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Kisipart az ösipar mellé!
Városunknak úgy természeti fekvése, 

mint talaja s földjének rétegei évszázakra 
jelölték ki a lakosság zömének hivatását, 
foglalkozási módját.

Bányászok lettünk a természet s egyéb 
viszonyok parancsszavára a testünk és tu
dásunk erejével derekasan hozzáláttunk hi
vatásszerű munkánkhoz: az anyaföld szint
jének s keblének fosztogatásához.

A telt erek szerte ágazó menetében 
már már a Vulkán ős lakához jutottunk, 
kiaknázva minden kincset, fémet, erezel, 
mit emberi kéz és ész értékessé tehet s ez 
alatt beteljesedett rajtunk a költő mondása, 
hogy a bányász, ki kincset ás egész világ
nak. maga éltes és szegény.

Bizony szegények lettünk, különösen 
azóta, mióta az emberek számító Önzése azt 
a két. fémünket, mely ott lenn az érez keb
lében oly békésen fér el egymás mellett, 
itt a föld szilién egymás ellen fegyverül 
használja: az aranyat és ezüstöt.

A metallizmus jelen harcaiban az arany 
a győztes s igy együtt szenvedjük ne
héz igáját, a legyőzött értékében csökkent 
ezüsttel.

De győzzön bármelyik is, erős a meg
győződésünk, hogy nekünk Selmecbányáink
nak immár más foglalkozás után is kel! 
látnunk, nemcsak a bányászkodásra szo
rítkoznunk. hisz az anyaföld, ha adja is még 
a nemes ércet, oly nagy tömegben már nem 
adhatja, hogy fokozott szükségleteinket en
nek kiaknázásával, feldolgozásával fedez
hetnék.

E más foglalkozás nem lehet egyéb, 
mint nagyszámban meglevő tanintézeteink 
fejlesztése és iparűzés.

Nagyobb gyári iparvállalataink már 
vannak, a nép javát akarva, most már a 
kisipar fejlesztésére törekedjünk, mert mig 
a gyári vállalatok nagyobb előnyei mellett 
Ott látjuk az elmaradhatatlan nagyobb hát
rányokat is, addig a kisipar virágzása csak 
jót szülhet, üdvösét a társadalom egyik 
leghasznosabb osztályára az iparoséra s 
közvetve mindnyájunkra mint fogyasztókra.

Szakítsunk már egyszer azzal a bal- 
véléménynyel, mely annyi kárát okozta 
városunknak, hogy csak a bányaipart kell 
fejlesztenie, gondoznia az államnak s tár
sadalomnak. A hajlamok különfélék s az

élet igényei i s ; tehát nem szorítkozhatunk 
csupán egy foglalkozásra

Menjen tovább a bányászat a maga 
utján, melyet részére múltja s a fejlettebb 
szaktudomány kijelöl, de adjunk a kisipar
nak is segítséget, nyújtsunk teret, melyen 
erejét kifejtheti.

Eddig esak fájlaltuk, sajnáltuk, hogy 
semmi olyan iparfejlesztő intézménynyűi nem 
rendelkezünk, mely lakosságunk hajlamát, 
a városunkban egykor létezett iparágak 
csiráit figyelme tárgyául választaná, vagy 
uj, még itt nem űzött, de biztosan beváló 
iparágak meghonosításához útmutatást,iiányt, 
tervet adna Eddig fájlaltuk ezt, de must 
már elkeseredünk e mellőztetésünkön.

Felharsant az ébresztő „teremtsünk 
ipart,* halljuk a jelszót, országszerte han
goztatják a Kárpátoktól Adriáig s ország
szerte megmozdul a társadalom, az érdek, 
a kéz és kar, hogy a mentő munkából ré
szét kivegye. Nálunk csak a vérünk moz
dulhatott meg, karunk, kezünk kötve, sza
vunkat meg nem hallják azok,! a kikhez 
leginkább szól az ébresztő. Az iparosok és 
kereskedők elmulasztották a cselekvést, s 
most e mulasztásuk következményeinek a

A „SELMECBÁNYÁI HÍRADÓ" TARCAJá.
Temetés után.

A „Selmecbányái Jlirailó" eredeti tárcája. —
A júliusi nap sugaraitól izzó a homok —

> íia ereznének és gondolkoznának még azok, 
kik itt, a lem utó homokbuckái aluli porladnak,
;i sarkvidék jéghegyei alá kívánkozva látnák be,
11 * * r y akkor is csalódtak, midőn sírink bánijait 
liüvüseknek remélték.

A sírok mögőll, a halál-kertész által még 
be nem ültetett területen, nagy lóitokban nyílik 
•i pipacs. A természetnek ez a csavargója min
denütt jól érzi magát s vígan tárja ki virító kely- 
hcl. Az a néhány szikár akác, mely a táblákul 
F/.egi, csak arra való, hogy együtt szenvedjen az 
‘'Rítta járókkal; mert árnyékot alig vet.

A szöcskék, a pipacs közé lapulva, ezrivcl 
zizegnek s ncszczúsük tulhangozza a „ Miatyánkol* , 
melyet három sirásó épen most mormog el az 
■ . vik nyitott sir szélén fekvő koporsó földit

A halottas kocsis, pipára gyújtva, elhajtott
I ak kél rozzant omnibusz áll az utón. Ez is 
r így fényűzés, mert azok, a ki* a koporsót körül 
vi szik, akár az egyikre is ráférnének.

Nehány öregasszony állott, örülve, hogy nem 
kik kell a koporsóban feküdniük, Kél, három 
i fi áll közöltük, hol a jobb. hol a bal lábára

II bezkodve, kalapját forgatva. Nehány lialal leány

kíváncsian sőt vágyódva nézeget .1 koporsó fölött 
a fiatal emberie, a ki n hallóit lábainál állva 
kisirt szemeit mereven szegezi a koporsóra, mintha 
a deszkákon át mégegyszer Iáim akarná szegény 
fiatal, halóit feleségének most oly sárga arcát 
melyen egy sor, számára, a legszebb rózsák virullak. 1 

A lialal ember balján, kövér vörinképn, 
urasnak látszani akaró, alacsony ember all, jobb
ján fiatal, foketemhas csinosii. sugártermet leány, 
a ki szintén csak öl nézi.

Az. „ámen14 is elhangzóit, a sírásók megfogják j 
a kötelet, rá fektetik a koporsói, mely aztán 
lassan száll alá a sírba Már csak a felgyüródőlt 
szem fedő fodros fehér csücske látszik, mintha a 
halóit keze intene utolsó islenhozzádo1. Eltűnik 
az is: dobogva hull a homok a koporsóra, lelik 
a sir, emelkedik a halom, A résztvevők nem 
tudva mást mi; csinálni, mozogni kezdenek, csak 
a fiatal félj áll mereven, nézve, hogy mini Ifiül 
el minden, mint nő a sirhalom. Midőn az. ala
csony. kövér, vörösképű ember, nagy méltóság* 
gal kiosztalva a sírásók között a csekély borra- « 
valói, a fiatul férj karját megfogván, nagyobb 
jószívűséggel, mint bölcsességgel szólt • Úgyse vár
hatjuk meg. a mig föltárnád szegény, gyerünk. 1 

Ezzel magával húzta a meg mindig vissza- 
vissza tekintő fiatal embert A leány metéltük 
lépkedett s a többiek is utánuk indullak.

bök kinálgalás után elhelyezkedtek a kocái

kon s a gebék, a kellő ostorcsapások által mély 
álmukból felébresztetvén, nekileküdtek a homok
nak s az omnibuszok nyikorogva gördültek tova

Én ugyan nem mentem velük, de úgy hiszem 
hogy a fiatal özvegy ember vörösképü kincstar
lója, az első utszéli korcsmánál ,álljt“ vezényelt.

A fiatal özvegyember a házmesleréknél 
vacsoráit. A házmester, az a bizonyos vörősképü 
nr s szemre való leánya, egyre kinálgatják a 
jóféle vörös borral.

Igyunk. Kovács ur, — szól a házmester, 
szegény jó feleségének úgyis vége van.

Fél évig ápolta hűségesen, de nem segíthe
tett rajta, maga még fiatal, csinos ember, jó kereső, 
ne búsuljon, kap még maga feleséget, akár min- 
denik ujjara tizet is. Igyunk hát a jövendőbelije 
egészségére.

Igyunk, de ne arra, szólt Kovács; főihajtotta 
poharát és elgondolkozva könyökölt az asztalra.

Ugy-c nem mondja föl a lakást Kovács ur, 
ugy e iic iii megy el innét, majd én rendben tar
lóm a lakását, szólt a leány

Mariska kisaszony, szólt Kovács, őzt már 
nem fogadhatom el. Olyan jó volt szegény bol
dogult feleségemhez, hat hosszú hónapon át úgy 
ápolta, mintha testvére lett volna. Most még 
engem i- elárasztana szívességével? Sohse tudnám 
meghálálni, a mi sok az sok, nem fogadhatom el.

Ha akarná elfogadná, de látszik, hogy sza
badulni akar tőlünk, szólt Mariska duzzogva.
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js 111 yii nyomja őket k lia egyesek ián kiállják 
is a siető átalakulások nyomását, várositok 
iparának,kereskedelmének megmentését, fej
lesztését nem töltik várjuk többé.

Mozduljon meg a társadalom, adjon 
magáról életjelt e téren is, támogassa azt 
a város, hatóságot, mely hosszú évek éta 
egészen magára van hagyatva a mentési 
munkában, adjon neki eszközt, erőt a kivi
telbe/., meglássa, hogy kivívja a kivan! 
sikert.

Hogy az ilyen együttes működésnek 
első vívmánya egy iparfejlesztő intézmény 
lenne, ezt természetesnek tartjuk, legyen 
aztán ennek iparfelllgyelőség, vagy akármi a 
ncve.de ez az első követelmény, hisz a magas 
kormánynak csak kell egy oly közegének 
lennie, mely szakvéleményt adjon egy-egy 
kívánatra, előterjesztett tervre.

1 la ilyennel rendelkeznénk, mint a 
hogy kisebb városok, melyek jobb viszo
nyok között vaunak, nem csorbult volna 
ennyire többször hangoztatott érdekünk, az 
ipar s kereskedelem érdeke.

Ámde mi nálunk csak átutazóban for
dul meg néha napján a kazánvizsgáló állami 
közeg, a ki mellesleg az ipar fel ügy elő ói
mét is viseli, a kereskedelmi s iparkamara 
létezéséről leginkább a betegsegélyzö-pénz
tár révén veszünk tudomást. (Ezt az intéz
ményt is I. fokú iparhatóságunk buzgal
mának köszönhetjük.)

l’edig vámsunkban s környékén több 
a kazán, melynek testi épsége fölött a ka
zánvizsgáló iparfelllgyelőség őrködik, mint 
kerülete 3 megyéjében, s a beteg iparos 
száma nagyon megcsappanna, lia egész
séges nagyobb darab kenyérhez jutna na
ponkint.

Hogy nagyobb kenyeret, keresetet csak 
teremtő eszmék segélyével szerezhetünk, 
nem pedig statisztikai rubrikák szorgos ki- 
töltögetésével,ezt bizony Ugatnunk fölösleges.

Ne késlekedjünk tehát, de teremtsünk!

De kereta. kérem Mariska kisasszony, hogy 
mondhat ilyet, au ne haragudjék — szült 
kovács — s meglógta és gyengéden szorongni ni 
kezdte a szép leány kezeit, a ki szemmel lálha- 
lolag örült ennek.

A házmester se haragúdon, apró hetiizoll 
szemei vidáman csilloglak : löltütl és ivóit.

Ekkor valaki benyitott a konyhába s csak 
úgy az ajtókul szólt: házmester ur, a nagyságos 
ur hivatja.

A házi ur? szólt a házmester; fölvette az 
agyi a dolotl kállaiját, meghagyta leányának, hogy 
mulattassa a vendéget s kiment.

Kovács még mindig a leány kezeit szoron
gatta s egyre zavarodollabhan mosolygott; a 
leány se Indult mit szólni, csak az arra tüzelt. , 
Végi,1 tülugroU s azl mondva, hogy melege van, 
könyelili iuhut vesz magára, kiment a konyhába 
"t! tipegett, lapugoit, egyszerre csak fél halkan 
szólt: ej ez a kapocs.

Majd segilek, szólt Kovács neki bővülve, 
fölugrott s ki ment ö is.

Mariska ép akkor rántotta le magáról a 
ruhaderekat > szép fehér nyaka, vállai, keble, 
karjai fedetlenül világilotlak a kis süléles kony
hában

A férfinek a vér a fejébe szalll, édes mohó
sággal ragadta meg a leányt, olt csókolta, a hol

A távol lakó korinán) közegek nem fogjuk 
népünk hajlamát kiismerni, hogy ennek 
alapján javaslatokat rorjeszszenek te l: pó
toljuk mi e hiányt, tegyük komoly tanul
mány tárgyává közös hajainkat s mikor 
úgy tudjuk, hogy a magas kormány külö
nösen a kereskedelmi ministerium is kosz* 
■seggel támogat bennünket jogos kívánal
maink megvalósításánál* emeljük tel sza
vunkat ott. a Inti kell, a hol szívesen 
meghallgatnak bennünket.

A virágzó kisipar elősegíti az ősbánya- 
ipar virágzását is, mint a hogy évszázakon 
át a bányászatnak köszönhette létet a kis
ipar: ebben az erős meggyőződésünkben 
újból azt hangoztatjuk: kisipart az ősipar 
mellé!

A Selmecbányái cipészmesteri szakiskola 
zaroünnepe s kiállítása,

Az tij intézmény, mely egész csendben vonali 
be falaink közé, a tapasztalat szerint nagyon jól 
In válik és mint mentő eszköz a legjobbnak bizo
nyul a cipészipar szorongatott helyzetében.

Megpróbállak már a kisipar védelmére vám- 
sorompókat, pénzbeli segélyt, g< pekkel való támo- 
galáxl. De sem ezek az eszközök, sem a piros 
május elsejéhez kötött vérmes remények, vagy 
egyéb (elforgató tervek nem vezettek célra. A 
kisiparos, a munkás nyomorál mindazok, valamint 
a tisztán védelmi szerepel játszó betegsegélyü 
pénztárak meg nem szüntették.

Felhangzott a hazai ipar jelszava. Orümit- 
lasan sorakozott az iparos, gyáros és kereskedők 
tömege e jelszóra a honi ipar zászlaja alá, de 
sajnos, csak cégér ez i legtöbbje elölt és nem 
zászló, melyei követni méltó volna.

Fz a jelszó sem hamisítatlan s igv kiábrán
dultunk sokan ennek varázsa alatt táplált remé
nyünkből.

Mi módon segítsünk hát magunkon? micsoda , 
fegyverhez nyúljunk az ellenünk szünet nélkül 
folyó irtó háború ellen ?

Fn azt mondom, hogy állítsunk hasonló legy- 
verl az ellenfél légy vérével szemben. Lám inig . 
kard harcolt kard ellen, elegendő volt az edzelt ; 
félti kar; de a guilüs puskával szembe csakis 
gyúlüssel állhatunk ki a győzelem reményében.

érle s a szép Mariska akkor se ellenkezel!, mikor 
élezte, hogy kél no- kar„ felemeli a földről s ! 
viszi a szobába.

A házi urnák hosszú beszéde lehetett a I 
házmesterrel, mert mire az vissza jött, a fiatalok 
ismét az asztalnál fittek, egymás kezét fogva és 
egymás szemébe nézve.

A házmester zavartan járkált ide, oda a I 
szobában s Kovács nem Ind.a inti kezdeni, föl
kelt, megköszönte a szívességet s jóéjt kívánva 
ment kifelé.

Mariska kiki-erte s a már sötét udvaron 
mégegyszer oda borult a fiatal ember vállára, 
ölelte, csókolta, majd suttogva szólt: Milyen 
rosszak vagyunk, szegény Ágnes csak pár óra 
óta fekszik a sírban és mi már is megfeledkez
tünk róla és megcsaltuk. Csak ki ne jöttél volna! 
Félek, hál ha haza jön az éjjel. Aludjál nálunk.

Kovács ölelő karjai lehanyatlottak. Igazad 
van, gyalázatos vagyok, csak ne jut láttád volna 
eszembe ! Kinyilolia a lakása ajtaját, mégegyszer 
megszorította a lány kezét, aztán halra sem 
tekintve többé, be ment a sötét, félelmes lakásba.

111.
\ idáman kell föl a nap, sugarai aranyát 

szélűntötle a iuizt< lökön s a verebek, a keménye
ken ülve, élénkén réiripelve köszöntőitek.

A szép Mariska az ablaknál állott s a

Hasztalan adnak segiteszközöket annak A 
cipésznek, a ki azokkal jól bánni nem Ind s 0 
mellett Ízlése, szakismerete sínes. Hasztalan nya
lunk neki oénzbeli segélyt, hiába állítjuk fül 
határvonalakon a korlátokat. vnmsorompókal 
míg oly szép, oly jó és oly olcsó iparcikkel nőin 
tud készíteni, mini a minővel a külföld, az az 
előre haladt iparral bíró külföld eláraszt hen
nánkéi.

Ebből kiviláglik, hogy a külíöld tudásával 
szemben hasonlóan tudást kell állítanunk, az ipa
rosnak ismernie kell az újabb ipari segédeszkö
zöket, szakismereteinek bővebbeknek, alapo
sabbaknak, kezének ügyesebbnek. ízlésnek íinc- 
múltabbnak kell lennie s ha szakismeretről be
szélünk, ezalatt nemcsak az országos viszonyok
ról kell neki tájékozva lennie, melyek közölt az 
ő szakmájának termékei, ezek kelendőségének 
esélyei számításba jöhetnek, de a külföld ipar- 
viszonyairól, piacáról is bírjon némi ismere
tekkel.

Megközelítőleg ezeket a eszméket fejtették 
ki a szónokok a cipészmesteri szakiskola e hó 
ltí-an tartott záróünnepiének megnyitásánál s 
szavaik meggyőzők voltak, támogatta, azokat az 
elöltünk föltárt halmaza az ujnbb szakismeretek 
alapján készült iparcikkeknek, melyek készítése 
módja magasabb képzettséget igényel a szokott
nál, úgy annyira, hogy így kezelve ez a kézmű
vesség, az iparművészet magaslatára emclkedhe- 
tik. Nem is lehet az iránt kétség, hogy egy finom 
ízléssel, ügycskézzel előállított báli női cipő iga
zán müipari cikk, mely nemcsak a kecses lábon, 
de magában is szépnek, s művészinek a benyo
mását teszi a szemlélőre.

Az ünnep a taneszközök, a tanfolyam aluli 
elkészíteti c,kkek, szabásminták, mértékvételek, 
különféle lábbelik tüzetes megszemlélésével vette 
kezdetét, mely után Vörös Ferenc tb. főjegyző, 
a:, uj szakiskola szervezője hosszabb bevezető sza
vakban ismertette a szaktudás célját, fontosságai, 
mire Szilnyai kir. tanácsos polgármester szép 
szavakban méltatta a kezdeményezőknek Vörös 
Ferenc és Lalzina Annin szaktanítónak igyekező 
lét s szakiskolájuk hivatását a cipészipar fejlesz
tése tekin' etében.

A nagy figyelemmel hallgatott beszédekre 
Godli Jozsel a budapesti Cipészeli Szakköz- 
löny szerkesztője fejtette ki bővebben nézetet 
a szakoktatás szükségességéről, hasonlóan mél ta - 
lólag szólva a Selmecbányái cipészmeslori szak
iskoláról.
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szemben levő lakásablakát nézte. Még most se keli 
fel; tatán csak nincs baja? szólt hátra apjához.

Ejh, mi baja volna? jócskán ivóit; alszik, 
De majd megnézem szólt ez. Kiment, benézett .1 
kulcslyukon, a kulcs benőt volt a zárban ; csön
getett, semmi nesz; mindig hevesebben és h o s 
szasabban csöngetett, de hiába Ep egy inas gye
rek jött arra, azt fölszólította, hogy nézne be a 
nyitva hagyott felső ablakon.

Az inas szívesen vállalkozott s szurlos lába
inál lógva fölomeltelvén, be is dugta fejét 
felső ablakon, de alig nézett be, ijedt kiállással 
zuhant a földre s csak alig érthetően dadogta !

! vége van, csupa vér.
Mariska, a ki az ablakból aggódva leste 

I mindezeket, hangos sikoltással rohant az udvarra 
neki a zárt ajtónak. A ház népe össze szaladt, 

! rendőrt, lakatost hívtak, betörlek az ajtót.
A fiatal özvegyember ott feküdt az ágyon, 

lezárt szemekkel, ijesztően sápadtan; a nyakán 
óriási seb tátongott, izmos jobbjában meg olt 
szorította a beretvát, ruhája, karja, az ágy a padi" 
csupa merő aludt, feketés vér volt.

„Szegény,* mennyire szerette a feleségei, 
nem bírta túl élni, szólt sírva az egyik szomszéd
asszony s a szegény Mariska, egy hangol sem 
adva. ájulton bukott a vérázoll padlóra.

I)r. Zsolnai/ Imre.

’ W



Az ünnepen a fent nevezetteken, Krnusz 
K-timOn romlftrMkapifftny, Kuli István szerkeszti), 
i;,, iisí Antal, Julin Vilmos stb. helybeli érdek*
I n k Imifo 1 yninbaii részt veti mestereken és 

(leken kivül a besztercebányai és könnöei 
tl]lllöltek is részi vetlek. Majd megjelentek a ke- 
résk( delinis iparkamara képviseletébenHornyarsek 
i-aan és Fizély Károly kamarai kültagok is.

Az érdeklődés oly élénk és állandó volt a
k, .| „(íjjon al, hogy a bezárás idejét nem lehetett 
.„„ilosan megtartani a folyton érkező látogatók 
Ilii ;tlt. Az ünnep első napján társas ebédre 
,,v ,!i,.k ügybe a szakiskolában részt vetlek, a ki- 
nilitasra távolról eljött vendégeikkel s több hely- 
|„.|i jóakarójukkal, kik közül elsőnek Szitnyai 

kir. tanácsos polgármestert említjük fel.
A társasebéd a Daubner-féle logadóban 

oly igazi ipar. jelleggel folyt le a legjobb han
gulatban, s oly ünnepios volt. hogy a jury-tagok 
K méltónak találtak ezt a helyet és alkalmat 
szak véleményeik előterjesztésére.

A jurvt az iskola vezetői a vendégek soró-
l, 01 alakították meg, kik a kiállító fanilványokat 
lu*m ismerték s igy pártatlanul Ítélhetlek a kiálli- 
lott tárgyak fölött. Bodh József szerkesztő és 
Kakovszky Imre jury tagok derekasan meg is fe
leltek a beléjök helyezett bizalomnak s kitüntetett 
«* kiállító között igazságosan osztották ki az arany
ból és ezüstből álló dijakat.

De a felhangzott tósztok mindegyike is, me
lyeknek sorát Szitnyai József kir. tanácsos polgár- 
mester kezdte meg, egy-egy ipari szakba vágó 
beszédnek illeti be komoly tartalmánál fogva, a 
szaktnnitás fontosságát a münkaüdvös voltát fej
tegetve. A jó példát Vörös Ferenc, Bodh József, 
karina Ármin, Rakovszky Imre, Blumenfeld lápét 
,-ll). követte s mondanunk sem kell, hogy felszó
lalásaik mindig helyesléssel találkozott.

Kiemelkedők voltak azonban Szitnyai József 
polgármester alkalmi intelmei, melyeket a díj 
kiosztásánál az egyes díjazottakhoz intézet!, mind
egyikhez külön-külön. E találós rögtönzésekre 
nagyon helyesen jegyezte meg Vörös Ferenc szak
iskolai igazgató nem tudom hányadik i.osztjaban, 
hogy most is láthatják iparosaink, tisztelt polgár
társaink, hogy polgármesterünknek nemcsak ara
nyos szive, de aranyszája is van

Ezeknek a beszédeknek a hatása alatt mond
hatta a jelen voltak egyike, hogy mintha valami 
nemzeti ünnepről mennék haza, úgy érzem ma
gáinál.

Legyen is meg ez az érzés minden hasonló 
alkalommal, de hogy az lehessen, rendezzék igy 
mindig az összejöveteleket a valamely ügy élén 
állok, hogy valódi tartalma legyen az ilyen együtt - 
lelnek.

Ezzel be is fejezhetnék sorainkat, ha nem 
tartanok kötelességünknek még egy pillantást j 
vélni abba a szakiskolába, melyei cipészakadémia 
néven emlegetnek egyesek hol tréfásan, hol ko
molyan.

Mit ilt is találunk itt ? Röviden elősoroljuk 
a -/.közöket, tanszereket, Van itt különféle körző 
r- pedig olyan is, mely egyetemi, akadémiai in
tézeteknél ritkaság számba megy tökéletességénél, 
f i i  apaságánál fogva, különféle szögmérő, lökmérö, 
hali,ismerő, több anatómiai tárgy, szorgalommal 
ír • lajzoll rajzkönyvek, sok mértani lajzznl, s 
> diadke/.mkkel, tögahnazoköny vek, magyar, német, 
t inéin szaklapok, még Angol szakkönyvek is, me- 
' k bö tájékozást nyújtanak a cipészipar állásá- 
i- I, fejlődéséről az ó és újvilágban.

Ott vannak a Singer-gépek és pedig 9-ed
m, tikkal tanulmányául a tanítványoknak, u. in. 
ei ' deli magas karú Central Rolóin M, varrógép 
k ívklolóval és hengerlábbal, a sima varrásnál

rduln bármely munkára nlkulmas. Szép az 
ód' -e és gyors a működése.

Az eredeti Singor oszlopgéppel minden 
' ina varrást, és a legtöbb homorú munka is vé
gezhető.
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Az oszlopgép iíB cm. magas oszloppal külö
nösen csizma borítás tűzésekhez, bakancsok s egyéb 
katonai cikken készítésére.

Az Urnámé ital-Slilch gup diszöltések es át
fordított öltésü varrásokhoz alkalmas

A balra álló Improved kargép keréktolóval 
és hengerláhhal. mely legegyszerűbb szerkezetével 
a sima varrásu, és hornoru munkám szükséges 
varrógép összes előnyeit magában foglalja.

A Cylimter gép 15 cm. hosszú karral. Mindakét 
gépnek igen keskeny könyöke van s miután az öl- 
tésképző annak végső pontján van alkalmazva és 
a kar minden irányban szabályozható, a javítások
hoz kiválóan alkalmas. Ezen a gépen a csizmafül 
vagy teljesen elkészített cipő beszegélyezéséhez el
mésen szerkeszt élt készülék is alkalmazható A 
beszegélyezés egészen önműködő módon, a szalag 
előluges reáfércelése nélkül történik. A cipői végre 
tetszés szérii t szabályozható, egy nap alatt 200— 
250 pár cipő szeghető be.

Az eredeti Siuger-goinblyuk-varrógép a 
gomblyukat önműködő módon varija ki, a záró
gép pedig bezárja a varrást. Miudaketlö állandó 
érdeklődés tárgyát képezte a szakiskolában s a 
látogatókat kivétel nélkül igazi meglepetésben re 
szesüllek e gépek munkáját latva, mintha emberi 
kéz ujjat végezték volna a vasburok alatt a titkos , 
munkál.

E gépek a gomblyukat sokkal szebben és 
tartósabbra várják ki, mint a szabadkéz s napon
kint 1000--1200 gomblyukai varrhal ki a gépen 
egy munkás.

Ha már most is igy van felszerelve e szak
iskola, milyen lesz az majd az uj tanfolyam ve
gével ?

Hisszük, hogy ez iskola nagyban hozzájárul 
hazai ci pészi pa ro sa i n k m íi v e I e« I és éh e z.

A munkásaink érdekében,
A magyar munkás helyzete nemcsak neki, 

de másoknak is gyakran okoz gondot. A külföldi 
viszonyokkal összehasonlítva a legtöbb szakban 
csekély a napibére. Abban megegyeznek a véle
mények, hogy egyes — rendesen külföldi szak
munkások kivételével általában n magyar munká
sokra bizony ráférne egy kis javulás.

Tudják ezt mérvadó tényezőink akik szive
sén megragadnak minden alkalmat, hogy munká
sainkon segítsenek.

Első sorban azonban a munkaadók köteles
sége, hogy a magyar munkásokat tőlük lelhető- 
)eg támogassák. Sokszor ez a támogatás anyagi 
megerőltetésbe nem is kerül. !lu például a ma
gyar munkaadók figyelemmel volnának arra, hogy 
minden munkára, melyet hazai munkás végezhet, 
csakis magvait fogadnak szolgálatukba, úgy ezzel 
nagyol lemditeuénuk a magyar munkások sorsán.

De sajnos, hogy nálunk mindig előnyben 
részesítik a külföldi munkásokul a magyar mun
kásokkal szerűben, noha azok munkái semmivel 
sem jobbak a magyar munkásokénál. Ez inkább 
díváiból, mint kényszerűségből lö"lénik.

Sok idegen munkás jut Magyarországon 
foglalkozáshoz, inig sajál munkásaink kereset nél
kül nyomorognak vagy küllőidre vándorolni kény
telenek,

A küllőid már régen belátta, hogy az ide
gen munkások alkalmazása káros és csakio oly j 
iparágaknál alkalmaz idegen munkásokat, amely 
iparágaknál sajál murikásit egy vagy más okból 
nem használhatja.

Franciaországban törvényt alkottak, amely 
megszabja, hogy a gyárakban vállalatoknál mi
lyen arányban szabad idegen munkaerőt használni

A mull évi párisi világkiállítás munkálatai
nál. az egyes államok pa Villonjai építéseinél is. j 
csak bizonyos hányada-a munkásoknak lehel olt 1 
az illető állam alattvalója, a többi, még pétiig a 
nagyobb rész francia volt. Ennyire óvta Francia- j 
ország saját munkásainak érdekét.

Nemrég isinél sok ezer aláírassál ellátóit ; 
kérvényt nyújtottak be a francia munkások a 
közműnk a miniszternél, amelyben panaszkodnak, 
hogy sok vállalkozónál a törvény által mogenge- j 
dett egy tizodies/1 nn ghaladja az idegen munká
sok száma A francia sajtó pedig egyhangúlag ! 
ama reményének ad kifejezést bogv a kormány : 
véget fog vetni e „gyalázatos visszaélésnek,* j

Ha a nagy és gazdag Franciaország, hol a 
munkások helyzete a miénkkel összehasonlítha
tatlanul jobb, igy óvja a munkások érdekeit, úgy 
kétségtelenül nagyobb es égetőbb szükség van 
erre nálunk Magyarországon, hol kis iparosaink 
es munkásaink elől az amúgy is kevés munkát 
idegen munkaerők halászszák el.

Tőrvényhozásilag kell eltiltani a vállalkozó
kat idegen munkások alkalmazásától és az ez el
len vétőket a legszigorúbb büntetéssel kell sújtani.

HÍ REK.
Személyi hírek. Baltik Frigyes a dunán- 

•inieni evangélikus püspök és llörk  József a 
pozsonyi ag. hitv. evang. tbeologia igazgatója ma 
délután érkeznek meg, s jelen lesznek a lyceum- 
ban holnap megkezdődő szóbeli érettségi vizsgá
latokon, — Szitnyai József kir. tanácsos polgár- 
mester tegnap Aradra utazott a törvényhatósági 
városok polgármestereinek kongreszszusára.

— Magas vendégek. Cobtirg 
Klementina hercegnő e hó 25-én jövő ked
den érkezik hat-heti tartózkodásra Szent- 
Ai ital ha I- erdinánd bolgár fejedelem gyer
mekeivel. E hó 26-án szerdán pedig Cobtirg 
Kiilnp herceg érkezik Szapáry Gyula 
gróf volt miniszterelnökkel Szent-Antalba, 
hol vadászatok lesznek. — Anyját és gyer
mekeit a hatheti időzés alatt Ferdinánd 
bolgár fejedelem is megfogja látogatni.

— Pulszky Ágost országos képviselő, a 
selmecbány; i szabadelvű pártnak képviselőjelöltje 
e hó 27-én négy-öt napi itt tartózkodásra ide 
érkezik. Ide jövetelének főcélja.az, hogy választói
val megismerkedhessek és hogy részletes tájéko
zást szerezzen magának a városipari és más kívánal
mainak jogos voltáról. Pulszky Ágosttal jő Mikszáth 
Kálmán orsz. képviselő is, a lyceumunknak hír
nevessé lett tanítványa.

— Névmagyarosítás. ÍMeva Mária, Béla, 
Gábor, Margit és János, Selmecbányái lakósok ve
zetéknevüket belügyminiszter engedéllyel Pécsi-re 
válltozlatiák.

Hivatalvizsgálat. Az Ipolysági kir. tör
vényszék elnöke lídmbacher  Nándor mull héten 
kezdette meg a helyi kir. járásbíróságnál a ren
des évi vizsgálatot ; A vizsgálat csak e héten fog 
véget érni.

— Vizsgák a hegy bányai iskolákban. Sokat
olvasunk most a vizsgákról az újságok hasábjain s 
már anyucira vagyunk velük, hogy cl is mellőz
zük. Sablonossá kezd válni az egyszerű beszá
molás vagy az émelygős dicsőítés. A mieink nem 
olyanok Oly helyen, hol a nemzedék tisztán tót 
ajkú, figyelemül kell kisérni az iskolákat, a magyar 
nemzetiség o bölcsőit s érdeklődéssel, éber vigyá
zattal lenni működésűk iránt. A hegybányai isko
lák e tekintetben teljesen kielégítettek. A vizsgák e 
hét folyamim folytak le. A résztvevő nem tudta, 
mit csodáljon inkább : a szabatos feleletekel-e, 
vagy azt, hogy azokat a tótajku bányásznemze
dék kifogástalan magyar nyelven — a mi édes 
hazai nyelvünkön adta elő. A tanítói kar szépen 
megfelelt kettős hivatásának. Nevelve oktatta a 
haza itju reményei*, sikeresen terjesztette hazai 
nyi Ivünk ismeretét Hálás elismerés érte a fáradt
ságot nem nem ismerő tanítói karnak s különö
sön Mordinyi János tanítónak, a leányiskola hat 
osztályát vezető apácáknak, kiknek gyönyörűen 
berendezett internálását a legmelegebben ajánljuk 
a szülök In esés figyelmébe annál is inkább, 
mer. a Következő tanévben az V.-VI. osztály 
(l.-II. polgári a (VII. és Vili. osztálylyal (III.-IV. 
polgárival) is kiegészíttetik.

Az anyakönyvi hivatalok vizsgálata. 
Ilorrát/t Lajos állami anyakönyvi felügyelő múlt 
héten szerdán es csütörtökön megvizsgálta a bel
városi, bélabányai és steflultói anyakönyvi hivata
lokat. Mindenikben rendet talált.

Érettségi vizsgálatok. Az ag. hitvallású 
evangélikus Ivceiimban a szóbeli érettségi vizsgá
latok holnap, hétfőn kezdődnek s egész héten 
tartani fognak. A vizsgákra 54 tanuló jelentkezett.

A v. múzeumunk részére ajándékoz
tak : özv. Massányi Mihályné egy régi kő cukorszó-



rőt, teafőzői, 3 tányért é« egy érdekes rugózár ^/.ér
kezettel bíró vnsládíioskát, mely egykor az o-i ! i 'c- 
denliebi Frilz család tulajdona volt; 1 - n M  A m lo r  
Gornlus olműci érsek ezüsU rmét a XV II. századim!. 
/anrotto Lajos lstorna della Hepublika ib \ ene- 
zia in tempó della Sacra lega donira Maomello
IV. stb. RÍ Pielro Garzoni Senatota Velencében 
1705 nyomatott, Grncsse szerint is ritka é- beo* - 
olasz könyvel. Fogadják az ajándékozók ez "ion 
is a mnzeum vezetőségének köszünetet.

A Szitnya-Osztály ügyvivő alelnöki- múlt 
kedden a Dócy-negy alján levő Erzsi-hcl-km-/.t- 
lől Vilmyére vezető utat vizsgálta fölül, melyet 
ennek alapján az. Osztály boly re fog hozatni, 
különösen meg fogja csináltatni a közgyűlés által 
is elhatározott szerpentint a Xahaj nevű lejtőn 
le az Emma-völgybe. Vilinye fürdőn az alclmVc 
szinte elhelyezett egy Turistatérképei, valamint 
intézkedett, hogy ilven és a Solmeci Kalauz is 
olt kapható legyen. Á Felsőd Ilonára vezető lini-da 
utón padok készültek nyugvóhelyekűl a nyaralók 
számára. A közönség nevében köszönetét mon
dunk a bányakincstárnak, hogy az Osztály kérel
mére a Klingertáróbtó előtti hidat szilárdan es 
csinosan újra csináltatta.

— A helybeli ág1, hitv. ev. lyceumban
tegnapelőtt fejeződlek be, a vizsgálatok s a teg
napi zárófinncpélyen birdeltelult ki azok ered mé
nve, s kézbesiiteitek az ösztöndíjak és jutalom- 
könyvek. A vizsgálatot tett 372 főgymnásiunii nyil
vános és magánlanuló közül minden tantárgyból 
jeles osztályzatod kapott 23 (6°/0), minden tan
tárgyból legalább jó eredményűvel végzkd 54 
(1 V 70 0), elégséges eredménynyel 233 (C2'G° ■
egy tantárgyból elégleien1 kai ott 32 (S 6",,K kél 
tantárgyból elégtelent 13 (3 5° 0). több mint kel 
tantárgyból elégtelent kapott 17 (4'5° „). Felsőbb 
osztályba léphet 310 (83%), javító vizsgálatra és 
osztályismétlésre utasított (12 (17%). A vizsgála
tot lelt 372 tanuló közül ág. hitv. evangélikus 
volt 170, ev. református 2(5. unitárius 3. római 
kalholikus 120, görög keleti 2. izraelita 45. Hely
beli 123, megyebeli G8, másbeli 181. -- Tandíj- 
mentességben részesült vaílásk illőmbe ég nélkül 
38 tanuló; az elengedett összeg 858 korona. Eiel- 
mező díjmentességben részesüli 53 tanuló i az 
elengedett összeg 2015 korona. Ösztöndíjul ka
pod 40 tanuló 1722 koronái; a Rreznyikbirfok- 
alapból segélyeztelclt 15 tanuló 000 koronával. 
Jutalomkőnyvi kel 60 K értékben kaplak tizen
egyen; azonkívül IC szegény tanuló elláltatott tor- 
naigényekkel és cipőkkel, többen térképekkel és 
tankönyvekkel. — A szóbeli érettségi vizsgálati k 
melyekre • 4 tanuló jelentkezeti, holnap kezdőd
nek s az egész belel veszik igénybe. A vizsgálat j 
elnöke Mélt. I)r. Haitik Frigyes, a dunaninneni ev. 
egyházkerület püspöke, ma délben Jön varosunkba; 
a kormány képviselője Xagys. Hőik József, a po
zsonyi ev. tbeológia lanára, már tegnap este ér 
kezelt. Az érettségi vizsgálatok befejeztével a 
püspök ur még a Innilóképesilő vizsgálaton is 
tog elnökölni.

Az államhivatalnokok mozgalma. La
punk utolsó két számában részletesen foglalkoz
tunk azzal a mozgalommal, melyet a lordai állami 
hivatalnokok indítottak sorsuk javítása érdekében. 
Felhívásuk kibocsátása óta számos város csatla
kozott mozgalmukhoz, s ugylálszik, hogy Selmec
bányán is meg fog alakulni a bizottság, mely a 
mozgalmai pártolni fogja. Csütörtökön délutánra 
ugyanis Svulila Gyula bányaigazgaló értekezletet 
liivolt össze, melyen több állami tisztviselő meg
jelent s elvben elhatározlak a mozgalomhoz való 
csatlakozási. Midőn örömmel hozzuk e hirt, nem 
lehet említés nélkül hagynunk azt a körülményi, 
hogy az állami tisztviselők összehívása nem volt 
elég helyesen rendezve, úgy halljuk ugyanis, hogy 
a m. kir. posta és taviróhivatali hivatalnokokat, 
valamint az akadémiai tanárokat, nem hívták meg. 
Már pedig ők is állami tisztviselők. Nem tudjuk, 
hogy készakarva avagy tévedésből történt-e az ö 
mellőzésük, mindenesetre hiba azonban. Az ilyen 
közérdekű kérdésekben a legnagyobb körültekin
téssel és figyelemmel kell eljárni egyrészt, hogy 
tévedés ne történhessék, másrészt háttérbe koil 
szorítani a szubjektív érzéseket és más politikai 
vagy bármily egyéb tekinteteket. A jelen esetben 
pedig határozottan politikai párti hátterűnek lat
szik az i*gész helyi mozgalom, s igy értekében 
nagyol vészit.

Az iparos tanonciskola záró vizsgálata
o hó 30-án lesz megtartva, melyre ezúton is meg-

I

hívja .11 írdeklftilő k-' An^get az iskolai bfeolt- 
ság elnflke.

Az őszt sziniévadra a városi tan cs a- 
„„ív Károly szinigaz. dónak adott engedélyt. 
Hálául}' október hó ele-i. kezdi meg az elöada- 
-dkat a /sembery-teni'iiu'k csuhát barlangban.

— Évzáró vizsgák a külutcákban. Hod- 
nihbánván <• hó I9-* u larlották meg az összes , 
iskolákban az éw.aró • -gakat. Ölömmel konsta
táljuk. hogy mindenik a 1 rban Jolán tani- j 
tóuő elismerésre méh buzgóságot fojtott ki a 
múlt tanévben, a ki- ! dók különösen a rnagyai 
nvelv tanulásában ige' szép előhaladást tanusi- 
túliak. — .Sajnálatos. i:ogy nem emlékezhetünk j 
meg hasonlóim a síeli' mi elemi iskolában lefolyt 
vizsgálatokról. Itt úgy ni- különösen az 1. elemi 
osztály vizsgálatánál od lapaszlaltuk, hogy a j 
tani ló Celder József, legkevésbé érdemel elis- 
mérést, sőt ellenkezőleg. Annál megróvandóbb | 
c tanító hanyagsága, mert fiatal ember, akitől 
méltán megvárhatni, hogy ambícióval s fiatul 
lelkesedéssel végezze kötelességét. Hl jóval több 
eredményi tudlak felmutatni öregkartársaiHuszágh 
Adolf és Holtman Alajos.

A gyóffyász&li és természettudományi 
eg'ylet évkönyve. E t eten hagyta el Joerges*A. 
üzv és fia könyvnyomojat a Selmecbányái gyógy, 
é.s teiinészollud. egylet évkönyvé, amelyet Vitális \ 
István Ive tanár, egyleti titkár állított össze. Az 
évkönyv első része az egyleti előadásokat tartal
mazza, a második rész az egyleti ügyekről szól. j 
Korunk a természettudományok korszaka s a j 
Selmecbányái gyógy, és természeti ml egylet, amely 
az idők szavát immár három évtizeddel ezelőtt , 
megértette, évről-évre fokozódó erővel törekszik 
a gyógy, és természetim!, ismereteket terjeszteni. 
Ks ennek a fáradhatatlan törekvésnek sikerült is j 
felébresztenie a nagy közönségben az érdeklődést 
a természettudományok iránt, a minek legszebb 1 
bizonyítéka az, hogy a vetített kopekkel kiséri 
előadások lkaiméval az akadémia legtágasabb 
tanterme is szűknek bizonyult az előadás iránt 
érdeklődő közönség befogadására. Különösen 
( 'holiinky Jenőnek, a budapesti tud. egyelem adjunk
tusának Klímáról tarlóit népszerű 'döadása iránt 
nyilatkozott meg az érdeklődés széles körben. 
Nagy közönségünknek nyújtóit szellemi élvezetet 
lla-nnaun Miksa bányatanácsos, aki Parist és a 
világkiállítást ismertette szellemesen. Nagy érdek- . 
lödésscl halgalla a közönség Vitális István lyc 
tanárnak az Al-Dunáról s Tomasomzky Imre m. 
kir. erdésznek az állatok időjóslási szerepéről í 
tarlóit népszerű előadását is. Selmecbánya gazda
sági viszonyai szempontjából becses tapasztalati 
adatokat tett közkincscsé T)r. Tóth Imre kerületi bá
nyafőorvosa gyümölcs termelésről. Az orvosi udo- 
mánv köréből ugyanő és J>r, 7'nnd/ich Ignác I. főor
vos s a természettudományok köréből SchelleYióhvi l 
bányatanácsos. Törő János kir. sogédmériink és 
Ath/áhr Ferenc kir segédmérnök szélesbiletlék a 
közönség is morei dl. Az egyletnek, amely báró 
SMuyúnszky Dóin - ö méltósága védnöksége alatt 
áll, bárom tiszteleti és 152 icndcs tagja van. Az 
egylet anyagi állapota is virágzó, vagyona 7048 
K 40 f a múlt évi vagyonnal szemben 350 K 19 
f vagyongyarapodási mutat. Ez a kedvező anyagi 
helyzet arra indította az egyletet, hogy Selmec 
monográfiáját, amelyből eddig a klimatológia, az 
állattani és a növénytani rész jelent meg, folytatja 
s a mineialogiai, a kőzettani, a telérképzödési és 
a geológiai rész megírására I)r. Börkh Hugó 
bányatanácsost és Vitális István lyc. tanárt kérte lel. 
A jól végzett munka tudata már magában is juta
lom a munkás léit kre, a köz elismerése meg úgy 
hisszük uj tevékeny-égre serkenti a derék egylet 
munkás tagjait s k>dvei 'lueszt másukban is 
részt venni a Selmecbányái gyógy, és természet
űid. egylet kültur missziójában.

Választmányi ülés. A Selmecbányái te- 
kézö egylet vala.-zlmanya c hó 25-én este 6 óra
kor saját kerti helyiségében ülést tart melyre a 
válaszmányi tagok <■/. utón is meghivatnak. Tárgy; 
uj tagok felvetele.

— A szegény iskolás gyermekek fel
ruházására a mull héfen Velies Gyürgv 10 dib. 
ruhaneműi küldött a főkapitányhoz,

— A dalkör estélye. A Selmecbányái p< I- 
gári dal és zenekór t. é. közgyűlését, kedvező idő 
esetén 1901. o  Minis hó 30-án <1. u. 2 órakor 
Hónán lancnuilai aggal, kedvezőtlen idő esetén 
esti fi órától kezdodóleg a Városi Vigadó nagy
termében estéllyel rgylu-külvc tart ja meg, melyre 
a n e. közönt • mar ezúttal is moghivntik. — 
t A rendezőség.*
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— Vihnyén a nekünk beküldőt! első számú 
tudósítás szerint május hó 15-től a következő 
vendégek voltak : Holota Dezsöné és férje építő, 
mester, Érsekújvárt Régi fürdőbáz, Ki- Rozália, 
és Kemény Zsiginond, N.-Szecse Régi iíirdfihfo 
Felsőszeli Bankovics Gézáné és buga, d-Szanih 
Uj fürdőbáz, Schwaiz A. és neje, Pozsony S/.okács. 
villa, Villásy Erzsi k. a. tanítónő, Szt.-Lórinc V 
fürdőim, Felsőszéli Benkovics Géza és Társa I’’ 
fürdőház, Abraliám Adolfné és kísérője, iSiidapost 
Gecsányi-villa, Gróf Ledcbur Adolf és nejt1, kodein 
Régi fürdőbáz, Gróf Vjlcek Vilmos és neje, Felső- 
Szemeréd Régi fürdőbáz, Gróf Ressoguier Alfréd 
Iiisbruck Régi fürdőbáz, Ivánka Lászlói,, (báni 
Trallcnberg Teréz),§ Felső-Szomorúd Hégi 
ház, Fillér Nelti, Érsekújvár KOnig-ház, Rnlota 
József, Régi fürdőbáz, Regenkardt Pál m, kir, 
erdész és családja, Mocsolyás Uj fürdftház. Hűek 
Györgyike, Ö-Szánda Uj fürdóház. Sclmnfeld 
Zsigmond és neje, Budapest Hall-ház. Ailnor 
Petronella és kísérője, Nyílra Hell-ház, Zolinka 
Ilka k. a., Nyitra Régi fürdőbáz, Markovid) 
Viktorné és családja, Hell-ház, Lázár Z-azsi ős 
Slencl Mária, Selmecbánya Gecsányi villa, Szlabev 
Mátyásné, Báli fa Pfeilmaier-villa, Kallós Jánosáé, 
Vámos-Mikola Pfeilmayer-villa. Marliny Istvánná 
bányatanucsosné és családja, Hegy bánya Fj ffir- 
dőház, Kürtliy Pálné és Finka Etel k. a.. Sel
mecbánya Régi fürdőbáz, Ózv. Holímann Sandornt, 
Kőpatak Pfeilmayer-villa, Csathó Balázs «saládja 
és cselédje, Újpest Régi fürdőbáz, Liptay Gvörgync 
es barátnője, Jászkarajevo Uj fürdőház, HiniTrter 
Ella k. a , Nagy-Lapás Hell-ház, Zagyka Andrásné 
és leánya Zsember, Ivóiba Zsuzsi és férje, Merő.

— Tűzoltók juniálisa. Az önkéntes tűzoltó 
egyesület nyári táncmulatságát ma délután tartja 
a Rónán. Ha az időjárás kedvezőtlen lennie, a 
niu lasá got elhal asztják.

— Sirfosztog’ató leány. Évek óta <"k 
panasz hangzott el a kalholikus temetők gondo- 
zatlanságáról, különösen a kerítések hiányáról, a 
mi inialí a halottak nyugvó helyén kóbor kutyák 
tartanak összejöveteleket, hajléktalan csavargók 
heverik le a sírokat, s gonoszkezü emberek meg- 
fosztogalják a kegyelettel ápolt sírokat virágaik
tól, sokszor keresztjeiktől is. Minthogy e temetők 
rendben tartásáról dacára a sok jogos panasznak 
máig sincs gondoskodva, a rendőrség szigorúan 
utasította o lometőőrökcl, hogy legalább a >ir- 
foszlogatásokat akadláyozza meg. Mull pénteken 
sikerült végre a Havasboldogasszony mellel ti 
temetőben megcsípni egy leányt, aki a sírokon 
nyíló virágokat tépdeste. A temetőör feljelentette 
a durvalelkü leányt, a rendőrség pedig két napra 
bezárta. Szigorúbb büntetést is megérdemelt voína.

Képviselő választási elöhangok.
Kakasok völgyében, fenyvesek tövében
Nagy dolog ment végbe — beszélik szél télien. —
K oh utó erdőjén hangos „éljen" zúgott,
Meg a kis madár is hcló-belé búgott. —
Karbakysták voltuk ottan együtt épen,
8 ősi szokásképpen virsliit eltek szépen.
Hogy gyomrát ne rontsa egyik vagy a másik 
A mély gondoskodás már ebből is látszik 
Julolt egy pár virslii egynek h a s  z, a v a /, ó —
Mert azt haza küldték, ki nem arra való.
Jelenleg „polgártárs'' csak az. ki majd szavaz,
Virstli s acélsörre érdemes tehát az.
Koh utó völgyében acélsör is fogyott,
l»e egymás karjába ettől egy sem rogyott. —
A száraz torkokból sóhajok szálltak fel:
Harcsak oly valami vetődnék ide el,
Mi az immár üres hordókat, de gyorsan,
Telikkel cserélné fel itt hamarosan. —
Ks íme a száraz, torkok sóhajtása 
Teljesült, mint annak nincs is talán mása.
Kgyszerrc a szép völgy láthatárán feltűnt 
Három alak és az. „éljen" erre megszűnt.
Solmeci jól táplált bensziiloUek voltak,
Kik oda érkezve még egy szót som szóltak,
Mar azzal fogadták: „Éljen Pulszky Ágost 1"
Mit tevő lehettek e szavazók már most V !
Mórt futsz,kysták voltak . . . De egyet bólintván, 
Kiáltották: „Éljen az. Farbaky István!* - -  —
Az iires hordókat telik váltották föl,
S mindinkább növekvő nagy lelkesedéssel 
Pulsz.kyt éltette a Farbaky csoportja,
Viszont Farbakyt a másik vivátölta 
S igy oszt’ zavar nélkül mulattak sokáig .
Sötét éjszakának sz.okott beálltáig.

t a im h á i ; ,
Lelkesítőnek már nem etég a virstli,
Sem a hozzá járó küinúnyinugos kipfli.
A „kedves polgártárs" t ö b b e t  akar ennél* —
Városunk jövője l egyen csak a szőni  e >* I

Don Pedro.

_______________ 1901. június 23.
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A keményített fehérnemű.
A divat szeszélye legyőzi az okosságot. Ha 

a ,11val megköveteli, nem irtózunk a legkellemel- 
|rnt.|)|i és Icgegészségtelcnebb mhaviseleltöl sem.

Mulassanak reá az orvosok bármi rósz szo- 
|i;1>i,i. nem hallgatunk reájuk, ha a divat pa
pin, -ol. A divat az a fő, egészségünk csak szolgája.
\, , nil>eri hiúságnak ez a dokumentálása azon- 
han nem marad káros hatás nélkül. Az emberek 
int _ - i n y lik a divat szeszélyeit -- s utólag szive- 
„rn halgatnának az okos szóra, ha a haj nem 

!kezelt volna mar he
Modern ruliaviseletíinknek számos a hibája. 

.Nem utolsó ezek közt a keményített fehérneműk 
viseleté. A keményítő hatalmas akadálya a hő* 
kisugárzásnak, még pedig csodálatoskópen annál 
crtV'tbh és figyelemreméltóbb, minél magasabb a 
ki;.- ' hőmérséklet. E szerint a fehérnemű kemé- 
uyilese voltaképpen nagyon is inpraktikus szokás, j 
Mn1 téten, mikor mindannyian a meleg megtör* : 
lásan IVuadózunk, a külső hőmérséklet alacsony 
vállánál fogva, a keményítő hővédése csak cse
kély. ellenben nyáron, amikor a lehetőséghez ké
pest le akarunk hűlni, a keményített ruhanemű 
a meleget erélyesen visszatartja a leslen. Már 
most helyes, hogy emelkedő hőmérsékletnél az 
izzadság föloldja a keményítőt de még oldott ál
lapotban is kedvezőtlenül befolyásolja a kemé
nyítő a ruhái. Mert ebben az állapotban öltömül- 
nek a vászon likacsai és ezzel megát ólja a száraz 
levegőnek bőrűnkhöz való áramlását, pedig ép, en 
ennek a hatása üdítő. Tehát minden esetben kö
vessé hygienikus a fehérnemüek keményítőse.

_____ J)r. F.

HIVATALOS RÉSZ.

Á i . '  Hirdetmény.
Selmec-Bélabánya sz. kii*. bányaváros törvény
hatósága folyó évi junius hó 11-én tartott köz
gyűlésében 150/4386. sz. alatt következő határo

zatot hozta :
Tanácsi előterjesztés a Mikuska Ferenc és 

(luUusz Anna tulajdonát képező 16 hold 1360 □-öl 
kiterjedésű erdei bclzet megvétele iráni 1800 ko
rona árban elvileges intézkedés céljából.

A megejtett tárgyalás során megállapítva 
leven, hogy a kérdéses birtok megvétele kívána
tos. a mennyiben az egyrészt a szomszédos vá
rosi erdő kikerekilésére, másrészt a rovnai erdő
ved lőldilletinényeül íeihasznalha <«. vrgül, hogy 
aselmeci lt.80.sz. tljkvben A-j-á sz. 2751. helyrajzi 
szaru alatt Mikuska Ferenc és Gallusz Anna tu
lajdonául bevezetett 10 hold 1300 Q-öl kiterje
désű ingatlant 1800 korona árban azonképen 
megveszi, hogy azt az 1902. évi április l-en át
veszi > ugyanakkoi a vételért i» meglizeli, tova »ba 
ellialározza a törvényhatósági bizottság, hogy a 
vaudat’ a birtok eladási alapból fedeztessék arra 
nézve, hogy az ingatlan egy része az erdőhöz csa 
loltassék és beurdősiltessék, másik része pu
liig — a megállapított kiterjedésben a rovnai 
érdi 'Védnek töldillelményeül kiadassuk.

Mely közgyűlési intézkedés azzal tétetik 
kő/.zu, hogy annak érdemleges tárgyalása a lolyó 
'■u július hóban tartandó közgyűlésében fog meg
öletni s arra észrevételeit minden adózó meg- 
Ivlieli.

Selmecbányán, 1901, junius kó 10.
Szitnyai József

kir tan. v. polgii mester.

az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
1901. ovi június 14—Sl-ip.

Kihirdetés,

l A kihirdetettek nevei.
m

Lakóhelye

1 Miszlrik Ferenc Selmecbánya
özv. Vallusks Józsefné* „

- Cinkrant Ignác „
Lichner Róza n

9 Kollár Fiúi is Szcnt-Anlal
özv, Melegh Jánosné Bélabánya

Házasság.
£=
|  Az eg-ybekeltek nevei Lakóhelye

1 Mulicska Antal Selmecbánya
Pai’tiinger Franciska

2 Nikiser Ferenc
Klein Ilona

3 Sclimidt János Kovna
Iván Gizella 1 legybánya

4 B ielesch Vendel R ovii a
özv, Hk-lcsch J.-né

5 Tuhárszkv Pál Stefiultó
Konopka Mária Selmecbánya

Születés

cV.
A szülök neve.

i  5 

<"1
Lakóhelye.

1 Őszvaldl Károly

a
Zuhradnik Mária 
Kubis Eduárd

flu Selmecbánya

3
Űréinél Apollónia 
HJavács András

leány ■

4
Lanko Mária 
Szi a go Antal

n Rovna

Obernauer Erzsébet Selmecbánya
5 Korén Marion

6
Heskó Zsuzsanna 
Zubka Ferenc ■ ■

7
Cipár Gizella 
Ziébeny Péter « •

8
Daubner Emília 
Hot túri József

fiú Iiodr us bánya

9
Hespinger Anna 
Dankó János

leány Bélabánya

10
Zsilinszky Anna 
Simkovics Mátyás » »

11
Gregan Mária 
dr. Tnzson János

fill Slelfúl tó

Kachelmann Emília

Halálozás

leány Selmecbánya

So
rsz

ám
 i

Az elhunyt neve.

K
or

a A halál oka

1 Ponty Ilona 14 v. tüdőgű mő kór
2 özv. Maricsek J.-né 77 é.
3 ózv Konradek J.-né 77 é. agyibigimat
4 Túrósán Ilona 22 h. l fut őgyu fia dár.
5 özv. MagyarG vörgyné 60 é. tüdőiül)
6 Cselt Mihálvne 3.7 é. liasvizkór
7 Vladai* János 76 é. végelgyeng.

' Hirdetmény.
a fegyveradóra vonatkozó bejelentések t á r 

gyában.
Fegyveradói tizet mindenki a birtokában 

lévő vadászatra használható lőfegyverek után, ugy 
szintén azon fegyverek után, melyek családtagjai, 
vadászcseledjei, a vadak gondozása és erdő terü
letek őrzésére alkalmazol! cselédjei, valamint 
mező-, szőlő-, vagy erdőgazdaságban alkalmazniI 
csőszök, pásztorok és erdőkerülők birtokában 
vannak.

Az, aki csak légy véradót fizet, köteles a bir
tokában lévő s vadászaiul használható fegyvere
ket szám szerint s annak megjelölése mellett : 
vájjon egy vagy két csövüek-e, bejelenteni, a be
jelentési lakásának pontos megjelölése melleit 
saját kezűleg alairni é.s az 1901. évi junius hóban 
ama községi elöljáróságnál vagy városi adóhiva
talnál benyújtani, a hol az adóköteles állandó 
lakásai tartja.

A bejelentés elő szóval is történhetik, mely 
esetben az adóköteles bemondása szerint a bejc- 
h ntési űrlapot a községi jegyző (városi adóhiva
talnál) köteles kitölteni,

A ki évközben lép adóköteles fegyver bir
tokába tartozik ezt a fegyveréi a birtokba vétel
től számítol! nyolc nap alatt bejelenteni.

Azok, kik a törvény értelmében adómentes

fegyverek birtokában vannak, kötelesek ezeket a 
fegyvereket, egyszer mindenkorra az illető községi 
elöljáróságnak (városi adóhivatalnak) arról szóló 
bizonyítvánnyal ellátni, hogy a bejelentett fegy
verek adómentesek. A községi (városi) közegek 
ült a i a fegyveradóról készített kivetési lajstrom a 
kir pénzűgyigazgatósagnak érvényesítési záradék
kal ellátva a község (város) házánál 8 napi köz
szemlére kitételnek, hogy azokat mindenki meg
tekinthesse, netaláni felszólamlását beadhassa, 
esetleg a másokat illető adókivetésekre, vagy 
esetleges fegyvertitkolásokra nézve észrevételeit 
megtehesse.

A felszólamlások és az észrevételek a fent 
kitüntetett határidő alatt a kir. pénzűgyigazgató- 
s ágnál nyújtandók be, mely az észrevételek alap
ján a szükséges intézkedésekéi megteszi, a feleb- 
bezéseket pedig a közigazgatási bizottsághoz el
határozása alá terjeszti.

A vadászati jegyiránü bejelentések szintén
1901. évi junius havában nyújtandók be az adó
köteles (ilelöleg kezes) állandó lakására nézve 
illetékes járási főszolgabírónál (városban a pol
gármesternél).

Ha valaki évközben kívánja a vadászat gya
korlását megkezdeni, vagy eddig élvezett vadászati 
adumentessége megszűnik, a bejelentést azonnal 
meglenni köteles.

Vadászati jegy váltása esetében a fegyver- 
adó a vadászati adóval együtt a kir. adóhivatal
nál fizetendő.

Az esetben midőn már valaki a községnél 
(varosnál) befizette a fegyveradói és azután kíván 
vadászati jegyei váltani, a fegyveradó igazolvány 
a kir. adóhivatal által bevonatik, s a befizetőit 
légy véradó a vadászati adóval együtt a vadászati 
jegyen kitüntetik. Magától értetik, hogy a már 
befizetett fegyveradót újból nem kell befizetni.

Az 1883. XXIIl. t.-c 6. értelmében a 
vadászati adó alól ki vannak véve az ezen sza
kasz a.) pontjában említetteken kívül:

1. Vadászterületek tulajdonosainak vagy bér
lőinek szolgálatában álló vadászcsclédek.

2. .i vadak gondozásai a és vadászterületek 
őrzésére alkalmizott cselédek;

3. a mező-, szőllő- és erdőgazdaságnál al
kalmazott csőszök pásztorok é.s erdőkerülők.

4 a hatóságilag íöleskele!I erdötisztek erdő
örök O' a kir. erdőfulögyelőség személyzete.

Az adómentesség igazolásául szolgál az 1.
2. es 3. pontok alatt említett egyéneknél: a kir. 
adóhivatal altul kiállított légyvéradó-igazolvány, a
4. pont allaliiomlilolt egyéneknél pedig az eskü- 
biznnyitvany eredetije, vagy hivatalos másolata.

Az aki adóköteles (egyverét az adó alól 
elvonja, eltitkolja vagy az adóköteles lőfegyvere
ket — törvénybe meghatározón eseteket kivéve 
-  vadászatra használja, az eltitkolt vagy adó 

alól elvont minden darab fegyver után 20 koro
náiéi 40 koronáig terjedhető bírságot tartozik ti
zeim. A befizetett birságnak egy harmada a fel
jelentőt illeti.

A vadászati adöjövedoki kihágások as 1883. 
NXII l.-c: 43 §-a értelmében tároltatnak meg.

Ipolyságon, 1901. junius hó 11-én,
M. kir. pénzügyigazgatóság.

33025. sz.
M. kir. honvédelmi miniszter.

MV.
Selmec és Bélabánya szab. kir. város közön

ségének.
Rmlap.sl székes lővums törvényhatósága 

áltál József löherceg ur Ő Cs. és Kir. Fensége 
honvéd főparancsnokságának 25-ik évfordulója 
emlékére, a m. kir honvédség kötelékébe tartozó 
vagy tartozott egyének árvái vagy félúrvai nevel
tetésére létesített alapítványi helyek közül az 1901
1902. tanév kezdetén a József fiárvaházban 1 hely' 
az Erzsébet leányárvaliázban pedig szintén 1. 
hely keiül betöltés alá, mely helyekre nézve aki-
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jelölés joga, az illetőségre való tekintet nélkül Ö 
Császári és Királyi Fenségét József főherceg ural. 
illetőleg családjának mindenkori legidősebb férfi 
Ingjál illeti meg.

Ezen helyek betöltése céljából az alábbi pá
lyázati hirdetményt bocsátom k i .

Pályázati hirdetmény.
Budapest szökés főváros közönsége állal 

József főherceg ur Ü Cs. és Kir. Fensége honvéd 
főparancsnokságának 25-ik évfordulója alkalmá
ból s annak emlékére a m. kir. honvédség árvái 
részére az illetőségre való tekintet nélkül lélesi- 
telt alapítványi helyek közül, folvó évi szeptem
ber 1-től a József fíárvaházban egy hely. az Er
zsébet Icányárvabázban pedig szintén egy hely 
kerül betöltés alá. melynek betöltése céljából 
ezennel pályázat hirdet telik :

A József fíárvuházha, valamint az Erzsébet 
leányárvaházba való fölvétel kellékeikép igazo
landó :

a) az, hogy a felvételi kért gyermek tényleg 
a in. kir. honvédség kötelékébe tallózóit vagy 
tal lózó apának törvényes leszármazója;

b) a vagyontalanság;
r) a félárváknál (a kik i. i. apátlnnok vagy 

anyátlanok) az éleiben levő szülő vagyontalan

i g 3; (I) hogy az árva 6-ik életévét mar betöltötte 
és hogy a fiuárva 10-ik a leányárva pedig 12-ik 
évét még túl nem haladta ;

r) hogy ép testű és elméjű, a himlőn átesett, 
vagy ellene sikerrel beoltatott.

Az árva kora és a szülők elhalálozása hite
les anyakönyvi kivonattal, a testi és elmebeli ál
lapot, a himlő oltás és a vagyontalanság kőzha- 
lóságilag hitelesített orvosi és helyhatósági bizo- 
nyilványnyal igazolandó;

A kellően felszerelt hélycgtclen kérvények, 
melyekben a szülő vagy gyám neve, állása és lak
helye (város, megye, utolsó posta) is felemlítendő, 
fnii/ö vei augusztus hő /-íV'/ a ni kir. honvédelmi 
miniszterhez nyújtandók he. a honnan Budapest 
székes főváros halóságához fognak küldetni és a 
kijelölési jog gyakorlása végeit József főherceg 
ur 6  Cs. és kir. Fenségéhez lógnak terjesztetni.

Az alapítványi helyek az 1901 1902. tanév 
kezdetén lesznek betöltendők, s a felvételről vagy 
fel nem vételről az árvák hozzátartozói Budapest 
székes főváros tanácsa állal hatósági utón fognak 
érlesi Llotni.

Fölhívom ennélfogva a törvényhatóságot, 
hogy ezen pályázati hirdetményt a törvényható
ság egész területén, a szokásos módon, a legsxé- , 
lesebb körben azonnal tegye közhírré.

Budapesten, 1901. évi május hó 20-án.
a miniszter helyett : 

Gromon s. k. 
államtitkár.

HI RDETÉSEK.
N e l i o t t o l a  K r n ö

Hmlr pest
n ruggyanta- (gunimi) gyártás magyarországi meg
alapítója műszaki központi üzlet VI. Andrássy-ut 
2. Fonciére palota legjobb minőségben gyári áron 

szállít:
összes mérleggyáriinányok (külön kiadású árjegy
zék ingyen és búi menive) a gözcséplögépekhez 
szükséges összes anyagokat és eszközökéi, cs&págy- 
fém, kenőszelencék olajhoz és sűrű Tovotta- 
zsirhoz géphaj tószijak, vízmentes mozdony és 
cséplőgépponyvák, kazal, repce és kocsitaka
rók, aspast- ú< gummianyagok, szelepek viz- 
mutatók, feszmérők, dobsinek, kenőanyagok, 
zsiradékok gabonazsákok, ,,Első“-kötszerszek- 
rények, mely kötszerszekrények a miniszteri ren
deletnek megfelelően minden ipartelepen, gyár-

üzi lnnél, malomban, stb. beszerzendők.
Árjegyzék és ismertetések ingyen és bérmentve.

I l ú / c l n  i lu * .! lloHvéd-u. ü l. számú 8 szoba, kis kert. 
nagy udvar. 2 lóra istálló és jégveremlct I ii ■ • házam n x hIum I 
kex lM 'il (‘la d ik .
_____________ öy.v. I.ongnnor JozNCfné.

Erőteljes tanoncok azonnali fizetés mellett 
:i vasöntödéi mesterség elsajátítása céljából föl
vétetnek. Brunner J. L. és Tsa, Első magyar 
kovácsolható vasöntvény ..'varában. Budapest, V. 
Váci ül 1 f>2.
S80. ikv. sz. 1901.

Árverési hirdeményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mini telek

könyvi balóság közbiii1' teszi, hogy Lipotrnezei 
elmegyógyintézet végrehajt utónak Czibula Márton 
végrehajtást szenvedő Honi végrehajtási ügyben 
Czibula Krónor János k- séd. árv. vevő veszélyére 
és költségére az 1085 K vételár hátrálékés járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái 
kir. jbiróság területén fekvő a kolpachi 54. sz. 
tjkvb. I. 3. 5 - 7  sz. a szántók, rétek és legelő- 
búi álló birtokból Czibula Mártont ‘ 2 részb. illető 
jutalékra ezennel a vevő által igéit vételár 1305 
K-ban megállapÜolt kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingat
lanok az 1901. évi július hó 18-ik napján dél
előtt 10 órakor a Tópatak községi bíró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számítolt é az 1881. évi november hó í-én 3333. 
sz. a. kell igazságűgyminiszteri rendelet 8. g-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
g-n értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elő leges elhelyezéséről kiállítói! szabályszerű clis- 
m érv ény t á tszolgá I ni.

Kell Selmecbányán, 1901. évi junius hó 9. 
napján.

A Selmecbányái kir. járásbíróság mini te
lekkönyvi hatóság.

Erdély, kir. aljárásbiró.
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minden nagyobb üzletben 
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Gyáraiból származó minden darab ára 
ezen védjegygyei van ellátva

A ki vagyonát
legrövidebb idő aluli 

nrAéUztreiiteni t$ megtehbsefirösiteni 
akarja, liaarnálju ki u joJonleg 
kedvező időpontot. LolkiisimHeteá 

tanácsot ad
■ Düh Goldland"
«'■ ..Östcrr.-ung Finanz Rundschau*' 

mellék Jete, becs, l.r Grabcn 28. 
M utatványszám ok  ingyen  és bép- 

m ént ve.

Jé oIcmI Ariik.
3 évi jótállással privát vovöknek

K o n r á d  ~j á n o s
óragyára arany, eztlst és ékszer áruk 

szállító-háza
l í r i i x  (Csehország)

Jó nickol-rem. óra frt 8.75.
Valódi ezüst-ma. óra fit 5.80.
Valódi ezüst Ián ez frt 1.20.

Nieköl ébresztő óra frt 1.95.
Cégem a cs. és k. birodalmi 

cimenel van kitüntetve, számtalan 
arany, ezüst kiállítási érem vala
mint ezernyi elismerő-levél van 
birtokomban.
Nagyképesárjeg-yzék ingyen és bérmentve.

N yavalyatörés.
Ki nyavalytörósben, gör
csükben és más idegbajokban 
szenved, kérje annak leírá
sát, moly ingyen és bér- 
inentve kapható ;t,,Schwauen 
Apotheke" által Frankfurtban 

a Maina mellett.

Seabury és Johnson

l i e n s o n  t a p a s z a i

A leghalhatósabb
tapasz csúz és meg'hülés valamennyi 

következménye ellen.
Kapható minden gyógyszertárban 

l . o i i i h  I t i t :  & ('<>.. I l i i  in Imi rjí
HolzbrUcke 7 — 11.

M eghívó
a ..Nyaralókat építő részvénytársaság Selmecbányán*’

r.-lársaságnak 1901 évi szeptember 7-én d. u. j 
5 órakor Selmecbányán a városház tanácsterme- | 

ben Iadandó rendkívüli közgyűlésére.
Tárgysorozat :

1. Közgyűlési elnök és jegyző választása.
2. Az igazgatóság jelenlése az ipolysági kir. ; 

törvényszéknek n r.-társaság 1900. dec. 10-iki 
közgyűlésén kimondott feloszlására vonalkozó 
határozatáról.

3 Az igazgatóság újólagos javaslata a rész
vénytársaság feloszlását illetőleg.

4. Az alapszabályok értelmében előterjesztett 
netaláni indítvanvok lárgyalása.

Selmecbányán, 1901. junius 3-án.
Az igazgatóság’.

Nyomatolt a laptulajdonos Joerges Ágost özv, és fia könyvnyomdájában

Ezennel óitesitjük a biztosiin magyar közön
ségei, hogy Budapesten

»MAGYAR BIZTOSÍTÁST IRODA
cim alatt egy oly intézményt létesítenünk, méh 
a külföldi hasonló nagy vállalatok mintájáig, 
hivatva lesz a bizlositási ügyekben útba iga/.ila 
sál szolgálni, teljesen díjmentesen tanácsol adni 
s a közönség érdekeit a biztosító vállalatok elöli 
képviselni.

Irodánk elvállalja az uj biztosítások felvételéi 
a legnagyobb kölcsönöket eszközli ki, eljár károk 
és perek esetén, nem megfelelő kői vényeket meg 
felelőkkel kicserél. Szóval mindazon ügyekbe; 
a közönség szolgálatára áll, a hol a bonyolult 
bizlositási ügyekben tanácscsal, útmutatással . zol- 
gálhal.

Tekintve, hogy irodánk semminemű ügynök 
seggel összeköttetésben nem áll. (nem is téveszt
hető össze ügynökséggel) mindazon kedvezmé
nyekéi és jutalmakat, melyeket biztosítások koz 
vetítésénél társaságok az ügynöknek fizetni szók 
lak. mi a leieknek átengedjük.

Semminemű jutalékot vagy költségei fel nem 
számítunk. Mindazok, akik valamely társa-a, 
képviseletét előnyös feltételek melleit óhajtják el
vállalni, bizalommal forduljanak hozzánk.

Budapest, 1901 április hó 25-én.
Magyar Biztosítási Iroda

Budapest. VII. kér.. Rózsa-utca 35 sz. Leni. 15.
Selmecbányán, 1901.


