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Tisztelt Olvasóinkhoz!
A „Selmeczbányai Hiradótt életében a mai 

nappal az a lényeges változás állott be, hogy 
S z t a nc s a y  Mi k l ó s  városunk főjegyzője a 
szerkesztőség- kötelékébe lépett.

S z t a n c s a y Mi k l ó s  főjegyzőnk a mai 
naptól felelős szerkesztője a „S e 1 m e c z b á n y a i 
Hí radódnak,  melynek én tisztelettel alulírott 
társszerkesztője leszek.

Midőn e változásról a n. é. közönséget 
értesíteni szerencsém van, hálás köszönetét ( 
mondok szives olvasóinknak s munkatársainknak 
nagybecsű támogatásukért s ezt továbbra is  ̂
kérem.

Selmeczbányán, 1897. április 4-én.
Vörös Ferencz

társszerkesztö. j
A „Selmeczbányai Híradó- felelős szerkesztéséi j 

átvettem a mai nappal azon reményben, hogy a lap 
t. olvasói helyeselni fogják azon irányt, melyet kijelöl
tem, s melyei a Híradó eddig is követeli. Nem lehel 
feladatom^ ez irányon változtatni, mert hiszen alapja 
eddig is a tiszta önzetlenség és az erkölcs volt inkább 
ideálistikus. mint reális, ele a nemes czélok feló egye
nesen törekvő; mindig csak a közérdek és közügy 
számára larlolla nvilollan hasábjait, de kizárta a köz- 
ögygyi'l össze nem függő magánérdekekül és szemé
lyeskedéseket. Bárha jöl tudom és érzem, hogy a szűk 
körülmények közt tengődő vidéki lapok olvasó közön
sége olykor-olykor szívesebben veszi, ha közel (isme
rőseit egv-egy megjegyzés gúnytárgyul állítja oda s ha 
csipösebhen foglalkozik a lap ösmcröseiiiek személyi

ügyeivel is — kerülni fogom ez utánzást mindig és , 
mindannyiszor, valahányszor azt a közérdek nem ! 
követeli és pedig nem határozottan és mint egyedüli : 
módot követeli.

Fölösleges talán kiemelnem, hogy a „Selmecz
bányai Híradó" l'Ölog és főképpen e sz. kir. város köz
lönye s mint ilyen természetesen a sz. kir. város érdekeit , 
fogja első sorban szolgálni; szívesen veszem, sőt fel- : 
kérem az érdeklődőket, hogy bármily irányú- a köz- , 
érdeket, e város haladását- fejlődését bármi tekintetben 
érintő észrevételeket, talán panaszaikat hozzák biza- j 
lommal tudomásunkra — nem fogunk azok elöl , 
elzárkózni - akár e szerény lap hasábjain akár az ■ 
illetékes helyeken oda fogunk törekedni, hogy egyetlen ! 
czélunknak szolgáljunk : e város békés haladását előse- I 
gilsük. A bizalom vezérel, bizalom mindenki iráni, ki 
azt megérdemli, ezt a bizalmat kérjük mi viszont a 
t. közönségtől s ezt kérem a jövőre magam részére is, 
ki erőmet túlbecsülve vállalkoztam ugyan a szerkesz
tésre, de nem becsülhettem túl a tiszta alapot, melyen 
haladni óhajtok.

Selmeczbánya 1897 évi april hó 4-én.
Sztancsay  ̂Miklós

A felső rónai nyaralók ügye.
Harmad éve már, hogy megalakult a „rőszvénv- 

: társaság", mely czélul tűzi. ki a F.-Rónán nyaralókat 
építeni. K „részvény-társaságot" inkább novezlielnők egy 

i jótékonyságot gyakorló egyesületnek, mert bizony 
; feladata nem a nyerészkedés,*de inkább jótékonyság 

gyakorlása társadalmi utón közremunkálni arra. 
hogy e gyönyörű fekvésű városnak kies vidéke, nyaraló 

| helyei megnyittassanak az idegeneknek — ez állal 
j növelni a forgalmat s szolgálni a kőzgazdagodás 

érdekeit.

A czél nemes, üdvös s talán éppen azért fe
neklet l meg.

Bámulnunk kell a közönyt, mely okozta, hogy az 
a szép kérdés még mai napig is csak elintézetlen 
kérdés; 10000 frt alaptőkével óhajtott megalakulni a 
társaság s e sz. kir városban, hói három pénzintézet 
virágzik alig 5000 frt lelt jegyezve 10 fitos rész
vények mellett! igy is megalakult ugyan, de mű
ködése el nyúlt, mert az anyagi erő hiánya megbéní
totta azt.

Foglalkozzunk csak közelebbről e kérdéssel, hátha 
csakugyan nem olyan nagyon fekete!

Tíz forintos részvényt tiz havi 1 frlos befizetéssel 
nagyon sok, még nem vagyonos ember is megszerez
hetett volna — a nélkül, hogy pénze után az esetleges 
kamatveszteségei maga vagy családja megélxziietné; 
de hál. a biztos veszteségnek nem szívesen teszi ki 
magát; nézzük tehát — csakugyan biztos veszteség 
volna-e az a 45—50-kr egy-egy részvény után?

Nem akarjuk senkivel elhitetni, hogy ez a 
„vállalat" mindjárt elején bőven teremné a pénzgyü
mölcsöket; tudjuk azt is, hogy ez a kérdés, ez az ügy 
nem egészen önálló! mert ha a villa felépül, még 
megoldatlan a viz kérdése -  e nélkül a vállalatnak 
nincs jövője, s ha meg is volna a viz — a szállítás, 
közlekedés a belvárossal nehézkes, mondhatni fárasztó, 
rossz az a lélórai séta és elég akadályt gördíthet az 
elé, lu gy sürgős szükség esetén élelmi szerek élvezeti 
czikkek le'.-zálilliissanak, már pedig az a vendéglős, ki 
egyúttal talán e villa bérlője lenne, nem számíthat 
naponként nagy számú látogatókra s hu egy-egy 
hétköznap kedélyes társaság gyűlne ott egybe nem 
volna képes ellátni, mi aztán csakugyan arlanu a 
„vállalatnak !"

Bonczoljuk ez összefüggő kérdéseket külön-külön.
A viz kérdésé lei mészelesel) csak vízvezetékkel 

lenne megoldható, ámde a ívhat, bizottság már le-

TÁBCZA.
Ha bánat ért . . .

Ha banát ért az élet alkonyán.
S hervad rományid nyiló bimbaja,
Ha rád legyint az élet zord szele,
S felröpül véle élted illata:
Ne hagyd hervadni végkép a reményi,
Hogy lesz még élted fáján zöld levél;
Mert boldogságul, földi örömei 
A fájdalomtól tőrt szív is remél.

Ha minden környez, mit szemed kíván,
S a lényben nem vagy megelégedett;
Ha megvakit a fény, a csillogás 
8 boldogtalanság bánija létedet:
Ne hagyd hervadni végkép a reményi 
Ha annyi lény közt boldog nem levél;
Hogy a sok bánat s fájdalom illan,
Lesz még éltednek fáján levél.

Ha boldog is vagy s hozzá gazdag is,
A földön üdvben és örömben élsz,
8 mert itt a földön fény s boldogság környez, 
A túlvilágon is üdvöt remélsz;
Vigyázz; nehogy hervadjon e remény 
8 földi bánat legyen helyette bér.
Mert ne feledd, hogy bú és fájd alom — 
Boldogsággal telt sziveket is ér

A lérj.
011 üllek mind a hármnn az úlloinásfönúk szo

bájában : Csermcgi Zoltán, a fönük, Giza, a neje, 
,IK'g vendégük Kürti Sándor, ki most búcsúzéiban voll.

Kürti Sándor gyermekkora óta Zoltánnak intim 
barátja volt. Később az élet kérlelhetetlen viszonyai

elválasztották ökot; az egyik Budapesten maradt kis 
hivatalában, mig a másik, a vasüti tiszt, ltot itt, hol 
amott, nehány hónapra vagy évie ütött.' lel sátorfáját. 
De baráti érzelmeik azért nem haltak ki sziveikből, 
süt nem is gyöngültek; ha Zoltán egy-két napra fel
kerül! a fővárosba, nem mulasztotta el Sándort felke
resni és vele tölteni szabad óráit. Alig hogy véglege
sítették, nőül voll egy szegény leáll-. I, kit ismeri Sándor 
is; amióta saját tűzhelye volt, folyton nógatta Sándort, 
látogassa már meg s töltse nála a vidéken azt a né
hány l.eti szabadságot, melyben a bankja évenkint 
részesítette. Mégis öl év múlt el, mig Sándor egy 
szép nyári estén, Sz-ben leszállt a vonatról s három 
bélre beköltözött Gsermegiékhez.

Ez voll aztán a meglepetés! Zoltán majd ma
gánkívül volt ölömében; osztozott ebben neje is, kit 
Sándor néma tisztelettel, kézcsókkal köszöntőit.

Most, Imgv n búcsú porezébon együtt ütlek a 
hivatalos szobán, mélynél, falát menetrendek és tabel
lák bontották, az asszony elmélázolt; Milyen gyorsan 
mull el ez a három bél 1 És milyen boldog voll ez 
idő alatt. Pedig nem történt közöltük semmi, cpen- 
séggel semmi. Talán nem is beszéltek egymással töb
bet vagy hnrálságos.ibban. mint tellek volna, ha szi
vükben idegennek érezték volna magukat. Ámbár Sán
dor sejthel 1 e, hogy Gizusnak 6 volt az ideálja és a nő 
is érezte, hogy a lérti megbocsátotta neki, miért en
gedett szülei akaratának s kettőjük kézül ahhoz ment 
nőül, a ki korábban megkérhette, mert korábban volt 
biztos jövedelmező állása. A szegény hatat nő meg
lakolt gyengeségéért, mert Zoltán, a férje, egész más 
ember voll, mint Zoltán az udvarié. Nem mintha nem 
szerette volna nejét, s nem halmozta volna el gyakran 
szeleteiével, gyöngédségével. De ezek csuk rövid derült 
pillanatai voltak a hosszt! napoknak, mikor Zoltán 
túlságba vitt pedantériájával és durva szóltál módjá
val szinte ugyonkinozla nejét, ki pedig mióta be-

tegségben testileg teljesen megtört, nagy kíméletet 
igényelt. A uó üsszohasonlilolla a két férfit, és ez 
összehasonlítás sok tekintetben férje hátrányára ütött 
ki, bár Zoltán modora vendégük jelenléte óta mintegy 
javult.

Sándor az egész idő alatt hallgatag voll és szo
morú s lehetőleg kitért az elöl, hogy Gizussal egyedül 
maradjon. Pedig ez nem voll könnyű dolog, mert, 
épen Zoltán voll az, ki ha hivatala nem engedte, hogy 
vendegével foglalkozzék, nejére bízta mulat látását. 
Zoltán észrevette hogy barátját nyomja valami bánat 
de hiába fürkészett, hogy vájjon mi az, hiába aján
lotta lei segítségéi, ha netán pénzzel lehelne azt el
igazítani. Sándor mindig kitérően felelt, hogy nincs 
semmi baja, s liogy nem változott semmiben.

Végre elmúlt a három hét és Sándor utrakészen 
vili ;i házaslársak közt az állomásfönök hivat.dszobá- 
jaban. A szolga bejött a kézi podgyászérl, hogy be
vigye a kupéba, mert a személy vonat, mely Sándort a 
tuvaioslia viszi, mar berobog az állomásra, csak be
várja a szemközt jövő gyorsvonatot, hogy annak or- 
kezle után rögtön induljon. A fiatal ember szintén 
telkei és búcsúzni akar.

— Kai oly gyorsan sietned, mondja Zoltán, a 
gyorsvonat nyolc/, perczezel késik. Csuk nőin logod áss 
időt egyedül a kupeben tölteni r

Sándor újra leül, szinte kedvetlenül, hogy még 
tovább keli időznie, mig Gizus a törje szavait hálás 
pillantással rogmlja. Zoltánt e pillantás meglepi s 
mindhárman szótlanul töltik az időt. Mintha valami 
fojtó érzelem visszatartaná a szavukat. Igy maradnak, 
mi;: oll kinn mrgzeiuiül a jelzés, hogy a vonat néhány 
perez múlva elhagyja az állomást. Sándor hirtelen 
felkel, megszorítja a házaslársak kezét és indul a kocsi 
felé. Azonban Csermegiék nem úgy akarják ereszteni 
vendégüket. Követik ét a vonalhoz., Ítél Zoltán élőbb
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rend elit* a f.-rónai vízvezeték I élesítéséi; a tervek 
elkészítésével a v. mérnök meghizntott s értesüléseink 
szerint a legújabban a Wünscli Hóhért ez.ég is fellii- 
vatott a f.-rónai vízvezetéki le*vek elkészítésére. Késik 
ez az ügv is. d»- itt oly körülmények akasztották meg 
a végrehajtást, melyeket méltányolnunk kell.

A f.-rónai lakosság joggal követelheti a vízvezeték 
kiépítéséi, mert a haladás kora érvül már nem ösmer- 
heti el azt. hogy apáink is meg voltak a nélkül, mi 
is ellehetünk. Életszükséglet az ivó viz és ennek 
megszerzését a v. közönség kötelességének is ismeri. 
A kies Tárnádon levő források eh-gendÖ vizet adnak a 
tett számítások és mérések alapján — csak összegyűj
teni kell; a szárazabb időkben olöállható vízhiányt 
meg lein t szüntetni megfelelő helyeken víztartók és 
gvüjtók berendezése által, mi az építést talán költsége
sebbe teszi, de biztosítja a ezelt.

Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogv a felső- 
rónai villa ügy és a vízvezeték ügy egymásra szorulnak 
és pedig olyképpen, hogy a villa felépítése okvetlen 
maga után fogja vonni a vízvezeték kiépítését vagy 
viszont. Itt tehát nemcsak a társadalmi és városi de 
még a hatósági érdekek is találkoznak. (Nem óhajtjuk 
az. érdekeket ellentéteseknek állítani, de az alapos 
számítás gyakran késlelteti a felismert érdek megvaló
sítását. mint pl. az a jelen esetben is áll. midőn a v. 
hatóság kénytelen a megalakult társaság működésének 
eredményéhez kötni a vízvezeték létesítését éppen n 
város háztartása egyensúlyának megőrzése ezéljából !)

A Felső-Rónára vezető nt helyreállítása már a f. 
évi költségvetésben fedezve van — a v. mérnök uta
sít látott annak jó karba helyezésére s ez. év október 
november havában az ut készen is lesz.

A könnyű és állandó közlekedést és érintkezést 
fenn fogta tartani a telephon, mely már ebben az. évben 
kiépítve lesz!

Íme hát három tényező létesítése elhatározott 
tény : ehhez, járul a villa építése és ^elmeczbánya egyik 
külulez.ájának jólétéi igen közelről érintő kérdés 
könnyén dűlőit juthatna, ha a f.-rónai villa Telepít
tetnék és igy megvehetnél; az alapja annak, hogy 
idővel a F.-Rcna nyaraié Irb-ppé nőjje ki magái. Ez. 
utóbbit kell tehát most első sorban felkarolnunk, még 
pedig láísadalmi utón. d hut>Wi:;i it'mm u !

Ajánljuk, hogy a ré-zvénytokr tiz. avagy liz< Hét
ezer forintra felemeltes-ék. hiszen az eddigi puhnlo- 
lások igazolták, hogy a mai kor igényeinek legalább 
részben megfelelő vendéglő liz./.er forinttal aligha lesz 
felépíthető a bt-rendezési költségeki-n kívül

A társaság igazgatóságának a mull vasárnap 
tartott ü!éséb< n Szilnvai József v. polgámii ster fel
vetette a helyhatósági támogatás eszméiét i-. mely 
röviden abból állana, hogy a város közönség.- q,irán
ti ut ''lilftli •< ht fi'u'fcfvtt ' ■ •!:<■ jüv( th-lnir; "só/ó*.-. /,’ 
vagyis elvállalja, hogy ha a befektet.II tókének évi 
jövedelme nem üti meg a °0 szerint számítható ősz- 
szeget. a társaság veszteségét a tőke 35 %-ánnk ..... -

a kalauznak a lelkén- köti. hogy gondoskodjék barátja 
kényelméről. Aztán ö mag. Pdszáll a kocsiba, hogy 
még utoljára búcsúzzék Sándoilól. Öt megölelte és 
megcsnki Ita Sándor engedi, de viszonzásából hiány
zik az -őzé- melege, a létek lúlárndása. Mintha Zoltán 
valami szobrot ölelt volna.

Hallatszik a másé.tik rsengetés. '/> Ibin leszáll és 
a kocsi előtt látja nejét, ki sápadtan. fölindultán irá
nyi! szemét a vaggon ablakára, mely mögött Sándor 
alakja meg látható A lepi hirlelon hozzálép és különös 
sejtelem lámád lelkibe Durván meglógja kezénél a 
nőt és akkor észiowsz két nagy könnycseppet, mely 
lassan légiim! az arczán. Egy pillanat alatt megértett 
mindent.

— Te szereled ezt az emberi ?
A nő ijedten megrázkodik, de nem telel semmit.
Zoltán megszorítja neje karját mintha szét akarná

zúzni.
— A szeretőd? sziszegi a férfi dühösen.

Nem igaz, ö nem szerelőin. De én szerelem 
öt, igen, szeretem.

Zolian meglánlorodolt e vallomásra. A szeme 
egy pillanatra elvesztette látuképességél. mintha el
futotta \ - Ina valami vörösség. De esek eg\ pillanatra.

Aztán hirtelen - Hullámzással belekapaszkodott 
nejébe e- vonszolni kezdte.

— Vigyázzatok! Vigyázzatok! kiáltottak az állo
másépület felöl.

A gyorsvonat nagy döieijel pen kérésziül lobo
gott a pályaudvaron. Zoltán e-ak vonszolja nejei. tovább 
elébe a vörös lámpának.

Vigyázzatok! Vigyázzatok! kiáltják még min
dig. De ők már nem hallják

• • . Másnap Sándor az újságban olvasta a rövid 
tragédia végét. .Véletlen baleset- ezim alatt

felelő részének kamatjövedelme erejéig a város közön
ség.- megtérít? a társaságnak, de ez/el szemben kiköti, 
hogy a megfelelő mondjuk 0 °/0-os amortizácionális 
idő után a társaság vagyona teljesen a varos tulaj
donába menjen által.

Könnyebben megérthető lesz talán, ha számok
ban beszélünk.

Tegyük fel. hogy a látsaságtiz e/ei forintot fek
tet be a villaépilésbe. ennek rendes 5 %-os kamatja 
500 fii. évenként, a társaság évi jöv. di-lmc azonban 
csak 200 Irt. lenne, ez esetben a váios közönsége kö
teles lenne a táraságnak a 3500 fit után számí
tolt 5 %-nt vagyis 175 IVtot megtéríteni: ha el
l e n b e n  a társaság évi jövedelme 400 frlot tenne ki, 
ez esetben a város csak 100 irtot lérilene meg. va
gyis a 175 frt-nak csak annyid részét. mely a jöve
delmei a rendes jöv« deinn zösi'gi összegig kiegyen
lítené.

Ezen elvállalt kötőit, zeltség ellenében azonban a 
megállapodás szerinti % felvétele mellett kiszámítandó 
ainorlizalionalis idő után mondjuk 50 év múlva min
dennemű egyéb ellenszolgáltatás nélkül a társaság 
vagyonának birtokába és tulajdonába n város jutna 
meg azon esetben is. ha 50 éven keresztül a kedvező 
viszonyok alakulása folytán mivel sem járult volna 
hozzá a társaság veszteségének csökkentésére.

Az ilyképen tervezett hatósági támogatás azt, ered
ményezi, hogy a részvények bisztositva lesznek úgy a jöve
delmezőségre, mint a teljes értékre nézve: évenkinl a 
jövedelmezőség mérvéhez képest beválthatók lesznek 
s úgy a részvényesek mint a város érdese minden 
tekintetben megóva s a közügy érdeke előmozdítva lesz.

Még csak azt óhajtjuk megjegyezni, hogy az 
ar.mvvahila a pénz értékét sziláiddá fogja tenni, ennek 
következmény.' a kamatláb állandósága és leszállása 
lesz (a külföldön a szilárd értékű pénz*, k jövedelme
zősége 2- 3°/0 !) s igy pénzembereink és pénzintéze
teink is esak örvendhetnek, hogy a villa czéljnira szánt 
összegek kamatjövedelmét hosszú időre magasabb 
százalékkal biztosítják.

Ph.

Honti papok, selmeczi papok.
(Folytatás:! és vége )

A kik az ős város többi olörészében vannak az 
Isten igéiének hirdetésére hivatva, a/.ók is kiváltak 
. bhon a harczias. dobálod/ó időszakban azzal a ma
gatartásukkal, a mely részükre a becsűlést fentarlolla.

Szólhatnék egyikükről, a ki az Amiensi-rn emlé
keztető lelkesedéssel, szivósággal fejtegeti vallása 
hitelveit s a kiről meg vagyok győződve. szabadabb 
mozgást engedő téren, alkalmasabb időben s körül
mények között csodával határos dolgokat volna képes 
létesíteni. A csodák ideje már lejárt ugyan, de azért 
még csodálatosat várhatunk tőle s ő .- várakozá
sunknak majd nieg is fog felelni: csak türelem 
Ha a/.l kérdezné valaki tőlem hogy mire alapítom 
e föltevésemet, az volna feleletem: Némolv ember 
úgy van alkotva, hogv neki alkotnia kell. teremtenie 
még a semmiből is. s 07, ideájának szentelve életét, 
attól sem fizikai akadályok, sem rósz akarat el nem 
tántoríthatják. Azok az alkotások, melyeket abban a 
szűk völgyben ott a S/.itnva-nljáii a mi lelki atyánk 
felmutathat, n 11: elégítik ki vágyait, s igv hogy méltó 
lehessen a leikébe csöppent isteni ihlethez, egész 
múltjához., kiemelkedőt kell alkotnia, ilyet fog len m- 
I. ni. Másként m m lehet, mert benső sugallatának 
parancsa ez. Hogy minő alakban? ezzel tán még ő 
sincs tisztái:,IH. de majd megtalálja az eszme az ö 
méltó formáját s meglesz az. a mi az alkotójának is 
méltóan megőrzi emlékét. Kívánom, hoey a humanitás 
eszméjének emoduije legyen ez alkotása . . .

Szólhatnék továbbá az Isten házának többi épí
tőiről is. Ie>.: in azt, azokról, a kik ott a Garamvölgy 
fele hosszan huződó városrészben fáradoznak híveik 
oktala-án - mondhatom, mindkettejük derekasan felel 
meg zent hivatásának.

E rövid felvetői után. melynél a nevekre való 
hivatkozási mellőz!; m, hogy se hízelgőnek, se őrösnek ne 
látszassam, áttérek a papságnak általános jellemzésé
hez. különösen a mai helyzetére vonatkozólag.

Sokan állítják, hogy az eirvház politika megviselte 
volna a papok tekintélyéi, Brleolegvcsodtek volna a 
hétköznapi küzdelmekbe s ezeknek sara igy papi 
öltönyükre ragad. S a kik ezt állítják, ebből veszélyt 
látnak az összes egyházakra né/v.. melyek nem fogják 
tudni hatalmukban tartani a hívők lélokvilágát

Mi ezúttal időszerűnek tartjuk. Imgv elmondjuk 
véleményünket a papságról, értve ugv, hogy nem gy 
vallásfelekezet papjairól kivárniuk beszélni, hanem e 
gyűjtő szó alatt az összes egyházak lelkészeit értjük.

A papság eddigi működésével az országot emelte 
és felvirágoztatta. Láttuk, hogy annak idején, mikor a
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keresztet veszély fenyegetto, a papok kezükben karddal 
haltak meg a kereszt védelmében. Láttuk, hogy anu. k 
idején, mikor még népünk műveletlen volt. írástudó 
papjaink tanították e, világosították lél a népei. <;l_ 
játitak el velük a főldmivelés mester-égét; és lálluk 
•íz utóbbi időben, hogy püspökeink, egyh,•,/.nagyjaink 
nagy jövedelmüket szép és nagy intézmények felállít;,, 
sara, fejlesztésére, iskolák alapítására és emeléséie 
templomok építésére és restaurálására, jótékony (-/ólokra 
közhaszna intézetekre, alapítványok létesítésére lé,, 
ditják.

Fs hitt! k a magyar papság nemes működését 
kivétel nélküli az összes egyházaknál Az orosz pnps;i r 
azon részéről, mely nemzetiségi érzelménél fngV:l 
államiságunk ellen küzd. nem beszélünk, azt a réSZ| 
nem számíthatjuk n mi magyar papságunkhoz. 
református, az ágostai ct vhnzak papjai is mindig 
kötelességtudó, buzgó pásztorok és hazafiak voltak.

Innen van azután, hogy a papság tiszteletet 
szerzett magának az egész országban és mi mindig 
szívesen hajtottunk fejel a lelki pásztorok elölt, még 
akkor is. mikor a kezükben nem volt a feszület

Nos, hát igaz, a papok egy része most politizált 
és politizál. De őszintén szólva, mi ezt a papság te
kintélyére és az ország érdekeire nézve nagy veszélynek 
egyszerűen azért nem tartjuk, mert ezek a sporadikusan 
előforduló esetek múló tünemények, melyek megsza
porodni nem fognak. A papság azon csekély része D, 
mely most az egyháza érdekeit sértve látja és ennek 
következtében a politika terére lép. csakhamar belátja 
e lépés hiábavalóságát és visszatér az oltárhoz, hogy 
egyedüli hivatásának éljen. S ha az egyháza érdekeit 
csorbítva látni nem akarja. ugv oda kell hatnia, hogv 
nyájától ne vonja el tekintetét, hanem tartsa meg azt 
vallásosságban.

Nem igaz. hogy vallás nélkül el lehetünk. A 
vallásnélküliség annyira szaporítaná a roszakal. hogv 
h' inzsegésöklöl elpusztulna ez. az. ezer éves ország 
Épp azért nagyon 1 őszül teszik azok. kik a papoknak 
a politikában való szereplésén bőszül akarnak állnni 
és csorbítják minden koppon a papság tekintélyét,

A pap-ág s/.eplfillenségére. tekintélyére ez or
szágnak nagyobb szükségé van. mint a katonaságra 
és az ágyukra, A Ilii megvédi az ország '(irányét, 
polgárainak j« Heinéi, a társadalom iiersű lel ességéi; 
ezt a hitel vannak hivatva fentnrtani n hit szolgái 
a kik lelkünk felelt őrködjenek és uralkodjanak.

A pap csepegteti a gyermek leikébe a hit áldása! 
s az. első iellemvonáso!. !. Mcgkőnnyebülésérl papjához 
fordnihil! ez cinbe', ha lelke fáj. ha lélekben már-már 
megtört : a paptól nyerhet hűnlioesánalol és fcloldo- 
• j-1 a niegirió biinö--. Ügyen van-e oly vakmerő, ki 
a papi.á ezi a lelkek íe'eüi hatalmat el akarja venni, 
vagy éppen rabolni? S nem-e az, egész, ország ellen
sége lenne az?

A  lelvilágo.sodollsáu korszakát éljük, mikor már 
islenlagadok és isten nem létezését hirdetők is létezni 
tudnak, sőt szaporodni is. A felyilágosodollság e kor
szakában pedig rellonlöen nehéz, a megélhetés, küz
delem. hajsza folyik a kenyérért és 0 rollendö küzde
lemben száz. és száz, ember vetemedik a rosszra, a 
bűnre. Hányán vannak, a kik lábbal tapossák a tör
vényeket. az. emberieket és az. istenieket egyaránt, 
akik nem tartják sérthetetlennek a más vagvonát, a 
mások becsületéi, és bánván vannak, a kik telve 
vaunak ügvnev.r/.ett modern eszmékkel, melyek nem 
találják bűnnek az. eskiiszegést a hitvesi hűtlenséget, 
a csábítási.

Vájjon mi történnék, ha az islerilagadás. ha az 
all.eismiis nagy arányokra nőne? U g y a n  hova jutnánk 
ha a hit ereje, a vallás szentsége, az istenbe vetteti 
tisztelet teljes leit ti m nic gszüli nők annyi ernbei I vissza
tartani a rossztól, a gonosztól. Vezethetné-e ez egy 
második ezredév elérésére e sokat zaklatott országot?

Ne bántsátok a papokat! Ne irigyeljétek a fő
papok nagy vagyonát, rr.ig annak hasznát megérzi a 
társadalom, ne igyekezzetek atAsz,állítani a papoknak 
soha alá nem szállított tekintélyét, mert akkor önma
gátokat süllyeszt ilok mélyebbre.

De a papsághoz, is van egy igaz szavunk. Hi
vatkozva múltjukra, moly telve szép nemes és ma
gasztos példákkal, in'ézzük hozzá 0 figyelmeztető szól: 
Tartózkodjanak a politikától- Tartózkodjanak, néni 
azért mintha mi ezt a papi politizálást az. országra 
nézve veszedelmesnek tartanok, hanem meri esetleg 
az egyházra lehel veszedelmes Maradjon a papság 
az oltár mellelI, hogy ott emelje az, istenbe vetett 
bizodalmát.

Igy azután n papság hű lesz múltjához, mely 
egybe van forr. a hazánk fejlődésének szép és nagy 
múltjával. E múlthoz kell hasonlónak és talán még 
szebbnek lennie a jövőnek.
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Az országot pedig őrizze meg az isién végtelen 
kegyelme olyan jövőtől, melyben a papság nem hir a 
1,11 liatalinávnl uralkodni az emberi kedélyeken. Ennek 
,Z  állapotnak, mely egyenlő a puszlulással, nem szabad 
lH,következnie soha. S ha bekővelkeznék, elérkeztünk 
volna az enyészethez. ö.

Különfélék.
Tisztelettel értesítjük lapunk Olvasóit, hogy 

a „Selmeczbányai Hiradó“ ezentúl vasárnap helyett 
kedden jelenik meg. Ennek jelzése mellett tisz
telettel kérjük t. olvasóinkat az előfizetések szives 
megújítására, hogy lapunk szétküldése késedelmet
ne szenvedjen.

— Közgyűlés. Városunk törvényhal ósági bizott
ságának e havi közgyűlése, 18-án délelőtt, n közig, bi- ; 
zottságé pedig d n. lesz főispánunk ő méltóságának . 
elnöklete alatt.

— Telephonunkról. A tvhat. távbeszélő hálózat j 
biztosítva van; — s mert érdeklődéssel várjuk a ni. j 
|;ir. posta és lávirda igazgatóság értesítését, hogy j

minist,..
szerint
delkezéséro
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felszólalása “•áll változatlanul elfogadta. E 
magyar kormánynak 3 millió korona áll ,Vn- 

Hogy Magyarország a párisi kiállításon 
minél méltóbban legvon képviselve.

Az apiczazárda melletti kút áthelyezése
" iils " lknll"ils "i'“i “sekély gondol okozott vá-
msünk lanácsánnk. mig végre a tanács ahhan állapo
don meg legutóbbi ülésében, hogy ezt a kutat a volt 
meszarszen-lérre helyezi át az Izraelita lumplom s a 
Mihnhk.féle körcsarnok közé. Szinte táljuk már. hogy 
nulv széppé, a szemnek kellemessé varázsolja a díszes 
uj kút azt az elhanyagolt területei, melyen mos! csak 
dudva nő s kőtörmelék, szemét hever! Az ide helye
zési uz. a körülmény is indokolja, hogy esetleges lüz- 
esel alkalmával a fecskendőknek kezelése innen „ 
legczélravezetőbb lenne.

— A „Besztercze-Selmeczbányai" társaskör
márczius 15-el a Virngbukorhoz czinizell vendéglő 
külön helyiségében fényes bankettel ünnepelte, melyet 
felolvasások és szavalat előzött meg. A kör elnöke 
üdvözölvén az egybegyüll tagokat nagy szabású be
szédben méltatta a nagy napot. Horváth József, Bartók 
Lajosnak, márczius 15. czimü költeményét szavalta el.mikor kezdik meg a létesítési munkálatokat — remél

jük, hogy ez év július haváig már a közhasználatnak j Neuman Géza és Dr. Dilenberger Emil’ szépen eese- j 
átadható is lesz. Megindullak a tárgyalások az iránt j telték a márcz. 15-iki eseményeket, mint a szellem- 1
is, hogy a hálózat kiegészíttessék Vihnyére is; nagyobb 
akadály fenn nem forog, mert a már meglevő magán 
telephon tulajdonosa Kachelmann Károly kijelentette, 
hogy hajlandó hálózatát átengedni és úgy Vihnyén 
mint Selmeczbányán az előfizetők sorába lépni. Ös 
meretes dolog, hogy nemsokára ki fog 
Budapest—Berlin közötti távbeszélő, ez esetben a 
bélabányai ólomcsö-gyárig már úgy is kiépít vo 
leendő hálózatot csak ki kell terjeszteni G.-Ber- 
zenezéig s meg lesz összeköttetésünk a főváros
sal, az egész világgal! A ívhat, távbeszélő hálózat 
előfizetői sorába eddig a következők léplek: Sel" 
meczbányán. (A zárjel közli számok a távolságot 
jelentik a ni kir. postahivataltól, közöljük azért, hogy 
hozzávetőleg legalább az érdeklődők kiszámíthatnák 
előre is a hozzájárulási összeget.) 1 bányaigazgatóság 
(GO m.) 2. bányaiskola (60 ni.) 3. v. tanács (340 in.)
4. rendőrkapitányi hivatal (340 m.) 5. Takarékpénztár 
(ISO m.) 0. Joerges Ágoston (210 m.) 7. Czipögyár 
(460 m.) 8. Kőlszövőgyár (340 ni.) 9, Geiger Márk 
(640 ni.) 10. Dohánygyár (800 m.) 11. légszeszgyár 
(1400 m.) 12 vasúti állomás (1540 m ) 13. Litschauer 
Lajos (600 m.) Hodruahángán, I Nép. János-tnrói
lelepház (Unió) (4000 in.) 2. Ómindszenltárói telep létező katonai alroáliskolák l. és Hl. évfolyamaiban, a 
(esetleg Finsterort is) 3. rendőrbiztos 4. Kőlszövőgyár. 
líélabányán I. Ólomcsőgyár 2. iendörbizlos 3. Mendl 
Frigyes. Nem kételkedünk benne, hogy jövő évre n 
rovnai villa is felépül, mely esetben ez is össze lesz 
kötve telephonnal s akkorra bizton reméljük, hogy a

kereskedők közül is löbben lesznek kénytelenek J katonai 
■lötizetők sorába lépni. Előfizetésekre előjegyzéseket ! —
: elfogad a v. főjegyzői hivatal.

A Selmeczi Népbank adománya a mull 
évről a kővetkező : a sleffultói, a bélabányai, a liod- 
rusi r. kall), iskola részére 10—10 fiijával összesen 
30 fit. Az adományt a város tanácsa köszönettel vette 

az egyes iskolák részére szél is küldötte.
Elönév adományozása. A király Leidenfrosl 

Gyula barsmegyei nagybirtokosnak, László és Tódor 
nevű unokaőcscseinek s utódaiknak a „barsi“ előnevel 
adományozta.

A Szitnya-Osztály közgyűlése a lapunk 
előző számában jelzell időben s helyen marcz. hó 
7-éii a városháza tanácstermében élénk érdeklődés 

mellest folyt le Szilnyai József polgármesterünk elnök
lete melleit. A kőzgyülé
jelentés, a múlt évi zárszámadás s költségvetés 
Megállapítása mellett különösen a helynevek magya
rosításával foglalkozott élénken, elfogadva egy-két el
téréssel a lapunk előző számában elősorolt neveket 

közgyűlést a Bogya-vendéglőben kedélyes estély 
követte.

— Az uj akadémia a Heincz-telekre lesz építve!
‘gnapolőtt jött n sürgöny értesítés, hogy a ministe- 

r'Uni elfogadta a lett ajánlatot s az uj bányászati 
akadémiai épület czéljaira megvette a Heincz-féle 
h'b-iil 40000 írtért. A szerződés aláírása értesülésünk 
?z<r,nt tegnap már megtörtént Az építkezés ki fog 
h'ijední a kincstári épületek telkére is, egy 15 m.
S?|,les feljáró ezek helyén lesz baloldalt. Jövő szá
dunkban bővebben számolunk be a mindenkit érdeklő 
kérdésről.

A képviselőház pénzügyi bizottsága ellő 1-én 
••rbaky István országgyűlési képviselőnk elnöklete 

a ’dl ulésl tartott A hi/oltság egyéb tárgyak elintézése 
Mellett Nenieügyi Ambrus referálása alapján tárgyalás 

'db1 az 1900 évi párisi kiállításon való rész
telünkről szóló javaslatot, s azt Kossuth Ferenc/, 

omcsányi László, Lahlekovics Sándor és Dániel báró

bécsújhelyi Terézia-féle katonai akadémia és a bécsi 
műszaki akadémia I. évfolyamában, végre a fiumei 
hadlengrrészüli akadémia I. II. III. évlbly. mában lesz
nek beltöllcndök. A katonai reáliskolákban a félfize- 
léses helyet nyert iljuk hozzátartozói 400 Irtot, a 

áliskolánál 200 Irtot tartoznak fizetni.
— A hadapród-iskolákba felvétel tárgyában 

kibocsátott pályázati hirdetmény szerint a bécsi, bu- 
dapesli és prágai gyalogsági hadapród-iskoiák I.-év
folyamába, mindegyikbe 100 növendék vételik fel; 
a károly városi, a morvaországi königsfeldi a Krakkó, 
melletti lolrzowi. a nagyszebeni, trieszti, marburgi, a 
Grácz melletti libenaui, a pozsonyi, az innsbrucki, a 
temesvári és a Pélervárad melletti kameniczi gyalog
sági hadapródiskolák, valamint a Marburg melletti 
strassi ideiglenes hadapródiskola I. évfolyamába, niin- 
egvikbe 30—50, a bécsi lüzérhadapród iskola I. évfolya
mába 110. a heinburgi ulaszhadapródiskola I. évfolya
málfa 50, a morva feliérlemplomi lovassági hadapród
iskola I. évfolyamába 50. növendék.

— Értesítés. A márczius 15-iki ünnepet rendező 
a helyesléssel fogadóit titkári j bizottság állandóvá (permanens bizottság) tétele iránti

javaslatok tárgyalása czéljából alakult szőkébb bizolt- 
ság több taggal gyarapodva, most már mini nagyobb 
bizottság fog legközelebb összegyűlni. Midőn erről a 
in. hó 16-iki megállapodás szói int a tisztelt érdeklő
dőket értesíteni szerencsém van, egyszersmind tiszte
lettel jelentem, hogy a meghívók e napokban fognak 
szétküldetni és hogy az előérlekezlel valószínűleg c 
hó 9-én lesz megtartva. Vörös Ferencz.

Múlt időkből czim alatt Pongrác/ Lajos cs. 
és kir. kamarás. Honimegyének egykori alispánja ér
dekes gyűjteményt lesz közzé, melyekre a kővetkező 
sorokkal liivja fel a közönség figyelmét: Egy. való
színűleg Ön elölt egészen ismeretlen, de mindenesetre 
honlntegyei még élő ember bátorkodik bemutatni egyik 
„mull időkbeli" szépirodalmi kis müvét. Lehel azonban, 
hogy viszont lesznek még az élet teljes épségének 
örvendők. kik annak szerzőiéi személyesen ismerik, s 
a régi időkből még reá emlékeznek. Jelen kis müvein 
kiadású’a ösztönül szolgált nekem azon körülmény i-. 
hogy pár év elölt „Epigram-Koszoru* czim alatt ki
adói! dolgozatom jövedelméből, nehány forintot a 
Felvidéki Közművelődési Egyesülői hontmegyei fiókja 
alapjának nyújthattam, s igy részemről nagyon meg-

szabadság első tavaszát. Bankett közben számos toast j 
elhangzóit még, a többek közöli felszólallak, Gally, ' 
Horváth József, Dr. Dilenberger Flittner Jenő, Laza- 
rovicli, Kolczonay stb.

— A betegsegélyzö pénztár elnökétől véltük a • 
ópiltolni a i következő sorokat: Miután a helybeli kerületi beteg- I 

segelyzö pénztár 1. évi közgyűlésén marcz 28-án a ; 
tagok határozatképes számban meg nem jelentek, van j 
szerencsém a közgyűlési I. kiküldött tag urakat a f. 
ev, április 4-én vasárnap d. u. 3 ófakor a városház 
tanácstermében meglát tandó közgyűlésre azzal meg
inni, hogy a közgyűlés az élőbbem közgyűlés napi
rendjére kitűzött tárgyak felelt a megjelent lagok 
számára való tekinlet nélkül fog határozni. Selmecz- 
bányin 1897. márcz. 29-én. Tisztelettel

Oszoaldt Gusztáv elnök.
~ Magyar állami alapítványi helyekre a had

sereg katonai nevelő s képzöintézeteibeu, a kibocsátott 
pályázati hirdetmények szerint a 120 alapítványi hely 
közül az idén előreláthatólag 181/, hely fog megüre
sedni. és ezek a f. tanév végéig még megüresedő ily 
helyekkel együtt, a jövő 1897/98-iki isk. év kezdetén 
a Kőszegen, Kismartonban, Kassán és Szt. Pőltenben

elégszem, ha ezúttal legalább annyit adhatnék azon 
fontos hazai intézetre, melynek különben régi idők óta most 
is rendes tagja vagyok. Isten velünk ! Budapesten, a Tiszt
viselő-telepen. márczius hóban 1897. Ponyrácz Lajos 
Melegen ajánljuk érdemes veterán Írónknak e hirdetett 
müvét a megszerzésre s elolvasásra. A kik a múlt 
időkből lelkesedést kívánnak meríteni, azok bizonyára 
megszerzik a „mull időkbőltM.

Beniczkynó Bajza Lenke lapja. A „Könyves 
hál mán irodalmi és künyr kereskedési részvéti y-lársasái/ ■ 
kiadásában „Vasárnapi Lapok" czim alatt egy uj. a 
„London Neios“ mintájára készült szépirodalmi és 
képes hetilap mutatványszámát vettük. Ez uj lapnak 
főszerkesztője: Jienirzkyné Bajza Lenke, ki mellé tár
sul: l*rém József dr. mint felelős szerkesztő és Mis
kolc/,)’ Henrik mint szerkesztő sorakoztak. Már az 
első szám olyan érdekes tartalommal jelent meg, hogy 
a közönség körében méltó meglepetést keltett. Gazdag 
szépirodalmi tartalma mellett mind uj és magyar ké
peket közöl, még- eddig magyar lapnál alig látóit 
művészi kivitellel. A neves munkatársak egész gárdája 
áll a lap szolgálatában. Ábrányi Emil nyitja meg a 
sort és utána annyi jeles jró és költő következik név
vel és névtelenül, hogy művelt család bátran előfizet
het a „Vasárnapi Lapok"-ra. E lap, mely az ismert 
Wodiáner-czég nyomdájából került ki, előfizetési ára 
egész évre 8 frt, félévre 4 frl, negyedévre 2 frt. Mu
tatványszámokat, egy levelező lapon tett óhajtásra, 
szívesen küld a kiadókivatal: Budapest Vili József 
kőrút 28 szám.

Ave Maria, ily czimü zenemű jelent meg 
Valentin K. fia zenemükereskedö kiadásában. Wajdits 
Alajos dr., pécsi orvos Rézbányái József dr. szövegére 
szerezte ezt magasztos, felemelő zenét, mely minden
ben illik a vállásos költemény tartalmához. A szerzője 
mély zenei érzékéről és nagyobb alkotásokra is hivatott 
talentumáról tanúskodó zenemű szép kiállításban 
jelent meg s Valentin Károly fia zenemükereskedesében 
Pécseit 2 koronáért kapható. A tiszta jövedelem a 
pécsi szent Vincze-egylet javára lordittatik. A mű Káldy 
Gyulának, az operaház igazgatójának van ajánlva.

— Kitűnő szodaviz gépek Ries és Berkovils 
Budapesten a Kerepesi ut 66 szám alatt egy a szik- 
vizgyárláshoz szükséges gépek és kellékek előállítására 
oly nagyszabású gyárat tartanak fenn, mely a conlingensen 
valóban páratlanul áll. Ezen óriási üzemet Berkovils 
26 éven át szerzett kiváló szakismerettel személyesen 
vezeti, s a mi a fő, kizárólag saját szabadalmait dol
gozza fel, melyek hogy mennyire kitűnők, mellette bi
zonyítanak nem csak a számtalan kitüntetések, hanem 
azon körülmény is, hogy a Ries és Berkovits-féle 
szódagépek ma már a világ minden részében szé 
küldetnek. Miért is ezennel felhívjuk az érdekeltek 
figyelmét a szóban lévő gyárosok kitűnő gyárt
mányaira.

A t. hölgyközönségnek. Kik olcsó és Ízléses 
selyem, yyapju és nyári mosó kelméi akarnak vásárolni, 
ajánljuk Weiner Mátyás, (Budapest, Andrássy-út 8 
legnagyobb divatáruházának legújabb tavaszi mintagyüjte 
menyéi, melyet ingyen és bérmentre küldenek meg. Fontos 
Megírandó, hogy mily minőségű és körülbelül mily 
árú szövet vagy selyem-minta küldessék.

N Y I L T T É R.

Selyem-damasztok 65 krtól 14 frt 65 ki ig mé
terenként — valamint fekete, fehér színes Henne- 
bepg-selyem 35 krtól 14 Irt 65 krig méterenként, 
sima, csikós, koczkázott, mintázott, damaszt s. a. t. 
(mint egy 240 különböző minőség, 2000 szín és min
tázatban s. a. I. a megrendelt áru postabér és 
vámmentesen a házhoz szállítva, m intákat pós- 
tafordultával kü ld : H e n n e b e r g 1 G. (cs. és k. 
udvari szállító) s e ly e m g - y á r a  Z ü r i c h b e n .  
Svájczba czimzetl levelekre 10 kros, levelező lapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg
rendelések pontosan elint ézlotnek. 6.

K IS H I R D E T É S E K
Egy munkás osztályhoz tartozó fiatal 

anya egy hónapos egészséges fiúgyermekét 
ölökbe fogadásra ajánlja s esetleg maga 
táplálná tovább is eltartás fejében. Bővebbel 
o lapok kiadójánál.

Eladó ház Hegybányán,
szép nagy gyümölcsös kerttel, a lakás 3 föld
szintes és 2 padlás szobából, konyhából, 
pinezéböl és kamrából áll.

Czim a kiadók irataiban.
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H I R D E T É S E K .

/ p \ !KITŰNŐ PADLÓ-MÁZ!
puha padiul a.

Linóleum padló-zománcz
3 árnyalatban

Eisenstádter testvéreknél Bécsben.
Teljesen használatra kész, csinos es a 

czélnak megfelelő 1 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, mint a többi padlófénymáz.

Kapható minden nagyobb festék- és 
gyógyáru-üzletben.

Kapható Selmeczbányán: EngeJ Zsig- 
mond és Krausz W. G. uraknál. 1—6

0060
crepe-papír, es

művlrágk

SE  LMR 0  Z B A M V A 1  1MB A D Ó

A PHÖNIX-POMÁDÉ
HU IV II stUtlgnlti lh^ ‘ t*vi i*gé»A- 

vi kiállításai) Jutalommal lett 
li tüntetve, :iior\osi \oa-iu.ny«-k >•> 
i .ai»ii)'i f li im u rő  !ot< 1.4 sm-niu 
;i< egyedüli ártalmatlan I ajnöveszto 
»zer. Kiiin-k lunüsiiltlat.i jiaioljn :i 
liajliinl.ihi ói koi p ikóp/.*-h*t A 
oajusz növesztésére li:« m lc*L 11:1 k i 
img von iijnnlulo.- Kgy l<í,'idy 

k i ; uiam ó t : IK> kr.
Becs. Poulhon a>se 

3. XV-

J. Thebens Nachf (M. Erler czénekg. Bécs 
XIII /5. és Schlftbhtcrn, Bezirk Cassel. A 
legolcsóbb árak nagyban és détaileladás 
esetén. A legjobb beszerzési forrás el- 
árúsitók és tanítónők részéra. Kész tárgyak 
és minták minden nemben nagy válasz
tékban. Kérjenek illuslrált árjegyzéket; kül
dünk ingyen bérmenlve. Nagyban és kicsiben 

eladás.

*00000600 oooooc
Csekély

4 1 * frt-ért
szállítom egész világon híres 
hosszú, gyöngyház köralakú 

„ B o h é m i a “  
hú z ó h a r  m o n i k am a t
•11 van ez látva 2 kellős Itivo- 
al. 11 sáncú hívóval, cltör- 
helellen rézvédösarkokkal.

A hangok egyes lapokon vannak, ennek következ
tében a harmonikának nagyszerű orgonához hasonló 
hangja van.
40 hangú 2 nab. 15:/, X 33 cm magas

=  Gv!

. . .  . . .  =4'/. irt
00 , 3 „ 17 X 34
80 „ 4 , 177, X 34V, „
.Magiintanulásra való oskola ingyen, szállítás és csoma

golás 60 kr. képes árjegyzékek ingyen.
C .  A .  S c h u s t e r ,  Harmonikagyáros, 

Graslitz, Csehország.
Szállítás utánvét mellett. — Csere megengedve.!

( .-szekótlelésl keresek újra clárusitókkc
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K. Hoppé

TŰI, évfolyam 14 sz*m

Sömör gyógyítása.
A száraz, nedvező pikkelyes sflmürl (dohrocot) 

és a velük iáró tűrhetetlen viszketegséget c 
hizb'san gyógviija --  meg azokon is. a kik eddig É 
sehol sem" tudtak meggyógyulni — Hebra dr. Í 
sömör-halál (thchlenlod) nevű szere. Alkalma- • 
zása külső és ártalmatlan. Ara G Irt. Az árnak } 
pénzben v.levélhélyogben való beküldése után |

I
J

gben valói be!
vám- és pnrtoíizotés nélkül küldi a St. M aarie- 
Droguerre Danzig. (Német országban.)

-------= = \  A l a p i t t a t o t t  1 8 5 8 .
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
(ezelőtt WALSER FERENCZ)

B U D A P K S T K H ,  V I .  k e i - .  K ü l s ő  v n c z i - u t  4 5 .  W /.ÍÍU 1 .

Sürgönycziiu : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.
O T l K T :

mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40% szénmegtakaritás), petróleum- és 
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, Gőzkazánokat, előmele- 
g-itőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, 
szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitm ényeket vasból. Tüz- 
fecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat, Köztisziasági szereket, 
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi 
szereket, mini gőzfertőtienitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör 
tisztító készülékeket. Vas- és érczöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü 

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

fűtéseket,
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. 5 -4 0

■r--' 5 ^ $ | - '-zaj$&<. zs  >5
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1 4 1 1  J M L l
Ajánlja mindennemű

úri-, női-, leány- és gyermek-csizmáit és czipőit
dÚN választékban.

Mérték utáni megrendelések és javítások gyorsan és pontosan 
eszközöltetnek.

Vidéki megrendeléseknél kéretik egy használt czipőnek mintául
küldése.

Becses pártfogásért esedezik

F r i n d t  I s t v á n
B u d a p e s t ,  VI. kér. Szomly-utcza 51. szám.

" • ....» »  H -

Mert ez a leg
gyorsabb és leg
biztosabb ölószer

Mi bizonyítana vilá
gosabban utolérhet- 
l'-'ii ereje és jósága 
melleit, mint óriási 
elterjedt séye, minek 
folytán nem : létezik 
oly szer, melynek 
1 Olgáimat a „Zac/nr- 

tízszeresen fö
lül ne múlná.

kéressék
mindennemű

rovarok
kiirtására.

Azonban mindig 
bepecsételt üveget 
kérjen, és pedig 
„Zacherl“ czimmol 
ellátottat. Minden 
egyéb hamisított

Egy-egy üveg ára : 
15, 30. 50 kr. 1 
fit, 2 frt; a Za-
cherlinmegtakaritó

30 kr.

1

Kapható 6 S Z 6 r !  Selmeczbányán: Takáts Miklós, Marschalkó Gyula. Krausz V. G., Eichel Sándor ü?.v. Eugel Zsigmond czégeknél. Ipolyságon: 
Dombó Károly és Traulwcin Dániel czégeknél. Korponán: Blaskovits Lajos. Körmöczbányán: Riller J. Lipót, Klein Ármin, és Horn F. W. czégeknél

Szász-Tót-Pelsöcsön: Partos Miksa czégnél. Újbányán: Cservinka M. czégnél.
- - : c_ o _ o  c -  o o s o o s c c o c o  » °  c o o o o o o s - r o s V o  c  V o  a o c o o a e o o o c e o o o a = l °'

Laplulujdonos JOEKGES. Nyomatott Joergcs Ágost özv és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897.
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