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A bányászatért.
i i .

Úgy az okszerű, mint a gyakran u. n. rablóba- 
nyászkodás korában egész az alkotmány helyre
áll itásáig mindig egyenes volt az útja a bányász
nak a Burg felé, — igaz, hogy a könynyebben 
járliatás ezéljából aranynyal kellett kissé előre 
behintenie — s nem volt kénytelen oly „kigyó- 
tekérvényeket“ járni, mint a magyar érdekekért 
küzdő politikusok. Ezt az utat stiriiu járták 
a mi bányász elődeink, mert az egyes városok 
és bányatestUletek nem fukarkodtak az arany
ban, s mi tűrés tagadás benne, ragaszkodásuk
nak, tiszteletüknek sokkal értékesebb tartalmat, 
fényesebb formát tudtak adni, mint manapság 
mi adunk a . . . díszoklevelekben.

Az a gyönyörű diádéin, az a nyakék, vagy 
csótáros szerszám nagyon kedves emlék volt 
ám, mit egyes családok ivadékai még mai na
pig nagy becsben tartva őriznek, az a vert 
ezüstből készült candelabre, gyertya nélkül is 
igen tisztán világított ám.

Lett légyen egyébiránt bármi az oka az 
egyes szakvélemények szives fogadtatásának, 
az tagadhatatlan, hogy a ezopfos világban nagy 
kegyben állott a bányászat a kormányok előtt 
s ez nagyban hozzájárult annak virágzásához, 
első sorban azon egyszerű oknál fogva, mert 
lia a bányamezők néhanapján nem szolgáltattak 
is gazdag termést, a jobb jövő reménye sem 
ott fenn sem itt len nem enyészett el azonnal, 
az őserőre, a kitartásra ez a remény még min-

TÁRCZA.
Fenn voltara az égbe . . .

Fenn voltam az égbe’,
A tudatlanság egébe,
Olgán boldog voltam pttan 
A hol örökös a béke,
Nem kívánkozott cl 
Boldogság után a lelkem,
Mikor ugg is boldog voltam 
Abban, a mit ott fenn leltem.

De mióta látlak
Oda lett. a régi álom
Nem lelem a ngngoi/almam.
Keresem a boldogságom,
Leestem a mennyből 
S mostan a pokolban égek 
A mikor te rám tekintesz 
És én a szemedbe nézek.

Szigethy Vilmos.

A z  ana rk iá ró l.
A kelet rímével arámiién éli Iroramatúsiiirlmii a 

nyugaté. Hz újabb, lintalnbb, de vnjjon melyik borzasz
tóbb ?

Amaz sem nagyon válogat áldozatai kozott, du 
mégis leginkább a kunyhókban pusztít, olt, a hol elóhl, 
már a nyomor Ütött tanyát, ez oWkészilo munkása n 
a kolerának, pestisnek.

A nyugat rémét is a nyomor vezeti be egyik 
vagy másik országba, vidékbe, de nem az az általános 
nyomor, mely a Sárga folyó mentén, vagy Gangos vi

liig éltetőén hatott t> akárhányszor csengő sub- 
ventio alakjában is.

De a csengő alakban kifejezést nyert sub- 
vctionál sokkal nagyobb rugékonyságot adott a 
bányász kalapácsának annak a kiváltság-osság
nak az érzete, melylyel a bányászatot s ennek 
művelőjét évszázakon át elhalmozták, — mely 
kiváltságok birtokában aztán anynyira kifejlett 
a germán cliarakterben különben is nem utolsó 
helyet elfoglaló túlerős önérzet, mondhatnék ön
hittség, hogy ettől ösztönöztetve aránylag pri
mitív eszközeivel is csodákat növelhetett ama 
viharos időkben s állandóan gazdag forrásául 
szolgálhatott az időnként nagyon is reá szoruló 
császári kicstárnak.

A bányászkodás akkoriban inkább művé
szet volt mint tudomány, a művészetnek pedig-
— elismerjük bár, hogy tudás is kell hozzá
— elvitáziiatatlan eleme az idcalismus, bizonyítja 
azt a bányászatnak — sajnos, még magyarul illeg
nem irt — történelme. Nagyon csalódtok tehát 
ti, a kik főkönyvek, naplótételek néhány rövid 
évre kiterjedő rubrikái alapján mondotok Ítéletet 
a bányászat életképességéről.

Ha kell tudás; kell ám hit is, rajongó sze
retet. el nem hamvadó tüze a lelkesedésnek; e 
széj) tulajdonságok pedig csak az ideális lélek 
sajátságai, annak a léleknek, a ki ezt a hazát, 
annak népét a rajongásig- szereti , azon az 
anyaföldön, melynek keblén naponkint cgy-cgy 
sebet ejt a tudomány eszközeivel, áhítattal csiliig, 
ahhoz a trónhoz, melynek égise alatt élvezi pol
gári jogait, a legbensóbb hódolat kötelékei fűzik.

dókén ezer számra pusztítja a kulit, a hindut, hanem a 
szórványos nyomor.

Az általános nyomor iskolájában bőtermő talajt 
talál a megadás, a fatalismus, a sorsában való meg
nyugvás, a végtelen tűrés, melyre a kelet viszonyai és 
vallásalapilóinak tanai oktatták Ázsia népét; de a szór
ványosan előforduló nyomorban sinlődö nem ápol ja 
lelkében e keresztényi és búddá-féle erényeket, hanem 
ökölbe szőrit ja kezét és végső erejével tör arra, a 
kinek mindene megvan abból, a mit neki nélkülöz
nie kell.

Történeti tény az, hogy a nyugati rém: az anarkia 
a kedvezőbb közgazdasági viszonyok között lévó Német
ország, latin államokban és Ausztriában talál legtöb hívőre 
itt készítette elő, egyengette útját a kis herczegségek 
embertelensége, az olygarchák zsarnoksága, az ódon in
tézményeknek a szabadabban lélckzcni kívánó nyugati 
népre nehezedése a soeialis, a soeialdcmoeratikus 
törekvéseknek s itt vetette fel első bombáját a közren
det bomlasztani akaró Kageau, majd a nagyobb hir- 
hedtségü Orsini.

Következtek azután számosán, egész Káváéból, 
Cascrioig.

Nyugaton vetették fel először ama kárbozatos 
tanokat: „micsoda létjoga van egy korm ánynak?"

„Miért mondjon le az ember néhány egyed javára 
a maga szabadságáról ? miért ruházzák fel őket azzal a 
tehetséggel, hogy az emberek akaratával, vagy akarata 
ellen, korlátlanul rendelkezzenek a hatalommal V Vagy 
tán oly rendkívül képzett emberek ezek, hogy helyet
tesíthetik a tömeget, jobban intézhetik az emberek erdei 
keit mint ezek mogul-: ? Oly csalhatatlanok s megvesz
tegethetetlenek ŐK, hogy észszerűen rajok lehel bíznunk 
mindnyájunk sorsát ?“

„S az akár jó, akár rósz, akár bölcs, akár ostoba

Ti azt mondjátok, hogy a „szántok beszél - 
nek“ , — ezt „mondjuk mi is, csakhogy ne fe
ledjétek azt, a mire a Szent írás tanít, hogy 
az első pünkösdnek örök hirll szónokai is be
széltek ám és abból a nagy sokaságból csak a 
„bárom ezorok“ értették meg beszédüket; — a 
nem értők azt hitték, hogy „édes bortól része- 
gedtenek meg“ az ige hirdetői, ezek az egy
szerű emberek.

Hát ilyen formán vagyunk mi is a számok 
beszédével szemben; vagyunk „bárom ezerck1, 
és vannak még mások, több ezerek.

Bizony arra az édes borra, nagy szükségünk 
van melynek termő vény igéjén a realismusphyl loxe- 
rája rágódik az ideális hevületre, mely a sokak előtt 
nem érthetőt is érthetővé teszi, s a számoknak 
nem alakját nézi csupán, de szellemét is olvassa.

(Folyt. köv.i

Kiállítási ügy.
(A milleniumi kiállítás beszterczebányai kérülcti bizottsá
gának f.é. május-hó 28-án tartott, ülése jegyzőkönyvéből.)

A történelmi osztály a mai napon ölest tartván 
beterjeszti az ez alkalommal felvett jegyzőkönyvet, 
melyben a következők foglaltatnak:

Előadó annak clórebocsájtása mellett, hogy az 
1890-iki ezredéves országos kiállítás két főcsoportra 
oszlik, u. mint a történelmi kiállításra és a jelenkori 
kiállításra, s hogy a kiállítás ügyének kerületenkinti 
előmozdítására kamarai kcrüleíenkinf bizottságok let
tek föiállit\n, s igy a beszterczebányai kamarai ke
rületnek is egy ilyen bizottság jutott, ezen kerületi biz. 
in. évi május hó 18-án tnrtotf alakuló ülésében a tör
ténelmi főcsoporthoz tartozó kiállítási ügyek előkészíté
sére a történelmi osztályt szervezte, s ugyanakkor azt

kormányfériiakat ki nevezi ki errre a magas hivatalra? 
Vagy magukat nevezik ki a bábom, bódítás, vagy a 
forgalom jogánál fogva? De ekkor micsoda biztosításo
kat nyújtanak Ők a közönségnek arra nézve, hogy a 
közjó érdekében fognak működni ?"

Akkor ez nem egyébb, mint bitorlás kérdése, saz 
alattvalóknak, ha nincsenek megelégedve, nincs máshova 
folebbczniök, mint az e r ő s z a k h o z ."

És tényleg az erőszak a legfelsőbb s úgyszólván 
egyedüli fórumok az anarkistáknak.

Az erőszakhoz folyamodott Brutus is, mikor a 
vélt despotismust akarta elölni a nagy Caesar lelkében 
s igazolást nyert-o a történelem itélószéko előtt?

Régi közmondás az, hogy „tetteikből ismeritek 
meg az embereket". Amint ez áll, úgy az is tagadha
tatlan hogy a gonosztettek elkövetői magukon viselik 
lelkűk kinyomatát. Egy vizsgálóbíró nyilatkozata szerint 
még nem látott anarkistát, a ki ne lett volna púpos, 
sánta, himlöhelycs, vagy szabálytalan arczu, vagy ne 
árulta volna el .'az ethikai érzék teljes hiányát, ne vi
seltetett volna gyűlölettel a család iránt, s ne lett 
volna előtte közönyös az emberi élet.

A nagyhírű lélekbúvár Lombroso azt állítja, hogy 
az anarkista ideál apostolai, Iteklus, Krapotkin s né
hánynak kivételével nagyobbára gonosztevőkből és őrül
tekből állanak, vagy olyanokból, a kik gonosztevők is 
őrültek is egyszerre, a kiket beteg állapotuk arra 
késztet, hogy máskép gondolkozzanak es érezzenck, 
mint a nagy többség, s nem éreznek undort oly bűnös 
tényéktől, melyektől a többi emberek visszariadnának, 
milyenek például a királygyilkosság, a gyújtogatás stb."

A fenti állítás igazolására több példát hoz fel a 
jeles tudós, egyebek között az újabb mciénylók, gyil
kosok sorából Ravacholt, a kit igy ir le : Az ó fizio- 
nomiájában a legmeglepőbb a  brutális vonás. Arcza fö
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is határozta, hogy felhívás intéz lessek a lörvenyhalósá- 
gokhoz, városokhoz ós a kerület előkelő családjaihoz, 
hogy monográfiák megírása szabadalmi, engedélyezési 
stb. okleveleik közlése, s történelmi múlt jókra vonatko 
zólag értékkel és érdekkel bitó tárgyak «-s gyűjtemé
nyek kiállítása által kulturális fejődésüket lehető legle- 
nycsebbeu tüntessek fel.

A keresk. in. kir. Miniszter ur ő Nagyméltósága, 
mint a kiáll. orsz. biz. elnöke, in. é. 217. sz. leiratával 
ugyan arról értesítette a kerületi bizottságot, hogy a 
főcsoport bizottság legközelebb személyes érintkezésbe 
teendi magát az egyes kerületi bizottságokkal, es közös 
egyetértésben megállapítani fogja az eljárás módozatait, 
mindazonáltal, hogy a bizottság előre is tájékozva le 
gveu azon személyekről, kiknek birtokában ily történelmi 
birtokában ily történelmi nevezetességű tárgyak léteznek, 
(elkérte a történelmi szakosztály összes tagjait, hogy a 
jelzett irányban tájékozást nyújtani szívesek legyenek.

A megkeresettek közül Gróf Degenfeld Lajos fő
ispán ur ó Méltósága, Chabada József köriuöczbányai 
polgármester ur, Ocsovszky Vilmos kir. tanácsos, sel- 
meczbányai polgármester ur, Szitnyai József selmecz- 
bányai városi főjegyző ur, Kubinyi’ Miklós árvái ura
dalmi igazgató ur és Fáy Árpád nógradmegyei köz
gazdasági előadó ur válaszolván, e válaszok egész tér 
jedelmökbeu felolvastattak, melyekből is a jelenlévők 
a következő tájékozást mentették:

1. Nógrádmegyében levéltárakkal bírnak maga a j 
vármegye, a nógrádmegyei múzeumi társulat Bal -Gyár- j 
maton, a Gróf Forgácb esalád Gácson, Nagy Iván aka. , 
demiai tag Horpáeson, Pintér Sáudor ügyvéd Szécsény- ; 
ben, Gróf Wcnkbeim Fcrcncz Gácson, és a Jankovich ; 
család.

2. Régiség gyűjteményekkel pedig a nógrádme ' 
gyei múzeumi társulat Bal.-Gyarmaton, Pintér Sándor í 
Szécsény ben, Madách Pál Csőszt vén, Gróf Degenfeld ; 
Lajos Szirákon, Gróf Forgács Antal Gácson, Madách j 
Aladár Sztregováu, M. kir. gymnasium Losonczon, j 
Prónay Pál Losoncz-Apátfalván.

3. Hontvárntogyében clsősórbau Selmecz-Bélabánya : 
város és a m. kir. bányakincstár levéltárai szolgáltat
hatnának becses anyagot s a Kóburg Fiilöp herezeg : 
tulajdonát képező szt.-Antali kastélyban is őriztetnek 
történelmi beosü tárgyak.

4. Barsvármcgyébén Körmöczbánya sz. kir. városa 
bir szépen rendezett levéltárral és múzeummal.

f>. Árvamegyében Árva vármegye törvényható
sága Alsó Kabinban, az árvái közbirtokossági uradalom 
Árva-Váralján, Abatfy Ágost földbirtokos Felsó-Lchotán 
és Zmcskal Mihály kir. tanács földbirtokos Üszadkáti 
bírunk történelmi nevezetességű tárgyakkal és okmá
nyokkal, azonkívül Kubinyi Miklós uradalmi igazgató 
saját ósrégészcli gyüjteménynyel.

Ezeken felül tudomása van a jelenlévőknek arról, ; 
hogy Zólyommegyében úgy a megye, mint a megyébe 
kebelezett íenedzett tanácsú városok bírnak levéltárakkal,
8 Beszterczebánya sz. kir. város régiségmuzeummal bir, * 
melyek szintén a kiállításban a kiváló órdekességü ok
mányok és tárgyak bemutatásával részt vehetnének.

lőtte aránytalan, szemöldökei túlságosak, orra nagyon 
jobbra hajlik, fülei nagyok s nem egyforma magasan 1 
állók, végre felső állkapcsa roppant nagy, szögletes, - 
előreálló. Ehhez hozzá kell adnunk még a hibás kiejtést, 
mely gyakori jele a lelki elfajulásnak.

A mi pszikologiáját illeti, mindenben megfelel i 
anatómiai fogyatkozásainak. Majdnem lő éves koráig j 
iskolába járt. de alig tanult meg olvasni, s akalmat- I, 
lannak bizonyult mindarra a mesterségre, a melyre j 
adták. Ellustul, lop, hamis pénzt gyárt, fölás egy ha- i 
lottat, hogy elrabolja ékszereit, azután megöl egy 90 
éves remetét, hogy elrabolhassa a pénzét. Ugyanakkor í 
meg akarja ölni az anyját s nővérének becsületét. Az ! 
öröklött romlottság sem hiányzik nála: nagyapja és ' 
szépapja gyujlogatók és rablók voltak."

A kezdetben iszonyúan pusztító hidcgláz, kolera ; 
gyilkos fegyvere eltompultunk látszik a pestis fellép- ' 
tével; igy a sosialis és a socialdcmokratikus moz
galmak is enyhe lefolyásunkká lettek szemeinkben az 
őrülten gyilkoló anarkisták szereplésével.

Miként a kolerának is ki tudták találni már a j 
hasznát, úgy bizonyosak lehetünk benne, hogy Vaillant, i 
Caserio gonosz tétlenek is lesz a tömérdek kár mellett j 
haszna, és pedig az, hogy nyugat eme legújabb rémének 
most már gyökeres elfojtásáról fog gondoskodni a tár
sadalomban és kormányformákban rejlő hatalom váll- | 
vetve. Egyik a másik nélkül nem volna e nagy műn- i 
kára képes, sót újabb bajt okozna. De inast észt igaz
ságosabbá, méltányosabbá hangolódik a hatalom azon ' 
szoczialis törekvések irányában, melyek joggal igényel- j 
nek méltánylást és távol állanak az auarchikus irány- | 
zattó!. ettől a csupán pusztítani, rontani, ölni, gyilkolni I 
tudó, de teremteni nem akaró őrültségtől, gonoszságtól, j

Ezen felül a beérkezett jelentésekben többen ho
zatnak javaslatba monográfiák megírására.

Ezen előterjesztés folytán a jelenlévők abban ál
lapodtak meg, hogy tekintettel arra, miszerint a mai 
gyűlésre a tagok felette csekély számban jelenlek meg 
az ülés a mouogratiák megírására vontkozó nagy fon
tosságú ügy érdemleges tárgyalásába nem bocsátkoz- 
hátik, hanem azt indítványozza, hogy egy újabb ülés 
hivassák egybe, melyen a monográfiák megírásának 
ügye megvitatás tárgyává letessék.

Ez irányban mégis tesz javaslatot.
A hét alsó-magyarországi bányaváros történeti 

múltra anyuéira összefügg egymással es oly szerepet 
játszik a hazai történelemben, hogy ezen városok mo
nográfiájának együttes megírása felette kívánatosnak 
mutatkozik.

Minthogy azonban az egységes monográfia meg- 
i írása csak úgy lehetséges, ha egyrészt a városok Icvél- 
| táraikat boesájlják a rannografus rendelkezésére, más- 
| részt a monográfia megírásának költségeihez is hozza- 
• járulnak, felhívás volna intézendő ez irányban ezen há

ny a v árosok mind egy ikéhez.
A monográfia körülbelül GO ívnyi terjedelemben s 

lehetőleg íMustrálva a tiszlelctdijjal együtt körülbelül 
5000 frtba kerülne, s annak megírására a legalkalma
sabb szentélynek Szitnyai József Selmecz Bélabánya 
város főjegyzője, ki úgy is a bányavárosok történetét 
tanulmányozásának tárgyává tette és több irányban 
irodalmikig működött is — bizonyul, a ki azonban 
oda nyilatkozott, hogy 'a megbízatásnak csak azon fel
tétel alatt tudna megfelelni, hogy ha hivatalos teen
dőinek elvégzése alól egy időre felmentetnék.

A mi az egyes személyek és testületek levéltárai
ban őrzött okiratok vagy birtokukban lévő történelmi 
nevezetességű tárgyak kiállítandó tárgyak megjelölésére 
és egyáltalában a kiállitásbaui részvételre vonatkozólag 
fölkérendökiiek véli, hogy a legközelebbi ülés már oly 
adatok birtokába jusson, a melyekkel már positiv irány
ban intézkedhetik.

Csipkay Károly elnöklő bizottsági lag ur megje
gyezi, hogy Zólyommegyében Li bel bánya nagyközség 
és br. Radvánszky János is bírnak levéltárakkal, miért 
is azok szinten felbivandók lennének a  kiállilásbani 
részvételre.

4. A kerületi bizottság a történelmi osztály javasla
tait elfogadván, felhívás intézését határozza cl mind
azokhoz, a kik a kerületben múzeumokkal és levél
tárakkal bírnak, melyben azok nyilatkozat tételre 
felkéretnek, váljon részt vesznek-e a kiállításban és 
mily tárgyakkal ; továbbá a 7 alsó-magyarországi 
bányaváros együttes monográfiája megírásának eszmé
jét is pártolván, felkéri a bányavárosok mindegyikét, 
hogy a monográfia megírása czéljából levéltárát bo
csássa a mii megírásával megbízandó monogrrtfus 
rendelkezésére, és szavazzon meg a monográfia ki
adásának költségeiből egy arány tagos részt; s végül 
a bizottság tervbe vett mii szerkesztésére legalkal
masabbnak, az eddig is hasonló irányban működött 
Szitnyai József selmeczbányai városi főjegyzőt ismer
vén, kérdést intéz Sclmcezbánya sz. kir. városához, 
váljon a nevezett főjegyző fclmcnthetö-c a monográfia 
megírásának idejére hivatalos teendői alul.

A többi monográfiák megírásának ügyét újabb 
tanulmányozás végett az osztályhoz utasítja.

Különfélék.
— A F. M. K. E. selmeczi tagjai junius 23-án 

gyűllek össze közgyűlésre, melyen mindkét elnök aka
dályoztatása folytán Ocsovszky Vilmos polgármester 
elnökölt, kit erre a közgyűlés bizalma kért fel. Az 
1893 évi zárszámadás és az 1894. évi költségelőirány
zat a választmány javaslata értelmében fogadtatott cl 
Megillctödéssel hallotta a közgyűlés, hogy kisdedóvóink 
fentartására ez évre már 591 Irtot kell kérnünk a 
központból tavai 441 frtot), mert abból kitűnik, hogy 
seimceziek hozzájárulása a hazafias ügy elősegítésére 
mind inkább csökken. A nevelés és magyarosodás 
ügye körül szerzett érdemeiknek elismeréséül a köz
gyűlés Baehrati József és Ballon István tanítókat tűn
tette ki a rendelkezésére levő jutalommal. Elhatározta 
továbbá hogy felkéri az egyesületi, ez évben Nyit rá n 
tartandó közgyűlést, hogy segélyezze az itteni zárdái 
kisdedóvót is, mert -ez valóban hathatósan hozzájárul 
vidékünk magyarosításához. Megválnsztatott ő évre a 
tisztikar es a választmány; elnök lett Farbaky István 
országgyűlési képviselőnk, alelnök .Szitnyai J. városi 
főjegyző, pénztáros Kostenszky A. m. k. számtanácsos, 
jegyző Király E. lyc. tanár A stcflultói óvónői állás be
töltését a közgyűlés a választmányra bízta. Midőn a 
Tóth G. volt alelnök leköszönése folytán az alelnöki 
tisztségnél beállott fenti változást jelezzük, nem mulaszt
hatjuk t-l annak kiemelését, hogy úgy a scltncczbílnyai 
választmány megalakításánál, mint annak 12 é\i ve
zetésében működő alelnöki minőségben Tóth Gáspár

vette ki a munkából az oroszlán részt, c mellett nem 
csekély anyagi áldozatot is hozva az anyaegyesület 
alakuló s évi közgyűlésein való részvétével , mely az 
ülések színhelyének távol fekvésénél fogva bizony te 
temes költséggel volt összekötve. Az alelnöki tisztségei 
azon tudatban hagyhatta el, hogy működése sikeres volt, 
s e sikerét, munkásságának üdvös voltát mindnyájan 
elismerjük, továbbá, hogy az uj alolnökbcn tevékeny
ségre lelkesedésre, az ügy szeretetéro nézve méltó utó
dot választott az egylet.

— Rajztanfolyam . A vallás és közoktatásügyi
m. k. minisztérium által létesített szünidei raj/lanfolyam- 
ban városunkból Aezél Jánós iparos lanoneziskolai igaz 
gafó tanító vesz részt. Az iskola fenntartó városi tanács 
c ezélöól a két havi tanfolyam tartamára lakásbér 
czimén 30 frtot utalványozott.

— A házi ipa r. A kereskedelemügyi minisztérium 
a inillcniumi kiállítás alkalmával „Magyarország köz- 
gazdasági leírása" czimén oly nagyszabású müvet szán
dékozik kiadni, mely Int ismertetője legyen az ország 
közgazdasági élete minden részének és lehetőleg isméi - 
fesse minden egyes ágának állapotát és fejlődését 
1867 ev óta. E műben jelentékeny helyet foglal el 
majd a házi ipar is. A beszterczebányai kereskedelmi 
és iparkamara most gyűjti az adatokat városunk h zi 
iparától.

— Örök pihenés. Bodnár Ferencz62 éves bánya
munkás e napokban egy batyu fával indult haza az 
erdőből. Útközben leült egy kis pihenőre. Nagyon jól 
esett az öreg embernek a pihenés, elszuuyadt s többé 
föl sem ébredt. Halála igazi álom volt.

— Színészet V ihnyén. Vihuyóről Írják nekünk, 
hogy oda julius első napjaiban egy jól szervezett szín
társulat fog érkezni, melynek útját most egyengetik 
az illetékes pártolók. A társulat igazgatója Halász 
Dániel e napokban járt ott a társulat működésének 
biztosítása érdeliében.

— Az e b ta r tó k a t figyolmocztetjükt hogy ne tnu 
laszszák el ebeiket e hó 8-áig a rendőrkapitányi hi
vatalnál bejelenteni.

— M ennyit é r a  hazafias tó t  irodalom  ? Pelro- 
vácz hácstnegyei község azt a dicséretre méltó dolgot 
követte el, hogy ezer forintot szánt egy községi nép
könyvtár felállítására. Minthogy azonban a lakosság 
túlnyomó részének anya nyel ve tót, hatszáz forintért 
tót, háromszáz forintért magyar nyelvit könyveket ren
deltek meg s a fennmaradó száz forintot kötésekre 
szánták. Meg is kereslek ez ügyben egy felsőmagyar
országi könyv kereskedést azzal a megjegyzéssel hogy 
csakis hazafias szellemű tót. müvekre s főleg bel- és. 
külföldi jelesebb irodalmi termékek tőt fordítására 
lenne szükségük. Erre azt a váratlan választ kapták, 
hogy az óhajtott tót irodalmi müvek teljes gyűjteménye 
még a kétszáz forint értékét is alig közelíti meg A hazai 
tót nyelvű irodalom művelése csak a hatvanas évek 
végén könyvekre volt utalva a hazai tótság. A jó 
petrováeziak most hasztalan akarnak hazafias szellemű 
tót könyveket vásárolni, — mert egy csomó naptáron 
s más hivatalos kiadványou liivül nem kaphatnak jó 
tót könyvet.

— Freskó és tem plom festészet. Melegen ajánl
juk a Zanzotto-testvér hirdetését mii pártoló közönségünk 
b. figyelmébe. Mint értesülünk Zanzotto Andrea hosszabb 
időt tölt városunkban, mielőtt olaszországi állomására 
visszatér, s ez alatt a Icgjutánvósabb feltételek mellett 
vállal cl *a Fresko-templomfestészet körébe vágó mun
kákat és pedig művészi kivitelben, nem ehablonok szerint 
de bármily megkívánta tó stílusban.

A legjobb m ag y ar nap ilap ró l. Annak a nézet
nek bogy a sajtó igazi nagyhatalom, talán sohasem 
volt még több jogosultsága, mint a mostani válságos és 
mozgalmas időkben, amikor nemcsak a metropolisok 
bán, de a világ félreesőnek tetsző idilli zugaiban is 
mohó kíváncsisággal lesi mindenki, hogy mi érdekes 
történt a világon s emellett az eseményekre való vá- 
vágyakozásban oly rohamosan iparkodnak élni az em
berek, hogy szinte hajlandók volnánk úgy számitaui 
az életei, mint a háborús éveket, azaz kétszeresen 
A hírlapirodalom rendkívüli, mondhatnék csudával ha
táros fejlettsége hozzászoktatta a közönséget ahhoz 
hogy alig lehessen az eseményekről való értesülés dol
gában teljesítetlen kívánsága. Lehet gondolni, hogy 
mily óriási versengésnek az eredménye ez, oly verseny
nek, amelyben nem elég az eredményekre hivatkozni 
hanem biztos és nemes erkölcsi alapon is kell állatiiok 
a mérközöknek, ha komoly és állandó rokonszenvre 
akarnak számítani a pártatlanul Ítélő nagy és müveit 
közönség részéről. E tekintetben valóságos példáját 
adja a „Magyar Hírlap" annak hogy mily eszközökkel 
és szerepléssel érdemelheti ki a nyilvánosság leghatal
masabb orgánuma, a napisajtó, az osztatlan tiszteletet 
és mcgbecsültctést, mert a „Magyar Hírlap," melynek 
főszerKcsztője Horváth Gyula és felelős szerkesztője 
Fenyő Sándor, kezdettől fogva a mai napig, tehát 
immár közel négy év óta, következetesen és kérlelhe
tetlenül kitartott, a haladás és cziviiizáezió elvei mellett 
anélkül, hogy akár tiszta magyar hazafiságából akár 
tökéletes függetlenségéből esau egy szemernyit is cn-



engedett vagy feláldozott volua. -  Nagy szó ez kivált 
a mai viszonyok kttztltt, amikor ezer kinos gyanúval il
lőiig némelyek a sajtó egy részét, amikor kétségtelen, 
hogy a logidbb lap mint nyílt pártkiizlüny, lelmt ti 
sajtó megkWtitt orgánuma szerepel. íme a „Magyar 
Hírlap büszkén llivatkozlmtik arra, hogy mozgalmas és 
éidelu-s múltjaink nincs egyetlen órája sem, amelyben 
lemondott volna arról a jogáról, hogy szabadon és bát
ran emelhesse tel szavát a saját véleménye szeiint 
amit csupán egyetlen érdek befolyásolt : a haza s ál
latában a közltgy érdeke. Bármily kéuyes kérdés merült 
js (cl a politikai élet hepehupás térségein: csak a Ma
gyar Hírlapot vették s veszik ma is kezükbe mindazok 
akik a befolyásolt pártküzlönyük kétségkívül jóhiszemű 
de elfogult hangján kívül egy tiszta, világos, minden 
magánérdeken felülemelkedett önzetlen véleményt akar 
lati hallani. S a Magyarllirlapnak fényes elégtétele 
van most az egyenességben s a következetességben 
való rendkívüli kitartásáért. Mert a mikért folytonosan 
I,arczolt, nzok az elvek legalább jelentékeny részben 
kezdenek immár testté válni megfogható alakot ölteni 
A Magyar hírlap előfizetési ára egy évre 14 fit lei 
évre 7 IVt három hóra 3 írt 50 kr egy hórá 1 fi t 20 kr.

— Uj zenem üvek. Hubay Károly, Magyar ha
zánk dalgyöngycr'-ben ismét egy jelenleg az egész 
országban elterjedt magyar népdal ezigányosan letéve 
Bódé Alajostól, melynek czime és szövege:

Volt nekem egy ragyogó szép 
Csillagom az égen . . .
Csak hogy most már az se szerez 
Több örömet nékem.
Pedig meg ö a hivem volt 
S dobogó keblemre hajolt 
Mennyi örömem,, volt abban 
A szép ragyogó csillagban.

Egymást híven átölelve 
Nézegettünk rája 
Szép reménynyel biztathatott 
Rezgő fény sugara.
A lugasban andalogva 
Szerelem ró 1 súg v a - b úg va 
Boldog mámoros kedélylyel 
Rajt merengtünk minden éjjel.
De mióta hűtelen lett 
S elhagyott az álnok 
Más csábitó hitegető 
Szép szavára állott 
Az a csillag ’jába ragyog 
Vigasztalan árva vagyok 
Mert az eszembe juttatja 
Ki szivemet cserben hagyta 

megjelent a „Harmónia zenemű és zongorakereskedés
ben Budapest, Váezi ukza 9. Ezen jóliirű népdalgyüj- 
tömény rövid idő alatt az 5-ik számot érte el és méltán 
a legelső helyet foglalja el a magyar népdal gylijte- 
inénvek között. A legnépszerűbb és legelterjedtebb 
népda'ok jelennek meg benne és Azonkívül a leghíre
sebb zeneszerzőktől mint Lánvi, Hubay, Szentirmay. 
Erkel, Bokor, Ser'y és Bódétól eredeti népdalokat, hoz. 
Ára egy számnak 1 korona.

V évfolyam, 27 szám.
S E L M E C Z B A  N Y A I H 1 R A D  0 .___

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

H;i :l 'evő az ígért vételárt a megbatározott idő
ben le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelme foly
tán költségéro és veszélyére viszárverés fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek egyébb tüzetesebb pontjai 
a selmeczi kir. járásbíróság mint telekhüuyvi hatóságnál 
és Selmeez Bclabáuya szab. kir. bányavárosok laiiá 
csánál megtekinthetők.

Sclmeczou 1894. június 22.
Ili ydér, kir. jbiró.

Árverési hirdetmény.
Alólirt kir. közjegyző részéről közhírré 

tétetik, hogy a selmeczhányai kir. járásbiróság- 
nak 650 1894. sz. alatti megbízása folytán a 
néhai Linkesch Erzsébet hagyatékához tartozó 
5 darab selmeczi népbanki részvény irodámban 
alsó utcza G4. IV .  sz. a. házban 1894. jú liu s-h ó  
9-én d. u. 3 ó ra k o r tartandó árverésen a vétel
árnak azonnali lefizetése mellett el fog adatni.

Valkovits Károly
kir. közjegyző.

107

Nyilttér.
Égés/, ‘•elvem, m in tázo t t  I'oii In ni okát  (mint

egy 450 különböző fájban), méterenként 8 5  k itő l 
í» Irt 6 5  Űrig — valamint IckHc (ehér és színes

! selyemszöveteket 45  ki lót 11 fi t 6 5  ki ig szállít 
1 — sima, koczkás, csikós, virágos, damaszolt minőség- 
; ben (mintegy 240 féle dispositió és 2000 különböző 
s/.in és árnyalatban) szállít posiabór és vámmentesen 
U cnncherg  <». (cs. kir. udv szállító) se lyem gyáia  
Zürichben. Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájezba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 

i 5 kros bélyeg ragasztandó. 2

Árverési hirdetmény.
kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha- 

bíróság 
Uü7

II i r d e_fc é s e k.
1282. szám 
1894. tljk.

A
lóság részéről közhírré tétetik , hogy 
területén lévő, Novotny Nándornak a 
számú tljk. A f  1. 2 sor 138 és 172/d lielyr. szám 
alatt foglalt 4/111 számú ház és kertre nézve l’olereczky 
Béiiesnek 50 fit töke kielégítése végett, Cziczka Sán
dornak utóajánlata folytán az 1894-ik évi julius lió 
24-én reggeli 9 óra határnapul a selmeczi kir. jáiás- 
hiróság mint telekkönyvi hatóságnál az móajáulalnak 
kizárása mellett tűzetik*ki.

Kikiáltási ár utó ajánlati <;5l3 fit vételár.
Árverezni szándékozók tallóznak 70.5 fit adó 

szerint megállapított bei sárnak 10% -át készpénz, vagy 
évadék képes értékpapírokban bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételért 8% kamatostál 
árverés nápjától számítva 90 nap alatt a selmeczi 

kir. adóhivatal mint bírói leteli pénztárnál kérvény 
mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése 
Jitán haszonélvezetébe lép, a tulajdon jog javára azon
ban , csak a vételár lefizetése után hivatalból fog

1' 1'4‘HliO-tVlstés/l'l.

F E S T É S Ű É T .
Azon szerencsés helyzetben va

gyok, hogy fivévrem Z n s i z o l  <o
A n d r e a  akadémiai festő Olasz-
országból ide érkezvén, hosszabb időn rr
át támogatni fog vállalatomban s igy y
képes leszek mindennemű a i

1 tájkép-, világ-, csendélet- és y
*

! freskó-festészetek i
körébe eső megbizosoknak eleget tenni. 1

|
Elvállalok s jutányos feltételek 

mellett a müigényeknek megfelelően
r

|
i készítek

tompra-, graphitfestést,
oltárképeket, tcmpolomdiszitéseket bár-

£

I
mely stílusban.

Becses megrendelését kéri a n. é. 
közönségnek

Selmeczbányán 1894. július 1.
Zanzotto Lajos

szobafestő.
Vir.itf- ó t  tájliéji S'<‘.vtés/.<‘C.

Hirdetmény.
Alólirt kir. közjegyző részéről közhírré 

tétetik, hogy a selmeczhányai kir. járásbíróság
nak 650/1894. számú megbízása folytán a néhai 
Linkesch szül. Huszág Erzsébet hagyatékához 
tartozó Selmeczbányán Rózsantczában 73. III. 
sz. a. fekvő, a selmeczhányai 142. stkjhen 1. 
sor 269 hisz. a. foglalt ház. és kert irodámban 
alsó-uteza 64./IV. sz. a. házban 1894. júlAs-hó 
9-én d. e, 10 órakor tartandó nyilvános árve
résen az ugyanott megtekinthető árverési fel
tételek alatt el fog adatni, miről venni szándé
kozók azzal értesittetnek . hogy bánatpénzül 
240 frt leteendő.

Selmeczbányán 1894. június 9.
Valkovits Károly

kir. közjegyző.

Árú- és bútorszállítás.
Van szerenezém a t. ez. keres

kedő urak tudomására hozni, hogy f. 
évi június 1-én a

MAGYAR KIVITELI ÉS CSOMAGSZÁLLITÁSI
r é s  z  v é n y t á r s a s a g

Budapest, 
valamint a

C. TI. ÍTIRSCH & C° BÉCS,
ezég képviseletét elvállaltam. Az ezen 
Czégeknek továbbítás czeljából átadott 
csomagok ezimemre érkeznek, s én 
azokat azonnal a vonat megérkezése 
után kézbesitem. A kézbesítésért sem
miféle külön dijat nem szedek, ezen 
és szók más előny alapján kérem a t. 
kereskedő urakat, hogy rendel menyei le
néi fenti ezégek által Írják elő a 
szállítást.

Tisztelettel ajánlva még bérkocsi- 
üzletemet a n. é. közönség figyelmébe, 
megjegyzem, hogy bútorszállítást és 
csomagolást 1 égj Hiányosabb feltételek 
mellett eszközlök.

Bővebb felvilágosítással szívesen 
szolgál és magát a t. ez. kereskedő 
urak pártfogásába ajánlja

teljes tisztelettel
Mencll Mór

szállító.

ELSŐ SZENT-ANTALT HENGERMŰMALOM LISZT ÁRAI
osztrák értékben teljsuly tiszta 
kötelezettség nélkül Szent-Antalon 

100 kilogrammonként

súly helyett 
készpénzért

dara nagyszemit 
„ „ finom
„ ., közönséges

dara kivonata liszt 
sütő
langliszt 
zsemlyeliszt 
kenyérliszt fehér

„ középszerű

frt — kr.

50

korpa
rozsliszt

barna 7 7 » 50 „

« 8 6 » —
4 » 20

. rendű 10 n — M
. rendű 8 frt — kr.

Midőn van szerencsém a n. é. közönségnek 
b. figyelmüket a fenti árakra felhívni, el nem 
mulaszthatjuk ezen rövid idő alatt irányunkban 
tanúsított b. bizalmukat és pártfogásukat meg
köszönni a mit továbbra és fokozva részünkre 
föntartani kérjünk

Első szt.-antali hengermümalom.

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 
mi, elhalálozott Waltersdorfer Ede ur 43 év óta fennálló l i ö n v v l i ö t i ’s y . i H é t  
vezetjük, ezt átvettük és

W  y / M S I ) ( ( l i ! ' E ! l  S .  és M A H k V A R D T  J .
<*ég alatt tovább folytatjuk.

Midőn magunkat elölegesen is a nagyérdemű közönség becses pártfogásába 
ajánljuk, oda fog törekvésünk irányulni, becses pártfogóinkat jó és tartós munkával 
olcsó árak mellett kielégíteni.

Selmeczbányán 1894. június havában.
Kiváló tisztelettel

Waltersdorfer K. és Markvardt •).
könyvkötők.
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MAGYAE0ES2ÁG, ■vételt, elad. ist vagy serét

--------------- TELJESEN FÜGGETLEN POLITIKAI NAPI L A P .---------------

F E L K L O S  S Z E R K E S Z T Ő  É S  L A L IT ’ LA.! 1><>XOS H OLLÓ  L A JO S L'R., O R SZ. K É R V IS E L O .

REGGEL AZ ORSZÁG LEGTÁVOLABB ESŐ RÉSZEIBEN IS MÁR AZ OLVASÓ KEZEIBEN VAN.

A M agyarország politikai, kö/ga/.dasagi ók társadalmi tudositásaival az összes lapokat megelőzi.
A M agyarországból a közönség már kora ívggel olvashatja a/, ors/.ággyiih's tárgyalásait kimentő 

alakban, az aznapi összes kiil ós belföldi eseményeket, kimentő tőzsdei tudósításokat stb. slb.
A M agyarország eddig is tantijeiét adta, hogy IVrlias bátorsággal kli/.d az ország függetlenségéért 

ós önállóságáért, és szembeszáll minden korrupczióval • s közéletünket minden viszsza léstől megtisztítani törekszik.
A M agyarország független minden hatalomtól, minden magánérdektől, senkinek alárendelve, nines, s 

igy álláspontját nyíltan és egyenesen mondhatja ki bárkivel szemben.
A M agyarország ezen törekvéseiben a közönség részéről már eddig is nagy támogatásban részesül, 

s igy mint a nyilvánosság és a közérdek orgánuma folytonosan fejlődve és m egerősödve áll a jövőben is a 
közönség szo lgálatára .

A „Magyarország” előfizetési ára:

S zerkesztőség : Egész évre . . . . . . . 14 f i t  —  kr. K iadóh ivata l:
Vili. kér., 1* él é v r e ...................... • • ■ 7 „ —  „ IV. kér..

Fhg S á n d o r-u tc z a Negyed évre . . .  3 „ 50 „ R o s t é l y - u t c z a

2. sz. Egy hónapra . . .  1 „ 20 „ 2. sz.

TÖRLESZTÉSI KÖITSÖXT
földbirtokokra 1 0  fittül felfelé bármily magas 
összegig kieszközöl leggyorsabban a „Pozsonyi 
Jószágügynökség‘‘ Fozsonybrn Sétatér 26. sz. 

alatt II. emelet.

CACAO-CHOCOLAT

M A E S T R S N I
(W T . W A I . I . S I T S N K )  

O LCSÓ  Á RAK, KÖ NNYEN O L D H A T Ó

<  ’ A  €  *  2„l2
j.’i noha  me ii i sf tsÉ u .

P e l l i i T T j - u l s :

ii nagyérdeiníí közonsójj, Ik'cslw fij>yolnsót a következő :

A tisztelettel alant felsorolt selmeczi üzleti ezé 
pék és vállalattulajdonosok, annak kiemelése mel
lett, bogv jutányos árak, szolid eulans üzleti eljárás 
és pontos kiszolgálás mellett fólörekvésük leend a
n. é. közönség teljes megelégedését kiérdemelhetni, 
ajánlják következő üzleteiket:

Bachm ann Nándor, kovács műhelyét az 
Alsó-utczában fekvő saját (volt Kozák-féle) házban, 
mindennemű kovácsmunkáit olcsó és tartós kivi
telben, minden e szakmába vágó javítások, stb. 
elfogadtatnak és kifogástalanul eszközöltetnek 
Ugyanitt több tanonez felvételre kerestetik.

Baker Alajos, fényképészeti műtermét és c 
szakmába vágó felvételeit saját házában.

Bogya János, Szent-lláromságtéren lcvő'bftr- 
és sörcsarnokát, éttermét, mindig friss, kitűnő 
minőségű bordó, valamint palaczksöreil, kiváló 
konyháját, természetes fehér és vörösborait, stb.

Bukovits István, a volt Lcslyánszky tele 
vendéglőben, kitűnő, hamisítatlan, természetes fehér 
és veres borait literenként 80 krtól I Irt 20 krig 
kifogástalan jó konyháját, palaczksöreit Előzékeny, 
gyors kiszolgálás. ízletes villásreggelik.

Chautka Ferencz, a Zmeskal-féle házban 
lévő bútor- és épületasztalos műhelyét; elvállal 
miudennomtl szakmájába vágó munkákat. Ugyan
ott Chautka Ferenczné női szabóüzlclet.

Cserny József, szabóüzletét a városházi épü 
leiben dúsan felszerelt legújabb divatu szövetrak
tárát, mindennemű szakmájába vágó munkáit, 
tarlós és szép kivitelben.

„ENTREPRISE DES POMPES FUNÉBRES", 
Murgács-féle házban a legm odernebb viszo
nyokhoz képest berendezett tem etkezési v á l
la la tá t; épület- és búto rasz talos üzletét, v a 
lam in t dús érez- és fakoporsó s m indennem ű 
k o szo rú rak tá rá t az Ó -postaépületben. Minden
nem ű b iza tásokat p o n ts á n ,  gyo rsan  és olcsón 
te ljesiti. A ..G eneráli" tries ti első ran g ú  biz
tositó  tá rsu la t főügynökségét is elvállván, 
elfogad élet, elemi károk  stb . elleni biztosi-

já so k a t s m indenben a  legculansabb üzleti 
te lá rá s t garan tirozza.

Foltin János, az Alsó utezáhan Zlinszky fele 
házban levő, a legnagyobb igényeket is kielégítő, 
elegánsan berendezett fodrászt ennél., előzékeny, 
linóm ki szol gá lássál.

G reguss Antal, siilőházái, saját házában 
. Kórbáz-nlcza), bolti helyiségét a Baumerlh-féle 
házban, rozs- és buzakenyerét, mindennemű friss 
süteményeit, mandolás kétszersültjet, valamint kész 
morzsáját, stb.

özv. Gulrich Józsefné, a n é. közönségnek 
becses ügyeimébe ajánlja kőfaragó üzletét saját 
házában. Mindenféle kőfaragó munkákat, sírkövek 
alabaszter, gránit, kararai. márvány és homok- ; 
kőből, nem különben bármily árba jutányos árak , 
mellett.

Gwerk Mihály és Károly testvérek , a né
met templommal szemben fekvő .Sohosztál féle ház
ban lévő szabó- és czipészüzletiikct, elvállalnak 
férti- gyernieköllönyök , egyenruhák, férti, női 
gyermekezipők csinos gyors és olcsó készítését s 
mindene szakmájákba vágó munkáikat a legdi
vatosabb kivitelben.

K rálik G usztáv, lakatos műhelyet saját há
zában. Elvállal mindennemű szakmájába vágó 
m unkákat: épületeknél, javításoknál stb.

K rálik Vilmos, asztalos műhelyét saját há
zában, épület bútor és minden e szakmába vágó 
munkáit. Felette olcsó árak, tartósság !

K rause József, templom berendezési műter
mét. Templom berendezési munkák és templom- 
festések kivitele vagy felújítása minden styIllemben 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kiállításig. Szen
tek szobrai fából, a iegíinomabban festve és ara
nyozva. Szoba- és ezégtábla festés minden nemben 
legszolidabb munka, mérsékelt árak mellett.

Matzán Ferencz. mübúlor és épületasztalos 
üzletet, bolti, gyógyszertári és templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús bútor, ko

porsó raktárát , mindennemű szakmájába vágó 
munkáit.

Májovszky Mihály, rózsautezában lévő, a 
csizmadia egylet tulajdonát képező épületben Ka\if- 
llaus) elhelyezetett asztalos műhelyét, épület, bútor 
stb. asztalos munkát, javítások s mindennemű 
szakmájába vágó munkák úlcsón és pontosan tel
jesít telnek.

Piccin A lajos, alsó utezai Sóitz-féle házban 
levő órás üzletét, mindennemű zseb-, fali- és álló 
óráit, valamint a 1 lasoli - féle aranyműves üzletét, 
a takarékpénztár tulajdonát képező házban.

Polkoráb József, kamaraház melletti asztalos 
üzletét és első központi diszteinetést remiző inté
zetét, koporsó raktárát és mindennemű szakmájába 
vágó munkáit.

Stang’a Adolf és fia, első selmeeznányai sze
mély és teherszállító üzletét. Alapittalolt 1S78. évben.

Suhaj Péter, férfi szabó, egyenruha és gyer- 
mekölföny készítő üzletét a városházi épületben. 
Választékos szövetminták, különösen olcsó árak 
és a legdivatosabb facon.

Szviatek János és W agner József társak 
czipésziizletüket a városházi épületben lévő bolt- 
helyiségben. Olcsó, csinos és ta r tó s  m unkák.

Uhor Ferencz, czipészüzletet a városház- 
épületében levő uj bolt helyiségben kész czipörak- 
tárát. Készít mérték szerint női, férfi s gyermek
ezipők e t ; elvállal mindennemű javításokat stb.

Veisz Sándor, búkocsi üzletéta volt Bogya- 
féle ,.lvis lyuk" épületben, álló hely az apácza 
kolostor melletti téren. Minden pillanatban ren
delkezésére áll a n. é. közönségnek csinos tiszta 
fogatával, jó lovával.

Velics G yörgy, mézeskalács üzletét, jó  izü 
mézsiilemény, viaszgyertya, szurok fáklya, viasz- 
diszmü és templom áru raktárát saját házában.

Zanzotto Lajos, felső piaezon lévő szoba és 
ezégtábla festő üzletét és minden e szakmába vágó 
díszes és ízléses kiállítású munkáit.

• 1

i u j  tA SKLMKCXIÚNYAI I KI.SÖ GYÓGYS/KRTÁli ClIKM1AT I.AMOUATORIÜMÁHÓL.________
A tisztelt érdeklődő közönség tudomására hozom, miszerint hosszabb kísérletezés után sikerült oly minőségű téntát 

előállítanunk, mely minden tekintetben kiállja a versenyt a legnagyobb részt importalt külföldi s főleg cselt gyártmányokkal.
Téntánk sötétfekete színe s matt fénye s állandósága folytán főleg, mint okmányténta ajánlatos, üledéket nem ad, 

könynyen folyik s a tollat nem marja s azonossága esetleges törvényszéki vegyvizsgálatoknál bizonyos vegyszer tartalma folytán 
évek múltán is constatálható.

Forgalomba:

elnevezés alatt 8 —12—85— 80 krajezáros pecsételt üvegekbe lett lmzva s elárusitási helye egyelőre a ,,R e m é n y ih e z  czimzett 
felső gyógyszertárban lesz.

s

w
Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1894.
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