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—  Kéziratok nem adatnak vissza. ZZZ

Rudnói és divékujfalusi Rudnay Béla 
főispán beiktató ünnepe Selmecz- 

bányán.
Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros közönsége 

őszinte tisztelettel szokott adózni az érdemnek s ezen 
érzelmének külsőleg is készségesen ad mindannyiszor 
kifejezést, a mikor erre alkalma nyílik.

Készséggel ragadta meg legutóbb is az alkalmat 
egy oly férfiú iránti tiszeleténék és bizalmának nyilvá
nítására, a kit a közpályán kivívott siketéi és kiváló 
egyéni tulajdonainál fogva tisztelni és becsülni tannlt.

E férfiú Rudnay Béla ö méllósága, Hontmegye és 
Selmecz-Bélabánya szab. kir. bányaváros ujonnnan ki
nevezett főispánja.

Városunk sajátlagos helyzeténél fogva közönsé 
gllnknek csak nagyon gyér az érintkezése a szomszé
dos megyék és városok lakosságával, sem ipari sem 
kereskedelmi vagy egyéb érdekei nem utalják erre. 
Újabban azonban nyílt egy tér, a melyen az intelli- 
gensebb, a számot tevő része közönségünknek mind 
sűrlibben kezd érintkezni nemcsak a közvetlen szomszé
dokkal, hanem a távolabb megyebeliekkel is ; ez az 
egyesületi élet tere, s e tekintetben különösen a F. M
K. Egyesület az, mely a kulturális őzéiért lelkesülőket 
időnként nagy számban gyűjti egybe.

E téren tanultuk ismerni uj főispánunkat első 
sorban és pedig többeknek közvetlen lapasztalata foly
tán, kik közvetlenül szerezték azt a meggyőződést, 
hogy ő volt az egyesületi élet lüktető ere, kiváló szel
lemi vezetője. Imert akaratereje s kitartása, czéltudatos 
működése nagy részben alapvetője az egylet mostani 
sikereinek, melyeket felvidékünk magyar kultúrájának 
(erjesztése tekintetében felmutat.

Az itt kifejtett tevékenységét, akaraterejét, pártatlan 
igazságszeretetét átvitte ő méIlóságaImagasabb állásaiba 
is, átvitte a törvényhozó terembe s ál komáromi főis
pán! székébe is . Tudjuk mindannyian, hogy ezekkel az 
erényekkel jön hozzánk is, ezért nagy e város közön
ségének öröme Ő méltósága kinevezletése fölött.

Jól eső érzssel nyivánitá ez örömét közönségünk 
e bő 11., 12. és U3-án ő méltóságának itteni tartózko
dása alkalmával, melyről, valamint érkeztéről a követ
kezőkben emlékezünk meg:

Főispánunk fogad ta tása .
Rudnay Béla főispánunk ő méltósága e hó 11-én 

az esti vonattal érkezett városunkba. A vasúti állomé 
són nagy számú díszes közönség elén Oesovszkv Vilmos 
kir. tanácsos polgármester fogadta a következő be
széddel :

Méltóságos Főispán ur!
Selmeez-Rélabánva sz. l-ir. város közönsége, mély 

hódolattal fogadta 0  esász. és apostoli királyi Felsé
gének azon elhatározását , hogy Méltóságodat ezen 
városi törvényhatóság főispánjának kinevezni méltóz- 
tafolt.

A város közönsége örömmel üdvözli Méltóságodat 
ezen állásában és egész bizalommal ajánlja fel szol
gálatát.

Mö!lÓ8ágos Fóispáu u r !
Ha valaha, úgy a jelen időszakban, midőn bá 

ayá8zatunk, és ezzel a város jövője felett a döntő pil 
lanat megérkezett, van szüksége c városnak a nagy- 
méltóságú kormány hathatós pártfogására.

Miért is bátorkodunk Méltóságodat mint a nagy 
méllóságu kormány képviselőjét tisztelettel kérni, hogy 
jelen válságos pillanatban városunk ügyét felkarolni 
kegyeskednék.

Üdvözölvén ekkép Méltóságodat, s működésére az 
Isten áldását kérve , városunkat becses hajlamaiba 
ajánljuk. É ljen !

A fogadtatás után bosszú kocsisortól kisérve vo
nult be a főispán ur ő méltósága a városba a in. kir. 
bányaigazgatósági épületig, a hol leszállva ó mélló-

ságát Hültl József inínisteri tanácsos bányaigazgató 
i látta vendégül. A nagy Közönség lelkes él jenekkel vált 

meg ő méltóságától, az inlelligcntia nagy része pedig 
(elkísérte a kamaragrófok képcsarnokával díszített nagy 
terembe, a hol a szives házigazda dús estebéddel várta 
s vendégelte meg szívesen látott vendége tisztelőit.

A b e ik ta tó  ünnep.
Másnap 12-én reggeli (i órakor mozsárlövések je

lezték a beiktató ünnepet, mely !• órakor a városház 
tanácstermében a közgyűlés megnyitásával, illetve a 
Nagyboldogasszony templomban Isteni tisztelettel vette 
kezdetét, melyet Podbragyay prépost-plébános nagy se
gédlettel végzett.

Az isteni tisztelet után Ó Méltóságát. 8 tagú kül
döttség hívta meg a székfoglaló közgyűlésbe, mely 
küldöttség elindulását, felvonulását s megérkeztét iiat 
mozsárlövés jelezte. A városház lépezőzetén két kis 
lányka Szilnyai Miczi és Krausz Erzsiké szőj) bokrétát 
nyújtóit át főispán ur ő méltóságának kedves megle
petésül.

A beiktatás általános lelkesedés mellett folyt le.
Az elnöklő polgármester) bevezető szava után 

a Tóth Gáspár tiszti ügyész áltjai felolvasott esküt a tü- 
ispán ur ó méltósága letevőn/*., követkérő székfoglaló 
beszédet mondotta:

Egy épen oly hazafias, mint fontos feladatai tel
jesítésén buzgón munkálkodó szabad királyi város 
kormányzatát veszem ő es. -'-s ap. kir. Felségének 
Urunk királyunknak legkegyelmesebb rendelkezéséből 
és a magas kormány megtisztelő bizalmából e perezben 
á t; teszem pedig ezt azon elhatározással, hogy én is 
azok közé lépek, kik ezen város felvirágzására teljes 
odaadással és lelkesedéssel működnek közre; én 's 
önökkel együtt fogok városunk boldogulásán dolgozni 
és örömöm lelik abban, ha sikerülni lóg fejlődését, hala
dását munkámmal biztosi la ni.

Es midőn ily elhatározással és ily őszinte jó  ér
zelmekkel lépek a város éiérc, akkor biztosíthatom 
önöket, hogy csak azon nemes szándék és jó indulat, 
értelmében cselekszem, melylyel az országos kormány 
tagjai is ezen város irányában viseltetnek.

Valóban méltán sorozom főispánt feladataim lég- 
fontosabbjai közé ezen sz. kir. város szellemi és anyagi 
érdekeinek lehető kielégítését, hiszen a magyar állam 
jövendő fejlődése, nemzetünk megerősödése körüli mun 

. kában döntő szerep ju t a városoknak; az ő hivatásuk 
| a magyar nemzeti kultúra terjesztése, és e részben j

különösen a nem m agy;ar ajkú m•p által lakott vidé-
kéken ók a góczpontjai azon sí keres tevékenységnek,
melynek orvemlő tanúja a mai nemzedék ; az ó hiva
tűsük a politikai >■s az egész közeli[-tben nagy szerepet
bi/.losiiaui m: tgiikn 'Zen a mai kor liberális, eg\ el)
1 ősi lő iránya e részbell c:.•yenesm ke<]\ez a \árasoknak,
mert bennük nagy szellemi élet és ere összpontosulván,
ezen eleven elel, ezen '-lemi eró érvényesülést keres
az egész közéletben és pedig az eddig útban állott

| sokfele korlátok ledőlte következtében joggal és si 1 
1 körrel.

Ugyancsak a városoktól várbaljuk a segítséget . 
; közgazdasági bajaink leküzdésére; ma már mindenki 

tisztában van azzal, hogy az egyoldalú mezőgazdaság i 
vajmi kevéssé elégítheti ui az ország lakóit, és hogy 
anyagilag erősödhessünk, hogy a mezőgazdaság ter
ményeit értékesíthessük, szükséges nemcsak a meglevő 
ipart fejleszteni, de folyton kell igyekeznünk a lakosok
nak uj kereseti forrásokat nyitni, uj iparágakat hono
sítani meg; ez pedig csakis a városokban és csakis 
a városok segélyével képzelhető és lehetséges.

Ennyire át lévén hatva a városok hivatásának 
fontosságától , temészeles, hogy nem esem kétségbe ; 
azon városok jövője felett sem, melyeket az eddigi kereset 
módokban beállt általános változások újabb időben érzé
kenyen sújtottak: ilyennek tudom Selmeez Bélabánva 
szál), kir várost is, melynek lakói által űzött legfonto
sabb keresetinód, az ezüslbányászat ma világszerte

nagy válságon megy keresztül; és t. közgyűlés legyen 
szabad azon véleményemnek adni kifejezést, hogyha 
mi sikerrel akarunk a válság következményeivel szembe 
szállni, úgy nem arra kell törekednünk, hogy iné stei 
séges utón, kizárólag állami áldozatokkal tartsuk az 
eddigi terjedelemben fenn a megszokott kereseti forrást, 
mert hisz az ily mesterségesen fenlartott keresetmód 
nem szokott életképes lenni, hanem igenis oda kel 
hatnunk, hogy keresetünket egészséges alapokra fék 
tessük, az itt folytatott bányászatot fokozottabb munka, 
val es Körültekintéssel lehetőleg jövedelmezőbbé tegyük, 
és lm egyes munkaerők ott az, uj viszonyok következtében 
keresetre nem találunk, úgy más iparágak megbonositá 
sávul, más keresetforrások nyitásával kell a bajokon 
segítenünk; én azon őszinte jóindulatnál fogva, me ly- 
lyel ezeu város iránt viseltetem, arra is kérem, hogy 
ne várjunk mindent az államtól, hanem a város és 
polgárai erejének és kezdeményezésének felhasznál asá 
val is legyünk meg mindent, a mi a lakosok megél 
bélését, sőt gyarapodását biztosítani kepes. Jól tudom, 
hogy e részben már sok történt, és nem is uj irány 
kezdése az én feladatom, hanem feladatom azok közé, te
hát ÜnöKközé lépni, kik épen olyan bazatisággal, mint vá
rosunk iránti szeretettel, áldozatkészséggel és buzgósággal 

i dolgoztak eddig is ezen irányban. Együtt fogjuk keresni 
a módokat, melyek az ezen irányban való sikeres ha
ladási biztosítják, és kérem egy pénzig sem kételked
jenek az én legjonb irányú ezélzataimban és az én 
b u zgó közremii kéjesembe n.

Midőn imént kiemeltem, hogy ne várjunk mindent 
az államtól, távol állott tőlem ezzel azt mondani, hogy 
az államnak nincsenek kötelességei a városok irányában ; 
sőt ellenkezőleg, a városok fontos hivatása kötelességévé 
teszi az államnak egész szervezetét, intézményeit, de 
háztartását is úgy rendezni be, hogy lehetőleg biztosítsa 
a városok fejlődését, módot nyújtson a városoknak 
feladataik teljesítésére; ebhez képest az önkormányzati 
jogot a lehetőleg tágabb korlátokig kell azoknak meg 
adni, a kulturális intézményeket azokban az államnak 
is hivatása szaporítani, feladata az iparnemek fejlődését 
biztositó intézkedéseket tenni, és hogy a városok kötel
meiknek megfelelhessenek, szükséges költségeikre a vá
rosokból befolyó állami jövedelmeket bizonyos arányban 
nekik átengedni. Ürömmel emelhetem ki, hogy sok 
kedvező jel van, mely biztat, hogy ezen kivánalmaknak 
a kormány és a törvényhozás részéről a jövőben is 
elég lesz téve.

Valóban az állam ilyen támogatása annál indo
koltabb, mert. a városok fejlődése a körülöttük fekvő 
vidék anyagi és szellemi haladására szintén döntő súly- 
lyal bír.

Tck. közlörvénvliatósági Bizottság! kitűnő előd 
mán veszem át ezen szab. kir. város vezetését, kiben 
mindazon jó tulajdonságok megvannak, melyek egy 
férfiút a vozérszorcpre feljogosítanak. hogy hasonló 
irányban sikerről haladhassak, ebhez a tisztelt törvény
hatósági bizottság és a nagyérdemű kir. tanácsos pol
gármester ur vezetése alatt álló kiváló tisztikar 
szives támogatását a lesz szükségem, kérem úgy szives 
támogatásukat, mint bizalmukat.

Ezek után a icgszivélycschben üdvözölve a bi
zottság tisztelt tagjait, kérem hangoztassák velem együtt

Éljen a király. Éljen a Haza,
Éljen 8c Imccz-Béla bánya sz kir. város!
A főispán elassicus beszéde elragadta a közön

ségét, mely meg-megújuló lelkes éljenekben nyilvánitá 
tetszéséi.

Az éljenek leesillapulta után Szitnyai József tőr 
venyhatós'ági főjegyző szóllott, a következő tartalmas 
beszéddel üdvözölvén ő méltóságát a város közönsége 
nevében :

Méltóságos Főispán Ur!
Tekintetes törvényhatósági Bizottság!
Mélyen tisztelt s szívből üdvözölt vendégeink !
A közélet fejlődésének kiapadhatatlan forrásából
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úgyszólván minden pillanatban, u.jabb meg újabb ala
kulások támadnak.

Ily ujabbi alakulás kezdete ezen városi törvény
hatóság közéletében a jelen pillanat is, melyet nem
esük hagyományos Uuuepélyessége, de és még inkább 
belső tartalmának s értekének jelentősege emlékezetes 
s nevezetes mozzanatiá minősít.

Hiszen alkotmányunk évszázadok óta fennálló 
rendje szerint ma azon frigy nyer szentesítést, mely 
ót hónappal ezélőtt, érzékeny fájdalmunkra megszakadt 
s mely ma feléledve az állami hatalom képviselőjét 
köztőrvenybatősagunk s közigazgatásunk beiktatott 
kormányzójává avatja.

S ha elragadtató azon eszme jelentőségének s 
melységének jelképi értelme, mely hazánk történelmé
nek tanúsága szerint akkor nyilatkozott meg, midőn 
a honfoglalás vezérei a honszerzés és a közös véde
lemre kötött frigy szentségét, saját vérllkkzl megerő
sítették, ép oly megható, s ép oly magasztos azon 
férfiak székfoglalása is, kik alkotmányunk jelen rend
szerében a törvényhatóságok vezetésére vállaikozták.

Hűnek beigazolására nincs okunk az emlékezet 
világitó sugarávál a messze múltak homályába hatolni 
be, elég jelenleg azon eskü tartalmára utalnunk, melyet 
a Főispán Úr O Méltósága az imént tett le törvény 
hatósági bizottságnak kezébe és elég újólag átérezni 
azon varázsló hatást, melyet 0  Méltóságának az imént 
elhangzott ékes székfoglalója keltett s sziveinket lel
kesedéssel ihlt8eéggel s odaadó tisztelettel töltötte el.

De ép azon körülmény, hogy ma azon kétoldalú 
viszonyt ünuepeljllk, mely a Főispán Úr U Méltósága 
és a tekintetes törvényhatósági bizottság közt törvény
ben gyökerezve fennáll, mulaszthatatlan kötelességünkké 
teszi, hogy az imént felavatott frigy ünnepélyes hete 
tózé8eül mi is megnyilatkozzunk, mi is hitet valljunk 
azon irányzatokról, azon alapelvekről, melyek minket 
úgy alkotmányos hivatásunk betöltésében, mint egyéb 
ethikai s közbatósági feladataink megoldásában ve
zetnek

Mert habár nyitott könyv városunk múltja, mely
nek minden lapja arról tanúskodik, hogy törvéuyható- 
ságunk 8 közöusége mindenkor hivatásának magasla
tán állott, lehetetlen meg nem újítanunk, lehetetlen 
fel nem elevenítenünk azon rendíthetetlen ragaszkodást 
és azon türhetlen hűséget, níelvlyel az alkotmány s 
ennek minden szerve iránt viseltetünk.

Hiszen a hazafias erények s a honpolgári nemes 
jellemvonások csak az által vállnak állandó sajátunkká, 
ha azokat állandóan gyakoroljuk, ápoljuk és fejlesztjük.

Mindezektől áthatva első sorban szivünk osztat 
lan jobbágyi hódolatával <» császári és apostoli kir. 
Felségének azon legfelsőbb elhatázozásáért adózunk, 
melylyel városi törvényhatóságunk főispánjává Méltó' 
ságos rúd női és divékujfalusi Rudnay Béla urat legke- 
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott, és valljuk, hogy 
ezen jobbágyi hódolatunkat, hűségűnket s ragaszkodó 
sulikat legkegyelmesebb Urunk Királyunk, a legalkot- 
máuyosább fejedelem iránt végiglcn ápolni s szentül 
megőrizni fogjuk.

Hasonló azon tisztelet is, mely ezen város közön
ségét az ország jelen kormányával szemben áthatja; 
mért meg vagyunk győződve, hogy a magas kormány 
s ennek minden egyes tagja egyes egyedül a haza 
javának előmozdítására, a nemzet boldogitására és ugv 
az országos, mint a helyi érdekek ervényesitésére. tö
rekszik.

E bizalom által kezdettől fogva vezéreltetve soha 
sem tévesztettük el szemeink elöl a történelemből 
merített azon tanulságot, hogy az államok s nemzetek 
életében két fontos rugó működik, melyek a népek 
sorsának alakulására elhatározó, mondhatni döntő be
folyást gyakorlanak s melyeknek egyike az önfenn
tartás, másika a fejlesztés rugója.

E tanulságot a jövőben is követni akarjuk annál 
inkább, mert jól tudjuk, hogy a mig az egyik a nehéz 
küzdelmek árán szerzett vívmányok megtartását biz
tosítja, addig a másik a korszellem ujabbi kívánalmait 
8 az általános haladás eszményeit megvalósítja.

Ez irányú törekvésében nem egy példáját adta 
törvényhatóságunk, hogy úgy hazafias, mint törvényes 
kötelességei (önfeláldozó lelkiimeretességgel teljesíti, nem 
egy példáját adta, hogy a magas kormány korszerű 
reform törekvéseit m éltatja. és hogy soha a haladás 
követelményei elöl el nem zárkozott.

Mihez képest jogos önérzettel liivatkozliatik ma 
arra, hogy a rövideden ismertetett ezen zászló fennen- 
lobogtatása ósb&nya városunkat nemcsak az alkotmány 
erős sánczáva de a kedvezőtlen ethnograpfiai viszonyok 
daczára a magyar állameszme, a nemzeti kultúra 
védő bástyájává és a haladó jogrend életképes ténye
zőjévé avatta.

Ilyetén viszonyok közt kétszeresen kedves előt
tünk azon megnyugtató s örvendetes biztosíték, melyet 
a Főispán Úr Ó Méltóságától arra nézver nyertünk, 
hogy ó benue ezen törekvésünk s haladásunk tetterős

előliarezosát s rendíthetetlen támaszát tisztelhetjük, uieit 
úgy annál nagyobb buzgosággal törekedhetünk eddigi 
vívmányaink megóvására, szeplőtlen hírnevünk megtűr 
fására s haladásunk korszerű fejlesztésére.

8 habár az Í. mécs, melynek világánál évs/.ázadoK u 
at u föld alatti kincsek honába hatolva ezekkel a 
nemzet \agyonüt gyarapítottuk és a kietlen vidéken 
virágzó várost alapítottunk , alig adhat végtelen 
Ariadue fonalat a csüggcdetlenül reménykedő bányász 
kezében örvendetes a most zöldelő oáz megtartására és ha 
bár ős iparunk kérdésessé váll lete helyébe ujabbi lét
feltételekről kell gondoskodnunk, mi komoly aggodal
makba ejt, — a magas kormány hazafias áldozatkész
ségé s jóindulata mellett szilárdan hisszük, hogy ezen 
nehéz küzdelmünkben a Főispán ur Ő Méltóságának 
fenkölt szelleme, bölcs kormányzata s tapintattal páro 
suló tettereje azon iránytűnk, azon vezérlő csillagunk 
lesz, mely a kibontakozás révéhez bizton elvezet.

A miért is biztató reménnyel, osztatlan bizalom 
mai s hamisitlatlan szeretettel sorakozzunk kormányza 
tünk lelkes uj vezéréhez, ki megértette velünk, hogy 
mind azt pártfogása alá veszi, mi e város közczéljainak 
megfelel, s ki arrról biztosítom, hogy lelke egész me 
legével s a rendelkezésére á!!ó minden törvényes esz
közzel közérdekeink megvédésének szilárd támasza lesz

Sorakozzunk köréje azon Ígérettel, hogy a köz- 
igazgatás széles ágazatai körül kifejtendő tevékenysé 
gét s a közjó iránti törekvését, nemcsak a tiszti kar, 
de az összes közönség odaadasa s változatlan hálája 
fogja kísérni.

Végül pedig a bizalom lelkesedésével, az igaz sze
retet melegével üdvözölve ö Méltóságát körünkben, arra 
kérjük az Egek urát. hogy beiktatott főispánunk mű
ködését a legjobb sikerrel s áldással koronázza, s őt. fel
hőtlen megelégedésben sokáig éltesse családjának bol- 
dogifósára, városunk örömére és a haza javára! Éljen.

A szép beszédre őszintén felhangzott éljenek le- 
csillapulta után főispán ur ő méltósága jogával élve 
Nyitray László biz. tagot tiszteletbeli tanácsnokká, 
Krausz Vilmos György bizottsági tagot tiszteletbeli ár
vaszéki ülnökké, Vörös Ferencz v. aljegyzőt tiszteletbeli 
főjegyzővé s Klein Frigyes rendőrkapitánysági Írnokot ; 
tiszteletbeli rendórfogalmazóvá nevezte ki, — kik a 
betegség következtében távollevő aljegyző kivételével 
azonnal letették az eskütj

Ugyancsak az ülés folyamán határozatba ment 
az, hogy a székfoglaló ülésben elmondott beszédek 
egész terjedelmükben a •vendégek névsorával együtt 
jegyzőkönyvbe iktattassanak s a  főispáni beiktató ünnep 
minden részlete emlékkőnkben örökít tessék meg s 
közzététessék.

V endégeink.
A beiktató ünnepen Hontmcgyénck küldöltciképen 

a következő vendégeket volt szerencsénk körünkben 
látni: Czibulya László, Podliorszky László, Sánilia Béla, 
Somogyi László, Holzcr János, Toldy László küldötteket.

A kü ldö ttségek  tisztelgése.
A közgyűlés után a m. kir. bányaigazgatósági I 

épületben Hliltl József ministeri tanácsos vendéglátó 
házánál fogadta Főispán ur U Méltósága a küldöttsége 
két, kik tisztelegni kívántak előtte.

Elsőnek jelent meg a törvényhatósági bizottság 
és városi tisztikar Ücsovszky Vilmos királyi tanácsos 
polgármester vezetése mellett..

A r. k. egyház küldöttségét Podhragyay Pál 
prépost-plébános, az evang. egyházét HUndel Vilmos 
főesperes, az izraelita hitközségét Dr. Kapp Jakab : 
elnök vezette.

A kir. hivatalok is tisztelegtek Hűlt) József mi
niszteri tanácsos vezetése mellett.

A főispán ur mindegyik tisztelgés alkalmával 
szellemesen válaszolt az egyes üdvözlésekre, igeu kel
lemes benyomást téve a jelenvoltakra.

A diszebéd.
Délután 1 órakor a Városi Vigagóban kezdődött 

bankett fényesen sikerült. Elsőnek szólalt fel Rudnay 
főispán a király ő felségére os felséges családjára emel
vén poharát; Szituval József főjegyző a főispánra, a 
főispán a városra, a polgármester a kormányra, Dr. 
Stuller Gyula a főispánnéra, Hciircz Hugó a lionti kül
döttségre és Hontmegyére, Hűn (lel Vilmos főesperes 
Hliltl József minist, tanácsosra a vendéglátó és köz- j 
ügyeink iránt érdeklődéssel viselkedő áldozatkész pol- j 
gártáisra, mint a bányászat képviselőjére , Farbaky 
István orsz. képviselő a volt főispánt Roszner Ervin ] 
bárót eltette. Rudnay főispánnak a selmeczi hölgyekre i 
mondott köszöntőjére a terein karzatán lévő nők sorá- I 
hói Oesovszkv Vilmosné, polgármesterünk szellemes i 
neje mondott rögtönzött köszönetét a nők nevében, 
éltetve az uj főispán családját. Mondtak még felkö
szöntőket a bányászati és erdészeti akadémiára s a vá
ros hatóságára stb.

Fáklyásm enet.
Esti 7 órakor imposans fáklyasmenetet rendezett 

a varos közönsége, melyben 300 fáklyás, a bányász-

zenekar, a polgári dalárda vett részt, utóbbi két szép 
dalt adva elő. A város közönsége nevében’ Állmán 

, Imre városi levéltáritok e mélyen átgondolt szép beszé- 
; det mondotta általáuos tetszés között:

Meltóságos Főispán U r!
i Selmecz-Bélabánya sz. kir. v. közöusége a legmé- 
| lyebb tisztelettel járul Méltóságodhoz a mai szép Unne- 
i pen, midőn egy ősi intézmény kötött megújuló frigyet 
i a törvényhatósággal, s az aratokon az öröm pírja lán

gol, a kebleket a lelkesülés érzete hevíti s felemeli a 
magasba, honnan lehull az önzés békója, s a bilincseiből 

: kiszabadult ember magasztos érzelemmel hódol a közös 
I érdeknek.

A közügyek iránti lelkesedés minden politikai 
társaságnak elengedhetetlen feltétele s szükséges köve- 

; telménye, mely az egyest az általánoshoz fűzi, s mely 
j nélkül a társadalom mint a feloldott kéve felbomlik.
! Azért helyesen mondja halhatatlan Írónk, br. Eötveös 
■ József, hogy hol az egyeseket közös érzet nem köti 
j össze, hol az egymás mellett álló részeket kölcsö- 
; nős vonzalmak nem hozzák érintkezésbe, a társaságnak 
. csak romjai maradnak, csak az anyag, de melyből 
: organismus csak akkor válhatik, ha annak feltételei 
! az anyagot újra alkotják.

Meltóságos Főispán úr! Us bányavárosunk polgár- 
I sága mindenkor, a régmúlt időben is híven szolgálta a 

közügyét. Ez volt azon isteni lángoszlop, mely ót 
í az élet tevékenységének ösvényén szüntelen vezette, ez 
I tartotta fenn, ápolta, fejlesztette, az idegen, német és 
I töt ajkú lakosságnál mindennemű viszonyok között az 
| országos törvények iránti tiszteletet, az önfeláldozó ha- 
j zaszeretetet. A körülmények szerint munkát, vagyont, 

vért áldozott e város a haza oltárára, Kölcseynk azon 
intelméhez híven: „Minden áldozat kicsiny azokhoz 
képest, melyeket tőlünk a bazáuak kívánni joga van.“

S az utódok elődjeik bazafiságában a legkevésbbó 
sem maradtak hátra, s napról napra jobban észlelhető, 
hogy begyeink között magyar nemzeti szent érzés honol, 
s hogy e város, mely szivében eddig is magyar volt, 
ajkára nézve is mind jobban magyarrá lenni törekszik, 
minek tanúbizonysága, hogy mig a 70-es években 
ritka volt itt a magyar szó, ma már nemcsak a müveit 
középosztály társadalmi nyelve kizárólagosan magyar, 
hanem nincsen egy intézményünk sem, melynek ne volna 
magyar az ügykezelése. A magyar nyelv városunkban 
tért. hódított magának mindenütt, a társadalomban, az 
iskolákban s az Isten házában, s Méltóságod mai ékes 
székfoglaló beszédjében méltán nevezte városunkat a 
m agy arság góezpon tjá n ak.

De mily őszinte e város közönségének érzelme 
a hazai ügyek iránt, mily igaz a lelkesedés, mely 
azokból kifolyólag a sziveket álhatja, ép oly őszinte, 
igaz s osztatlan azon tisztelet s ragaszkodás is, mcly- 
lyel Méltóságod iránt viseltetünk, s melylyel a mai 
ünnepélyes alkalommal Méltóságodnak hódolunk. Ezen 
mély tiszteletünket s ragaszkodásunkat Méltóságodnak 
fényes tulajdonságai, a közpályán, a közigazgatás terén, 
majd a társadalomban, főleg mint a felvidéki közmive- 
lődési egyesület volt alelnökének és ujj á terem tőjének, 
továbbá a törvényhozásban elért sikerei eléggé indokolják.

Fogadja Méltóságod tőlünk kegyesen érzelemnyil- 
vánilásainkat, fogadja kegyesen azon Ígéretünket , 
hogy e város polgársága tőle telhetőleg követni akarja 
azon szép példát, melyet Méltóságod mint vezérünk 
nyújt, lankadatlan buzgalommal s csüggedni nem tudó 
kitartással munkálkodni hazánk s mostoha viszonyok 
közé sodort városunk érdekében. E mellett azon lelkes, 
őszinte érzülettel, mely e város polgárságának minden
koron sajátja volt, kívánjuk, hogy magas állásában 
Méltóságodnak minden működését siker koronázza, s 
hogy Méltóságod úgy hazánk, városunk, mint szeretett 
családja javára állandó boldogságban sokáig éljen!

A városi levéltárnok által elmondott beszéd után 
a főispán ur ő Méltósága ékes szavakban kijelenti, 
hogy nehezére esett Komárommegyét 8 városát elhagy
nia, hol második otthont talált. E vesztességét azonban 
bőven kárpótolhatja azon szívélyes fogadtatás, melyben 
Selmecz-Bélabánya szab. kir. bányaváros polgársága 
részesité s oda fogja fordítani igyekezetét, hogy közte 
s a polgárság között a jó viszony állandó maradjon. 
Minek folytán biztosítja a polgárságot, hogy a város 
jólétének s gyarapodásának érdekében minden irány
ban minden lehetőt elkövet, melléktekintetek soha sem 
fogják vezérelni, s a jogyenlőség és igazság szigorú 
elvei alapján fog eljárni akár szegénynek, akár gazdag
nak érdekében. Hogy e város polgársága hazafias s a 
magyarosodás terén rohamosan halad, örömmel veszi 
tudomásul; de egyébiránt erről eddig is meg volt győ
ződve, s tudja, hogy Sclmcczbánya a magyarságnak 
védő bástyája s előőrse. Ezért különösen élteti a pol
gárságot.

Szép szavaira szűnni nem akaró éljenek törtek 
k i ; 8 a közönség a főispán eme szépen elmondott be
szédének kellemes hatása alatt oszlott szét, még a



késői órákban is lelkesen őszintén éltetve az egyes ‘ 
mulató helyeken, a hol csoportokba gyűlve még sokan 
egytltt maradtak, az uj főispánt, a ki úgy ékesszólá ; 
sával , mint beszédeinek tartalmával , és megnyerő j 
modorával, férfias nyíltságával annyira meghódította e | 
város közönségét. i

I

Különfélék.
— Üdvözlet a  főispánná ö m éltóságának. A 1

főispánunk tiszteletére adott diszebéd alkalmával e hó 
12-en egyhangúlag és általános lelkesedéssel hozott el
határozás folytán, a következő sürgöny küldetett Kudnay 
Béládé ő méltóságának Budapestre : Főispánunk beik
tatása alkalmából tartott közebéd lelkesült közöusege 
legforróbb üdvözletét mutatja be Méltóságodnak mint 
az ünnepelt védangyalának. Selmeczbáuya Ocsovszky 
polgármester. E sorok is annak a határtalan tisztelet
nek és ragaszkodásnak a folyománya, melylyel e város 
közönsége uj főispánunk iránt viseltetik.

A beik ta tó  előestelye. Egyebütt az a szokás 
hogy a föispáni beiktatást az u. u. ismerkedést estély 
előzi meg. Ezúttal nálunk mellőzhetővé vált e szokás 
mert llültl József uiinisteri tanáesos s kit*, bányaigaz
gató páratlan veudégszeretetc s ritka jó akarata a város 
közönségével szemben lehetővé tette, hogy uj főispá
nunk a közügy iránt lelkesülni tudó miniszteri tanácsos 
nál nem csak otthon érezhette magát, de a város 
ros előbbkelőivel már az első nap is megismerkedett.
A fényes teritékü asztal vendégeit mindvégig a legjobb 
kedv töliötte el még pedig azon szeretetre méltóság 
folytán, melylyel a házi ur és házi asszony véglietetle- 
uül gyöngéd figyelme, nyájassága s rendkívüli tapintata 
az egybegyűlteket ép oly vidám, mint fesztelen kedvbe 
hozta. Ezt már azon körülmény is tanúsítja, hogy 
alig hangzott el a házi ur szellemes felköszöntője a 
főispánra, mire a jelen voltak lelkes ellenzésben törtek 
ki, felemelkedett az ünnepelt főispán és ép oly széllé 
me8, mint a legőszintébb érzelemtől áthatott tósztot 
mondott a házi úrra és házi asszonyra, ki utóbbit a 
városi főjegyző a hálára lekötelezett közönség nevében 
mint a következő napon megejteudó frigy nászanyját 
üdvözölt azon óhaj kifejezésével, hogy valamint ő tette 
kellemessé a város uj jegyesének itt tartózkodása első 
napját, oly kellemes és édes legyen, a lelkes házi 
asszony minden napja, melyet, e város falai közt töl
teni fog.

— Köszönet a nők nevében. Az e hó 12-iki 
diszebéd alkalmával Ocsovszky Vilmosáé úrnő a uö 
vetkező rögtönzött köszönö szavakkal válaszolt főispán 
ur ő méltósága szavára: Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 
Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy 0  Méltósá
gának a nn főispánunknak szívélyesen megköszönjem 
azon kitüntetést, melyben részesített akker, midőn min
ket éltetni méltóztalott. Tehát én is bátor vagyok 
önök nevében Hölgyeim főispáo urunkat ő méltóságút 
éltetni, tartsa meg őt az Isten viruló egészségben ked
ves szülő városom javára, üdvére, de tartsa meg kedves 
családját is . melynek nemsokára „Isten hozo ttjá t 
óhajtunk mondani, hogy itt kedves otthont leljen kö
rünkben ! Éljen! A karzaton jelen volt nők közül többen 
őszinte köszönetét mondottak lelkes szószólójuknak e 
szavaiért s az asztalok melöl.is helyeslő éljenek hang
zottak fel e szavakra, melyekért később családi kör
ben a megtisztelt is köszönetét nyilváuitá.

— Beteg1 tisztviselők. A sors úgy hozta magá
val, hogy a föispáni installalió idején két törvényha
tósági tisztviselőnk volt beteg, a kik az ünnepségekkel 
egybekötött teendőkből szintén kivették volna részü
k e t: Krausz Kálmán rendőrfőkapitány és Vörös Ferenoz 
aljegyző. Állapotuk javult, s mire e sorok megjelennek, 
tán már mindketten újabb erővel végzik hivatalos 
teendőiket.

— Elhaltak. 208. Pindroch András 38 éves r.
k. tudólob, aug. 5-én. 209. Gibasz József 1 uapos, r. k. 
korai szülés aug. 26-ón. 210. Drexler János 44 eves, 
r. U., tüdólob, aug. 30 án. 211. Baffia Béla 5 éves, 
r. k., vörbeny, szeptember 4-én. Obornnuer István 
3 hetes, r. k. Enterocotárrh 6 án. 213. Zsoltiezky Edéné 
halyateü!etett leánya evang. Portus praeraaturns 10 én. 
214. Gajdos Jakab 29 éves, r. k., Tubereulosis l'ul 
monum 11-én. 215. Weisz Lajos 3 hetes, r. k., En- 
terrocatarh 11-én. 216. Vágás József 43 eves, r. k., 
Tubereulosis Pulmónum 11 -ón. 21 L Zieger Zsuzsanna, 
68 éves evang. Ihdrops universalis 14-<n. 218. Kap 
szay Mária 22 éves, r. k., Vilium cordis 14 én. 219. 
Czuna András 83 éves, cv. végelgyengülés 14 én.

— H alálozás. Linder Hóhért a nagybeeskereki 
kegyesrendi ház másodfőnöke, áldozd pap, lőgymnn 
siámi tanár 53 éves korában és áldozárságanak L'S-ik 
évében N. Becskoreken clliunyt. A tanári kar melynek 
31 éven át tagja volt, jeles tagját, a n. berak erek i 
társadalom közkcdveltságben állott egyik jelesei, visz 
telte el az elhunytban, városunk e szülötteben. Béke 
poraira.
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— Esküvő. Fényes esküvő volt f, hó 8-án a 
m.-szigeti lykatli. templomban, hol Szaplonczay Margit, 
Szaplonczay Miklós országgyűlési képviselő-, Marraaros- 
megye volt alispánjának leánya esküdött örök hűséget 
Kostvenszky Béla ni. kit*, erdésznek. Az esketést Öcliöu- 
herr Ágoston esperes apátplebános végezte, meghaló 
szép beszédet intézvén az ifjú párhoz. A templom egészen 
mrgtelt tisztelőkkel, ismerősök kel. Tanuk voltak: A hőnyi 
Emii miniszteri tanácsos és Vincz Gyula országgyűlési 
képviselő, vófényok! Bekény Aladár erdóreudezó és 
Hotfmaiin Brúnó ; nyoszolyó leányok : Kostyenszky 
Ella, Pogány Juliska - s Kovásy Ilona. Esküvő után 
nagy lakoma volt a menyasszony szülei házánál.

-  K ossuth-arczképek A székes fővárosi 184S-Ü i 
Ereklye muzeum gyönyörű életnagy olaj festésű Kossuth 
a réz képeket készített városok, községek és egyletek 
szamára. Egy-egy festmény ára rámástul 30—50 és 
150 forint.

Az 1896-iki ezredéves ország’os k iá llítás
kereskedelem-, pénz és hitelügyi csoportjának előmun
kálatai immár annyira előre haladtak, hogy rövid időn 
a szükséges terület megállapítása s az épületek terve
zése lóg sorra kerülni. Ez azonban nem lehetséges 
mindaddig, inig a csoport programjának keresztülviie- 
level megbízott végrehajtó bizottság nem ismeri azo
kat az anyagi eszközöket, melyek a költségek fedezése 
tekintetében rendelkezésére állanak. Fölkérjük ennél
fogva mindazokat, akikhez a csoport bizottságnak 1893 
deczeiubcr-hó .>0 án tartott összülcseból kifolyólag fel
hívást intéztünk az iránt, hogy a csoport, kiállítása 
költségeinek fedezéséhez járuljanak, valamint általán 
mindazokat, akik a kereskedelem-, pénz- és liitelügy 
csoport által közvetlenül érdekelve vannak ; az ország 
kereskedőit, kereskedelmi vállalatait, pénzintézeteit és 
biztositó társaságait, szíveskedjenek hozzájárulásuk iránti 
nyilatkozatukat folyó évi szeptember-hó végéig az ez- | 
redévcs országos kiállítás igazgatóságához (Akadémiai : 
u. 3. sz. beküldeni, ahová ugyancsak a felajánlott 
összegek is beküldendők lesznek. — Budapesten, 1894. 
évi szeptember-hó 1-éu. — Az 1896-iki ezredéves orsz. 
kiállítás kereskedelem-, pénz és hitolligyi csoportjának 
elnökei: l)r. Fáik Miksa s. k. orsz. képviselő Lakács 
Antal s. k. a főrendiház tagja, a magyar földhitelin
tézet igazgatója.

Nyilttér.
S elyem  h a m i s i t v á n y  . Égessünk el og.v mintát mm 

venni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás rögtön kideriiá 
Mert inig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban 
összepödörödik és csakhamar kialszik, maga után csekély vilá
gosbarna hamut hagyván : addig'a hiimisit'ótf selyem (mely 
zsíros szinii-szalonás-lesz és könnyen törik) lassan tovább ég 
(minthogy rostszállal a festanyagtól telítetlen tovább izzanak) 
és sötét barna hamut hagy maga után, de valódi selyem mód
jára solia öszsze nem pödörödik. csak meggörbül H e tin eb e rjj 
<«. (es. kir. udvari szállító) s e ly e i i i i j  a r a  K iir ie lib n i, 
házhoz szállítva, póstabér-és vámmentesen szívesen küld bárki
nek is mintákat akár egyes öltönyökre való akár egész végekben 
levő valódi selyem szöveteiből. Svájezba ez iinzett levelekre 10 
kros és levelezőlapokra fi kros bélyeg ragasztandó. 5
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“E l i r c L e t é s .
Van szerencséin a n. é. közönségnek be

cses tudomására hozni, hogy mindennemű 
j ó i t i i n Ő M é g i i  I f i b b e l i ,  ú g y m i n t

féi-fi-, női- oycrinek-

igen mérsékelt árak mellett legpontosabban 
szolgálok.

Tudomására hozom egyúttal a t. közönség
nek, hogy üzletemet saját bolthelyiségembe 
helyeztem át: a Kozsautcza alatt újonnan épült 
bazár-féle épületbe.

Selnieczbányán. 1894. szept. havában
Kiváló tisztelettel.
Maruska József

ezipészmester.

Van szerencsém a n. é. közönségnek be
cses tudomására hozni, hogy évek óta fennálló 
nagyszabású kész férfi-, fin- és gyermek rulia- 
iáromnial kapcsolatban legújabban egy a mai 
kornak megfelelő nagy választékú

szövetraktárt
! rendeztem be, melynek megtekintésére vagyok 
bátor a ti. é. közönséget meghívni. Szöveteimet 
saját választás utján franczia, angol és brünni 
kivitelben állítottam össze. Azonkívül sikerült 

! égy oly szabót raktáromnak megszrezni, ki
nek utján minden néven nevezendő férfi-, fiu- 
és gyermekruhát a legelegánsabban és legújabb 
divat szerint készíttetek.

Miután még a legszolidabb és legolcsóbb 
kiszolgálásról kezeskedem, maradok magamat a 
n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva a 

legmélyebb tisztelettel 
3 S in g e r M iksa.

T S wX X - c l I ó -c l I
felvétetik ein tisztessége,s házból való 13

%

14 éves
fin Waltersdorfer és Markvard könyvkötészetébe.

<k
K itünötalálm ány a Zacberlin- 
tinktura, melylyel mindazon 
helyeken, hova a por nem 
hatol be eléggé, a rovarokat 
meglepő gyors és biztos mó
don irthatjuk ki. a Zacherlin- 
tinktúra kiválóan alkalmas a 
poloskák, bolhák s tetilk pe 
téinek kiirtására, melyek a 
bútor hasadékaiban vannak. 
A Zaelierlin-porral v c g y e s t 
alkalmazva nemcsak a l eg
g y o r s a b b ,  de legtartósabb 
eredményt érjük el bármely 
rovar ellen, bárhol tartózkod
jék is az. A Zachcrlin-tink- 
turn üvegekben 25 krjával 
kapható a Zaeberlin-raktárak- 
ban. Gyakorlati használatá
nak elsajátítására kívánatos 
a külön e czélrn készült szét
szóró, melynek 1 frt az ára.
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tásokat s mindenben a legculansabb üzletiA tiszteletiéi alant felsorolt stlmeczi üzleti 
geK es válla lat tulajdonosok, annak kiemelést- mel
lett, hogy jutányos árak. szolid eulans üzleti eljárás 
es pontos kiszolgálás mellett fniörekvesük ieeml a 
n. e. közönség teljes tm-giligedes.i kienlemellietni. 
ajánlják kővetkező üzleteiket :

Bachmann Nándor, kovács műhelyét az 
Alsó-utczában fekvő saját (volt Kozák féle) házban, 
mindennemű kováesmunkáit olcsó és tartós ki\i- 
telben. minden e szakmába vágó javítások, stb. 
elfogadtatnak és kifogástalanul eszközöltetnek 
Ugyanitt több tanoncz felvételre kerestetik.

Baker Alajos, fényképészén műtermét es e 
szakmába vágó felvételeit saját házában.

Bogya János, Szent-lláromságteren levő bor 
és sörcsarnokát , éttermét, mindig friss, kitűnő 
minőségű hordó, valamint palaczksöreit, kiváló 
konyháját, természetes fehér és vörösborait, stb 

Bukovits István, a volt Lcstyánszky-féle 
veudéglóben. kitűnő, hainisitatlan. természetes fellel
és veres borait literenként 30 krtól I frt 20 krig 
kifogástalan jó konyháját, palaczksöreit. Előzékeny, 
gyors kiszolgálás. ízletes villásreggelik.

C hautka Ferencz, a Zmeskal-fele házban 
lévő bútor- és épületasztalos műhelyet; elvállal 
mindennemű szakmájába vágó munkákat. Ugyan 
ott C hautka Ferenczné női szabóüzletet

Cserny József, szabóüzletét a városházi épli 
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 képest berendezett tem etkezési vál
la la tá t;  épület- és bú torasz talos üzletét, va
lam in t dús érez- és fakoporsó s mindennem ű 
k o sz o rú rak tá rá t az Ó -postaépületben. Minden
nem ű b iza tásoka t pontosan , gyorsan  és olcsón 
te ljesiti. A „Generáli** tries ti első rangú  biz
tositó  tá rsu la t főügynökségét is elvállván, 
elfogad élet, elemi károk stb. elleni biztosi

• fele 
gitó,

e ljárás t garantirozza.
Foltin János, a/. A A" nm/aban /. in-;, 

házban h vó, a h gnagyobb igényoki l ts ktelog 
elegánsan berendezett fodrászttrmel. elózekeuy, 
tinóm kiszolgálással.

Greguss Antal, siüóházái, saját házában 
Kórház-utcza), bolti helyiseget a BaumerllifiTe 

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

özv. Gulrich Józsefné. a ti koziin.segítek
becses tigvelmébc ajánlja kőtaragó üzletet saját 
házában. .Mindenféle kőtaragó munkákat, sírkövek 
alabaszter, gránit, kararai, márvány es homok- 
kóból, nem különben bármily árba jutányos árak 
mellett.

Gwerk Mihály és Károly testvérek , a ne
met templommal szemben tekvo Sehoszlál tele ház 
inni !é\ö szabó és ezipészlizletüket. elvállalnak 
tV rti gyermeköltönyök . egyenruhák, térti, női 
gyermekezipók csinos gyors es olcsó készítését s 
mindene szakmájákba vágó munkaikai a legdi
vatosabb kivitelben.

Králik Gusztáv, lakatos műhelyet saját liá 
zában. Elvállal mindennemű szakmajáb i vágó 
m unkákat: épületeknél, javításoknál stb.

Králik Vilmos, asztalos műhelyet saját liá 
zában, épület bútor es minden e szakmába vágó 
munkáit. Felette olesó árak. tartósság !

Krause József, templom berendezési műter
met. Templom berendezési munkák es templom- 
festések kivitele vagy felújítása minden stvlnemben 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kiállításig. Szen
tek szobrai fából, a legfinomabban testve és ara
nyozva. Szoba- és ezégtábla festés minden nemben 
legszolidabb munka, mérsékel; árak mellett.

Matzán Ferencz mübúior és épületasztalos 
üzletet, bolti, gyógyszertári es templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús bútor, ko
porsóraktárát mindennemű szakmájáb avágó munkát.

Májovszky Mihály, róz.mulc/.ában l.-u>, 
csizmadia egylet tulajdonát képező < pületbon Kául 
llaus e helyezetett asztalos műhely. I, épület, bútor 
stb. asztalos munkát, javítások s ui'iid. iim-mü 
szakmájába \ágó munkák olcsón és pontosan tel 
jesittetnek.

Picéin Alajos, alsó utezai Sóltz féle házban 
levő órás üzletét, mindennemű zseb-, fali- és álló 
óráit, valamint a Hasclt-féle aranyműves üzletét, 
a takarékpénztár tulajdonát képező házban.

Polkoráb József, kamaraház melletti asztalos 
üzletét és első központi disztemelést remiző inté
zet'!, koporsó raktárát és mindennemű szakmájába 
vágó munkáit.

S tanga Adolf és fia, első selmeczbáuyai sze
mek és teherszállító üzletét. Alapittatott 1873. évben.

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

Uhor Ferencz, czipészüzletet a városház 
épületében lévő uj bolthelyiségbeu kész czipőrak- 
tárál. Készít mérték szerint női, férfi s gyermek- 
ezipőket; elvállal mindennemű javításokat stb.

Veisz Sándor, bérkocsi üzletéta volt Bogya- 
lele „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 
mézsUtemény, viaszgyertya, szurokfáklya, viasz 
diszmü és templom áru raktárát saját házában.

Zajácz Ján o s , férfi és női czipész üzletét az 
alsó utczában, lévő Baumcrt-fele házban javítások, 
valamint mindennemű, szakmájába vágó megrende
lések gyorsan cs olcsón eszközöltetnek.

Zanzotto Lajos, a Hovorka-féle házban lévő 
szoba es ezégtábla festő üzletét és minden e szak
mába vágódiszcs és ízléses kiállítású munkáit, ara
nyozások, 
tetnek.

műké P3K képek javításai készü

ld 8--10 mark utánvéttel. Nem tetszőket 8 W 
napon belül franco visszaküldve kicserél. ®  
- Árjegyzék, ápolás leírása in g y e n .------^

W. H eering in  S t.-A ndreasberg  427. W
(Provinz Hannover.)
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Balogh és társa
gyárosok és nagykereskedők, Budapest.

Tisztelettel értesítjük a n. é. hölgyközönséget, minszerint elismert 
izlésteljes és legjobb divatu

dús választékú raktárunkkal megérkezünk s azokat a vásár tartania alatt

„Szöllö“ fogadóban
jutányos árakban fogjuk elárusítani.

Teljes tisztelettel

Balogh és társa
I Budapestről.
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Nyomatott Joerges Ágost özv. é s  Fia könyvnyomdájában Selmeozbányán 1894.
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