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Június 8-iki ünnepünk.
A június 8 -ikál, e nemzeti ünnepel városunk 

módon ülte meg.
Műm elezte harangzúgás, sem mozsárlövés az 

ünnep kezdetéi ; de azért úgy a délelőtti, mint az 
esli órákban lefolyó ünnep esőknél oll volt a közön- 
ír': kellő számban, ünnepi hangulatával

Az ünnepség d. e. 10 órakor n VII. törvényczikk 
kihirdetésével vette kezdetét, a városház előtti téren, 
mely nkképeri folyt le, hogy Szitnyai József polgár
mesterünk bevezető szavai után, melyekben az ünne
pély jelentőségét lelkes szavakban ecsetelte, kiemelve, 
hogy ezen erkélyről az 18-18-iki napok óta most elő
tö r  hangzik a magyar alkotmányos intézkedés kife
jezése, az éljenektöl kiséri bevezető után Vörös Ferencz 
H) főjegyző magyar nyelvű, majd polgáraié erűnk a 
lói szövegű törvényczikket olvasta fel s kísérte ugyan
csak tót nyelvű buzdító szavakkal. Lelkes beszédéi a 
haza. a kir ly éltetésével végezte.

A közönség innen a lyeeum épülete elé vonult, 
ahol 11 órakor a Petőfi emléktábla leleplezési ün
nepe vette kezdetét, nagyszámú tanuló ifjúság, a tanári 
ka; és nagyon kevés, de a szépet, jót méltatni tudó kö
zönség részvéte mellett. Ívül nősen sajnáltuk azt, hogy 
az érzelem világának oly avatott lellárója, a szerelem 
legnagyobb dallosának emlék-ünnepén éppen a nők 
hiányozlak, nehány jeleimül hölgynek kivételével.

Az ünnep a Szózattal vette kezdetét, melynek 
rlfjáng ása után Bauman Gy. VII. o. tanuló Jeszenszky 
Imre VII. o. tanulónak lapunk lárczájában közölt pá
lyaművé1 szavalta el. melyre Jankó János tanár adta 
dó ünnepi beszédét, mint következik :

„Kedves tanuló i fjl'Hág !
Tisztelt ünneplő közönség!
Magyar országnak ma nagy ünnepe van.

Ezer éves fennállásának emlékét ünnepli a nem-

T Á RCZA.
Petőfi.*)

Tiz koronát nyert pályamunka. 

;t Clió kevésszer véshet 
'ö számára táblájára fel.
"t igy nem mindig lelkesül az érzel, 

i nem lángol mindig a kebel!
Petőfi emlékének 

föl e szép márványlapot,
— dicsőbben, mint megannyi ének 

■: örökbecsű neve ragyog . . .

d letelt ma már azóta, 
elragadta tőlünk a halál, 

i mi hennünk most is cseng a nóta,
1 dalolt és visszhangra talál, 

közé kapott és lantja zengő 
. minőt még nem hallott magyar, 
i honfibú, másban szerelme, 
derült idő, máskor vihar!

szívta, 
mélyen jól bevéste azt, 

betűkkel lángol ott megírva 
kaczajt, majd meg könyül fakaszt, 

hibáit ö nyíltan kimondta, 
vonta visza tóle ostorát, 

kiálla be a mozgalomba :
a czél felé, tovább !“

között az első volt ö ottan, 
a szót s clöl a tettbe járt,

* elszavalt pályamunkával ogyidejiilog itt 
pályázó még

zol s mikor egy nemzet ünnepel vagy bukik, az i 
csak nagyszerű lehet. A nemzet szine-java talán : 
épen ez órában teszi le hódolatát székcsfőváro- ! 
sulikban a korona lábaihoz oly fénynyel és pom- j 
pávai, a minőnek nem lehetett tanúja híres ] 
Rákos-mezeje sem, nemzetünk legfényesebb kor- ; 
szakaiban. E napon bizonyítja be. hogy érdemes 
volt ezer éves isteni gondviselésre, s >k zor ugyan j 
fájós emlékekre tekint vissza a múltba, de an
nál nagyobb reménynyel s több hizodalómmal 1 
néz a jövő ezer év elé. A nehány perczczel ezelőtt ! 
szemünk előtt lefolyt események tanúbizonyságai ; 
annak, hogy az országos őrömből e város is ki- i 
vette részéi. így van ez jól. Ez örömben osztoz
nia kell, fiatalnak és öregnek, gazdagnak és sze- ; 
génynok egyaránt, általában mindenkinek, kit e 
föld táplál, ennek az éltető levegőjét szívja, a ki j 
honpolgár és magyar. Kétszeresen boldogok vagy- ! 
tok ti kedves tanulóink, a kik fiatal szívvel, rom- ! 
lattan kedélylyel, menten minden anyagi gondtól : 
és az élet gyötrelmeitől lehettelek szemtanúi 
e fényes jelenetnek a milyen csak ezer év után 
fog újra ismétlődni. Ennek az emlékét-, úgy hi- , 
szem-, a sírotokig meg fogjátok őrizni. Áldjátok I 
a gondviselést, mely Magyarországot ezer éven j 
át oly sok baj és viszontagság között nem csak ! 
megtartotta, de felvirágoztatta. A Selmeczbányai ág. 
ev. Ive. a nemzet testéhez van nőve, 4 sőt majd- j 
nem 5 százados története azt bizonyítja, hogy 
mindig a haza ügyét szolgált;' -szerény körében : 
de ez országos örömből ki akarja részét venni 
ez intézet kebelében létező kis társaság eredeti , 
néven nemes „Magyar társaság", jelenleg „Pe
tőfi kör".

E kis körre kettős a mai ünnep, mivel egyik 
halhatatlan nevű volt tagjának, Petőfi Sándornak | 
az emléktábláját leplezi le. Ismeretes nevet om-

Az ifjúság követte öl csoportban,
Szavát véve, mint égnek szózatát.
És hogyha szólt, az arcza pírban égett,
Mint égnek alja nyári hajnalon.
Szemébe’ tűz volt s mit szivében érzett 
Az érzelem ott volt az ajkakon.

A szent szaoadság volt az istensége, 
i Csak az hallotta át nemes szivét,

Szabadságért a keble lángban égé,
Azért áldozta fel az életét.
Ez angyalért hévült a lantnak árja 
S dalával egyre lelkesítő csak.
Szava hazánknak téréit bejárta 
És úgy világla, mint a fényes nap.

S midőn a harcz kitört s csatára keltünk 
A zsarnok ellen védni meg hazánk.
Ki elhatározta előre vesztünk 

I És tenni rut igát akart reánk : 
j Petőfi is beállt a harczi sorba,

Zászló alá lépett a jó, derék.
! Baljába’ lant és véres kard a jobba —, 
i Bátran szolgálta honját, nemzetét!

j Ah, látni kelle ezt a harczol akkor!
! A lant s a kard együttes harcza volt!
| lígy küzdő olt. miként Tvrteüsz egykor 
i Szúrt, ölt a kéz, a inig az ajk dalolt!

A merre já rt a lelkesültség égett,
A gyáva, lángszaváia, hős leve 

: Tekintete olyan volt, mint igézet 
És harczi jelszó lett dicső neve!

De h a j! a végzete mi gyorsan érte,
A fátum orv keze reá is szállt,
Megnyerte azt, mire az Istent kei le .
A n a g y s z e r ű ,  a h ő s i  szép halait!

Ütöttem; nem hiszem, hogy volna valaki e gyü
lekezetben, ki Petőfit legalább nevéről ne ismerné, 
de azt már kevesebben tudják, hogy a kinek a 
költeményeiben oly sokszor gyönyörködlek, kinek 
egyik másik dalát oly vidéken is hallották, a hol 
a nevét sem ismerik, e falak hozott próbálgatta 
szárnyait. Költeményeit akkoriban társai meg
dicsértek, de a lángeszű Petőfit még senki sem 
sejtette a szerény Petrovichban. Néhány viszon
tagságos. terhes év után tűnt csak fel s egyszerre 
a forrongó magyar társadalom vezér alakja lett.

Lelke rokon volt a becsületes magyar nép 
leikével, érzelme a nép érzelmével, csakhogy ő 
azt, a mit érzeti, ki is tudta, ki is merte fejezni, 
s a szegény, elnyomott jobbágy nép nemsokára 
az ö dalai eléneklése közben sózta meg szemei
ből lepotyogó könnyeivel a keserves kenyerei. 
Megénekelte a kedves alföldet, hol gyermek éveit 
töltötte, egyszerűen, minden hatás vadászat nélkül 
s épenozért művésziesen és remekül. Az alföld 
gyermeke lévén, lelkét rajongó szabadságszeretot 
töltötte e l ; gondolatai, költeményei révén nem
sokára a nemzet közkincsévé lettek, eleinte tudták, 
kitől ered az eszme, később el is feledték a forrást 
de az eszme tovább-tovább haladt, mig diadalra 
nem jutott. Költészetében uj magyar társadalmat 
akart teremteni; az ö terméke tört először utat a 
magyar szabad sajtónak s a mint bonyolultak a 
viszonyok, ménéi inkább tornyosultak az akadályok, 
ellenálló-képessége oly mértékben fokozódott. 
Mikor már a legvérmesebb hazafiak is veszve 
látták a magyar szabadságharez ügyét, ö, az egye
düli, a ki nem hátrál, egész lelkét, teljes lelkese
dését akarván belehelni a csüggedő nemzetbe. 
Íme ez költészete rövid vonásokban.

Iskoláit elhagyja nyomorgó éhező színé
szekkel, kiket a magyar főűr lenézett, a táhlabirő

Meghalt. . .  de hogy ? Meghall. .  . de hol ? . . .  de merre? 
Hiába fejti ezt, gyarló eszünk!
A lelke az felszállt, repült egekbe,
Hogy szóvivőnk lehessen ott nekünk !

A sírja az mindenha ösmeretlen,
Keresnünk azt minékűnk hasztalan,
Nem tudjuk meg, hol, mely völgyben, berekben 
Van a szent hely, a hol nyugalma van.

. De szelleme mégis mi köztünk él itt, 
i Minden magyar megérti hév dalát, 
i Betölti az a róna bérez vidékit 
i És keblünket vidáman hatja át.

i Fejfa helyében igy az ő nevének 
j Csupán márványemléket szentelünk,
! Nagy szellemének hymnust zeng az ének.
! A melyre lelkesen dobog szivünk.
| És mig keblünk büszkén gondol reája 
j Ajkunk addig halkan beszél, rebeg : 
i „Vedd kedvesen te. költőknek királya, 
i Mit mi halandók áldozunk neked!"

Kubán Endre.

Felőli
Irta Jeszenszky Imre a lyeeum Vili. oszt. tanulója. 

Szavalta Bauman Gy. június 8 -án a Petőfi emléktábla 
leleplezési ünnepén.

Te néked csendüljön c dal, hiszen ki 
Dalával hóditolt. dalt érdem el: —

Te néked szentelünk egy ünnepélyt most,
Feléd közéig ma minden s z ív . kebel. —

Petőfi! Nézz le hát e kis seregre!
Emléket állít az mostan neked . . .

Kicsiny a sereg, de annál több a hála 
8  mindnyájan, hogy csodáljuk éneked !
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játékszernek tekintett, a jobbágy magánál is alább 
valónak tartott. Rongyosan, betegen bekóborolja a 
fél országot, önérdek nélkül, tisztán a haza ügyét 
szolgálva. Mikor a dolog kenyértörésre került s látja 
hogy eszméi győzedelmeskedni kezdenek, maga is 
kardot ránt. a küzdők közé állva, s a szétbom- 
lott csatarendben ő az utolsó, a ki elhagyja he
lyét csak azért, hogy neki is jusson egy kis hely 
a Segesvárnál elesett honvédek sírjában. Ez az 
élete. Legszebb s legtisztább költészet. Avagy 
kivánhat-e a halandó nagyobb kegyet az isten
től. mint egyszerre feltűnni, a költészet mezején 
ragyogni s eltűnni, mint egy üstökös, de mig en
nek a tömegével megszűnt a lénye is, addig az 
ö neve ragyogni fog, mig találkozik e földön 
ember, a ki a szépért és nemesért lelkesedni 
tud. Valóságos álom. Mily nagyon szerethetted 
őt istenem, hogy épen ö vele álmodtaltad keresz
tül ily gyönyörűen az életet A sir azonban csak 
a közönséges embernek a záró dombja, a költő 
testét elzárhatják az egyptomi gúlák legsötétebb 
rejtőkéibe, süllyeszthetik koporsóját a mérhetetlen 
oczéanok árjaiba, dönthetik sírjára Ázsia egeket 
ostromló havasait, világitó szellemét a sir sötét
sége el nem homályosithatja. A jeltelen segesvári 
sirhalom vetekedik a világhódítók számára épí
tett síremlékekkel, mert a mig azok milliók élete, 
százezrek családi boldogságának feldulása árán 
szereztek maguknak nevet a történelemben, ad
dig a dalnok lelkét ajándékozta az emberiségnek 
oly tisztán, a mint azt istenétől kapta. Önmagát 
tiszteli meg az a nép, mely nagyjainak emlékét 
ápolja. Véssétek sziveitekbe kedves tanítványaink 
e nap tanúságait s Petőfink emlékét oly szilár
dul, a mily kemény az a márvány, a melyről le j 
fog hűlni most a lepel."
E szavakra lehullott a lepel az emléktábláról, ; 

melyről e szavak ragyogtak a nap fényéi) n : „Petőfi 
Sándor a lyceum növendéke és a magyar társaság 
tagja volt az 1838—RO. évben. Emlékűi a lyceumi 
Petőli-kör 1890. év június havában."

A „Járjatok be minden földet" dal ismét, oly 
igaz műélvezetet nyújtott ezúttal is, mint mindannyi
szor, valahányszor azt Fekete István tanár vezetése 
mellett az ifj. dalkör előadja, s ezúttal az ünnepi lián 
gulatba többszörösen illett az bele; de gyújtott is. 
Elhangzása után Yattay József VIII. o. t. hévvel sza
valta az „Egy gondolat bánt engemet" ez. költeményét 
a lyceum egykori növendékének, a nagy Petőfinek.

Az ünnep végeztével a jelen volt vendégek siet
tek polgármesterünk példáját követni, a ki első üdvö
zölte Jankó János szónokot a szépen kidolgozott, s 
kellő nyugodtsággal, biztossággal előadott ünnepi be
szédéért.

Esti */,9 órakor folytatódott az ünnep; harsogó 
zene hangjaira hirtelen népáradat lepte el utczáin-

Ünnepre fel! — Ezt zengi el a száj. s hogy 
Ünnep vagyon : ezt érzi most a sz ív  !

Nézd, összegyűltünk ez emlék körül mind, —
— Oh ! Hisz' szivünk minket csak erre hiv. —

Mi büszke volt e nép terád s marad is !
Veled harczolt — s megvédte e hazát,

Utánad indult a csatán, a vészen 
A mint meghallá lantod szép dalát. —

Ragyogtál egykor tünde meteorként, —
Hivó szavadra néped talpra állt;

S az eskü szóra, mit az égre zengtél:
Hazáért halni véled síkra szállt. —

Kezedben ott vetett szikrát a penge . . .
Ott estél el a véres harezmezön; — 

„Világszabadság!" — ez volt jelszavad és 
„Hazáért halni“ — ezt zengted dicsőn. —

S a harcz után nem láttak már sehol sem, 
Könnyes szemmel kérdek: hová levél ?

Pedig te ott vagy. ott a kék egen, mert 
A harcz után Atyádhoz kőltőzél . . .

De hogyha ismét hiv e nép Petőfi :
Leszállsz-e majd közénk ? Oh mond nekünk 

Pengetsz-e majd a lyrteüszi lanton,
Ha ér a vész, ha már-már elveszünk ?

Igen ! Utat vágsz majd lantod dalával 
S ha kell leszállsz, ha kell lejösz közénk,

S az ellenség karát lesújtva ismét.
Győzelmet diadalt nyujtsz félénk !

8  mi is. kik ezt az emléket emeljük 
Az egy Istenre mind megesküszünk :

Ha vész talál, ha vészbe jut e hon : óh, 
Hazánkért halni bátran felkelünk !

Petőfi! Halld e kis sereg szavát, mely 
Egy emléket emel e nap neked:

A még magyarnak valljuk e hazát, oh 
Mind addig élsz s csodáljuk szellemed!

8  e hon, a mely egy újabb ezredet kezd,
Ha vészbe ju t : — te érted esd, kiált —

— Oh, mert a hol csak zengtél, hintádon ott 
Győzött e hon. e nép, mely síkra szállt!!

kát, tereinket, a házak ablakai fényt árasztottak, az 
akadémia épületéről kigyult a villanyfény és sugarai 
nyomán nappallá leve az est. Az embertömeg 9 óra
kor már a városháza előtt volt, a bányászzenekar ze
néje és a polgári dalkör dala (Szabad hajdú dala) után 
Altman Imre levéltáritok a következő beszédet mondta:

Tekintetes Polgármester Úr!
A honalapitás ezeréves emlékének a mai 

napon kihirdetett törvényét három eszme övezi 
fénysugárral, az Isten; a haza és a király 
eszméje. Magasztos eszmék, melyeknek nagy 
jelentősége mélyen van bevésve úgy az egyes 
embernek, mint a nemzetek szivében, s melyek
nek varázserejétől, — főleg a jelenben, midőn 
nemzeti létünk fennállásának évezredes ünnepét 
üljük. — hangosan dobog fel az egész ország 
kebele. S az ország szivének dobbanását visszhan
goztatják hegyeink lejtői, szil leink falai: Sehnecz- 
Bélabánya közönsége is át van halva a magasz
tos eszmék melegétől, s az érzelmek, melyek a 
kihirdetett törvény hatásától keblét kimondhatatlan 
örömmel betöltik, utat törnek, hogy külsőleg ki
fejezésre jussanak.

„A magyar szent korona országainak tör
vényhozása vallásos áhítattal ad hálát az isteni 
gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz hadai 
által megalapított hazát oltalmába fogadta, feje
delmeit bölcsességgel, népét erővel és önfeláldozó 
hazaszeretettel megáldotta, es az országot jó és 
balsorsban segítve, annak léteiét ezer éven sok 
viszontagság között is feulartotta."

így szól a kihirdeteti törvény első szakasza. 
Mi is — Tekintetes Polgármester Úr — midőn 
érzelmünket tolmácsoljuk, elsősorban hálál rebe- 
günk a nemzetek Atyjának, kinek, „léte világit, 
mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet" 
ki létre hozta „e nagy mindenség ezer nemét a sem
miségből". kinek egy intésére uj nemzetek ala
kulnak s a régiek megsemmisülnek, hálát rebe- 
günk a magyarok Istenének, hogy végheletlen 
jóságu kegyével megoltalmazta e nemzetet idege
neknek közepette, s oly sok ádáz ellenség dúló 
csapásai mellett, annyi viszontagság között 
megvédelmezte, fentartotla e hazát ezer éven át.

H aza! Mily sok érzelem, mily sok tárgy, 
fűződik o fogalomhoz! Gyermekkorunk emléke, 
ifjú korunk álmai, minden vágyunk, minden ér- 
zeményünk. minden örömünk, bánatunk, törek
vésünk, a drága otthon. az édes anya áldó szavai, 
a fűszál, a mely a szeretett földből nyeri tápláló 
erejét, a levegő, melyet szivünk, mellyel sóhajaink 
vegyülnek, mind. mind benne rejlik a haza fo
galmában. Összfogalom ez. mely mindenünket ma
gába zárja, mely mindnyájunknak közös kincsét 
képezi. E kincset őriznünk, ahhoz tántorít hatat
lanul ragaszkodnunk, legelső, legszentebb köte
lességünk.

„Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre 
legméltóbb szenvedelmeinek", mondja Kölcsey 
Ferencz, s „kinek szivében a haza nem él. az 
számüzöttnek tekintheti magát mindenhol, s lel
kében üresség van. mit semmi tárgy, semmi érzet 
be nem tölt." Az Isteni gondviselés mellett a 
hazaszeretet önfeláldozó szent érzése tartotta fenn 
e nemzetet s hősöket teremtett, kik nem önző 
érdekeknek hódollak, hanem a közös jónak szén 
telték napjaik fáradságát, a hazáért éltek s a 
hazáért haltak meg. Áldott legyen örökké emlé
kezetűk, áldott legyen minden lenyérni föld, min
den göröngy, melyet a hősök vére áztatott.

„Mely a hazáért élt, a hű kebel,
Földjét termékenyítve hamvad "1.
Es szelleme a sir körül marad,
Tettekre intve az utódokat.u

Selmecz-Bélabánya közönsége is örömmel 
vesz példát a dicső elődök telteiből. S miként 
a múltban önfeláldozásra készen hű volt a ha
zához, úgy a jövőre nézve is ünnepélyes foga
dást teszünk, hogy szeretett magyar hazánkhoz 
lelkünk teljével, szivünk hevével ragaszkodunk 
mindenkor, érte élünk, s ha kell, érte halunk.

A hazaszeretet érzésével összeolvad a koro
nás király iránti hűség s hódolat teljes ragaszkodás 
érzete. Ez az. mire bennünket a kihirdetett tör
vény 2  §-a buzdítva figyelmeztet, ez. melynek mi. 
Selmecz-Bélabánya város közönsége a legnagyobb 
lelkesedéssel, kitörő őrömmel szenteljük szivün
ket. áldozzuk lelkünket s egész lényünket; mert 
jól tudjuk, hogy országunk fennállásának bizto
sítékát a múltban egyrészt a koronás királyhoz, 
másrészt az alkotmányhoz, szabadsághoz s tör
vényhez való ragaszkodás képezte. E kettős érzés 
lángja világítja meg történetünk lapjait, ez tar
totta meg számunkra a hazát ezer éven ál. s ez 
záloga jövő nemzeti létünknek s haladásunknak.

Ez érzés lángja annál nagyobb fénynyel 
lobog a jelenben, midőn az isteni gondviselés

hazánkat oly királyival áldotta meg, ki az ural 
kodói erényeknek, alkotmányos törvénytisztelet, 
nek példányképe. kit és Felséges Királynénkat az 

I egész ország rajongó szeretető vesz körül, s kim-k 
; bölcs uralkodása alatt bizton s reményűvel te

kintünk a jövőbe.
Azért midőn égbe száll, a nemzetek Atyjá- 

, hoz, a királyok Királyához hő imánk, áldást esdvo 
a hazára s a királyra, kérjük a Tekintetes p0|. 

j gármester urat. hogy az ezennel Selmecz-Béla- 
I bánya város közönségének nevében átnyújtott 

feliratot, mely Felséges Királyunk s Királynénk 
i iránti legmélyebb hódolatunkat, s törhetetlen lm.

ségünket tolmácsolja, a legmagasabb trón zsá- 
• molyához felterjeszteni méltóztassék. Éljen a Haza 

Éljen a Király !
J A tartalmas beszédre többször éljenzésben tőit 
I ki a közönség, mely éljenzés a beszéd végeztével is- 
| métlődött, miközben a szónok a lapunk más helyén 
; bemutatott hódoló feliratot adta át polgármesterünknek 

Polgármesterünk a városház lépcsőjéről lelkes 
j szavakban fejezte ki elismerését, a közönség hódoln- 
; Iának ez imposans nyilvánításáért és a haza, a királv 

iránti tántoríthatatlan hűségre buzdító beszédéi Éljen
■ a haza, Éljen a király! szavakkal végző.
: A nagy embertömeg, melynek rendben tartására
; nem kellett commandó szó, (a mi rendelkezés történt 
, is, azt zaj nélkül végezte Pauer János akad. titkár 
! főrendező) ünnepi hangulatban oszlott szét a szebbnél 

szebb kivilágításban gyönyörködve. Különösen lekö- 
| tőtte' a tekintetet a bányaigazgatósági épület szép 

piramisával, bányaüregével, számos mécsével; továbbá 
a városháza, az uj erdészeti palota stb.

Kétszeresen sikerültnek mondhatjuk az ünnepély 
esti vészét azért is, mivel ebből a bányásznép is ki- 

: vette részét. ’ t
l

A kiállitásból.
Selmecziek k iállítása.

Beszámoló félét szeretnék Írni arról a benyomás
ról. melynek millenniumi kiállításunk országába tör
tént kirándulásom alkalmával a hatása alatt voltam, le 

I szerelném Írni a hallottakat, látottakat.
Ámde ehhez olyan hasábok kellenének, melyek

kel e lapocska nem rendelkezik, s igy csak egy futó 
pillantást vetve a magyar nemzet s társadalom ez 
örökké emlékezetes alkotására, kizárólag selmeczbánvai 
kiállítóink tárgyairól emlékezem meg.

! A selmeczi határon túl van ugyan gyára, de az 
I anyatelep, melynek a „Szandrik" ezüstáru-gyár a lé- 
j lét köszöni, még selmeczbányai; de másrészt az érdek

kapocs is oly erős. mely az uj vállalatot hozzánk köti. 
i hogy nem követek el nagy hibát, ha ezt is a selme- 
} cziek közé sorolom.

A Geramb József János bányaegyesület lulajdo- 
| nát levő „Szandrik" ezüst-áru gyár t. rmékei feltűnést 
; keltő értékben, mennyiségben vannak bemutatva. Az 
I a szekrény, melyben tömötten vannak elhelyezve a 
, plasztikai müáruczikkek, evőeszközök, fálczák, szelen- 
j (,zék. egyházi pokáloK stb. különösen imponál tártál 
I mának gazdagságával s stylszerüségével. A kiállítás 
| rendezősége, mely észrovehelőleg nagyon is sze- 
j réti a konstrnstokal egymás mellé állítani, gondosko- 
i dotl arról, hogy ennek a fényes szekrénynek is ellen-
■ létes jellegű környezete legyen, s igy a szemlélő az 
j első pillanatra felismeri ennek is, annak is jellegét s a 
i czim elolvasása, vagy kalauz nélkül is azonnal ahhoz 
j lordulhat, mely hoz müértése vonza. De ki ne tekin- 
j lené meg azt a találékonysággal készült műremeket, 
i mely a szekrény közepén pompázik, s mely úgy érté-
j kénél mint Ízléses, művészies kiállításánál fogva egy- 
! aránt magára vonja a figyelmet. Meg is nézték s nézik 
j folyton sokan, e sorok Írójának ott létekor jó  bosnvák 
! testvéreink valóságos zarándok csoportokban járlak cl 
J hozzája, hogy az ő szeretett s tisztelt prefecljük test

vérének a kiállítását megismerjék.
A szekrény mellett alkalmazott fiatal nőnek a 

kiállítás második hónapjában ugyancsak meggyűlt a 
dolga előjegyzéssel, mert a kisebb áru czikkek, külö- 

, nősen a 2  frtos szép ezüst -arany kanalkák sokaknak 
megtetszettek. — Mint halljuk, ebből ismét nagyobb 

í mennyiséget mintegy 1 00 ,0 ( 0  frt értékben készületeit 
, a gyár. Ha a vásárlási kedv az eddigi arányban halad 
. tovább, akkor az a tömérdek áldozat, melyet a kiállító 
I egyesület meghozott, busásan fog kamatozni sa  gyár 
j eszméjének megvalósítója lovag Berks Róbert kamarás 

elérheti azt a czéljál, melynek érdekében annyit fárad.
1 hogy t. i. szegény vidékünknek jövedelmező keresetet 

biztosítson s a bányaegyesület bányatermékeinek is 
világpiaczot teremtsen.

Midőn ezen cél elérését mi is nagyon óhajtan- 
dónak jelezzük, el nem hallgathatjuk azt a két hibát, mely 
a gyár kiállításának s magának a gyárnak érdeke el
len elkövettetett. Az egyik az, hogy az anyaegycsület
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.„int tulajdonos
ar -  k iá llítása

fordított eddig kellő gondot a
kiállítása ismertetéséi e, o manapság koczkázal 

vikül nem mellőzhető reklámra. Ezt a hibát még köny- 
IU q j,átülni. A másikat, melyet nem a gyár tulajdo- 

hanem a mindig .szemfüles*-nők nevezett ri- 
,.terek követtek elükkor, mikor ő  Felségen műcsar

n o k b a n  lett legmagasabb látogatása alkalmával elis- 
„ieiőleg nyilatkozott a „Sandrik* gyár kiállításáról, 
mái- bajos lesz helyre ülniük az ezúttal csak „szemes*- 
.■knek bizonyult riportereknek.

Úgy az egyik, mint a másik mulasztás sokkal 
mint a milyennek azt első pillanatra 

; a kezdet nehézségein, melyekkel a nagyvi
lágba lépésekor kivétel nélkül minden vállalat küzd, 
niinden áron könnyiteniök kell az érdekelteknek; e 
nehézségeken nagyot könnyített volna a legfelsőbb 
királyi elismerés köztudomásúvá jutása és a tisztesség 
halárai közt kifejlett reklám is.

Egyébiránt, hiszünk, bízunk az uj vállalat jövő
jében. Előre!

Ugyancsak a műcsarnokban, és pedig nem messze 
a „Snndrik-élől ott terjeszkedik és pedig meglepő 
nagy területen egy másik, de ez már igazán selmeczi 
vállalat kiállítása, a Zachar-léle pipagyáré.

Látunk itl annyit a pipaszakból, a mennyiből 
legkülönbözőbb ízlésű pipás is kielégítheti vágyát, 
felszerelheti legnagyobb igényű pipaloriumál. A legki
sebb makrapipától és pedig unnak is különböző vál
fajaitól a legtekintélyesebb csehpipáig, s a komoly csi
békig minden fajta van itt képviselve, tarkítva a szebb
nél szebb, ékesnél ékesebb alkalmi, selmeczi emlék
pipákkal. A bányász, az erdész stb. kiki a saját szak
jának jelvényével diszitettel válaszhat itl. A gyár 
tervezőjének találékonysága szembeötlő s dicséretre 
méltó.

Meg van már örökítve városunk több notabilitá- 
sának az arcvonása is a szépen festett pipákon.

A ki a mi polgármesterünket a zöld- és fehér- 
asztalnál. s a szószéken kifejteti lelkesedésének megfe
lelően gyakrabban kívánja maga előtt „tűzben* látni, 
az vegye meg a Szilnyai-pipál. Vagy a ki a mi sena- 
torunkat a meglevőnél nagyobb tűzbe akarja hozni, az 
vegye meg a Bernhardl-pipát s gyújtson arra reá. A 
ki valaha az ipolyvölgy-selmoczi vasútról álmodozott, 
szinte elképzelve az első vonat borobogását, melynek 
élén a feldíszített locornotiv gőze Ru dnay volt főispá
nunk alakját övezné körül, az vegyen egy példányt e 
li min a v-pipákból s folyton szeme előtt lebegtetheti egy 
kis illusioval az álmodott jelenetet.

A Zaehar-pipngyár kiállítása teljes versenyké
pességgel mutatkozott be: söl bátran merjük állí

tani. hogy ha a csak u. n. selmeczi pipagyárosok, a 
kik azonban, valamint gyártmányaik is. nem sclmecziek. 
nem volnának oly nagyon is szemesek az igaziak ro
vására. a mi Zacharunk sok tekintetben elsőségei ér
demelne közöltük.

Egy évtizeddel később lépett kelleténél a verseny
zők közé; de azért hisszük, hogy nem teljesen el
késve! (Folyt, köv)

Különfélék.
Hodoló feliratunk. Minthogy a hódoló fel

iratok melyet polgártársaink megbízásából lapunk szer
kesztője fogalmazol! s Állmán Imre levéltárnok adott 
át beszéd kíséretében e hó 8 -án polgármesterünknek, 
az aláíráskor többen csak felületesen olvashatták át. 
ilt közöljük azt egész terjedelmében azzal a megjegy
zéssel, hogy azt 1 2 0 -an Írták alá a rendelkezésünkre ál
lati rövid idő alatt. Íme a felirat:

Császári és Apostoli Királyi Felség, 
Legkegyelmesebb Urunk 1
Az a ragyogó fény, mely Császári és Apostoli 

Királyi Felséged, Legkegyelmesebb Urunkat édes ma
gyar hazánk évezredes ünnepén övezi, részben inagá- 
bfd a legalkotmányosabb uralkodó legfényesebb trón- 
jahol kisugárzó félív, részben nnnvi millió alattvalónak 
diadal os leikéből áradó érzelem legőszinlébb nyilvá- 
nulása: igazi égi tünemény, mely ragyog bár. de nem 
vakít.

E ragyogó fény egy hosszú évezredes mullra lö- 
'°h vissza sugarait, és mi újra halljuk hóditó Árpád 
ö'zcnyszavát, folyton győző harezosai lovainak földel 
*£i>getö dobbanását . felharsan a kürt szava az alpári 
térségén s azt sugalja lelkünk a költővel hogy „ez a
Lehelé. “

Szemünk elölt hordják ezer veszély közi Sz. 
shán terítő apostolai a szenvedés és hit örök jelvé- 

a keresztet, kiemelki ülnek nagyjaink sorából a 
Nagyobb.ik: Kálmán. Sz. László, N. “ Lajos, Mátyás 
' a L°gy a mohi puszta vérmezején. Mohács gyász- 
lemetöjén siró lelkűnkből az ő égi megjelenésükkel 
c szálljon a csüggedés. el a reinényi'veszlett kélségbo- 
l'M helyt adva annak a felmagasztaló érzésnek, mely 
ni0' ‘ az el- és feltűnő évezred találkozó határmes-

gvéjén annyi millió magyarnak dobogtatja kebelét : a 
nemzeti öröm, a nemzeti hála egybeolvadó érzésének, 
mely háromszoros hozsannát ud ajkunkra, hogy a 
legalkotmányosabb uralkodót őseinktől öröklött hűse
günkhöz híven üdvözöljük, Császári és Apostoli Királyi 
Felségeit legmagasabb személyében.

A ve Caesar ; hangzik ajkunkról, de szavunk nem 
e haldoklóké, ha :u ;.z ! 1. • egy szebb jövő kü
szöbén uj életre kelő nemzeté; és büszke önérzettel j 
hangoztatjuk azt, hogy e nemzet a magyar.

Amin eddig csak a költő látnoki lelke lelhette i 
gyönyörűségét, midőn régi dalában régi dicsőséget zen- i 
gélt. az nekünk éló nemzedéknek kiváltságává leve. 
hogy lássuk valóságban: „fényes napnak ragyogását 
rózsafelhös égről,* azét a leiiyes népét,J mely a Te 
napod édes hazám, a mely Te nagy szép Magyar-

részosifette Simoncsics Anna 
magy.ii hm lv sikeres lanilása 

én kifejlett kivált 
;t

elés ti

Es mert ez örvendő haza legfényesebb trónján 
Császári és Apóst. Királyi Felséged tartja kezében az 
országalmáját, viseli fején Sz. István szent koronáját, 
e nemzet öröme azért ily igaz, hálája azért ily őszinte.

A közörömből mint a nagy nemzet testnek alkotó 
része mi is részt kérünk Selmeez-Bélabánya sz. kir. 
bányaváros közönsége, s ünnepet ülünk annak a nap
nak 29-ik évfordulóján, a melyen Császári és Apóst. 
Királyi Felséged fölkent homlokára helyező Sz. István 
első királyunk szent koronáját, formailag is őrökébe 
lépvén a nagy elődöknek, hogy mint legalkotmányo
sabb magyar király átvezesse jó magyar népét a mil
iőből az uj évezredbe.

Ez ünnepünkön mi is fényt fejtünk k i : fénylik 
szemünk az örömtől, gazdag és szegény polgártársaink 
ablakából gyertyák sokasága árasztja világát, mely 
összefolyva az utczai fénnyel, nappallá varázsolja az 
éjt,- s az imára hivó harangzúgással egy harmóniába 
olvad zsolozsmánk, mely áldó imádsága lelkűnknek 
a legjobb, legalkotmányosabb Uralkodóért Császári és 
Apostoli Királyi Felségedért.

Ámde sem imánk szava, som ünnepünk fénye el 
nem hat e bérezek közül a legmagasabb trónig; ezért 
elhatároztuk hazafias lelkesedésünkben, ez ünnepek 
közepette, menten minden befolyástól, tisztán mint 
szabad polgárok, leghübb alattvalói érzelmeinknek e 
hodoló feliratunkban is kifejezést adni, legalázalosab- 
ban esedezve az iránt, hogy azt Császári és Apostoli 
Királyi Felséged kegyesen fogadni méltóztalnék

Mely legalázatosabb kérésünk kifejezése mellett 
maradunk öröklött hűséggel

Császári és Apostoli Király Felségednek
Legkegyelmesebb Urunknak

h ó d o ló  illa ttva ló i
Selmeczbanyán 1896 évi Június hó 8 -án,

Selmeez-Bélabánya sz. kir. 
bányaváros közönsége.

— Banderistáink, kedvesen emlékeznek vissza 
a hódoló ünnepre. — Fáradtak ugyan, de kitartottak 
s zászlótartójuk Bernhardl Adolf tanácsnokunk, kit 
szén alakjáért a felvonuláskor több Ízben megéljeneztek, 
teljes jó egészségben tért vissza, inig társai Krausz 
Kálmán v. főkapitány és Chauer Olló főpénztárnokunk 
a fővárosban élve;i szabadságát. Bernhardl tanácso
sunk mint zászlótartó a király Ö Felsége elé is hiva
talos volt a hódoló küldöttséggel egyűlI. A hírlapi 
közleményekéi, melyekben zászlótartónkat oly dicsé- 
röleg emlegették, szívesen olvastuk, maga a kilünte-
(>lt kétszeres megelégedéssel olvashatta; de azt hiszem, 

joggal kifogásoljuk az „ggaslyán* kifejezést, melylvel 
öl jelezték, mert ha fehér is a szakálla, úgy testi ereje, 
mint ifjú lelkesedése, heve még nem enged a 4-S-ból 
semmit. Aztán meg kora sem oly magas még, hogy 
aggastyánnak mondhatnék öl.

— K itüntetések. A Budapesti Közlöny számos 
jelesünknek legfelsőbb helyről jött ki tüntetéséről ad 
birl. a kik között városunkbeliek is vannak, nevezete
sen Sóltz Vilmos főbányatanácsos és akad. igazgató és 
Fekete Lajos kir. föerdötnnácsos, kik Ö Felsége részé
ről a III. oszt. vaskorona renddel lettek kitüntetve. 
Wagner József kéinlöogyesülr-ü gondnoknak pedig n 
bányalanácsosi cim adományoztaloll díjmentesen. A 
kitüntetetteket a hír vétele után számosán látogatták 
meg ismerőseik, tisztelőik közül, sok távirat s levél 
is érkezeit üdvözletükre, és Sóltz Vilmos ev. lyc. umi 
iskolai tanácstagot Jezsovits Károly leceumi igazgató 
vezetése melleit a tanári kar is melegen üdvözölte.

— Uj honpolgárok. Egyszerre két polgárt nyer
tünk meg városunknak. Utóbbi közgyűlésünk ugyanis 
Krause József aranyozottak, és Mell József faragó is
kolai művezetőnek megadta a selmeczbányai illetőséget 
a honosítás esetére. Mindketten ugyanis azért folyamod
tak a városhoz illetőségéi t, hogy ennek alapján magyar 
honosságot nyerjenek. Jó volna, ha azon idegen honos 
egyének is hasonlóképeu járnának el. a kik évek óla 
laknak bár varosunkban, még mindig nem tekinthe
tők polgártársainknak

— Elismerés. A F. M. K. E. 40 Irinyi jutalomban

itali tanítónőt a 
általán a népne- 
•rt. Az clisineiő 

hó 10- én tartott iskolai vizsga alkalmával 
olvastak fel a kitüntetett tanítónő előtt. A növendé
kekből és szülőkből álló hallgatóság ' lénkén adta je
lét e fölölti örömének. Jó volna ezt u példát egye
bütt is követni, hogy azt a tanító szakot, melyet oly 
kevés fizetéssel támogatunk, legalább ily erkölcsi tá
mogat a'bán részesilenök.

Majális Kedélyes mulatságnak volt színtere 
szerdán Kisiblye. Az a. e. felsöleányiskola növendékei 
tartották majálisukat. A délelölt is nagyon vígan telt 
el, de bál még a délután 1 Sokan nem voltak, de bizony 
kevesen sem. Tánczosnö tánezos elég vo lt; az első 
négyest harminczhat pár járta, a másodikat még több. 
Megemlítendő, hogy sormagyar is volt, pedig azt 
manapság vajmi ritkán tánezolják. Köszönetét érte a 
rendező kisasszonyoknak, kik rajongnak azért a mi 
magyar 1 Nagy zavart okozott a hirtelen jött eső, 
de ezt az élelmes rendezők föl se vették, hanem levit
ték a közönséget a lövökleterembo és olt késő estig 
folytatódott a táncz. Félegyházi.

Kiállító iparos segédek. A selmeczbányai 
iparos segédeknek bejelentési ivei e napokban vissza
érkeztek a kiállítási igazgatóságtól. Ezek szerint 17 segéd 
és tanoncz állíthatja ki keze munkáját. Elóre fiatal 
iparosok, használjátok fel a rendelkezésiekre álló rövid 
időt s ne maradjon el egyikelek se az augusztusi tár
latról.

Iparos tanoncziskola vizsgája ma d. e. 9
órakor veszi kezdetét a r. k. elemi iskolai épület na
gyobb tanhelyiségében. Ezúton is felhívjuk a tanügy 
barátait, nevezetesen az iparosmestereket, hogy az iparos 
tanulók ez évi haladásáról személyesen is meggyőződni 
szíveskedjenek.

-  Elhaltak. 119. Scdivy István 37 éves r. cath. 
öngyilkos (aknába ugrott) 120 Ilerger István Géza 2 
hónapos r. cath, lüdőlob 121 Rubinszky Katalin 7 
hónapos r. cath. Enterokatarch 122. Ghudák János 53 
éves r. cath. Pthisis pulmonum. 123. özv Viboch Te
réz 52 éves r. cath, Szivbillentyűbaj, 124. Cservenák 
János 21 éves ág: evang. Morbus-Brigthii. 125. Lepsik 
Róza 2 hetes r. cath. Tüdőlob. 126 Lendák Mária G6 
éves ag : evang : Sorvadás.

Vizbefulás. Szuszedka József szakallosi pá
lyaőr 13 éves fia f. hó 7-én az Ipolyba fűlt

Áthelyezés. A király Siposs Soma albirónak az 
ipolysági járásbírósághoz való áthelyezését megengedte.

Az ipolysági dalárda m ulatsága. F. hó 20-án 
tartja az ipolysági dalnkja a „Párássá*-bán az első 
nyári mulatságát. A juniális, melyre több vidéki da
lárda is hivatalos, sikerültnek Ígérkezik.

A pálinka. Herezegh János ipolysági megyei 
hajdú János nevű 5 éves fia f. hó 8 -án szülei távol- 
létében bemászott szobájuk ablakán, és ott egy pá
linkás üveget találva, azt felhajtotta. A pálinka a kis 
gyermek beleit annyira összeégette, hogy most a halálai 

■ vivődik.
V izsgálatok az ipolysági iskolákban. A

polgári leányiskolában f. hó június 10 -én az első,
11-én a második. l 2 -én a harmadik és negyedik osz
tályban. 13-án délután pedig a tornavizsgálat tartatott 

' meg szép számú közönség jelenlétében. A növendékek 
mind kitünően feleltek és a közönség sokáig elgyö- 

! nvörködött ügyes tornamulatványaikou. — Az iparos 
! iskolában f. hó 28-án fognak megtartatni az évzáró 

vizsgálatok. ____________ ’___________

Nyilttér.
XyerHMilj cm KuwtruliAkrii alkalmas kelméket 

öltönyönként I<> Ír! Mi  kiért és jobb fajtájuakat is -  va
lamint loKete. J e l i é i ’ és színes selyeinkelinéket méteren
ként ló  kr(öl 11 li’IO.Í k i i g  — sima. kov/.U/.oü, esi-

j l'a a állá n "és" 2(XH' különböző szin s Árnyalatban) s / i l l i t ; pöstabér 
! és vámmentesen. S ü e u n e b e r g  <»• (es. kir. udvari szállító) 

s e l t e a i K u a ' i i  K ű r i e k b e n .  Minták póstafordnlóval kiil- 
J dőlnek Svájezba ezimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra

11 i r cl e t é s e k.

PHŰN05RAF!
Csak ma vasárnap és hétfőn

Hungária szálló kávéházában
(I. u. I órától kezdve éji 12  óráig a világ 
legjobb beszélő gépe, mely Magyarországban 
és Németországban a legfeltűnőbb sikert érte 

a kávéházakban és szállodákban! 
Egy-egy mü m eghallgatásáért a díj 10 kr. 

Minél több látogatást kérünk.
Danoz és Popovits.
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1
I HzteleiLI nliiiiro! i < . ~:'• -• ii liátor- 

ködöm a n . közön Budapes
ten VII. kér. Aréna út, 58. sz. a. s em- 

ben a városligettel s igy kiállttá 
közvetlen közelében vendéglőt ny ito t
tam  a selmecziek, beszterezeban.yaik, lé- 
vaiak találkozási helyéül, melyben kitűnő 
magyar konyhai. príma mim egű Üréher-Ié- 
le sört é» tiszta, hamisiltatlan. természetes 
borokat tartok, s illetve t vendégei miiek ki
szolgálok

Jutányos árak és előzékeny kiszolgálás 
biztosíttatnak.

Magán lakások személyenként 1 fo
rintjával kaphatok.

Kérve a n r .  közönség tömeges láto
gatását maradok mély tisztelettel

Budapest. 1890. április havában

Szilaveczky Flór,
vendéglős.

OOOOOOOO©OOOOOOOOOO>0OOCOOOOrOOOÖOOOOOOOC

o v m K m :

isi öltElső minőségű ín 
sódar. császár szék t és 
szalonna bármily nagy 
mennyiségben kapható 
nalani. 5 kilónként 3  
Irt 50 ki javai postán 

szállítva.
Uj Sz Anna.

Schöller Andor
hizlaló telep tulajdonosa.

K K K< 888 í
o m :

m
c «

Mindenütt kapható  - ^  k iló  2 5 k r .

t

^ V iló d i egészségi és családi moly
Kathreiner gyártási módja ultid a ked- 

veltvalódi kávé i -ét nyeri. Eltökélve e-véL 
előnyeitől, már ( : okból küh">:: Iv ezm
mélát -kávé minden más bar.adó gyárt
mánytól.

A Kath einer-fóle kávé a lcgizlcte- 
sebb, legegészségesebb és legolcsóbb 
pótkávé. Természetes tisz ta  gyárt
mány egész szemekben, miért is felette 
előnyösen használható, as ő rö lt s ez okból 
a vevő közönség által nem ellenőrizhető 
pótkávéval szemben, melyek hatósági vizs 

gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák.
Eleinte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreinor-kávé.t 

a valódi kávéhoz, s igy az egészségre m egbecsülhetetlen hatása  mellett 
minden háztartásban je lentékeny m eg takarítást eszközölhetünk.

A Ka1hreiner-féie kávét a legelső o rvosok ajánlják, s az úgy nyilvános 
intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul. Sőt 
magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-fóle 
kávé a legjobb erősítő szer és a legegészségesebb, legkönnyebben meg
emészthető és egyszersmind a legizletesebb ital,

Lí .kiismerete ■ gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége 
érdekében perezig se habozzon Kathreiner féle Kneipp-maláta- 
í. ói vét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, 
iHelyekkel ma is csalják a közönséget, a vételnél vigyázni 
kell a fehér eredeti csomagokon látható névre:

lí <ÍA £ i  Ölj ŰS. fij 'iái? ti ti  *J I

Vigyázzanak!
Á’ /ulódi „Kiitlueii]

iját évdékükben ne engedjék m agukat rábeszélni! 
sol.a cin szabad m ás csom aglásbau, vagy nyitott 

árúként eladni.

w lm* W -w s-' W’ <—■ W W w' •%»’

OOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO

ÍMert ezaleggyor- 
|  sabb és legbizto- 
s sabb ölő szer

mindennemiii
rovarok

kiirlására.

PMi bizonyítana világo
s ib b a n  ntólérhetetlen 
‘ereje és jóságu mellett, 
iniii! óriási e lterjed t- 
sége. minek folytán , 

,j nem létezik oly szer. 
i  melynek forgalmát a 
r „Zacherlin"-.' tizsz. -' 
[résén fölül ne múlná

Azonban mindig |  
bepecsételt üve-j'J
get kérjen, és | |

pedig csak L;
„Zacherl“ czim- 

mel ellátottal, „■
Minden egyéb ^

hamisilolt. íj

Egy-egy üveg ára: lő, 30, 50 kr. I írt, 2 Irt; a Zucherlinmegtakaritó : 30 kr

Selm eczbányán: Tukáts Miki. 
Ipolyságon: Dombó Karoly é 
K orponán: Blaski \ i« s Lajos. 
Körmöczbányán : Hitler J. Li 
Szász-Tót-Pelsöczön : Partos Miksa 
Ú jbányán: Cservinka M. czégnél.

— Marsclialko (ívula. — Krausz V 
Traulwein Dániel czégeknél.

•zegel

Nyomatott Joerges Ágost ózv és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1896.
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