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Pályázati hirdetmény.
~ XIV.
A Budapest székesfőváros közönsége által József
főlierczeg ur Ő cs. és kir. Fensége honvódföparancsnokságának 25-ik évfordulója alkalmából s annak em 
lékére a m. kir honvédség árvái részére az illetőségre
való tekintet nélkül létesített alapítványi helyek közül
folyó évi szeptember 1 -étöl a József li-árvaházban
két hely, és az Erzsébet leányárvaházban szintén két
hely kerül betöltés alá, melyeknek betöltése ezé íjából
ezennel pályázat hirdettetik.
A Júzsef-íiárvaházba, valamint az Erzsébet leányárvaházba való föltétel kellékeikép igazolandó:
a) az, hogy a felvételt kérő gyermek tényleg a
in. kir. honvédség kötelékébe t artozott vagy tartozó
apának törvényes leszárm azója;
b) a vagyontalanság,
c) félárváknál, a kik t. i. apátlanok vagy anyát
lanok az életben lévő szülő vagyontalansága;
d) hogy az árva 6-ik életévét már be töltötte és
10-ik evét még túl nem haladta ;
•
e) hogy ép testű "és Clinéjü', á lihiilőh'átésetlrTTrgy
ellene sikerrel beoltatotl.
Az árva kora és a szülők elhalálozása hiteles
anyakönyvi kivonattal, a testi és elmebeli állapot, a
himlőoltás és a vagyontalanság közhatóságilag hitelesí
tett orvosi és helyhatósági bizonyitványnyal igazo-

A kellően fölszerelt bélyegtelen kérvények, me
lyekben a szülő vagy gyám neve, állása és lakhelye,
(város, megye ulolsúpósla) 1896. évi augusztus hó
-U-áig a m. kir. honvédelmi ministerhez nyújtandók
be. a honnan a székesfővároshoz le fognak küldetni
es kijelölési jog gyakorlása végett József í'öherczeg úr
Ó cs. és kir. Fenségéhez fognak főllerjeszletni.
Az alapítványi helyek az 1896/97-ik tanév elején
lesznek betöltendők s a ’ fölvételről vagy esetleg eluta
sításról az árvák hozzátartozói a székesfőváros tanácsa
állal halósági ulon fognak értesittetni.

TÁKCZA.

Roesel (Rézl) Borbála, vagy a
selmeczi Újvár.

A u th is !
Sivár az élet: puszta vásár,
Elad az egyik, vesz a más,
Egyszer csekélyebb, másba nagy
Még sincs azért állapodás,.
Csak folv tovább a rohanás
S lui még igazság volna benne,
Egy hangot is nem ejlne szám,
Jöhetne bár a zaj fülembe,
Csöppet bizony se hatna rám,
Utam nyugodtan bolyganám !
De m ért ne szóljak én, ha csalnak,
Ha tőrbe vonják lelkűmet ?
Vagy tán csak ők a nagyhatalmak
És én a gyönge, kis gyerek,
Mivel szivem nagyon beteg ?
Nem, nem, szivemnek gyengesége
Képzelt, mesés dolog csu p án !
Aludt erőm, de ennek vége,
Felébredék a vész után,
Álmom magam mögött hagyáin,
H alld im. le lány, szavam, csaló d d ,

Ne higyj gyöngének nngcmcl.
Bennem a szív az észnek hódol
S a bánat az el nem temet,
Mert ú j r a kezdek életet!
Megújra kezdem téves éltein,
Feledni vágyom arczodal,
Oda juto k magam az élten,
Honnan nevem tán elmarad
Veled ha együtt já r, halad.
Ha majd jövőm öröm be’ járom ,
Ha n a g y leszek, ha hord a hir.
Leszen bo szú in ; fájd alm ad látom,

A melyre nincsen semmi ir
S ajkam nevet szemed ha s i r !
D élibábok Hőse.

Budapesten 1896. éyi julius hó 27-én.
A miniszter helyett
Gromon s. k.

Harcz a magyar szellem önálló
ságáért.
.... ’ Általánosán elismert égél'ö liia.iTa irodalmunknak.
sőt egész közművelődésünknek, hogy kritikai folyóira
tunk nincsen.
Évtizedek óla a bíráló ész nálunk szóhoz nem
juthatott. Irodalmunk lejetlenné váll, közművelődésünk
a reánk törő idegen szellemi áramlatok forgatagában
kormányát vesztette.

A magyar szellem lapdajálekává lelt nyugati di
vatok minden hóbortos szeszélyének. Nincs az a f intorizlcs, az az észficzam, mely meg nem igézett volna
bennünket, mihelyt csak nyugati czimszalaggal és ékes
latin, görög vagy franczia nevezet alalt jelentkezett.
Azalatt parlagon heverlellük satál jobb erőnket,
kicsinyeltük saját eredetiségünkéi, megholrátiko/.lunk
saját tőrzsőkösségünkön és tűrtük, hogy idegen szel
lem. mely nem érdemli meg, hogy a józan magyar ész
saruját oldja, uralkodjék rajtunk.
Mindenkiben bíztunk, csak magunkban nem, min
dentől el voltunk ragadtatva, ami belga, hollandus,
svéd, norvég, dán avagy spanyol és csak azt nem be
csültük, am i a nemzeti szellem a saját ősi alkotó
erejéből hozott létre.
Társadalmi téren híveket toborzunk a magyar
ságnak, terjesztjük nyelvünket és a magyarosítás he
vében nem vesszük észre, hogy mi magunk egyre
vetkőzünk magyarságunkból, mi magunk leszünk h ű t
lenekké a szellemhez, melyet másokkal megkedvelteim
óhajtunk, Soha a .„nemzeti" jelszó nem votE orv- tatongóan üres szólam, mint napjainkban; és még csak
a „nemzeti géniusz"-l kelle kitalálnunk, hogy méltó
gúnyoszlopot emeljünk e kornak, mely mindent ismer
csak géniuszt és nemzeti géniuszt nem.
A közélet és irodalom minden demagógja, nép
kegy vadászati, a „nemzeti géniusz" jelszava mögé bújva
ámítják a hazafias érzésű, jóhiszemű magyar közön-

többnyire beteges volt, igy tért vissza a paduai egyetem
ből, hova tudomány- és egészség-szerzés végett atyjától
küldetett. Az utóbbi, Borbála nemének egyik dísze s
városának legszebbike volt. Testalkotása, inikint egyik
Történőt! elbeszélés.*)
Roesel Erazrnuz 11. Ulászló király alatt kincstári korlársa*) Írja erős és bájos vala, tudománya pedig
elnök volt Selmeczbányán. Magyarország ez időbeli az akkori divatos óvilági Írókra is kiterjedt, kiknek
szegénysége és Solmecz-város dusgazdasága oly ellen- nyelvét érté és beszélő. Lelkűidre férfias és önző, szive
telet képezének okkor, milyent keveset mutathat a ’ közép volt a jó és rósz közöli, mikint annak jeleit
történet. Gyakran megtörtént, hogy egy selmeczi polgár adá. liasonlag azéhoz, kinek bensője nem tudja magát
kinek nem volt egyebe, mint reménye és joga föld j elhatározni a folyvást! jó vagy rósz követése közt.
alatti nehány lábnyi bányaérhez, annyi pénz birtokába j Ezeken kívül még egy fövonás borult el Borbála jellejutott, a’ mennyit az ország többi része egyszerre elő | mén, miből éltét s telteit lehet egyedül magyarázni, s
nem tudott volna állítani. Mind e mellett az ország ez volt lelkének perczenkint jóra roszra változó sze
— most királyi - - bányák kezelése roszul ment. a jö  szélye.
vedelem sokszor alig (odözé a költségeket, s a nye
De haladjunk tovább ! Scolti rajzhűség nem czélja
reség a tisztviselők, többnyire külföldiek zsebébe került. sebes folyamot igénylő beszédünknek, melyet még cl
S igy nem csuda, hogy mig egynémely selmeczi lakos som kezdők, holott 157f>-ik évig tart az, tehát hosszú
a mindennemű kéj és kényelem élvezetébe jólakásig évek sorát neminv lapon kell .adnunk, most pedig még
merüli : addig az egykor oly hatalmas Magyarhon ki csak 1520-ban vagyunk Roesel Erazrnuz halálos ágyánál
rályának nem volt húsra valója, s az éhet enyhíteni áldva gyermekeit, s tőlük búcsúzva,
kénytelen lön a kofák piaczi sátorai alatt — a Laczi
„Isten áldjon meg lilékéi, édes gyermekeim —
konyháján!
szóla a haldokló öreg — isién áldjon meg! Lörincz,
És ez időben élt Roesel Erazrnuz és kincstári légy te védje nővérednek, és szeressed őt, mint ö
elnök volt Selmeczbányán Azonban Roesel minden szeret téged.’Te pedig Borbála boldogítsad férjedet, ki
kitől lelkicsrnoretcs férfiúnak tartatott, kiről — noha most jegyesed, s kit te oly hőn szeretsz. Éljetek azzal
számadás nélküli kezelője volt a kincstár bevétel- és mit a világ nyújt, melyben mindentől függetlenekké
kiadásainak — senki sem tuda roszat szóllani, sőt vágylalak lenni benneteket. Engem az szegénynek
teltei és élet módja minden rágalmat megczáfolának; tartott, de csalatkozott. Mezei lakom pinezéje fenekén
Roesel igen egyszerű élelet élt. s olykor-olykor tét! kö!- jól vigyázzatok
rejtőit vasajtót fogtok lelni, melyet
csőnei némelyektől a „szegény* gúnynevet szerzők neki. kívülem senki sem lépett ál. Ezen túl egy régi bánya
Roesel Erazmusnak minden életgyönyöre hivatalán üregbe juttok, hová nektek gyűjtött kincseim lerakám,
kiviül, kél felserdült gyermekében, egy fin- s egy le Osztozzatok!" . . .
ányban látszatott lenni, kiknek nevelésére kivitelkép,
Az öreg Roesel elhalt, és a kél gyermek néma
költséget nem kiméit. Amaz Lörincznek neveztetek, s keservvel állott az atyai hideg test fölött
*) Már többen megpróbálkoztak az „Újvár", vagy műként
Néhány nap nnilva ttj hivatalnokot neveztek helyébe
lolgozásával, .lo sikertelenül-. Zichy Róza
müvénél is kifogásolnunk kell azt. hogy s az előbbinek gyermekei a fényes hivatal-lakból át
• felhasználásával dolgozta ki költöztek alyjok mezei szerény lakába, hol csakhamar
azt. Pongrácz Lajos és kir. kamarás, még mint ifjú mintegy íél- feledésbe jutottak az éltében oly lektnlélyes Roesel
százail előtt oly ügyesen illesztette bele a szájhagyományt, a regét Erazmus „szegény" gyermekei.
a történeti adatok közé. hogy midőn többek kívánatéra, nevezetesen
.Váljon lesz-e ember, ki baráti részvéttel vigasz
pedig városunkban megforduló turistáink ismételt sürgetésére a
Leányvár regéjét velük megismertei..i óhajtjuk, az » müvet válasz- talni jövend minket akkor is. midőn hivatali osztogató
- e czólra. mint legjobbat, melyet élvezettel fognak atyánk nem él? - szóla bűskomolyan egy nap Borbála
Lő rin ez lest véréhez.
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séget. A magyarság szemfényvesztő látszatát kelteni és
azalatt idegen él’Zt seken, idegen gondolat- és eszmehulladékokon tengődve élósködni: az az, amit a sza
zai! végi .magyar géniusz* bajnokai a hazafiság szent
nevében űznek és gyakorolnak.
Fődolog nekik a külszín, az aranyos (ólirat. a
büszke nemzeti ezégér. a kirakat iziúusága. A szellemi
hombárok és magtárak tátonghatnak az ürességtől, a
művelődés asztalán pedig a nyugati széliem avas,
éim Ivitő ételmaradékait nemzeti színű ibrikekben tá
laljak fői a magyar közönségnek.
Elég volt már a látszatkelté-böl: valóságéi t
eped fink; elég volt a tormníilogtalásból: taifalnnt
szomjazunk.
Hadat indítani a mételye//' idegen befolyások túltengése ellen, ez heti lapunknak, a „Jelenkorinak
feladata.
Lelket önteni a nemzeti elvbe, küzdeni a magyar
szellem önállóságáért, ez a mi jelszavunk.
A független tárgyias bírálat erejével útját állani
a századvégi logikai. Ízlésbeli és erkölcsi bomlottságnak,
ez a mi legfőbb törekvésünk.
A „Jelenkor* első sorban kritikai lap*) s legfőképen
mint ilyen kivári érdeklődést kelteni és elfogulatlanul
ítélkező közvéleményt teremteni.
Értekezéseinkben a klassikai világfelfogás elveit
magyarázzuk és vitatjuk Szépirodalmi közleményeinkben,
versek és elbeszélésekben a mai termelés szine-javát
nyújthatjuk. Nyelvészeti czikkeinkben és pályázataink
kal küzdünk a magyar nyelvel megmételyező idegen
szerűség ellen.
Abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy a
régibb és újabb irói nemzedék legkiválóbbjait, barátaink
és munkatársaink közé sorozhatjuk.
A hazafias érzésű magyar olvasóközönséghez for
dulunk. mely éretlen divatok forgandóságai közepeit a
nemzeti művelődés és irodalom szebb hagyományaihoz
ragaszkodik. Ennek a közönségnek tetszését óhajtjuk
megnyerni. Ennek támogatására számítunk önzetlen
Ha sz ívunk fölébreszti az áléit nemzeti szellemet
évtizedes szcndergéséből, ha munkánkkal bármily cse
kély mértékben hozzájárulhatunk a magyar szellem
fölszabadilásához a szégyenletes idegen rabszolgajárom
aló l: akkor érezni fogjuk
hogy fáradozásunk kárba
Palág’yi M enyhért.
*) A „Jelenkor" szerkesztősége Budapest, József-uteza 81 sz.
A szork.

a. Előfizetési ára negyedévre 2 Irt.

Különfélék.
- Föispáni láto g atás. Horváth Béla főispánunk
ö méltósága e hó 10-én érkezik
városunkba s
11-én a törvényhatóság közgyűlésén s a közigazga
„Minek ez örökös kétely az em berekben? — fe
lele Lőrinc/, nővérének, — higyj bennük, valamint a
hitben, és tapasztalni ne kívánj. És utoljára is. ha jól
vizsgáljuk : azok nem ördögök, mint le hiszed, nem is
angyalok, mint képzelmed óhajtaná azokat, hanem
közép a kettő között, kik a világon élvén azt úgy
veszik a mint van. nem pedig mint annak lenni kellene.
És váljon Siegelsberged, ki téged annyira szeret, ő
sem volna képes embergyülölő nézdidnek más irányt
adni ?“
„Lehet, hogy ö kivétel a sokaság közül, aonban
ki mer jótállani, hogy Siegelsberg a szegény Írnok
bonnim nem a főhivatalnok leányát szereié, s annak
elhaltéval el nem haland ohhezi szenvedélye, mint a
kivel többé nem kötheti össze egy fényes pálya re
ményeit ?“
„Reményiem Siegelsberg nem sokára maga fogja
fed dolog nugczáfolni epés szavaid; igen ö maga, ki.
Becsből, hol titoknoksági kérelmével járt, tegnap vissza
érkezett.*
„Tegnap, holott már ma van ! s Siegelsberg még
nem látta atyja halála óta kedvesét L‘ fájdalmas érzet
tel kiálta fői Borbála.
Az egyetlen szolgalány e ki t testvér szeretett nő
rokonával. Borbála egyetlen barálnéjával a fenebbi
párbeszédet tarlók közé lépett, s amaz egy levelei
nyujta át Siegelbeig Rudolftól Írva. s c/imezve Boesel
Lőrincznek.
Lőrinc/, telnyila a levelet és olvasott: „Körülmé
nyiül szándékom ellenére hosszas!) ideig tartöztatának
a császári városban, hol kegyelmed atyja ajánlatára
kinek az ur isten adjon űrök nyugodalmat — a bá
nyászati litoknokságot utolérem. Ezen körülményből
. . . ez alkalommal . . . nővére kezével — öt tisztelő
szivem ellenére — felhagynom javasolják mostohább
körülményiin . . . s ezen uj helyzetem . . . rangom
. . . slb.*
„A háládatl.in !w kiálta föl némi haragos indulat
tal Lőrinc z.
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jezést ezúttal is, hogy nagy nevű atyjának nyomdokin
haladva, szakirodalmunknak, hasznos és tevékeny ta«.j.
lesz díszes állásában.
‘ ' bJ‘
— Dr. Szeberényi G usztáv bécsi evang. püspök
a múlt héten városunkban tartózkodott s tegnui
Vihnyére indult, a hol régi jó barátja Breznyik János kir
tanácsos nyug. lyc. igazgatónk társaságában szándékszik
hosszabb időt tölteni. A jeles főpapot városunkban idö.
zése alatt mindenütt tiszteletteljes rokonszenvvcl üdvo.
/ö lte lakosságunk, melynek körében sok ismerősére talál
még mindig. Mi is szívesen üdvözöljük Szeberényi pfls.
pökőt.rninl városunk szülői tjét, a kiről úgy hallásból, mim
tapasztalásból is tudjuk, hogy a magyar egyetemi hallgatókai mindig kiválóan támogatta úgy tanácsosai mint tettei
is, jószívűségének s magyar földiéi iránti szeretőiének
minden kínálkozó alkalommal fényes jeléi adva. Kivaujuk, hogy itl tartózkodása kellemet legyen s a „kék
Duna* melléki nagy városba kedves emlékeket vigyen
magával bérczeink közül.
— A k iá llítás cso p o rto s lá to g a tá s a . Városunk
ból az első csoport, az iparosoké e hó 1—G-án járt a
fővárosban, s örömmel tapasztaltuk, hogy a lőszlvettek
kivétel nélkül mind cl voltak ragadtatva a kiállításon
látottaktól. A második csoportnak, melybe minle»y
140-en jelentkeztek, e hó 14-én kellett volna indulniade a kiállítási igazgatóságtól veit értesítés szerint más
vidékiek foglalták el az időre a rendelkezésre álló he
lyet s igy e csoport szeptember hó 6-án indul útnak.
Valószínű, hogy addig 200-at is felülmúl a jelentkezők
száma. Figyelmeztetjük az ezen csoportban részt venni
kívánókat, hogy a jegyfüzelek ára két napi ott tar
tózkodásra 5 fi t, mely az indulás elölt 14 nappal fi
zetendő be polgármesterünknél. Lapunk zártakor tá
viratilag az a megállapodás jö tt létre, hogy a 2-ik
csoport 12-én indul.
N épm ozgalm i k im u ta tá s 1896. évi julius

tási bizottságán elnököl. A körűnkben
kor mindannyiszor lelhangzani szokott éljenek azáltal
kétszeres ölömét fogják kifejezni igaz tisztelőinek, kik
nek sorába közönségünk minden Ingja kivétel nélkül
tartozik
Ervin báró főispán arczk ép én ek
Ipolyságon e hó 6-án ment végbe,
és pedig nagy ünnepélyességgel. Az ünnepen, melyen
llontmcgye közönsége nagy számban vett részi, váro
sunkat Szitnyui József polgármesterünk, Nvilray László
es Marschalko Gyula biz. tagok képviselték. Küldötte
ink e hó 5-éb érkeztek a megye székhelyére, a hol
az estét a nagyvendéglöben társas vacsorára egybe
gyűltek körében töltötték. Másnap délelőtt 10 órakor
vette kezdetét a leleplezési ünnep, melyet Czibulya
László alispán hosszabb beszéddel nyitott meg, részle
tesen vázolva a megye egykori főispánja Roszner
Ervin báró arczképe lefesletés ügyében leli intézkedé
seket. Majd felolvastatott az ünnepelt főispán távirata,
és Marmarosmegye közönségének üdvözlő táv irata;
mindkét iratot éljenezéssel fogadta a közönség. Az
ünnepi beszédet Kudora János viskii plébános tar
totta. E beszéd valójában bevált diszbeszédnek úgy
tartalmánál; mint előadásánál fogva. A remek szónoklat
nagy hatást telt a közönségre, mely egyhangúlag hozott
határozatával jegyzőkönyvbe vétetni s kinyomatni ren
d d é azt, szétosztás és az ünnepeltnek és Marmaros
megye közönségének is megküldés végeit. Ivánka Oszkár
kamarás kifogásolta ugyan, hogy a beszéd tartására
nézve nem lett minden tekintet figyelembe véve. neve
zetesen az ünnepi szónok megválasztását illetőleg, a
kinek remek beszédét magasztalta ugyan, de azt kifo
gásolta az alispáni intézkedésben, hogy nem szabadelvű
párti szónokot kért fel. E kifogásra Czibulya alispán
inegnyugható és tetszésl arató választ adott, melynek
hatása alatt a nagy közönség az ünnepnek megfelelő
hangulatban oszlott szét. Majd isméi találkozott a kö
zönség, még pedig banketten, melyen az első köszöntőt
Ö Felsége a királyra, a másodikat az ünnepi szónokra,
majd Selmecz-Rélabánya városi törvényhatóság közön
ségére mondották, mire Holzer János földbirtokos szép
szavaira Szitnyai J. polgármesterünk Hontmegye kö
zönségét éltette lelkes szavakkal. Czibulya alispánra, a
megye hölgyeire mondott lósztokat s az azután követ
kezőket is lelkesen fogadta a lelkes hangulatban együtt
levő díszes közönség, melynek körét küldötteink kedves
benyomások között hagyták el, hogy még ugyanaznap
haza érkezhessenek.
— Kinevezés. A-király a pénzügyminisler elő
terjesztése folytán Pallér Károly főmérnökül bányata
nácsossá és bányászati és erdészeti akadémiánkhoz a
fémkohászat rendes tanárává nevezte ki. Üdvözöljük a
szakját szerető, abban alaposan képzett tanári e ki
tüntetés alkalmával s azon reményünknek adunk kife

Fölhívás. A pozsonyi állami elemi tanitónőképzőinlézet folyó évi október hónapban készül huszonöt
éves fennállásának évfordulóját megünnepelni. E czélbúl
az intézet igazgatója felhívja mindazokat, kik az 1871.
év óla a pozsonyi állami tanilónöképző- intézetben
lellek lanképesitő vizsgálatot, szíveskedjenek jelengi
állapotuk és tartózkodás) helyük adatait az igazgató
sághoz beküldeni.*1

„ A világ a mint van!* válaszola bizonyos elfoj
tott érzetével a gúny- és fájdalomnak Borbála, kinek
hosszas évekig tarló első s egyetlen szerelme csalódá
sából eredeti fájdalmait, mint egy női szív szenvedé
seinek különböző phasisait nem lévén szándékunk je
len elbeszélésben az olvasó elibo vezetni, csupán annyit
mondunk : hogy ez idö alatt a szüntelen betegeskedő
Lőrinc/, testvérét is elveszte halál állal Borbála, s nem
marada föl egyebe egykori ifjúsága, baráti s atyai em
lékeiből, mint távoli, már kissé korosb nőrokona, s
ölebe.
„Lóra ! — szóla egy szép nyári reggel a keserv bú
jából felüdüli Roos el Borbála, rokonához - Lóra, nézd
mi szép nap mosolyg künn az isten egén! és nézd, mint
élvezi minden halandó — ember, állat egyenlően —
a természetet, az életet. Az emberek nagy tömege,
mely természeti nyerseségét megtartó annyi évezredek
után is, élvezi a jelent, s nem törődik a múlt vagy
jövő felett, melyek úgyis megváltozhatlanok. Az álla
tok liasonlag élveznek; lá m a pacsirta mily lelkesedett
élettel köszönti az eget, és dalol még azon pillanatban is.
midőn a vadász öldöklő fegyverét rá czéloza! S ő
mégis boldog. A féreg csúszva élvez, s csak én legyek,
ki magam élve eltemessem kolostori magányu szobáim
■szűk falai közé. a mull keserveibe s a jövő titkaiba?
Hallj meg leliát. Ezentúl nincs kedvem búvárkodni az
óvilági könyvek porai közt; én ezentúl a jelent élvezni
akarom . . . élvezni fogom ! És ha valók atyám vég
szavai kincseiről: úgy ezek élvezetében rejljék egyszer
smind a bosszú, melyei az emberek és világ iránt ta
núsítani akarok. Jer Lóra ! kövess engem.
A nagyobb részi nem érlelt szavakat örömmel
ballá az egyszer i philosophiáju nő, ki sem a tegnap
sem a holnap fölött nem igen törtidőit, hanem öszlünszorüleg vitte egy napról a másikra a ház gondjait.
A kél nó fáklyát gynjta, s a régóta senkitől nem
háborgatott pinezén út egy rejtett vasnjlón át. bolto
zott üregbe jutának.
„I ram, ne vigy a kísérletbe, és szabadíts rneg a
gonosztól, ámen!* kiálta fel térdre esve Lóra néni,

midőn az üreg boltozata alatt részint megszámolhatI hm mennyiségű ezüst- és aranypénzt, részint pedig és
1 kivált iszonyú kincslialmokat látott lerakva ezüst- és
1 arany-rudakban, melyek látásakor ifjúságában hallott
: tündér-regék jutottak káprázó emlékezetébe.
„Szegény atyám, ennyi temérdek kincsből mi ke
vés volt, a mit élvezett! — sohajta Borbála. — De
félre ezentúl a komor eszmékkel, L ó r a ! vigyünk ma
gunkkal annyit, mennyit elbírunk, és térjünk e siti
; csend helyéről fel a vigalom zajos honába.*
Hogy fői tértek, mindenek előtt a városba rándultak, melynek legszebb, leglágasb házát bérlék ki, bel
sejét elrendezek, és számos férfi- és nőcselédot fogad: tak a selmecziek nem kis bámélkodására.
És el kezdette nem sokára élni uj élte pályáját
Boesel B orbála; az akkori fényűzés és kényelem min| den tárgyai öszpontosulva látszanak lenni bámulatos
| gazdagságú termeiben, melyek csarnokiban örök zene
szólt, s egy vigalom a másikát váltá föl, adva Cercs,
Bachus és Vénus tiszteletére, mikre azonban egy vá; rosi előkelő sem hivatott meg. de annál több a vidék; röl, sőt az ország távolabb részeiről is.
„Megfoghatlan mi Boesel Borbálával történt!*
szóiénak mindenfelé az emberek.
„Mi kár, hogy annyira felingerült a városra, hogy
egy előkelőt sem méltat magas társaságára, pedig szá
mos tisztelőt számlál köreinkben ;“ mondá egy ízben a
nő titoknokának egy akkori időbeli sclmeczi nrszlán.
kinek egyéb tenni valója nem volt, mint meghivási
jegyek után csengeni.
„Lám, Rudolf, mily nagy szerencsét teltél m "
Boesel B orbálával!“ mondá egy nap reggelén az öreg
Siegelsberg fiának.
„Hiszen ki tudhatta gazdagságát, aty ám ! s mióta
tudom, napokat ácsorgóm ablakai alatt, éji zenéket
adatok tiszteletére, költőink által magaszlaltatom szép
ségeit, erényeit; naponta a templomban előtte térde
lek, de ö pillanatra sem méltatja többé egykori je
gyesét.*
„Roesel Borbála mind Bécsböl kapja ruháit
szóiénak ismét az asszonyi körök. — Oh mily boldog
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Vil. évfolyam. 33. sz&ro.
— Elhaltak. ICO. Szluika Mária fia János 7 hetes
jj.,111. liulölob. 161 ilj. Öveik András 7 hetes r. cath.
Enlerocatarch. 162. Abraham Ferencz 13 hónapos r.
cath. sorvadás. 163. Ernsl Lipót 03 éves izraelita
kimerülés. 164. Blasko Anna 2 órás, vi lcsxfiU-l. il gyen.n.-iHr. 165. Sztraka János 60 éves r. calli. halva lalállatotl. 166. özv. Karlik Anna 52 éves r. calh. Enleroralarch.
A czig-ánypurdék tá n cza ellen sok a panasz
azon sétálók részéröl, a kik a llonvédulezán s a Szélaknai
utón at igyekeznek a szabadba jutni. A purdék ugyanis,
kiknek dádéi az államuti munkálatoknál vannak elfog
lalva, dicséretes munkát végezve, ilt a városvégén
sem tagadják meg azon faluvégi szokásukat, hogy tán
cukkal addig alkalmatlankodnak a járó-kelőknek, inig
pénzt vagy botol nem kapnak. Nem szólunk az ellen
ha egy-egy púidé kérő szóval tenyerét tartja elénk,
csak a hosszan kisérést, unlalan könyörgést, tolako
dást rójjuk meg s róják meg az arra sétálók, kiknek
felhívására e sorokat közzétesszük abban a reményben,
hogy rendőrségünk erről tudom ást nyerve, tudlokra
adja a dádéknak, hogy purdéikat a tolakodástól tartsák
vissza, a mely nemhogy a váiosvégén, de még a falu
végén se járja már. Eléggé érdekesnek tartjuk egy úri em
bernek hozzánk két névjegyen Írott alábbi sorait a közlésre:
T. Sz, Ú r ! Czudarul jártam e purdékkal, a kik városunk
szélaknai kapujánál tanyáznak. Hölgyek kíséretében
jártam arra, s hogy tolakodásuktól szabaduljak éppen
egy koronái és pedig a hónap ulúlsó előtti napján az
utolsót tartalmazó zsebembe nyúltam s egyéb apró
pénz hiányában ezt kellett oda vetnem elhallgatásukra.
Ennyin a fővárosban egy gyönyörű balettet is lát
hattam volna, egy balettet, ah, azokkal a kecses moz
dulatokkal, azokat a . . . o h ! a h ! azt a szédítő tánezot, de azért nem sajnáltam volna a purdék tánczáért
sem a koronát, csak ez az adakozásom oly borzasztó
bajba ne sodort volna. A kis feketék ugyanis másik
koronáért-e vagy csupa hálából még inkább nekünk
rontottak s én nem adhatván nekik újból valamit,
h Igyeiin rögtön rájöttek arra, hogy zsebem teljesen
üres. No ezt nem bocsátom meg a purdéknak!“
— Elism ert legszebb és divatos c so k ro k a t és
koszorúkat, mindenkor bárhová jótállás mellett szál
lít Midiié Vilmos udv. szállító Temesváron. Virágok
egész éven át, télen nyáron saját nagy kiterjedésű
kertészetéből.
Egészsége és szépsége ellen nagyot vétkezik
mindenki, aki kritika nélkül használja a széltébenhosszában hirdetett és laikusok állal ajánlóit szépítő
szereket. E tekintetben Magyarországon még nem volt
tanácsadó: csak mióta d r. J u t a s s y J ó z s e f , az
összes gyógytudományuk tudora és a specialista bőr
gyógyász külföldi tanulmányai alapján különös szak
májává telte az orvosi k o z m e t i k á t , csak azóta talál
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a közönség szakembert, kihez komolyan és teljes bi
zalommal fordulhat a s z é p s é g h i b á k e 1 1 á v o l i í á s a , a b ö r á p o Iá s a és a s z é p s é g m e g ó v á » a czéljából. — A kéz- és arezbőr durvasága, s z e p
lo , májfoll, anyajegy, lencse, szemölcs, b ó r á t k a (mitesez). pörsonés (wimmerli), izzadás, hajkorpa, b a j 
it n 11 a s , kelletlen szőrök ( női b a j u s z és s z a k á i )
slb. nem csodaszerektől múlnak el, hanem csak ész
szerű orvosi kezeléstől. Úgyszintén a szépség megó
vásának és fenlartásának titka is csak a bőr (leint)
helyes ápolásában (mosdás, szappan, arczpor stb. meg
választása) rejlik, a mi egyén és kor szerint változó.
Dr. Jutassy lakik B u d a p e s t e n VII. E r z s e b e l kó i ii I 2 2 ,rendel 10—1. 3—ő. Levelekre válaszol. 3 —5

Hont! hírek.
- Uj szám vevő. Horváth Béla főispán a lekö
szöni Hegedűs Károly helyébe Sollész Gábort nevezte
ki alszámvevővé.
— Áthelyezés. Hajdú József m. kir. erdészt a
Iívni- ni erdőgondnoksághoz helyezték ál s helyébe
Xalay László m. kir. erdőgondnokot osztották be az
állami kezelésbe átvett Honlmegyei erdőkhöz.
Kinevezés. Az igazságügyminisler S á r p y
j! Jenő dr. ipolysági törvényszéki aljegyzőt albiróvá neI vezto ki a temesvári törvényszékhez.
Megfliivó. Ilonlmegye állandó választmánya
| í. hó 19-én d. e. 10 órakor tartja rendes évi közgyü' lését, melynek tárgya az egyes megyei alapok költség| vetéséhez szóló indítványok.
I
— Színészet N agym aroson. Polgár Károly szín
társulata javára a fővárosi „műkedvelő ifjak" f. hó
2-án előadták .A dolovai nábob lánya'*-t, mely előadás
reggelig tarló lánczczal volt egybekötve.
— V ámosmikola haladása. A kereskedelemügyi
1 minisler megengedte, hogy Vámosmikolán hetenként
I csütörtökön sertés-, juh-, és kecske- felhajtással vásár
! tartassák.
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Vadászati haszonbér hirdetmény !
1890. szám.
A beszteiv/.ebányai püspökséghez tartozó s alább
megnevezett Im iietek vadászatának haszonélvezete f.
évi szeptember lió 1-élöl bal egymásuláni évre haszon
bérbe adatik, miről augusztus 25-ig alólirott erdőin,
vatal bővebb tájékoztatást nyújt
A. felső uradalom :
Barsvárniegye Garam-szl kereszti járás Majlátb
Nagy-lócsa, G.iram-kürtös, Kis-lócsa, János-Gyarmat,
és IJj-Gyarmat községek halárában fekvő egy össze
függő területe! képező 5927 1 k. b. erdőterületnek va
dászata. melyen császármadár, nyúl, őz. sörtevad,
ritkábban medve és szarvas is található. Vasúti állomása
szeptember 15-töl a :ij órányira fekvő Garam-szlKe reszt.
B. Alsó uradalom :
Barsmegye lévai járás Gscjkő, Garam-szőllÖs, nemI
k ülőmben az Ar. marótbi járás Bars-berzencze'község
*
határában fekvő összefüggő 6619.8 k. holdat levő er
!
dőterülete, melyen császármadár, nyúl, sörtevad, nemkúlömben gondozott őz- és szarvasállomány van. Vas
;
i úti állomásai szeptember 15-töl Nagy-koszmály. Garamszt-Benedek és Újbánya.
Ezen A és B őrületek amennyiben, összefúggőleg bérbe nem adhatók, megegyezés szerint kisebb
darabokban is bérbe fognak adatni.
Lutilla u. p. Garam-szl-Kereszt 1896. július 29
Székely György
púsp. erdőmester.
1896. évi 1805 szám.

Szállítási hirdetmény.

A szélaknai m. kir. bányahivatal ló- és ökör istállozása szükségei 1896 /7. évre 200 q. z s ú p s z a lm á t.
Felhivatnak a szállítani vállalkozók, hogy erre vonat
kozó 50 kros bélyeggel ellátott ajánlataikat folyó évi
augusztus 15-ig alóliiott kir. bányahivalalhoz küldjék be.
Szállítási feltételek.
1. A szállítási ajánlathoz a felajánlott szalma ér
tékének 10%-a készpénzben vagy óvadékképes érték
M öv/.Ö m' t n y i Bvsa sí \t á s .
papírban biztosíték gyanánt csatolandó.
I
Fogadják mindazon tisztelt barátaink és ismerő 2. Ajánlat tehető kisebb menynyiségű szalmára is.
3. Csak ez idei termésű száraz és kifogástalan
■ sóink, kik boldogult édes apánk elhunyta alkalmából,
minőségi!
szalma szállítható— oly szalma, mely az á t
; szívesek voltuk részvétüket irányunkban nyilványitani
vételre kiküldött bizottság állal bár mely hibánál fogva
! ez ulon legbensőbb köszönelünkel.
kilögásoltatnék. átvétetni nem fog. —
A gyászoló E rn st család
4. Az elfogadóit ajánlat kézbesítésétől számítva
egy hónapon belül a zsupszalma-mennyiség a szélaknai
istállóba szállítandó.
5. Az elfogadott ajánlat áruszerzési kötésnek le;
lICHiieberg-scI.voiií csakis akkor ra ló d i, ha közvetlen >
k in tol ik. mely után a szállító a fokozatos bélyegilletéke! gx,ámm bol rcm leü k — fokele, feh ér és .színeseket 85 fertői 14
kcl fizetni köteles.
i
f i t ü.ö k iig uiétorként — sima, csikós, kocskázott, m in tá z e tla k a i
daiuas/.tolt s n. t. ( m int egy '240 különböző minőség és 200 0
6. A selmeczbányai in. kir. bánvaigazgalóság
m intázatba j s. a. t. p o s i á b é r é * v a u i m e n t e s e n a
fenntartja magának a jogot, hogy a beéik' zö ajánlatok
lui/.ho. sziliül vu és uunCikiiit |)ostnfonln!titbármelyikét
tetszés szerint elfogadhassa, esetleg vala
v a i b n S d : l l e i m e b e r g ( t . (<*s. k . s n J v a r i h z i t l mennyi ajánlatot visszautasíthasson.
lila) selyenigviiri! L'iii’ieliben. Svájczlia ezim zett le 
velükre 10 kro«, és levelező la p o kra 5 kros bélyeg ragasztandó.
Szélaknán 1896. évi augusztus hó 1-én
M a g y a r nyelven irt m egrendelések pontosan elintóztetnek. 1
M. k ir. b án y a h iv ata l.

A közönség köréből.

Nyilttér.

leend férjcjia ilyet választand magának. Azonban les rettegéssel uraló hegydombol, hol a városi akasztófa melynek falai a legszebb fehér márványból valának
sük ki legujabbi öltözet- s fejékéi, hogy aztán utánoz | áll, melyen annyiszor lállam gonosz és ártatlan ombo- : emelve, alja pedig mozaikféle kirakattal ékesítve.
hassuk."
(Folytatása következik.)
' rcket a szellőtől lógázlalni . . . igen. ezen a helyen
„De hol ju to tt annyi kincs birtokába Roesel Bor ' akarom állandó tanyám felütni; azért döntesse le kebála? - - kórdé egy városi tanácsnok piaczon álló tár ! gyelmetl még ma ezen akasztófát s emeltessen helyébe
sait - - neki egy kuks-ja*) sincs, még én számos kuks- 1 egy várat, melynek tervezetét holnap közlendőin keKisasszony! messze elment tőlünk,
jnimhúl sem tudok annyit kicsikarni mennyit ö egy gyoimedddel, addig is azonban hívja meg kegyelmed
Szökött a mulatság elől,
nap s éj alatt elpazérol, pedig én minden kalapács mához egy hónapra Roezol Borbála várába SelmeczS nem használt semmi könyörgésüiiK.
bánya s a vidék minden nevezetességeit."
ülést szem alatt tartok."
Nem az, hogy a bánat elől.
A jámbor felügyelő előtt nehány év alatt sok
„És Roesel Borbála atyja szegénynek tartatott;"
megfoghalóvá, de úrnőjének ezen rendeleté megfogVigasztalanul hagyta M a
szóin utána egy másik polgár.
hatlan lön.
Fiatalember sereget,
Mondják, hogy kincset talált."
„De a nemes városi tanács engcdelme nélkül
Mi bosszúra hívjuk Kisasszony
„Kincset talált . . . kincset . . . szép kincset. Ej
nagyságos asszonyom" . . .
E lettéért a nagy . . . eget!
°j. édes polgártársaim, mily rövidlátók vagytok ! Roesel
„Mondja kegyelmed nekik, hogy Roesel Borbála
borbála atyja — vagy nem is tudjátok többé? —
Hisz kérve kértük könyörögve,
kivánala s hívja meg egyszersmind kegyelmed a nemes
hogy kincstár elnöke volt. Értitek e szól: kincstár, és
Ó ne tegye meg ezt velünk,
városi tanácsot a vigalomra . . . az akasztófa helyére !“
ezt; elnöke? végre tegyétek hozzá: Selm eczen! . . .
Nem használt semmi, ön Kisasszony
j szóla mosolylyal az úrnő.
no, már most értitek a dolgot ?u mormoga önlelsző
Tört sziveket hagyott nekünk.
Másnap a városi tanács a polgármester vezérlete
mosolylyal egy eddig hallgatott vaskos tanácsnok, b a
alatt bejelentette magát Roesel Borbálánál, és néhány
De ha látjuk, hogy a húsz leány
városi mende-mondák továbbra is terjedtek volna, ha a
• órai várakozás után kihallgatást nyervén, a legcsúBizony igy egygyel kevesebb.
déli harang meg nem szólal, mire a szólók fövegeikel
[ szóbb kifejezések közt örömét nyilvánitá annak városBár mily nagy és fájó legyen,
levéve s imádkozva övéikhez haza távozónak.
1 szépitési kegyes szándéka fölött.
így enyhül a sajogó seb.
Mig igy egy részről Selmecz városa előkelő csa-:
Roesel Borbála ezen legujabbi eszméje Selmecz
’ !ádai vágyva esenglek Roesel Borbála kegye után , í gazdagait és szegényeit egy iránt mozgásba hozta s mig
Mert a lizenkilencz lányhoz.
más részről a szeszélyes nő lelke megunta az örökös | azok kételkedőnek a rendkívüli gondolat kivehelöségén
Tánczra csak négy ifjú jut,
ünnepélyek egyformaságát s megvetését is az illetőkkel | az utóbbiak annak foganasitására pazar fizetéssel serMeggondolhatná egy pár magát.
hő mértékben éreztetlnek lenni gondolván, végre még j kenteitek. Minden nap hajnalán ezer ember állott munHogy, mint Kisasszony, ö is fut.
eB)' engesztelési ünnepélyt adni Selmecz elökelöine k j kába, kiket estve más ezer váltott fel fáklyavilágnál
De ha Kisasszony többé vissza
eltökélte magát.
’ szakadatlanul folytatva éjen át is a munkát mindaddig,
Nem jönne hozzánk sohasem,
A házfelügyelő előhívatott.
! mig csakugyan a kiszabott időre elkészült Roesel BorEz nagylelkű cselekvés volna.
„Kegyelmed tudja már szándékomat, egy bűn | bála szeszélyes szüleménye, a magában nem nagy, de
0 ezt sosem feledhetem.
b á n a ti ünnepélyt akarok adni Selmecz városának, | mégis építészete állal feltűnő s külső falaiban maiglan
ünnepélyt, mely minden c városban adottakat | épen fennálló selmcczi újvár.
Bár mind szeretjük önt kisasszony,
ülülniuljon fényben. Azonban lelkem megunta már ez
Uj lakának belsejét maga rendező ol a szcszéJobban örvendünk ám azért.
u|czáktól, házaktól környezett lakot, s a szabad lég ! lyes hölgy. Felső és alsó részét házi népe, közepét
Ha . . . messziről világit hozzánk :
^ tln sovárg. Es különösen . . . látja kegyelmed am a, ! kedvelt ölebével önmaga foglald el. Mindenütt és min
Kisasszony tudja hogy miért . . .
'árost regényes helyzetével, a szegény embert pedig denen pazar fény és gazdagság ömlött el. Lakásául
Jammo.
1
szolgáló
osztályzatába
egy
pompás
csarnok
vezető,
*) bányászd műszó,

Egy kisasszonyhoz.
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gidieifi. li li litt srlmn vii'l'* Juci. *• mi Asíhma
und allé angewendeto Hilfe war v- rgelmns gowe>«n. Ü li musté vii l husién uml au.-;worsen, halle
kelne Lauft beim Gelien. bosmule.- beim Tieppensteigen uml am h Naehls. - idus mii dér Sthlal
l'i hlle. Dei- Appefit war inán. -Illa ;i. llánde und
Főse kall. leli wurde so schwach. das ieh moine
liáusiichen Arbeiten nicht mehr v liehlen konle.
Da wurde ieh durch die Danksagunk eines Geheilten auf die Kur des ílerrn l ’aul \\ enliaas
in Dre-dcn-Nn derlősnis, Hoheslrase 800 aufmerksam, wendete mich au dicsen ílerrn und
bin beülő vollslándig von meinem Leiden liergestellt. Fiau M i n n a E n n l e r . R u m m e l s b u r g b. Berlin, Prinz Albart-slrase 38 II.
Die U nterschrift d ér Frau Minna Erm ler
w ird h ierm it bescheinigt.
Dér Amts- und G em eindevorstand.
Rummelsburg.
S eh 1i e r.
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Metropols szálloda
Budapest, lierepesi-út 53. sz. a.
a villamos vasúi és a lóvasúi, valamint a
központi pályaudvar és két színház közvet
len közelében, ú jonnan berendezett, a kor
követelm ényeinek m inden te k in te tb en
m egfelelő szálloda, 120 vendégszobával,
felhúzó-gép, villanyvilágítás és gőzfűtés
sel az összes helyiségekben.
Szoba á ra k : 2 frllól feljebb beleértve
fűtés, világítás és kiszolgálás, miért is külön
felszámítások nem eszközöltetnek.

M en yasszonyok fig y e lm éb e! j*
•£;$’ Selmeczbányán a Murgáts-féle házban igen
ygi\ szép teljesen jókat bán levő

r. m od ern sz- b á b u t r
m
w

kapható, mely egyebek közöli diszes console, legújabb divatu kék bársony k erevetböl stbből áll. melyek azonnal s jutá
nyosán eladók.
Bővebbet özv. Kuschlné úrnőnél, ugvanott.
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Lázár Dávid utódai ezég f
(d v ö ii^ y ih ö ii

H ev esm eg y éb ö li)

ajánlja az 1885. é v i s a j á t t e r m é s ű

( ly ö a g y ö s - Visontai vörös torait
literes üvegekben,
100 üvegenként .......................... 78 írtjával
.
hordókban 160 lilerenkén . . ca
f.%
I vegek ingyen, hordók saját árban
■.
számíttatnak,

S

Y&

U

iiienip Isé'g 5
<
>liter.

A bor kitűnő, tisz ta m inőségéért kezesség
vállal tátik.
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VII. évfolyam 33. szóm

HÍ RADÓ

száraz, nedvesítő, pikkelysömört és az e
bajjal kapcsolatos oly kiállhalatlanul kel
lemetlen „ b ö rv isz k etést“ gyógyít kezesség
mellett még azoknak is, kik sehol sem ta 
láltak segélyre. „Dr. H ebra sö m ö rirtó ja.“
Arlalmallan külsőleges alkalmazás. Ara o.
ért. 6 fit előzetes beküldése mellett után
vétel (levélbélyegek is); mire vám- és pos
ta mentes megküldés következik. — Kap
ható M arien-D rogerie: St. Dagnzi (Német
ország).
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Tisztelettel alulirólt értesíteni bátor
kodom a n. ó. közönségei, hogy Budapes
ten VII. k ér. A réna út, 58. sz. a. s emben

a v á ro s lig e tte l s

közvetlen

a

k iállitá

közelében v en d ég lő t

igy

n y itó t-

$

tam a selm ecziek, b eszterczeb án y aik , lévaiak találk o zási helyéül, melyben kitűnő
magyar konyhát, príma minőségű Dréher-fólo sört és tiszta, hamisittatlan, természetes
borokat tartok, s illetve t. vendégeimnek ki
szolgálok.
Jutányos árak és előzékeny kiszolgálás
biztosíttatnak.
Magán lakások személyenként 1 fo
rintjával kaphatók.
Kérve a n. é. közönség tömeges láto
gatását maradok mély tisztelettel
Budapest, 1896. április havában
Szilaveczky Flór,
vendéglős.

^ € t ÍS f ?
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5 VALÓDI T ER M ÉSZETES J ö BOR!
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy miután előre
láthatólag az idén bő bortermés lesz, mostaniól kezdődői eg, borkészletemet következőleg
árusítom :
1893 és i894. évi pozsonymegyei bazini feh ér asztali bor. literje 40 és 50 kr. Ugyan
ottani termésű valódi rislin g , literje. 80 kr.
B arsm egyei kiskoszm ályi fehér asztali bor (múlt évi termés) literje 30 kr. Barsm egyei csejköi fehér asztali bor (mull évi termés) literje 30 kr.
Ezenfelül még jogelődömtől. Gerzsó Ján o stó l á tv e tt finom, v eres óbor, literje 80
kr, szegszárdi v eres bor, literje 40 kr.
Selmeczbányán, julius havában.
Kiváló tisztelettel

Gyupkovits András

vendéglős.
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Mert ez a leggyor
sabb és legbizto
sabb ölö szer

mindennemű
rovarok
kiirtására.

Mi bizonyítana világo
sabban utolérhetetlen!
ereje és jósága mellett.'
mint óriási e lte rje d t-’
sége, minek folytán 1
nem létezik oly szer,]
melynek forgalmát a
l„Z ach erlin "-é tízsze
resen fölül ne múlná.

Azonban mindig |
b ep e csé telt üve-v
g e t kérjen, és |
pedig csak
E
„Z ach erl“ czim- p
mel ellátottat. |
Minden egyéb
hamisított.

Egy-cgy üveg á ra: 15, 30, 50 kr. 1 írt, 2 f i t ; a Zacherlinm cglakaritó: 30 kr

S elm eczbányán: Takáts Miklós. — Marschalko Gyula, — Krausz V. G , ■ Trauer Gyula, — Eiclicl Sándor özv.
Ip o ly ságon: Dombó Károly és Traulwein Dániel czégeknél.
K o rp o n án : Blaskovics Lajos.
K örmöczbányán : Hitler J. Lipút. Klein Ármin, és Horn F. \V. czégeknél.
Szás7-Tót-Pelsöczön : Partos Miksa czégnél.
Ú jb á n y á n : Cservinka M. czégnél.

Nyomatott Joerges Ágost özv s Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1896.

- Engel Zsigmond czégeknél.

