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Telephon-hálózat Selmeczbányán.
Minden haladó városnak egyik fölörekvése volt, 

Q̂gy |ia már az ország szivével nem lehet összekötve 
•̂beszélővel — legalább városi telephont létesítsen. 

Varosunkban forgalmi viszonyok és a távolsági 
talán nem tennék különösen indokolttá a te 

pilon-hálózat létesítését. ha ez csak a belvárosba szo
katnék. de tervezett alakjában, t. L. hogy -
tanya belváros összekötve legyen Hodrushánya
ilutczával és Bélabánya társvárossal 
önyösnek ösmerendö fel, de halaszthatatlanul szűk
ének is — mondjuk egyszerűen csak tüziendészeli 
enipontból és közbiztonsági érdekekből! A koreske- 
•lemögyi m. k. minisler e hálózat létesítését már 
fflgedélyezte — a költségeket körülbelül 4500 írtban 
lapítván meg, melyből a v. közönséget 2500 Irt. 
jtrhelné s ezen költség a v. közköltségvetésben már 
iév óta fel is van véve: (megjegyezzük, hogy ezen 

tetemesen le fog szállani. mintán u városi er
éből az anyagok bőven fedezhetők, már pedig a 
1500 írtban főképp ezek szerepelnek — s a megszer
zi árak vannak alapul véve!)

A v. tanács még a múlt év folyamán felhívásokat 
ki előfizetők gyűjtése czéljából s a szüksé- 

miu előfizetők jelentkeztek is, úgy hogy a /'. 
telephon-hálózat létesiüetni jog, most tehát a v. 

érdekében fekszik, hogy megfelelő előfizető 
Nem kételkedünk abban, hogy különösen 

|l, kereskedők fel ősmerik az üzleti érdeket s mind- 
mvian elöfizelőkül fognak jelentkezni, mert bizonyára 

i hodrushányai kereskedők és magánosok szívesebben

TÁUCZA.
Az erdő költészete.

li la : Honti Henrik.

felé járt az idő s nem is hazudtolta 
hg magát. A nap immár melegen sütött, és ez 
Üpatlanlolta az erdő Iáin a rügyei, s a iák tövén 
iü már egészen nyárias, buja volt s a nagy mennyi- 
?ű ibolya levelek közölt talán már ibolyát is lehetett

tartják lenn az üzleti összeköttetést olyan h. kereske
dőkkel, kikkel telephon összeköttetésben is állanak.

A rendes előfizetők díjtalanul beszélhetnek a többi 
előfizetőkkel és vehetik igénybe a telephont. Az elő
fizetési dij egy egész évre hivatalok, hatóságok, és 
jótékony ezélú egyletek számára 15 írt, 2. magánosok 
számára 30 Irt, 3. egyletek, társas körök, vendéglők, 
kávéházak és egyéb nyilvános jellegű előfizetők szá
mára 45 Irt. Az előfizetőnek távbeszélő állomását az 
állam tulajdonát képező gépekkel és telepekkel a posta 
és távírda igazgatóság szereli fel, mely felszerelés 
költségeihez az előfizető egyszer s mindenkorra 30 írttal 
járul, melynek ellenében a felszeieléshez tartozó gé
peket és telepeket a posta és távirda igazgatóság 
tartja jó kaiban, tehát a fenntartási költségek nem az 
előfizetőt terhelik.

A távbeszélő állomástól -  vagyis a postahiva
taltól — az előfizető lakásáig a bevezetés állami ke
zelésben létesittetik — az e körül felmerült kiadásokat 
azonban az előfizető . iseli, még pedig a kővetkező 
hozzájárulásokkal (megjegyezzük, hogy megelőzőleg a : 
berendezést maga az előfizető volt köteles saját költ
ségén létesittelni, egy újabb rendelet azonban ezt 
módosította, mint jeleztük.)

A) Építés.
Minden egyes huzal számára igénybe vett egy- 

egy támpont (vezeték felerősítési hely) után
a) egyes, kellős bak, kellős keiesztfán és vassze- 

relésü faoszlopokon 4 korona, b) fali és hidlnrtökon 2 
korona, c) I—5 ágú tetölarlókon 5 korona.

II. Vezeték építés.
A huzalhoz minden egész vagy megkezdett 100 

méter után 1*8 min vastag aczél huzal használata 
után 2 korona.

Jolánkáék éppen az erdő széliben laklak, s igy ö 
-gyón jól, egészen közelről láthatta a természet 
fedését, a szunyadásból, a téli álomból, a felséges 
alakulási, amint a csupasz iák lassan lombosod ni 
ültek. Korán reggel a pacsirták dala kellette lel 
rögtön odaállt rácsos ablakához és kidugta azon 

jecskéjét.
AJolánka napiremije a reggelin, ebéden, vacsorán 

s’nsoimáltph kívül az volt, hogy kézimunkát dolgozott 
valami olvasni valót vett elő s ezzel töltötte el 

& iáejét.
Mosl, hogy a nap barátságosabban kezdett siilni, 

1 ‘gy más foglalkozása is akadt, de nem volt biztos 
vájjon leheli-e ezt, s a mamájához futott és

Ki legyem mániám a világokul az ablakba?
A utam.i megengedte neki s ö szépen megöntözte 

‘̂ i i  hervadt leveleket létül déllé, megtisztította, s 

luksziu, begónia, hónapos rozsa, mega lobbi 
bizonyig a kitünően érezte magát, mikor olyan 

' ^ téli idő utál) végre igazi meleg ölelte körül 
áerinedt szárait.
Mik.,,- ez megvolt, Jolánka olvasáshoz fogott és 

^  alu Nyelemmel kísértő a kis Mariska történetét. 
ln[k » lovagja éppen szeleimet akart vallani.

gokat, a madarak énekkel köszöntik a napot, az egész 
nagy s szép természetet valami bűbájos illat lengi 
keresztül s le itt bent ülsz szobádban, s könyveket 
bújsz a helyett hogy örülnél, hogy téli rabságod után 
újból kimehelsz egy kis sétára! . . . Igazán szégyelheted 
magadat . . .

— De mikor ez olyan érdekes mama! . . .
A mama inár erre igazán megharagudott, és 

egészen kifakadt:
— Eh, lányom, te nem érted az erdő költészetét!. 

II.

jött éppen és korholni

~ ki az ablakodon, látod a Iák már rű- 
kezde'irk, a nap kikelti a téli álomból a virá-

Jolánka, ki engedelmes leány volt, nagyon sajnálta 
hogy úgy magára haragította, azért, hogy hibáját 
némileg jóválegyo, lógta kalapját és gallérkájál és 
kiment.

Ili egészen meglepte, amit látott. A kis pataknál 
kíváncsinii njlgáfil, s eluyönyörködült a/ örvénybe 
lerohanó víz hullámverésén, a mely egy fűzfavesszőből 
csinált malmot hajlott.

Egyszerre zörgést hallóit a hala illegett a mire 
ősszelczzenl. Ijedten tekinteti hálni és egy picid 
gyikocskáf látott, amint az okos szemeivel lelbamull l en 

nevelőit az ijedtségén es meg akarta lógni, hunéin 
a/, elszaladt akkorra.

Aztán tovább ment, lejebb a völgybe, a hol 
sűrűbben vaunak a luk egymás melleit. Egy julmyaj 
legelt itt; naivan bámulta a jutlak jókedvű ugrón-
d ozását. . ,

s  „ ment mindig beljebb s ilgyele......el llezte az
ibolya leveleket, vájjon nem bukkant-e ki közülük
valami korai vendég.

Egy bokor alján egész kis csokorra tata
több, nem közönséges kéket, hanem fehéret. O 
lépte' le a piezi virágokat s körüli-akta levelekkel

Egyszoire Icijszel'sapásekat halloll. 1 1......
Iában folytattuk az apja munkásai ii 
Iák ellen.

Kulcliclte a dolog, bal arrafelé lm tolt. Egy fiaiul 
erdöliszt vezetése utalt folyta munka, a ki köszöntötte

mi

olda
lú* út a

tíz nagyon csodálkozott, hogy oz a fiatul ember 
lel i öt, s Illeg is kérdezlo ú t:

111. Fentartás.
Minden 100 in. huzalhossz után GO fillér.
Ezekből láthatjuk, hogy a bevezetési költségek 

sokkal előnyösebbek, mint voltak ennek előtte, midőn 
a telephont kiki maga költségén volt köteles bevezetni 
.s ezek a költségek nem is sokat lesznek ki pl. fali 
tartókat véve számításba a m. kir postahivataltól 
500 méter távolságra lakó előfizető a bevezetésért 
körülbelül 10 htot fizetne bevezetési költség címén 
s 30 irtot a gépek és telepek felszerelési költségei 
lejében, tehát az első év kiadása az előfizetési díjjal 
együtt tenne 76 Irtot a további években mái csak az 
előfizetési 30 frtnyi dij és 1 Irt 50 kinyi fentartási 
dijat lenne köteles fizetni.

Tudatjuk egyúttal az érdeklődőkkel, hogy azok 
a kik a telephon használatra előfizetni óhajtanuk — 
f. évi április 1-ig jelentkezzenek a v. főjegyzői hiva
talban ; a jelentkezés határideje egyelőre azért szaba- 
lott ily rövid időre, mert a m. kir. posta és távirda 
igazgatóságnak az előfizetők számát és lakásainak a 
m. kir. postahivatultóli távolságát be kell jelenteni az 
irt időre a költségvetés összeállítása czéljából.

Honti papok, selmeczi papok.
Az idővel együtt az ember is változik s e vállo- 

I zás reá ragad még a . . . játékára is.
Manapság úgy csúnya játék járja köztünk, nem 

valami nemesebb lornaféle, vagy más testedző sport, 
nem ; manapság a sárral dobálás éli divatját.

És t dobálódzás közben sok sár esik a reverőn- 
i dara is.

Hogy melyik reverendára esik méltatlanul a sár, 
és hogy melyik mártódik be magától abba, erről itt

— Hál maga honnan ismer engem ?
— Kti a kisasszony édes apjához vagyok beosztva 

gyakornoknak.
— Úgy ? Nem is tudtam.
Azlán szemügyre vette jobban a fiatal embert. 

Az erdész zubbony az u. n. akadémikus uniformis 
kitünően festett még itt az erdőben is.

Zubbonyába egy pár szál hervadt ibolya volt 
belelüzve.

Mikor szedte ezeket az ibolyákat, — kérdé tőle 
kíváncsian Jolánka.

— Még tegnapelőtt kisasszony,
Szegények, minő senyvedlek, — monda részvéttel 

Nézze itt vannak az enyémek, azokat pedig majd 
otthon vízbe teszem, hogy feléledjenek.

Az eidész gyakornok megköszönte 
Jolánka pedig hazafele indult.

Az erdőben nem járt sehol gyaloguton, 
össze-vissza bolyongott, úgy, hogy nem tudott haza
jutni. — Eltévedt.

Már a patak folyásából látta, hogy nem jó 
helyen jár, mert itt a patak széles, nyugodt folyású 
volt, inig melyik része feléjük folyik, az sebesen rohan.

Egyszer csak megint odaéri, ahol a fcjszocsapá- 
soktd hallotta, odament az erdészhez és azt kérte meg, 
hogy ki~iTje haza, amit az készségesen meg i- lelt.

Útközben azután elmagyarázta neki, hogy ök 
é'/.ak.t ié laknak és onnan könnyen haza találhat, ha 
a Iák a . -hős oldalai irányában halad.

Joiánkának lültünl, hogy milyen csengő, behízelgő 
hangja vau az ö erdészének, és a tanítást megköszönve 
megígérte neki. hogy holnap újból kijön.

III.
Jolánka tehát kint volt az erdőben é» megtel szelt 

neki nagyon az erdő : a patak, a gylk . . . az ibolya.
IV.

Egy anyának L guagyobb öröme abban telik, ha az 
ö kis lánya derék engedelmes kis leány.

Jolánka mamája is nagyon örült mikor látta, 
hogy milyen derék, engedelmes kis lánya van. !■
Jolánka a leányok példányképe lehetett volna.
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nem szólok; de hogy kis megyémben sok a sáros 
reverenda, ezt urbi el orbi kariélik s azl lelkem 
mélyéből sajnálom. Vigaszt csak abban találok, hogy 
a legtöbbén csak politikai sár disztelenkedik; mai 
pedig I l i n e k  az a lermészele, hogy hamarabb 'Zik- 
kad lel, mint az, a mely a morálból is szilt fel ma
gába valamelyest.

De e vigasz. Csak nagyon enyhén gyógyító, meri 
hétről hétre, hónapokon al olvasom a súlyos vadakat, 
hallom a gunysz.avakat egyes főldieim ellen, a kikiól, 
nem hihetem, hogy ennyire kicserélődlek.

Nem hittem a belőnek, sem a hireszlclö szónak 
s személyesen akartam a valót kideríteni; Illanna Jú l
iám a dolognak a helyszínen s most kelseg közt all 
lelkem : .bár ne lettem volna* ; „de mégis jó, hogy 
teltem.’

A fenti sorok- Írója ill lapunk keretébe he nem 
szorítható terjedelemben szól a honfi viszonyokról, 
több sötét kép mellett derűset is festve elénk, a mely
ről örömmel olvassuk le szomszédos megyénk több 
ügybuzgó, hivatásának éló jeles papjának a nevét, a 
kik fájdalommal eltelve szivükben, nem állottak ki az 
u tó é ra  sem czélpontul, sem czSípontot keresve; ha- 

i életük nemes példaadásával, oktató szavukkal a 
i szent ügyét pillanatra sem ejtették el „a 

szenvedelmek e viharos időjárásában- sem.
Oll latjuk egy közeli község lénkéit lelkű lelki

atyját ép úgy fáradozva híveinek lelki üdvéért, ép 
úgy ápolva kertje virágait, fáit, mint azelőtt; de ép 
ezért meg is tartva népének tisztelő jóakaratát.

Olt látjuk egész sorút a különböző felekezetű 
lelkészeknek, a kik nemcsak a lelkiekben, hanem a 
nép gazdasági életének irányításában is elől járnak s 
kiveszik részüket a kulturális mozgalom minden terén. 
Óvodákat alapítanak; iskolákra, templomokra gyűjte
nek alapot, ügyes-bajos dolgaiban Íréi és okos tanács
adói a népnek stb

E szeretettel festett kép után füléi egy másikra 
s igazi lelki élvezettel ecseteli a .Selmeezi papok" 
képét.

Oly jól esik - Írja — ezekben a ziirzav.,ros 
állapotokban ami a csak külsőleg német, de belsejé
ben immár megmagvarosudolt városra, az Önök 
Selmeczbányájára gondolnom; oly jól esik annak a 
.számttzötlnek-*) hiten alapuló poémáját olvasnom. 
Csakis ott adhat a Ura ilyen igaz hangoltál, a hol 
olyan l'enkűlt gondolta zásu lelki vezérek állanak a 
népnevelés élén, mint önöknél!

Ott látom a liberális irány szóvivőjét, ., ki világi 
s egyházi gyülésterniekben egyaráid az,..... . az oltárnál

*  Ez a ezimo lelkész munkatársunk e jiv ik  k< -Ivc-s költe-  ̂
menyének, mely ni. e. 4K szamunkban je le n t meg. |

a mamája szolt, hogy miért nem jár ki a .szabadba, j 
megpirongatta a sálai is felvette a napi rendjébe ! 
leltet, hogy ezt végezte a leglelkiismerelesebben, úgy, ! 
hogy néha az ebédről is elkéső!I a miatt.

Az édes apja meg úgy látta, hogy mióta Jolánka 
kisétálgat, azóta az ó munkásai sokkal kevesebbet 
dolgoznak.

V.
Mint minden novellabili Jolánnak ugv a mi 

Jolánunknak életében is volt egy ,,emlékezetes nap.*
Ez emlékezetes naptól fogva a kis Jolán még ; 

pontosabban betartotta sétáit és ugv megerősödött 
megszépül! a friss egészséges erdei levegőtől. A ma
mája alig győzte csodálni.

Egy hegyi sétától harmadnapra lehetett hogy az 
idő hirtelen télire fordult. A lakon még rajta voltak 
a sárga levelek, s azokra esett rá a lm.

A patak vizét is vékony jéghártya borította, 
amit azonban csakhamar lerázott magáról.

Legjobban tetszetlek Jolánkának a havas, zuz- 
marás fák, a melyek a déli nap gyenge sugaraiban 
úgy ragyogtak, mintha vert ezüstből volnának.

Nagyon kiváncsi volt az eidőre, hogy hogyan 
néz ki az úgy havasan zuzmarásan.

Készüli kifelé, de a mamája megállította :
— Hová mész Jolánka ?
— Kimegyek kissé az erdőre.

De ilyenkor!? . . . Rósz lány vagy le Jolánka. 
Ne menj ki. hideg van, még meghűlöd magad.

Jolánka pedig ez egyszer, 
engedelmességet, és védekezni kezdett:

— De hisz olyan szép az erdő most.
A fák hóval, zúzmarával boriivá, ez igazán nagyszerű ! 
Hát még az a tiszta, szép. feliéi hó, ami a főidet 
takarja . . .

— De a mama tovább is megmaradt a tilalom 
mellett.

— Hideg van mégis leányom !
— Eh minim, — mondja durczásan Jolánka 

(' huh ért ed hz intő költészetét! . . .
És kifutott Dombuvboz. az ö szert tett Dom- 

baijához . .

megtagadta az

s aÍ iskolában; a huinanisiiiiis. a hazaszeretet Ilii- 
detóje.

liyakran hozza ki hivatása ide a fővárosba, de 
a megyébe is. és soha senki sem tálul szavában, csele
kedetében ósdiságot, maradiságot - így a haladu korral 

— Ha netán nincs is vele némely 
akkor is csak azért nincs, 

•g nagyobbnak szeretne látni. 
Férlius bátorsággal mondja ki nézetét mindenkor s a 
mellett viszonya az egyházzal, kai társaival benső, ba
rátságos, tanítóival szemben a jó atya szerepét ne
mesen viseli, ókel is munkatársaiul, kartarsaiul 
emelvén magához, a mi meg manapság is sokat jelent, 
sokat mond.

Ott ül az egyház egy másik tiszteletre méltó 
alakja abban az udon nagy sárgahazbaii, melyben e 
mozgalmas évek alatt tudom — oly nehezen rak
hatott fészket a béke, a nyugalmas lelki élet.

Arra a házra nagyon sokan néznek, u nap is 
nagyon reá süt s igy tisztán látszanék meg falainak 
minden foltja. De még a szél is erősen éri, bar ama 
híres kel tornyu tekintélyes leriméjü istenháza veszi 
védő oltalmába. Es mert ily sokan nézik, s oly fénye
sen éri a nap fényi;, a benne lakónak nem lehel 
zavailulan a kényelme.

Hogy a politikai szelek nem végeztek rombolo 
munkát e házon, s hogy sem a váló hittel lelője lor- 
dúló tekintetek, sem a kritikai sugárzó szemek nem 
találtak lóitól a fénynek kitelt falakon, ez annak a 
honiakénak az érdeme, a ki egyelmást lelkében visz- 
szafojtva, össze tudta egyeztetni a dogma követelését 
a hazaszeretet szavával, hogy lópásztoiának jelszava 
ne legyen pusztán szó. de valóság otl a bérezés vidék 
ős városában. Es valóság is azóta, Iliiként ti hir mondja, 
s az élő szó megerósili. abban a gyúlékony lelkű la
kossággal bíró városban, valóság: a béke.

Nem messze hegyoldalban rejtőző testvér va
rosban ép úgy iidézgeti ügyes-bajos dolgai híveinek 
az az emberbarát, kit a ki- városrész nép .".Ívjanak 
nevez már ma is Majd ha oda tér megpihenni, a hói 
a testvéri szeretetnek emeli szentelt hajlékot — és 
óhajlom. hogy minél később legyen ez a pihenése. — 
az eddigi babérokhoz még sok levelei fog tűzni jó- 
akaralu tanácsadásai, jó cselekedetei révén.

Mit szóljak arról az. Öngenes-Ilii deli. egysze
rűséggel, igénytelenséggel fellépő tudós papról, a 
ki leég odébb egy másik szakadék, s erdős völgyben 
szívja magába a tudás mézét és belükbe préseilelve 
árasztja el vele leiekezcle híveit s kurblisait, a med
dig a tót nyelv ismeretes? Dicséret illeti e tudósunkat 
mini papol, mint embert egyaránt és dicsősége foko
zódnék, ha nemcsak azon az egy nyelven szerezné azt.

(Vége következik)

Ama közgyűlésről
Budapest máié. 25.

Kedves Irénem!
Hál már a mi kis jámbor Selmeczüuk is a há

borúsdira adta magái, akár csak a nagy Heliasnak kis 
vitéz népe ?

Bizonyosan a mi érczes toiku utódain k a fiatal 
akadémikusok ütöttek tanyái a legutóbbi kö/.gyüiés 
tartamára abban a teremben, a hol oly „rengeteg 
lárma4 jöhetett létre, a hol az előtt mindig dicséretes 
higgadtsággal tárgyalták kis városiok nagyobb és ki
sebb ügyeit.

Igv okoskodott a Gyula bácsi az alatt mig jel
öli üjét közös fogasunkra akasztá s az Íróasztalhoz 
helyezkedett fi- ez okoskodásához a „Seimec/i Heti
lapénak közlése adta a tápot, a mely ama hiivssé 
váll közgyésröl szólt.

Most már érleltem soiaidai Kedves Irén. most 
már tudl un. hogy mit resti i a bácsid a nagy vitézül 
kimondott „nem•• után.

Majd ti körüli „Híradó" is. a mely teljesen 
hallgat a wituisoii hangulatú gyűlésről és o hallgatás 
sokai, nagyon sokat mond. A jo öreg nem akarta a 
tréfa.- scénál a komoly lá; k közűi a piaczra vinni, 
hoity a „gunykae/a ok.” a Bli.;holák'-ról a nagy közön
ség Uidomásl n< nyerjen.

Mini hi\ululu.-t igazoljuk, de a .Hetilap" helyi
sen cselekszi. ha m künk maskoi is megszerzi ez.l a 
mulatságot.

Ugyan kedve- Irénem, ha utad a városháza felé 
vizit, ugv viss tgy pillantást a tanácsterembe s ird 
meg vájjon ott l’ügg-e még a l< vrlilás pii.lotypusának 
Deák Eerenczmk a képe? Oll függ-e??

Mióta a mi kedves egri nőném isszonvt: „Qiiouna" 
néni vándorútra kelt, vizilelgelvc a municipiimiok 
gyüléstermeiben, azóta ti is divatba jölh lek, Kedves 
Irénem, ti selím czmk. egészen modernekké. Mindunla- 
liin előhozakodnak veletek, „ha a kis Sehnecz a né- 

zavazott, hát már csak mi sem

Különfélék.
Mikor nagyobb? Nem tudom én ki 

volt nagyobb V ezt a kérdést vetette fel a láng- 
lelkű költő hazánk történelmének kimagasló 
alakjaira vonatkoztatva. Mikor nagyobb? ezt 
kérdezzük mi ama kimagasló jelenünkre vo
natkozólag, a ki mindnyájunk örömére még 
mai nap is közöttünk él s egy nagyszerű tettel: 
anyagi értékre százezer irtot tevő adománnyal 
járult annak a tanintézetnek az emeléséhez, 
melynek ő a második alapitója. Általános az 
elismerés, a tisztelő elismerés Hreznyik János 
királyi tanácsos nyug. lyeeumi igazgatónk eme 
nemes tette iránt; mi se vonunk le semmit e 
kitllnő érdeméből, sőt tisztelettel hajolunk meg 
e tette előtt is, de nem habozunk kimondani 
i>»ey akkor sem volt ő kevésbbé nagy, a mikor a 
békéscsabai pénzintézet bukásával károsult pártfo
gol rja inak £a veszteségét a sajátjából kifizetve, 
ezt oly természetesnek találta, hogy másként 
nem is vélt cselekedhetni. — A classikusok 
hatása ez, mondtuk akkor, az antkpie jelle
mekkel való folytonos társalgás eredménye ez. 
Lelt légyen az ok ez vagy az, a nagy tettek 
nagy embereinek ideje még nem járt le, inig a 
haza- és eiuberszerctetnek ilyen apostolai élnek 
közöttünk, mint Hreznyik János!

A Berks-esalád gyásza. Igaz tiszteld kör
nyezte egész életén al és családjának ragaszkodó szé
leidé azt az úrnői, kinek hült tetemeit e hó 23-án 

j oly méltó gyászpompával kisérték ki tisztelői abba a 
| temelöbe. abba a sírboltba, a hol férjének lovag Bei k* 

L< lhár volt (•„• és kir. nyug. alezredesnek hüli tetemei 
pihennek. Idegenül jöll . nemes család városunkba, 
de ili otthont alapitóll, szilárdat, fényesei, s még 
eltávozott lagjai is ide kívánnak visszatérni egykoron. 
Az agg ezredesnek jóakaró kezdeményezései, melyek 
közölt az önk. tűzoltóság eszméjének felkar- iasa mm 
az utolsó helyül foglalja el, s a melyről oly sok -a 
megfeledkeztek már, megújulnak emlékezetünkben . z 
újból kinyid sírnál. De elénk áll a jövő képi- is, mo- 
lyen a lovag-csaiad egyik ifjabb saljának alkotásai ;iz 
első helyei foglalják el, városunk környéke gyáripari
nak emeléséi, felvirágoztatáséi tűidéivé fel. Nemes 
hévvel előre törő munkálkodásai még nem móllá; a 
Kellőképen a jelenkor; ez! a jövőnek hagyva lém-; 
— ámde az, a ki a jövőbe látni akar, nem hunyhabu 
be szemeit ez érdemek elolt. A részvél és lis/.telel

hagyjuk magunkat" stb. És ezek a szavak sokakul 
hajlanak a nem-esek közé.

Egyszerre modernek s nem-esek lelellek Kedves 
Irénem, a mi neked -- képzelem nagy őrömet 
okoz. meri a modernségei mindig nagyon óhajtottad, 
ha egy-egy kalapul választoltál a „llercz-g" vagy 
Szlovikovszky- nál.

Mosl mar csak azt várjuk, hogy mikor ierjed az 
incompalil.’ililás distincijójának Andrassy-iéle íinomuli 
felfogása, ez az igazán modern fel lugas az ős bánya
város falai közé.

Ezt majd akkor tudjuk meg, ha a „Heti-“ben 
: s a „Hiradó“-ban ilyen érdekes közleményekkel talál- 
: kozunk, hogy „N. N. m, k. tanae.sos incompatibilisuck 
1 Iai lváll a m. k. tanácsosi czinmek s a városi lörvóny- 
1 hatósági bi/.oiisági tagságnak együttes viseléséi. önkényt 
i ii inoml.ili az . . . az előbbiről.

A1 iói a kaczér egri asszonytól bizony kitelik, 
hogy vizilelpelésri nyomán ilyen érdekes hírek lámad- 
lialnak.

Kedves Irén kém, mosl tőletek várja az. érdekes 
híreket, híved Laciid,

Demi-monde és demi-vierge.
E kél fogalom Parisból kiindulva bejárta az ege.*/, 

müveit világot s daczára ennek, sokan nincsenek li~z- 
lában e kél elnevezésről, s egyszer csak otl leiemnek 
n ajd .-xcn-élycsilóik a mi rozoga színpadunkon \ala- 
meiy gyarló’ szinlársnlnl jóvollából, s akarva nem 
akarva végig kell inilnunk-pirulnunk egy egész ; 
daiabon ál. Jó lehal előre tisztába jönnünk e 
fogalmakkal.

Drnii-inondc és dcnii-rier./c elnevezéseket „In 
manikus" kori lukban általánosan használják a demi-nu r< 
szol is, anmly szó még gonoszabb és veszedelmesebb 
faji áj ú személyekéi jelöl meg, mini a demi-vierge.

De ezek u személyek is nagyon érdekes ala, á 
Pál is nyüzsgő társadalmi éleiének: nincs férjük, 
halálaik; de a mai Paris tökéletesen elfogadta őket

nko
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l̂jott ez elismerésünk szava nem lehet illetéktelen  ̂
'inná1 a sirajtónól, mely nemes Konstanzi Lotter Er- 
Vbet úrnőnek hült tetemét zárta el elölünk, azért |az 
ú r n ő é t ,  ki oly jól értette a szegénység gyógyításának, 
segélyzésének feltűnés nélküli gyakorlását. Áldás és 
békn poraira!

— A selmeczi takarékpénztár adományai.
\ takarékpénztár mull évi nyereményéből a városi 
szegényalapnak 100 frtol, a belvárosi r. kalh. nép
iskolának 25 frtot, a hodrusi, a bélabányainak, a 
steffiiUóinak, a steft'ultói óvóintózetnek, a bélabányai 
^intézetnek 20—20 frtol, a hankai r. kath iskolának 
10 frtot juttatott, összesen tehát 2:85 frtot, mely szép 
adom ányért városunk tanácsa köszönetét fejezte ki e 
(lj 26-án tartott ülésében.

— A városi erdők bejárása, mely a/, előző 
evbcn abban maradt, ez évi szept. hónapban folyta
tódni fog A város tanácsa elrendelte, hogy erre nézve 
a városi erdömester részletes tervet készítsen s ter- 
jeszszen elő.

A fösorozás városunkban április hó 8-án 
ás 5-én és 6-án lesz a Városi Vigadó helyiségeiben, 
melyen a város részéről polgármesterünkön, a rend
őrségen s tiszti főorvosunkon kívül Wankovits Lajos 
és Nyih'ay László bizalmi férfiak vesznek részt.

— Márczius 15-ike Bakabányán. Azon lé
lekemelő ünnepélyt akarom pár sorban vázolni a 
mely városunkban szabadságharczunk kimagasló nap
jának évfordulóján azaz: márczius 15-én lefolyt. Már 
korán reggel az egész város hazafias érzelmű lakos
sága íüllobogózla épületeit s a nagy nap jelentőségét 
nem ismerő egyén méltán kérdezhette volna: minek 
az a lobogódisz? Délután három órakor a városnak 
szine-java még a vidékről is az állami iskolába gyüle
kezett. a hol a növendékek lelkes szavalata s még lel- ■ 
kesébb kardalaik éneklése által élvezetes és emléke- 
zetessé lették a megjelenteknek azon egy két órái, 
melyet az intézet falai közűit töltöttek. Közben 
Veigel Samu az állami iskola igazgatója igen sike
res felolvasást tartott, melyet éljenzéssel jutalmazott 
az összegyűlt közönség! Este fél hétkor újból az ál
lami iskola udvarán volt a gyülekező s az összejöttek 
lobogósan, fáklya, zeneszó s „Tavasz elmúlt" dal 
éneklése mellett a városháza elé vonultak, a hol 
százan meg százan várták a menetel. Itt először a 
tűzoltói dalárda Veigel Samu vezetése melleit eléne
kelte a „Szózatot" s ezután a fenni nevezett dalárda 
vezető elszavalla alkalmi költeményét. Beszédet 
mondtak itj. Krajcs Mihály magyarul és Gziglan Gyula 
jegyző a nép kedvéért tótul, mind a kelten fejlegelve
a napnak nagy jelentőségéi s hazaszeretetre buzdítva 
az összegyűltöket. A „Ilymnus" elénekléso után, melyei

Vin. étfolw n  18. _______________ ________

a közönség apraja nagyja kalaplevéve hallgatott végig, 1 
a „Magyar kör" helyiségébe vonullak a tagok a köz- ; 
gyűlés megtartása czéljábol mely most is mint két éve ; 
erre a napra lelt kitűzve. A kör tagjainak száma ! 
meghaladja a 60-al s rövid fennállása óta is igen sokat • 
tetl Bakabánya hazafias érzelmének emelésében s be- ' 
bizonyította, hogy mii tehet egy maroknyi ember ha i 
leltre kész ! hogy hallgattathatja el a legfanatikusabb 1 
nemzetiségi túlzókat s miként nyerheti meg s ma
gához vonhatja a félre vezetőiteket, csak akarat ' 
kell! Vagyona a körnek e rövid kél év alatt, nem í 
számítva az egyes beruházásokat, körülbelül 180 ! 
Irt a mi csupán a tagsági dijaknak a maradványa s 
ebből egy könyvtár létesítése határoztatott, sajnos ! 
még nem ez, hanem csak a jövő évben, mert ezen ! 
összeg egyelőre kevésnek bizonyult, miután pártolóink 1 
nincsenek s csak saját erőnkre vagyunk utalva. Pedig 
hu valahol, úgy itt kellene iparkodni nemcsak a 
visszahódítottakul megtartani, hanem még a hátralevő 
eltévedtekel is megszerezni s az ily nemes czélt maga 
elé tűző egyesületet támogatni. Adja az ég, hogy 
ez minél előbb megtörténjék s hogy városunk polgárai 
mindtnegannyian olyanok legyenek hazafiságiikban, 
mint voltak negyvenkilencz év előtt!

— Az 1 %-os községi pótlékból, mely az ismétlő 
iskolák tanítói közt osztalik szét évenként, az 1896-ik 
évre terjedőleg összesen 503 Irt 58 kr folyt be Sel- 
meczen, és 24 Irt 07 kr. Bélabanyán, melyből a róni. 
kalholikusok Selmcczen 56°,0 és Bélabanyán 71 °/0 
kulcs szerint pótló 299 Irt 52 kr. a r. kall), tanítók 
között egyenlő arányban osztandó meg így az ismétlő 
iskolát vezelö lanitők s a hegybányai apáczaintézot 
egyenkint 33 fit 28 kit. kapnak. Az ág. hitv. evan
gélikusok javára Selmeczbányát illetőleg megállapított 
23°/0 arány szerint jutó 115 fit 83 kr. n selmeczi, a 
hodrusi és a hankai ev. tanítók között osztandó ki. 
Bélabányál illetőleg az. ág. evangélikusok javára eső 
21°/0 aránynak megfelelő 5 Irt 18 kr. az oltani ismétlö- 
iskolai tanítónak adatik ki. Az egyletek és izr. hitval
lásunk részéről befizetett 105 frt 75 kr. illetve l frl 
97 kr. s igv összesen 107 frl 72 kr. a városi pénztár 
javára kezeltetni rendeltetik.

— A marc. 20-iki villámlásról több helyről 
kaptunk leveleket, melyekből azt vesszük ki. hogy 
különösen a Szitnya déli környékén volt az éjjeli vil
lámlás változatos és meglepő. Bakabányáról igv ír tu
dósitónk. Valóban különös természeti tünemény számba 
megy azaz éjjeli zivatar, mely tegnapelőtt éjjel azaz: 
márczius ho 20-iknnak hajnalán városunk felett átvonult. 
Igazán, az ember csodálkozva kérdezhette volna nagy 
álmosan gondolkozva hol vagyunk? melyik évszakban 
élünk? Oly hatalmasak voltak a villámlások s az ezt 
követő dördülések, hogy fél halottnak kellelt volna

lenni az embernek ha ezt meg nem hallja s úgy 
mondva délen — nem csodálja a maga pompájában 
kifejlődött, a nyárnak beillő zivatart! Az ilyen alka
lomkor ; — nem is kell tengerre menni, — hogy 
imádkozzék az ember; hanem ünkénytelenül össze
lőve kezeit méltán csodálja a mindent alkotó Isten 
hatalmát és dicsőségéi!

Ünnepelt iskolaigazgató. Haldia lgnácz tu- 
rócz-szent-mártoni állami polgári és felső kereskedelmi 
iskolai igazgató tiszteletére, kit a tanügy terén kifejlett 
buzgó működéséért a vallás- és kőzok'alásügyi minisz
ter elismerésével tüntetett ki, márczius 20-án szép 
ünnepélyt rendezett a város közönsége, tanitótúrsai és 
növendékei. Boldist az intézet növendékei a Himnusz- 
szál fogadták. Erre Bérén Gyula kir. tanfelügyelő 
üdvözölte szép beszéddel, mely után átadta neki a 
miniatűr leiratát, Ezután Révész Lajos tanító szólt a 
tanítói kar nevében. A beszéd után felolvasták a ki
tüntetés emlékére létesített ösztöndíjalap alapítólevelét 

| A megyei tanítóegyesület nevében, melynek Boldis 
j lgnácz as elnöke, Uhlyárik Szende üdvözölte, a znió- 
, váraljai tanítóképezde nevében pedig Somoyyi József 
j igazgató. A növendékek üdvözletét. Mauser Irma,
J Steffl és Bonis tanulók tolmácsolták. A „Talpra magyar!" 
i cléneklésével a szép ünnep véget ért. A megye tani- 
! lósága társasebédet adott az ünnepelt tiszteletére,
; amelyen Boldist számosán éltették. Mi is szívesen üd- 
j vözőljük városunknak a távolban is ünnepelt fiát a 

jeles tanférfiuban, a kiváló emberbarát, kitűnő zenész 
és zeneirúban e sokoldalú tevékenységű föl dilikben. 
Éljen soká a magyar társadalom javára!

Az ékszerek. A hölgyek mindenkor szerették 
; a díszes és drága ékszereket. Bizonyság erre az a 
I temérdek feljegyzés, a melyet különböző Íróknál e
■ tárgyra vcnalkozolag találunk. Plinius szerint Lollia 
| Paulina, Galligula neje, fején, nyakán, karjain és de

reka körül gyöngyöket és smaragdokat hordott, a
j melyek 3.350,000 frt. értéket képviseltek. Faustinának 
í olyan gyűrűje volt, a melyet 400,000 frtra becsültek. 

Domitia gyűrűje 000,000 frtol és Gaosonia karperecze
800,000 frtot ért. Seneca panaszkodik, hogy az asszo
nyoknak már nem elég egy gyöngyből álló fülbevaló 
pedig már ez is eleg nehéz. Jellemző az ékszerek 
divatjára az a körülmény, hogy a régi Rómában szá- 

I mos asszony élt meg abból, hogy azokat a nőket
■ gyógyították, a kiknek nehéz fülbevalói fülét felhasi- 
| tóttá, vagy megsebezte. Ezek a fülbevalók azonban 
; vagyont képviseltek. Poppea lüldiszo 1.500,000 írtba 
í került, inig Caesar nejéé Calpurniáé, kétszer olyan ér- 
' lékel képviselt. Medici Máriának az a ruhája, a me- 
i lyet egyik gyermekének keresztelőjére készitteletl ál- 
j talános feltűnést keltett. Harminczkét ezer gyöngy és

mint kasztot s találóan nevezik el „graiide-im- 
purc“-öknek.

Fellengzős czimekkel s a marquiseoknál is (esze
sebb modorral szoktak megjelenni, és bár foglalkozá
suknál fogva képtelenek a szerelemre, mégis mindig 
valakinek a meghódításával vannak elfoglalva. Ezek 
között is vannak előkelőbbek és kevésbbe előkelők, 
de bármennyire különbözzenek egymástól, erkölcsi si
lányságuk mégis ugyanaz.

Igv a demi-monde névvel a kéles erkölcsű, de 
külsőleg a legnagyobb fénynyel és elegancziával lellépö 
nagyvilági hölgyek világát nevezték el, a kik rosszabbak 
egy fokkal a grisettenél, ki könnyebb .megélhetés czél- 
jából kedvesével közös háztartásban él.

A grisette könnyelmű és szeretetreméltó, a cocotle 
már ért valamit a számításhoz, kevésbé könnyelmű 
és kevésbbe szeretetreméltó, mig a demi-monde cour- 
tisaneja csakis számiló, sem nem könnyelmű, sem nem 
szeretetreméltó, hanem egy lelketlen, elvetemült „lémmé 
perdue".

De a demi-mondenak, — ez a szó ifj. Dumas 
Sándor színdarabjának a czime, s annak bemutató 
előadása óta az egész műveli világ szálló igéje, — 
jobb meghatározását aligha adhatja más elfogadhatúbban 
mint maga Dumas, a ki a színdarab második felvoná
snak Híres jelenetében, a hol Ollivier Jolin és Raymond 
Nanjac között l'oly a társalgás, fel világosit bennünket. 
Ugyanis Raymond előtt is uj lévén ez a kifejezés, 
megkérdi Ollivicrtől a ki e kérdéssel felel:

— Szereli ön a baraczkot?
— Rendkívül szeretem, válaszol Raymond.
Ekkor Ollivier igy folytatja.
— No hál lépjen bo egyszer egy gyömölcsárus- 

hoz és tudakozódjék legjobb buraczkjai után. Az pom
pás gyümölcsösei teli kosarat fog önnek mulatni; az 
eK)'es bnraczkok némi távolságban feküsznek egymástól 
levelekkel vannak cgymáslól elválasztva, nehogy érint
é s  állal megromoljanak. Tudakolja ön ezután az 
®rát, s azl a feleletet fogja kapni, hogy darabja 20

sous. Nézzen csak most körül s bizonyára egy másik 
kosarat is fog látni a közelben tele gyümölcscsel, a 
melyek látszólag teljesen hasonlítanak az előbbi ko- 

: sárban levőkhöz, csakhogy közelebb feküsznek egy
máshoz, s nem lehet őket minden oldalról megtekinteni. 
Ha most megkérdi ön, hogy ezek mennyibe kerülnek, 
meg fogja tudni, hogy lő sousba. Ön bizonyosan 
meg fogja most kérdezni azt is, hogy ez a baraczk, 
noha épen olyan nagy, szép éréit és csábiló, mint az :

■ előbbi miért kerül kevesebbe? Ekkor a kereskedő ki ; 
• f°g egyet venni közülök. óvatosan kél ujja közt meg !

fogja forgatni s önnek egy apró fekete pátitól lóg mu- : 
. látni, ami oka a csekélyebb árnak.

Nos lehál, kedves barátom, — folytatja Ollivier j 
: épen úgy van ezeknél a nőknél. Ili a nőknek, mind- j 

annyinak valami hibája van a múltban, valami foltja ' 
j a nevén: szorosan egymásba nyomulnak, hogy azt 
; li'lielőleg észre ne lehessen venni, s ugyanazon szár- 
; mazással, ugyanazon külsővel, s ugyanazon elöilele- 

lekkel bírván, mint a jó társaság hölgyei, még sem j 
tartoznak már oda, s azt a világot alkotják, mely se ; 
nem bourgeoi.se, mely azonban, mint valami úszó ;

■ sziget lebeg a párisi óceán felelt, magába fogadva azl.
; aki elbukik, aki kivándorol, vagy pedig azokat, a kik

a kél szárazföld egyikéről menekülnek ide. nem is 
számítva a véletlen hajótörötteket, a kik tudja Isten 
honnan származnak.

■ Ebben a világban mozog Dumas több nőalakja
is; ezeknek a köröknek élele és viselkedése tükröző
dik vissza Dumas legtöbb müvében ; főlypusa a domi-

1 monde hölgyeinek az említett színdarabban szereplő 
Susannc d'Auge, a ki szeretetreméltó, rsupa «el- 

; lem, sóba nem jö zavarba, de nem irtózik a ha
zugságtól. csalástól, ha ezek czélra vezetnek.

A dcmi-vierye-nők is meg lehet adni magának a 
a szerzőnek. Marcol Prévost-nak, szavaival az értel
mezést. Ili is megtalálhatjuk e szó fogalmát abban a 
fontos jelenetben, hol Tossier Ilektor végre megma
gyarázza De Chatltel Maximénak, a jámbor vidéki ne
mesnek, a ki nem érti a párisi kisasszonyok viselke

dését. Azonban ez nagyon silány értelmezés és a 
j színdarab sem adja azt a teljes magyarázatot, amelyet 
| Jules Lematrenél találunk, a ki a demi-vierge fogal

mái igy határozza meg: Mi a demi-vierge? Nemcsak 
knezér, elmében és modorban szabados ifjú lány, —■ 
hanem olyan fiatal lány, a ki sokat tud s a kinek 
leikéről lehámlott már a tisztaság zománca.

A demi-vierge olyan fiatal leány, a ki a fia
tal embernek sokat megenged, s az is, a mit 
hideg számítással megtagad, igazán jelentéktelen 
ahhoz ké; est, a mit megád. Azért ne habozzunk a 
demi-vierget a professzionálus courlisanenal valamivel 
alacsonyabbra helyezni.

Azonban nem ezt az értelmezést találjuk Marcal 
Prévosl „Demi-vierge czimü színdarabjában, a melyet 
nálunk „századvégi leányok" czimen ismernek. Ebben a 
darabban Maiul-nak, a főhősnőnek csak az a bűne, 
hogy abban a hiszemben, hogy szerelmes Julienbe, 
mcghagyla magát ölelni, söl csókot is kapott lóié, első 
kedvesétől, a kiről gyermelo g szivével bátran elhihette, 
hogy szereti.

Ily előzmények alapján azután Maud-t kilökni a 
lársadalomból és azl a tanulságot kierőszakolni, hogy 
az önfeledt csók és ölelés után nincs más választása 
a leánynak, mini a posvány, a becstelenségben clme- 
rfilés -  egyrészt nevetséges másrészt bűn. Hi
szen az egészséges magyar felfogás azt tartja, hogy 
a csók vagy ölelés, ha tisztelettel adjuk, vagy azzal 
fogadjuk: senki erkölcsét ineg nem károsítja s 
az ártatlanság gyengéd és törékeny virágát még 
csak nem is érinti. Tehát nemcsak hamis, de bűnös 
is az a felfogás, hogy Maiid annyira eljátszotta minden 
jogál a tisztelet és becsülés iránt, hogy meg sem 
maradhat többé a becsületes utón, hanem le kell 
aljasulnia, becstelenné kell válnia.

Ilyen alakokkal lógunk nem sokára találkozni 
színpadjainkon! Ezért tanácsos az ilyen figye'mezletés, 
de aztán a védekezés is a feltűnést nem kereső tá
vollétiéi . . .  L. B.
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3000 gyémánt ékítette a drága szövetet. A középkor
ban még a férfiak is hordtak ékszereket. Így burgundi 
Jó tttlöp ékszerei 400,000 Irtot értek. A buckinghami 
herezeg pedig olyan ruhában jelent meg egyszer a 
st. jamesi udvar egy ünnepélyén, a mely 800,000 
írtba került.

- -  A m agyar ipar diadala. Mint budapesti le
velezőnk értesít, szék és fővárosunk ismét egy ipar- 
ággal gazdagabb lett. Nevezetesen Villanyi és társu 
Bpesten Nádor utcza 15 szám alatt gyárteleppel 
Újpesten — oly nagyszabású magyar Biscuit és cso
koládé-gyárat létesítettek, mely Európa bármely ha- 
sontermészetü gyárával nemcsak a gyártmányok kivá
lóságára. hanem az őzein nagy szabására nézve is 
feltétlenül kiállja a versenyt. Valóban bámulatos, hogy 
a szóban levő gyárnak rövid fennállása alatt nem csak 
a különben kényes és válogató fővárosi eiőkelö közön
séget és a legfelsőbb köröket sikerült gyártmányai 
javára megnyerni, hanem sikerült neki az is, hogy a 
külföldi rokontermészetü gyárakat ide haza napról 
napra, jobban jobban lehetetlenné teszi. Ugyanazért és 
mert levelezőnk arról értesít, hogy Villányi és társa 
ezen óriási üzemet teljesen magyar szellemben vezetik, 
amennyiben 810 —1000-re menő munkásai között ide
gen ajkút mégsem tűrnek, hazafiui kötelességet vélünk 
teljesiteni. midőn az Első Magyar Biscuit és Csokoládé 
gyárra — melynek kitűnő gyártmányai ma már az 
ország minden részében kaphatók — közönségünk 
figyelmét nemcsak felhívjuk, de kérjük is, hogy amig 
ide haza is megtaláljuk a kiválói, a jelest, ne szórjuk 
pénzűnket a külföldiek lábaihoz.

— A t. hölgyvilágnak. Mint tudósítónk értesít, 
Fciimanti ,/. elsőrangú női kalapűzlet-tulajdonos (Bu
dapest.. Kígyó utcza fi.) visszatért külföldi bevásárlási 
útjáról és magával hozta a legszebb és legújabb di- 
vatu párisi modellkalapokat és díszeket.

— Hazai iparunk. Elviiázliatlan, hogy hazánk
ban az ipar fejlődése ma már a legmagasabb niveaun 
áll. Olt van többek közölt Grossmann S. fővárosunk 
eme első rendű czégének a Bécsi utcza 5 szám alatt 
levő nagy és előkelő férfi szabó termei, és kész férfi 
ruha raktára utóbbi már mint látványosság is méltó 
a megtekintésre. Tekintve, hogy ezen hosszú évtizedek 
óta fennálló, előkelő czóg — mely a fővárosi mágnás
világ egyedüli szállítója — úgy megbízhatósága, mint 
munkájának kiválóságával és lelkiismeretességig jutá
nyos áraival, hazai iparunknak nemcsak hasznára, de 
becsületére is vált, örömmel ajánljuk öt a nagy kö
zönség szives figyelmébe.

A t. hölgyközönségnek. Kik olcsó és ízléses 
selyem, gyapjú és nyári mosó kelméi akarnak vásárolni, 
ajánljuk Weiner Mátyás, (Budapest, Andrássy-úl 3) 
legnagyobb divatáruházának legújabb tavaszi mintagyüjlc 
ményét, melyet inyyen és bérmentve küldenek meg. Fontos! 
Megírandó, hogy mily minőségű és körülbelül mily 
árú szövet vagy selyem-minta küldessék.

N Y I L T T É R.
l lA !i  s e l j n n s / A v e t e k c l  íí5  Ű r tő l  14 fit 65

krif: méterenként valamint fekete fehér, színes Henneberg- 
selyem 35 krtól 14 Irt 65 krig méterenként sima. csíkos kocz- 
ká/.ott. mintázott, damaszl s. a. t. mint egy 241) kiilöuiböző 
minőség 2(XX) szín és mintázatban s. a. t a megrendelt áru 
postabér cs vámmentesen a házhoz szállítva mintákat postafordultával 
küld: l l e i i u e b e r o  <«. cs. és k. udvari szállító) m *!j  c m -  
KJ á r a  K u r i e t i b e i i .  Svújozba ezimzett levelekre 10 kros. 
levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. .Magyar nyelven 

| irt megrendelések pontosan olintéztettnek. 4.
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IKITUNO PADLO-MAZ!

puha padlóra.

Linóleum padló-zománcz
3 árnyalatban

Eisenstádter testvéreknél Bécsben.
Teljesen használatra kész, csinos és a 

czebiak meglclclő I kilós dobozokban.
Linóleum padló-zománcz egy óra alatt 

megszáradt, pompás fényű, sima és repedé
sektől ment marad.

Linóleum padló-zománcz közvetlenül a 
dobozból mázolható fel.

Linóleum padló-zománcz használata sok
kal olcsóbb, mini a többi padlófónymáz.

Kapható minden nagyobb festék- és 
Kyógyáru-üzletben.

Kapható Selmeczbányán: Engel Zsig- 
mond és Krausz \Y. G. uraknál. 1 — 6

A PHÖNIX-POMÁDÉ
mely h stuttgarti 1800. övi tgész- 
segugyi kiáilitiib.in jutalomra! lett 
kitüntetve, az orvosi véleményük é» 
ezernyi elismerő levelek szerint 
az egyedüli ártalmatlan hajnövesztő 
szer. Kunok használata gátolja a 
hajhullást és kotpakép/ödést. A 
oajusz növesztésére fiataloknak is 
nagyon ajánlató.- Egy tégely : 80 

kr; utánvét: !k) kr.
Becs. Pculhonoasse 

3. XV- *K. Hoppé

Pályadijat nyert harczi

kanári madarakat
küld 8--20 mark ulá 
8 napon holül IVanco 

-  Árjegyzék, ápolás

Hol Nem lolszöko 
-szaküld\(> kiesőid 
Írása ingyen 

W. Heering in St.-Andreasberg 427.
Provinz Hannover.

xl;
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
(ezelőtt WALSER FERENCZ)
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Sűrgönyczira : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.
G Y  Á H í ’ :

mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40% szénmeglakaritás), petróleum- és 
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, Gőzkazánokat, előmele- 
gitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, 
szij- ós kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitményeket vasból. Tüz- 
fecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, 
öntöző-kocsikat, sárkaparó ós seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi 
szereket, mint gőzfertőtlenitő készülékeket ós teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör 
tisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü 

tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi

fűtéseket,
. ,\í>*

Árjegyzékek és költségvetések ingyen es bermentve küldetnek. 4-  40 s-
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Mind rí
:J A

ki félti a r  égés:"*.' ?őt és 
mégsem akar lemond., i a kí.v, 

megszokó kellemes élvezetéről. Mert a K< 
einer-kávé hozzátétele által elvész az id- .zo...tó 

jabkávénak általánosan ismert és rendes hasz
nálatnál annyira egészségrontó hatása. >«***.«. 9*

M indenki 9 kinek e§éS2Sését vaimi
megrontotta. Különöse ideg-

s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a ’e : c 
xönnyebbön megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kaihr-ineo

GT

M i n d p n  asSzony és gyermek. a kiknek gyönge s::G ve 
mmmm_ _ _ _ _ _ _  hatással van a tápláló Kathreiner-kávé s a kik
úgy babkávéizzel keverve, mint tisztán nigyon szeretik,

Mindenki *  ̂ 8 háztartásban takarékos, de ízletes 
- kávéitalt mégsem akar

pontból l i  ajánlható a Kathreiner-kávé,

zrcr.os-rbb és a leg- 
kévé : A***.•*•*$*áüd

Atér• különösen jótékony 
ell mes, onyh ize mialt,
•-•» - é*

és a me lleit egészséges 
magától megvonni. Takaró ossági szem- 
akár babkávéval vegyítve, akár tisztán

I

A Katlireiner-ff'j Knnlpp-::
szem ekben a legjobb m am ib ó l kóiZul; 
gyártási mód adja m eg neki, a meiy n 
minden müveit államban tért hódi'.olt 
a babkávó kellem esen Ingerlő i..ét é 
elism ert ós m egerősíte tt előnyei-. .

nlríta hé
78

valóban eg é szség i és 
c s a lá d i kávé , a mely 

kávé ke ív e lt zé t a K athreiner-fólr
oso - b iz.-kt kő lólyektől elism erve, 
'■ aihreinor-kávé egyesíti magában 

i ; 'óvónak o gószvé^es, orvosilag 
**:►.«* *«-•)>.■»***>**#<.

Srelea: T évedés k é> m ogká-osodás kikerülése végett bevásárló '
alkalmává' te ssék  jól vigyázni az ere- yj ,,
deti douozra, a molyon ez a fe írás van í\TPIKQY.

A! tini cíOitiílian, i i i  -ti -líts nl'l .■ K u íh re 'n e r  lét, liülsltoll llTí ni 

iÁ ' v - ü ’o  v ' í .  .  o  c  * J \ j 'c / L L L

Nyomatott Joorgos Ágost özv s Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897
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