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A selmeczbányai báityászat jövője.
Városunknak a bányászat lévén szülő anyja 

és századokon át éltető eleme s létének forrása: 
alig csodálhatni, hogy a lakosságban eme forrás 
kiapadhatatlansága iránti hit meggyőződéssé érle
lődött s hogy miután a tények ezen hitet s meggyő
ződést ingatni kezdik, ez a gyökérzet mélysé
génél fogva nem sikerül.

Pedig tekintve azt, hogyha a bányászat 
csakugyan sorvadásnak indulva, e város lakói
nak nemcsak életforrásuk bedugul, de vagyona 
is nagy mértékben elértéktelenül sőt elvész; 
okvetlenül szükséges tisztázni a helyzetet, mert 
csakis ekkor lehet remélleni, hogy az intézők 
fölhagyva a visszahozhatatlan múlt utáni vágygyal 
s azon alapított reménykedéssel, készek lesznek 
erejöket egy uj ha talán a réginél kevésbbé is 
kiadó életforrás kikeresésére fordítani.

Az illúziókat lerontani s a balhitet kitépni 
akarni rendkívül háladatlan föladat s ha mégis 
erre vállalkozom, szolgáljon mentségemül ezen 
föladat sikeres megoldása esetén annak föltün
tettem fontossága.

Úgy hiszem, hogy már az előadottak eléggé 
jelölik azon álláspontomat, mely szerint én bá
nyászatunk állapotát reménytelennek tartom.

S ezen meggyőződésem nem is mai keletű. 
Kifejezést adtam ennek már, vagy 11 év előtt 
a „Selmeczi líiradó“-ban, hangsúlyozván már 
akkor, hogy semmi kilátás sem lévén arra, hogy 
a bányászat az eddigi terjedelemben űzve, jö
vedelmezővé tétethessék, jobb volna, ha a bá
nyászat fönntartására fordított mondhatni óriási 
veszteség legalább csekély része valami más 
iparág létesítésére fordittatnék s egyúttal ama 
meggyőződésemnek adtam kifejezést, hogy ezen

, óriási deficitet a kormány csak addig fogja tűrni, 
inig nem sikerül az országos deficitből kilábalni, 
mert a meddig ez tart. a 30—40 milliónak 
mégis csak csekély része a bányászati vesz- 

1 tesség.
De lijába tanultam megismerni a viszo

nyokat harmincz éven á t ; hiába adtam számos 
tan uj el ét sikeres szolgálatom által, hogy nyílt
nak kellett 1 enni mindig a szememnek, az én 
intelmem nyom nélkül elhangzott. Mert eltekintve 

! attól, hogy próféta akartam lenni in patria a 
í mi közmondásulag nem megy ; eltekintve a nép- 
I szerűség teljes hiányától. melyben életemben 
1 mindig bő részem volt; s eltekintve más nem 
| részletezhető okoktól: sokkal könnyebb s kel

lemesebb volt hinni azoknak a kik az ellenke- 
i zőt állították, az az azt, hogy a bányászatot nem 

kell félteni; mert van még elég kiaknázni való, 
! csak föl kell tárni, mert hiszen ha az áll, ak- 
; kor nem kell egyéb, mint szorgalmazni a kor- 
| Hiánynál, hogy bocsásson rendelkezésre tovább 
i is mentői több százezerest a még elrejtett kin- 
| esek felkeresésére, s ezen kincseknek földol

gozó sál io z , gőzzel hajtott intézeteknek létesíté
sére: s az óriási veszteség vissza fog térülni, 

! mint visszatért már vagy kétszer a régebbi 
| időkben.

(Csakhogy sajnos a korábbi és a mostani 
i hanyatlás között egy mondhatni óriási időköz 

fekszik, mely időközben a bányász nem aludt, 
j s átkutatta az ereket csapásuk s dőlésük irá

nyában. részlten a mező, részben a fejthetőség 
' határáig; s ha meg is kell engednem, hogy 

ereink ama tulajdonsága mellett, hogy nagy 
részben fészkek vagy lencsék alakjában tar
talmazzák az érezbeágyázásokat, még talán

számos ily fészek kikerülte a későbbi kutatók 
figyelmét; csakhogy* tekintve azt. hogy az ily 
netaláni hagyatékoknak főbb keresése még ak
kor is nehézséget okozott, a inig a folyosók 
nyitva voltak, most hogy nagy részük bedőlt, 
csak óriási költséggel volna létesíthető, a mely 
semmi arányban sem állna a várható eredmény
nyel, a bányászatnak ez utón való föllendité- 
sétől le kell mondanunk.

Már most pedig tekintve azt, hogy az erek 
igen kevés kivétellel csapásuknak mind akétirá- 
nyábanvégig át vannak kutatva : hogy dőlésük irá
nyában még kevesebb kivétellel a fejtbetőségi 
határ nem csak elérve, de túl van haladva, 
váljon hol keressük reményünk horgonyának 
azt a kedvező talajt, melybe az megfogódzék.

Az egész szélaknai, Miksa-, István-, Zsig- 
mond- és Andrásaknai bányászat helyét pótol
hatja-e maga Paehertárna az ö ezüstjével a 
Mihálytárói határon? Vagy pedig Ferenczakna 
tegye, végső föllobbanásával? Vagy pedig Isten- 
áldás a Teréz feléri csekélyke oszloppal, vagy 
a Bertalan és Smindtenrinntárón még föl-föl 
bukkanó Biber teléri zuzóérczfészekkel? váljon 
ezen tényekkel szemben nem fogják-e jogosult- 
nek találni, ha a múltra való hivatkozást e te
kintetben egy értékűnek tartom azzal, ha X. Y. 
azért, mert 20 -30 éves korában egy életveszélyes 
betegségből fölgyógyult, abba, teszem azt 80 
éves korában belé esve, ismét biztos gyógyu
lást várjon. Itt valamennyi életszerv kopott, el
használt volta, amott az életforrás, a fejthető 
közök hiú nya ugyanazon eredményt kell hogy 
szüljön ; a feloszlást.

No de az optimizmus nem volna az, ha nem 
hunyna szemet a tények előtt s mely, ha tény-

T Á R C Z A .
Kép egy város utópikus jövőjéről.

(Folytai ás.)

Boldog az az állam, melynek minden egyes pol
gára hasznos tagja az egésznek, s mely állam minden 
egyes polgárának megadja a megélhetés módját arány
ban a szolgálattal, melyet, a polgár, mint az állam, 
mint. a társadalom tagja kötélességszerltleg teljesít; 
az az állam, melyben nincs proletariátus, s igy nincs 
meg a korhadás ama csirája sem, mely az egészet 
romba dönti, mindig tovább tóvá bb terjedvén, inig 
meg nincs mólyelyo/.ve u tfireatlnloin miudoii rétege.

S mi hozza létre á proletariátust V Maga az állam, 
a társadalom, felszeg intézkedéseivel, igazsíigtalansiigá- 
vnl, erélyteleuségével.

11a valakire kötelességeket ró, adjon neki jogo
kat is, lm megkívánja töie, hogy a iiiizérdekack is 
szentelje erejét, intézkedjék ngy, hogy az a közérdek 
annak magánérdeke is legyen, mert ki hordana szive 
sen követ oly épülethez, nteiyból ö ki van zárva és 
annak soha semmiféle hasznát sem látja ! V

Könnyítse meg az állam a megélhetési viszonyo
kat s akadályozza meg azt, hogy a vagyon a többség 
rovására, oly egyeseknél halmozódjék, kiknél az a for
galomból kivett hóit töke marad

Arányban az állam a bért a munkához «  nem 
a czimhez, mert -  lássatok egy képet a jelenből! — 
nézzétek ott fényes berendezésit irodájában ama jól 
táplált nagyságos, inéi lóságon vagy épen ekrzellvuliés

urat. Hazája ki ludja hol? Nyelve, orzelme idegen; 
talán nevét sem tudja tisztességesen alátirkantani.

Munkáját elvégzik mások s <3, lehet, azt csak 
megbírálni is képtelen; de azért van fizetése rengeteg,

, S az a lej, mely helyette gondolkozik, megirigyli talán 
' Suceit koplalási művészétéért. Nézzétek, hogy pnll'esz- 
; kedik ; csak a neve leírására akkora helyet igényel, ' 

melyen más ember világot ölelő eszmét tudna szóba 
! alakítani.

Es hányán vannak ilyenek?!
l)e hányán vannak olyanok is, kik, bár ama jól 

: táplált úréval hasimé szellemi képességeik ?) és szór- 
: galmuk i?t által szint oly polezra irdemesitvék, befolyá 
i sós ismeretség hiányában kénytelenek kevésbbé szép 
I czimmcl megelégedni, mely estimmel, sajnos, nem já r 

dijjazus, s mely magyarán igy hangzik : „munkakerülő", 
másként : „naplopó11.

Nem lenne-e ezelszerU mind a két fajtát kényszer
munkára Ítélni?! Lehetne annak szerét ejteni, s igy 
lassanként apadna a haszontalan kenyérfogyasztók 

; száma
De hát! Az államnak, a társadalomnak nincs 

! ehhez elegendő őréivé, s igy terjed, gyarapszik a szel- 
; lemi és anyagi prolotnritaus.

Most nézzetek a jövőbe, mely sohasem virrad 
reálok, mert elálljálok az útját.

Nézzetek a Míves tükröt, es tanuljatok arról, a 
i mert látni fogtok; tanuljatok s a szerint cselekedjetek, 
i hogy, ha ti nem, legalább unokáitok Hálátoknál jobb 

kort éljenek. Folytatása következik.)

A gyorsírásról.
A mai karban, mikor gőzön nyargalunk, felhőkön 

úszunk, a villámmal írunk és a nappal festünk", mikor 
mindenben csak az időkimélésre fektetjük a fösulyt, a 
közönséges irás mellett még egy más Írásra is van 
szükségünk, melylycl képesek vagyunk az élő szót rep-' 
lében a papírra vetni. Ez az irás a gyorsirászaf (steno- 
gratiai. A szónoklatokat csak ennek segítségével örökít
hetjük meg, csak ezzel Írhatja le az ember gondolatait 
oly gyorsan, a mint azok agyában meglögamzanak.

Már a régi rómaiak és görögök is arra törekedtek 
j hogy a közönséges Írásjegyeivel, különböző rövidítések 
I alkalmazása által az elő beszédet követhessék, Később 
1 ezt egyszerű írásjelek, botüelhngyások és rövidítések 

által akarták elemi, hogy nem minden siker nélkül, 
arról ránk maradt retorikai munkák tesznek fényes 
tanúbizonyságot A középkorban akadtak egyesek , 
a kik a meglevő primitív rendszert tökéletesítették, 

i akadtak olyanok is, kik egészen uj stenografiai rend- 
' szerekkel léptek fel, melyek azonban kevés kivétellel 

nem feleltek meg eredeti czélukuak.
A modern gyorsírást Gnhelsherger Foivncz alkotta 

1817-ben . mely hazájából Németországból az egész 
müveit világra elterjedt. Jelenleg már minden mü
veit európai nyelvre át van Hitele, a magyar nyelvre 
Markovit* Iván alkalmazta. Ezenkívül elterjedt rend
szer még hazánkban a títolze Fény vesy-fele. A
gyakorlati igényeknek inkább az előbbi felel meg, 
azért minden valószínűség szerint ennek van szebb jövője.

A gyorsírás két részre oszlik: levelező és vita
minra. Az előbb a közönséges Írásnál ötszörié nagyobb

Mephisto.
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lég iiiiu‘8, teremt magának alapot légvárainak j 
fölépítésére, azért nincs is reményem, hogy j 
meggy ftzzem á 11 itásaimma 1

Pedig a város jövőjének biztosítása erde- i 
kéhen okvetlenül szükséges a teljes valónak j 
meg- es elüsinerese. ( 'sakis ez képes e város j 
hatóságát és polgárait a kellő erő kit ejtésére i 
bírni, hogy más élettorrások után kutasson s 
azokat megszerezze

llogv az optimisták reménye mennyire liin s 
mennyire alaptalanoka bányászattolvirágozhatását . 
illető állításaik, az iránt legjobban meggyőződhet
nék a közönség, hu az illetők kijelölnek ama telér- 
részeket. melyek még nincsenek föltárva s me
lyek föltárása már meglevő es meghizlmtó ada
tok alapján jövedelmező fejtésre nyújt kilátást. 
Az ezek megjelölése nem fogna talán kimaradni, 
de a közöknek kimutatását es azok fejthetösé- 
gének adatokkal való leigazolását hiába vár
nék és pedig nemcsak a bányászatnál általán 
érvényes oknál fogva, hogy a kőzetbe látni 
nem lehet, de azon okból, mert a mint említeni 
bátorkodtam: a fő erek esapásszerüleg átku
tatva lévén itt csak az ösmert szintek közötti 
uj szintek létesítésével lehetne némi maradéko- 
kát találni, s ki merne a mostani viszonyok ! 
között, ilyen semmi biztos sikert sem ígérő ! 
vállalatba fogni, vagy annak kivételit ajánlani? 
dőlés szerint pedig az erek elmeddősödése min
denütt határ szab a bányászatnak.

Az előadottakból meg lehet Ítélni ama ál
lításnak jogosultságát, hogy a selmeezi bányá
szatnál a föltárás el volt hanyagolva. Ha jól 
emlékezem, már 1814-ben el lett határozva, hogy 
Magdolna-aknát. délnek a legszélsőt, melyből a 
korháztelér föl lett tárva, föl kell hagyni azon 
okból, mert omlás történvén benne, helyreállí
tása a fejtési közök szegénysége miatt nem volt 
ajánlható. Ezen akna feneke pedig alig 50 mé
ternyire volt a II. .lózsef-altárna szintjétől, eb- 
fői látható, hogy a fő-, a kórház-ér már ekkor 
át volt kutatva ezen mélységig, s hogy a ké
sőbbi fejtés csak úgy volt lehetséges, hogy az 
elődök mohóságukban a legjobb után sokat ki
hagytak. a mit késóbbi-n nagy költséggel föl 
kellett keresni épen az által, hogy két folyosót 
egy guritóval összekötve ebből rendszeres föl
tárást eszközöltek. El lehet képzelni, mennyire 
bizonytalan volt itt az eredmény, s mennyi költ
séget nyelt el az ilyen föltárás, s minő terje
delemben kellett Űzni. hogy az üzem folytonos
ságát biztosítani lehessen. Sokat föl kellet tárni, 
liogv kevés jót kaphassanak, miután a legszebb 
köznek, majd föl. majd lefelé, vagy oldalt esé-

gyorsaságot biztosít, inig a vitairás, mely az előbbinek 
mintegy folytatását k« pe/.i, a leghevesebben elmondott I 
szonolat leírására is alkalmas. A gyorsírásban minden > 
egyes betűnek megvan a maga jele, mely a közönséges j 
Írásnál jóval rövidebb és egyszerűbb A magánhangzó- , 
kai jelképileg jelöli. így két mássalhangzókat jelképi ! 
lég jelöli./ így kel mássalhangzó közt, „e" betűt olva
sunk, ha azokat egyszerűen egymás mellé Írjuk „a** t j 
olvasunk közbe, ha az elsőt emeljük „i**-1, ha mélyítjük | 
„n"-t, ha öhlösitjűk, „o*‘ t. Ezen Kívül a képzőkre, ra- • 
gokra es a gyakrabban előforduló szavakra bizonyos ! 
törvényszerűség szerint alkotott rövidítések vannak, pl. j 
súg ág, lói - lo ; \agy néhány szó, mint jel, nem J 
f e l ,  r;i'l, ig y  slb. kezdőbetűjével jelöltetik, inig kevés, j 
akar utolsó betűivel vannak ilyen rövidítések is, hol- j 
doy  bog, rürid - rövid, lévén - lén stb. A vitairás j 
nagyold) fokú összevonásokat és bclükihagyásokat ! 
használ.

A stenografia megtanulása korántsem oly nehéz, 
mint a milyennek azt a laikusok gondolják . 20—26 
óra alatt alaposan meg lehet tanulni a levelező Írást, 
mit' a vitairás elveinek elsajátására sem áll több idő, 
természetes hogy a kellő gyakorlat nem maradhat el. 
sokan sajátítják el magánszorgalomból azt a művésze
tet^!. mel\ meg a nők közi is utat tört magának. 
Most már női gyorsírókor is leiezik, sőt újabb időben 
képesített gyorsírás tanárnőink is vannak már. íme hi 
zonyiléka annak, hogy a nők tinóm ujjai nemcsak

*) A magir.Iias/'niilatrft leginkább ajánlható Bódog János 
,A magyar gyorsirás/at tankönyve’1 c/.imii miivé Kapható a szer
ionéi Budapesten (Központi íötávirda .
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sek vetettek véget. Ez az állapot több mint 
egy század óta tart, a miből is meg leltet ma
gyarázni a nagy hullámzást is az eredmények
ben a szerint, a mint a telepvezetés több. keve
sebb kitartással s részben szerencsével folyt. 
Ezeket tudva bátran állíthatom, hogy úgy az 
1821. évi utazó, mint Eipold is indokolatlanul 
állították a föltárás hiányát. Vagy hogy is le
hetett volna vagy (>00 vájárt a fejtésnél fog
lalkoztatni föltárás nélkül éveken át. hiszen ez 
kész közöket föltételez, melyek annyira nem 
voltak, hogy egy-két telepet kivéve az éven
kénti előirányzatok csakis légből kapottak vol
tak. Pedig Hogy iáin embernek minő terjedelmű 
közök kellenek, megtudjuk, ha egy egy ember 
teljesítményét csak két köbméterre téve hónapon- 
kint ezt öUO-szor vesszük. Ekkép kapunk 12"0 
köbmétert hónaponkint és 14400 köbmétert éveit- 
kint. Ha a fejtett erek mind 2 méter vastagok 
is volnának, ezen mennyiség előállításához egy ; 
200 méter hosszúságit, és 30 méter magas ősz- j 
lopra vau szükségünk. 10 év alatt pedig olyanra, 
melynek 72 méter a magassága, 100(1 méter 
hosszaság mellett. Pedig az erek ily vastagsága 
inkább kivétel, s miután a teljesítmény is ren
desen nagyobb, a fönt kimutatott hosszúság és 
magasság 30—40 % -kai is nagyobbodik, 

i Vége köv.)

Torna mester ün k jel entése.
lluber József, városi turuatanitó jelentési’ a Vili. 

álialános német loniaünnepeiyről s .ez ez alkalommal 
Inti tapaszt a la Iáiról

A tekintetes városi tanács !894. jnlius !4-én 
keli 3821. számit megbízása és igazoló okmánya folytán, 
melyért egyben igaz köszönetéinél fejezem ki. a Boros/ 
lóban tartott Vili. általános német lornaünnep dyról s 
ott szerzett tapasztalataimról következőkben bátorkodom 
jelentésemet lenni:

A lulajdonképeui ünnepélyt julius ló tól 20 áig 
tarló clóünnepély előzte meg, melyet julius 21-én szom
baton. a lóünnepélv kezdése követett a német- és 
oszt rák ország minden vidékéről érkező tornászok ün
nepélyes fogadtatásával, mely alkalommal, a szívélyes 
üdvözlő beszéd végeztevei, 200 énekesből álló kar 
üdvözlő dalt haugozlatoll.

A lakások kijelölésé ulan. még szombaton. 21-én 
délután, a külön bekerített 220 m. hosszú és 110 ni. 
széles játéktérén, különféle lornakörök botgyakorlatai 
tartattak. Esti 7—9 óráig kölcsönös üdvözlések, meg 
ismerkedés, dalok elének lése a diszrsarnokban, mely 
fából épült es (iö. un márkába került. (L. a mel'éklct).

Vasárnap, 22-én reggel 9 órakor kezdődött a 17 
tornakömek a diszmenetliez való felállítása. E 17 tor
nakör összesen majdnem 22.000 tornászt számlált. Min
den egyes tornakört jelmezes csoport előzött meg. (L. 
h. melléklet!. A diszmcncl II órától 3 óráig tarlóit a 
disztormttereii érve czélt. Itt 4 órától ü óráig 4000

horgolásra és főzésre alkalmasak. Megbeesülhetlen hasz
nál veszi a stenograliának a kézépiskolai tanuló, de 
különösen az egyetemi hallgató a tanár magyará
zatának lejegyzésénél, valamint fogalmazványok, jegy
zetek készítésénél; egyébiránt alig van életpálya , 
melynél a gyorsírás sikerrel nem volna alkalmazható, 
azért a parlament falai közül mar régen elszabadult 
az élet minden körébe.

A Gadclsber-Markovits rendszerű gyorsírást hazánk
ban az „Országos magyar gyorsiróegvesölet’* terjeszd 
Ebbéli törekvésében 27 vidéki gyorsírókor támogatja. 
Majdnem minden középiskolában nyitnak tanfolyamo
kat, esetben évenként átlag ;.0OO tanuld sajátítja el Marko- 
vits slennografiáját, van a központ: egy egyesületnek szak
lapja és egy szépirodalmi folyóirata azonkívül évenként 
több mü lát gyorsírászati mezben napvilágot Lassanként 
egesz külön irodalom keletkezik, a tekintetben azonban 

i meg nem értük utói a külföldet, például. Németország
ban meg a ktaszikusok müvei is megjelennek gyorsírá
szatiül Írva. Az egyesület minden évben kél irásver- 
senyt tart, bál az érdeklődő közönség személyes meg- 

i gyóződés szerezhet az ifjú tietnzedéu elölialadásáról. 
A 81 oIze Fényvessy gyorirók is alakítottak újabban 
egy országos egyletet, tanfolyamokat is nyitnak a kö
zépiskolában, de olyan szép eredményi még korántsem 
tudnak felmutatni, mint a fentemlitell rendszer.

Még némely embernek a gyorsírásról alkotott 
ferde nézetét akarom megczáfolnt, ezek többnyire a 
tárgy nemismereseból szármáznák. így sokan azt állít
ják. hogy a gyorsirott szöveg nehezen olvasható. A 
közönséges írásban is némely embernek oly sajátságáé

tornásztól véghezvitt szabad gyakorlatok, f) -8  óráig 
toruajátékok, melyek kizárólag csak is labdajátékokból 
állottak, 8 -1 1  óráig a tornászai történelméből vett 
mutatványok, buzogánygyakoilatok és a diszesarnokban 
tartott hangverseny töltötték ki a műsort.

Hétfőn, 23 áu délelőtti 7 -1 1  versenytornázás;
12—3 óráig diszlakoiua. melyen azonban csak 2000 
résztvevő volt; 4000-nél több üdvözlő sürgöny érkezett, 
igy Selmeczbányárúl is Az idő rövidsége miatt azon 
bán csak Vilmos császár, Feroncz József császár és 
király, Umberto olasz király Ő Felségeik, a svajeziak, 
Coburgok stb, sürgönyei olvastattak fel. 3—8 óráig 
versénylórnázás, bot és buzogánygyakorlatok, torna
játékok labdával; 8 —11 óráig mutatványok és hang
verseny a diszesarnokban.

Kedden. 24-én reggeli ó órakor a tűzoltók gyű 
korlátú a városi színházban, 7 11 óráig versenytornázás,
délután 3—8 óráig tornázna a korláton, toruajátékok.
1 • óráig hangverseny.

Szerdái), 25-én S 11 óráig egyesek versenytor 
názása, egyszersmind 50—70 éves tornászok verseny 
futása, 200 in. távolságra. E távolság befutásánál az 
első lett 33 másodpcrczczel ; az utólsó i4 másodper 
ezet igényeit A legidősebb, 69 éves tornásznak csak 
39 másodperezre volt szüksége a távolság befutására.

Hat (G) tornacsapatot képeztek 40—50 éves férfiak, 
kik 3 korláton és 3 lovon tornáztak. Délután 3—5-ig 
versenybirkózás, 5*/2 órakor a győztesek ünnepélyes 
kihirdetése és megkoszorúzása ; 9 óráig hangverseny, 
a Liebieh magaslat nagyszerű kivilágítása oda és fák 
lyás menettél való felvonulás.

A versenytornázásnal 75 poinl volt az elérhető 
legmagasabb rekord. A 153 versenytornász közül 29-en 
nyerlek tölgylevélkoszorut és 122en dicséretet. Az I. 
diját (55 prizt-el Manőver nyerte el, a Il-ikat Line 
burg és Berlin, a III-kal Drezda.

Csütörtökön, 26-án a tornászok egv részének 
hazautazása, vagy torna kirándulásokhoz való csatlako
zása : a Budapestre és a magas Tátrára való kirándu 
fisra 100 nál több résztvevő csatlakozott. (L. C. mellék
let, ünnepi füzet 150 oldal* 1 11.

Ezeket röviden előrebocsátva, bátorkodom a töb
bire áttérni.

Miután 1000-nél több tornataniló és tornasegéd 
vélt jelen, a tornászok szabad mozgásának megőrizi) e- 
tésc végett, szigorúan meg volt tiltva a szerlornázás 
nak szánt, bekerített térre belépni, hová csak a torná
szóknak, a versenybíróknak és rendezőknek volt belé
pésük.

Mégis sikerült nekem és Chicagói kollegámnak a 
versenybírói zöld karszadagot elnyernünk, mely bárhová 
a szabad bcléphctést biztosította.

E kollegámon kívül voltak ott a viiág minden 
részéből, igy 1 Afrikából, 1 Londonból, 4 Svajczból, 3 
Itáliából, Cliikagóból összesen 3, Budapestről 3 és 
Selraeczbányáról 1. Németország es Ausztria összesen 
körülbelül 22.000 fejjel volt képviselve. Hogy ekkora 
embertömeg fogadása, elhelyezése, ellátása nem csekély 
gonddal, fáradtsággal, s tekintve az ünnepély nemzeti 
jelentősségét, felelősséggel is jár, az elképzelhető, annál 
inkább illeti meg dicséret az intézőket, kik mindenről 
a lehető legjobban gondoskodtak s igy a jelen voltak 
a tapasztalt vendéglátással és vendégszeretettel meg 
lehettek elégedve.

kézvonásai vannak, liogv másnak nem kis megerölle- 
i lésébe kerül ezeknek kibelüzése. Így vagyunk a gyors
I Írással is. Abban az esetben, ha valaki elhunyja veti 
: írását, nagyon természetes hogy nem kis dolog ezen 

hieroglifeknek értelmét kihozni. Vaunak olyanok is, 
kik azt hiszik, hogy a gyorsírás által a tanulónak 
közönséges Írása romlik el. Ennek ép ellenkezőjét 
állítom az által, hogy valaki a vékony vonásokat a 
vastagoktól megkülönböztetni és a betűk viszonylagos 
nagyságát feltüntetni kénytelen — mint ez a gyorsírás
ban van — Írása, nem hogy nem romlik, hanem úgy 
finomságban, mint szépségben határozottan nyerni fog. 
A gyorsirászat nehéz voltára vonatkozó állítások már 
az előbbiben lettek megcáfolva.

A gyorsírás ma már meglehetős elterjedettségnek 
örvend, csupán az a baj, hogy többféle rendszer van. 
ii 'Helyeit, hogy mindnyájan egyforma eszközökkel töre
kednének agközös czél^fclé. Hanem erősen hisszük, hogy 
nemsokára eljön az idő. mikor a kevésbbé helyes rend 
szerek követői felhagynak meddő küzdelmükkel és az 
„egységes" magyar gyorsírás terjesztése által szegődnek 
a nemzeti kultúra szolgálatába.

Utópia az, hogy a gyorsírás valamikor kiszorít
hatná a közönséges Írást. Mint gőzmozdony feltalálása 
által nem lett felesleges a szekér, vagy mint a távírda 
nem szorította ki a levélpostát, úgy nem fogja sohasem 
a kursiv Írást kiszorítani, hanem mind a kettő béké
sen fog ezentúl is egymás mellett megférni.

11riesinger Frigyes.
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Ez általános német loriiaünuepélynél a figyelmes 
szöpilélöuek föltűnheti if, hogy a Icstgyakorlatok iránti 
hajlam mintegy meggyük erező ti, m i  re vált a néme
teknél, s igy niagynr.T/.haló meg az, hogy a labdajáté
kok különféle nemei a zsenge gyermekkortól kezdve a 
késő w nsigig sportszerben Űzetnek, mely testedző 

gyakorlatok nálunk Magyarországon, talán lejebb érin
tendő okokból, igen szórványosan tűnnek fel, vagy 
■pen el vannak tiltva.

Pedig, mint az említett tornallnnepélyen meggyőződ
tem, a magyaroknál sokkal inkább meg van a ruga
nyos erő, Ügyesség és bátorság, mely kiválló tornász 
képzésére szükséges. Meggyőződtem arról kivált a szer 
tornázás alkalmával, a kúszásnál, ugrásnál és súly
emelésnél, mely testgyakorlatokban a budapesti torna
ünnepélyeknél egyenrangú eredmények éretlek el. ba 
nem is oly nagy számban. Ha a sorgyakorlatoknál és 
sok másban a magyar tornász sok tekintetben túl is 
szárnyalja a németet, egyben sajnos, még nagyon 
hátra vagyunk s e z : a nötornászat. A boroszlói torna- 
ünnepélyen volt alkalmam csodálni azon szabatosságot, 
melylyel a fiatal hölgyek a szabadgyakorlatokat vé
gezték, a kitartó erőt, melylyel még a 2—2 kilós 
súlyzókat is kezelték. Ezek után nem fog meglepni, 
ba fölemlítem, hogy nemcsak gyermekleányok, de fiatál 
hölgyek s z e r e k e n  is tornáztak s meglopó ruganyos- ' 
ságot s ügyességet fejtettek ki. Pedig itt is az anyag 1 
nem oly jó, mint a magyar női fiatalságnál.

Nem letiue e ezélszerübb a gyakran tulságig vitt j 
tánezleezkék, tánezmu'aíságok helyett, részben torna
órákat honositam meg a leányok, fiatal hölgyek szá
mára V ! De sajnos, e tekintetben sokféle előítélettel, 
bal felfogással es teljes tájékozatlansággal találkoznak , 
a fiatal hölgyek és anyák részéről, kik a helyett 
hogy leányaikat buzdítsák a testet, lelket edző fornagya
korlatokra, még a megleső tornakedvet is megronlani 
igyekeznek, inkább élnézvén, sót pártolván azt, ba a leá - j 
nyok forszírozott táuezban nyernek nagyon is múlandó, j 
s nem ritkán halotti díszül szo'gábmdó diadalkoszorut.
E tekintetben a német sokkal józanabbul s ésszerűi) 
beu gondolkozik. Nem mondom, hogy ott nem fáni 
czolnak, de a gyermekek s tanuló ifjúság ott ki vannak 
vannak zárva a tánczbúl s igen helyesen, mert a 
fejlődő testnek képzésre, edzésre van szüksége, a táncz 
pedig épen az ellenkezőt eredményezi. Nézzük csak a 
tanuló ifjáságot i t t ; alig teszi le tankönyveit odahaza, 
alig engedhet pihenést fáradt szellemének, már siet a 
táncziskolába, házi mulatságra, nyári mulatságra, es min 
dentitt csak táncz. A zsenge Itidő alig bir megküzdeni 
az iskola por káros hatásaival, s már uj küzdelmet 
erőszakolnak rá a tánezterem még gyilkosabb porával 
S ez áll nem csak a fiukra, de a leányokra nézve 
még inkább, kiknek testi fejlesztésére épen semmi sem 
történik, legkevésbbé pedig városunkban. Sajátságos az, 
hogy bár nem csak Budapesten, de minden más vá
rosban, hol magasabb leányneveló intézetek vannak, 
a leányokra nézve kötelező a tornázás, de itt nem. 
Szerény véleményem szerint kötelessége volna minden 
szülőnek, hmilomik. tanárnak, hogy a leányokban a 
tornázás iránti kedvet íölébres/tve, kellőleg szabályzóit 
és ellenőrzött tornatanfblyamobban a leendő nők testi 
épségéről , kitartásáról , edzéséről, fejlesztéséről, gon
doskodjanak, kivált a hitoktatóknak igen szép feladat 
jutna e téren, növendékeik s ezek szüleinek a leány 
tornázás ellen esetleg táplált előítéleteinek mcgczáfolása 
a leánytornázás pártolása által , azon feladatúkkal 
szorosan összefüggő elvből indulva ki: „Ép testben 
ép lélek".

E kis eltérés után bátorkodom azon meglepető 
semnek kifejezést adni, hogy mint értesültem, német 
országban a tanuló ifjúság toruázásánál a katonai gya
korlatok teljesen ki vannak zárva, mi nézetem szerint 
nem egészen helyes.

A katonai gyakorlatok előképzésül szolgálnak a 
jövendő katonai szolgálatra, de elegendőnek tartanám, 
ba ezek csak a középiskolák VII ik osztályától kezdve, 
s akkor is nem a testfejlesztő rendszeres tornaórák 
ío v ására tartatnának.

E mellett, már a kedvező óssbeúyomás miatt is, 
igen előnyös volna az egyes osztályokóeli ifjúság 
eg\enruházása vagy legalább egyenlő sapkak viselésé
nek reudszeresitére, mint az mar sok tanintézetnél szo
kásos.

A mi a 40—70 éves férfiak toruázásál illeti, az 
a korhoz mérten, mindenkinek ajánlható, kivéve a 
versenyfutási, mely rám nevettető Itatással volt.

A magyar tűzoltóság becsületére és dicséretére 
meg Leli meg említenem, hogy az nem csak kiállja 
versenyt a némettel, de határozottan jobban van szer
vezve, gyakorlatai szabatosabbak, ügyesebbek.

Rátérve a lapok ama megjegyzésére, mely szerint 
a boroszlói tornnünnepelyen 7Ö8 baleset fordult elő, 
mely a mentőtestület, segélyét vette igénybe, azt kissé 
túlzottnak tartom ; delta áll is.'csak megnyugtatásomra s 
elégtételül szolgál nekem, mert itteni fornatanitói 2n

I
I éves működésem alatt csak 3 baleset fordult elő, 

melyek szintén csak a fegyelem be nem tartásából 
j következtek, s igy sok szülőtől rossz néven vett katonai 
| szigorom csak igazolt, mert a balesetek megakádályo- 
j záset, előfordul hatatlanságai czélozza.

Kegyes megtekintés végett bátorkodom végül 
I mellékelni A.a díszcsernek, B. a diszmenet vázlatát; ('.
| az ünnepély alkuiméból kiadott emlékiratot; 1). a minta 
I szakaszok tervét. a vcrsenybiró&zalagot és jelvényt 

összesen (1 darabban.
Jelen szerény jelentésemet á tekintetes Törvény- : 

j hatóság kegyébe s figyelmébe ajánlva, vagyok 
alázatos szolgája 

Ilii Imi- .Józsi-/' városi tornatanitó.

Különfélék.
Bányász halála. A Forencz-József aknán 

| Kalincsják István és Mozer Mihály bányamunkások 
j együtt dolgozva, közölük az előbbi a mintegy 150 
j  méternyi mélységbe zuhant, honnan csak összezúzott i 

teste került a felszínre. Mózer Mihály esés közben meg- j 
fogódzott s igy szerencsésen megmenekült a haláltól. <

- -  A korponai m agyarok  hálája . A korponai j 
magyar intelligentia hálás köszöneté jeléül emléktár
gyat adott át főt. Novotny János szebelébi plébános 
urnák aug 26-án, mert Szt. István napján a korponai róni. 
kath. templomban, a Korponai magyar intelligencia 
felérésére magyar szent beszédet tartott. Az ünnepelt 
uieglialottan válaszolt az emléktárgyat átnyújtó bizott
ságnak és örömét fejezte ki, hogy alkalom volt neki 
adva magyar szent beszédet mondani oly lelkes 
hívek előtt. Az óvóütinop befejezése és a küldöttség 
eljárása után magyar szokás szerint muguum áldomás 
következeit Geleta István uradalmi gazdatiszt vendég 
szerelő házánál. r. I.

Óvoda ünnepe. A szelídéin állami ovodn 
alig. 26-án tartotta egv évi fenállása óta első zárfln- 
nepélyéi. A zárvizsga a szebelébi ' lakosság élénk részt- 
véte mellett ment végbe. Korponáról ott voltak : Czi- 
bulya László járás, főszolgabiró Líbertini József kir. 
járásbiró Nedcczky Árpád szolgabiró és Miklósi Pál 
tanár, Az ember szemei önkénytelen megnedvesedtek 
az. örömtol, látván ezen fényes sikert és hallván ezen 
kis tót gyermekek ajkairól zengeni a magyar szót. Oly 
benyomást tett reánk mindez, hogy Szelídében az 
államnyelvnek az alapja meg van vetve. Ezen siker 
láttára nem mubiszlinlom el köszönetét mondani első 
sorban Czibulya László főszolgabírónak a magyar ügy
nek e kerüld ben páratlan apostolának, a ki az óvoda 
létesítése körül önzetlenül fáradozott. Nem kisebb el
ismerés illeti Geleta István urat az óvoda főgondnokát, 
a ki a magyar ügy iránti buzgóságából az intézetet 
egész szeretettel .felkarolja és a kinek köszönhető, hogy 
a mily mértékben a szebelébi lakosok ezelőtt ellen
szenvvel fogadták az állam e jótéteményét,, oly mérték
ben örülnek most, úgy hogy versenyeznek a németi 

j kitűnő óvodával. Köszönet a szorgalmas és buzgó óvó
nőnek is. /.

A h ad gyako rla tok  színhelyéről. Nógrádme 
gyében mindenfelé nagyban folynak az előkészületek 
Az országutakat és vármegyei utakat javítgatják, jó 

j karba helyezik Hont es Nógrád vármegyében minden 
; drágulni kezd. a széna és a szalma, habár dunai uszály 

hajókon napról napra nagy taUnniiány-szállitinány érke
zik Esztergomba, honnan szekereken viszik tovább.
A kirá'yváró Ralassa-Gyarniaton villávilágitást rendeznek 
be. Az utczakon IX) zászlókkal feldíszített árboczol ál
lítanak föl. A király a Balassa-Gyarmattal szomszédos j 
Szecxénybe is át fog rándulni, hol a vármegye állít fel j 

: diadalkaput
Válási okok. Francz iaországban válási ok, ha 

a férj féleségét, gyermekei előtt összeszidja, ha a nő 
vonakodik férjével a színházba menni, vagy ha a térj 
rosszul bánik anyósával, vagy mostoha gyermekeivel. 
Romániában akármilyen okból elválaszthatja a biró a 
házasfeleket, ha meggyőződik, hogy tovább együtt élniök 
lehetetlen. Massacbusetlben és Missisippibcn válást ok az 
ópium vagy egyéb!) k-ábilo szerek élvezete. Oroszor- 
országban korlátlanul a papságé a döntés, de a váló
per költségei oly nagyok, hogy csak a leggazdagabbak 
viselhetik cl Portugáliában a nő kötelessége, ba csak 
nem tart. a válástól, mindenhová követni a férjét az 
ország határain belül. Azonkívül Portugáliában tilos 
a nőnek férje beleegyezése nélküli nodalmi munkáit ! 
közzétenni.

Piano és forte . Tudvalevő hogy a két foga
lom körül forog az egész muzsikai rendszer. Meycr- 
becrröl. a Hugenották híres szerzőjéről el evenitették 
föl mostanában azt az anekdotát, hogy mint karmos 
tér csak akkor volt megelégedve a dobos pionéjáva, 
mikor az már a vezóvcl nem is érintetté a dobbőrt. 
Bülöwról szintén beszélik, hogy egy szimfóniái n pró
bán valamelyik zenei tétéinél erősen rárivált a do
bosra: Forte! A dobos hatalmasan beleütött. Mikor a

tételt ismételték, Bfllow ismét kiáiltja: Forte: A dobos 
meg jobban beleesap. A harmadszori ismétlésnél Rüiöw 
megint odaszól: Forte!

— De kérem, - mondja a dobos — úgy ütöm, 
hogy majd beleszakad a dobom.

— Ep azért figyelmeztettem, ön fortissziino dobol, 
holott a szerző csak fortét irt elő.

A közönség köréből,
.Mindazon ismerőseimnek és szives jóakaróimnak, 

a kiktől az idő rövidsége folytán személyesen búcsút 
nem vehettem, ez utón mondok szives „Isten hozzád" ot.

Haitsch Samu.

Nyilttér.
Ege*./-.elvem. min tázo t t  l-'oti iá id  okot mint 

egy 4őü különböző fajban|. méterenként Só  k itol 
ÍJ frt <»*» krig valamint fekete teher  cs s / in e -
selyemszöveteket k itol 11 Irt <».» k rig  szállít 
— sima, koezkás, csikós, virágos, dainaszoit minőség
ben (mintegy 240 féle dispositió és 20CHJ különböző 
szili és árnyalatban) szállít posiabér és vámmentesen 
l le iineherg  <«. les. kir. udv szállítói selyt ingva ra  
Ziirielihen. Minták postafordulóval küldetnek. 
Övájczba ezimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. ‘2

H i r d e f é s  ek.

T s . x x -\j l 1 ó -c l 1
felvétetik egy tisztességes 
házból való 13—14 éves fin 
Waltersdorfer és Markvard 

köny vkö tészetébe.

T

A
1894. év 

1822. szám

Zabszállitási hirdetmény.
A szélaknai m. k. báiiyabivatalnál 1894./Ö5. évre 

1600 liectoliter jó  minőségű zab szükségeltetvén, felbi- 
vatnak a szállítani vállalkozók, hogy f.O kros bélyeggel 
és egy kilogram zab mustrával ellátott Írásbeli, lepe
csételt ajánlataikat f. évi szeptember 30-ig délután f> 
óráig ezen kir. bányahivatalnál nyújtsák In*.

F e lté te lek :
1. hogy a hektoliterekben kikötött ára zab súlyá

nak megnevezése mellett betűkkel és számokkal kitün
tetve legyen és követelletik, hogy a zab lieKtolitereii- 
kint. legalább 44—46 kg sulylyal bírjon.

2. Biztosítékul a felajánlott értek 10%-a készpénz
ben vagy bizlositékképes értékpapírokban az ajánlathoz 
csatolandó, mely biztosíték az ajánlat elfogadása esetén 
a szállítás kifogástalan teljesítése után vissza fog szol 
gáltatn i;

3. oly zab, mely nem bir a kívánt és a vállalKozó 
által fel ajánlott sulylyal, vagy mely minőségére nézve 
az átvevő bizottság által bármi okból kifogásoltatnék, 
átvétetni nem fog.

4. köteles vállalkozó, az általa felajánlott zab 
mennyiséget legkésőbb f. évi október bő végéig hiány 
nélkül a szélaknai raktárba beszállítani ;

Kisebb zabmennyiségre is fogadtatnak cl aján
latok, ba azok a fentebbi feltételeknek megfelelnek;

6. végre a selmeczi íu kir. bányaigazgalóság fenn- • 
tartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok 
közül bármelyikei tetszése szerint elfogadhassa, esetleg 
valamennyi ajánlatot vissza utasíthasson.

M. kir. bányahivatal
Szélaknán 1894. évi augusztus 27.

W ieszner, kir. főmérnök, főnökséged.

P ozsony , Ju liu s -lió  1894.

T. ez.
E zen n e l van  szerencsém  becses tudom ására 

hozni, m iszerin t Juresk.a Já n o s  lip tó -rózsahegy i 
lakos  üzletem ből e lb oesájta to tt és  többé jo g o sítv a  
n incsen , sem  m e g ren d e lé se k e t „E red e ti S in g e r“ 
v a r ró g é p e ir e  fe lv e n n i, sem  ped ig  nevem ben 
p én z ek e t á tvenn i.

„E re d e ti S in g e r“ varrógépe im  k izá ró lag o s  
e lad ásáv a l h e lyettesem  D r e c b s l e r  I g n á c z  
lír b ízato tt m eg. Tisztelettel

Niedlinger G-
Pozsony,

Löriuczkapuulcza f». sz.
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Táncxtanilási jelentés!
Vau szerencsém a helybeli es vi

déki t. ez. közönség b. uuhnuásáia 
hozni, ll"i(V egy

láiiczianitasi ta
nyitok, s o7.t*n uj tanfolyamot f. é. szept. 
5-ón kezdem meg a Városi Vigadóban.

Oktatásom tár***yát divatos-, tár
sadalmi- és mütnnc/.ok : Quadrillo á la 
oonr. körmagyar. llallctsolo ós Kreutz- 
polka nj valamint szépészeti test
gyakorlat. mint az ifjúság- testi kikép
zésének alapfeltétele, ideértve a helyes 
állás, járás és testmozgás tanítását is. 
képzendik. a tanórák délután 6 órá
tól kezdődnek. Felnőttek számára este 
8 órától. A n. é. közönség becses 
pártfogását az idén is kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Guttmann Samu táneztanitó.

FJöíeges jeleníés!
Alólirott tisztelettel értesítem 

a nagyérdemű közönséget, 
hogy 1894-ik évi november 

havaban
S o l i i i o c v . l n i m  :í n

nyitok.

Mély tiS7telette!

Szöllősy Manó,

: x x x x x x x x x , x x x x x x x x y  o o o o o o o o o o o o o q o ö o o o c

Van szerenesém a n é. közönség
nek becses tudomására hozni, hogy 
Üzletemben

fii és tyeriiisiraliatárt
rendeztem he; miért üzletemben min
dennemű s bármely évszakhoz viszo
nyuló kész fiú- és gyermekrubák min
denkor s a legjutányosabb áron kap
hatók. E melléküzlet berendezésével 
megrendelőimnek több Ízben kifejezett 
kívánsága folytán csak a tisztelt kö
zönség érdekének s nagyobb kényel
mének törekedtem eleget tenni; miért 
is az a versenyképességet minden te
kintetben kiállja, annál is inkább, 
mert tőlem telhetőleg igyekezni fogok, 
hogy mint eddig, úgy ezetul, uj üzle
temben is, a t. vevőközönség igényei
nek mindenben a legpontosabban meg
feleljek.

Jahn Viimos.

vxxx>
2 T  e  1 h . i  " v  j  ü l

a nagyérdemn közönség; becses íijíyeliiiét a. következő hirdetésre:
legculansabb Üzleti . “ ájovszky Mihály, vózsmlcMan lúvrt, a

csizmadia egylet tulajdonát kepezó épületben (Kauf- 
Haus) elhelyezetett asztalos műhelyét, épület, bútor 
stb. asztalos munkát, javítások s mindennemű 
szakmájába vágó munkák olcsón és pontosan tel
jesít tétnek.

Picéin Alajos, alsó utczai Sóitz féle házban 
levő órás üzletét, mindennemű zseb-, fali- és álló 
óráit, valamint a Hasch-féle aranyműves üzletéi, 
a takarékpénztár tulajdonát képező házban.

Polkoráb József, kamaraház melletti asztalos 
üzletet és első központi disztemelést reudző inté
zetét, koporsó raktárát és mindennemű szakmájába 
vágó munkáit.

S tanga Adolf és fia, elsó sclmeczbányni sze
mély és teherszállító üzletét.. Alapittatott 1873. évben.

Suhaj Péter, férfi szabó, egyenruha és gyer
meköltöny készítő üzletét arozsauteza melletti épü
letben. Választékos szövetminták, különösen olcsó 
árak és a legdivatosabb facon.

Uhor Ferencz, ezipészüz letet a városház 
épületében lévő uj bolthelyiségbeii kész czipőrak- 
tárál. Koszit mérték szerint női, férfi s gyerrnek- 
czipőket; elvállal mindennemű javításokat stb, 

Veisz Sándor, bérkocsi üzletét a volt Bogya- 
féle ^Kis lyuk- épületben, álló hely az apáeza 
kolostor melletti téren. Minden pillanatban ren
delkezésére áll a n. é. közönségnek csinos tiszta 
fogatával, jó lovával.

Velies G yörgy, mézeskalács üzletét, jó izü 
mézsütemény, viaszgyertya, szurokfáklya, viasz 
diszmü és templom áru raktárát saját, házában.

Zajácz János, férfi es női czipész üzletét az 
alsó utezában, lévő Baumcrt-fele házban javítások, 
valamint mindennemű, szakmájába vágó megrende
lések gyorsan és olcsón észközöltetnek.

Zanzotto  Lajos, a Ilovorka-féle házban lévő 
szoba és czégtábla festő üzletéi és minden e szak
mába vágódiszes és Ízléses kiállítású munkáit, ara
nyozások. in üképek és képek javításai készit-

A tisztelettel alant felsorolt selmeczi üzleti ezé- 
gck és vállalattulajdonosok, annak kiemelése mel
lett, hogy jutányos árak. szolid eulans üzleti eljárás 
és pontos kiszolgálás mellett főtörekvésük leend a 
n. é. közönség teljes megelégedései kiérdemelhetni, 
ajánlják következő üzleteiket:

Bachmann Nándor, kovács miihelyét az 
Alsó utozábun fekvő saját (volt Kozák-féle) háziéin, 
mindennemű kovácsmunkáit olcsó és tartós kivi
telben, minden e szakmába vágó javítások, stb. 
elfogadtatnak és kifogástalanul' eszközöltetnek 
Fgyanít! több tanom-/, felvételre kerestetik.

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

Bogya János, .Szent lláromságtéren levő bor 
és söresarnokát . éttermét, mindig friss, kittinő 
minőségű hordó, valamint palaczksöreil, kiváló 
konyháját, természet s feliér es vörösborait, stb 

Bukovits István, a \olt Lcstyánszky-féle 
vendéglőben, kitűnő, hamisítatlan, természetes fehér 
és veres borait literenként 30 kitol 1 Irt 20 kiig 
kifogástalan jó konyháját, palnczkHírcit Előzékeny, 
gyors kiszolgálás. ízletes villásreggelik.

Chautka Ferencz. a Ztmskal-léle 
lévő bútor- és épületasztalos műhelyet ; 
miudenm-mü szakmájába vágó munkákat 
ott Chautka Ferenczné női szabóüzletet

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

..ENTREPRISE DES POMPES FUNÉBRES", 
Murgács-féle házban a legm odernebb viszo
nyokhoz képest berendezett tem etkezési vál
la la tá t; épület- és bútorasz talos üzletét, va
lam int dús érez- és fakoporsó s mindennem ű 
ko szo rú rak tá rá t az Ó-postaépületben. Minden
nem ű b izatásokat pontosan, gyorsan  és olcsón 
teljesiti. A „G eneráli" triesti első rangú  biz
tositó  tá rsu la t föügynökségét is elvállván, 
elfogad élet, elemi károk stb. elleni biztosi-

házban 
e lv á lla l  
I gyan

tásoka t s mindenben 
e ljárás t garantirozza.

Foltin János, az Alsó ulezuhan Zlinszky-fele 
házban levő, a legnagyobb igényeket is kielégítő, 
elegánsan berendezett fodrásztfjÉpél, elózékeuy, 
liliom kiszolgálással.

G reguss Antal, sütőházát, saját házában 
kórház utrza), bolti helyiségét a Bnumerth féle 

házban, rozs- es buzakenyerét, mindennemű friss 
süteményeit, mandolás kétszersültjét, valamint kész 
morzsáját, stb.

özv. Gulrich Józsefné, a n é. 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.

Gwerk Mihály és Károly testvérek , a ne
met templommal szemben fekvő Scliosztál féle ház
ban lévő szabó és ezipészüzlctükct, elvállalnak 
férfi- gyermeköltönyök, egyenruhák, férfi, női 
gyermekezipők csinos gyors és olcsó készítését s 
mindene szakmájukba vágó munkáikat a legdi
vatosabb kivitelben.

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

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

K rause József, templom berendezési műter
mét. Templom berendezési munkák és templom 
lés lesek kivitele vagy felújítása minden stylni.-mben 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kiállításig-. Szen
tek szóin-.i fából, a legíinomabban festve és ara
nyozva. Szoba- és czégtábla festés minden nemben 
legszolidabb munka, mérsékelt, árak mellett.

Mat.zán Ferencz. mtibútor és épületasztalos 
i'/h'tol. bolti, gyógy szertárí es templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús bútor, ko- 
porsóraktúrát mindennemű szakmájáb avágó munkát. telnek.

CACAO-CHOCOLAT

M A E S T R A N I
(%' . a .t,

O L C S O  A R A K .  K Ö N N N Y E O L D H A T Ó

<  ’ A <  A <  >

l l >.| | M M I  t l t l l  n n i í S K U .

ELADÓ SZÖLÖVESSZŐK.
Fajtiszta, peronospóra mentes sima és gyökeres csemege és borfaj

S Z Ő L Ő  V E S S Z Ő K
mintegy 70 fajban valamint amerikai vesszők és ezekre eszközölt sima zöld-oltványok 
jutányos Árban kaphatók Bedo József jegyzőnél Esztergom-Szt.-Györgymezön. 

------■ Kívánva árjegyzék bérmentve küldetik, b e b ---------------

XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

küld 8 —lo mark utánvéttel. Nem tetszőket 8 
napon belül franco visszakllldve kicserél.

Árjegyzék, ápolás leírása in g y e n .------
W. Heering in S t.-A ndreasberg  427.

(Provinz Hannover.)

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Sfllrnecibányán 1894.
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