép elidegenedvén tőle, a sze- !
szökés nőben egy istentelen, vétkes, ördögökkel ezim- | lommal a vésznél félolmesbnek tetsző ünnepélyes szü hol már harmadik verse hangzóit a halálcsengetyűnok.
„Ki balt m eg?8 kérdé kíváncsian a minden rész
borázó, s ezeknek kincseiből élő személyt kezde eröseb- | netkor a nagy templom halálcsengelyüje megkondult.
Ki ezen napjainkban figyelemre alig méltatott ről összefutott nép.
ben hinni, mint valaha. Más részről az örökös vigal- j
Egy feketébe öltözött öreg asszony halvány, ránmák állal egészségében megrongállalolt. végre atyjától dolognak Selmecz lakóira lelt hatásáról képzeletet
öröklött temérdek vagyona felette lefogyott, mit cl- akar szerezni, annak magát n vallásos középkor ludat- ezos arczczal, inkább bolt vázhoz, mint élő lényhez
>zt
pazarlani kívüle részint cselédeinek, részint egyes ked- . lan boldogságába s a tizenhatodik század mysteriosus hasonló, balkarján egy keresztes olvasót s ujjai
venczcinek hűtlensége segített. Az öreg nőrokon is rég szokásiha kell helyezni, ama időszakba, hol a hit még égő viaszgyertyát tartva, jobbjával pedig végerejéiick
elhalt, s igy nem marada fen iránta, kutyája elhalta : mindig elég szép, elég erős vala boldogító reményeket minden megfeszítésével lassan kongatá a szentegyhaz
után egy igazi részvevő kebel sem. Végre búkör- s j táplálni a tőredékeny ember gyönge kebelében. És clőboltozatának ivéről szabadon lógó csengetyű-zsineget
„Ki balt meg. — ki balt inog? hogy az Isten
egyéb betegségbe esett, mialatt majdnem egyedül ma csak a .•van szép kor volt a vallásosság kora. Az em
radt magára, s az előbbivel ellenkező kolostori életet berek ekkor legalább hit állal voltak egyenlők, mig nyugossza bűnös lelkét!8 kérdé ismételve a nép, bor
élve, feledve és utálva mindenkitől, elítélve még élté társasngilng nem leheltek. Egy soha többé régi erejé zadással tekintve a lámpák világánál látott kísérteti
ben isten nevében az emberek által a nélkül, hogy a vel nem illatozható Nopenthc volt az a szenvedő ko- arezot.
A nő térdre esett, zsineg és gyertya kiesének
későbbi okozatok okát, az eredmények kezdőiét, szü ; beinek, egy Leibe, melyből gazdag- és szegénynek,
lőjét, valakinek közelebbről vizsgálni e-zéhe ötlött boldog és boldogtalannak meritnie szabad volt. Eltűn kezéből, a feszületet melléhez szorító, s a h a ld o k ló k
volna. És rég feledve volt már Roesel Borbála, midőn tével eltűnt arany-kora ama egyszerű vallásos szoká libegő hangján robogó :
„Roesel. . . Bor. . . bá. . . la“ . . .
néhány év múlva még ogv-zer és utoljára a közbeszéd soknak is. miknek lélckandalitó bája többé föl nem
tárgya lett.
éleszthető. Altalok a legelvctemedettebb, leggonoszabb

VII. évfolyam. 30. szám.

Honti hírek.

j

tanul magyarul.
Mechanikus színház látható tegnap eslélől
a Pachertárón. Ebben a kis színházban különösen
a gyermekvilág fog ugyan gyönyörködni, de előre
tudjuk, hogv a nagyok is szívesen fogják látogatni.
Mecje;.'vcz'/.ük, hogy a színpadon villanyerőtől hajlott
szereplők nagyobbak, mint a télen itt működött szín
házéi, Ajánljuk e színház látogatását a t. közönségnek.
Hebeg’ök védelm e. Közoktatásügyi miniszter
úr a lefolyt szünidő alatt a dadogok és hebegők oklatására hm képesítő tanfolyamot nyitott. A tanfolyamban
m ország különböző részeiből 39 tapasztalt paedaíogus vett részt. A felvidékről1 hol e beszédhibák
gyakoriak, csak Trcncsénböl volt egy középiskolai
'anár. így lehat nem vélünk fölösleges dolgot végezni,
lia felvidékünkhöz közel fekvő Eger városában ajánlM dr. C s e r c y A d o l f föreáliskolai tanár urat,
ki kitüntetéssel végezte el a lanfolyamol s kitűnő okle'•det nyert az állam állal kinevezett bizottságtól. Hogy
niilvbaj a dadogás és hebegés — mindnyájan jól tudjuk
sokszor utjai állja a fiatal cmbei boldogulásának,
kalGnben ju szellemi tehetségű fiatal ember kény
eden a tanulói pályát ott hagyni s mesterségre rá adni
* eJ,;t. A dadogó görcsös együlmozgások melleit nem
úpes a megkezdeti magán- vagy mássalhangzóhoz a
| ^vetkező hangzót csatolni, innét latin neve dyslalia
®>lliil»a:is. i-llenhen a hebegő magát a hangzót nem ejti
j K 'agy lelcseréli azl mással (dislalia litteralis): inig
[ a 'hidog.i azl mondja ka -ka—kalap; addig a hebegő
1 Kalaj>,,| „a lap in a k , vagy Btalap,nak mondja. Pedig
I ha
azonnal hozzálátunk a baj gyógyitásásához: —
,ünn)ü segiluni. „Principiis obsla, sero medccina paI■ rahtr.„
^ . •'•int értesülünk dr. Gscrey Adolf föreáliskolai
I a"ur ^elÍes ellátásra fogad el ily hibásan beszélő ta
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mini jó barátjához külön is intézeti nehány iné- ! nulok akár az oltani főgyninásiumban vagy a főreál
léc szót, kívánva, hogy sokáig viselhesse a kitüntetést ' iskolában folytathatják tanulmányaikat. Ránk nézve még
r élvezhesse a nyugalmat. Erre azután hatalmas élaz is fontos, hogy oly tüsgyökere városban mint Eger
j | l l i z ,-.s hangzott fel, melynek lecsillapulta után Platzer ben alaposan megtanulhatnak fiaink magyarul és leszok
l(,,io szép szavakkal köszönte meg felségesen uralkodó tathatok a rósz kiejtésről is. Bővebb felvilágosítást ad
királyunknak (éljenzés) kegyét, melylyol öt e kitüute- 1 dr Cserey Adolf főreáliskolai tanár Egerben.
,.c érdemesitetle, de meleg szavakkal köszönte meg j
egybegyűltek óváezióját és különösen Hülll József 1
Visici i tanácsosnak hozzá intézeti szavait is és beszéd
et azzal végezte, hogy a bányaigazgató és az egész .
— Beiratások, Kezdődik az ősz, kezdődnek az
tisztviselői kar még sokáig működhessen felséges ural- i iskolák. A két hónapi aranyszabadság után a kicsi
koJéiik dicsőségére, édes magyar hazánk javát a, a nyek az iskola igájábaí.kénytolenek isméi bevonulni. A be
[lányászai üdvére és önmaguk örömére. A lelkes éljenzés iratások az ipolysági elemi iskolákban e napokban kezdőd
(||.1M mji lenvollak siettek az ünnepelttel kezet szorítani. nek. Az izr. iskolában az a változás áll be, hogy az egy
Déli egy órakor nagy ebéd volt a kamaraházban, tanerővel növekedik, a mennyiben egy kézimunkanelyet llültl József bányaigazgató adott az uj Ferencz- tanitónöt alkalmaznak. Az iskolaszék ezzel egy rég
Józsof rend lovag tiszteletére. Az ebéden mintegy érzett hiánnynn fog segiteni.
40-en vettek részt. Az első tosztot Hültl József mon— H ontm egye selyem tenyésztése még igen kez
doitn, gyönyörű szavakkal emelve poharat felséges detleges, mert 1880—1895.-ig a selyomtermelöknek
királyunkra és az egész uralkodói családra, másod csak 688 frt 60 krt fizetlek ki a termelt selyemért.
sorban az ünnepelt Platzer Jenő egészségére, Utána Ennek az oka különösen az, hogy még kevés Honiban
Farbakv István szólalt fel és igen sikerültén összeha a szederfa, de most újabban segítenek majd az által
sonlítva a férj és feleség közti boldog házas viszonyt hogy nagyobb területeket ültetnek be szederfával.
— Tűz. Tesmagon f. hó 23-án reggel ismeretlen
u arany és ezüst valutával Hülll Józsefre és neje ő
méltóságára emelte poharát. Felköszöntőket mondtak okból tűz ütött ki, mely egy gazdának házát elham
vasztotta.
A kár tetemes.
még Szitnyai József polgármester Hültl ministeri ta
— Szinügyi b izottság H ontban, Mint Ipolyságnácsosra, Urbán Antal számvizsgáló a számvevőség j
nevében az ünnepcltre, Jákó Gyula, Hülll József bá- ] ról írják a honfiak végre ébrednek közönjükből s
nvaigazgatóra és még lobban. A vendégek csak 5 óra 1 színi bizottságot alakítanak. A bizottság már a napok; bán meg fog alakulni s működését legközelebb meg
tájban oszlottak szét a legpompásabb hangulatban.
— A S zitn y ao sztály figyelm ébe ajánlja egy turista kezdi.
— F elrobbant szodás üveg, F. hó 24-én Ipoly
v/.t az utal. a mely Vihnyéröl Hodrusbányára vezet.
Nevezetesen azon nézetének ad kifejezést, hogy Vih- ságon Kresko József szabómühclyében a segédek szik
nye fürdő vendégei különös előszeretettel látogatják vizel illák, és egy üveg leesvén az egyik segédet arezen az úton Hodrusbánya festői szép völgyét, de a czán megsebesítette. Sérülése szerencsére könnyebb
Vihnyevölgyböl bevezető átjáró nincs kellőképen je természetű.
— Óriási vihar. Ipolyságon f. hó 22-én este
lezve s csak nagy nehezen akadhatni reája. Még tuda
kozódásra sem szívesen adnak útbaigazítást a vih- óriási vihar volt. mely fákat forgatott ki, házfedeleket
nyeiek, kiket szintén a turista-egyletnek kellene felvilá vitt le, sőt falakat is ledöntött. A nagy vihar iszonyú
gosítani, kitanitani. Jövőben még nagyobb mérvet ölt széllel kezdődőit s óriási zápor és folytonos villámlás
ez álrándulás, mert a Szandiik gyár és a schöpfertá- | közölt, közel egy óráig tartott.
— Szerencsés nyerők. Horeczky Guido és Belrói bánya sokakat vonz oda, a hol oly előzékeny és
szives fogadtatásra találnak a látogatók s c mell. tt I ló Árpád a prágai kis lottó legutóbbi húzásán 16.
, örömmel szemlélik az uj hazai vállalatnak roha ; 71 és 67. számokon 1700 frtot nyertek.
Uj öngyilkossági mód. Bélák József fütő. a
mos fejlődését.
— A k iá llítá s ra szept. 6-án indul városunkból j ki Luka Pál cséplő gépénél dolgoztt Paláston, f. hó
a 3-ik csoport. Előjegyzést még szept. 1-én elfogad 23-án délelőtt a körfűrészszel nyakát ismeretlen okból
1 elvágta. Bélák különben már háromszor követett el
lapunk széfkcsztője.
Az okos telefon. A kis Janó tanúja volt a I öngyilkossági kísérletei. Az első két esetben gyufa!
minap annak, hogy a telefonon át az Újvárból m a oldatot ivott.
M egkerült. Múlt számunkban jeleztük, hogy
gyarul, németül, végüljlótul felellek. Erre Janócska na
gyon csodálkozott s mikor meg azt is megtudta, hogy RappcnSberger Júlia eltűnt. Mint újabban értesítenek
telefon csak 5 éves, fájdalmasan fakadt k i: Ez a | benőnket Hegybányáról, Rapponsberger Júlia megkeTelefon még csak 5 éves és m ár három nyelvet be i rült s azóta cl is hall s igy a költöztetése hatályon
szél ! Én már 8 éves vagyok és csak tótul, be kivid helyeztetett.
— K özigazgatási ülés. Hontmegye közigazgatási
lek, pedig két esztendő óla járok iskolába! Óh
én is olyan okos lennék mint az a Telefon fin !“ bizottsága szeptember bó 3-án rendes havi ülését
Hogy olyan okos lehessen, illetve, hogy megtanul i tartja délelölt fiz órakor.
V ásárok. A kereskedelmi minister megenhassa a magyar szót, egy szemtanú ellátta öt magyar
nyelvtannal s még . . . apróbb hozzávalóval, aminek ; gedle, hogy Ipolyságon a f. évi szeptember 21 és 22a Janó nagyon megörült s megígérte, hogy ő is meg í éré eső vásárok szeptember 14 és 15-én tartassanak
j meg.

__ __________

_______________________
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Y v o r s s e l y e i n S í i o - t r u l i ü k r a alkalmas kelméket
öltönyönként 10 í r t .»« Ű r é r t és jobb fajtájúnkat is — valamint I V U o le , Joliéi* és s z í n o s selyeinkolméket méteren
ként i.> k r l O l H í r t « 5
- sima, kocsskázolt, esikozott mintázott és dniuaszolt stb. minőségben (mintegy ‘240
rajtában és 2000 különböző szin s árnyalatban) szállá : postabér
és ........ öntésén. K ivi u e b e r g <».y s , kir. udvari szál ito)
M d i e i n g i á r i i Z ü r i c h b e n . Minták postafordnloval kuletetnek. Svajezba ezimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra
6 kros rasiaztandó.
®
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1311. sz.
1886. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir jbiró mint telekkönyvi ha
tóság közhírré leszi. hogy Megyeri Ida végrehajlatónak Stedronné Szlanina Johanna végrehajtást szenvedő
elleni 20 frt. 62 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti
végrehajtási ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság
területén lévő. a selmeczbányai 1740. sz Ijkvben Stedron József és Szlanina Johanna tulajdonául bejegyzett
f 89 hisz. 39/1V népsorsz. a. ház és kertre, a Katzenhtígelen, a végrehajtási törvény, 156 §-nak alkalma
zása mellett azzal. Ii úgy ezen árverés által a C. 7
sorsz. a. holliglanijglakás és sülő- kemenezénak hasz
nálatából álló. Szlanina Anna javára bekebelezett szol
galmi jog nem érintetik; de a mennyiben a fenti ingiillun ezen szolgalmi jog fentarlasával oly arban adat
nék el. mely a ’ szolgalom tkvi bejegyzését megelőző
tehertételek fedezete szempontjából ezennel megálla

pított 320 frt összeget meg nem üti, az árverés hatály
talanná válik és a fenti ingatlan, a szolgalmi jog fentartása nélkül, a kitűzött határnapon újabban alárvereztetik, az árverést 604 frt ezennel mcgállapitot kiki
áltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt
ingatlan az 1896. évi szeptem ber hó 11-ik nap ján
délelőtti 9 órakor a selmeczbányai kir. jbiróság tkvi
hatóságánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10 %-át vagyis 60 frt. 40 kr. bánatpénzt
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi november
hó 1-én 3333. sz. a. kelt ignzságügyministeri rendelet
8. §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1871: LX. t.-cz. 170.
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges
elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Selmeczbányán 1896 évi augusztus hó 9-én
napján.
A selmeczbányai kir. jbiróság mini telekkönyvi
hatóság.
Dessewffy albiró.
1351. sz.
1896. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczbányai takarékpénztár végrehajtat ónak Chovan János gyekési lakos
végrehajtást szenvedő elleni 1200 frt. kr. tőkekövete
lés és jár. iránti végrehajtás ügyében a selmeczbányai
kir járásbíróság területén lévő Chovan János a gye
kési 76 sz. tljkvb. I. 110 hr. sz. 50 nép sorsz. a. ház
gazdasági épül. udva:\ kert,- a 157 hr. sz. szántó és
rét zslebova, a 348 hr. sz. szántó és rét rigiarov. a
432 h r sz. szántó és rét lucske nevű 5/16 urb. telek,
valamint az ehheztartozó a 17. sz. tljkvb. B 116. 128
sor szerint az I 1— 104 so sz. a, közös erdő és lege. löbeli jutalékára az árverést 731 frt krban ezennel
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a
i fennebb megjelölt ingatlanok 1896. évi szeptem ber hó
14-ik nap ján délelőtti 10 órakor a Gvekés községi
biró házánál megta: i ndó nyilvános árverésen a meg. állapitott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsá: rának 10- % ál vagyis73 frt. 10 kr.bánatpénztkészpénzben.
i vagy az 1881. LX. t.-cz. 12 §-ábanjelzelt árfolyammalszá. milolt ésaz 1881. évi november-hó 1- n 3333. sz. a. kelt
| ignzságügyministeri i\ midet 8. §-ában, kijelölt óvadék; képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
i az 1881. LX. t . - i ! 7 0 §-a értelmében a bánatpénz
n e k a bíróságnál i
. Ili •! < ■'-érői kiállított sza
bályszerű elismerv, . .i.-zulgáliaim
Kell Selmeczbányán 1896. augiazt hó 15 napján
A selmeczbánv.d kir. jbiróság mint telekkönyvi
hatóság
Dessewffy. kir. aljbiró.
1390. sz.
1896.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
hatóság kőzhirré teszi, hogy a selmcczi kir. jbiróság
hagyat, bíróságunk 1314/96. sz. végzése folytán kk
Knezovits Róza, Rezső, Karola és Knezovicsné Mara1 vik Mária végrehajtás elleni jo ghatállyal biró önkén
tes árverési ügyében a selmeczbányai kir. jbiróság te
rületén lévő a selmeczbányai 598. sz. tjkvben fekvő
kk. Knczovics Róza, kk. Knezovits Rezső, kk. Knezovics
Karola és Knezovitsné Maravik Mária tulajdonául bejegy
zett f 100 hrsz. 141/1V nép-sorsz. a. hevérház és kertre,
alsó kapunál az árverést 77C frt. ezennel megállapított
utóajánlati kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb
megjelölt ingatlan az 1896 évi szeptem ber hó 7-ik n a p 
já n d. c. 9 órakor . selmeczbányai kir. jbiróság tkvi
hatóságánál megtartandó nyilvános árveresen a meg
állapított kikiáltási áron alul is cladatni lóg.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10- %-ál vagyis 77 frt bánatpénzt kész' pénzben, vagy az 1881 : LX, t.-cz. 42. §-ában je l
zett árfolyammal számított és az 1881. évi november
hó 1-én 3333. sz, a. kelt igazságügyministeri rendelet
8. §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dőit kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170.
g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgAllnlni
Kelt Selmeczbányán 1896. évi augusztus hó 3-án.
A selmeczbányai kir. jbirósság mint telekkönyvi
hatóság.
Dessewffy, kir. aljbiró.
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Zsindely szállítási hirdetmény.
A .-zélakuai m : kü : bányahivatal (llegyhánya
llonlmegye) alá tartozó üzemeknek szüksége vari az
18% év folyamán ldO.OOO db. zsindelyre melye! íjánlati utón beszerezni kivan :
Szállítási feltételek.
1. A szállítani vállalkozók telhivaliiak, hogy 50
kro.s. bélyeggel ellátott írásbeli ajánlataikat zsindely
mustrával ellátva lepecsételve ezen felirattal .ajánlat j
zsindely szállításra* folyó évi szeptembei 12-ig ezen
bányahivatalnál nyújtsak he.
2. Az ajánlott árak, melyek szám és hetükkel
világosan kitüntetendők - a szélaknai szertárban le
adva csomagolással együtt értendők.
3. Hsak a legjobb minőségű zsindelyre teendő az
ajánlat és csak ily zsindely fog átvétetni — meg nem
felelő zsindely a vállalkozónak rendelkezésre bocsátlalik. ez okból az átvevő az zsindely átvételéig semmi
nemű kezességet nem vállal, még azon esetet sem
véve ki, ha a zsindely az átvétel közben megrongál
ódnék.
4. A szállító köteles a 100000 db. zsindelyt leg- j
később folyó évi szeptember hó végéig a szélakna ;
kir. szeriá. kamarájába beszá llitani, hu ezen szállítás !
időt be nem tartaná, jogában állami az alulirt bánya- ,
hivatalnak a még be nem szállított zsindelyt a szállító
költségére és veszélyére más vállalkozónál beszerezni i
és az árkülőmbözotet a szállító biztositékából fedezni, j
5. A zsindely érték megtérítése a zsindely átvé- i
tele után 13 nap alatt a selmeczi m. kir. bányakerü- I
leli főpénztárnál 2 "0 Sconto levonással eszközöltetni
fog. köteles azonban a vállalkozó vállalata folytán !
érdembe hozott összegekről kiállított szabályszerű szám- i
Iákon vagy nyugtákon a nyugtabélyeget és jogügyleti j
illetéket a bélyegszabályok 9. és 101. díjtételei vala- i
mint az 1881. évi XXVI. t. ez. (i. és 10 §§-sai érlel- i
mében viselni és leróni.
G. Óvadékképen tartozik az ajánlattevő a felaján
lón zsindely értéknél 11) %-1 készpénzben ajánlatához
csatolni. Ezen óvadék a kifogástalan szállítás eszközlése
után azonnal, a selmeczi m. kir. bányakerületi főpénz
tárnál az ajánlattevőnek kiszolgáltatik.
7. Csak ezen szállítási feltételeknek megfelelő
ajánlat vétetik tekintetbe miért is az ajánlattevő kije
lenteni tartozik, hogy a pályázati hirdetményben
foglalt feltételeket ismeri és azokat magára nézve
kötelezőknek elfogadja.
8. A selmeczi nagytckinletü m. kir. bányaigaz
gatóság fenntartja magának azon jogot, hogy a beér
kezett ajánlatok mindegyikét el is utasíthassa.
Szélaknán, INOG. évi augusztus hó 2G-éu.
;M. kir. bán y ah iv atal.
189G. évi 2008. sz.

Zabszállitási hirdetmény.
A szélaknai m. k. bányahivatalnál 1890,97. évre
1800 hektoliter jó minőségű zab szükségeltelvén, (el
hivatnak a szállítani vállalkozók, hogy öt) urros bélyeg
gel és egy kilogram zab mustrával ellátott írásbeli
lepecsételt ajánlataikat f. évi szeptember 30. délután ö
óráig ezen kir bányahivatalnál nyújtsák be.

HÍRADÓ

Szállítási fe lté te le k :
1. Hogy a liectoliterekben helyt Szélaknán kikö
tött ár a zab súlyának megm-v•■/.''■.• .■ melleit belükkel
• - számokkal kitüntetve legyen és köveleltetik, hogy a
zab hectolilerenként 44— 40 kg. súlylyal bírjon.
2. Bizlusilekul a felajánlott érték W% -a készpénz
ben vagy biztosi lék kép.'.- értékpapírokban a:-, ajánlat*
hoz csatolandó, mely Inzlo-iték az ajánlat elfogadása
cselén a szállítás kifogástalan teljesítése után vissza
fog szolgáltatni.
3. Oly zab, mely nem bir a kívánt és a vállal
kozó által felajánlott súllyal, vagy mely minőségére
nézve az átvevő bizottság által bármi okból kifogásoltatnék, átvétetni nem tog.
4. Köteles vállalkozó az általa felajánlott zab
mennyiségei legkésőbb folyó évi október-hó végéig
hiány nélkül a szélaknai raktárba beszállítani.
ö. Ajánlatok kisebb zabmennyiségre is fogad
tatnak el, ha azok a fentebbi feltételeknek megfelelnek.
G. Végre a selmeczbányai m. kir. hányaigazgató
ság fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező
ajánlatok közül bármelyikéi tetszése szerint elfogad
hassa, esetleg valamennyi ajánlatot vissza utasíthasson.
Szélaknán, 189G. évi augusztus hó 21-én
M. k ir. b án y ah iv atal.

VII. érfolyain

30. s, 4m

^pooooooooc»ooooooe\
Tisztelettel alulírott érte-itc Ili bátorködöm a n. é. közönséget, hogy Buclapesten VII. k ér. A réna ú t, 58. sz. a. szem"
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a v áro slig ettel
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tam a selm ecziek, b eszterczeb án y aik. lé-

V-

vaiak találk o zási helyéül, melyben kitűnő

a(

magyar konyhát, príma minőségű Dréher-féle sört és liszta, hamisittatlan, természetes
borokat tartok, s illetve t. vendégeimnek ki
szolgálok.
Jutányos árak és előzékeny kiszolgálás
biztosíttatnak.
Magán lakások személyenként I fo
rintjával kaphatók.
Kérve a n. é. közönség tömeges láto
gatását maradok mély tisztelettel
Budapest, 189G. április havában
Szilaveczky Flór, vendéglős.

Bátorkodom a n. é. közönség
b. tudomására hozni, hogy f. évi
szeptember-hó 5-én a Sem berifélo teremben
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puha padlóra
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O j innlmini nnilln anini'.nnnr O
nyitok Oktatásom tárgyát diva
tos társadalmi és inütánczok
úgymint, az ifjúság testi kikép
zésének alapfeltétele, ideértve: a
helyes állás, járás és testmozgás
tanítását is, — képezendik.

3 á rn y a la tb a n

EisenstSdter testvéreknél Beciben.

Bővebbet fa lra g asz által.
A n. é. közönség becses párt
fogását ez idén i> kérve,
maradok kiváló tisztelettel
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Guttman Samu
lánczlnnilú.
,-Kú.

X
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Teljesen h a s z n á la tra kész, csinos és
a ezéluak megfelelő 1 kilós dobozokban
Linóleum padló-zom áncz egy ó ra
a l a tt m eg szárad , pompás fényű, sima repedéscklől ment marad.
Linóleum padló-zom áncz használatra
sokkal olcsóbb, mint a többi padló-fénymáz.
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Kapható m inden
és gy ó g y árú üzletbeu.

O
0

n ag y o b b festék-

o
w

K*.

K'<

> < A % *;X

**

SOOM OOOOOOOOOOOOOOO

? sabb ölő szer

mindennemű
rovarok
kiirtására.

(Ali biznnvilana világo
s a b b a n íitnlérhetetíer
.'ereje és jósága mellett.
búiul óriási e lte rje d t
él sége. minek folytán
nem létezik oly szer.
j melynek forgalmát a
„Z acherlin“ -> tízsze
resen főiül ne múlná30

Azonban mindig
b ep e csé telt üve
g e t kérjen, és
pedig csak
„Z acherl“ czimmel ellátottat.
Minden egyéb
hamisított.

ÍM ert e i alegg y o rp sabb é s legbizto-

30, 50 kr. 1 Irt, 2 Irt; a Zacherlinm egtakaritó: 30 kr

S elm eczbányán: Takáts .Miklós. — Marschalko Gyula. - - Krausz V. G.,
Ip o ly ságon: Dombó Károly és Trautwein Dániel czégeknól.
K o rp o n án : Dlaskovies Lajos.
K örmöczbányán : Hitler ,1. lápot. Klein Ármin, és Horn V. W. czégeknól.
Szász-Tót-Pelsöczön : Partos Miksa czógnél.
Ú jb án y án: Cservinka M. czégnél.

T rauer Gyula, — Eichcl Sándor özv. — Engel Zsigmond czégeknól.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 189G.

