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M egjelenik  m inden v r r . r n a

'■ fiz < ósi árai :

Lehetséges-e más ipar Selmeczen 
mint bányászat ?
— Folytatás és vége. -

Azt a kérdést úgy hiszem már senki sem 
fogja oly megdöbbentőnek tartani, különösen ha 
meggondoljuk, hogy a bányászat egy része, mely
nek közei fizetők, mint teszem Paehertáró, Fe- 
renczakna, Vihnye, még talán egy pár évtizedig 
fönállhatnak ; hogy egyik másik helyen még re
ményvágatok hajtása leend kívánatos; hogy talán 
ajánlatosnak fog találtatni II. József-altáró haj
tása a bélabányai aranydús közegek alá, a mi 
tulajdonképen sokkal okszerűbb áldozat is volna 
a kincstár részéről a nagy veszteséggel járó 
sok szegény köznek lefejtésénél: egy szóval 
hogy egyelőre nem az egész munkásnép, de 
annak kisebb nagyobb részének föntartásáról 
van szó.

Áttérve ama kérdésre, minő ipar felelne 
meg leginkább annak a követelménynek, hogy 
kiválóan a férfinemnek nyújtson foglalkozást, 
erre a legjobb feleletet tulajdonképe,n a ke
reskedelmi ministerium adhatná, a kinek birto
kában kell hogy legyenek az adatok nemcsak 
az iránt, mely külhoni iparezikkeket fogyaszt 
leginkább Magyarország, de az iránt is; hogy 
ezek közül melyek azok, melyeknek előállítása 
kicsiben kisebb befektetéssel megkezdhető s ké
sőbben mind nagyobb mértékre fejleszthető.

TÁRCZA .
Hit és remény.

K /Mátékén csal• egyszer élünk,
S mii/ élünk cégig csak reméljiil:
A boldogságnak napjait,
Szét \foszladoz ezer reményünk,
Sincs boldogság és méyis élünk,
Mert búban, bajban tart a hit.
S ha nincs remény a boldogságban, 
Tagadják Istent jaj de hányán,
S azt hisszük már, hogy nincs hitünk, 
S remélni fog a szír s a lélek,
S mit mondanak ez uj remények é 
— Hogy egykor tán megint hiszünk.

Álom volt az . . .
Álom volt az, édes álom, 
lluyy szereltünk;
Ébredés hogy egymáséi 
Sem lelő ttünk.
Hisz áhítottunk nagyon sokszor 
Olyun szépet,
S mik maradnak álmainkból, 
HalIHÍIly képek.
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=  Kéziratok nem adatnak vissza. =

Részemről azt tartom, hogy különbé szer
számok előállítása jó részben megfelelne a mon
dott ezélnak, miután ahhoz kétség nem férhet, hogy 
maholnap e tekintetben is kell, hogy a külföldtől 
emanczipáljuk magunkat. Hogy ennek az ipar
nak létrehozatalánál nem képezhet akadályt ama 
körülmény, hogy nincsenek mestereink, min
denki át fogja látni, a ki tudja a zólyombrézói 
gázcső-és zománezüzott edény gyártás keletkezé
sét. Pénzért a mostani világban mindent lehet 
kapni s igy ügyes mestereket is s technikai 
intézeteink ügyes technikusokat nevelnek, kik 
közül a kormánynak módjában van a legügye
sebbeket kiválasztva külföldre küldeni, megfe
lelő ösztöndíjak s ama kötelezettség mellett, 
hogy megbatározott számú éven át az államot 
szolgálni fogják.

Kitűnő anyag előállítása sem képezhet ne
hézséget minálunk. a hol még a legtisztább nyers 
vas mellett, a különféle folytvas-nemek kitűnő 
minőségben állíttatnak elő.

De ezenkívül számtalan más iparág lehet, 
melynek létesítése az országra nézve kívánatos 
s mely minálunk sokkal jobb elhelyezést ta
lálna mint a fővárosban, Nem mulasztha
tom el reáutalni Károly István gróf Nyitrán 
tartott beszédének ama passusára, mely az ipar 
meghonosítását a vidéken szinte kivánatosabbank 
tartja.

Ezer év mese költése.
Az igazi népköltészet logmélységcsebb forrásai a 

mondák és mesék A vallási, a legfelsőbb lényről 
való fogalmak a nép iw elem- és gondolatvilágának 
első megnyilatkozásai, a történelmi emlékek első nyomai 
ezekben a mondákban > s mesékben vannak lerakva 
es megörül;ii\e. Az - létmódnak, lársailalmi szokások 
és az ezekben nyilatkozó különleges nemzeti ízlésnek 
első csiráit pedig ezeken a meséken es mondákon ki
vit! más küllőkben hiába keressük. Az úgynevezett 
iroii kútfők már lisztullahb, magasabb műveltséget (ár
nak elénk, mikor már az illető népfaj jóval tál van 
bölcső-korán. F/zek szájról szájra, nemzeti hagyomány- 
kéül átszármazott költészeti emlékek az illető népfaj
nak igazi dajka dalai. Ezek a mesék és mondák tehát 
a nemzeti közmiivelődén történelmének legelső nyomai, 
a molyok visszave/etnek bennünk- I jóval messzebb, azon 
lul, a hol a történői Írás fonala megszakad.

A mcsc-kölnV/etel ennél fogva két szemponthói 
kell felfognunk, egyreszi mint kezdetleges költészeti 
termékeket, a nemzeti költészet legprimitivehh alkotá
sait, a melyekben a képz* lem játszsza a főszerepet es 
zabolátlan tarkaságban jelentkezik : más részről pedig 
mint n nemzeli lön- m lem kútfőit, a melyekben a nem
zeti hagyományuk, lürténe'mi i- nyék többnyire a esodás 
dolgok vegyülelében ii! ott felcsillámlanak, mint az 
aranypor a fövenyben. Az ujnbbkori történetírók kü
lönösen na:;y buzgalommal és bámulatos sikerrel tanul
mányozzák ezeknek a csodás történelmi mondáknál; 
igaz jelentősegét. A világbodilo római uralom é- Ifó 
mának, az in ük \ áÜSÍn:1 k megalapilóiról szóló mondák 
a Komulus és Iíému>, a farkas anya slb. meséknek 
helyes értelmezése egész irodalmat teremtett Németor
szágban, melyben századunk legkiválóbb tudósai mér 
tél; össze éles elméjüket. Mindez "lég érthetően igazolja 
az úgynevezett történelmi mondáknak es meséknek 
fontosságát a történelem irodalomra nézve. I )<■ nem lehet 
tagadni a többi fajta népmondáknui; es meséknek je 
lentöseget sem, melyek a tisztultál)!) Ízlés, országszerte

Nem szenved kétséget, hogy a \ i/.i erőnek 
az ipar részéről való igény bevehetése. ren dki- 
vUl mug-könyii yitené oly iparnemek létrehozá
sát, melyek olcsó erőt igényelnek s én meg 
vagyok győződve, hogy jóakarattal a kérdést 
kedvezően meg lehetne oldani.

A kincstár, mint előbbi czikkemben emlitém, 
a vizerőnek csak csekély részét használja.

Ezt a csekély részt számára biztosítani le 
hetire azon esetben, ha az egész erő egy vagy 
több helyen villamosság előállítására fordittat- 
nék. Előzményül szükséges volna megállapitani 
pontosan nemcsak a vízmennyiséget és az ösz- 
szes esést, de a villamosság fejlesztéséhez való 
motorok elhelyezését és szétosztását, a mely 
kérdés annál könnyebben volna megoldható, ha 
már előbb meg lenne állapítva, vájjon több kisebb 
vagy egy nagyszerűbb iparnak fölállítása szán- 
dékoltatik-e ?

Eli részemről ezen ügyet oly annyira fon
tosnak tartom a város jövőjére nézve, hogy 
szükségesnek tartanám, hogy a város ez iránt 
a minisztériumhoz fölterjesztést tegyen. Most ha 
a vizi-crŐ kérdése tisztába volna hozva, nem 
lehet kétség az iránt, hogy magánvállalkozók 
is más szemmel nézték volna vidékünket már 
eddig is mint tették.

Ezt a kérdést már azért is jó volna tisz
tába hozni, nehogy azon értékes objektumok:

dívó szokások jelen tőségére és eredetére nézve nyújta
nak felvilágosítást. Különösen azok a népmondák és 
népmesék bírnak nálunk jelentőséggel, amelyek a csa 
ládalapitásra. a házasságkötésre, a családi életre, a 
szülők és gyermekek közötti viszonyra vonatkoznak és 
pedig szerencsénkre ezekben a mesékben és mondák
ban csakugyan bővelk/dünl; is. Látjuk az ifjú férfi 
küzdelmét, többször ember feletti vállalkozásait, inig 
kedvesének, többnyire a nagy szépség! király-leány
nak kezét megnyeri. Látjuk a leány hűségét a maga 
szűzi tisztaságában a legragyogobb női crénynyó ma
gasztosulva, midőn még a bélfejlt sárkánnyal és a 
leggonoszabb mostoha ármány kodásaival, pokoli ter
veivel szemben j  is daczol. Látjuk az önfeláldozó jó 
testvért es minden lépten-nyomon az igazság, becsüle
tesség diadalát és a gonosz szándék, a bűnös törekvé
sek bukását. Mind ez kétség kívül felemelőleg hat 
minden kedélyre. Imiét van hátra az a közmondás, 
hogy a meséket és mondákat a gyermek megérti, a fel
nőtt ember okul rajtuk és az öreg gyönyörködik bennük. 
Ezek azok a költészeti termékek, a melyeket mindenki 
bármily műveltségű, bármily korú, bármily rangú, le
gyen az illcc*’* bármily életállásban, megéri és élvezni 
tud. A gyermek első szellemi tápláléka, melyen az ér
telem és kedély világának szervei kezdenek izmosodni, 
kifejlődni, mert ezek a mondák és mesék foglalkoztat
ják  összes szellemi tehetségeinket, meghalják a kedélyt 
örömre, lelkesedésre gyújtják vagy könyül. fakasztanak 
szemünkben es részvetet, bánatot szivünkben a sorsit!- 
dözött iránt. Foglalkoztatják az emlékező tehetséget a 
szövevényes mesék, különösen pedig a történelmi mon
dacsoportok; tápláljál; a képzelnie! és felkölti!; az él
teiméi, az •Ítéletet, a megfontolást. Ennél fogva épen 
ezek a nemzeti mesék és mondák legalkalmasabbak 
arra, hogy gyermekeink ártatlan hamisitnilan tiszta 
lelkét) • átvigyék a nemzeti érzést, a nemzeti Ízlést és 
a nemzeti hagyományok iránti szerététől, hajlandóságot 
és lolkesttlést, mert miedozckuel; közös többese lesz 
majdan az erős forti-kedélyben a nem éli érzés és az 
önfeláldozó hazaszeretet, mivel ezeket a legszentebb
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a tavak sok vízvezetékeikkel s vizfogó árkok
kal együtt, a bányászat hanyatlásával pusztít 
lásnak induljanak, nn*g az som lévén kizárva, 
hogy sok magánbirtokon átfutó árokterlllct el
évülés utján veszendőbe megy.

Nem ringatom magam ama illúzióban, hogy 
gyönge szavam a fásultságot, az erőtlenség tu
datából eredő kételyt, a megszokotthoz való ra
gaszkodást eltüntethetné, s a hinni nem aka
rókban bár mily erős érvekkel hitet ébreszt
hetne : s azért is csak ama reményben teszem 
fidszóllalásomat . hogy csirát vetek valamely 
fiatal kebelbe, melynek birtokosa majdan befolyás
hoz jutva azt növeszteni és a város javára gyil- 
mölrsöztetni fogja.

Selmeczbányán, 1894. október hóban.
Platzor Ft'renvz.

A F. M. K. E. nyitramegyei vá
lasztmányától.

A napirendre tűzött ügynek tárgyalása előtt S/u 
Ivovs/ky Gusztáv vál tag utalással az egyesit let közgy Il
lésén történtekre es az óta az egyesület és eddigi vezetői 
ellen intézett hírlapi támadásokra, azon széles körök
ben felmerült aggodalomnak ad kifejezést, hogy oly 
befolyások jutnak túlsúlyra. melyek az egyesületet 
eddigi irányától eltérítvén nemzeti kultúra előmozdítása 
helyett pártpolitikai érdekek szolgálatára kívánják fel
használni. Miután ily törekvéseket a nyitramegyei vá 
lasztmány nem támogathatna, komolyan kellene fog
lalkoznia azon tervvel, hogy ezen választmány az egye
sületből kiválva, az eddigi, pártoktól független irány 
biztosítására külön megyei egyesületet alakítson Mi 
elótt azonban ily döntó lépésre szánná el magát a vá 
lasztmány. szükséges, hogy az egyesület tényleges ve
zetékiek szándékairól, arról, hogy fogják l\ I ók a hely
zetet, illeti kés fehilágositast nyerjen, amiért is felkeli 
az egyesület jelenlevő ügyvivő alelnöket. hogy a fel
merült aggályokra nézve nyilatkozni szíveskedjek.

(Vaus István egyesületi ügyvivő aleluök a felvetett 
kérdésre a következőket jelenti ki.

Bár a közgyűlés lezajlása után a jelzett aggályo
kat magam is észleltem, én -a helyzetet oly sötétnek, 
aggodalomkeltőnek nem tartom es azért indokolatlan 
hiba lenne a sajtóban sz* llőzletett azon terv előkészí
tésével foglalkozni, miszerint az egyesület része!;re sza
kadjon es Nyitramegye közönsége külön egyesületet 
alakítson.

Nem tartom a helyzetet aggodalmasnak azért, 
mert nem tudom, nem merem feltételezni, hogy azon *

érzelmeket nem lehel ám átültetni a szivekbe, mint már 
kifejlődött erős fákat, ham m bizony először melegágyat 
kell készíteni a szívben, azután ezeknek az'érzelmek
nek csiráit, palántáit kell abba beültetni es gondos 
kt/ekkel tovább ápolni.

Epén rz.eii különös hazafiui öröm és lelkesedés 
fogott el. midőn az Athennim irodalmi es könyvnyomda 
részvénytársaság kiadásában megindult, Benedek Elek 
kiváló magyaros érzésű es ízlésű írónk ..Magvar Mese 
és Mondavilág,, czimü öt kötetre tervezett irodalmi 
vállalata es abból megjelent az első füzet, a kitűnő 
érdemli szerző tájékoztató soraival a melyből megtudjuk 
hogy Bein (1.1; Elek terve megírni a magyar nép mese
mondó hangján a létező és ma még meglelhető mese 
kel, mondákat es regeket és pedig megírni a honfog- 
alás ezer eves ünnepére a színét-javát ama meséknek, ; 

mondáknak es regéknek, a melyeket a magyar nép 
kohó tehetsege ezer évnek forgásán teremtett. Már ez a 
hazafias vállalkozás maga is különös méltánylást érde
mel. Azt a bámulatos szorgalmat pedig, a melyIvel , 
ez- kei az ország minden zegéhen zugában a nép ajkán j 
elő vagy .1 különféle gyűjteményekben es folyóira- j 
tokban szétszórt es csakugyan ezekben a vasuos köte- i 
tekben eltemetett mesékét, mondákat összekereste, össze- j 
gyűjtötte és csinos nyelvezettel újra megírta,eléggé mél • 
tányúlni alig lehet. De en meg nin i a hangya-szor
galomnál is jobban bámulom Benedek Elek ügyességet S 
es finom érzékét ezeknek a különböző egymástól év
századok áltál elválasztott korszakoktól, az ország j 
legtávolabb vidékéiről származó es az ottani nyelvszoká 
sokkal es (elfogással elénk állított meséknek es regek
nek egyöntetű, élvezetes feldolgozása körül. Annyira 
óvatos, annyira vigyáz, hogy ezeket az eredeti nép 
költészeti alkotásokat ki ne forgassa eredeti jellegükből 
bánéin meghagyja azokat eredeti lldeségUkben. Ha 
talán hasonlattal élhetünk, akként lehetne jellemezni Be
nedek Elek meseirását, hogy abban a csokorban, a nie 
lyet mese gyűjteményében nyújt, csak a kötés művészi, 
a virágok ellenben eredeti üdesegükbeu megmaradtak, 
amint azok a mezőn találhatók. Nem olyan szalon

1 l'.l'i

kiváló egyenek kik egyesületünk közgyűlésén reszt 
vetlek, bármily politikai párthoz tartozzanak, azért tú
ladtak volna körünkbe, hogy eddigi békés együltlé- 
lüuket megzavarjak, egyesületünk békés összliangzalos 
működését más irányba tereljek, az egyesületet poli
tikai ez-lókra eszközül felhasználják. Hisz ók annvira 
ajkaikon hordják a huzatiasagot, annyira hangoztatják 
a nemzeti ügy iránti rdekbnlésüket, hogy kizártnak 
keli tekintenünk, miszerint őket más, mint ezeu ér
deklődés, hazafiui érzelmeiknek demonstrálás! czelzata, 
a jóakarata, őszinte támogatásnak ezélzata vezérelte 
volna ide.

De tisztelt választmány, ezen egyesület életeben a 
IL’ évi páratlan működés alatt ezen pártatlanság a po
litikai tekintetet; figyelmen kivül hagyásának, az 
egy túlműködésnek szükseger/.etc annyira áthatotta az 
egyesületet, annyira megszoktuk a hazafias czélok elé
résére irányuló közös inunkat, annyira idegen e téren 
minden inas melléktekiutet. hogy itt pártpolitikái irány
zatnak 1 rvenv esülese teljes lehetetlen, az egyesület mű
ködési terén egy pártpolitika; propaganda nem prospe
rálhat egyszerűen azért is, mert az egyesület magát 
kitűzött czeljátol eltereliclni bármily más, d« különösen 
politikai czélokra lélliasználtatni nem engedi.

Tisztelt választmány ! Mindenkinek aki hazáját 
szereti, a ki a nemzeti úgy iránt őszintén érdeklődik 
es a ki a helyzetnek esak nemi ismeretével bír, tisztában 
kell lennie az iránt, mily veszélyek származhatnának 
abból, különösen itt a felvidéken, ha a partszenvedély 
hullámai ide is felesapnánuk es a felvidéki hazafias 
társadalom, melynek kompakton, szilárdan kell állni 
a nemzetiségi áramlatokkal szemben megoszolva, pár- j 
tokra szakadva két vagy több ellenséges tábort ke , 
pezue.

Az egész felvidéki hazafias társadalomban meg | 
vau ennélfogva a szükséges ellentáliási erő annak meg
akadályozására, hogy az egyesület működése terén az | 
egyesület fennállására is sikeres működésére nézve ve
szélyes vagy káros hatású irányzatok tért ne lóg 
laljauak.

Azt hiszem végül, hogy a mi eddigi működésünk 
ben, de egyéniségünkben is garancziat láthatnak arra ; 
uezve, hogy az egyesület ügyei az eddigi mederben és 
szellemben fognak tovább vezettetni. Mi nehéz viszo 
nyok közt vettük át ezelőtt másfél évvel a közóhajnak 
megfelelően az egylet vezetés -t ; bosszú időn át ma 
gunkra hagyatva, óvatosan, szükséges körültekintéssel 
jártunk el hivatásunk teljesítésében. Sokat pótoltunk, 
javítottunk, rendeztünk különösen az egyesület vagyoni 
viszonyait, fcli;öltöttük az ország többi részének érdek
lődését, sok 11 j tényezőt vonlunk be az egyesület kö
telekébe, mindez esak ugy vált lehetségessé, hogy mi 
kerestük minden felé az érintkezési pontokat, gondosan 
kerültünk mindent, a mi bennünket elválaszthatna ki

mes *k ezek , a milyeneket külföldi rossz Könyvek 
révén nálunk is, sajnos különösen a külföldi neve- 
lőuők terjesztenek gyermekeink között, a mely me | 
sekben esak paraszt figurák vannak , de azoknak 
gondolkozás módja, Ízlése tiszta urias és olyan mester
ségesen készített gyermekjátékszerek. Benedek Elek ( 
nem közöl egyetlen ilyen művileg előállított mesét 
regél vagy mondát. Ezek mind a nép ajkán termeltek 
önmaguktol. Nincs szerzőjük, jobban mondva szerzőit; ; 
ismeretlenek. Erről tanúskodik ennek a nagy vállalatnak 
most megjelent első kötete, melynek teljes ezirne „Ma
gyar Mese es Mondavilág. Ezer év incscköltése." Ez 
a közel öt KJ lapra terjedő kötet HU mesét tartalmaz, 
melyeknek czimei a következük . „A csodaszarvas11 (A 
magyarok őseredetét magában foglaló történeti monda) i 
„Az égig érő fa‘‘ — „Szép ezerczeruska" — „A fe
kete ltavas“ — „Erős János" „Szép Palkó" — „A j 
vitéz s/.őes" — „Az aranyszörü bárány — „Babszem | 
Jankó" -  „A szalonna-fa Csoda-óra" — “Rozsa : 
királyfi" — „Bolond Istók" — „Mirkó királyfi" — „A I 
béka" (Az aranyluiju tündér királykisasszony) „Fc- j 
keteország" „A vasorru bába" — „Az aczélgyürü“ j
— „A király nyúlni" — ..Hamvas Jutka" (A rossz i 
fonóból lett királyné) — „A szegényember hegedűje I
— „Az arauy köles" — „A kicsi bojtár" — A „Sze- j 
renese Áldás" — „Krisztus és az oláh pap" — „Szóló 
szóló, mosolygó alma. csengő haraezk" — „Vár és fór- ! 
rás — „A lompos medve- „A csonka torony - — 1 
„Krisztus és a fösvény asszony" — „Az isten kardja" j 
„Az úristen és Éva anyánk" Bukovinai csángó meséi ;
— „A táltos kecske" — „Bálványos vár — „A tejkut" 

„A hadak útja" „Megölő Istéfán — „A mnltiár :
leánya" - „Mi van a ládikóban ?“ „í ssed, üssed 
botocskám!" — „A fazékfedő" (A bárom pomnrancsi
— „A zarándok és az Isten angyala" •— „A két szivü i 
királyfi" „Béka királyasszony" „A két borsök- 
röcske" — „Gáesera" — „Rapsóne" — ...Szerencsének i 
szerencsije" — „Kígyó Darvitéz és Tatárvitéz" 
„Három nemes legény" A bárom szerencsepróbáló) — 
„Venturné" — „Melyik ér többel" (Három becses do-

tűzött hazafias (‘/.óljainktúl. Ezen iránytól, ezen rend
szertől, a mely bevált, a melynek az egyesület felien 
dülésct köszöni, uii az egyesület ügyeinek közvetlen 
intézői cl nem térhetünk; teljes erővel fognánk elleni - 
állani minden ellentétes és speeziálisan pártpolitikai 
irányzatúak es ha ilyet észlelném; es bizonyos intéz
kedéseket szükségest) 1; látnánk, int fognánk figyelme/, 
telni az egyesületet a káros irányzatokra és alaku
lásokra.

Számítunk minden hazafias tényező őszinte tá 
mogatására; minden tényezőt a hazafias czélok érde
kében egyesíteni, kultiválni kívánunk, ugy mint eddig 
tettük és nagyon természetes, hogy nem hagyjuk szá
mításon kivül a legfőbb, a leghatékonyabb tényezőt az 
államot, a kormányt, mely egyesületünk iránti érdeklő
désének sokszoros jelét adta, melynek támogatásával 
eddig is dicsekedhettünk, a mely támogatást semmi 
más tényező nem pótolhat, keresni fogjuk ezentúl is a 
kormánnyal való rokonszenves érintkezést és annak 
hathatós támogatását ; törekedni fogunk jövőben is 
arra, hogy a kormány működésűnk iránt biza'ommal 
viseltethessél;, egyesüle tünkkel és annak egyes ügyeivel 

i rokonszenvesen foglalkozzék.
A konklúzió tehát az, hogy egyesületünk csak az 

í eddigi szellemben, az eddigi irányban minden mellék- 
- tekintet nélkül, különösen a pártpolitikai szempontok 
[ figyelmén kívül hagyásával fogja folytathatni műkö

dését Vagyoni erőnkhöz képest működésűnk lehet egyik 
másik irányban intenzivebb, de a szellem, az irány, a 
pártatlanság ugyanaz marad ugyanazon keretben moz- 

í gunl; továbbis, a melyben eddig mozogtunk, a me
lyet eddig az alap-szabályok és az eddigi közgyűlési 
határozatok elénk szabnak.

Szulyovszky Gusztáv vál. tag az elnök felvilágo
sításait megnyugvással veszi tudomásul és a jegyző
könyvbe felvétetni kéri.

Arpássy Imre vál tag indítványára ezután miután 
(Ír Szulyovszky Dezső vál. tag éles szavakkal Ítélte el 
az egyes teljesen tájékozatlan tagok által az egyesület, 
jöliirnevét veszélyeztelő lelkiismeretlen hírlapi támadá
sokat, melyek az egyesület és annak minden komoly 
ember teljes elismerésére érdemes tisztikara ellen leg
újabban intéztettek zajos éljenzés között, egyhangúlag 
a következő határozat hozatott meg:

A nyitramegyei választmány az ügyvivő alelnök 
urnák imént kifejtett nézeteit egész terjedelmükben 
magáévá téve, azon várakozásának ad kifejezést, 
hogy egyletünket ugyanazon szellemben, ugyanazon 
irányban, a felvidék összes hazafias tényezői eddig 
elvezett támogatásának továbbra való biztosításával, 
minden pártpolitika kizárásával fogja vezetni a jö 
vőben is, miután a választmány meg van arról győ
ződve, hogy csakis ezen. kizárólag a magyar kultúra 
érdekeit szem előtt tartó és minden pártpolitikától

lóg) — „A rászedett ördög*- — „A vörös tehén" — 
„Jégország királya" — „Az aranygyapjas kosok" — 
„A tűz" (Krisztus-monda) — „A szegény ember ka
kasa" — „Világszép Ilona" „Táltos Jankó".

íme, mennyi égi ismerősünkkel találkozunk a 
gyermek szobából. Többször bizony már egészen még
is feledkeztünk és most annál jobban örülünk a vi 
szontlátás miatt. Csakhogy ezek a mesék, azoknak 
alakjai egészen uj, valósággal ünnepi köntösben jelen
nek meg előttünk, mert a jó  Benedek Elek teljesen 
újra átdolgozta ezeket az ágról-végről összecsoporlosi- 
tott meséket. A hosszadul masokat, összevonta és meg
élénkítette. A hiányosokat pedig kipótolta olyan ügye
sen, hogy ez uj folt, toldás meg sem látszik rajtuk, 
mintha esak a fába ágat oltott volna. Van ebben a 
tekintélyes kötetben tégi történelmi monda, keresztény 
korbeli rege, de legtöbb olyan mese és rege, a mely 
nek valóban nincs kora, mert mindig uj marad előttünk 
pedig már öl-liat szú/, esztendeje forog szájról szájra. 
A mese szövegének érdekességét csak emeli az a sok 
szép rajz, a melyeket Szécby Gyula rajzolt a szöveg
hez. Némelyik meséhez kct-liárom szép rajz is van, 
ugy hogy e csinos kötet, amellett, hogy mesekönyv, 
kepes könyv is, melyben magukat a sikerült ábrázola
tokat is érdemes megtekinteni.

Különben a kötetnek külső, rendkívüli díszes ki
állítása és valóban remek kötése arra vall, hogy ez a 
könyv nem csupán a serdültebb gyermekek kedvenez 
olvasmányának van szánva, hanem mint diszmunkd 
is méltán igényt tarthat minden jó magyar csalán 
szalon-asztalán. Ezt az első kötetei épen ilyen díszben 
és hasonló érdekes tartalommal gyors egymás titánban 
követni fogja a többi négy kötet is. ugy hogy 1890 
évre. a milleneuni ünnepére előttünk lesz a mese- és 
mondavilágnak lehetőleg kimerítő könyvtára. A kötet 
ára diszkölésben csak Ö frt.

Delta.
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szigorúiul urtóiltodA irányin!; kltaiiulieti nz egye- 
silii l itlilig kivivőn nmraduiulú bcrstl siUmüt. Kzun 
irányunk kiivotUrzi-ius ériónyunliúiwúri, mlmiiiiii az 
i'gyiíUiut urdekebuii kil'ejuit, Körltltuk iutö koranlynu 
úlgoudult, luukiiduUnuság niunkftsságáeit a iiyilra- 
lliugyoi váhiszlmány az Ugyiiv.', alolulikuük, valamint 
a vázolton Illan álló kttzpunii liszűkaruak ktozUnntnt 
és föltőlli:n bizalmat szavaz.

H/.i n határozat hozzájáruld* i'zúljából a többi 
tilrviinybatósági választmányukkal kltztlltutni rendel 
tetik.

Kelt a 1'. M K. E. nyitraiiiugyei válusztnitinyáuak
Nyitnia, löíll. évi október lui I i•ín tarlóit Illéséből 

Ur. Kutyái Milliós Lihertimj Gusztáv
tál. jegyzi. ,j |. „Inök.K ü l ö n f é l é k .

— Az akad . ifjúság  kör estélye. Azon, a mai 
kői' szelleme által mindinkább kiszoruló, a felsőbb 
tanintézeteit növendékei úgy egymás közti, mint taná 
mik irányában barátságos s valóban családiasnak mond 
ható viszony és életmód nyilvánításának, melyre pedig 
az ifjúságnak oly nagy szüksége van, egyikét folyó bó 
.ü án láttuk azon kedélyes estélyen, melyet az akad. 
ifjúsági kör miut ismerkedési estélyt rendezett. Az es
télyt lieliling Konrád ifj. köri elnök nyitotta meg be 
szédével, melyben az első éves akadémikusokat Üdvö
zölte, felajánlva nekik az idősebbek barátságát, melyre 
támaszkodva az itt töltendő időt úgy a szellemi szapo
rodás, mint az élvezetek tekintetében hasznosan illetve 
kellemesen fogják átélni. Zivuska Jenő és Wiek Gyula 
első éves hallgatók válaszollak társaik nevében a lel 
kés beszédre. Az estélyen megjelent Fekete Lajos. 
Hermann Emil, Cséti Ottó és Pauer János akad. tanár 
urakat Vizer Vilmos üdvözölte, melyre Fekete Lajos, 
Pauer János urak válaszoltak Rótb Gyula pedig az 
estélyen szintén megjelent Bihari Ödön, Bel házi Gyula, 
Tuzson János, Tomasovszky Lajos, Niemcsik E. Géza 
es Cséti Róbert tanársegéd urakat köszöntötte fel, kik 
közül Bihary Ödön válaszolt. Sokáig maradt együtt a 
vidám társaság s hisszük, hogy az emberi érzületek 
legnemesebbje, a barátság sok törekvő ifjút hozott kö
zelebb egymáshoz, hogy kitűzött czcljaik elérésében 
egymást támogatva, a később őket e pályán követők
nek az igaz és nemes barátság és Összetartás szép pél. 
(Iáit szolgáltassák.

A f. hó 14-én a „V árosi Vigadó term ében  
m e g ta r to tt  m ásodik tö rténelm i hangversenyrő l
akarunk néhány szól szólni, s a mellett felidézzük a 
tisztelt közönség emlékezetét, az elsőre, melyet Káldy 
Gyula tavaly mutatott be Selmeczen. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy az itteni müveit közönség e hang
verseny különlegességét azon szempontból iiéli meg, a 
melyből kelt, a fősúlyt nem annyira az előadásra, mint 
inkább az előadott tárgyra fektetve. A ki valaha 
gyűjtéssel foglalkozott, az tudja, mily nehézséggel já r 
az; elképzelhetjük most, mily, majdnem megoldhatatlan 
feladatra vállalkozott Káldy Gyula, midőn nem bizo
nyos jellemű tárgyak felkutatását, gyűjtését tűzte ki, 
cselül, de reg albangzott, feledésbe ment dalokat, dal
lamokat varázsol vissza a jelenbe. Tavaly a „kuruez 
dalok" visszaidézték lelkűnkbe a Tökölyi-, Rákóczi 
korszakot, most a múlt. század liarczi dalai, s a jelen I 
század elejéről valók hangzottak fel előttünk, sikerüli, 
művészi előadásban. Némelyike régi ismerősként, tűnt 
fel előttünk, kit sokáig nem látunk, s a kinél csak 
néhány jellemző vonás emlékeztet a rég nem látóit 
arezra; csakhogy e daloknál megfordítva áll a dolog 
az újabbaknál ismerünk a régiekre, melyek oly gazda
gok zeneimotivumokban, hogy nem csak a magyar zene 
meríthet belőlük mint kiapadhatlan forrásból, de idegen 
franczia zeneszerzők müveiben is nem egyszer találha
tunk magyar elemeket. Nem bocsátkozhatunk bővebb 
részletezésekbe, elég legyen annyit megjegyeznünk, hogy 
Kuliffay Izabella és Káldy Gyula zongorajátékában 
csak gyönyörködnünk lehetett. R Pataki Rózsa ked
vesen énekelt, bár táu kissé el volt fogúivá ; legalább 
ennek tulajdonítjuk, hogy természetes elevensége a 
színpadon hidegségnek engedett. Kár hogy hangja, 
Üdcssége mellett, nem elég erőteljes, hogy kettesben 
Várady Sándor ércscs hangja mellett kellőleg érvénye
sülhetett volna, Várady iskolázott, alkalmazkodó, csengő 
hangja igen jó énekesre vall, s nem hisszük, hogy ti 
tavaly itt szerepelt Veress az ,.Ecbős tárogatódban úgy 
s kifogástalanul tudta volna hangját piauissimoig fé
kezni, mint Várady, ki különben a „ B e c s  v á r o s t ó l  
h id e g e n  f u j  a s z é l "  dallal a kedélyre is hatott; 
oly bánatos, oly panaszos az a dallam, s az a szép 
fcrfilmng oly érzéssel adta, hogy annak a szívig kellett 
hatolnia. A . . . *

; nyugoti szlávok történetére van kitűzve az úgynevezett 
történeti korszakiéi IhT'.i ig. A második páiyadíj loOO 

• *übel. „A galicziai bukovinai es magyarországi ruthenok 
j jeieu helyzetének történetére politikai és vallási tekin

tetben — A pályaművek orosz nyelven Írandók es 
i május 11-ig nyújtandók be. 
j , — E lhaltak . 242. Yeigel Mária k éves evang.
j Eclaiupsiu okt. 12-én. 243. Túrok Mária ImlvasztUetott 
i gyermeke r. k. Maceratis 11-en. 244. Hőseitek János

4 éves r. k. Dyphteritis 13 án. 245. Spitzor Gizella 5
éves, izr. Plilysis Peritouei 12 én. 24d. Zolicb András 
iiU eves r. k. Plilysis púim. 13-án. „47. Cbretiovszky
Irma 3 hónapos r. k. Eelampsia tő eu. Mendel Aranka 
f. éves, izr. íSearlaiina ló  én 249. Kamiba Maria 32 
éves, r. k. Plilysis Pulmonum 15-en. 250. Grotik Mária 
1 V* ovcs k. Dyphterilis 11Ián 351 Holczapfel Vili 
cze 5 éves r. k. C'roitp. Iii-án. 252. Peczka Lajos 30 
eves r. k. varivla i himlő i 17-éu. 253. Sírba Ford inán d
5 éves evang. Group 17-én.

í
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mely több tóvárosi inpíieiiiiiokbuii m űködött fogja 
m agát ma. az az o hó 21-én a V árosi V igadó- 
büu bem utatn i csodál.Ura m éltó in iita v á n v a iv a l! 

S eh n eezbányán  1894. ok t. 2ü,
H i s.:h -ódé’* f e r e n c z  igazgató .
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i»!'4 Anyagszállítási hirdetmény.

A szelaknai in. kir. bányabivatal ti n. lic^ybá

Csarnok.
Pulszky Ferencz.*)

(Folytatás.)
Mint fiatal ember archeológusnak készült, de a 

politikai események magukkal sodorták. Belekerült a 
legkomolyabb törvényhozási munkálatokba, majd mint 
diplomata teljesített nagyfoutosságu szolgálatokat, köz
ben hivatalos működésének szünetelése idején és a pi
henés óráiban folytatta archaeolőgiai, mütörténeti tanul
mányait, hogy később mint szaktudományának európai 
hírnevű képviselője és tekintélye emelkedjék ki a ma- | 
gyár tudományosság munkásai köréből, ki késő öreg 
korának pihenésre utalt korszakában is tehetségének min
den erejével, tudásának nem fogyó tájékozottságával ké
szítse el arcliaeologiai nagy kézi kői yvét, mint a régiség 
dománynak alapvető miivét. Egy szakadatlan munkás 
ságlian letelt hosszú életei él le állandó tanulmány, foly
tonos tevékenység közt, melynek minden mozzanata 
saját tudásának öregbítésére, hazája, nemzete hírne
vének, * dicsőségének növelésere volt. szemelve.

Hazája határain túl messze országokban, idegen 
népek között hirdeti a nemzetének a civilisatio terén 
telt kaladását, két világrész nemzeteinél szerez becsü
letet a magyar névnek s mindenüt meggyőzően fejte
geti a magyar nép felvilágosultságát, fényes történeti 
múltját, tiszteletet érdemlő szabadságszeretetét. Születési 
előjogok --, családi traditiók —, hatalmas összekötte
tések nélkül, saját erejéből felküzdi magát a legtekin- ! 
telyesebb állásokra s nevet üdvözlésekkel hangoztatják j 
oly nemzeteknél is, a melyek a magyart hírből sem is
merték. Fejedelmek tüntették ki bizalmukkal, a világ , 
leghíresebb államferíiai ajándékozták meg barátságuk- I 
kai s a külföld tudósai évtizedeken keresztül Pulszky . 
Ferencz révén érintkeztek Magyarország tudományos j 
köreivel, kinek Kossuthon kívül ma is legismerlebb ! 
neve van külföldön. Külföldi Tudósok neki dedicálták 
tudományos m unkáikat, külföldi társulatok sorolták 
tiszteleti tagjaik közé, a világ legnagyobb culturinté- 
zetei kérték ki szak véle mén vét, hallgatták meg taná 
esait, javaslatait.

Politikai szereplése nem kezdődött rögtöni, nép 
szerűséggel, mert a saját feje után indult s nem ke- ! 
restc a köztetszés zaját. Ez a vonás egész életén át I 
megmaradt jellemében. Szavát és meggyőződését nem I 
szerette alárendelni az úgynevezett közvélemény pres- 
si ójának, liánéin kimondta mindig hirtelen tartózkodás 
nélkül még akkor is, ha előre látta, hogy összeülkö- | 
zésbe jön a löbbség felfogásával, vagy akár a hatalom j 
tekintélyével. I) inig ezzel a magatartással egyréxzl [ 
sokakat elidegeniteü magától, másrészt sokaknak elis- j 
mérését megnyerte, kik a nyíltan kifejezett meggyőző- j 
(lés szavát meg tudták becsülni.

Komolysága és bátor fellépése már a pozsonyi 
országgyi;lésen feltűnt, úgy hogy már ekkor nem átai- 

J lották barátságukba fogadni régebbi országgyűlések 
i tekintélyes nevű követei sem, sót megismervén alapos 
j készültségét, alkalmat adtak neki több nagy fontosságú 
j törvényhozási munkálatban részt venni. Nagyobb telein 
j télyre akkor tett szert, midőn mint a büntetőtörvéiiy- 
I könyv kidolgosására kiküldött bizottságnak egyliangu- 

lag megválasztott tagja alapos elő készültséggel s lel 
; kiismeretes buzgalommal teljesitetto feladatát. Ekkor 
i ismerte ki Deák Ferencz is behatóbban clianicterét.
■ könnyű felfogását és éles judioiumát s öt bizalmas ha- 
l rátságába fogadta.

bánya, llontmegy. ala tártozö 
van az l«95. ,.v‘ folyamán alább 
melyeket ajánlati utón beszerezni

1. k ő o la jb ó l .....................
2. robbantó papír szürke
3. faggyú kötszer olvasztott
4. gépobij finom .
5. szappan kenőcs.....................................
0. portiund ozement .
7. zsindely ( fe n y ő fá b ó lt..........................
8. mura lapát . . .
9. szenlapát

10. bányakapa . . .
11. bányavasuti sinszog . •
12. közöiívS. p a d ló s z e g e k ..................... ..... <
13. közép.
14. kettős „
15. közöné léezszegek ..............................
1(5. kettős „
17. zsindelyszegek .....................
18. különféle csavarszegek
19. g y a n t a ...............................................
20. lemez lekenő préselt 1 .
21. ' finom es közönséges kender
22. fehér szürposzló 1 in. szeles . . . .
23. ökörbőr III szoros 2ti—,»(> kg.
24. kaulschuk szelep (gőz- és vízhez)

»» lemez I - 5 * gőz és vízhez)
zároló gyúró „ .. .
zsinór gömbölyű „ ,. *'

25. börkő tiszta . . .
2ö jegeczitett tiszta borax . . . . . .
27 nátron s a lé t ro m .....................................

A 25 - 27. tételekre mcgjegyeztelik, 
bog.' csak egynemű tiszta anyag-fo
gadta tik ei, miért is az a vegveloiijz'ő 
hivatal áltál időközönként mégvizs 
gáltatik.

28. vas és folytvas sodrony szállító köte
lekhez 2 — 31. sz. csak a legjobb minő-* 
séghen a legjobb stíriai vágy angol 
anyagból hord képessége (10 • i ;/> k‘g inni-

29. szabadalm. tégely öntött aczél csak a 
legjobb minőségben 120-130 kg mm2 
hord képességgel es megfelelő szivosággal

üzemi kilók s/iik:. g ■
név e/.eM anyagokra, 

kivan és pedig:
l fi: ,,

-KiltOd iv

..,120 ,.

' * .200 .’. 
:')O0WHI db. 

• 200 ‘ .. 
100 „ 
500 .. 

40 ..
' 3(K)00 dli. 

7C000 .. 
10000 • .. 
10000 . .. 
2t»:;oí) ..

f>t H l( K)(I ..
! (IIII >( III ..
„. J 5 q

. ’ IOIH, db. 
10* • «| 

101) III.
4(»' dti. 

I. <|l " , «l

4 -
30 hprgonyzotl sodrony vas és kézéiből 

fentebb'említett liordki posségekkel 2 31 sz. 
Szállítási feltételek.

1. A szállítani vállalkozók felhivatnak, 
kms bélyeggel ellátott írásbeli ajánlataikat 
mustrával ellátva .lepecsételve, ezen felirattal

1.50. 

(10

>0

november 15-ig ezen

110;
anyag-'

„ajánlat

hogy
mely

rag összessé? 
gokra tétetik

*) A Dr Fésűs 
g»ink“-ból ismertetésül.

iyörgy szorkpsztésélion inegjolenö ..Kortár- 
lrta: Dr. Ferenc/.y József.N y i l t t é r .

— Muszka pályad ijak  nálunk. A szentpétervári 
szláv jótékonj'sági egyesület, mint a Novoje Vretnja 
jelenti, két pályadijat tűzött Ki pánszláv történeti mü
vekre. És pedig az első pályadij 3000 rubel a déli és

X y e r s s e l . v c i i i  A l i r a  alknlnms kelméket
öltönyönként 10 í r t  -.O k r é r l  és jobb fajtájúnkat is — va
lamint í«‘U o t c ,  í e l n  r  és s / J n c *  selyenikelméket méteren
ként •!."» k r l ö l  l ‘. Ir t  <!.'# k e l i ;  — sima. koczkézott. esi
kozott, mintázott és damsis/.olt sil>. minőségben (mintegy 240 
fajtában és 2000 különböző szin s árnynlntban) szállít : postal>ér 
és vámmentesen ^U 'K tic lie i'K  <-s kir. udvari szállító) 
M‘l,i c iiii '.v á r a  / . ú r  i e l i l i e n .  Minták posta fordulóval kül
detnek. Svájezba i-.'.iinzett levelekre In kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. y

anyagszállításra" f. 
hivatalnál nyújtsák be

2. Világosan kiteendő, 
gére-e vagy csak egyes é 
ajánlat.

3 .  Az ajánlott árak, melyek szám es hetükkel vi-. 
lágosan kitüntetendő. — a selmdczi vasúti.állomásod 
beadva csomagolással együtt értendők'.

4. Csak a legjobb minőségű anyagra leendő az 
ajánlat es csak ily anyag fog átvétetni —_ meg nem 
teldo anyag a vállalkozónak 'rendelkezésre bncssjttatik.í 
ez okból az átvevő az anyag at'vétoléig semmi nemű 
kezességet nem vállal, még azon esetet sem véve ki,; 
ha az anyag az átvétel közben mégróiigáItatnék.

Az anyag végleges átvétele csak a selmeqzi kir. 
szertár szerkamarájában tőrlődhetik.

5. A fenti anyag mennyiségek csak megközelítők
ez okból a szállító esetleg nagyobb vagy kisebb meny- 
nyiségek szállítására az általa' ajánlott árak jjiellett ; 
leend kötelezve! ♦

ti. Valamennyi anyag szükséghez képest, dr^min- 
den esetben, nagyobb mennyiségben, lehetőleg' 'egész 1 
vasúti kocsirakományokban fog megrendeltet ni.

7. Az anyagéltek megtéritések a rendelt agyag
átvétele után 14 nap alatt a seinieczi ni. kir! bánya- í 
kerületi fójiénztániál 2% Seonto levon,ássál eszkfizöl- • 
telni fognak, köteles azonban a vállalkozó vállalata 
folytán erdembe hozott összegekről kiállítót szabályszerű 
számlákon vagy nyugtákon a nyugtab. lyeget jfá jog- I 
ügyleti illetékét ír bélyegszabályok es lo.l. dij tételei ,
valamint az 1881. 'évi XXVI. t.'ez  (i. é s - 10. ^ - s a i  
értelmében viselni és leróni. •.

8. Az ajánlott árak az egész 1895. évre bírnak ' 
órvónynyel.

9. Ismételten meg nem felelő anyagszállitást il 
le tó lég fenntartja magának a kir. bányabivatal a jogot, 
hogy a szállító minden további meghallgatása nélkül 
az o veszélyére máshonnan beszerezhet megfelelő minő
ségű es menynyiségü anyagot.



16ln 8 E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó

10. óvadékképen twtoaik az ajánlattevő a fel- 
ajánlőtt anyag értékének 10% akár kéaapéuihen akár 
pedig óvadékképe* értékpapirokbau ajáulatahoz csatolni. 
Esen évadok ax év végevei, ba az ajánlattevő uhudén 
kötelezettségének teljesen megfelelt, a seliuecxi kir. 
bányakertllcti fópénxiárnál az ajánlattevődet kiszolgál -
tátik. , . .

11. Az ajánlattevő az ajánlatban határozottan ki 
jeuteni tartozik, vájjon saját gyárában vagy műhelyé
ben fogja-e a ezikkeket előállítani, vagy pedig azokat 
másnak gyárából vagy műhelyéből szerzi be ; ez utóbbi 
esetben azt is köteles világosan kijelenteni, vájjon ha
sai vagy külföldi gyárból szerzi-e be a ezikkeket, illetve 
azoknak egyes részeit. Ezen kijelentés az ajánlattevőre 
feltétlenül kötelező és a menuyibeu ettől eltérne — a 
szállított áruk rendelkezésre bocsáttatnak és a 9. 
pontban foglalt eljárás fog alkalmaztatni.

12. Csak ezen szállítási feltételeknek megfelelő 
ajánlat vétetik tekintetbe, miért is az ajánlattevő kijelen
teni tartozik, hogy a pályázati hirdetményben foglalt 
feltételeket ismeri és azokat magára nézve kötelezők
nek elfogadja.

IS. A selmeczi nagytekiutetű m. kir. bányaigazgató
ság fenntartja magának azon jogot, hogy a beérke- 
sett ajánlatok mindegyikét el is utasíthassa.

14. A jelenleg használatban lévő anyagok mustrái 
a kir. bányahivatal helyiségében bár mikor megtekint
hetők.

Szélaknán 1894. évi szeptember 22-én
M. k ir, B ányahivatal.

E lad ó

varrógépek.
Egy czilinder varrógép és egy 

Howe-féle gép, melyet czipészek. egy 
Singer-varrógép, melyet szabók elő
nyösen használhatnak, olcsón azonnal 
eladó. Mind a három gép teljesen jó 
karban van.
Bővebbet Langauer Alajosné korcsma

üzletében tudhatni meg.

I  S l o . ' l l . ' l - i lw .  i

A midőn a n. é. közönség becses 
tudomására hozni bátorkodom, hogy 
Selmeczen a takarékpénztár tulajdonát

í képező úgy nevezett F leiuing-téle ház
Imn «  legújabb kivánalmaknak meg-

u felelő -
9
M fodrász és lortélyttiet c

-t nyitottam, egyúttal b. emlékezetébe
hozva családom régi selmeczi szarma-

f zását, —  nagyrabecsült pártfogását és tü- *

-í meges látogatását kérem s hiszem, 'i
■i
s hogy b. megelégedését kiérdemelni •*
IC sikerűiéiül.
- Mély tisztelettel

Seltíi ecsbányán ,1804 okt. 19.
Zubek József fodrász
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1894. évi november-hó l-töl, intézeti 

helyiségünket a  ̂ számú M ihaiik Ist- 

ván-féle ház I. emeletére tesszük ót.
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mXXXXXXXIXXXXXXHH)t mr r P i í ü K t } i  v e i - ,

jó  eíi’éi-iz.'-téir! :
S

JOOOOCOOOOOOOOOOOQO

EP1LEPSIA
g y ó g y  í t b a t ó  9 v i s s z a e s é s  
n é l k ü l ,  e z e m i | b i z « n y i t -  _  
j s í k  e z t  a  c s o d á l a t o s  v í v -  Q  
H i á n y á t  a  t u d o m á n y n a k .  0  

K i m e r í t ő  j e l e n t é s e k  O  
r e t o u r  b é l y e g g e l  e g y ü t t  Q  
a l á b b i  j ezixn  a l a t t  k t i  1- Q  
il e m l ő k  Ö

„Office Sanitas" ©
Paris

30 . Faubourg Montmartre,

ÍO O O O O O O

2  Titkos betegségek, kiütések,
#  általános gyengeség, fáradság 
J  eltűnik, ha tisztává tesszük 
2 a vért! Jót állunk módszerünk
#  alkalmaz :■ sa esetén a gyökeres 
2  eredményért.
■  Kérdések alábbi czim alatt
#  teendők =
I  „Office Sanitas"m sm
a  Paris. 30. Faubourg Montmartre. ^

■ " ■ • ■ • K O M O K O R O B O r S i

B A E S T R A N I
(«r. <a

OLCSÜ ÁRAK. KÖNNNYEOLDHATÓ
C . - U  ' A O  2_12

4EÍ15 MI\«'ÍK

a nagyérdem ii közöu^ég; becses íifij eiméi :i kövel kezó liii-<lelossi-e

A tisztelettel alant felsorolt selmeczi Üzleti ezé- 
gek és vállalattulajdonosok, annak kiemelése mel
lett, hogy jutányos árak, szolid culans üzleti eljárás 
és pontos kiszolgálás mellett fótörekvésük leend a 
n. é. közönség teljes megelégedését kiérdemelhetni, 
ajánlják következő üzleteiket:

Ács Ferencz a városi vigadó ez időszerinti bér
lője, szállóját, valamint vendéglőjét, kitűnő kony 
háját, természetes jó borait, friss hordó- és palaezk- 
söreit. Jutányos á rak ! Előzékeny kiszolgálás! 
Mindennap friss, ízletes villás reggelik!

Baohmann Nándor, kovács műhelyét az 
Alsó-utczáhan fekvő saját (volt Kozák-féle) házban, 
mindennemű kovácsmunkáit olcsó és tartós kivi
telben, minden e szakmába vágó javítások, stb. 
e Ifogadtatnak és kifogástalanul eszközöltetnek 
Ugyanitt több tanoncz felvételre kerestetik.?

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

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

Bukovits István, a volt Lestyánszky féle 
vendéglőben, kitűnő, hamisítatlan, természetes fehér 
és veres borait literenként 30 krtól 1 frt 20 krig 
kifogástalan jó konyháját, palaczksöreit. Előzékeny, 
gyors kiszolgálás. ízletes villásreggelik.

Chautka Ferencz, a Zmcskal-féle házban 
lévő bútor- és épületasztalos műhelyét; elvállal 
mindennemű szakmájába vágó munkákat. Ugyan
ott Chautka Ferenczné női szabóüzletét.

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

Foltin János, az Alsó otezában Zlinszky-fóle 
házban levő, a legnagyobb igcnyeket’is kielégítő, 
elegánsan berendezett fodrásztermét, clózckeuy, 
finom kiszolgálással.

G reguss A ntal, sütőházát, saját házában 
(Kórház-utcza), bolti helyiségét a Baumerth-féle 
házban, rozs- es buzakenyerct, mindennemű friss 
süteményeit, mandolás kélszersültjét, 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.

G werk Mihály és Károly te stvérek , a ne
met templommal szemben fekvő Scboszlál féle ház
ban lévő szabó- és ezipószüzletttket, elvállalnak 
férfi- gyermeköltönyök, egyenruhák, férfi, női 
gyermekezipők csinos gyors és olcsó készítését s 
mindene szakmájákba vágó munkáikat a legdi
vatosabb kivitelben.

K rálik Gusztáv, lakatos műhelyet saját h á 
zában. Elvállal mindennemű szakmájába vágó 
munkákat: épületeknél, javításoknál stb.

K rálik 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
festések kivitele vagy felújítása minden stvlnemben 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kiállításig. Szen
tek szobrai fából, a legfinomabban festve és ara
nyozva. Szoba- és czégtábla festés minden nemben 
legszolidabb munka, mérsékelt árak mellett.

M atzán Ferencz. mübútor és épületasztalos 
üzletet, bolti, gyógyszertári és templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús bútor, ko
porsóraktárát mindennemű szakmáját) avágó munkát

M ájovszky Mihály, rózsautezában lévő, a 
csizmadia egylet tulajdonát képező épületben iKauf- 
llaus) elhelyezetett asztalos műhelyét, épület, bútor 
stb. asztalos munkát, javítások s mindennemű 
szakmájába vágó munkák olcsón es pontosan tel - 
jesittetnek.

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

Polkoráb József, kamaraház melletti asztalos 
üzletét és első központi (lisztemelést remiző inté
zetét, koporsó raktárát és mindennemű szakmájába 
vágó munkáit.

S tanga Adolf és fia, első sclmeczbányai 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.

T rg ina Antal, a forraszon fekvő Krausz 
fele házban levő hentes üzletet. Mindig kapható, 
kitűnő szalona, zsir, sodar, búsncmUek, virslik s 
kolbásznemüek stb. olesott és legjobb minőségben.

Uhor Ferencz, ezipészüzletet a városház 
épületében lévő uj bolt helyiségben kész czipőrak- 
tárát. Készít mérték szerint női, férfi s gyermek- 
czipŐket; elvállal mindennemű javításokat stb.

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

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

Zajácz János, férfi és női ezipész üzletét az 
alsó-ut.'zában. lévő Baumert-felc házban javítások, 
valamint mindennemű, szakmájába vágó megrende
lések gyorsan és olcsón észközöl tétnek.

Zanzotto Lajos, a llovorka fele házban levő 
szoba és czégtábla festő üzletét és minden e szak
mába vágódiszes és Ízléses kiállítású munkáit, a ra
nyozások. müképek és képek javításai készíttetnék.

Zubek József a volt Flcming-félc házban levő 
a legnagyobb kivána maknak is megfelelő, jó! herei) 
dezett fodrász és borbélyüzletét. Gyors, előzékeny 
kiszolgálás biztosit tátik.

I Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbnáyán 1894.
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