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Néhány szó a nyaralásról.
Ha elröppentek már a tavaszi enyhe fuval
latok, s a nap sugarai égető hévvel vallanak
szerelmet hegynek, völgynek, s a forró levegő
tikkasztó mozdulatlansággal, lomhán végig fek
szik a város utczáin, úgy, hogy a jámbor ha
landó csak rettegve teszi ki lábát a küszöbön,
s ezernyi legyező megy tönkre a mesterséges
szellő csinálásbaii; midőn a hírlapok hasábjain
fel-felhukkan a — kacsa, s az irodában karmoló
s fogai mazó zuhany fürdőről álmodozik : a ki
csak szerét ejtheti, kimenekül a város falai kö
zül, fölkeresi a vidék idylli tájait, tavak köze
iét, erdők szomszédságát, hogy az üde természet
ifjitó erejének közvetlen behatása alatt lankadt
izmai uj rugékonyságot, tompult érzékei megint
fogékonyságot nyerjenek; hogy elméje, kifáradva
a ínindennaposság gondjaitól, újra felvillanyozva,
gondolatait, eszméit magasabb, szélesebb körök
ben szárnyaltassa.
8 kezdődik a népvándorlás, ki a nagyobb
városokból — vidékre.
Hogy mily lényeges befslyással van e
mozgalom a vidékre, úgy anyagilag, mint szel
lemileg, azt bizonyítgatni fölöslegesnek tartjuk,
mivel a vidék amúgy is, mint számos példa
mutatja, igen jól tudja e befolyás jótéteményeit
méltányolni s igyekezik is e befolyás irányát
maga felé terelni ; mennyire, s mily mértékben

T Á R CZ A.
L . , . . hoz.
A tengeren.

Vitorla lengés, harang csengés,
Hívott imára a hajón.
Tenger zúgása, szél robaja
Vegyült belé. elringatom
Száll az imádság, tenger árján
Felhők borúján keresztül ;
Ki tudja, hány szív jóvoltáért
S hány féle szívnek mélyiből ?
Én is kulcsolt kezekkel álltam
A zord hajó, párkány felett.
S imádkozva mély áhítattal,
Elsusogtam a t c n e v e d !
A te neved.

Álmatlan néma éjszakákon
Mikor ott künn süvölt a szél
Es én virasztok bánatommal
Ibis lámpa halvány fényinél,
Felhők borúján ej homályán,
Hideg magasból odafent
Felem, mint csillagok kezének
Sugáros ujja átdereng
A te neved.
Mint messze puszták vándorának
Tündér varázséi délibáb
Kongó sugáron ringatózva
Tűnik lél mind tovább . . . tovább .
S az, bár elérni soh’se bírja,
Felé vágy. összeroskadon :
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>ot illető szellemi közlemény a szerkesztőre, az anyagi

éri el czélját, az eltekintve az illető vidék ter vetelinénycknek V Körülbelül tiz éve már, hogy
mészeti szépségétől, lakóinak élelmességétől, ér- városunkban egy eddig is igen szép eredménye
telmességétől és — előzékenységétől is függ, ket elért egylet buzgó fáradozással igyekezik
legyen ez előzékenység akár magán jellegű, létesíteni mind azt, mi nyaraló vendégek ide
akár hatóságilag vagy egyletek részéről nyújtott. telepedését előmozdíthatja, s újabban a hatóság
E tekintetben fényes példával jár elől a részéről is meginduló félben van egy mozgalom,
szabad Svájcz. Mily kimerítő, részletekre is ki mely nyaralók építése által némi kényelmet biz
terjedő figyelmességgel van ott gondoskodva a tosítson a természeti szépségekben oly gazdag
turisták, a nyaraló vendégek kényelméről! 8 ez vidékünket látogató vendégek számára.
De ez nem elég!
előzékenység nem puszta udvariasság, de a sa
Evvel csak a fele út van megtevő!
ját érdek helyes, józan felfogásából ered.
Számítanunk kell olyan nyaraló vendégekre
A nyaraló vendégek erszénye nagy részben
az a forrás, mely vidéken a nyári bolt évad is, kik lakásukat nem kint az erdőben, messze
alatt az ipari s kereskedelmi forgalom lanyhult a várostól választják, de azt inkább idebennt
folyamába élénkítő életerőt önt; a nyaraló ven szeretnék, s a belváros képezné kirándulásaik
dégek intelligencziája az az éltető sugár, mely kiinduló pontját.
Nem csalódnak-e ezek várakozásaikban?!
a magasabb szellemi műveltség csiráit fakasz
Igaz, Selmecz környéke bővelkedik oly
tani, gyümölcseit ni egérlelni van hivatva oly vi
déken is, mely messze esik a társadalmi, a szel pontokkal, melyeknél az alkotó természet keze
remekelt, de, jól mondja Zichy Géza , hogy
lemi élet gócpontjától, a fővárostól.
Csak illő s méltányos az, hogy cserébe e Selmecz „utczája oly girbe-görbe s nyakat szegő
kettős haszonért legalább részben feledtessük el meredek*-, hogy bizony, nem kéj-kirándulás,
a fővárosi vendéggel megszokott kényelme hi linnem kivált jo meleg nyári napon, valóságos
ányát; c tekintetben minden lehetőt elkövetnünk kitartó versenynek is beillik az a kapaszkodás,
nemcsak az igazságérzet 'kéuyszcrií. d< saját csetlés-boHás a köves, göröngyös, meredek ös
előnyünk megóvása is, mert természetes, hogy vényeken addig, inig elvégre valahára kiizzadva,
a nyaraló vendégek inkább azon helyeket ke- az út olyan része éretik el. melyen a járás már
resendik föl, hol pénzükért megfelelő kényelem élvezetnek is mondható.
A kirándulási pontok hozzáférhetését kell
ben is részesül nck.
Eleget tesz-e városunk az ebbeli jogos ko- megkönnyíteni! Mily eredményeket lehet e téUgy int felein csöndes bübájjal,
Áthatva lelkem és valóm
A te neved.
S mint. hangtalan kiből, magányban
Mikor a remete lakát
Szép csöndes estén messze zsongó
Harang zenéje csengi á t :
Let erdei a magány lakója
S imára buzdítI csöndesen ;
Úgy tölt cl áh ital varázsa
Mikor á Ize miül lelkcmen
A le neved.
kin Csúnya.

(Jtijegyzetek az Egyes. Államokból.*)
Fiatal korom óla vágyat tápláltam világot látni.
7-dik osztályt végezve kértem megboidogúlt atyámat
engedné meg, hogy a tengerészeti iskolára Fiúméba me
hessek, de ö azt mondó, nem azért nevelt, hogy engem
a tengeri halak egyenek meg. így tehát a tengerészei
ből, és utazásból nem lett semmi, de a hajlam bennem
maradt inig végre 18#8*ban összeszedve sátorfámat ne
ki indultam a nagy világnak keresztül menve Skót or
szágon és a nagy tavon állal az Egyesült Államokat
érteni el.
A száraz földhöz szokolt úrnők és urak szent bor
/alommal gondolnak a tengeri utazásra mintha a tón
geri bajó fedélzelén lenni, ezer mértföldre a parttól,
élet koczkáztatással volna összekötve : pedig tevődnek,
mert a nap es éj egyen cv szakain kívül a modern
már mint aezél szerkezetit hajón utazni absolute biztos.
Az cquinoetialis évszakokban, a nagy szelek uralma
• alatt az utazás festészeti szempontból szép vagy jobban
mondva borzasztó szép ugyan, de azon halandóra a ki
a tenger fenséges háborgását inkább a száraz földről
szereti nezni, nem lévén szokva oly járművön utazni,
*) Felolvastntott e lapok szerkesztője áItal rendezőit „lioSzork.

daliul és művészeti estély -

moly szüntelen 4ő fok alatt elhajlik, az utazás bizony
kellemetlen. A tengeri utazás kellemetlenségét mint, ál
talam ismeretes, főképen a tengeri betegség okozó, mely
ha szabad magam Zola-szerüen kifejezni — gyom
runk háborgásában nyilvánul, és engedőimet kérek
őszinteségeinél'!, a gyöngéd nemnél jobban lóp fel mint
az erősnél. A tengeri betegség többnyire azokat támadja
meg, a kik nem tartanak diétát és kevés vagy semmi
mozgást nem tesznek az étkezés után. Vannak esetek,
midőn a tengeri utazás gyógylmtással van, így többek
közi, a kedélybetegek-, idegeseknek; valamint szellemi
munkától (elcsigázottaknak ajánlják az orvosok. Mikróbés bakteria mentes levegőt a beteg csakis a tengeren
szívhat. A modern szerkezetű hajón az utazás még a
legnagyobb viharban is oly biztos akár a vaspályán.
Az luman vagy a Lloyd vonalak uj hajóit az orkán
épen nem zavarja, ők az utat Ncw-York és Liverpool
vagy Ncw-York és Sauthliampton közt — ü nap alatt
teszik meg, kivéve akkor nem, ha a 10.000—16.000
hő erejű gőzgépen törik valami, és veszélytől csakis
partok mentén, zátonyon helyeken, ködös időben lehet
tartani, de nem a szabad tengeren. Volt szerencsém
úgy első mint harmadik helyen utazni és a nemes kö
zönség azon tagjainak a kik bajiammal, móddal és
nyelvismerettel óirnak kirándulást tenni túl a tengerre
ajánlom az első osztályon való utazást. Ott az ember
úri módón utazik; in epeit ellenkezőleg és éjnek idején
azon kellemetlenségnek is teheti ki magát, hogy a hajó
patkányai megzavarhatjuk őt álmában, mert ezen házi
állatkák a hajón ép úgy otthon érzik magukat, mini itt
a sclineczi bányákban, és hozza még nagyon is confideusek.
Az újvilágba érve en több újat reméltem tapasz
talni mint a hogy tapasztaltam. A nőkről azt vettem
észre, hogy ők úgy hódolnak a legújabb párizsi divat
nak, mint európai nővéreik; és teszi ezt úgy a magas
társasági nő mint
a bányász kisasszony. Az egyes
államok törvényei nagy jogokkal ruházzák fel őket, és
ezt gyakran éreztetik is a lóriinkkal: A brookün-i bíró
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reu elérni, azt mutatja az aUó városkúti tóhoz
vezető út e g y része, mely szépen egyengetve,
fűszeréiyzetten a cserjés, fadíszen gát lombsllrlijében tűnik el. ügyesen alkalmazott lépcső
aljún, mely a tó partjához lolvezet.
Az utak. ösvények lennének első sorban
kiegyengetendők, gondozandók. s mit elődeink
elmulasztottak, engesztelőié# pótolja a jelen,
befásitvúii a kirándulási pontokhoz vezető utak
széleit, hogy a sétáló üdülést, védelmet talál
hasson a nap égető sugarai ellen.
Ez nem esak emelné a város szépségét, de
az ez által nagyobb számban ide csábított nya
raló vendég révén, nem jelentéktelen anyagi
haszonnal is járna.
8 ki tudja, czélszerüen rendezett omnibusz
közlekedés a környék kiválóbb pontjaihoz, nem
hozna-e tisztességes nyereséget az élelmes vál
lalkozónak ?!
Óhajtjuk, hogy soraink ne legyenek elvesző
hang a pusztában.

Akadémiánk terjeszkedése,
Most, hogy akadémiánk hivatalosan is bevonul uj
palotájába, s immár hat épületet foglal el, nem lehet
érdektelen egy pillantást vetnünk vissza akadémiánk
múltjára, nevezetesen terjeszkedésére.
A haladást, mit akadémiánknak fennállása óta csak
küléletében is látunk, óriásinak kell jeleznünk, ha mos
tani fejlettségét múlt századbeli állapotával állítjuk
szembe.
Minthogy az oktatáshoz szükségelt gyűjteményeket
elóbb csak beszerezni kellett s ezek még évtizedek múlva
is nagyon jelentéktelenek voltak, s a növendékeknek
száma is csekély volt, az egész akadémia egy szűk bér
házban fért el.
Létezett ugyan Selmeczen már a múlt század 3-ik
tizedében egy szakiskola, a mely az országnak s a
birodalomnak tisztjelülteket nevelt, de egy felsőbb bányá
szati tanintézet alapításának eszméje először 17(51 -ben
pemlittetett meg s 1763-ban első tanáréi Jacqnin nevez
tetett ki cs. kir. bányatanácsi ranggal a vegytan előa
dására. Csak kicsiben múlt, hogy az intézet nem Szélak
nán állíttatott fel.
Előadásait a jeles tudós Jaequin, a ki később bá
rói rangra emeltetett, esak 17(54. szept. 1-én kezdhette
meg, és pedig a Kretsmáry házban, melyért 300 írt évi
bért engedélyezett az udvari kamara.
Mind Jaequin alatt, a ki 1769-ig működött Selmeczeu, a honnan Bécsbe hivatott ugyancsak a vegy-30
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Egy két évtizeddel ezelőtt a baromfitenyésztés
hazánkban csak abból állott, hogy minden gazda igye
kezett annyi baromfit tenyészteni, a mennyire háztartá
sának szüksége volt s ha aztán a költés jól sikerült,
akkor a felesleg piaezia került. A piaezot azonban úgy
régebben mint most is, inkái)!) a kis gazda és a fölclniivolő nép látta el tojással és baromfival.
Az utóbbin időben azonban a baromfitenyésztés
is nagyobb figyelemben részesül s ma már kezdik
belátni, hogy ez fontos és jövedelmező ága a gazdaság
nak, a mely jelentékeny anyagi hasznot hajt az ország
nak s bizonyára még többet fog jövedelmezni akkor,
ha a tenyésztés rendszerebbé és intenzivebbé válik.
Epén azért nagyon örvendetes, hogy legújabban
a földmivclésügyi m. kir. minisztérium is figyelemből)
részesíti a baromfitenyésztést s a nemesebb baromfi
fajok meghonosítása, a gazdasági iskolákkal kapcsola
tos baromfi-pepineriák létesítése, a szárnyasok tenyész
tésére és betegségeire vonatkozó népszerű művek kia
dása és terjesztése által igen hathatósan támogatja a
baromfitenyésztés fejlődő ügyét.
Ma azonban még messze vagyunk attól, hogy
akár Angliával, akár Fraucziaországgal, vagy csak
Németországgal is felvehessük e tekintetben a versenyt
s bizonyára sok idő fog elmúlni, a inig olyan tiszta
fajokat leszünk képesek tenyészteni, mint Anglia és
olyan jövedelmezővé fogjuk tenni baroinfitenyésztósltn
két, mint Francziaország.
Tagadhatatlan azonban, hogy érdeklődés mind
inkább növekedik a baromfitenyésztés iránt nemcsak
az országos baromfitenyésztő egyesület és a gazdasági
egyesület baromfitenyésztő osztálya karolták fel ez
ügyet, hanem a vidéki gazdasági egyesületek is prog
rammal tűzték annak fejlesztését.
Mindez alapos reményt nyújt arra, hogy a baromfi
tenyésztés rövid idő múlva egyik legfontosabb és leg| jövedelmezőbb ága lesz a gazdaságnak, — ha megfe
lelő gonddal, az eddiginél több előrelátással és szak
ismerettel fogjuk azt művelni és fejleszteni.
Csakhogy a fokozatos fejlődésnek első feltétele az
Irta: *lr. ICAt* I s t v á n akadémiai tanár.
hogy minél szélesebb körben terjesszük azokat az is
I.
mereteket, a melyek elengedhetleniil szükségesek a
Abban a helyzetben vagyunk, hogy a néhány rationális baromfitenyésztéshez; de gondoskodnunk kell
nap múlva dr. Ráta István akadémiai tanár és Kormos már most arról is, hogy azon veszélyek ellenében, a
Alfréd szerkeztése mellett megjelenő „Gazdák Évköny melyek a baromfitenyésztést fenyegetik, kellő időben és
ve" cziiuú almanaehbél, melyet a földmivclésügyi mi biztosan tudjunk védekezni.
niszter, miután ezen évkönyv a lefolyt év gazdasági
A legnagyobb és legnehezebben leküzdhető veszélyt
eseményeit és azok hatásait könnyen áttekinthető ke a fertőző betegségek képezik, a melyek évenkint. óriás
retben ismerteti, a gazda közönség és a gazdasági egye veszteséget okoznak s egyes vidékeken a baromfiállo
sületek figyelmébe ajánlotta, fenti cziinti czikket az év mányt teljesen kipusztitják.
könyv megjelenése előtt közölhetjük.
Túlzásnak tartom ugyanazok aggodalmát, akik
a szárnyasok fertőző betegségeiről azt állítják, hogy el
*) A „Gazdák Évkönyve" az 1802. évre, 18 iv terjedelem
lenükben védekezni egyáltalában nem lehet, de azt el
ben diszkötésben jelent meg és egyletek, tanintézetek, községek ál
tal egy forint kedvezmény áron megrendelhető: a „Gazdák Év kell ismernünk, hogy a sikeres védekezés nem könnyű
feladat, mert a fertőző betegségek terjedését olyan sok,
könyve" szerkesztőségénél (Budapest, Erzsébct-könit 21).________
tani tanszékre, mind Dr. SSoopoli János alatt minden
tekintetben gyarapodván az akadémia, már 1800-ban
rgy uj akadémiai épület építésének tervével foglalkoz
i k az intéző körök, - s az alsó magyarországi fóbányagroti hivatal erre nézve javaslatot is dolgozott ki, a
mely szerint az épület nem Öelmeczbányán, liánéin Szél
űik lián lett volna tellállitaudó, úgy gazdasági, mint
páedagogiai szempontoknál fogva, nem különben a bá
nyák és a műhelyek közelsége miatt is.
A javaslat, mely egyebek közt azt is ezélozta,
hogy az uj épületben az akadémiai növendékek lakást
is kapjanak cs ellátásban részesít lessenek, felsőbb helyen
valószínűleg azért nem részesült tetszésben, mivel ezá l
tal az intézet nyilvános jellege megszűnt volna és az
eddigi nyilvános akadémia helyett egy magánintézet,
e»-\ neme a coiiYiktusnak keletkezett volna.
Majd 1811-ben a Belházy-ház átalakítását s kié
pítését vették tervbe, mely már 1770-tól fogva amúgy
is a bányakinesíár tulajdonát képezte s a melyben azon
időben tanári lakásokon kívül a vegymöhely és az ás
ványtani, valamint vegytani gyűjtemények voltak.
A Klauser-féle (botanikus kertben) ház megvétele
sem segített a bajon s e tekintetben az ügy egy évti
zed alatt sem haladt előbbre, bár az 1808-ik évi feb
ruár 12-én megnyílt erdészeti tanintézettel bővült az
akadémia.
Az ez után következő időszakban rohamosan emel
kedett akadémiánk s évtizedeken át 200—3UU sőt né
mely években 300-nál is több hallgatója volt, arai maga
után vonta az intézet külső terjeszkedését.
Csak a pribrami és leobeni akadémiák alapítása
után (18*9). csappant meg a látogatók száma, mivel a
külföldiek nagyobb része azokba iratkozott be.
Akadémiánk terjeszkedéséuek újabb időszakáról,
raely az uj palotának felépítésével nyerte betetőz* sót
jövő alkalommal szólunk.

A baromfi-kiá Ilitáso król.*)

30 napra a szigetre (fogház) küldött egy tintái embert, szemnek ugyan furcsán tűnik fel látni egy ilyen l(i—20 Mrs. Madrid több mint 100 népkonyhát tart fenn, ré
mert az oly vakmerő volt egy varró kisasszonynak tud- | csemetét kerék párt lovagolva, de kérem szívesen a szint saját vagyonából részint pedig közadakozásból. Itt a
tára adni hogy — rajong érte. A tragikum ezen dolog dologban emelt vasúti illeték évi 30 dollár van megta munkások és újság árus fiuk 2 —o centért —7/ft kr.) levest
ban az volt, hogy a kedves miss épen nem viszonozta karítva.
és kenyeret vagy kávét és kenyeret kapnak. Otscgo
a vonzalmat, de sót bűvösre tétette őt. Az illető liatal
Az angol szász fajból származó nők speczialis könyvtári egyesület pénzhiányban volt, elhatározták az
embernek angol green horn-nak (bevándorlott) heve bi gyöngeségei közé tartozik, hogy harcz háborút folytat
igazgatóság tagjai (mind nők), hogy pénzt gyűjtenek a
zonnyal a fagy pontra szállott, midőn a szigetről haza nak a szeszes folyadékok ellen. Különösen kitűnnek maguk módja szerint: igy Mrs Mills egy ügyvéd neje
tért, és valószínűleg elment a kedve eféle platouikus ezen antispiritistikus mozgalmakban a methodista fele egy hétig czipöt tisztított az uteza sarkon és a bevett
nyilatkozatoktól.
kezet hölgyei. Vannak helységek különösen uj Angliá pénzt az egyesületnek a d ta ; egy bankár neje pedig
ban a hol a világ minden kincséért sem lehetne szív diót árúit az utezán és igy továb — s a kívánt összeg
Az már egyszer tény, hogy az ó világ hölgyei
erősítőt kapni, mert bor-, sör- s általában szesz mérő üz egybe gyűlt.
szeretetre méltóbbak az uj világiaknál, de tudnak ezek
leteket nem tűrnek meg, és ha netán valaki ezen ingreis szeretetre méltók lenni azon tiatal honfiakkal szem
Az amerikai nők nagyon számítók, hideg megfon
dientiák valamelyikéből kivárnia bevenni azt teheti or
ben, a kikről észre veszik — hogy gazdagok. A vona
tolás jellemvonásuk ; mindazonáltal találni elég kivételt.
vosi vény előmutatása mellett . . . a patikában. A
ton egy fiatal ember egy kisasszonnyal utazva követ
Volt szerencsém tapasztalni West Point-bau a hadi fő
methodista hölgyek nagyon is szigorúak a mértékletes
kező párbeszédet folytatott: „Ab Magi ön mindég oly
iskola székhelyén a hol a fiatal hölgyek — nagyrészt
ség gyakorlásában. Pittsburgh mellett egy községben a
hideg irányomban akár egy jéghegy" - „Ugyan ne
a közöli Collegium (Vassar College) növendékei —
lelkész meg lett fedve azért mert annyira megfelejtkeizetlenkcdjék WiIly avval a hidegséggel, tni továbbra
formaliter udvaroltak a fiatal hadfiaknak traktálva ókét.
zett papi hivataláról, hogy egy farmernél almabort ivott.
is maradunk jó barátok semmi több" „De hogy no
édességekkel és finom szivarokkal. De kérem szívesen
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rágás szenvedélyéi, ámbátor a gummi forgalom évente
több mint loOáHiO tagot számláló testület a szeszes ita
Az Unió nagy városaiban a nők épen úgy fog lokat „ördög keverékének" (devils corapound) nevezi. itt is fel megy 6 millió dollárra, de Philadelphiában az
lalják el a társadalom magasabb állásait, mint a férfiak, Ezen kegyes szövetkezet emlékiratot intézett az Egyesült valóságos mániává fajult. Itt az úgynevezett dime mú
esák természetesen nem oly nagy számban, kiképezik Államok elnökéhez Mr. llarrison-hoz, melyben figyelmébe zeumokban még verseny rágást is rendeznek, és az a
magukat a gyógyászatban, ügyvédségben; sőt vannak ajánlja a mértékletességet, és kéri őt. hogy az állami Miss a melyik hamarább rágja tönkre a maga porczióköztük jeles prédikátorok és hírlap szerkesztők is. Van ebédek alkalmával, mint az egy keresztény állam fejé jót -- nyeri a jutalmat. Ez bizony épen nem aesthetinak nők, kik bányákat, nagyobb gazdaságokat kezelnek in*/. illik, víznél erősebb folyadékkal ne trak tálja vendé kus verseny. Különben a gummirágás a dohány rágás
mint azok tulajdonosai. A független szellem az Unió geit, persze Mi. Hamson nem vette tekintetbe az asz- analógiáján alapul a mit a férfiak nagy odaadással
gyakorolnak. Amerikában dohányt rág az állam férfi
hölgyeméi valami természetes vonás. A népesség növe- szonyságok szives figyelmeztetését és továbbra is jól tar
úgy mint a senator, képviselő, sőt még a püspök is.
kcdtével ók is mint produktív elem lépnek fel. Alkalma
tóttá a fcliérházi társaságot valódi franezia pezsgővel.
zasl nyernek ók az ügyvédi irodákban „bank házaknál Különben ha szigorúan vészük, a mértékletes hölgyek South Norberton szabad egyházában következő figyel
mint gyorsírók és az úgynevezett Írógép type wrilcr" nek van okuk erősebben fel lépni a szeszes italok ellen, meztetés olvasható: „E templomban tilos a dohány rá
kezelői. Sokan az ezerckro. menő nők közül a kik New mert a statisztikai adatok alapján az Unióban nem ke gás és padlóra való köpkodés." —
York felső részén 10— 12 mérlfttldre távol az üzleti rész vesebb mint 950 millió dollárra megy lel az évi fo
A maromon utáni hajsza általános túl a nagy vi
től laknak nem veszik deeole ellenes vétségnek kerék gyasztás.
zen, azért ók a dollárt nimdenhatónak-allniighty dollár
páron veloczipéden le futni az alsó városba. Az európai
A jótékonyság gyakorlásában is a nők járnak elől neveznek. Nagy vagyont szerezni élet czél és ha valak

111. évfolyam. 25. szám
in1lüi igen kicsinyesnek és a figyelemre alig méltó
nak látszó körülmény segítheti elő, Imgy igen nagy
óvatosságot ki II kifejtenünk minden irányban, ha meg
akarjuk oltalmazni ellenükben a tenyésztést.
Es o tekintetben még sokat kell tanulni a gazda
közönségnek, inért a linzi állatok fertőző betegségeiről
általában, de különösen a szárnyasokat pusztító já r
ványokról nagyon sajátságos és a tudomány mai ál
lásával homlokegyenest ellenkező nézetek vannak
forgalomban.
A leplen érői ma már a legtöbb értelmes gazda
tudja, hogy az nem a vérkészilés hiányosságának
a következménye s nem a vér rendellenes vogyIllető,
hanem n lépfenebacilliisok által idéztetik elő. A ta
konykórról is eléggé ismeretes, hogy azt nem a genynek a vérbe való felszívódása vagy istálló rósz leve
gője okozza, a mint azt régebben hitték, liánom egy
sajátságos fertőző anyag. Ellenben a baromfiak között
járványosán fellépő betegségekről a legtöbben még azt
hiszik, hogy azoknak oka a meleg vagy nedves idő
járásban, a rossz vízben, a meghűlésben és ezekhez
hasonló mellékes körülményekben rejlik, a melyek
elősegíthetik talán némileg a betegségek terjedését, de
nem lehetnek azoknak előidéző okai sohasem.
Ebből magyarázható meg aztán az is, hogy a
legtöbb tenyésztő nem tud védekezni ezen a bajok el
len. És ez nemesük azért káros, mivel igy a baromfiál
lománynak nagy része pusztul el éveukint, — hanem
még azért is mert sok tenyésztő elveszíti a kedvét s
félbehagyja a tenyésztést mint olyat, a mely részére
semmi anyagi hasznot sem bajt.
Szerencsére vannnak már a tenyésztők között olya
nok is, a kik ismerik a fertőző betegségek természetét,
s meg is védik ellenükben szárnyasaikat.
A tapasztalás azt bizonyítja, hogy a járványos
betegségeket az esetek legnagyobb számában az újon
nan vásárolt baromfiak hurezoíják be n tenyésztésekbe.
És ez annál könnyebben megesik, a mennyiben eze
ket legtöbbször nem szokta állatorvos megvizsgálni,
annál kevésbbé hosszab időn át megfigyelni; pedig
ismeretes dolog, hogy sok tenyésztő — tisztelet a
kivételeknek — nem nagyon lelkiismeretesen jár el
s az a Uörlilmény, hogy baromfiállományában valamely
ragadós betegség uralkodik, nem képez okot arra,
hogy az eladást beszüntesse. De sőt az is megtörténik,
hogy épen azért bocsátják árúba a baromfiakat, mert
járványos b. fegsóg p tisztija a tenyésztést.
A töitbi állatfajokra vonatkozólag hasonló esetben
törvényes intézkedések védelmezik a vevő érdekeit,
— azonban sajnos, a baromfiakra nézve még nincsenek
ilyenek életbeléptetve. Csakis az éberség cs körüliékinlő óvatosság mentheti meg tehát a tenyésztőket
attól, hogy az újonnan szerzett baromfiak, a melyekei
esetleg nagy áldozni árán vásárolnak meg, — a legpusztilóbb betegségeket ne hozzák magukkal. (Folyt, köv.)
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Különfélék.
la**!) .Mi-zk} S á n d o r hontmegyei alispánt O
Felsége királyi tanácsosi czimmel tüntette ki a köztigyek
tereli szerzett érdemei elismeréséül. A legmagasabb hely
ről jött elismerés a közügyekuek igazán méltó bajnokát
érte Hunt megye jeles alispánjában.
— l - k o l a i ü n n e p . Az irgalmas nővérek hely. fel
sőbb leányiskolája a koronázási jubileumot követő va
sárnap tarthatta csak meg a jubileumi ünnepet, s mi
ként tudósítónk közli, szép sikerrel. A kizárólag alkalmi
müvekből álló program összeállítása s azok előadatásu Baross s. lelkész úrnak kiválóan sikerült. A dí
szes közönség elismerésével jutalmazta a rendezőket
s az ügyes szereplőket. — Az iparos tanonezok iskolá
jában Aezél János tanító rendezett ez alkalommal ün
nepet, lelkesen ismertetve a koronázás jubileumának
jelentőségét.
A jándék jő ta n u ló k n a k , Lovag Bcrks Kóbort
egyesületi bányaigazgató a hodrusi alsó iskolában t>
frt, a felsőben 4 irtot osztatott szét a jó tanulók között. A
felső iskolásoknak ugyanekkor Dr. Krecsméry János
orvos 2 frtot ajándékozott.
— i l li i n k a k iá ll i tá - . A helybeli evaug. leányis
kola felsőbb osztályú növendékeinek kézimunkáiból
kiállítás volt rendezve, melyet az érdeklődő közönség
több napon nézett meg. A kiállított tárgyak csinosak
és Ízlésről tanúskodnak. Egy-egy szép kézimunka ki
állja a legszigorúbb kritikát is. A kézi munkát ez év
ben, szabászattal együtt Bellusich Gábriella k. a. taní
totta, ki az elért eredmény nyel teljesen meg lehet elé
gedve. A kézimunkakészitő kisasszonyoknak pedig
kívánjuk, hogy jövőre is ily meglepetésben részesítsék
a közönséget szorgalmasságuk és ügyességük eredmé
nyeiben.
—y.
- Távíró vonal .Nclmecz é - Sz. Antal kö
zölt. Az a körülmény, hogy a Coburg berezegi család
évenként hosszabb időt tölt a szent autali kastélyban,
szükségessé tette, hogy a táviró vonal Selmeczbányáról
Sz. Antalba vezettessék, s a kis község táviró hivatal
lal láttassek el. A nyomjelzések már megtétettek s a
jövő hóban már meglesz az összeköttetés városunk és
Sz. Antal között.
— A zóna idő. Törvényhatósági bizottságunk e
hó Ui-iki ülésében luitározatilng elrendelte azt, hogy
városunkban jul. 1 ével a zóna időszámítás lép életbe.
Eddig a vasútnál s a postánál volt csak elrendelve,
újabban a m. k. báuyaigazgatóság is utasítva lett a
szakminisztérium által arra, s'éppni ez a körülmény
tette indokolttá a törvényhatóság határozatát. Mert nem
csekély vis/.nsság adná elő magát akkor, ha hivatalaink
időszámítása nem volna egyező.
— Telephon S Iniccz és Vihnyc Között. Kachelmunn Károly vibnyei gépgyáros telephonnal szándé
kozik solmeczbányai lakását vibnyei gépgyárával ösz-

a jólét bizonyos fokát elérte, akkor azután keresi a nem kevesebb mint 2 '/2 millió dollárt költött, vesztegehírnevet és magas társadalmi állási. Az egyesült Álla | tési ezelokra, pedig kérem szívesen itt a választás tit
mok senatorai nagy többségben szegény emberek voltak kos és általános; a szeszmérő üzletek hermetice csukva
és csak kitartó munkásság és nagy üzleti tapintat áltál vannak, nincs éltetés és itta tás — és mégis a lélek vá
jutottak a jólét és magas álláshoz. Mert megjegyzendő, sár úgy divik; virágzik akár az öreg országban. Az
hogy az Unió főtörvényhozó testületének (Congress) fel Egyesült Államokban bár a pénz nagy tényező, a gaz
sőházi tagjai nagy többségben milliomosok, tehát a dag mégis nem mondhatja el magáról hogy „ur“ mert
monarchikus és republikánus kormány forma közt csak a szó szoros értelmében véve genfiem n nincsen túl a
az a különbség, hogy ott az aristokratia itt pedig: a vizen. Az elnököt magát is, kivált kívül a székhelyen a
plutokratia ural. Magas állások a jelenlegi washingtoni farmerek per „Ben" szóllitják, és ő azt nem is veszi
kormánynál nagy részt gazdag üzlet emberek által töl rósz néven, a „kegyelmes" czimet ő ugy mint az állam
tettek be. így Mr. Blaine az állam miniszter és miuis- kormányzók csakis hivatalos iratokban, jelentésekben
ter elnök a pittsburgli vidéki vas és szén müvek főrész kapják, megszóllitásban pedig Mr. President Mr. Govcrvényese; Mr. Morton alelnök és ottició a senatus elnöke nor. Az Unió köztársasági állam forma lévén nem ismer
Drexlcr és Morton bankház tagja: Jolin VVannamaker úri osztályt. Lekötelezettség egyik a másik iránt nem
a posta ügyi miniszter a philadclptiia ..Bon Marciié1* létezik, a munkás munka adója által ki szabott munkát
tulajdonosa.
elvégzi és avval vége -- kalapot egyik a másik előtt
nem emel, udvariasság lekötelezettség a két fél közt nem
Azon férfiról a ki keze vagy esze által nagy va
gyónt tud össze gyűjteni, az amerikai azt mondja .be létezik, l ’r niindcnik maga magának de nem másnak.
is a smartman" Ő ügyes ember. Wilkes Burre-bun já r Méltóság, kitüntetés az Unióban ismeretlen dolgok. Az
tam Rév. Henry Warcl Beecber felolvasását hallgatni, elnök ha lejár uralmának ideje vissza tér üzletéhez
egyik ismerősöm megjegyzé róla hogy ő a Rcverendis- vagy ügyvédi gyakorlatához — és vele párt változás
sime ..smarimanu mert évi bevétele fel megy 50-000 kor több l(X)'00('-ro menő hivatalnok seren. Mr. Ingals
dollárra. Egy nagy szónoki tehetséggel és spekubilio 2(t éven állal volt tagja az Unió senátusánnk. 2 év
szellemmel bíró Rcv. Méssáros (ki mellesleg mondva előli Mr. Pfefíer a farmerek jelöltje verte őt ki a nyc
görögnek vallja magát ámbátor neve épen nem görög regből, és az c sóim tor visszatért az — eke szarvához.
hangzású) panaszkodott cgv újság iró előtt, hogy sz. A mig az Unióban ilyen öiunegfagadó Cimimmfusok
beszédeiből kicsi jövedelme van, mert azokat mindenki ■ vannak, a kik a magas állást, dicsőséget, igénytelen
szabadon nyomat balja, az újdondász avval a csípős ' polgári foglalkozással képesek felcserélni, addig a közmegjegyzéssel kisérte a fentebbi nyilatkozatot lapjában l társaság nincs veszélyben
Az európainak szemébe tűnik NeU Yorkban a sok
hogy ha sz. Pál leveleire oda tette volna „eopy vialtad"
(Írói jog fenn tartva) bizony a keresztény vallás nem j újság árus liú, tömérdek is az, mennyi újság jelenik
terjedi volna ugy el. — Szerencsére a régiek nem ismer I meg ezen világvárosban. Az amerikainál élelszttkség
lek azt a kifejezést „eopy reghted." A reporlernek igaza j n hírlap olvasás, azért is a napi lapok igen olcsók. Pélvolt de csak azon határig, hogy a lelkész úr helyzeté I (lányonként az újságok 1 centért (2‘/g kr) nagyobbak
ben ő is mint valódi ynnkee hasonló eszméket táplált i 2 centért áruitalnak, csak a New York Koraid ara Ö
volna. A pénz kormányoz még a politikában is. Múlt j cent. (7'/o kr.), de valószínű, hogy ez is vissza tér a
évi kormány/.óválaszlásnál Neu York államban ugy az I régi árhoz 2 cent. mert az ó veszélyes vetélvtársn a
egyik mint a másik párt (republikanis és demokrata) | New York World maris 2 ccut-en árul tátik. A N. Y.
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s/ekötni. Az olÓintézkcdéseket már megtette a gyártu
lajdonos s igv a terve legközelebb valósulni lóg.
- H alni i\ Köfejtd Im' ii , Longauer István nyug.
bányamunkás és \nro-i napszámost tegnapelőtt reggeli
4 órakor n városi kőfejtőben egy gyökér kivágása
közben a leszakadt kötömeg elsodorta. A segélykiáltnsára oda sietóktől m g vizet kért de néhány pillanat
múlva már meghalt Rendőrfőkapitányunk kórházba
szállíttatta.
— Nehc* h a jló - m iatt indította meg főkapitá
nyunk az eljárást egy vidéki földbirtokos ellen, a ki a
minap fóulczúnkon négyes fogatával majdnem elgázolt
bárom kis gyermeket, kiket egy nő mentett meg a
bistos veszedelemtől. —- hirtelen elrántva őket a Sommer-ház efőtt száguldó lovak elől.
Csal* M'lmoczi nőt kére*. Egy házasodni
kívánó özvegy, a ki valamikor Selmeczbányán is lakott,
a napokban egy szépen írott levélben azon kérésével
fordult egy itteni úri nőhöz, hogy részére sclmeczi nőt
ajánlana feleségül. Igényei nem nagyok a kort akár
a vagyoni helyzetet illetőleg. E sorok közlésére felkérettünk : egyébbként hallgattunk volna az esetről, mint
több ebhez hasonlóról, melyekben az illetők közvetle
nül hozzánk fordultak. Az utóbbiaknak azzal a tanács
csal szolgálhatunk csak, hogy szándékukat hirdetés
alakjában nyilvánítsák, mely czélból „kis hirdetés"
rovatunkban szívesen adunk helyt soraiknak.
-- V iliim fürdő vendégeinek száma a f. hó
i.j-an összesen lt)2-Őt tesz, és pedig: Murgács Berta és
Irma, Selmeczbányáról; NVeér Györgyné és Ugrón Mar
git, birtokoSué szobaieánynyal Ősik-Szeredáról; Peck
Mariska és Tirscber Gizella k. a., tisztviselők leányai
HegybanyárólI; alszászi Vitái Gáborné és leánya köz
birtokos, Nyitráról, Ileincz Emília és leánya Ilandel
Victoria, Selmeczbányáról; Meiull Regina, hivatalnok
neje cs Fleischmanu Berta, ápolónő Budapestről; Zalay
László, erdész akadémikus, Selmeczbányáról; Iloffmaun
Erzsébet, Kőpatakról; Pongrácz G é z á n le á n y a Piroska
és Gebauer Károlyne, kereskedöné. Debreezenből: Niedermayer János, m. k. p. ü. biztos, Zsarnóczáról;
i Mányi J. és neje mérnök, Ar.-Maróikról; Cseruiak Re
zső, kereskedő Nyitráról; Moldován Gyula, erdész és
! Dr. Botka Győző, ügyvéd, Ar.-Maróthról; Dunkl J. N.,
i kereskedő, neje és leánya Elsn k. a., Budapestről; Iler! mély GyŐzóué, tanár neje, Körmöczbányáról; Landau
j Mimi, kiskereskedő neje cseléddel, Nagy - Mibályról ;
1 Kőnig Emília, szatócs, L.-Gyarmatról; özvegy Sooky
1 Andorné, föidbirtokosné, 15. Gyarmatról; Pék ács Berta,
, építőmester neje 2 gyermeke és dajka, Nyitráról: Fe
kete István és neje, asztalosai., Nyitráról; Thuróczy
Károly és neje, megyei főorvos, Nyitráról; Bassó József
i s neje, földbirtokos. Almuj ■Buktáról; Hermóly Győző,
tanár, Körmöczbányáról: Nagy Sándor, hivatal nők, 11.M Vásárhely; C'gipkay Jánosáé, m. ki r. erdő mester neje
Szepesi S/,t.-Gyöngyről ; özv Boresiezky Mária, magánzó
s fia Boresiezky László, szolgabiró, Puchóról; Kubinszky
Károlyne és családja, p. li. fogalmazó neje, Nyitráról;
Lessner Páni, szatócs neje és családja, Nyitráról; Dr.
Blezsur József, cs és kir ezredorvos és családja, Debr reezetiből; Jusztb György, orsz. képviselő és családja,
! Ncezpálról. Napi vendég 98.*I5
| World tulajdonosa és szerkesztője a szabadkai születésű
; Pulitzer Mór ügyességének és vállalkozási szellemének
köszönheti csak hogy oly nagy és irányadó lappá fej. lódéit, melynek napi forgalma túl megy a 200.00(1 pélI (lányon. Az olcsó lapok abban lelik magyarázatukat,
J hogy a hirdetésekért, többet vesznek be mint az eladott
! példányokért. Ámbár egyes egyetemeken a journalistikának is van tanszéke, azért bizony különösen a vidéki
szerkesztők nem részesülnek valami klassikai nevelésben.
Mr. Buckley a Freelaud Tribüné szerkesztője bányász
ember volt. Coxe Broset Co. bányáknál Driftouban tár
nát rajt és ezen munkánál vagy 300U dollár fölösleget
csinált, olt, hagyta az üzletet és lett belőle béke biró és
szerkesztő. Hazleton Journál egy német lap szerkesztője
Herr Selnvartz könyvkötő mester — és jól szerkeszti
lapját. A vidéki anpol lapok szerkesztői sokszor nagyon
eredeti módon tudják az előfizetőket gyűjteni így Hazle
Grccu Héráid hirdeti: „Lapunkra következő módon is
lehet előfizetni: 20 font disznó bús ; vagy 10 font kol
| bász; vagy c. véka Krumpli; 5 ty u k ; 10 font jó disznó
zsir; l véka veres hagyma. Azon egyén a ki a fenn
nevezett victualiák egyikét hozzánk beküldi, kapja kitűnő
lapunkat egy évre, ha pedig felét küldi kapja fél évre
—- hitelbe nem adunk lapot, meguntuk a perlekedést.
A vidéki szerkesztők sokszor tért engednek a vidéki
költői tehetségek kifejlesztésere. „Mi hajlandók vagyunk
- mondja a Ncillsvillc Wcckly Times" szerkesztője
atyai pártfogásunkba venni a serdülő költői tehetsége
ket s közzé tenni lapunkban minden hozzánk beküldött
tisztességes költeményt 20 centet számítva soronként.
Megjegyzendő, hogy ezen költői kitörésekhez a nem
költői kész pénz is hozzá csatolandó. Tavaszi költészet
5 centtel drágább.
S z l u j k n Gusztáv.
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HÍRADÓ.

után haszonélvezetbe lép, tulajdonjog javára azonban
A z»uruő«'7.HÍ ö n k é n t e * tiizolG»««nü I'. Iió 1.527. szám.
a vételár lefizetése után hivatalból bckebeleztetni fog.
12 ik«-ii iirtotta majálisát a városhoz közel levő erdei
Árverési hirdetmény.
iSi)2.
Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen
tenvv.slioii. Mar kora reggel tromhituhnrsogá* melleit
biztosítani.
vonultak ki a gyakorló tőrre, Imi ilis/,gyakorlatot
A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
Ha a vevő az Ígért vételárt a meghatározott idő
tartottak, melvnck sikeréért méltán megérdemli a tisz tóság részéről közhírré tétetik, hogy ezen bíróság terü
tikar
»lies,Tetet. Aztán diszmenelbeii a templomba leten lévő Z.diradnik Ignáez hagyatékához tartozó a ben le nem fizetné, bármely érdekelt fél, kérelme foly
tán
költségére
es veszélyére uj árverés elrendeltetni fog.
vonulóik s csak mise végeztével mentek a boriba min hegy bányai ;*» számú tljk. A f. 1 sor. szám szám alatt
Az árverési feltételeknek egyéb tüzetesebb pontjai
zenéje mellett a mulatság helyére, hol a (lelet is klilil) foglalt ti számú ház és kertre 2200 Irt és 2 sor szám
töltöttek A tátié/, kora délután kezdődött ,rs késő estig alatt bevezetett kertre 170 írt 50 kr utoajánlatok foly ezeu eljáró telekkönyvi hatóságnál és licgybányai köz
ségi bírónál megtekinthetők.
tartott, mindig vidám, lelkes hangulat uralva a kedélye tán megállapított becsárak bán árverés az
éviju liket. Sok el jent kaptak az intelligenezia azon hölgy n*«-lió (j-án reggeli 9 órára a selmeczi kir. járásbíróság
ScliniTzen, 181)2 ki junius-hó 5-en.
Ilcydcr.
tagjai. kik est.- felé fölkeresték a nép vidám mulatsá mint telekkönyvi hatóságnál az utó ajánlatnak kizárása
kir jbiró.
gát : de legtöbbet Ünnepelték a főparancsnokot: Schil mellett tűzetett ki.
ler Gábort és az alpnranesuokot: Sohréder Gézát. Mi
Kikiáltási árak az moajánlalok folytán 2200 Irt.
nekünk pedig - kik e sorokat Írjuk — a derék tűz
es 170 Irt 50 kr. megállapított becsárak.
oltókat kell hog\ éltessük, a kik, — a mint már be is
Árverezni szándékozók tartoznak 2200 Irt es 170
bizonyítottak, — nemcsak mulatni, de emberbaráti kö
irt 50 kr. után járó 1 0 készpénz vagy óvadékkepes
telességet teli 'io ni is ko/.ek bármely pillanatban.
értékpapírokban bánatpénzül letenni.
— >!< jju ln ö t gyerm ek. Magaslakon egy há
Ye\ö köteles az ígért vételárt (5% kamatostól 90
rom hetes csecsemét, szülői, alvás közben agyon
nyomtak. Vaijon a gondatlanságuk csupán s nem egy nap alatt a selmeczi kir. adóhivatal mint bitói leteti
szersmind a nyomornak lett-e áldozata a kis gyermek, pénztárnál kérvény mellett lelizetni.
Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése
bajos megítélni, mert abban az agyban, a melyben ha
lálát lelte, öten háltak.
Ili lőt te k ké s z í té s é t minden tekintetben meg
bizható módim ismerteti Erzsi néni ..Hogy kell befőzni ?“
czimii könyve, mely rövid egy ev alatt több ezer pél
dányban fogyott el. A kiadó ezég most egy bővített
kiadást rendezett sajtó alá s mindazok, akik befőttek
készítésével foglalkoznak, megvehetik a jeles kis mun
kát, mert sokat tanulhatnak belőle. Ara 80 kr. Ugyan
azon szorzótól szinte most jelent meg a „Tészták könyve",
mely több mint 300-félc főtt cs sült tészta készítésével
ismertet meg. Ára I fit. A ..Hogy'kell befőzui ?“ ezimii
munka pedig szinte csaknem 300-fele befőtt roezipét
foglal magában. A két könyvet együtt rendelve 1 Irt
40 krért küldi meg a „Magyar háziasszonyok könyv
kiirt patkányt, egeret és mezei vakondot anélkül, hogy más házi állatnak kárt okozna,
tára*4 kiadóhivatala Nyíregyházán utánvétet mellett.

LE GRIFFON

a legjobb szivarkapapir

a lé g i® szifaiia M m lpk.

1889, é. párizsi világkiállításnál arany éremmel kitüntetve |
világhírű a pusstitő
'

Tord-Tripo

mivel sem Arzenikuniot sem Phospliort, Strychnint vagy más bárminemű mérget nem tar
talmaz.

lleti naptár.
Katholikus naptár

Havi és heti nap
19
20
21
22
23
24
2f>

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Protcst. naptár

Izraelita naptár

B 2 iivart. Prot. B 1 Gyárf. Prot 24
S/ilvcr p vi.
Szil vér
25
(ion/.. Alajos
Albán
•2(1
Paul in pk.
Paul in
;27
Kdiltriíd sz.
Ediltnid
28
Jézus s z ív . ii. ! Iván
29
yiluios Ferbon
Viliios
S Korrah

24< > nnyii a l k a l m a z á s !

BSí k I mm h a t á s !

E g- y c s o in a g á r a 5 0 ívr.
Egyedüli clárusitás Selmeezbánya és Hontmegye. részére T A 14. i 'í 'w n
úrnál S r l i i K - e z b i i i i j í i n .

i

K

h
w

Ni \ ilt-tér.*)
l.o < s /:tlI ito ( ( á r u s e l y m e k e t méterenkinl *20'"
SíJ'/a" „ és 50'Vu árleongedésscl nz eredeti áron alul szállít,
megrendelt egyes öltönyükre, vagy végekben is postahér-és
vámmentesen K e i m e H e i " (U. (Vs. kfr. udvari szállító)
l y n n g j r t r a X i i r i c li li o ii . Minták j*.>s<á l'or.lab.val küldői
nek, Sv áj ez ha eim/ett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 2

Csak ZACHERLINT vegyünk! 1

B e fő z é sre
alkalmas linóm

asftlcl d i ó t ,

f

sp iu iy o l m e g y é t ős k a js /.iu h a ra c /.-

9
m

kilós

csinos fonott vess/őkosarakban I Irt *i(> Ur. utánvét
tel küld
Hibján Sám uel utódai N yíregyházán.

Ugyanott megrendelhető: a befőttek készítését
ismertető munka, mely csaknem 300 féle befőtt czélszerlt recipéjét foglalja magában. Ára 80 kr.
2—3
*) K rovat alatt közlöttoknok sem tartalmáért som alakjáért
nem felelős a
Szerk.

H i r d e t é s e k,
I lely iség változtatás.
Van szerencsém Igen Tisztelt vevőimmel
tudatni, miszerint

Vevő: „.............a rovarport ne
tessék mérve adni, mert én Zaclierlint
k é rte m !............. Mindenhol ezt a kü
lönlegességet dicsérik, mint a legjobb
szert mindenféle rovar ellen, és azért
csak olyan lepecsételt üveget viszek

— i— ... <Ii\iil-ii/.!<‘l<‘m H ::::::::::■
fedyo év i jn litis-lió 1 -tol k e z d v e a
lé le liazb a m o stani hely iség e m
b an te sz e m át.

„K neszkó“-

szom szédságá

Igen tisztelt vevőim eddigi irányomban tamisitott becses bizalmát és szives pártfogását to
vábbra is kérve, maradtam.
Selineezbáiiyáii, I 892-ki jiiiiius-liavában.
aIélv tisztelettel
S o l t ú i k szili, t i i o l d i i i a r k .1 :t n ! , :s
divatárustul

a melyre a Zacberl név ra van írva!“

Ií a p Ii a t ó:
.. ...........n l i á n y ú i i : Srannici- A. János ö/.v., Krausz V. G., Mnrsclialko Gyula,
1 rnuiT Gyula, S z ía u k a y 1‘ oroiu-z, Takáts Miklós u ra k n á l; íS r ls O n e i y á u : Mcmll
1*rigves úrnál: 14.or|M>n;i3i : SeliHiszer F. úrnál; 1 |>«l,v nsíg o n : Doniba K ároly úrnál.

. ,•

Nyomatott kiadó-tulajJonosok Joergcs Ágost ö/.v. és Fia könyvnyoindájábanS eímeczbányán. 1892.

