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Felhívás a F. M. K. E. tagjaihoz.
Magyarország dicsőséggel teljes ezeréves
történetében kétségtelenül a legmesszebbre ki
ható, következményeiben legjelentékenyebb ese
mény az volt, midőn Szent István e nemzetet
a római katolikus egyház kebelébe vezette és
ez által a magyar népet elválaszthatatlan kap
csolatba hozta a nyugat-európai civilizációval.
Csaknem kilencz század viharzott el e haza
felett azóta, hogy Szent István királylyá koro
náztatott, a viszonyok megváltoztak minden té
ren, a római katolikus valláson kívül régen
polgárjogot nyertek, más felekezetek is, de
Szent István akkori tényének bölcsessége fen
nen ragyog ma is, sőt csak azóta letűnt szá
zadok történelme tanulságainak világánál tud
juk méltányolni teljesen ezen koronás lángész
egy évezred sorsát eldöntő ezen elhatározását.
A honalapitást csak Szent István fejezte be és
a magyar nemzet csak ekkor lépett a világtör
ténet tényezőinek sorába.
Ezért tartozik hálával e nagy királyunk
iránt minden magyar ember, és ezért nemcsak
a magyarországi róni. kát. egyháznak ünnepe
Szent Istvánnapja, hanem ünnepe egész Magyarországnak, melyet annak nyilvánított az 1891.
évi X III. törvényezikkben az állami törvény
hozás is; ünnepe, melyet felekezeti különbség
nélkül ül meg a haza minden hii fia.
E s ez jól van igy nagyon !
A jövő nemzeti nagyságnak nincs bizto-

TÁRCZA.
Harmónia a házasságban.
A „Selm ecbányái Híradó- számára irta:
H erzen b e rg er S tefánia.
Gyakran az a kérdés ébred fel lelkűnkben: mi
az, ami az életet, oly vonzóvá, a természetet oly eső
dassá, a szépet oly elragadóvá teszi?!
A felelet egyszerit : A harmónia. Igen ! a harmó
nia, mely miinden szépnek a la p ja !
Egy 'szép festmény képet, szobrot, tájat, arczol,
szóval mindent mi fenkölt és szép, a harmónia teszi
tökéletessé. Meg kell lennie e harmóniának nemcsak a
külső természet csodás szépségeiben, hanem társadalmi
létünk erkölcsileg legszebb tényében, a boldog házas
életben is.
A házas élet harmóniájához sok, igen sok k e ll;
— mert két egészen különböző, sőt. talán ellentétes ter
mészettel, véralkattal, szokásokkal, neveléssé! bíró lény
nek kell a házas életben egy szép egészszé egybe
olvadnia.
Lehet, hogy ép a lények klllömböző volta az oka
hogy házastársak között oly ritka a harmónia.
Édes anyanyelvűnk oly szépen jelöli ki a nő he
lyét a házasságban, midőn azl m ondjuk: feleség!
— Feleség!
Létezik-e énnél szebb szó, a ne jobban kifejezné
azt a helyei, melyet a társadalom a nőnek férje oldala
mellett, kijelölt? — Feleség: férjének mindenben fele;
bánatában és örömében: jólétben és nyomorban fele
részese, osztozó ja. A házasság a legszebb intézmény,
ha a feleket a harmónia egy szép egészszé, őket. egy
mást kiegészítővé alkotja ; de ép oly kínos helyzet le
bet azokra nézve, kik közölt a harmónia nem létezik.
Pedig korunkban az ilyen házasságok nem a lég
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illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rész
kiadóhivatalra ozimzondé.

sabh záloga, mint a kegyelet a múlt idők
nagyjai iránt; a letűnt századok dicsősége a
fo rrás, melyből az élő nemzedékek uj dicső
ség kivívására erőt mentenek.
És minél több küzdelem vár reánk a jö
vőben. minél több gond nehezedik vállainkra:
annál szükségesebb, hogy felelevenítsük a múlt
nagy eseményeinek emlékét, annál szükségesebb
hogy felidézzük lelkűnkben azon korszakok
i képét, midőn válságos helyzetből, a legnagyobb veszedolmekből kimentette e nemzetet nagyra■ hivatottságának érzete, vezéreinek bölcsessége
1 és minden fiának mindent feláldozó hazafisága.
|
Oly időket élünk, melyek sok tekintetben
j hasonlítanak a Szent István uralkodását megelőző
korszakokhoz. Akkor is az állam egysége volt
veszélyeztetve, és akkor is az európai kultúrát
kellett védelmeznünk a kelet barbársága ellen.
Szent István megalkotta az egységes magyar
királyságot, e nemzetet odaállította a Nyugat
műveltségének legszélsőbb védőbástyájául. A
jelen nemzedéknek az a feladata, hogy az egy! séges államban tényleg is megvalósítsa a nem
zet egységét és igy Magyarországnak léteiét
egy újabb évezredre biztosítva, képessé tegye
e nemzetet a jövőben is arra, hogy a Keletnek
a nyugat kultúráját közvetítse.
Ezek miatt helyezünk kiváló súlyt arra,
hogy Szent István napját az egész Felvidéken
mindenütt az eddiginél is nagyobb fénynyel,
a hazafias értelmiség minden tényezőjének részI vételével üljék meg.

Az egységes magyar államnak ez ünnepén
egyesületünknek első sorban kötelessége részt
venni és ezzel is közreműködni a hazafias ér
zület fejlesztésére és a nemzeti közszelleni fofok ozására.
Felkérjük ennélfogva egyesületünk összes
tágjait, akár városokban, akár falvakban laknak
hogy Szent István napján az ünnepi isteni tisz
teleten testületileg részt venni és környezetüket
hasonló részvételre buzdítani szi veskedjenek,
annál is inkább, mert alig lesz templom a szö
vetkezeti tizenegy törvényhatóság területén,
melyben e nagy napon ne m agyar fohászkodás
száljon az Egek Urához!
Hazafiúi üdvözlettel a Felvidéki Magyar
Közművelődési Egyesület igazgató választmá
nyának Nvitrán 1894. évi julius-luí 23-án tar
tóit üléséből.

■ ritkábbak és ennek többnyire az az oka, hogy a férfi
nem feleséget, vagy nem a fentebbi értelemben vett fe
leséget keres, hanem főleg azt nézi; mit mond a telek
könyv ? — Lesz-e sok hozomány és pompás kelengye?
A leány sem az keresi, hogy kihez vonzódik szive egész
hev ével, lauem azt nézi, hogy részt vehet-e majd férjj hez menetele után a bálokon? Versenyezhet é majd
i eleganciában ezután is barátnőivel ?
Szóval „aranyra
\ vágy csak, aranyat keres csak" ma az egész világ.
| Tisztelet a kivételnek, — de azok vajmi ritkák.
A legtöbb férj, mar házassága elején felkeresi a
! clubbot, Kaszinót, ezeken a helyeken legénykori pajtásait
legénykori szórakozásait is.
Az asszonyt, csak annyiba veszi, mint egy szép
| játékszert és egy cseppet sem kiváncsi a felesége lelkiéletére, gondolkodásmódjára. Elfelejti, hogy annak a
gyöngéd lénynek, kit a sors társul rendeli melléje s a
ki arra van hivatva, hogy majdan letörölje a homlo
káról n lervdlság verejtékét és megédesítse, felvidítsa
■ életének alkonyát, hogy e lénynek lelke és szive van.
A legtöbb fcrli azt hiszi, hogy ha az asszonynak
| van szép ruhája, meleg szobája és gondnélküli élete,
! hát tökéletesen meglehet ezekkel is, meg az életével
is elégedve. A (esti elet fentariásnra elég is ez ; csak
hogy a lélek, a szív ilyen gondolkodású férj melleti
egészen eltompul és a szép harmónia soha sem fogja
okét egy tökéletes egcszszé alkotni Ilyen házasságban
a fiatal kis asszonyka eleinte gondolataival társalog;
de csak egy darabig; meri azutan o is iparkodni fog,
; hogy minél szebben öltözzék, minél gyakrabban járjon
társaságba, szórakozni. Az ilyen házasok iüzheke rövid
idő múlva oly rideggé válik, hogy végre saját, házuk
nak lesznek vendégei.
De ha tovább is igy folytatom, a teremtés urai
mind ellenségeimmé válnak. S vájjon iné rtj? — Egy
kis félreértésért!

Mert hát nem kívánjuk mi a férfiaktól, hogy
I sohase járjanak klubba, kávéházba.
Járjanak, de módjával ritkán, ünnepnapokon.
Azt se lehet kívánni, hogy ogy szép fiatal aszi szonyka örökké a négy fal közé zárja magát, főzzön,
takarítson és forgassa az olvasót. Oh, nem! Szórakoz
zék, mulasson ő is, de szintén csak módjával és csak
akkor, a mikor már férjének kedves, jó, kényel
mes otthont alkotott- mely elfeledteti vele a legénykori
: jó pajtások társaságát és feltűnően érezteti a rideg
j múlt és a meleg jelen közt feltárult különbséget.

D r. K ostenszki/ G éza,

Grátisz Istvá n ,

titkár.

ügyvivő ftlelnök.

Hazánk Polgárai!
A magyar nemzet ezredéves múltjára tekint vissza
Egy ezer év válságos és nehéz, de dicsó és magasztos
küzdelmeit látja múltjának történetében, melynél külömbet más nemzőtök alig mutathatnak fel.
Ezer éves múltjának történetét a legkimagaslóbb
nemzeti küzdelmek színezik ki, a melyekben az önzet
len hazaszeretet és az igazan uemzeties érzés legszebb
példái váltakoznak, tanulságul az utókornak, a jö
vőnek !
És mégis az ezredéves évforduló ünnepének k ü 
szöbén a nemzet nem jelenik meg dicső múltjához*I

I

:

!
i
I

Csodálatos, hogy némely asszonyka mennyire hiú
arra, hogy minél több hódítással dicsekedhessél;; de
egv férfi szivét állandóan, egy egész életre lekötni és
magához lánczolni, nem tartja érdemesnek! — Pedig
milyen könnyű volna egy fiatal asszonykának férje
szivét örökre lebilincselni ! A természet, megadta kez
detnek fiatalságában, szépségében a bűvös szereket,
csuk tudjon velők bánni és erezzen ragazkodást, tiszta,
őszinte vonzalmat férje iránt, s hódítsa meg ót teljesen
lelke jeles tulajdonságaival.
A nőnek jutott a „nagy mindenségben" a leg
nehezebb, de egyszersmint a legliáladatosabb feladat és
az a családi tűzhely megálapitásá és fentartása.
Bizony sok, sok tapasztalat szükséges e kis ki
rályság kormányzásához! De lm ügyes kezek, helyes
tapintattal vezetik a korm ányt: a legnagyobb örömet
és megelégedést szerez.
Azonban a leghatalmasabb
uralkodó sem koczkázhat annyit, ha a kormánypálozát
rosszul forgatja, mint azok, kik családi tűzhelyüket
helytelenül kormányozzák. Amaz trónját veszítheti; mig
mi elveszítjük egész életünk boldogságát. Szükséges
tehát, hogy a nő is helyesön fogja fel minden tekin
tétben hivatásának czelját.
Mert ha a nő némi olvasottsággal hir, ért egy
kiss - a zenéhez, idegen nyelveket la null i's fogalmával
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híven, mert nehéz és válságos küzdelmeiben újabb es
újabb átalakulásodon ment keresztül és ezzel s külö
nösen, midéin már a modern világeszim k előrehaludásukbau magukkal ragadták teljesen kivetkőzött ősi
ueuizeties jellegéből, melyben tulajdonkepen léteiének
őserejét birta.
Jóllehet ma, ezredéves évfordulójának küszöbén
küzdelmeinek eredméuyeképeu ónálló és szabad s talán
számottevő is diesó múltjához képest a vén Európa
modern államainak sorában, mégis nem olyan nagy és
ueiu oly nemzeti, mint a milyennek ősi múltjához Ili
ven lennie kellene, mert nélkülözi külső nyilvánulásaiban a faji szeretet és a faji együvétartozás, valamint
a hazatias es uemzelies érzület megnyilatkozásának
ama tényezőit, melyek állal más idegen nemzetek oly
ungygyá es hatalmassá lettek.
Hol van ma csak az a tiszta házatias és uemzcties érzés, mely még a bel viszályok idején is áthatotta
óseiuket. vagy csak ama felhevlllése a'hazafias és mm
zeties érzületnek, mely megnyilatkozott nemrég az el
nyomatás korszaka előtt ?
A minden téren nyilvánuló modern haladással
lassankéut kialudt a laugolo hazaliság tüze ; a kozmo
polita szellem hódította el a tért s töltötte el a haza
polgárait, kik lázas sietséggel iparkodtak azt, mint
korszerűt, magukhoz szivui, rovására a házatias és nemzeties érzületnek.
Innen van azután az. hogy a nemzet ezredéves
évfordulójának ünnepén, nem a diesó múlt hagyomá
nyaihoz képest és egyúttal azért a modern viszonyok
hoz megfelelően, hanem csupán a modern kozmopolita
igények szerint jelenik meg.
Kiben és miben keressük már most ezen ak arat
lanul is könnyen beiátliató viszás helyzetünknek o k á t;
a nemzeti viszonyok modern fejlődésében, melyek ma
gukkal ragadtak mindent, avagy a nemzetben Ónmagá
bán ? Igen, a hibásak mi vagyunk a mulasztást mi
követtük el, mert figyelmén kívül hagytuk azt. hogy a
mi modern, az többnyire idegen is !
S ez megmételyezte a nemzet társadalmát, mely
azután lassanként kivetkőzött hazafias és nemzeties
jellegéből.
Csoda-e tehát, ha most a nemzet külső nyilvánu
lásaíban nem tükrözi vissza az ősi hagyományokon
fejlődő magyar hazafias és nemzet ies szellemét? Vagy
a inig más kisebb nemzetek, illetve nemzetiségek, melyek
reg elvesztették helyzeteknél fogva és önálló állam al
kotási képességük hiányában nemzeti s részben talán
már faji önállóságukat i-, szívósan küzdenek faji jel
legük megtart hatásáért és nemzetiségük függetlenségéért
önöllóságáért : addig a magyar nemzeteinek manapság
már jelentékeny helyet foglal el a modern államok
sorában — állatni önállóságának <-s függetlenségének
megóvásán kivüi — alig tesz valamit egységes és nemzeties faji jellegének nyilvánulása érdekében, mely
pedig a múlt hagyományaihoz kiven, kötelességként
hárul reá.
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Ezért tehát meg kell teremteni az igazán egyse- j kívánatos törekvésünket, mert az eszme minden ma
ges és önálló hazafias és nemzet ies társadalmat, mely gyarnak •időkében áll, s lm igy mindannyian, kik liü
átalakítókig hasson az egesz n. inzet faji érzületére hogy es lelkes fiai vagyunk hazánknak, átérezve az eszme
annak minden egyes tagja tudatában legyen annak, | létjogosultságát, égető szükségességét, csekély erőnkkel
hogy minden előtt első sorban magyar s azután min közreműködünk az eszme megvalósításúin, csak úgy
létesül a „MagyaivNem/.eti Egyesület", mintha a nagyok
den egyéb más.
Hogy pedig ezt meglehessük, meg kell alakítanunk ! a tekintélyesek sugalmazták volna ; mert hiszen ók sem
zárkózhatnak el ezen létjogosult törekvésünk elöl.
a Magyar Nemzeti Egyesület" et, mely
Fel tehát, lepjünk a cselekvés terére! Legyünk
I a faji szeretet s a faji együvétartozás érzületét (
tagjai a . Magyar Nemzeti Egyesület" szervező bizott
felkelti, ébren tartja és fejleszti ;
a hazafias és nemzetié* érzület ápolója fentar- i ságának s fogjunk buzgalommal a nagy munkához!
tója, terjesztője és mindenkor s minden irányban hat- ! Győzzük meg a kishitüeket, a kétkedőket, mert közös
akarattal mindent meg lehet valósítani, mindent meg
hatos szószólója :
az újabb szabadelvű'világeszméket, nézeteket a ií lehet terem teni!
Hazánk Polgárai!
hazafias es uemzelies irányba tereli;
Csatlakozzunk a megindított mozgalomhoz; saját
-I valamennyi társadalmi osztály érdekeit a haza
! faji érdekünk, tehát hazafini kötelességünk ez, melyért
fias és uemzelies érzület szempontjából felöleli:
ő) valamennyi külömbözö párt — politikai és vallási | megtenni tartozunk mindazt, a mi csak módunkban
! van. Egy szívvel, egy lélekkel, akaratunk egész tcljébefolyástól független ; ezekbe/, k ép est:
a) a kixálóhb történelmi eseményeket helyenkht • vei valósítsuk meg ezen, valóban időszerű eszmét, hogy
.-íz. országban egy, illetve különböző időben . szabad 1 létesüljön a magyar nemzet hazafias és nemzeties érzü
előadás, felolvasás, hírlap, alkalom-irat útján ismerteti ; letének jogos képviseletére a „Magyar Nemzéti Egye
In a nemzeti ünnepeket a történelmi hagyományok sület" !
Budapest, 1894. évi junius havában.
és a nemzet nagyságához méltó módon együttesen es
A , Magyar Nemzeti Egyesület“ szervező bizottsága.
összliangzatosan megünnopli :
e) a hazafias érzület egyéni nyilvái.ulását mél
tatja es a hazafias tetteket és érdemeket kellőkép er
kölcsileg, esetleg anyagilag megjutalmazza ;
K özgyűlés. Törvényhatósági bizottságunk holdi nevezetesebb világeszniéket, nézeteket, társa
dalmi kérdésekét a hazafias és nemzetiés érzület szem- j napi közgyűlésének feltűnő nagy programja van. A
j
napi
rendre
felvett 31 tárgyon kívül még több soro
ponljábó* ismerteti es megvitatja ;
e) az ország valamennyi és különböző társasköre zaton kívüli ügy is tárgyalás alá kerül.
— E gyházi és iskolai k iad áso k . A helybeli r.
ivel, egyleteivel, társulataival, testületéivel és intézetei
vel szoros érintkezésbe lép és érdekeiket a hazafias és i kath. egyház es iskola fentartása az 1893. évben a
nerazeties érzület tekintetéből előmozdítja és érvényre I következő kiadásokkal já rt: Egyházi kiadások: 0805
j frt 50 kr, iskolának 5625 frt 23 kr. épületekre: 1851
juttatja ;
fi egyesületi érdekeit minden ellenkező törekvéssel I frt 99 kr. összesen : 13.782 frt 72 kr Ezzel szemben
szemben önállóan fentarlja és híven szolgálja ;
a kegyúri jog cziméji kezelt vagyon 1893. évi jövedelme
g) a mennyiben valamennyi s külömbözö társa 7862 frt 42 krl tesz s igy a városi pénztárból ezen
dalmi osztály hazafias és nemzeties érdekeit felöleli, s ozimen 5920 frt 42 kr többlet fizettetett ki. Az 1893.
azokért küzd: jogos képviselője a nemzeti érzületnek; j évre kivetett 11204 frt 26 kr. községi pótadóból, az
h) végül társadalmi heti. esetleg napi lapot ad i e.vang. adózókra 3035 frt 15 kr esett, a mi az 3920
ki a felsorolt ozélok előmozdítására s érdekek képvise fn 42 kr, többleti kiadásnak 27% -át képezi. így az
ev. egyházak 1895. évi szegélyezése 1598 frt 48 krt
letére.
E létjogosult eszme érdekében indítsuk meg tehát fog tenni, melyből a belvárosi Í422 frt 65 kt, a hodrusi 143 frt 86 krt a bankái 31 frt 87 krt kap.
a cz-ltudatos mozgalmat, hogy megvalósítva a magyar
faj erősbödésére s az egységes, önálló s igazán haza
— A városi v ízv ezeték ügyének végleges elin
fias és nemzeties társadalom megteremtésére szolgál tézése és rendezése czéljából városunk tanácsa a Walserféle részvénytársasággal érintkezésbe lépett s annak
hasson.
Szervezkedjünk tehát, hogy megalakíthassuk a vizmüépitő osztályát részben tanulmányozásra, részben
eddig véleményadásra igénybe vette.
„Magyar Nemzeti Egyesület" et.
— E lh altak . 193. Huszarik Mária 8 hetes r. k.
Sorakozzunk ezen törekvés érdekében, munkál
kodjunk közre, hogy mielőbb létesülhessen, mert bűn Couvulsiones augus'/t. 3-án. 194. Olajecz Éva 30 éves
volna önmagunk s nemzetünk érdekében ezt elmu evang. Phtysis Pulmonum 3 án. 195. Czingl Katalin
iO hó r k. Eclampsia infantis 9-én. 196. özv. Knobloch
lasztani.
Nem okvetlen szükséges, hogy a nagyok, a te Jánosné sz. Subna Karolin 52 éves r. k. Vitáim corois
10-én. 197. Friberth Jozefin 1'/2 éves r. k. Cronp 9-én.
kintélyesek sugalmazzák ezen létjcgosult. es igazán

bir a szép művészetnek : méltóságán alulinak tartja a
Engedjék meg tisztelt olvasóim, hogy ezek után
háztartás prózai részével is foglalkozni. Soknak derogál az előzmények után két kis rajzot mutassak be, mely
a kamrába járni, a nagy mosás után nézni, esetleg két fiatal házaspárt ábrázol. Mimikét asszonyka müveit,
még főzni is. Az ilyeneknek az a nézetük, hogy ök, a okos; mindkét férj gyöngéd és figyelmes és mégis mi
kik Bethoveut leánykorunkban kívülről játszották , lyen különbség! Melyik halad közülük a legszebb
csak nem ereszkedhetnek le annyira most, mint fiatal utón: azt majd i tél ék meg önök.
asszonykák, hogy ugyanazt a klaszikus zenét művelő
kézzel megkavarjak a rántást.
Nevezzük az egyik asszonykát Hajnalkának. Tel
Bizony, pedig annak is meg kell lenni! A házas jesen illik is reá ez a név. Hajnalka ! Oly pootikus,
ságban a poezisnak mindég karöltve kell járni a pró bájos az egész jelenség. Termete magas, karcsú és oly
zával , mert az asszonynak nem az a feladata, hogy gyöngéd, hogy a mikor lép, úgy imbolyog, miut a ta
minél nagyobb művésznő legyen : hanem hogy mint jó vaszi szellőben a gyöngyvirág. Haja szőke, hullámos
háziasszony, házat rendben tartsa es férjének kényel és bizonyos gemálitással van feje búbjára tűzve. Hó
mest otthont alkosson.
fehér homloka csak itt-ott kandikál elő a sok sok apró
Ezzel neiu azt mondom, hogy a nő ne olvasson, fürt alól.
ne zenéljen; sót inkább: foglalkozzék a nő mindennel
Ebédre várja férjét, az ó kedves Jenőjét és hogy
a mi szép, jó és nemes
a viszontlátás örömének kellő kifejezést adjon: zongo
Helyes beosztás mellett könnyű lesz mindennek rázik ; még pedig férjének kedvelt darabját, az „Aidát".
megfelelni.
A szobában elegáns és stylszerü m inden; mind
Mennyi élvezetes, kellemes órát szerezhet egy
azonáltal zavaróan hat, hogy a kották, könyvek. Író
ilyen asszonyka férjének! Az unalom ily nő társaságá
eszközök a bútorokon szanaszét hevernek
ban sohasem fészkelheti be magát a családi élet szen
A pohárszekrényen mindenféle selyem . gyűszű,
télyébe es a férj sohasem fog oly szórakozási keresni, j
olló, hímzés, ezignreita ; mellette kendermag a kis kamely a szép harmóniába disharmóniát hozhatna.
nári
számára;
ezek mellett kalap, karmantyú, (mert
Disharmőnia ?! a házaséletben?!
megjegyzendő, hogy Hajnalka éppen most tért haza a
Lehetséges az?
Bizony lehetséges, még pedig nem is oly ritka { korcsolyapályáról;) a pnmlngon távcső, bunda foltozni
jelenség. Disliarmónia a házaséletben egészen hasonlít való fehérnemű, kefe, sót egy pár pompás halifax is
a nyári zivatart megelőző leitornyosuló felhőkhöz
kandikál elő egy sarokból.
A zongora oly gazdag lomgyüjteniény hogy képEleinte a felhők csak vészt jóslóan fenyegetik házitüz
helyünk nyugalmat, de lassan-lassan mind-mind tömö telének vagyunk egyetlenegy tárgyát is tisztán szem
lélni.
rebbekké, nehezebbekké válnak, inig végre fejünkre
A téritett asztalra tekinteni nem merünk, mert
zúdul a zivatar. Azonban, miként a zivatar után üdébb
fáj
lelkűnknek a pusztulás, a mit avatatlan kezek a
a levegő : tisztultabbak az eszmék és nézetek is a házaséletben és á kibékülés a régi boldogságot teremti szép porczeilánban müveitek.
Rendetlenség mindenütt.
meg újra. Csakhogy az ilyen zivatarok vajmi ritkák
Hajnalka azonban mindezt észre sem veszi. Finom
legyenek ám es soha se váljanak oly viharokká, me
rózsás ujjaeskái bűvös hangokat varázsolnak elő u
lyek vészt es pusztítást okozhatnak.

Különfélék.

zongorából. Jenő is el van bűvölve. Nesztelenül lép a
szobába s csodálattal szemléli bájos kis nejét, a ki e
pillanatban átszellemült arczával valóban elragadó.
Lassan-lassan közeledik hozzá. Az asszonyka észreveszi
és kedves tnosolylyal csókra nyújtja homlokát, miköz
ben játszik, csak játszik tovább, még szebben, mint
azelőtt. A perezek múlnak. A zenedarab, úgy látszik
nagyon hosszú. Jenő figyelme is másfelé irányul, mert
már néhányszor sóvár tokintetet vetett az asztalra, me
lyen az ebéd még semmikép sem akar megjelenni.
Mindazonáltal vár türelmesen és hol a pamlagon a sok
lim lom között, iparkodik magának egy kis helyet csi
nálni. hol a madárkával játszik, közbe a szakácsnőnek
hazajöttél jelezve. Szóval erőt vesz rajta bizonyos nyug
talanság, türelmetlenség, melyet még a pompás zongora
játék sem k?pes csillapítani
De mint minden múlandó, az idill is veget ér.
Hajnalka végig játsza a darabot, a leves is fel van tá
lalva, Jenő is visszanyeri nyugalmát és ezzel jó kedvét,
abban a reményben, hogy türelmét és étvágyát most a
pompás ebéd busásan fogja kárpótolni, jóízűen lát a
: falatozáshoz.
'
Oh, de mi ez ?! — A leves csupa só, a marhahús
i kemény; a főzelék kozmás!
1
Jenó minden újabb fogásnál türelmetlenebb lelt
j
és hol kis feleségét, hol az ételeket nézi, Az asszonyka
:
gyermekes zavarában igazán elragadó, csakhogy Jenő
azt most észre sem veszi. — Szegény asszonyka hebeg
■
dadog valamit a szakácsnők megbízhatatlanságáról, a
rövid korezolyasaisonról és Ígéri, hogy pompás vacso
rával fogja kipótolni.
A férj azonban csak hallgat.
Beli kínos az a hallg atás! Különösen a midőn a
férj csak azért szakítja meg a csendet, hogy egy cso
mó apró ezélzást kockáztathasson.
Hogy ilyen ebéd után a férjem uram a sziesztát

V. évfolyam, 33 szám.
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is rövidre szabja •• az bizonyos. Siet legénykori pajtá
saihoz a kik tárt karokkal fogadják.
Nézzük meg, hogy mit csinál ez alatt a másik
asszonyka.
Természetesen o is férje urat varja.
Közelebbről szemügyre véve, talán nem is oly
festői jelenség, mint H ajnalka; hanem azért egyszerű
ruhájában, fehér kötőcskéjével, sima homlokával, mo
solygó szemeivel, gödrös kis állacskájával oly igezö,
oly kívánatos, hogy akaratlanul is Éva a paradicsomba
ju t eszünkbe.
Tekintsünk csak széjjel a kis paradicsomban,
melyet a kis Éva, (azaz Sarolta, mert ez a neve, az
ó Ádámjának, urának, Károlyának alkotott.
Bizony, lia uem is a paradicsom kellő közepében,
de legalább is annak első csarnokában érezzük magun
kát, midőn a hajlék küszöbét átlépjük. Csupa isin,
Ízlés, tisztaság minden. A kandallóban \igan pattog a
Üiz ; a terített asztal és rajta levő edények s a bútorok
szóval minden úgy ragyog, mintha nem is emberi kezek
hanem láthatatlan tündérek helyczn-u volna ide. Semmi
de még egy porszem sem zavarja az összhangot. A
szoba levegője is oly illatos, hogy lágy melegével égé
szén behálózza szivünket és akaratlanul is boldog gyérmekkorunkat, meleg, szerelő tűzhelyével juttatja eszünkbe.
Sarolta kezeiben könyv van: olvas!
De úgy látszik gondolatai másutt kalandoznak
mert a könyv minduntalan ele.be téved. Egyszerre is
mert léptek zaja üti meg fülét.
Lehetetlen leírni azt a sugárzó örömet, mely c
léptek hallatára egész lényén elömiik.
Mintegy hajnalpirha látszik burkolva lenni az
egész igézó jelenség, midőn férjé fogadására karjaiba
siót. Nem is marad férjem uram érzéketlen ennyi báj
szeretetremeltóság láttára, hanem ugyancsak magához
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— Egy m in ta -tó sz t. Kimondatott 1894 jul. 9 a kai szemben, sajnos azonban, hogy vásárlója fogyasztója
lövészek dij kiosztására ezélozva. „Semmi az érdemjel. Mi meg a legszilányahb is akad piaczunkon s igy uem
csoda vau jogom bocsánatot kérni az úrtól meg nohát csoda, ha a fólduiives nép gyakran számit ezeknek a
hogy el ne fogyas/.talbussa nekem. A mai első tUndéskés fogyasztóknak rósz ízlésére.
időben, halottam dörgést melyet még azért mint ilyet
— A serté sek kö zt úgy vidékünkön mint váro
tapaszta Hullásáért nem adtam tudományomnak. Ahova sunk területén az obráucz kezd pusztítani. Ha megkez
akar zörgettetni nem támogatjuk pajtásunkat is mert dett mértékben halad tovább e betegség terjedése, a k 
arra van bízva áldás és bulekiségtnek álvivelőségét s kor bizony nagy pusztítást fog sertéseink közt véghez
azt az érdemjelt, hogy nem álmodta volt az ember viuui.
— A z á rla t k áro s h a tá s a . Városunk és kör
nek meg az is úgy jött és nem haragudni mert ;
ki van hagyva. Gyermeket mi van az jellemnek tes- j nyéké már rég óta teljesen ment a marhák ragadós
sók nem compromittálni rólam, mert az minden egyes Uidólobja járványától, és szomszédos uicgyéukuek azon
Községei is, melyek majdnem kizáró lag városunkban
pontjában kibeszélni nem lehet. Még az úr ellenjárá
találunk fogyasztóra. Mindemellett a zárlat még fennáll
sában is a szerelem bimbóikat el választatni és megkUlön'oöztettetui nem lehet.' (Éljen>. Az első kulcs ki a mi kimoudhatatlan kárt okoz az állattenyésztőkre
városunk közönscgéuek egyaránt. .Jól tennék a ható
nyitása az embernek az ö tudománya. Pedig kivált
képpen úgy dörgésében előnyilvánittatva. Nem lehet ságok ha egyetértőén kérelmeznék e nyomasztó álla
és nem is szabad. Én nem az ur adósságából beszéltem pot meg változtatását.
M ozdonyvezető fejedelem . Ferdiuáud bolgár
és nem is fogok beszélni egyről. Az képzettségi jogáról
előhozatva a szerelem kacsintóságábó! képződtél ni nem fejedelemnek állítólag sajátságos passziója, hogy ha
egy
kis
szabad ideje van, kimegy a pályaudvarra,
lehetséges volna. Ezért kell kérem a valót befogadni.
Tessék elfogadni, mert ha nem akkor továbbitlatásában munkás zubbonyt ölt, Defüttet valamelyik mozdonyba
elfogadtatni nem fog lehet. Nincs helye az embernek felugrik rá s kirándulást tesz vele, mint egyszerű moz
természetes tudománya előhozattalja magában ezeket. donyvezető. Nem egyszer a konstantinápolyi expressvo(Halljuk); Nem igaz a ki megissza sajkaságában meg | natot is vezeti egy darabon ily minőségben s ilyenkor
nem itta volna. Érdemjelek vannak az igaz ón azért j egyszerű drezsináu tér haza.
köszöntettem fel, mert ugyan hát ha nem felezésben
— A b esztercze b án y ai k eresk ed elm i és ip a r
továbbitattnék, tessék továbbítást tenni. Hát én azt k a m a ra közlései. 1. Fém , aessél- es vasnemü anyagok
megmondtam, hát jól van hát eu abba lettem volna. szállítása. A m. k. államvasutak igazgatósága a jövő
Az első érzelem a támogatás után jöhet (11 et üt az óra) 1885. évben esetleg 3 éven át szükséges fém, aczél es
még azért is üti az óra mindig az órának hallgatásá vasnemü anyagok szállítását biztosítani óhajtván, ez
nak itt vannak tanúi. (Éljen) Én nem beszélek egyről iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legké
de a többségről. Nem hallgatnak a hallgatók akkor sőbb f. évi augusztus hó 28-ának déli 12 óráig beterén nem jóvök e tisztességes asztalhoz nekem ezt nem jesztoudők. — 11. Talpfák és váltó talpfák szállítása.
köll beinni, mert ha nem akkor ne tessék elfogadni A, m. Kir. allam vasutak ozéljaira a közelebbi évekbeu
miután az embernek, természetének tudományosságában
még szükséges i. 11. és 111. rangú talpfák szállítása
tessék nem ütni a hátára hanem a központjára. Először iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok 1894.
kacsintgatni köll akkor a szerelem elő fog segittetni. évi szeptember V-éu déli 12 órakór az anyag és lelMeg azt a szót is be lehetne hozattatni, az hogy há tarbeszerzesi szakosztálynál benyújtandók, vagy oda
romféleképen is fel lehet hozatni, hogy az első kacsint- posta utjáu beküldendők. — 111. Csepü vagy jutefoual
gatásában a többi a bandzsaliságbau rejlik és elóho- szállítása. A m. kir. államvasutak igazgatósága a folyó
zatható. (É ljen !) Nem érdemelhetem meg mert nem
1894. évi szepteniber-bó L-étöl deczember*bó végéig
voltam. Felköszönni akartam is az ur isten dicsőségére
szükséges 8UO métermázsa csepü vagy 9UU métermázsa
adok ezt a poharat, hogy az érdemjelnek a jövőben
utefonal es a következő 1895 övben szükséges mintegy
lüOO métermázsa esepli vagy 1800 métermázsa jutefoual
még egyszer elő|Övetettnie lehet. Még levitettesselek az
orromat hogy nagyon levettessen. Egy garast letetiem szállításának biztosítása végett nyilvános pályáza
a hallgatók nem hallgatnak én nem beszélek, tessék tot hirdet. Az ajánlatok f. évi. augusztus-bó 31-iki
továbbiitatásának átadni. (Halljuk! Éljen!)11 És ezt a déli 12 óráig, a m. kir. államvasutak anyag és leltár
szohalmazt oly csodálatos folyékonysággal mondta el a beszerzési szakosztályánál benyújtandók vagy postá
tósztozó, hogy a gyorsírónak is gondot adott, bebizo utján oda küldendők. Bővebb felvilágosítást a kamara
nyítva azt, hogy gondolat nélkül is lehel, beszélni.
nyújt.
K omikus h áz asság i je le n té s olvasható a
— É retlen g yüm ölcs nagyobb menniségben jutott
„Newyork Tiiues"-ban, mely így hangzik: Bell Károly
e héten piaczunkra, minek oka azon körülményben
keresendő, hogy a nagy szárazság folytán a gyümölcs Tamás ezennel köztudomásra hozza, hogy örök időkre
korán hull le s a termelő nem akarván - zt elveszíteni nejéül vette Doile Méta kisasszonyt. Üdvözlő levélek
ilyen éretlen állapotban hozza piaczunkra. A rendőrség- nem keretnek. Esetleges nászajándékok Mifordulcza 37.
elég ébren jár el a lelkiismeretlen és tudatlan árusítok * A. szám alatt adandók át.
öleli, es csókokkal halmozza el Sarolta a ja k it s örpmtől sugárzó homlokát.
De itt a leves!
Károly barátunk kitűnő étvágygyal jö tt haza es
olyan elégedett arczezal szívja magába a leves étvágy•erjesztő illatát, Egyik fogás a másikai éri, Károly
étvágygyal pusztítja az Ízletes falatokat, melyeket. Sa
rolta kellő gonddal szamára kiválasztott Károly tányér
jával mindinkább közelebb húzódik Saroltához, mialatt
el halmozza dicrerctekkel, bókokkal, bog) a kis m e
nyecske csak irul-pirul belé!
De a ju hangulat csak akkor éri el tetőpontját,
midón Sarolta a fekete kávéhoz előhozza a liosszuszáru
nagy csiüukoi. Karoly végig nyújtózik a pamlagon és
fújja a fnslfelhokri ny.ikra-főre.
Saroltám! N-m volna kedved egy kicsit zongo
rázni? Játszad el a „Hárfás leányt" az en kedvencz
darabom at! Hogyne tenne, meg Sarolta, a mit szeretett
Károlya kíván. Rögtön ieiil a zongorához es játszik oly
bájosan, oly e'm gidóan, mint a milyen bájos éíi elra
gadó o maga.
Károlyt egészen ailiatja a mennye, boldogság.
Lassan lassan behunyodnak szemei. Már nem hallja
a zenei, de .innal inkább látja angyali kis feleségét,
amint a felhők közül édesen íuteget es mosolyog féléje!
Sarolta pedig edes gyönyörrel nézi férje kedves
vonásait, mikről m ;g nluiaban is a boldogság és meg
elégedés tükröződik es mikről oly könnyű neki leol
vasni, hogy most is róla álmodik es egész lelket az ó
kepe tölti el. Bizony nem nagy iélekismeret kell hozzá,
hogy tisztába legyünk a helyzettel. Sarolta «s Károly
között a lég lök ele lese bb harmónia uralkodik.. Es ebben
a szép harmóniában nem kis része van a z ebédnek s
bármennyire prózaiasan hangzik is ez, mégis igaz.
Ügy-ágy kedves barátnőim !

C seh-tót reálisk o la. A mi elnyomott tótjaink
állapotán megkönyörllBe. a velük vérrokon csehek el
bataiozlák, hogy ÍSzvalopluk szétmállott birodalmában,
közel a magyar halárhoz, a morvaországi Gödingben
cseh-tőt reáliskolát állítunk föl. A dolog mártannyira meg
érett, hogy jövő hónap 16-án ünnepélyesen megnyitják a
pánszlávoknak ezt a melegágyát, a hol a rendes tan 
tárgyakon kívül a tót és magyar nyelvet is fogjak
tanítani. A felvételi vizsgák, mint a Narodne Noviné-lmn
olvassuk
tót nyelven tehetők le. A reáliskolát léte
sítő Gödingi Matieza egy külön bizottságot alakított
meg a magyarországi tót tanulók segélyezésére, mely
bizottságnak alapszabályai már jóváhagyattuk.
— S zeren csétlen szerelem . Orvos: Nézze csak
azt a hölgyet : ezért egyszer valaki már öugyikos lett.
íg y véd: Annyira szerelmes volt bele V
Orvos: Nem; el akarták vétetni vele.
D iv atk eresk ed ésb en . Boltos: Hogy a csodában
adhatott maga annak a hölgynek egcsz selyemszalagot
mikor felselymet kért?
Segéd : Bocsánat, tévedtem.
Boltos: Mit, tévedett! . . . Tudja meg, hogy ma
gának csak akkor szabad tévedni, ha egész selymet
kérnek !
— A R egény Szalonnak két legújabb, 15 és lti
számáról kívánunk megemlékezni. Már megszoktuk ma
gunk is és kétségkívül megszokták olvasóink is hogy
Zempléni I’. Gyulának e kiváló folyóiratát csak a d i
cséret legöszintébb szavaival említjük. Örömmel tesszük
ezúttal is. Ez a két füzet két vaskos kötet tartalmával
ér fel és szinte bajos eldöntenünk, hogy Spielhágeii
„A ki kettőt szeret" czimü ^regényének adjuk-e az
| elsőbbséget, a mikor másik két olyan bájos regéuynyol
versenyez, mint. a milyenek Sirainy.: „Áldozat" és
Alexander: „Az ő ellensége" czimü regényei. Ne dön
tsünk, hanem inkébb élvezzük mind a hárm at egyfor
mán mert szép jó, élvezetes miut a bárom egyaránt. A
„Regény Szalon" novellái pedig, melyekből minden
füzet hoz egyet kettőt, igaz gyöngyei az elbeszélő iro
dalomnak. Bizonyságául ennek eleg Mara Gap Marlet
„Psycbe“-jét említenünk, melyet minden anya minden
nő úgy fog elolvasni, mintha saját szive tükör gyanánt
állna előtte. Gondoskodik a „Regény Szalon" remek
költeményekről is és az eddig megjelent jobbára nagy
szabású versek a nemzetközi l’arnassus legékesebb so
rából valók A „Regény Szalon" havoukint kétszer
jelenik meg. gyönyörű borítékban, öt hat ives fűzőtek
ben, negyedévi 2 frtért A kiadóhivatal (Budapesten,
VIII, Népszínház--utcza 26.) bárhova szívesen és ingyen
küld inutatványszámgkat.
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g y á r a Z ü r i c h b e n , p r i v á ( m e g r e n d e l ő k n e k közv ét le n ül szállít: fekete, fehér és sziin-* selyemszöveteket, méterenként ié# k it ő l 11 fit <».”> Űrig
póstabrr és vámmentesen, sima, csikós, koezkázott és
mintázottakat, damásztól stb. (mintegy 240 külömbözö minőség <-s 2000 külöinbözö szili s árnyalatban).
Minták póstafordulóval küldetnek. Svájczba czimzetl
levelekre 1 ; kros es levelezőlapokra 5 kros bélyeg
ragasztandó.
1

11 i r (1 e t é s éli.
=t±i

felvétetik egy tisztességes
házból való 13—14 éves fin
Waltersdorfer és Mark várd
kön yvkö Iészelébe.
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Árverési hirdetmény.

A selmcczi kir. járásbíróság mint tik vi hatóság
részéről közhírré tétetik, hogy a selmeczi kir. járásbíróság területen lévő L’bafd Cinke Ludovika hagyató
kához tartozó a selmeczi 465. sz. lijk. A f I. sor 290.
hisz. a. foglalt 99 III sz. ház és kertre nézve az 1894.
évi szep tem b er hó 17-én reggeli 9 óra árverési h a
tárnapul selmeczi népbanknak 500 frt tőke es járulékninck kielégítése végett tűzetett ki azzal, hogy a
fentebbi fekvoség u 15 nap alatti utóajánlatnak fentartása mellett 1503 forintnyi becsáron alól is eladatni fog.
Kikiáltási ár 1503 forint adószerűit megállapított
becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak 1503 frt becsárnak l i i ”, készpénz vagy óvadekképes értékpapírokban
az árverés megkezdése előtt bírói kiküldött kezeihez
báuatpénzlll letenni.
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Vévé kötelei az ígért vételári ti
kamatostul az
árverés napjától számítva 90 napon belül a soliueezi
kir. adóhivatal, mint bírói letéti ]>énztárnál kérvény
mellett lefizetni
Vevő az árverési cselekménynek jogerőre emelkedése
után haszonélvezetbe lep, a tulajdonjog javára azonban
a vételár lefizetése után hivatalból fog hokebeleztetui.
Vevő kőteles a megveti épülete, et tűzkár ellen
biztosítani.
Ha a vevó az Ígért vételári a meghatározott idő
ben le nem fizetné, bármely érdekeli léi kérelme foly
tán, a késedelmezö vevó kéltségére és veszélyére visz
árverés elrendeltetni lóg.
A árverési feltételeknek füzetesebb pontjai ezen
eljáró tlkvi hatóságnál és Seliuecz-Bélabánya varos
tanácsánál megtekinthetők.
Selmeczbányán a kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóságnál 1*94. évi julius hó 19-éu.
H eyder, kir. jbiró.
1585. szám
1894. tljk.

Árverési

hirdetmény.

A selmeczi kir járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik . hogy ezen bíróság
területén lévő, Szmrtnyik József, és Bácsik Annának
az illési 22. számú tljk A 1. 2 , 3.. 5., 9. sor, 14.,
1(5., 421., -i22.( 42.1., 2(>8., 2(59. Itelyr. szám alatt foglalt,
19. sz. báz, kert, szántó és rétekre nézve — a selmeczi
takarékpénztárnak 457 frt <50 kr tóke Szmrtnyik J á 
nosnak tőke és járulékainak kielégítése végett árverési
határnapul az 1894. évi szeptem ber-hó 20-án reggeli
9 óra selmeezi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi
hatóságnál tűzetett ki azzal, hogy a fentebbi fekvés ■
gek 904 frt becsáron alul is a 15 nap alatti utóajánlatuak lentartása mellett eladatni fognak.

T. évfolyam 33. szám.

HÍRADÓ.

Kikiáltási ár adó szerint 904 frt megállapított
becsár
Árverezni szándékozók tartoznak 904 frt be<sárnak 10* -át készpénz vagv óvadekki pes értékpapí
rokban bánatpénzül letenni.
Vevő köteles az Ígért véíelárl 0
kamatostól
az árverés napjától számítva 90 nap alatt a selmeezi
kir adóhivatal mini bitói leteli pénztárnál kérvény
mellett lefizetni.
Vevó az árverési eseiekmény jogerőre emelkedése
után haszonélvezetébe lép, a tulajdonjog javára azon
ban , csak a vételár lefizetése után hivatalból fog
bekebeleztetek
Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen
biztosítani.
Ha a vevő az Ígért vételárt a megbatározott idő
ben le nem fizetné, bármely érdekelt fél Kérelme foly
tán költségére es veszélyére viszárverés fog elrendeltetni.
Az árverési feltételeknek egyébb tüzetesebb poutjui
ezen eljáró telekkönyvi hatóságnál és az illési község b/rói jáuál megtekinthetők.
Selmeczen a kir. járásbíróság tlkvi hatóságánál
•894. augusztus 2-án.
DesewíFy, kir. jbiró.

folytán történt átalakítása alkalmával bevezetett A I.
V, 1—8 sorszám alatt foglalt, Lukács Mátyás tulajdonát
kepezó kültelki birtokra es tartozékaira az árverést
472 Irt kikiáltási árban elrendelte es a fentebb meg
jelölt birtok és tartozékai az 1891. évi augusztus hó
o.
napjának délelőtti |o órakor Neme* Varbók köz
ségben a községi bíró lakatlan megtartandó nyilvános
arver •■•II a megállapított kikiáltási áron alul is cl
adatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok
b e já rá n a k 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX.
t.-ez. 42. íj ában jelzett árfolyammal számított es az
1881. évr november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, avagy az
1881. LX. törvényezik 170. § a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elóleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kir. jbiróság mint telekönyvi hatóság
Korpouán 1894. julius 1(5.
L ibertini, kir. jbiró.

Eladó zongora.

1211. szám
1894. tljkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A korponui kir. jbíróság mint telekkönyvi hatóság
közhírré teszi, hogy Bloch Vilmos v ég rehajtatnak Lu
kács Mátyás végrehajtást, szenvedő elleni végrehajtási
ügyében az árverési feltételeknek eleget nem tett Bloch
Vilmos ellen a korpouai kir. jbíróság területén lévő
Ncmes-Varbók község határában fekvő es a nemes-var
böki 32. sz. tljkvben a telekkönyvnek úrbéri rendezés

Egy, alig egy éve 4 8 0 írté rt vett,
egészen uj, erős, csengő hangú szép
zongora, most tokkal együtt 320 írtért
eladó. — Czim a kiadóhivatalban.

Ü T e 1 l i i t t ] -u.
a nagyérdemfi kftzöusóg; b ecses figyelm ét a k övetkező hirdetésre:
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A tisztelettel alant, felsorolt selmeczi üzleti ezégek és vállalattulajdonosok, annak kiemelése mel
lett, hogy jutányos árak, szolid eulans üzleti eljárás
és pontos kiszolgálás mellett fótörekvésük leend a
n. é. közönség teljes megelégedését kiérdemelhetni,
ajánlják következő üzleteiket:
B achm ann N ándor, kovács műhelyét az
Alsó-ntezában fekvő saját (volt Kozák-féle) házban,
mindennemű kovácsinunkáit olcsó és tartós kivi
telben, minden e szakmába vágó javítások, stb.
elfogadtatnak és kifogástalanul eszközöltetnek
Ugyanitt több tanoncz felvételre kerestetik.
B aker Alajos, fényképészeti műtermét és e
szakmába vágó felvételeit saját házában.
Bog’y a Já n o s, Szent Háromságtéren levő bor
és söresarnokát , éttermét, mindig friss, kitűnő
minőségű hordó, valamint palaczksörcil, kiváló
konyháját, természetes fehér és vörösborait, stb.
B ukovits Istv án , a volt Lestyánszky féle
vendéglőben, kitűnő, hamisítatlan, természetes fehér
és veres borait literenként 30 kitől I frt 20 krig
kifogástalan jó konyháját, palaczksöreit. Előzékeny,
gyors kiszolgálás. ízletes villásreggelik.
C h au tka Ferencz, a Zmeskal-féle házban
lévő bútor- és épületasztalos műhelyét; elvállal
miudennemü szakmájába vágó munkákat. Ugyan
ott C hautka Ferenczné női szabóüzletet.
Cserny József, szabóüzletét a városházi épü
létben dúsan felszerelt legújabb divatu szövetrak
tárát, mindennemű szakmájába vágó munkáit, |
tartós és szép kivitelben.
„ENTREPRISE DES POMPES FUNÉBRES**,
M urgács-féle házban a legm odernebb viszo
nyokhoz k ép est b eren d e zett tem etkezési v ál
la la tá t; ép ület- és b útorasztalos üzletét, v a
la m in t dús érez- és fakoporsó s m indennem ű
k o s z o rú ra k tá rá t az Ó -postaépületben. Minden
nem ű b iz a tá so k a t pontosan, g y o rsan és olcsón
teljesiti. A ..Generáli*4 trie s ti első ran g ú biz
to sitó tá r s u la t főüg y n ö k ség ét is elvállván,
elfogad élet, elem i k áro k stb . elleni biztosí

tá so k a t s m indenben a leg cu lan sab b üzleti
e ljá rá s t g a ra n tiro z z a .
Foltin Ján o s, az Alsó-utczában Zliuszky-féle
házban levő, a legnagyobb igényeket is kielégítő,
elegánsan berendezett fodrásztermét, előzékeuy,
finom kiszolgálással.
G reguss A ntal, sütóházáí, saját házában
Kórház utr/.a), bolti helyiségét a Baumerlh féle
házban , rozs- és búza kenyeret, mindennemű friss
süteményeit, maudolás kélszersültjét, valamint kész
morzsáját, stb.
özv. Gulrich Józsefné, a n • közönségnek
becses figyelmébe ajánlja kőfaragó üzletét saját
házában. Mindenféle kőfaragó munkákat, sírkövek
alabaszter, gránit, kararai. márvány és homok
kőből, nem különben bármily árba jutányos árak
mellett.
G w erk Mihály és K ároly te stv érek , a né
met templommal szemben fekvő Schoszlál féle ház
ban lévő szabó és ezipészlizletükét, elvállalnak
férfi- gyermeköltönyök , egyenruhák, férfi, női
gyermekezipők csinos gyors és olcsó készítését s
mindene szakmájákba vágó munkáikul a legdi
vatosabb kivitelben.
K rálik G usztáv, lakatos műhelyét, saját há
zában. Elvállal mindennemű szakmájába vágó
m unkákat: épületeknél, javításoknál stb.
Králik Vilmos, asztalos műhelyét saját há
zában, épület bútor és miudeu e szakmába vágó
munkáit. Felette olcsó árak, tartó sság !
K rause József, templom berendezési műter
mét. Templom berendezési munkák és templomfestések kivitele vagy felújítása minden stvlncmben
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kiállításig. Szen
tel; szobrai fából, a legfinomabban festve és ara
nyozva. Szoba- és czégtábla festés minden nemben
legszolidabb munka, mérsékelt árak mellett.
M atzán Ferencz mübúior és épületasztalos
Üzletet. bolti, gyógyszertári és templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús bútor, ko

porsó-rak t á r á t, mindennemű szakmájába vágó
munkáit.
M ájovszkyjM ihály, rózsautezában lévő, a
csizmadia egylet tulajdonát képező épületben (KaufHaus) elhelyezetett asztalos műhelyét, épület, bútor
stb. asztalos munkát, javítások s mindennemű
szakmájába vágó munkák ólesón és pontosan teljesittetnek.
Picéin A lajos, alsó utczai Sóltz-féle házban
levő órás üzletét, mindennemű zseb-, fali és álló
óráit, valamint a Hascb-féle aranyműves üzletét,
a takarékpénztár tulajdonát képező házban.
P o lk o ráb Jó zsef, kamaraház melletti asztalos
I
üzletét és első központi disztemelést remiző inté
zetét, koporsó rak tárát és mindennemű szakmájába
vágó munkáit.
Stang’a A dolf és fia, első selineczbányai sze
mély és teherszállító üzletét, Alapittatott 1873. évben.
Suhaj P éte r, férfi szabó, egyenruha és gyer
meköltöny készítő üzletét a városházi épületben.
Választékos szövetminták, különösen olcsó árak
és a legdivatosabb facon.
Uhor F erencz, czipészüzletet a városház
épületében lévő uj bolthelyiségben kész czipőraktárát. Készít mérték szerint női, férfi s gyermekczipóket; elvállal mindennemű javításokat stb.
Veisz S án d o r, bérkocsi üzletét a volt Bogyaféle ,.Kis 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
mézsütemény, viaszgyertya, szurokfáklya, viaszdiszmü és templom áru raktárát saját házában.
Zajácz Ján o s, férfi és női czipész üzletét az
alsó utezában. lévő Baumcrt-fele házban javítások,
valamint mindennemű, szakmájába vágó megrende
lések gyorsan és olcsón eszközöltetnek.
Zanzotto Lajos, felső piaczon lévő szoba és
czégtábla festő ti/lotél és minden e szakmaba vágó
díszes és Ízléses kiállítású munkáit.
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Fajtiszta, peronospóra mentes sima és gyökeres csemege és borfaj

SZ Ö L Ő V E SSZ Ő K .
mintegy 70 fajban valamint amerikai vesszők és ezekre eszközölt sima zöld-oltványok
jutányos úrban kaphatók Bedö József jegyzőnél Esztergom-Szt.-Györgyir.ezón.
Kívánva árjegyzék bérmentve küldetik, s s s s b ------
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Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1894.

