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Katholikus autonómia.
A r. kath. autonómiai congresszusra kiküldendő 

képviselő jelölés tárgyában Szitnyai József polgármester 
f. hó 8-án délutáni 5 órára értekezletre hivta meg a 
város katholikus választóit, a kik a mondott időben 
szép számmal jelentek meg a városház tanácstermében,

Szitnyai József megnyitván az ülést szép be
szédben előadja, hogy ő cs. és kir. apostoli Felsége 
megengedte a kormány előterjesztésére, hogy a katho
likus egyház is, úgy miként a többi egyházak, szer
vezkedjék, illetve autonómiáját állapítsa meg.

Előadja, hogy á honti négy esperesség, melynek 
központja Selmeczbánya, egy választókerületet képez, 
illetve, hogy ezen négy esperességnek mintegy 60000 
katholikusát a congr^sszuson egy képviselő fogja 
képviselni úgy, hogy ezen képviselőre a katholikus 
választók (mintegy 8000) plébániánként fognak szavazni, 
mely szavazatok eredménye itt a központban lesz 
megállapítva és innen az ország herczegprimásához 
beküldve.

Kifejti ezután, hogy ma azért jöttünk össze, 
hogy a dolgot megbeszéljük és ha lehet a jelölt sze
mélyében megállapodjunk, miután nagyon kívánatos, 
hogy a katholikusok ezen első ténykedésüknél teljes 
egyetértéssel járjanak el, mert hiszen ha széthúzunk 
úgy bizony nem biztosíthatjuk a sikert.

Különösen kiemeli, hogy miután a nép, amint 
sok heiyről hallotta, azt hiszi, hogy itt is politi
káról van szó és hogy itt is azt hiszi, hogy a kormány 
ajánlgatja a jelölteket; kötelessége kijelenteni éppen 
az igy tévedésben levők felvilágosítása végett, hogy 
ez tisztán katholikus kérdés, tisztán a katholikusok 
saját ügye és igy itt nem azt kell nézni, hogy ki 
kormánypárti és ki ellenzéki, hanem azt, hogy ki jó 
katholikus és ki tudja jól felfogni a katholikusok ér
dekét és ki tudja ezen érdeket minden irányban meg
védeni úgy, hogy a katholikusoknak a congresszussal 
elérni óhajtott czélja csakugyan el is éressék.

Ezen jelzetteket szem előtt tartva, felhívja az ér
tekezletet, hogy nyilatkozzék meg, kit óhajt jelöltül; a 
maga részéről kifejti, hogy ismer egy férfiút, a ki nagy 
tudományu, jó katholikus, kitűnő, szép családi életet 
él és e mellett eddig is mindig az egyházi ügyekkel 
foglalkozóit, sőt jelenleg is a prímás elnöklete alatti

Középoktatásunk a jövőben.
— Tanügyi tanulmány. — 

Irta: Király Ernő.
(Folytatás.)

Azt hiszem, hogy a jövő középoktatása ebben a 
tekintetben is nyugodtan szakíthat vele. Mert a 11 — 
14 éves gyermeknek eszmekörétől nagyon távol esnek 
az elvont fogalmak, a milyenek ö rá nézve a nyelvi 
megkülönböztetések. A nyelvek sajátságainak megfi
gyelése neki egészen idegen valami; csak érettebb 
korban jutunk annak tudatára, hogy különféleképpen 
is fejezhetjük ki magunkat, s hogy egy-egy jellemző 
szóval milyen sokat mondhatunk.

Mennyivel inkább fejleszthetjük helyes szemlélte
tés hozzájárulásával a kisebb növendékben a megkü
lönböztető tehetséget, ha két mértani alak, két növény 
közötti eltérésre figyelmeztetjük !

Az emlékező tehetséget is sokkal czélszerübben 
fogjuk erősíteni egy-egy nemi szabály alól való kivé
teleknek gyakorlása helyett azzal, hogy emlékeltetjük 
pd. a földrajzban egy földrész, egy ország folyóinak 
neveit sorban elmondva, akár versben is. A 11—14 
éves gyermek örömest tanul utánozva, gépiesen, Kü
lönösen társaságban. Használjuk fel ezen hajlamát; 

congrua-bizottság jegyzője, aki úgy minden tekintetben 
megfelel a mi nagy igényeinknek is és akinek mint a 
mi képviselőnknek működése reánk és ügyünkre csak 
is áldásthozó lehetne; — ezen férfiú dr. Timon Ákos, 
kit melegen ajánl congresszusi képviselőjelöltnek.

Hosszantartó éljenzés követte ezen bevezető be
szédet ; — felállott azonban Podhorszky József nyug, 
bányafelör és előadta, hogy ő társai nevében beszél 
és kijelentheti, hogy bizony úgy a többi esperességi ke
rület, valamint ezen kerület többsége is az ő tudomása 
szerint gróf Jenő (értsd Zichy) jelöltségében állapodott 
meg és igy, miután ők dr. Timon Ákost nem ismerik, 
legjobb lesz, ha mindenki oda szavaz, ahova akar; 
maga részéről azonban gróf Zichy Jenőt ajánlja.

Csend követte ezen felszólalást, mígnem dr. Stuller 
Gyula kir. bánya-főorvos emelt szót és teljesen osztván 
a polgármester által előadottakat, indítványozza, hogy 
mondja ki a mai értekezlet, hogy dr. Timon Ákost 
jelöli a kongresszusi képviselőségre és hogy e czélból 
pártbizottságot szervez a továbbiak elintézésére.

Éljenzés és helyesléssel fogadott ezen beszéd után 
felállott Cziczka Sándor városi karnagy és körülbelül 
ezeket mondta : az eddig elhangzott beszédekből kons
tatálhatja, hogy itt tisztán katholikus ügyről és nem 
politikáról van szó és igy ő mint katholikus ember 
beszél távol minden politikai vonatkozásoktól; — mi
után a polgármester úr kijelentette, hogy itt azért 
vagyunk együtt, hogy mindenki őszintén nyilatkozzék, 
kijelenti, hogy meggyőződése az, hogy — ez lévén 
az első funktiója a katholikusoknak — ne jelöljünk 
senkit, hanem szavazzon mindenki szabadon arra, a 
kire tetszik; — hallottuk, hogy bizony nem tudni azt, 
hogy ezen 4. esperességi kerületben kinek van több
sége, illetve kit akarnak többen képviselőnek : Timont 
vagy Zichyt-e ? s igy legjobb lesz a szavazást a vá
lasztókra bízni és sem jelölni, mert bizony ilyen jelö
lésekkel úgy van a nép, hogy hiszi, hogy az igy előre 
jelölt férfiú a kormány kiküldöttje, miután a nép most 
már bizalmatlankodik minden ilyen jelöléssel szemben 
és igy legjobb meggyőződése szerint figyelmezteti a 
választókat, hogy mindenki szive sugallatára hallgasson 
és e szerint szavazzon.

Ezen beszédre Szitnyai József polgármester meg
jegyzi, hogy nagyon sajnálja Cziczka Sándor ezen ki
jelentéseit, mert ezek bizony nem az egyetértést van- 

de tanultassunk olyant, minek a többség esetleg 
hasznát is veheti.

így jutottam el végre a hasznossági elvhez. Ép
pen nem irtózom ennek hangoztatásától. Csak azért 
hogy tanuljon, tulajdonképpen nem tanul senki. Hiszen 
még a latin nyelv védői is azt mondják, hogy ezen 
stúdium haszna az ész fejlesztése, a jellem képződése. 
A tisztán tudományának élő tudós is avval az utó- 
gondolaltal végzi beható buvárlatait, hogy ezeknek, ha 
ő maga nem is, de talán az utókor hasznát fogja 
venni. Arra pedig a latin nyelv tanításának ilyen 
gyökeres megszorítása mellett is talán csak marad 
elég eszközünk, hogy megakadályozzuk a hasznossági 
elv túlzásait, kinövéseit ?

Még gyengébb, de azért sokszor hallható érv a 
latinnak ily uralkodó középiskolai szerepeltetése mel
leit az, hogy annak tudása az általános műveltség 
egyik kelléke. De váljon egy jeles mérnöktől, ki reál
iskolát végzett, meg fogom-e tagadni a müveit elne
vezést? És voltaképen kit mondunk műveltnek ? Azt, 
a ki a kor szinvonalán áll. Mi öregebbek nem tanul
hattuk meg az iskolában, hogy mi az a telefon; de 
ma tudnom kell, tehát igyekszem megtanulni, külön
ben nem lehetek a mai értelemben vett müveit ember. 
A régieknek kellett tudniok a latint, mert akkor az a 
műveltség egyik kelléke volt. Ők újat már nem igen 
tudnak tanulni, tehát ragaszkodnak ahhoz, hogy az ő 
műveltségük legyen rgost is a mérvadó. A római csá- 

nak hivatva elősegíteni: újból hangsúlyozza, hogy 
nagyon jó lesz meggondolni azt, hogy itt nem politi
kai jelöltről van szó, hanem arról, hogy mi katholiku
sok, mint ilyenek jelöljünk magunknak képviselőt és 
pedig olyat, a ki érdekeinket mindenütt és minden 
irányban a mi javunkra fogja képviselni, miért is új
ból ajánlja, hogy az értekezlet Dr. Timon Ákos jelölt
ségében állapodjék meg.

Ezen nyugodt, objektív és szép hangon előadott 
ajánlatot az értekezlet (a felszóllalókon kívül) egyhan
gúlag és lelkes éljenzéssel elfogadta és dr. Timon 
Ákos jelöltségében végleg megállapodott.

Végül az értekezlet pártelnökké dr. Stuller Gyula 
bánya-főorvost választotta meg és egy 15 tagú végre
hajtó-bizottságot.

Ezután az értekezlet dr. Timon Ákos éltetése 
mellett szép rendben szétoszlott.

Érdekes kirándulás.
— Eredeti tudósítás. —

A M. T. E. Szitnya-Osztályának szandrik—zsar- 
nóczai kirándulása f. hó 3-4-én kiválóan sikerült.

A társaság egy része, csupa vacatiót élvező pro
fesszor, már reggel indult a Gedeontárna-hodrusi ta
vaknak s aztán a hodrusbányai vendéglőben várta be 
a Tirts Rezső alelnök vezetése alatt délután útra kelt 
társakat.

Az időjárás nagyon kedvezett, talán túlságosan 
is; az az 1 ólai gyaloglás a vendéglőtől a szandriki 
ezüstmű-gyárig, a hodrusi völgy tikkasztó légkörében 
ugyancsak kemény próbára tette turistáinkat.

De a fáradságot csakhamar elfeledtette az a szívé
lyes fogadtatás és az a sok látnivaló, a mik Szandri- 
kon várták a kirándulókat. A gyár igazgatója szemé
lyesen mutatott és magyarázott meg mindent, úgy, 
hogy a turistákra nézve a jó félórai szemlének meg 
volt azon kedvező eredménye, hogy ezen gyorsan fel
virágzó, 300 munkást foglalkoztató gyár működéséről 
némi fogalmat szerezhettek; teljes tájékozást talán egy 
egész napi ottlét alatt sem szerezhetne az ember, 
annyi itt a látni és a megfigyelni való az egyszerű 
ezüst kanáltól kezdve a művészileg kidolgozott gyertya
állványokig.

A most már szellemileg is fáradt, 15 tagból álló 

szárság idejében az volt müveit ember, a ki görögül 
tudott ; ma az ilyenről azt mondjuk, hogy görög 
nyelvész. Egyik barátom, kinek gyermekkorában al
kalma volt francziául megtanulni, ezt a tudományát 
tartotta a műveltség főkellékének, — mert hiszen 
Párizsban még a suszterinasok is tudnak francziául.

Félre tehát a latinnal kapcsolatosan hangoztatott 
„elmeképzés, jellemfejlesztés, általános müveltség“-féle 
nagyhangzásu frázisokkal! És félre e nyelvvel különö
sen a 11—14 éves gyermekek iskolájából.

A ki meg tud barátkozni ezen eszmével, annak 
milyen egyszerű megoldása kínálkozik a mostani visz- 
szás középoktatási rendszerünknek.

Most van 187 gymnasiumunk és reáliskolánk, 95 
fiupolgáriskolánk; akkor volna az egész országban 
körülbelül 300 olyan latin nélküli iskolánk, melybe 
összes, az eleminél nagyobb műveltségre törekvő 11 — 
14 éves fiaink járnának, és a melyek bizonyos fokú 
befejezett ismeretet nyújtanának növendékeiknek. Meg
felelnének tehát a mostani gymnasium, reáliskola, pol
gáriskola négy alsó osztályának. A 15. évvel kezdődnék 
a szétosztás a különféle szakiskolákba. A gyermek 
tehetségei, hajlamai akkor már a legtöbb esetben fel
ismerhetők. A kik majdan főiskolai (egyetemi, műegye
temi, akadémiai) szakokat akarnak végezni, mennének 
a latint felölelő (de a görögöt kizáró) felsőbb gymna- 
siumba; a kik kereskedőknek készülnek, kereskedelmi 
szakiskolába, és igy tovább.
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társaság ezután a gyárral szemben fekvő gyári kaszi
nóba vonult, hogy a lankadó erőket felfrissítse. Itt 
csakhamar megjelent Berks Róbert lovag is, kinek vál
lalkozó szellemét méltán dicsőítette a Szitnya-Osztály 
alelnöke egy felköszöntőben, melyet, miután a felkö- 
szöntött nem egészen jól bírja még a magyar nyelvet, 
német nyelven mondott el.

A felköszöntőt itt közöljük:
Wem weihen wir wohl unser Glas
Wer sagt uns das?
Dem wáhren, echten Menschenfreund, 
l)er hier so vieles hat véréin t, 
Dess’ geniale Schaffungskraft 
So löblich wirket hier und schafft, 
Dem Schöpfer dieses schönen Werk’s, 
Dem edlen Ritter Róbert Berks, 
Dem die Fortuna immer lacht, 
Dem sei das „Éljen!“ dargebracht.

Magyarra fordítva, megközelítőleg így hangzanak 
a klapancziák:

Kiért ürítsük e pohárt, 
Ki mondja hát ? 
Ki ennyit létesite itt 
S látjuk áldásos műveit, 
Ki jó, nemes emberbarát 
S áldás kiséri lábnyomát, 
S kit tisztelünk e szép müvért, 
Mit alkotott és a kiért 
Az ,,éljen“-ek harsogjanak: 
Berks Róbert, a nemes lovag.

Lovag Berks Róberttel és a többi gyári tiszt
viselőkkel társalogva, hamar eltelt a pihenésre szánt 
két óra, s turistáink most tovább folytatták utjokat 
Zsarnócza felé, hol megint Csipkay erdőmester úr fo
gadta őket a legszivélyesebben. Az ő meghívását, hogy 
fürödjünk meg a Garam hűsítő habjaiban, örömmel 
követtük. így aztán felfrissülve láttunk a még ezen 
napra tervezett utolsó munkához, — a vacsorához. 
Kaldrovics korcsmáros jó ételei és italai csakhamar 
vig hangulatot idéztek elő, mit még fokozott a zsar- 
nóczai ismerősök megjelenése. Elmúlt éjfél, mire ne
hány órai pihenőre tértünk.

Másnap kora reggel tova indultak a turisták, de 
most már vonaton, Garam-Szent-Benedekre. Az uj 
vasúti vonal ezen állomásán már várt bennünket dr. 
Heiczl Kálmán plébános ur, ki, mint szinte selmeczi, nagy 
örömmel fogadta s kalauzolta a remek román-gót át
meneti modorban épült templomban földiéit, sőt azu
tán igaz magyar vendégszeretettel dúsan terített asz
talánál is marasztotta őket. Nem is tudnánk eldönteni, 
hogy mi esett jobban,'a gyönyörű templom szemlélése1 
vagy a plébános ur szives fogadása.

Ezt megköszönni, alig maradt időnk, mert a vo
nathoz kellett sietnünk, mely azután a társaság na
gyobb részét Gr.-Berzencze felé haza vitte, mig né- 
hányan Vihnyének vették útjukat, igy fejezve be a 
kitűnő hangulatban lefolyt s szép emléket hagyó, sike
rült kirándulást.

Azon szívélyes fogadtatás, melyben turistáink úgy 
Szandrikon, valamint Zsarnóczán és Garam-Szt.-Bene
deken is részesültek, bizonnyal lelkesitőleg fog hatni 
rájuk, hogy egyéb ilyen nagyobb túrokra is vállal
kozzanak. K.

Hogy hogyan neveznénk el ezen közös, teljesen 
egységes, 11 —14 éveseknek való iskolát, mellékes. A 
legjobbnak tartanám a „polgáriskola" nevet, mert igy 
mindjárt az elnevezésben kifejezésre jutna, és a nö
vendékek jellemében is mély gyökeret verne az ezen 
szervezet által czélzott demokratikus irány, mely sze
rint nincs különbség a magyar haza polgára között.

Messze vinne, itt ezen iskola szervezetéről rész
letesen szólni. Csak annyit jegyzek meg, hogy két alsó 
osztályában a magyaron kivül más nyelvet nem ven
nék fel, a III. osztálytól kezdve pedig taníttatnám a 
németet, és pedig egészen gyakorlati módon s kellő 
óraszámban, hogy azon növendékek, kik ezen polgár
iskolával végképp befejeznék tanulásukat, szinte hasz
nát vehessék ezen élő világnyelv elsajátításának.

És még egy észrevétel, Ezen polgáriskolák összes 
50000 tanulója (t. i. a mai gymnasium, reál- és pol
gáriskola alsó 4 osztályában 35000 ~F 15000 a növen
dékek száma) a IV. osztály sikeres elvégzése után 
természetesen fel volna jogosítva tanulmányait a latin 
iskolában (nevezzük gymnasiumnak) is folytatni. Attól 
ugyan nem kellene tartani, hogy ezeknek egy harmada 
is odatörekednék, mert sokan végképp elmaradnak, 
sokan más szakiskolába mennek; de mégis kellene 
módozatokról gondoskodni, melyek megnehezítenék 
azt, hogy oda nem való elemek ne tóduljanak ezen 4 
osztályú gymnasiumba. Ha ezt elérni képesek nem 
volnánk, az egész reform nagyrészt eltévesztené czél- 
ját, s ott volnánk, a hol a mai gymnasiumban: a 
gyenge tanulók miatt a jeles tehetségüek sem vihetik 
sokra.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Dr. Degen Gusztáv nyug, 

jogakadémiai tanár, csász. és kir. asztalnok, a gyermek
telep egyesület elnöke ez időszerint városunkban idő
zik. — Dr. Schenek István nyug, főbányatanácsos, a 
magyar tud. akadémia tagja a nyár nagyobb részét 
veje Jákó Gyula k. főmérnök családjánál itt fogja eltölteni. 
— Bittsánszky Ede miniszteri tanácsos és nagybányai 
bányaigazgató nejével együtt veje Gschwandtner Gusztáv 
kir. mérnök családjának látogatására ide érkezett. — 
Dr. Aschenbrier Antal budapesti egyetemi tanár és ka
nonok Hegybányára érkezett, hol rokonai körében fogja 
a nyár egy részét tölteni. — Podhragyay Pál pr.-plé- 
bános múlt kedden elutazott. — Bárdossy Antal m. 
kir. bányatanácsos szabadság idejét’a budai Császár
fürdőben fogja eltölteni, hová e napokban utazik el. 

■— Sztancsay Miklós főjegyző és a „Selmeczbányai Hí
radó" szerkesztője a fegyvergyakorlatról visszaérkezett 
s újból megkezdte hivataloskodását. — Vándor József 
Eperjesre, Hencz Ede kegyesrendi tanár pedig Egresre 
utazott.

— Koburg Fülöp herezeg kíséretével múlt csü
törtökön érkezett meg Szent-Antalba, hová József 
főherczeg és Koburg Ferdinand herczeget, a bolgár 
fejedelmet is e napokban várják. — Koburg lülöp 
herczeg anyjával Clementina herczegnő ö királyi fen
ségével pénteken kis Topolcsányra utaztak József 
Ágost főherczeg látogatására. — József főherczeg hol
nap hétfőn Beszterczebányára érkezik, hol az ottani 
honvédezredet vizsgálja meg. Tegnap d, u. 2 órakor 
érkezett lerdinand bolgár fejedelem neje Mária Lujza 
O kir. Fensége Szent-Antalba. Ugyanaz nap este ér
kezett vissza Kis-Tapolcsányból Clementina herczegnő 
és Fülöp herczeg.

— Halálozás. Mihálik István városi törv. hat. 
bizottsági tag és pipagyáros f. hó 7-én 67 éves ko
rában, hosszas szenvedés után meghalt. A boldogultat 
özvegyén s gyermekein kivül kiterjedt rokon és isme
rősi kör gyászolja. Temetése nagy részvét mellett e hó 
9-én ment végbe.

— Házasságok. Gasparik János bajai főgymná- 
siumi tanár ma este fél 7 órakor köt házasságot Jahn 
Vilma kisasszony nyal Jáhn Vilmos polgártásrunk művelt 
leányával. — Holnap hétfőn köt házasságot Hegy
bányán Gallov Károly bányamérnök Sziklay Irén kis
asszonnyal, özv. Sziklay Vilmosné kedves leányával. 
Az egyházi áldást a fiatal párra, a mennyasszony 
nagybátyja, dr. Aschenbrier Antal budapesti egyetemi 
tanár, kanonok fogja adni.

— Nyugdíjazás. Pécsi János, a helybeli dohán- 
gyár sok érdemet szerzett aligazgatója, letelt 40 szol
gálati éve után saját kérelmére nyugdijaztatott. A 
nyugdijrendelvényben a felsőbb hatóság teljes elisme
rését fejezi ki Pécsi János kifejtett tevékenységéért, 
ügybuzgalmáért. A nyugdíjba vonuló tisztviselő ismert 
volt fáradhatlan szolgalmáról, szigorú lelkiismeretesé
géről, humánus gondolkozásáról s igazságszeretetéről, 
s ezért általán közbecsülésben áll, a munkásnők tisz
telettel és szeretettel ragaszkodtak hozzá, s midőn a 
távozó aligazgató búcsút vett a munkásszemélyzettől, 
alig maradt szem szárazon. Mi csak azt csodáljuk, hogy 
a kormány ily érdemdús tisztviselője iránt elismerésé-

A módozatok közül a legegyszerűbb és a leg- 
méltányosabb az volna, ha a polgáriskola tanári karát 
arra köteleznénk, hogy a IV. osztályt végzett gyenge 
tanulónak bizonyítványába a tanári záróértekezlet ha
tározata gyanánt necsak azt jegyezzék be, hogy „fel
sőbb osztályba mehet", hanem azt is, hogy a tanári 
kar ajánlja-e az illetőnek a tanulmányok folytatását a 
gymnasiumban. Ha a saját vagy szülői kívánsága sze
rint a tanuló a nem-ajánlás daczára is átmenne ezen 
4 osztályú gymnasiumba, senki más nem volna okol
ható, ha gyenge tehetsége folytán azután ott néhány 
évet hiába töltene el.

Milyen boldog állapot volna az, ha igy ezen 
gymnasiumokat összesen csak 10000 arravaló tanuló 
látogatná. Csak 100 ilyen gvmnasiumra volna szüksé
günk, s minden -osztálynak 25 tanulójával azután még 
a latinból (heti 5—6 órával) is vihetnénk annyira, 
hogy a matúrán nyugodtan elmondhatnánk: a klaszi- 
kusokat megértik. De még abban az esetben is, ha a 
most a gymnasium és reáliskola négy felső osztályába 
járó 15000 tanuló meg is maradna mind, javulna a 
helyzet; mert, megtartva a mostani 138 teljes közép
iskolát, egy osztályra csak 27 tanuló esnék.

A jövő középoktatása igy szerveztetvén, gyakor
latilag meg lesz oldva az osztályok túlzsúfoltságának 
kérdése az iskola fenntartók újabb megterheltetése 
nélkül, a szülőkre oly nyomasztóan ható iskolaválasztás 
ügye, a tudományos pályára való jobb előkészítés, és 
sok, ma megoldhatatlannak látszó középiskolai kérdés.

(Folyt, köv.) 

nek nem tudja másként is, mint csupán elismerés
nyilvánítással jelét adni; vagy nincsenek már meg
tisztelő czimek, aranyérdemkeresztek, rendjelek ? !

— Előléptetések. Tuzson János, Veiczik 
Emil, Emöki Adolf, és Medveczky Ernő érd. akad, 
tanársegédek jelenlegi állásukban való meghagyása 
mellett erdészjelöltekké lépteitek elő.

— A szandriki ezüstárugyár hatalmas fellendülé
sét mi sem bizonyíthatja fényesebben, mint azon körül
mény, hogy daczára a szakadatlan .megfeszített folyto
nos munkának alig képes a nagy mennyiségű megren
deléseknek eleget tenni. József Ágost főherczeg ő fen
sége szintén e gyárból rendelt meg nagy ezüst sampa- 
nyer garnitúrát, mely annyira megnyerte megelégedését 
és tetszését, hogy nyomban utána különféle ezüst, 
tálczákat és versenysport tárgyakat rendelt meg. Va
lóban örvendünk annak, hogy hazánk emez egyik 
legszebb vállalata ily hatalmas lendületet ért el oly 
rövid időn belül, pedig erős küzdelmet kellett kiállnia 
a kezdett nehézségeivel, a mig ezeket teljesen le 
tudta győzni,

— Érdekes vadászat lesz ma a bélabányai határ
ban, hol öt szarvast láttak, melyek bizonyára távolabb 
eső szarvas állományból szakadtak ide. A vadászaton 
paszionált Nimródaink közül sokan vesznek részt és|a 
vadász előítélethez alkalmazkodva, nekik nem kívánunk 
„ szerencsét.“

— Rendőri hírek. Lopások. Városunkban egy 
idő óta igen szaporán történnek lopások; különösen 
sok baromfit lopdosnak el. A rendőrkapitányi hivatal 
különösen az építkezéseknél alkalmazott czigány mun
kásokat veszi a tettesség gyanújába és ez okból azok 
alvó helyén éjjelenkint minden órában razziát tartat 
és igy hisszi, hogy e lopásokat sikerülni fog megaka
dályozni. Itt megemlítjük, hogy a múlt héten Érti 
Vilmos polgártársunk majorjáról is több ingóságot 
loptak el, mely lopás tetteseit eddig nem sikerült 
kézrekeriteni. — Részünkről újból sürgetjük és váro
sunk közbiztonsága érdekében okvetlenül szükségesnek 
tartjuk, hogy a rendőrszemélyzet szaporittassék, ha 
mindjárt áldozatok árán is, mert hiszen mindenek felett 
az első a testi és vagyoni biztonság fölötti őrködés. 
Szeretnők tehát, ha e sürgős ügyet a holnaputáni 
közgyűlésen szóba hoznák és főkapitányunknak a ta
nácshoz már régebben benyújtott ez iránti kiméi itően 
indokolt jelentését s illetve indítványát közgyűlési tár
gyalás alá vennék. — Sérülések. Az apácza zárda épí
tésénél egyik czigánymunkás lábszárára nagyobb kő
darab esett és a munkás, kinek sebét Korenek rendőr, 
mint mentő azonnal bekötözte, súlyosabban megsérült 
és a városi kórházba szállitatott. Ugyancsak az épülő 
félben lévő apácza zárda mellett egy lehulló kődarab 
egy kis leányt sebesitett meg könnyebben. A rendőrség 
által megejtett vizsgálati eredménye az leli, hogy ezen 
építkezés körül ezentúl szigorúbb óvintézkeddések 
fognak megtétetni. — Trahoma-vizsgálat folyik ez idő 
szerint az összes bányatelepeken. Az eddig megvizsgált 
Zsigmond- és Mihály-tárnai telep, zúzómű és téglagyár, 
valamint a Pachertárói telep munkásai között egyetlen 
egy szembeteg sem találtatott. Ez annál örvendetesebb 
tény, mert e szembetegség utóbbi időben országszerte 
nagy mérvben lépett fel.

— Selmecz-Bélabánya sz. kir. város népmoz
galmi kimutatása 1897. évi első félévre.
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Belv Rovna Banka 95 99 194 93 4 12 28 55 192

Hodrusbánya 27 21 48 9 1 2 9 8 29

Bélab. Györgytárna 24 23 57 13 2 — 1 10 26

Steffultó 20 18 38 21 1 1 2 3 28

166 161 327 136 8 15 40 76 275
Házasságkötések: Belváros, Rovna és Banka: 34, 

Bélabánya és Györgytárna : 2, Hodrusbánya: 9, Stef- 
fultó : 8 összesen 53.

— Vidéki hir. Bakabángán ma, f. hó 11-én 
az állami iskolai növendékek nyári mulatsága lesz, 
melyre városunkból sokan hivattak meg. A mulatság 
bizonnyára sikerülni fog minden tekintetben. Különben 
a mulatság lefolyásáról jövő számunkban hozunk tu
dósítást.

Szélhámoskodás. B., a városi erdőhivatalban alkal
mazott városi erdösuhancz feltűnést keltett nagy költe
kezésével és a midőn kérdőre vonatott, czifra dolgok 
kerültek napfényre. B. ugyanis a városi erdőmester és 
mérnök könyvecskéire Krausz V. Gy. kereskedésében 
különféle árúczikkeket vásárolt, de nem áz árúczikke- 
ket vette át, hanem ezek csak fingéivá voltak és ezek 
fejében készpénzt kapott, mely pénzből a nevezett ke
reskedésben bizonyos részt, mintegy árúnyereségi egyen
leget visszatartottak. A könnyelmű fiatal ember ily utón 
május havától egész a múlt hétig, amidőn kisült a tur
pisság, körülbelül 360 frtot. vett át. A könyvecskékbe 
olyan árúk is vannak beírva, a melyek a nevetségessé
gig feltűnők; mint például 150 drb kés, egy csomó 
állvány, ötven kilo kitt, stb. stb. Merő lehetetlenség tehát, 
hogy a nevezett fűszerkereskedésben ne tudták volna 
elejétől, hogy itt szélhámos csalás fordul főn. De rette
netes rikító fényt vet ez azon, enyhén mondva, 
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felületességre, amely az' ily könyvecskékre szóló 
árú megrendelés és átvétel körül látszik fenforogni. — 
A könnyelmű fiatal ember, kinek jóravaló, köztiszte
letben álló családtagjai a 360 frtnyi kárt azonnal meg
térítették, a polgármester által állásából azonnal el lett 
bocsátva és mint hírlik, a fegyelmi vizsgálat még mások 
ellen is el lett rendelve. Úgy tudjuk, hogy ez ügyben 
a holnaputáni közgyűlésen interpellátió fog történni, 
amidőn majd megtudjuk a való tényállást, amelyről 
és a vizsgálat eredményéről annak idején be fogunk 
számolni.

— Légyesípés. Hogy milyen veszélyessé válhat 
még egy kis légy csípése is, azt keserűen kell tapasz
talnia Hacher hodrusi városi erdővédnek. Egy kis, 
zöld szinü légy csípte meg ugyanis a nevezett erdővéd 
kezét, ki nyomban a csípés után is érzett ugyan némi 
fájdalmat, de azt nagyobb figyelemre nem méltatta. 
Nehány nap múlva azután nemcsak a csípés helye, de 
az egész balkar feldagadt és óriási fájdalmakat okozott 
olyannyira, hogy az erdővéd kénytelen volt dr. Tóth 
Imre orvosi segítségét igénybe venni, ki vérmérgezést 
konstatált és a daganatot felvágta. Hacher állapota 
még mindig nincs minden veszély nélkül. — Ezen eset 
is mutatatja, mennyire kell óvakodnunk még a legyek 
csípésétől is.

— Paradicsomi állapotoka klingertárói tónál. 
A kánikulai hőség beálltával természetesen kiki, 
gyermek, leány, asszony, férfi iparkodik üdülést keresni, 
s hol találhatja ezt meg jobban, mint a hideg vízben, 
a fürdőben. Miután pedig a klingertárói tó vize nyújtja 
fürdőzö közönségünknek ezen vágyva-vágyott üdülést, 
tehát oda zarándokol ki naponkint a sok leány, fiú, 
asszony, legény, ifjú, fiatal és öregebb férfi. A tón 
ringatódzik ugyan valami uszodának gúnyolt alkotmány, 
de ez minden egyéb, csak uszoda nem. így hát 
ritka, érdekes látványt nyújt azon paradicsomi állapot, 
melyben a fürdőzők és úszkálok nem- és korkülönbség 
nélküli együttes fürdőzése nyújt úgy a résztvevőknek, 
mint a nézőknek. No hát mi nyíltan kimondjuk, hogy 
ez állapot közerkölcsi szempontból botrányos, botrá
nyos annyival inkább, mert zsenge korú gyermekekről 
is van szó. A hatóságnak sürgősen, sőt azonnal intéz
kedni kell, hogy a nők részére a tónak egyik külön 
helyén egy külön uszoda készíttessék és egyáltalában 
a fürdés, különösen a szabadfürdés nagyobb felügyelet 
alá helyeztessék, mire közbiztonsági szempontból is 
szükség volna. Ez utóbbit azon eset is bizonyítja, 
mely végzetessé válhatott volna két életre. H. leány
kája ugyanis egyik leányrokonával, ki úszni nem 
tudott, fürdőit a tónak az uszodához közeli részében, 
mig édes atyja a tó közepén úszott. Az úszni nem 
tudó leányka az összetákolt tutajfélén ült és lábait a 
vízben áztatta. H. leánykája a közelben úszkált. 
Egyszerre csak a tutaj valahogy megbillent és az 
úszni nem tudó leányka a szabad tóba esett. H. úszni 
tudó leánya segítségére sietett, de ő is a legnagyobb 
veszélynek tette ki magát, mert a vízben csapkodó 
leányt lábainál megfogta és igy mindketten elmerültek 
volna, ha Lilschauer bányaiskolai vezértanár és Geiger 
Zsigmond fiai a tutajt gyorsan oda nem taszítják, 
melyre a leánykák azután felkúsztak Persze, hogy e 
jajveszéklésre a tó közepén úszó apa is teljes erőből 
a veszély színhelye felé törekedett, de mire oda ért, 
a lánykák meg voltak mentve.

— Az ev. lyceum és kath. nagygymnasium 
működése- s eredményéről tájékoztat a két intézet 
előttünk fekvő értesítője. Ha végig lapozzuk ez értesí
tőket, el kell ismernünk, hogy a tanári kar mindkét 
intézetben eleget tett kötelességének; el kell ismer
nünk, hogy ifjúságunk a tudomány utján jelentékenyen 
haladt. E haladás kivált az ev. lyceumnál szembeszökő, 
mely rövid néhány év alatt oly magas nívóra emelke
dett, hogy bátran kiállja a versenyt akármely állami 
középiskolával. A lefolyt tanévben 11 rendes és 2 he
lyettes tanára volt a lyceumnak ; a két helyettes közül 
az egyik letette a paedagógiai vizsgát s remélhető, 
hogy ezt a vallás- és közoktatási miniszter rendes ta
nárrá nevezi majd ki s igy a jövő tanévben 12 rendes 
tanár lesz a lyceumon alkalmazva. Mint méltányos, a 
tanárok fizetésének javítása is valahára életbe lépett 
s igy az ev. lyceum a legszebb virágzásnak néz eléje, 
melynek nem árthat néhány rosszakaró rágalmazása, 
milyent a letelt tanév folyamán megkísértettek, s melyre 
a kerületi főigazgató lapunk márczius 18-iki számában 
fel is szólalt. A selmeczi ev. lyceum magyar hazafias 
szelleme minden kétségen felül áll s olyan tót ajkú 
tanulók, kik az első osztályba léptükkor egy szót sem 
tudtak magyarul, az év folyamán annyira elsajátítják 
a nyelvet, hogy az előadásokat eredménynyel hallgat
hatják. Az intézet tanszertárai most már igen szép 
és értékes gyűjteményeket képviselnek, melyek évről- 
évre ajándékok, de vétel utján is gyarapittatnak. Igen 
természetes, hogy az intézet fejlődésével, emelkedésé
vel a tanulók száma is évről-évre növekedik, úgy, hogy 
az épület átalakítása válik szükségessé, mi valószínű
leg a nyár folyamán keresztül is lesz vive. A tanulók 
száma a lefolyt tanévben összesen 376 volt, kik közül 
vizsgát tett 360. 35 en jelentkeztek érettségire, melyet 
28-an le is tettek. — Ha az ev. lyceumról meg kellett 
állapítanunk, hogy a tanulók száma évről-évre nő, úgy 
annak ellenkezője áll a kath. nagygymnasiumról, mely

nek a lefolyt tanévben 11 tanulóval kevesebb volt, 
mint tavaly. Oka ennek talán az, hogy a tanári kar
ban igen sűrűn fordulnak elő változások. Ami magát 
a tananyag beosztását illeti, csak dicséréssel szólhatunk 
ezen intézetről is, melynek tanári kara nem sajnálja a 
fáradságot, hogy a tanítványokba hazafias szellemet, 
tudomány iránti kedvet, szorgalmat és tevékenységre 
való törekvést oltsanak. A gymnasiumnak a lefolyt tan
évben összesen, a kimaradottakat nem számítva, 108 
tanulója volt. — Nem hagyhatjuk fölemlités nélkül 
azon igazán üdvös intézményt, mely sok szegény tanu
lónak lehetővé teszi a középiskola látogatását; az a 
tápintézet; ilyen úgy a lyceumban, valamint a gymna- 
siumban is be van rendezve, hol csekély élelmezési 
díjért a tanulók tisztán készült, egészséges ételt kap
nak. — Egyáltalán teljes megelégedéssel tekinthetünk 
vissza a lefolyt tanévre s mindkét tanári karnak őszinte 
elismeréssel tartozunk.

— Munkás hiány. A helybeli apácza zárda és 
leánytanodának építését nagyban lassítja az a körülmény, 
hogy nagy hiány van kézi napszámosban. Pedig hány 
nyugbérezett erőteljes bányamunkás van a városban 
a ki inkább tétlenül lézeng az utczákon mintsem 
hogy egy ilyen állandó munkába álljon be.

— Lövészet. A folyó hó 4-én tartott lövészeten 
651 lövéssel 660 köregység éretett el 20 négyessel, 
melyek közül Fiedler Gyula 2, Bencze Gergely 2, 
Friebert Ferencz 5, Liha Antal 2, Krausz Géza 5 és 
Seidel Ágoston 4 négyest lőtt. Az első dijat Liha 
Antal, a Il-ikat Krausz Géza nyerte el. A dijtekezéssel 
egybekötött főlövészet augusztus 8-án és 9-én lesz 
megtartva; nagyon kívánatos volna, ha legalább a 
főlövészeten a tagok teljes számban jelennének meg!

— Az adófizetők figyelmébe ajánljuk, hogy 
a folyó III. évnegyedi adó részlet már julius hó 1-én 
esedékessé vált és hogy ezen adórészlet késedelmi kamat 
nélkül f. évi augusztus hó 15-ig a városi adóhivatalnál 
fizetendő be.

— Helyreigazítás, Sajnálattal kell helyreigazí
tanunk azon tévedésünket, mely lapunk múlt számába 
szándékolatlanul becsúszott, s mellyel hírül adtuk, 
hogy Fischer Károly vegyelemző ür Halászra magya
rosította vezetéknevét, pedig ez nem felel meg a 
valóságnak.

— Kinetograf. Ha néhány év előtt azt mondotta volna 
valaki egy laikusnak, hogy nemsokára egy kifeszitett fehér vásznon 
megelevenült fényképeket fogunk csodálhatni, mintha csak az 
életben, szemünk előtt játszódnék le valamely jelenet, azt a fan
tasztát bizonyára érettnek Ítélte volna a bolondok házára. S ime 
ilyen készülék tényleg létezik máf, ez a kinetograf. És nincs is 
benne boszorkányság. Hogy azok is megértsék s méltányolni tudják 
e találmányt, kik nem foglalkoznak a tudománynyal, néhány szóval 
vázlatosan elmondjuk, min alapszik az a csodás eredmény, melyet 
a kinetograf elénk tár. Mindenki tapasztalhatta, hogy valamely 
fénytünemény a szemidegre való hatásának tartama hosszabb, mint 
magá-é a tünemény-é. Innét van az, hogy, ha izzó parazsat körbe 
forgatunk, teljesen zárult tüzes kört látunk; a sebesen forgó fehér 
korongon levő piros pont piros körnek tűnik fel, mert a fényhatás, 
melyet az a gyorsan mozgó parázs, vagy piros pont bizonyos állá
sában szemidegünkre gyakorolt, még akkor is tart, midőn a parázs, 
a piros pont ama helyzetét már elhagyta; igen, csakhogy a látható 
testek szakadatlanul gyakorolnak fényhatást a szemidegre s igy, az 
előbbiekre vonatkoztatva, már uj látképet nyelünk a parázsról 
vagy piros pontról, midőn még tart az előbbi helyzetéről nyert 
fényhatás, s igy ezek mintegy egymásba folynak, szakadatlan lán- 
czolatot képeznek. Ezen alapszik a'kinetograf, A már nagy tökélyre 
vitt fényképészet segélyével pl. valamely ügető vagy vágtató lóról 
egy perez alatt 900—1500—1800 pillanatnyi felvételt készítenek 
alkalmas készülékkel, melynél a lényérzékeny lemez megfelelő 
hosszúságú, csigába tekert szalagot képez, mely igen leleményes 
gépezettel a kívánt időközben lökemesen legombolyítva a lenese 
mögé kerül. Van tehát egy fényképsorozat, melynek egymásután 
következő képei a lónak (vagy . egyéb mozgó testnek) minden 
helyzetét,, állását mutatják; most tehát csak e képeket kell gyors 
egymásutánban alkalmas módon szemléltetni, hogy az egymásba 
lolyó fényhatások a valóságos mozgás benyomását keltsék. Ezt 
létrehozza a kinetograf. Az úgynevezett pozitív, teljesen elkészült 
fényképsorozat átlátszó vékony celluloid, vagy kollódium szalagra 
van flkszirozva, mely csigába tekergetve a kinetograf arra való 
tartályába van elhelyezve, A készülékben alkalmazott erős viiágitó 
képességű láng, melyhez a most Selmeezen bemutatott készüléknél 
élenynyel (Oxygen) kevert közönséges világitó gáz használtatik, 
lencsén keresztül egy távolabb kifeszitett fehér s átlátszóbbá tétele 
végett nedves vászonra vetíti nagyítva az egy-egy fénykép nagy
ságának megfelelő nyílásban gyors egymásutánban megjelenő fény
képeket, melyeket a esigaalakból legömbölyödő szalag feltüntet 
A hatás meglepő Látjuk a tengert, mint gördülnek hullámai 
mindig közelébb, mint csapnak fel, mint tajtékzik a hátuk, mint 
verődnek vissza kavarogva a partról. Látunk egy indóházat; látjuk 
a közlekedő vonatot; elöl a gőz mozdony; mind közelebb jön; 
van sürgés-forgás, a vonat megáll a kupék ajtói kitárulnak, s ki
beszéli sietve az utazó közönség. Most egy világváros tere tárul 
elénk. A fogatok ide-oda robognak a közönség jár-kel ; mintha nem 
vetített kép, de maga a valóságos élet mozogna előttünk. Némely 
embert talán bánt a kép némi vibrálása, s hogy néha-néha egyes 
csikók, foltocskák villannak fel e hiányokon is segítve lesz bizonyára 
— vagy 50 év múlva, egyelőre meg kell elégednünk avval, a 
mi van, mert tudják meg azok a gánesoskodók, hogy egy fénykép 
területe körülbelül csak 2'25 centiméter, s ily kis fényképről ama 
mikroszkopikus sávokat és foltokat elretusirozni még nem született 
az a művész, de nincs is oly ecset vagy más szerszám a világon 
eddigelé örüljünk, hogy alkalmunk nyílt itt Selmeezen a legújabb 
kor eme csodás hatású találmányát láthatni, melynek bemutatása 
volt polgártársunknak, Zlinszky Andrásnak, bizony tetemes költsé
gébe kerül.

— Zilahi Gyula, a nemzeti színház elsőrendű 
művésze magánelőadást tart, a városi vigagó termében 
e hó 14-én jótékony czélra. Belépti dij 1 írt. Az elő
adást melegen ajánljuk t. közönségünk figyelmébe.

— Az osztálysorsjátékra, mint azt már meg
írtuk, özv. Eichel Sándorné és utóda kapta meg 
városunkban a főelárusitást. Előjegyzéseket a sors
jegyekre nézve e lap kiadóhivatala is elfogad. (Alsó- 
Rózsa utcza, 61. sz. a.) hol egész és részlet sorsjegyek 
is kaphatók lesznek.

Őskori úszási rémhírek. (Kánikulái izzadmány.) 
Roszgrundi tó közepén — úszik egy bányász legény, — 
alig van már benne szusz — s im egy ihtiosaurus — 

közéig rémitőn felé. ... — s a szegényt ott elnyelé. —- 
Klingertáró tó vizén — bájjal úszik egy szirén; — 
látja ezt a hegydombon — egy rengeteg kliptodon, — 
bősz erővel tör reá .... — és a szegényt felfalá. — 
Hát még a hodrusi tón — büszkén ül egy spanyol dón;
— látja ezt egy milodon, — rá rohan és ott nyomon — 
összekaptak borzasztón. — S a dolognak vége lett — 
hogy mind kettő elveszett. — A halicsi tó tükrén — 
úszkál roppant nagy büszkén — egy meghízott vén 
mamut; — prédát les, mert hát ha jut. — S megillette őt a 
jus; — jutott neki pompás hús ... — egy plesiosaurius.
— Jaj de mind ez semmiség — ahhoz képest mi nem rég
— történt tópalaki tón, — hol jól táplált masztodon 

—- borban úszott, — mily gyönyör -— s rá jött a — 
macskanyöször.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, kik férjem Mihalik István 

elhunyta alkalmából gyászunkat részvétükkel enyhí
teni iparkodtak, őszinte köszönetünket.

Özv. Mihalik Istvánné és gyermekei.

A közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő ur!

Arra kérem tisztelettel, miszerint becses lapjában 
ezen pár soromnak helyt adni méltóztassék.

Bizonyára van tudomása azokról a rosszakaratú 
hírekről, melyek a „Selmeczbányai Hiradó“-ban lettek 
az igen tisztelt közönségnek feltálalva azon czélzattal, 
hogy újra egy nehány ember meghurczoltassék. Akad
nak ugyanis emberek, akik más erényeik hiányában 
egészen sportszerűen űzik a mások gyanúsítását, gya- 
lázását, meghurczolását, csak hogy ők a másokról le
tépett foszlányokkal takargassák saját erkölcsi mezte
lenségüket.

A nevezett lapban ugyanis az áll, hogy a pán- 
szlávok nagy találkozóra jöttek össze Hodrusbányára, 
s hozzá teszi, „hogy még a csabai Szeberényi is érde
mesnek találta Péter-Pál napján itt megjelenni.

Én, mint olyan, akit a nevezett meglátogatott, ezt 
szó nélkül nem hagyhatom. Nincs okom eltitkolni, meg 
mondom egész nyíltan, mit keresett Szeberényi Hod- 
rusbányán. Mint gyermekeim keresztapja, fürdőről haza
menet, meglátogatta családomat; ebben talán semmi 
különös sincs, s hogy éppen akkor jött, a mikor a 
bakabányai lelkésztársam visszaadta nekem a visittet, 
az csupán csak véletlen. — Itt összebeszélésről szó 
sem volt.

Én tehát, mint a nevezettek vendégszerető házi
gazdája, saját jó hírnevem érdekében is, a magyar 
vendégszeretetből kifolyólag kötelességemül ismerem, 
hogy azon impertinens malitián alapuló rágalmat, mintha 
vendégeim pánszláv conferentiára jöttek volna össze, 
ezennel visszautasítsam s az illető maliciozus tudósitót 
addig, mig állításának igaz voltát be nem bizonyítja, 
aljas rágalmazónak nyilvánítsam.

Szívélyes üdvözlettel a Szerkesztő úrnak 
Hodrusbányán, 1897. julius 10.

kész szolgája
Adamovits Sámuel

ev.-lelkész.

Sirdetes.
A Zsigmondy-utczában lévő Zlinszky- 

féle házban 2 szoba, konyha és hozzá
tartozó helyiségekből álló lakás 
augusztus 1-étől bérbeadó.
Bővebbet megtudhatni a kiadóhivatalban.

BasFbeadő,
Egy teljesen újonnan átalakított,

a Zsigmondy-utczában fekvő

szatócs üzletnek alkalmas helyi
séggel

azonnal bérbeadó.
Esetleg ugyanott több lakás 

azonnal bér be vehető.
Bővebbet megtudhatni 

donosnál

Daubner János

a tulaj-

úrnál.
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Olcsó árusítás
Weisz Ignácz fűszerkereskedésében

Deák Ferencz-utcza, (saját házában).

Miután sikerült Trauer Gyula ur fűszerkereskedésének összes bolti áruit igen jutányosán megvásárolnom, azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy ezen czikkeket

felette olcsón, a bevásárlási áron jóval alul árusíthatom,
mig a készlet tart.

Ajánlom:

Vendéglős, ezukrász és kávés urak 
figyelmébe az igen jó minőségű 
rum, cognac, sampanyer, különféle 

likőrökből álló készletet;
I

ur összes könyvköveteléseit is megvettem és igy tisztelettel kérem 
a t. adósokat, hogy kellemetlenségek elkerülése czéljából tartozásaikat nálam rendezni szíveskedjenek.

Az összes t. vevőknek könyvre még olcsóbban számitora áruczikkeimet, mint Trauer Gyula ur tette. Szóval, ki üzletem
ben bevásárol, az bizonyára nem fogja ezt megbánni; miért is kérem, hogy jóhirü üzletemet meglátogatni szíveskedjenek.

Az akadémiai, lyceumi, gymnásiumi 
hallgató uraknak és az elemi meg 
többi iskolák növendékeinek rajz és 
mindenféle más papír, irkák, rajztáblák, 
festékek, rajzeszközök, ecsetek, tinta és 

toll-készletemet;

Egyszersmind köztudomásra hozom, hogy Trauer Gyula

Az iparos és kereskedő uraknak 
üzleti könyvek (strazza, üzleti főköny
vek) és a vevők kis könyvecskéiből álló 
készletemet; ezipész uraknak, mig a 
készlet tart, bőrkészletemet, melyet be
vásárlási áron alul is árusítok; asztalos 
uraknak száraz- és reszelt olajfesléket;

A n. é. közönségnek pedig a külön
féle fűszeráruk, kefék, festékek, stb. 
stbbiböl álló készletemet, mig az tart. 
Különösen figyelmébe ajánlom kitűnő 

szűrő (filtrir) papirosom készletét.

Kiváló tisztelettel

Weisz Ignácz
kereskedő.

SE3BH áss dffl f a a i

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni, hogy a Singer Miksa ur szabó
üzlete megszűnvén, melyben én mint szabász és üzletvezető két és fél éven át alkalmazva voltam, 
ezen üzlet barátai és üzletfelei felszölitásának és több Ízben kifejezett kívánságának engedve elha
tároztam, hogy Selmeczbányán

önálló ísszoJbó-íizIetet nyitok, 
mely czélból átvettem Linder József szabóiizlet helyiségét és azt a legnagyobb igényeknek meg- 
elelőleg berendeztem.

Tisztelettel kérem tehát, hogy ezen vállalkozásomat a n. é. közönség becses támogatásába 
venni annál is inkább kegyeskednék, mivel pontosság, legújabb divatu és kivitelű munkák, jutányos 
árak, tartós, finom, szép és divatos kelmék nyújtása által oda fogok törekedni, hogy a n. é. közön
ség teljes megelégedését kiérdemelhessem.

Ismételve kérve nagyrabecsült pártfogását maradok
Selmeczbányán, 1897. julius havában.

Kiváló tisztelettel

Frischer Lipót
• szabómester.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy a legmodernebb 
igényeknek is teljesen megfelelőleg be
rendezett

szabóüzletemet •—-

Vasas fürdő Bar's megyében.
Posta-, távírda- és vasúti állomás. — Idény tartam május 15-től okt. 1-ig.

A kontinens egyedüli vasasfürdője 36° C. hőmérsékkel. — Felülmúlhatatlan vérszegény
ségnél, sápadtságnál, hátgerinczbaj és idedbajnál, merevség, anyaméh- és hüvelygyulladásnál, 
magtalanság valamint minden női bajnál és gyengülésnél, mindennemű súlyos betegségek után.

Vihnyén hidegvízgyógyintózet is van.
Portomentes, védett fekvés fenyvek közepette.
Minden kényelemmel ellátott olcsó lakások és vendéglő.
Vasúton Vihnye vasúti állomásig lehet utazni, hol minden vasútnál társaskocsik és 

fiákerek állanak rendelkezésre. — Társaskocsi személyenkint 50 kr, külön fuvar 1 frt 50 kr 
egész a fürdőig.

Augusztus 15-től szeptember 30-áig 40 °/0 árleengedés.
Tüzetes felvilágosítást ad és prospektusokat küld a

Fürdőgondnokság Vihnyén

a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyra becsült tudomá
sára hozni szerencsém van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóüzlet-tulajdonos.

SZOMORU-DE IGAZ, 
hogy öltözékeinkre nagyobb gondot fordítunk, mint 
egészségünkre. Ha ruháinkon a legparányibb sza
kadékot észlelünk sietünk azt legott eltüntetni, ne
hogy nagyobbodjék, de ha ez testi egészségünknél 
az eset, számba se vesszük. Egy kis köhögés, fő
fájás. emésztési zavarok stb. mitsem tesz az? Ügyet 
se vetünk rá. Hát ez vétkes könnyelműség, mely 
később keservesen megboszulja magát rajtunk, mert 
valamint a kis szakadékból nagy lesz, épp úgy a 
kis bajból nagy baj keletkezik, ha kellő intézkedés 
nincsen kéznél, A legtöbb betegség kútforrása a 
gyomor rendetlen működése a mit — idejekorán 
használva Egger kellemes izü Sodapasztillája csak
hamar beszüntet (1 doboz ára 30 kr.) A tüdő, 
torok és mellbajok köhögéssel, rekedtséggel s el- 
nyálkásodással kezdődnek. Egger kitűnő ízű Mell
pasztillája megóv bennünket a bajtól teljes biztos
sággal. (1 doboz 50 kr. és 1 frt.' Próbadoboz 25 
kr.) Minden gyógyszertárban kaphatók. Főraktár 
Nádorgyógyszertár (Dr. Egger Leó és Egger J.) 

Budapest, Váci-kőrút 21.

Nyomatott Joerges Ágost őzv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

A nyári idényre

V ihnye


