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kr.
Hirdetés és nyílttéri di- 

kéziratok nem adatnak vissza.
B é 1 y e g- d i j m i n d e n  h i r d e t é s é r t  30  kr.

A hegybányai zárda.
A szerintünk is méltatlanul megtámadott 

icvelőintézetet veszik védelmük alá az alábbi 
sorok, melyek közlésére az intézet világi el
nöke részéről felkérettünk.

Mi ez intézetet, melynek alapítása Simor 
János volt herezegprimás és Péch Antal volt
m. kir. bányaigazgató emberbaráti erényekben 
bővelkedő életének áldott emlékéhez fűződik, 
mindig hivatásának magaslatán állónak tartottuk, 
amidőn ez éveken át szépen is fejlődött, — miről 
az alapítók, úgy, m int más illetékes tauügyba- 
rátok is meggyőződtek, — általános hitté, tudattá 
vált az városunk s környékének nevelésllgygyel 
foglalkozó tanférfiai s a közönség lelkében is, 
hogy ennek az intézetnek messze vidéken nin
csen párja, különösen a k ö z e g é s z s é g  jogos 
igényeinek kielégítése tekintetében, mert alkal
mas helyen fekszik, épülete palotaszcrll, kertje 
s levegője stb. egyaránt hozzájárul a növendé
kek egészsége ápolásához, fejlesztéséhez.

S éppen ezeket az előnyöket tagadja mos
tan le egy hírlapi ozikk, melyre az alábbi so
rok felelnek meg:

Tekintetes Szerkesztő u r !
A „Selmeczbányai Hetilap11 f. évi 2ü-ik száma a : 

szélaknai zárdáról Lezérczikksz. az evvel Összekötött ■ 
leánrnevelö intézetét ferde s a valóságtól eltérő világi- i 
lásban tünteti fel; ezért úgy is mint orvos, ki tizem- , 
liléit intézel egészségügyi állapotát gondozom, de úgy
is, mint a hegybányai r. k. iskolaszék világi elnöke, 
ki ezen minőségemből kifolyólag a tanügyi felügyeletet 
gyakorlom, kötelességemnek lat-lom. hogy az egylet 
jó hírnevén ejtett csorbát az igaznak vázolásával kikö
szörüljem s e végett kérem, hogy soraimnak becses j 
lapjában bolyt adni szíveskedjék.

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy szinté- ; 
zet 17 évi fennállása óla úgy az egészségügyi, mint a 
paedagógiai követelmények tekintetéből mindenki ró- , 
szóról eddig csak elismerést aratott, a mit valóban j 
meg is érdemelt -, mert a vezetéssel megbízott nővérek , 
a legnagyobb lelkiismeretességgel s önfeláldozó szór- I 
gólommal minden lehetőt elkövetlek arra nézve, hogy ; 
magasztos hivatásuknak a legpontosabban megfelelje- j 
nett. Működésűket mindenkor a legszebb siket- kora- , 
Húzta, a reájuk bizolt növendékek ugv testileg, mint j 
szellemileg kifogéslalanul fejlődlek, s az embernevelés 
s szeretet áldása átment népünk társadalmi rétegébe 
is, terjedt az erkölcs, terjedi a liazafuti érzület s a 
magyarosodás. Ezek oly tények, melyeket a minden- . 
napi tapasztalás megerősít, melyekről mindenki bar
mikor meggyőződhetik s melyeket csak a rövidlátás , 
vagy a rossza karai vonhat kétségbe.

S mégis nekünk, kik a hegybányai nevelésügyet 
örömtelién s kötelességszcrü figyelemmel kísérjük, a 
„Selmeczbányai Hetilap" vczérczikkéből egyszerre azon 
étlesitést kell nyernünk, hogy érett bosszú során w*r- 
teli tapasztalataink érzéki s szellemi csalódások, hogy 
az „egyébként messze földön jó hírnévnek örvendő- 
Intézet nem felel meg hivatásának, hogy „az erkölcsi 
tekintetben szép magaslaton álló- tanítói személyzetei 
a kapzsiság bűne ragadja cl, hogy az intézetben a 
kellő felügyelet hiányzik, s hogy az egészségi ni ápo
lók, bár az ezeket vizsgáló selmeczbányai bányakeru- 
h-li lőurvos .a  legnagyobb elismerését fejezte ki a 
növendékek testi épsége és egészségi átlapolja! felelt,
kedvezőtlenek.

Mind e hibáknak pedig fű oka az inlernatus.

Hogy a bajok ezen forrását megismerjük, figye
lembe kell vennünk, hogy a bennlakó növendékek a 
bejáró gyermekektől nem: elkülönítve, hanem ezekkel 
egy tanórában nyernek oktatást, s a ki tekintetbe 
veszi azon nevelő erőt, melyet úgy a felnőtteknek, 
mint a gyermekeknek egymással való érintkezése a 
szellem, kedély s a jellem fejlődésére gyakorol,- aki 
tekintetbe veszi, hogy a zárdában lakó növendékek 
nagyobbrészt úri gyermekek, s már hazulról nagyobb 
nevelési, nagyobb illemet, csinl. Ízlést s főleg pedig 
szép, zengzetes magyar nyelvet hoznak magukkal, az 
nem vonhatja kétségbe, liogv a bennlakó növendékek 
érintkezése állal népünk gyermekei csak nyernek - 
úgy az inlernatus rájuk nézve s általán neveléstani 
szempontból csak üdvös és hasznos lehet.

Ami pedig a nővérek hangoztatott „kapzsiságát* 
illeti, ez állítás azonnal elveszti hatályát, ha meggon
doljuk. hogy a hegybányai nővérek havi 11. azaz 
tizenegy forintért adnak egy növendéknek teljes ellátást, 
úgymint reggelit, ebédet, ozsonnát, vacsorát, mosást, 
fűtést, világítást, s e mellett még felső futtát is, s a 
szegényebb sorsunkat ennél még olcsóbban, sőt van 
rá eset. hogy teljesen díjtalanul is befogadják, mi csuk 
úgy lehetséges, hogy a nővérek szellemi feladatuk mel- 
lett a nehezebb testi munkát is önmaguk végzik, hogy 
úgy módjukban álljon magasztos hivatásukhoz hiven 

irgalmasság cselekedeteit minél nagyobb mértékben 
gyakorolni s a nevelés áldásait a kevésbbé tehetősekre 
is kiterjeszteni. Nem kell nagy számitó képesség 
annak belátásához, hogy ily ár mellett megtakarítani 
semmit sem lehet.

De mi czélból is esnének a nővérek a kapzsiság 
bűnébe? Hiszen az. irgalmas nővérnek nincs s nem is 
lehet vagyona. A szerzetbe lépve lemond a világi 
örömökről, lemond mindenről, mi az életet kellemessé 
teszi, megelégszik vele. ha a létfenlartás gondjaival 
neai kell küzdenie s önfeláldozásáért nem vár semmi 
kárpótlást s nincs más jutalma, mint a tiszta öntudat, 
hogy nemes hivatásának tőle telhetőié* legjobb akarata 
szerint megfelelt.

I Kár a  egyedüli mgytmnkat hinteni: bűnbe az esi!:, 
ki aet meggondolatlanul megtámadja.

Hogy a zárda helyiségei szitkok, az — sajnos — 
igaz, de a nővérek a kibővítés iránt is megtelték a 
kezdő lépéseket, a mennyiben egyik közülők, ki a szer
zetbe beöltözött, a zárda kibővítésének czéljaira 1000 
feles alapítványt lelt le s ez ügy az. elkészített terv
rajzzal s költségelőirányzattal a bányaigazgatósághoz, 
beterjeszt eteti s várja elintézését és remélhető, hogy 
nemsokára kedvező megoldást nyer.

Végül mi a csikkben érintett paedagógiai s ogész- 
sógügvi felügyeletet illeti, hangsúlyoznom kell, hogy a 
paedagógiai felügyeletet a közoktatásügyről szóló 18(18. 
évi 38. törvény s majd az 18711. évi 28 tőrv. szabá
lyozza inelv szerint a felekezeti iskolák felett a fel
ügyeletet az iskolaszék s az állam részéről a tanfel
ügyelő gyakorolja, erről lehál külön gondoskodni nem 
volt szükséges, annál kevésbbé, mert a hegybányoi r- 
k iskolaszék valamint az állami tanfelügyelő ismeri w  

is leszi kötelességét. Az egészségügyi felügyeletre 
vonatkozólag pedig megjegyzem, hogy bár intézet, 
orvos nem vagyok, de a nővérek mindannyiszor, a 
hányszor csak a legkisebb szükség megkívánta, igénybe 
vették orvosi segélyemet, nem is volt ok panaszra a 
zárda fennállása óla e tekintetben sem, s a .belntecz- 
hányiti Hetilap* által említett esetben is „gát vettetett 
a trachoma terjedésének.*

így a hegybányoi zárda s az. ezt vezető nővérek 
méltatlanul voltak megtámadva, mi annál is inkább szem
beszökő. mert folyó hó 16-án. tehát éppen akkor, midőn 

Selmeczbányai Hetilap" vozérczikkc megjelent, 
! ünnepelte a zátda általánosan lisztéit fönőkje Menteibe 
' évfordulójának örömünnepit, mely alka-

lommal úgy volt, mint jelenlegi növendékei, azok 
szülei messze földről, valamint a hegybányai közönség 
ragaszkodásuknak s őszinte szereteteknek sok jeleivel 
hatalmozták el a nagy érdemű, irgalmas s jó szivéről 

ismeretes főnöknöl. S valóban lliíehdorf 
(önöknöiiek úgy, mint a hegybányai 

zárdának, sok s elvitázhalatlan érdemei van
nak, melyeket megtagadni s beszennyezni már a 
a tanügy érdekében is se nem czélszerü, se nem 
igazságos. Hány szegény leány nyeri már e zárdában 
kiképzést, mely alapját vetette meg életfontartásának 
s jövő boldogságának! Ki Selmeczbánya s vidékének 
közoklatásügyét szivén viseli, ne nehezítse a tanítók 
s tanítónők különben is nehéz feladatát, ne öntsön 
ürmöt az érzelmek poharába, de igyekezzék jó indu
lattal a göröngyös utat egyengetni, a nehéz hivatást 
támogatva megkönnyitenni. a város, a vidék, a haza 
javára s jövő boldogságára.

Fogadja Tekintetes Szerkesztő Ur 
tetem kifejezését, mellyel maradtam.

Hegybányán 1807. május 18-án
Dr. Faltér Gu.

in. kir. bánya-kincstári főorvos 
i r. k.

A v. tanácsülésből.
A v. tanácsnak múlt hét pénteki napján tartott 

ülésében tb. tanácsosaink közül resztvettek: Pintér 
János és Wankovils Lajos.

A M. T. E. Szitnya-Osztálya kérvényt nyújtott 
be a v. tanács utján a közönséghez anyagi támogatást 
kérve az egyesület számára. (Az ügyesen és lelkesen 
megszerkesztett kérvényt lapunk jövő számában egész ter
jedelmében közöljük). A V. tanács azon kérvényt 
tárgyalva egyhangúlag abban állapodott meg, hogy 
méltatva az osztálynak kiváló társadalmi közérdekű 
működését, mely ezen varos gazdasági érdekeit is 
szolgálja az állal, hogy a turista gyalngutakal fenn- 
lartja, e város területén a kisebb pontokon padokat, 
pihenőket és menedékházakat létesít és tart leim — 
azon javaslatot fogja a tvhat. biz. közgyűlés elé ter
jeszteni, hogy a Szitnya-Osztélynak a v. útadó alap 
terhére évenként 50 Irt. segélyt engedélyezzen oly ki
kötéssel, begy ezen segélyösszeg csak is gyalogjárók, 
pihenők és menedékházak létesítésére és fenntartására 
lesz fordítható és csak azon esetben utalványozható 
ki, ha tényleg felhasználva lesz. Egyúttal felhatalma
zási kér a vátos tanácsa arra is, hogy jövőre a 
tízitnya-Osztálynak a feladatai körébe vágó ezélokra 
szükséges faszükségleteket ingyen avagy kedvezményes 
áron szolgáltathassa ki s ez által az osztály működé
séi e város érdekében is támogatóig előmozdíthassa.

Az izraelita egyháznak és iskolának a ívhat, 
bizottság múlt év november havában tartott ülése 
alkalmából az 1897. évre 481 Irt 62 kr. segélyt álla
pított meg, ezen határozat kormányhatóságilag jóvá
hagyatván, a v. tanács felhatalmazást kér a közgyűléstől  ̂
hogy a f. évre járó segélyösszeget kiutalványozhassa.

! Ne ni hallgathatjuk el. hogy az egyházaknak és tskolak- 
! mik évenként nynjtandó segély megállapításához váro- 
! sulikban elfogadott alapot - az adófizetést magunk 
; részéről helyesnek Mjn tartjuk, nemcsak azért nem. mert 
! igazságodon s nem aránylagosnn osztja meg a segélyt, 

de már azért is, mert ebben nem láthatunk mást, mint az 
egyházi odó behajtásának átruházását a városra. Ezen 

' felfogásunkat majd annak idején, midőn a jövő évi 
segélyösszegek szétosztásáról lesz szó -  bővebben i s  

fogjuk indokolni s módokat megjelölni az igazságos 
aránv megállapítására.

A V. légszeszgyári Üzleti szabályzat kormány
hatóságilag jóváhagyva vissza érkezett s a tanács 
intézkedett, hogv n cégjegyzésre és bejelentésekre vo
natkozó kereak. törvényi rendelkezések is betartassa-
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tvhat. biz.A légszeszgyári szabályzatnak, 
tagnak is meg fog küldetni.

Az alsó utczai árok beboltozásához a kereske
delemügyi minister 3500 írt hozzájárulást állapított meg 
mely összeget a h. m. kir. adóhivatalnál már ki is utal- 
ványoztatottsa v. tanács sürgősen utasította av. pénztárt 
hogy ez összeget felvegye. Magúnak az ároknak beboltozása 
azonban nem fog ily sürgősen megtörténni. Említettük, 
hogy két vállalkozó jelentkezett, (irescho és Wünsch. 
Grescho az árkot kőbe építette volna Wünsch czemenl 
csövekkel. A v. tanács mindkét ajánlatot felterjesztette 
a koresk. ministeriumhoz, hol v. polgármesterünk tu
dakozódván az előad < Wünsch ajánlatáról nem nagyon 
előnyösen nyilatkozott, a mennyiben a sodrony huza
los convent csőveket a mi viszonyaink között, hol a 
berohamó viz köveket is ragad magával nem tarthatja 
tarlósaknak. K hó 19-én azonban Melocco Péter ös- 
mert czement beton építő vállalkozó is ajánlatot t« tt, 
még pedig kiválóan előnyöset, ugyanis Melocco vállal
kozik a csatorna munkál 22 cm. vastag dönyölt, (csö- 
möszölt) nement betonból létesíteni akár nyomott profil 
akár tojás alakban és pedig 1 50 ni. belvilággal s 
folyó méterenként •'</ /W-tal létesíti a mely egységár
ban benfoglaltatik az összes földkiemelés, a föld visz- 
szahányása és döngölése, tehát az ár folyó mét eren
ként minden munka anyag és szerszámmal értendő. 
Mérnökünk Melocco ajánlatát kiválóan jobbnak s 
daczára annak 1570 írttal olcsóbbnak mutatta ki, 
minél fogva ez uj ajánlat is be lesz mutatva a minis-

A Zlinszky-féle telek már a város tulajdonát 
képezi, mert utóajánlat a kertre be nem adatott. A 
nagy kert mellett levő két kis kunyhóra ugyan adatott 
he utóajánlat, de ezzel a város érdeke különösebb 
mérvben érintve nincs.

A bélabányai óvó épület építtetése tárgyában a
v. mérnök utasíthatott, hogy egyes helybeli vállalko
zókkal ejtse meg a tárgyalást arra nézve, hogy mii 
áron lennének hajlandók a szakjukba vágó kömives, 
asztalos, ács illetőleg lakatos munkákat végezni. Fel
hívjuk tehát az ajánlatot tenni szándékozó iparosainkat 
s vállalkozóinkat, hogy közvetlenül Muberth Andor v.. 
mérnökhöz forduljanak, kinél a terveket is bete
kinthetik.

Hivatalos rész.
0,1897.

Hirdetmény.
A selmeezi iyj « .  tlkjvben 352ÍI farai 

v. korcsmaépiilet eladása tárgyában a v. tanács részéröl f. ó.
10-ére kitűzött s ugyanazon napi 
legtöbbet Ígérő Sandrik József javára

rint vételár mellett oly külön 
'■ átverés tárgyát képezett v. korcsmaépiilet 

■stk is a most érvényben álló bérleti 
i lejártával- vagyis 1899. évi január hó 1-én lép és veheti 

birtokba, a vevő bánatpénze pedig csak is az átadás alkalmával 
fog a vételárba betudatni, amely időig azonban bánatpénze kanta- 

Kzen árverési eredményt a v 
részéről elfogadva és ahhoz hozzájárulva pártolón 

’gja a f évi június havában tartandó tvhat. biz. köz
gyűlés elé terjeszteni, mely határozatát tudomásvéiel ezéljából közli 
ezen v. közönséggel oly figyelmeztetés mellett, hogy n törvh. biz. 
közgyűlés napján jogosítva van minden adózó polgár ez ellen

Selineczbányán, 1896 évi u 
N/.ttlI :ii ,l< í/.sé f . polgármester.

Különfélék.
— Főispánt látogatás. Horváth Bein főispánunk 

0 méltósága városunk törv. hal. bfeoltságál június 
hu 8-ára hívta egybe közgyűlésre s mint Értesülünk, ez 
ülésen fi méltósága fop elnökölni.

Farbaky István orsz. képviselőnket a m. 
kir. kereskedelemügyi ininislerium ;t párisi világkiállí
tás rendező bizottságába rendes tagul kinevezte. Mi
dőn e kinevezés falölt ürömünket fejezzük ki. egyszers
mind azon meggyőződésünknek is kifejezést kivárniuk 
adm, hogy orsz. képviselőnk az o bű tapasztalataival, 
ismereteivel s ismert tevékenységével kiváló szolgála
tokat van hivatva lenni a kiállítás magyar osztályának.

Graenzenstein Béla államtitkárhoz kitün
tetése alkalmából többen intéztek városunkból is üd
vözlő levelet s táviratot, köztük Goldbrunner Sándor 
egvknr, főispánunk is, kinek üdvözli, soraira a kitün
teteti államtitkár igen meleg hangon válaszolt, kiemelve 
, hog5' :l S2iv,’s megemlékezés kettős örömmel tölti 

el, visszaemlékezteti egyrészt az elmúlt kedves időkre, 
másreszt, hogy egykori főispánunk öt szives emlékezetében 
annyi idő utón is megtartani szives volt. A meleg 
hangú sorok igen kellemesen tudottak városunk nesz- 
torára, egykori főispánunkra s polgármesterünkre ki

K f f t " is folítonosan ««**••»»"'
A k<n>l®lntézet választmányi ülése. Az alsó-

Z Z r , scllnec2bíny« kémia- muzetuiek valaaztmanya, o hu S3-án polgármesterünk

hivatalában ülést tartott. Jelen voltak e; 
Goldbrunner Sándor egykori főispánunk, elnök, lovag 
Berks Búbért cs. és kir. kamarás, a Geramb bánya
egyesület képviselője s elnöke, Szilnyai József polgár- 
mester, Kachclman Károly nagygyáros, Kriszta Alajos 
egyleti szánni/.t-gáló, Vörös Ferencz tb. főjegyző. A 
választmány tudomásul vette az elnöknek imézkedeseit, 
melyeket Wagner József egyleti gondnok halála alkal
mából foganatosított, s e mellett megállapilotla a 
közgyűlés jóváhagyásának reményében a gondnok 
özvegyének nyugdiját s fiának nevelési pótlékát. 
Intézkedéseket leli az intézel ideiglenes vezetése j 
ügyében, melyben a in. k. bányaigazgatóság jóakaró 
támogatását nyerte meg, s végül elhatározta, hogy pálya- ! 
zatot hirdet az állás betöltésére, im-lylyel a képesítettség, j 
1000 li-t fizetés, 100 Irt ötödéves póllék. 80 köbméter ' 
tűzifa, szabad lakás, egy nagy kert élvezete van össze- ; 
kötve. A pályázati határidő í. é. augusztus l-je. A 1 
választmány nemesen járt el az elhunyt családjával j 
szemben, midőn a nevelési járulékot s a temetkezési j 
járulékot is megszavazta, melyre a liszli szerződés 
nem kötelezte volna. E melleit jegyzőkönyvi részvétét 
is kifejezte a választmány volt gondnoka elhunyta 
felett.

— Wieszner Adló torvhal, biz, tagságáról —• mint 
múlt számunkban is említettük — lemondott, lemondó 
levelét — melyben kedves (amijeiéi adja annak, hogy 
a város érdekeit mindig meleg érdeklődéssel igye
kezett szolgálni — szószerint közöljük:

Nagyságos és mélyen tisztelt Polgárnagy ur!
Kötelességem Selmeczbányáról elszóld’ és igv 

elhagyom ezen városi, melyben eddigi életem lefolyt, 
melynek fejlődése mozzanatait oly élénk és őszinte 
érdeklődéssel figyeltem, egyleti életében oly lelkesen 
részt vettem és melynek nagyérdemű, általam oly 
bensőén szerelve tisztelt közönsége szerénységeméi 
azzal tüntette ki, hogy már több mint 11 éve e város 
tekintetes törvényhatóságának tagjául megválasztott.

Távozásom alkalmával eme utóbbi, általam oly 
örömest teljesített kitüntető tisztségről ezennel lemon
dani kénytelen vagyok, teszem o/.l pedig ama hőn 
óhajtóit kívánságom kísérőiében, hogy a Mindenható 
Ur Isten áldását kérem ezen ősrégi város mint nemes- 
lelkű, a hazáért és minden egyéb jóért rajongó lakosai 
számára, kérve és kívánva továbbá, hogy a város, 
első sorban pedig annak éltető alapeleme, a bányászai 
fejlődjék és gyarapodjék, lakosai szerencsésen kiállva 
a megélhetésnek küzdelmeit, boldoguljanak!

I. len tartsa meg S Jmcczbánya városát és kö
zönségéi.

Fogadja Nagyságod úgy mint az egész igen 
tisztelt városi tisztikar az irániam annyiszor tanúsított 
jóindulatáért egyúttal hálaleljcs köszönetéinél, melylycl 
valamint legőszinlébb tiszteletemnek kifejezésével ma
radtam Hegybánya, 1897. május bő 1 (>. Kész szolgája

k. fő
Kostenszky Gézának

kében kifejtett buzgó tevékenységét a F. M. K. E.
’ hálálta meg, hogy íárndliatlan volt titkárának 

Nyilrán. nyugvóhelyén síremléket emelt. Ennek ünne
pélyes felavatása vasárnap, e hó 23-án ment végbe. 
Az egyesület helybeli választmányának tagjai szintén 
hozzá akartak járulni az ünnepély díszéhez, s azért 
maguk között gyűjtést rendeztek egy a síron elhelye
zendő koszorúra. Adakoztak pedig; Farbaky I. és 
Heinez II. fi—fi koronát; Kachehnaan F., dr. Sluller 
Gy.. Wankovils L 4 - 4 :  Hámlel \\. Sloreli J. 3 -  3 : 
Bernhardt A., Csiba I.. Goldbrunner S., Hornvacsek 
1.. Joerges Á.. Király E, Krausz K.. Krausz V. (ív.. 
Margólsy ,!.. Marschalkó Gy.. Nyilray L., Podhragyay 
P.. Szilnyai J . dr. Tóth I. 2—2; Állmán I.. Gliauer 
0.. Cseh I,. Ficdlcr G.. Goldner A., Jezsovits K.. 
Knezovils A . Pachmajor J.. Panek (">, Priviczky lí.
Schelle R., Szlanky F„ Tirts R., Vojlás M. 1 — 1 koro- ! ej(f tj.
nát ; összesen 72 korona Ezen ö.-szegböl n koszomra, 
a szalagra, belük, rojt s postaszállitásra 19 frl fórdit- 
fabtH. az adományokat gyűjtő hajdúnak I frl adatott; 
a fennmaradt Ifi frl pedig beszolgáltatod a helyi 
egyesületi választmány pénztárába.

Előléptetések. A lévai m. kir. pénzügyigaz- 
Ba,ósaB területén a in. k pénzügyminislerium újabban 
Benkovits Kálmán ar.-marólhi adóhivatali penztárnokot 
a IX . fizetési osztály I. fokozatába, Linlimr Á min ,e|- 
meczbányai ellenőrt a X. fizetési oszt. I. fokozatába. 
Szeutivanyi Endre ievai és Schönmann Gyula ipolvsági 
adótiszteket a X I. fizetési oszt. II. fokozatába m-ve/Je ló.

“  Gyo^ segély. Helbrik Mihály vár si n a p 
számos teljesen mások kőnyöi ülőiére bízza három kis 
gyermekét s dicséretére legyen mondva bányásziiépünk- 
nek, akadtuk könyöiületes szivüek, kik felszedték az 
elhagyóit gyermekeket az utczáról s magukéi gyanánt 
gondozzák. — Egy Bázler Franc/.iska nevű. 3 kis gyei-- 
mekkcl megáldott szegény asszony már-már belefáradt 

azzal a kérelmével járult polgármeste

rünkhöz, hogy legalább ruháravalót engedélyezzen 
szegényalapból a bálom éves kis gyermek részéi..
kérelemre a szegényalap túlságos igénybevétele......
csupán 1 Irinyi segélyt kaphatott a jószivü asszony • 
mivel teljesen meg is volt eléged ve. — Mily ,Ü,v 
meglepetés orle azonban ugyanabban u iiillunalban 
mikor a polgáimastiaónknál úppen jutón volt Bnfa 
Kobal t es. IS kir kamarái az 1 Irinyi segélyt f. rm,. 
toldoltii mag. Az ily gazdagon segélyezett asszon,- 
annyira inoglapto a nagylelkű lány, hogy azt 
köszönni sam volt kápa Most, mikor o sorokul 
hálálkodva Ígéri, hogy azaulill mag jobban fogj, J 
gyermeket gondozni.

— Halálozás. Özv. Baliga Guszlávné szül. | j0jka 
Mária mnö lenielése e hú 24-én délelöli 9 órakor 
ment végbe, mely alkalommal az igaz részvétnek 
számos jelével találkozóit az áldott emlékű agg úrnőnek 
családja. A gyászszertartásnál számosán vetlek részi 
s az elhunyt úrnő hüli tetemeit nagy szánni előkelő 
közönség kísérte ki nyugvó helyére az evaug. temetőbe 
hogy pár év elölt elhalt férje tetemei mellett pihen
jenek. Baliga Guszlávné úrnő Kis-Garamon hunyt e| 
fifi éves korában s hulláját saját kívánsága szerint 
szállíttatták városunkba gyászoló fiai Baliga Gusztáv 
z.-brezói kir. vasgyári mérnök és Baliga Aurél kör- 
möczbányai kir. pénzverdéi tisztviselő. Béke lengjen 
porai fölött! Ganpari!,- János czipészmester 
kinek elhuny tárói lapunk előző számában 
kéziünk, e hó 20-án nagy részvét mellett ment végbe 
A boldogult több egyletnek volt pártoló tagja mire 
az egyleti helyiségek fölüli lengő több fekete zászló 
emlékezteiéit. A tüzollo egyl., a polgári s társaskör, a 
: olgái i dalkör stb. testületileg jeleni meg. A dalkör 
szép énekkel vett búcsúi érdemes pártoló tagjától, 
Béke poraira! S/eiuer Gyula iyc. 3 oszt. tanuló Imsz- 
szas szenvedés után olhúnyt, temetése múlt vasárnap 
ment végbe, melyen a lyceumi tanári kar és ifjúság 
testületileg vett részi. E nielleti nagy számú közönség 
kiserle ki a korán elhunyt s szép reményekre jogosító 1 
gyermekei nyugvó helyére. Sírja fölött Fekete István 
karmester vezetése mellett az az iljusági dalárda, mely
nek az elhunyt első énekese volt, megható gyász- 
dalt énekelt, melynek hatása alatt az összes jelen 
vollak szeméből előtört a fájdalomnak addig vissza
tartott kő nyűje. Enyhítse a nagy részvét a kesergő 
szülök s lesi vérek fajdalmát!

— Tanulmányi kirándulások. A solmeczbányai 
m. k, bányaiskola növendékei Litschauer Lajos vozer-1 
tanárral, Székely Vilmos és Fuj ubszky Béla tanárral , 
lm 20-an indullak tamilináiiyuljokra, melynek tartama 
alall ellátogatnak Tiszoiczra a vasolvasztó telep meg
tekintésére, Rozsnyóra az oltani ós nadalmlai vas- 
ércztelepekliez. Dobsinán a mérnökségei és ko- 
imkal, a banyákat, jégbarlangot külfejtéseket slb. 
Kassára, Gülnitzbányára is mennek, a hol a vaskóim 
iskolát látogatják meg. Ezután kövclkezikSzomoluokhula i 
(bányászai kohászat), iVlárkuslalva (pöikülök, vaskő-

a magyarosodás J*rde- j bányák és elektromos fúrások) Körmöczbánya (pénz- 
ve,'ö» Kappaporl-lélo érczelökészilő telep)

Az ez idén valetáló akadémiai hallgatók 
pünkösd szombatján tartják meg a szokásos valóin- 
ball. A kik talán megiiivot nem kaptak, de arra igényt 
tartanak, szíveskedjenek Bedö Zoltán valéta elnökhöz 
fordulni. Ili szükségesnek tartjuk még annak kijelen
tései is. hogy a mulatság ugyan b á f  nevet visel, 
hunéin tulajdonképen csak tánczestély, a hova az 
újabb hölgykoszorú is eljöhet egész illetékességgel. A 
tánczestély igen sikerültnek, s a mi fő: kedélvesnek 
ígérkezik.

A lyceumi majálisra, mely június 1-én. ked
vezőtlen idő esetén 3-án lesz megtartva Kisiblyéu. a ren
dezőség helyben nem küld szél „MeghívóM, miről lapunk 
utján is értesítvén városunk n.é. közönségéi, kijelenti, 
mgy szívesen látja vendégeiül a t. közönségei. A dél- 

műsora: különböző játékok, a tánez d. u. 2 és lél 
órakor veszi kezdetét.

Kendőző bizottság: Mieaiiwj János 
Jlöivhor (iyuln főrendező. Honko Pál

yz.i. lierzeviczy Károly lő tin e x rJR ft . Strbo Gyula főbneelms 
Táne/,rendezők: llotliár Gusztáv. Jeszenszky Imre, Mráz. Béla.

tessuier
nőniük.

,|j fő jegy:

Hezegh Miklós. Ktuizal p e r ,
Si'hinidi Vilmos, U hl jár Samu, Vebor József, Wcszely 

Perjenesik Géza, Gyarmatin 
Vargha Sándor. Welser Kornél. Rendezők'
Oszkár, Clirien Gusztáv, Delinga Samu, Drobnv János, Erii János. 
Fabri.-zius Dezső, Peigl József, Franki Ignác/,, Gellén Barna. 
Mancsok Kálmán, llrintka János, Jahoda Emil. Jahoda János 
bederniayer Vinczc, Lehoi-zky Géza, Maver Pál, huiliiiyi Ármin, 
l ’oscli Adolf, Bell Béla, Schollo Gyula. 6eidl Vilmos, Soltz Klsmér. 
Szarvas Kálmán, Szép Béla, Tollucli István, ütezns Gyula.

— Satnyulunk-e? Közegészségügyi statisztikánk 
sajnálatos konzek venciái ugyan nem érvényesek aka
démiai fiatalságunkra. Hogy szem re-fii Ire derék legé
nyek. azt eddig se volt okunk kétségbe vonni, de tZ 
alkalommal hivatalosan 1.-tl kijelentve az ö testi hibát- 
lanságuk. Mert a királynak csakis erős, ép kézláb fér
fiakra van szüksége, s a jelen évben csudálatosán nagy
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|.,ka niogyen akadémiai ifjúságunknak a király 
érán'- Huszonnégy harmadéves erdész közt tizenöt, 
LJ V vyii-táns bányász között nyolez katona van. 
issze-ie mintegy hetvenkét perczeni esik. a mi 
,j v i s z o n y o k  közt tisztességes szám. Adja az ég, 

ez[ mondhassuk el az egész magyar fiatalságról 
Hány a választó ? K kérdésre csak hozzávetőleg 

Ihetiink ugyan, mert az orsz. képviselőt választók 
'vis-iki névjegyzéket a közp választmány még csak 
' n fogja inegállapilani, annyit azonban jelezhetünk, 
l'v az összeíró küldöttség (Platzer Jenő elnök,

, líiolil Géza, Oszvald Gusztáv, rendes tagok, Vörös 
■ |.C1U.Z küld. jegyző) három napon tartott ülésében, 

|Y,n a v. pénztár részézöl Kalmár István, a város-
* székből pedig a rendörbiztosok voltok részt, oly 
iedménynycl állilolta össze, hogy a belvárosban f)40, 

llodruson öl, Bél a bányán 42, Stcffnllón 80, Bankán 
^  (.'.Fucbslochon 28, összesen tehát 778 választót

A folyó évre 7G4. választó neve szerepel az
• Handó névjegyzékben, mihez képest 12-vel több a 

■orulai a jövő évre. Az átlóhátralékosok száma,
kiknek neve a névsorból kimaradt, 58-al, az idegen 
Uosoké podifcf 10-et lösz. a szolgálati viszonyban 
kv6 egyébként felvételre jogosultaké 13.

A lyceumi tanítóképző egykori növendékei- 
kik a melleit, hogy a tanítói szakot teljesen be

rni;. ;> 8-ik osztály tantárgyait is hallgatják, mindo- 
Djj(’l elismerőleg nyilatkoznak az illetékes körük. Az 

rendszer mellett nemcsak alaposan képzelt tanítót 
jver a tanügy, de a társadalom müveit, tágabb látkör- 

biió taggal is gyarapodik azon iljakban, akik ez 
intézetből kikerülnek. Szívesen vettük hírét annak 
i sikernek, melyet a .zólyom-járási tanítói kör c hó 
!3>án tarlóit gyűlésén llelyvig Ede háhaszéki tanító, 

iánk egvkori növendéke s városunk szülötte „Mik 
.1; oktatás sikerét gátoló akadályok?" czimü értekezé- 
.vt'l aratóit. A nagy szorgalommal kidolgozott érte
lezés lekötötte a kör tagjainak figyelmét, miként ezt 
3 ,Felvidék" is megerősíti s többek hozzászólása 
lián egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönetét nyert a

,897. n>alus

röl. I

- Közutak bejárása. A magyar állam területén, 
lev/i közutakat a f. év június havában cs. és kir. utász- 
talonatisztek fogják bejárni. Kezdődik a bejárás a Szl.- 
M íl—Küimöcz—Riböcz, majd Ordödy Pál puszin, 
Udvar cl. harmadsorban Komárom --Nngv-Kálna—Sel- 
iieczbáiiva ITíjdniki ulon kitéréssel Garam-Berzencze 
aenl-keroszli ulon A kimutatásból következtetve a 
seWi id bejárása június 5--6-ára tehelö.

Harmadik osztály a gyorsvonatokon. A 
Hullámvasúink igazgatósága azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy gyorsvonatokon 3-ik osztályú kocsikat is járasson 
Eterv kivitele esetén, a mi csak a jövő évben várható,
,i szomszédos és a kisebb távolsági forgalomra nem 
fog kiterjeszkedni a kedvezmény.

— Selmeczbányai iparos körré fejlődött immár 
37 a kis lelkes csoportból alakult „czipögyári kör", 
melyről lapunkban több alkalommal volt már szó. Az

aló közgyűlést e hó 23-án vasárnap tartották 
meg. mely alkalommal Fizélv Karoly műlakalo- 
simkat elnökké, Lestynnszky József m -szárosl es

.GzipészM, melyek vele foglalkoztak, a körből 
ki. továbbá, hogy az elnök és jegyző köszönjenek le 
tisztségükről. Mikul- ezek arra hivatkoztak, hogy ők a 
parancsnak csakis a kör tagjainak beleegyezésével, 
lehal közgyűlésen felelhetnek meg, erre a jogos észre- 
v''teli' az igazgató azzal felelt: tekintsék tehát magu
kat elbocsátottaknak, s el* is bocsátotta őket a gyári 
munkások kötelékéből. -  Hogy ezen eljárás milyen 
jellegű, ezt kiki megítélheti, ehhez képest meny- % 
nvire nemes Szabó Gyula elnök és Chvála Adolf jegyző 
eljárása, kik a feléjük irányuló bizalom elöl. mely ökot 
az uj körbe is beválasztotta volna, akként tértek ki, 
hogy nevüket nem engedték a jelöltek névsorába fel
vétetni csak azért, mert nem akartak szálkául szolgálni 
az ellenpárt szemében, mely ama külbefolyás alatt 
állott, s nem akartak a választás rendes menetének 
valamint esetleg a békés átalakulásnak ártani. - Mint 
kiválóan kellemeset említjük itt fel, hogy az átalakuló 
ülésen az akadémiai ifjúság nagy számban jelent meg 
vendégképen, az ügy iránti érdeklődésből, miért az 
iparos ifjúság nevében Vörös Ferencz választási elnök 
meleg szavakban mondott köszönetét. majd a választ
mány átiratban fejezte ki köszönetét. — Megjelenésük 
általánosan jó hatással volt az iparos ifjúságra s jelen 
volt önálló iparosainkra, amiért ez utón mi is köszö
netét mondunk a lelkes akadémiai ifjaknak. — Vissza
térve a választás tényére, tisztviselőkul még a követ
kezők választattak meg: Thuránszky Vendel pénztár
nokká, Chvala Lajos gazdává, Chodvács Andor könyv
tárossá, Lopták János, Bcnedikty István és Patta Imre 
jegyzőkké, Csepolla József, Visnyovszki Dániel. Sója 
Benő, Rubinszky József, Ghoé Ferencz ellenőrökké slb. 
A választmányba 24 lagot választottak.— A közgyűlés 
bezárása elölt Vörös Ferencz elnök a győztes pártot 
győzelme előnyeinek nemesen való felhasználására fi- 
gyelmezlette, az ügy iránti szereidet, kötve telkükre, 
miből folyóiag mindattól tartózkodjanak, a mi a másik 
pártbelieknek kellemetlen. De a volt ellenpártot is biz
tatta, hogy feledjék az állítólagos sérelmet, ne ejtsék 
el az iparosság kulturális ügyét, lépjenek bizalommal 
az uj körbe, melynek ugyanaz a szelleme, a mi a ré
gié, csak neve változott meg. Midőn e soiokat be
fejezni készülünk, el nem hallgathatjuk, hogy Andro- 
vits Béla r.-biztos, mint a rendőrség képviselője dere
kasan töltötte be lisztét úgy az ülés folyama alatt, 
mint annak végeztével is, a mikor nehány elégedet
lenkedő felbujtogatlalva zavargást akart okozni. E 
helyen is az a szavunk az iparos ifjúsághoz: lépjenek 
be mindannyian az uj kőibe, valamint iparos meste
reink is; virágozzék soká a „Selmeczbányai iparos kör"

egyes iparlársulal elnökét nlelnökké, Vörös Feron- 
C7,e! lapunk főszerkesztőjét pedig tiszteletbeli elnökké 

ollók. A nevezetteknek azon a réven jutott e 
tisztség osztályrészéül, mert a múltban mar mindegyi
kük szerzett érdemet a selmeczbányai iparos ifjak 

irányú törekvésének elősegítése körül. A 
választsist Vörös Ferencz, a cipőgyári kör volt diszelnöke 
vezette, kinek nem csekély tapintatra volt szüksége s 
bizony meglehetős erélyt kebelt kifejtenie, hogy az  ̂
''les ellentétek között a kellő mértéket eltalálja s a ! 
választási az erős ellenzék meg no gátolja. Hogy úgy j 
a felszólalások, valamint az elnöki randiéülasitó , 
szavak a szokástól eltérően keményebbek voltak, az a 
helyzetből lermészotsfflüen folyt. A kör Küü 
Hja nst ujj® Kilőtte a kőzmíívelödési Bgyel, »* 
Iijitók meg attól az illotóktolen hoavalkozásíál fel - 
Hók. i, molylyol Scltwar/ Lipól c/ipf>p.vóiii Iga*ipil6 

'ószór,-,] lalálknzlak. E* a kölcsönös féltése a kőzüs- 
"fyni'k részben diesérotéro válik mind a kel pártnak, 
’-'k az a kőiről illcKklelcnlil jött beavatkozás hilláz- 

melynek nyomása alatt a szégény ralpígyáii 
bbk n ki nyes helyzolhe jutottak, hogy ko- 

"féra dójuk parancsa és meggyőződésük szava közöli 
kell..,! választaniuk. — Ha ez a káros betolják nicg- 
öanik, mint ahogy meg is kell sziámié, akkor a 
.Seltueczháiiyai Iparos-kör'1 -le' az eddig elégedclbn 
kvdők is be lógnak lépni tagokul s lösz egy erős Ipa- 
""•körűnk, mely varosunk s környéke iparosait kivé- 
1,1 nélkül tagjaiul fogja bírni. ■ Hogy ez illetéktelen 
^avatkozás mennyire ment, annak felderítésére csak 
a,lnyil hozunk fel c helyen, hogy a czipögyári igaz- 
' ! aiegparancsolla a czipögyári kör vezetőinek, hogy 
J .Selnieczh. Hiradó“-t és a Budapesten megjelenő

_  Selmeczi találmány. Nagy érdeklődés tárgya 
esténként az az aeetylengázfejlesztö készülék, mondjuk 
röviden arelylcn-lámpa, mely Gresits helybeli réz
műves lakásán ugv a földszinten, mint az emeleten 
oly meglepően szép világosságot áraszt s mely tudo
másunk szerint selmeczi találmány. Egyéb jó tulaj
donságai s előnyei melleit az az előnye is v n ennek 
;■ selmeczi találmánynak a külföldi hasonczélu talál
mányok fölötl. hogy kezelési- bármelyikénél egyszerűbb 
s ái a ü -8-szorla kisebb azokénál Mindezek oly 
előnyök, melyek fényes jövőt biztosítanak o talál
mánynak. Feltalálója szakember, a ki tudományos 
alapon dolgozta ki tervét s Gresits Géza volt lyceumi 
tanulóban valamint ennek atyjában Gresits János 
rézművesben oly ügyes iparosra talált, a kik tervét 
megvalósították. Most egyelőre csak ennyit szólunk ez 
uj selmeczi találmányról.

A F. M. K. E. ellen irányuló közleményére 
n ..Selmeczbányai Heiilap'-nn.k ezúttal csak annyi! 
villa-zulunk, hogy az az állítása, mely szerint „Sel- 

i ni rézbánya és környékének vajmi kevés, sőt mond
hatjuk, semmi sem jut a F. M. K. E áldásiéiul" 
mán bir alappal, meri tudomásunk szerint eddig a 
F. M. K. K. tarlolla fenn a bodrusbányai óvodát, 
valamin! a sloffiillóil is; továbbá küldött löbb ízben 
50-  100 frlnyi jutalmai Városunk s vidéke tanítóinak 
S intézőiéinek. A közöny úgy is elég jövedelmi fonást 
tart elzárva, molylml bfiven folyhatna ti F. M. Ív F.
.. illeni választmánya révén egyes kulturális inlezme- 
nveink javára az anyagi - erkölcsi erőt elősegítő 
pénzbeli adomány, no vegyük 
közleményekkel még azoknak a 
egylet mellett még kitartanak.

Iparosaink és a párisi világ-kiállítás. Ily rzim 
ilall a Beszlerczebánván megjelenő .Közgazdasági 
Közlemények" a következőket Írja : Alig hogy megin
dullak az IIKKI. évi párisi világkiállítás ügyében a 
munkálatok, már is a szédelgők égés* serege kezdi 
meg működését. Arról értesülünk, hogy n mull ovi 
országos kiállításban (észt vett iparosaink felhívásokat 
kaptak valami „ i n t e r n ,iliomde exhibitions commission*

dón ilyen vállalatiéi Ha valamire szükségük van, for
duljanak a kamarához, a hol minden tekintetben fel
világosítási és útbaigazítást nyernek.

„Vasárnapi Lapok“ Kedvezménye állami, 
vasúti hivatalnokoknak, tanítóknak, lelkészeknek és 
postai alkalmazottaknak. A .Vasárnapi Lapok," mely
nek főszerkesztője: Beniczkyné Bajza Lenke, felelős 
szerkesztője Prém József dr. és szerkesztője Miskolczy 
Henrik ma Magyarország legszebb szépirodalmi képes 
hetilapja. A .Vásárnapi Lapok* egyszerre? kél regényt 
közöl, ezenkívül kél önálló lárcza cz.ikkel jeles nevű 
íróktól, költeményeit, melyekből minden számában 
hármat közöl, az ismert küllők Írják. A „Vasárnapi 
Lapok" czikkei oly gazdagok, szellemeseké kedvesek 
és mi fő magyarosak, hogy élvezettel olvashatja min
den műveli ember. A „Vasárnapi Lapok" kizárólago
san magyar írók és küllők tollából eredt közleménye
kéi hoz, ezenkívül képei szintén csupán magyar embe
rekéi, eseményeket, hazai nevezetességeket, fürdőket 
és kies vidékeket mulat he. A .Vasárnapi Lapok"-a- 
1. czimed kedvezményes áron kapja, még pedig 8 frt. 
helyett egész évre G frl. félévre 3 frt. negyedévre 1 
frt. 50 kr. A „Vasárnapi Lapok“-ra tehát szives meg
rendeléséi. kérjük mielőbb foganatosítani, illetőleg arra 

: előfizetni szíveskedjék. A .Vasárnapi Lapok" kiadót 
hivatala: Budapest IV. Újvilág u. 25. sz. A .Vasárnapi 
Lapok" szívesen küld mutatványszámot.

Az Ezredéves Diszalbum. Mini budapesti le
velezőnk értesít, Türk'l Lajos Nándor a „Központi 
Hiradó“könyomatos politikai napilap felelős szerkesz
tője. már hónapok óta nagy ügybuzgalommal gyűjti 
az eredeti aláírással ellátott arczképeket és életrajzi 
adatokat egy rendkívüli szép, művészi kivitelű „Kzer- 

: éves Diszalbum “-hoz. A szóban lévő nagy diszalbum* 
nak az lévén czélja, hogy a jövendő nemzetek, száza
dok múltán is egy csoportban láthassák azon kitna- 

| gasló vezéregyéniségeket és a közügyok élén állott sze
mélyeket. kik a dicső magyar nemzetet a XlX-ik század 
végén, illetve bejövetelének 1000 évfordulóján a máso
dik ezredévbe vezették át. Tekintve, hogy ezen örök
becsű mü a jövendő nemzeteknek tájékozására és 
utódainknak büszkeségére fog szolgálni, igen kérjük 
közönségünket, hogy a nevezett szerkesztőt a szóban levő 
örökbecsű mü megalkotása érdekében kellő támo
gatásban részesi teni méltóztassanak.

— A t. hölg-yközönség’nek. Kik olcsó és Ízléses 
selyem gyapjú és nyári mosó kelmét akarnak vásárolni, 
ajánljuk U'eimr Mátyás (Budapest) Andrássy-ut 3. leg
nagyobb divaláiuházának legújabb tavaszi minlagyuj- 
teményét, melyei Íny yen és bérmentre küldenek meg. 
F o n to s !  Megírandó, hogy mily minőségű és körülbollűl 
mily áru szövet vagy selyem-minta küldessék.

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Azon lesújtó csapás súlya alatt, mely felejthetetlen 
jó férjem Wagner József elhalálozásával ért. némi 
enyhét nyújt mély fájdalmamnak azon nagy részvét, 
mely a gyászos eset alkalmából megnyilatkozott. Nem 
mulaszthatom el tehát fiaim nevében is köszönetét 
mondani mindazoknak, kik részvétükkel osztoztak mély 
gyászunkban. Köszönetéi mondok különösen a dal- 
és zenekörnek. a különféle egyletnek, a rom. kálit, 
nöegylet választmányának, a koszorúkat küldőknek, a 
(emelésen oly nagy számban megjelenteknek, de főleg 
lovag Berks Róbert csász. és kir. kamarás és a báró 
Goráiul) unió képviselője ő méltóságának azon meleg 
barátságáért, melyet boldogult férjem iránt mindenkel- 

most elhalálozása alkalmából is tanúsítani 
volt.

Özv.  W á g n e r  J ó z s e f n é ,
ei nevében is.

ron, és

cl hasonló 
kedvét is. a

hírlapi 
kik az

t „daliái a lók közbenjárásukul, természetesen jo dí
jazás mellett felajánlják. - különféle kitüntetéseket 
helyeznek kilátásba. Óva intjük iparos köreinket inin-

Köszönetnyilvánitás.
Fogadják mindazon jóakaróink és 

kik szerel el I édes anyánk özv. Baliga Guszlávné szü- 
btlfll Lnjka Máriának elhunyta illetve temetése alkal
mával drága halottunk áldott H i t e l e k é i  és bennünket 
is oly igaz részvétükkel megtisztellek, mély hálánk 
őszinte igaz kifejezését

Selmeczbánya, május 24-én.
Az elint n „Imk gyászoló gyermekei.

N Y I L T T É R.
ll, .„„o lu -rB-»el;! cm ráki, .kk.r valódi. h»ka.tott.nt 
gyáraiul)*'! r« ndeük --fekete. f̂ g mintásakat 
Ihniwtot'^3 a t'(mint egy 240 különböző minőség és 2000 \ 
mintázatban s. a. t. poxtiilrfr <'» vrt in «•««*■» «
In- /iio/. sí/.illlitvti ÓH m in ták a t posta tordultft* 
Vil i  k ü ld : llenmüMMjí <é. «’*. k. í'dvJiri Kiló) Nd l.em gy tfiuielilMMi. Svujozba t/.im/.ett le
velekre lo'kros, es levelező lapokra f. kros bélyeg 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan ehnteztetneb. 1



Czipészüzlet átvétel.
T. ez.

Becses tudomására bátorkodom hozni, 
hogy a selmeczi takarékpénztár tulajdonát 
képező Flemming-féle házban lévő

czipésztlz le te t
Gasparik János úrtól átvettem összes be
rendezéseivel. ,

A midőn van szerencséin ezt tisztelettel 
szives tudomására adni, egyszersmind kérem 
nagyrabecsült pártfogását, annyival inkább, 
mert tarlós, szép kivitelű és jutányos áru 
munka álla! főtörekvésem leend teljes meg
elégedését minden tekintetben kiérdemelhetni.

Üzletemben nagv raktárt tartok kész 
gyermek, női és úii'czipőkből, melyek dús 
választékban jutányos árak mellett állanak 
t. vevőim rendelkezésére.

Még egyszer kérve becses pártfogását 
ni arad ok

Selmeezhánva, 1897. május havában 
kiváló tisztelettel 

BÁNIK LAJOS czipészmester.

Jelzálog kölcsönöket
földbirtokra 3 1 házakra 4 1» °0 más
nemű ingatlanokra 5° 0 mellett legmagasabb 
összegekben ajánljuk. E kölcsönök konvertá
lásoknál bélyeg és illetékmentességei élveznek.

Erdő kihasználások, birtok parcellá
zások átvétele. Birtokok szövetkezetek
nek hosszú leflzetési tartam ra eladatnak.

MAGYAR LIOYD
közgazdasági vállalat

3—12 Budapest, Király-utcza 70.

Van szerencsém a n. é. közönséget 
értesiterii, hogy Zólyomban a mai kor ij. 
nyeinek teljesen megfelelően felszerelt

s z o b a f e s t ő - m ű h e l y t
rendeztem be. hol elvállalok minden e szak
mába vágó munkákat, u. m.

szoba- és czímfestést, mázolást, 
0  padlózatbefestést, aranyozást stb.
£  Úgy hazánk fővárosában mint Berlin első 
^  rendű műhelyeiben szerzett tapasztalataim 
• •  folytán a nálam készítendő munkákat, min- 
w  denkor a legcsinosabb és tartós kivitelben, 
®  a legolcsóbb árak mellett készítem és fö- 
£  czélom tisztelt megrendelőimet a legponto

sabban kiszolgálni, miért is kéiem becses 
pártfogását.

Zólyom. 1897. május 17.
Kiváló tisztelettel

Silberkraus Adolf
jutalommal kitüntetett .szobafestő.

:s
:

IKITŰNŐ PADLÓ-MÁZ!
puha padlóra.

Linóleum padló-zománcz
3 árnyalatban

Eisenstádter testvéreknél Bécsben.
Teljesen használatra kész, csinos és 

czélnak megfelelő 1 kilós dobozokban.
Linóleum padló-zománcz egy óra alatt 

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

Linóleum padló-zománcz közvetlenül a 
dobozból mázolható fel.

Linóleum padló-zománcz használata sok
kal olcsóbb, mint a többi padlófénymáz,

Kapható minden nagyobb festék- és 
ffyógyárú-üzletben.

Kapható Selmeczbányán: Engcl Zsig- 
_mond és Kransz \\\ (í. uraknál. 4 - 6
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TUDOMÁSUL
Mély tisztelettel vagyok bútor a nagyérdemű közönségnek becses tudo

mására hozni, hogy egy idő óta tartó betegeskedósem nem engedi meg, hogy

c z i p é s z ü z l  e t e m e t
akként vezessem, miként azt eddig tevém. Kénytelen voltam tehát üzle
temben egy a fővárosban hosszú időn át működött, kitűnő ügyesség és
Ízléssel bíró

s  z  a -T o  á s z t
s ki — azt bízvást állíthatom — 
legnagyobb sőt legflnnyásabb

alkalmazni ki helyét már is elfoglalta 
a czipészet és czipöszabászat terén 
igényeknek is megfelelni képes.

A midőn ezt tudomásul venni kérem, egyszersmind köszönöm az eddig 
tapasztalt pártfogást és kérem azt üzletem részére továbbra is fentartani, 
annyival inkább, mert üzletem áru rak tá rá t mindennemű kész női-, 
férfi-, és gyermek ezipőkkel a mai kor igényeihez képest dúsan, nagy 
választékban felszereltem.

Selmeczbánya 1897. április hó 15-én.
Teljes liszlelctlel

Langauer József.

Ajánlja mindennemű

úri-, női-, leány- és gyermek-csizmáit és czipoii
dús választékban.

’ü —  MMWW— i» • -

Mérték utáni megrendelések és javítások gyorsan és pontosan 
eszközöltetnek.

I
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Vidéki megrendeléseknél kéretik egy használ! czipőnek mintául t 1'
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küldése.
Becses pártfogásért esedezik

r  i  n  d  t  I s t
8 5 , i , l  ji j> e  w i , VI. kcr. Szondy-utcza 51. szám.
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
(ezelőtt WALSER FERENCZ)

B U D A P K S T E N ,  V I .  k e i- .  K ü l s ő  v ü c z i - n t  - I S .  « z f im .

Sflpgflnyoíim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.
( a i i i r :

mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40% széiimeglakarilás), petróleum- és 
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertöröket, gőzkazánokat, elömele- 
gitöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, 
szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitményeket vasból. Tüz- 
fecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztiszlasági szereket, 
öntöző-kocsikat, sárkaparó es seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi 
szereket, mint gőzfertötlenitő készülékeket és 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,
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. 9—40

’.T  - - . 5  3 * m • *
Laptulajdonos JOEKüFS Nyomatott Joerges Agost özv és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897.
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