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m  Kéziratok nem adatnak vissza. ~

Hazai bányászatunk népszerűsítése.
— Folytatás. —

így tehát, ha arra akarunk törekedni, hogy 
embertársainknak javát előmozdítsuk, a haza- 
szeretet követelményeinek nem csak szóval, de 
a kötelességszerü tettel is eleget tegyünk; úgy 
arra kell törekednünk, hogy helyes, következetes 
munka felosztást teremtsünk, az egyenetlensége
ket részleteiben elsimítsuk s a hazai föld min
den használható részét, a termelés feltételeihez 
mérten, lelkiismeretesen és okosan művelés alá 
hozzuk, hogy az ipar lehetőleg otthon termel
hessen mindent, mit első rangú szükségleteink 
igényelnek.

A bányászat termel vénye pedig az első rangú 
szükségletek kielégitésére vonatkozik. Első rangú, 
ha tekintetbe vesszük a pénz óriási szerepét a 
müveit nemzetek életében, az ipar haladását, a 
kultura fejlődését, mely anyagát és eszközeit a 
a bányászat által szerzi be s végül ha tekintetbe 
vesszük a szén hatalmas befolyását a gőz ural
mában.

A mai kor műveltségét tekintve s a kultura 
követelményeivel számolván a bányászat első 
rangú szükségleteinket elégíti ki, igy tehát jogo
sultsága és virulásának feltétele, minden állam, 
minden nemzet, minden társadalom kívánalma.

De mivel czélomul a hazai bányászat nép
szerűsítését tűztem ki, eltekintek ezen általános 
elvektől, tisztán csak a nemzeti tényezőket tekin
tem, hogy ezen ősi termelés kiterjedt körének 
létjogosultságát és hathatós művelésének szük

ségét beigazolhassam, különös tekintettel hazánk 
viszonyaira, különös tekintettel nemzetiségünk 
erősböclésére, iparunk, kultúránk fejlesztésére. 

*•K *
A mai kor jelszava pótolni mindazt, mit 

elődeink részint a hosszas háborúskodás, a török 
uralom káros befolyása, végül az osztrák félté
kenységből eredő elnyomatás miatt mulasztottak.

Rohamos haladást tapasztalhatunk minden 
téren s a magyar társadalom, talán soha se fej
tett ki oly lázas tevékenységet, mint napjainkban.

Valóságos védőbástyája nemzeti erősödé
sünknek, munkálkodása, nagylelkűsége páratlan, 
iránya méltó a lovagias nemzet jelleméhez. Fel
karol mindent, kiterjeszti védő szellemét munka 
között minden rétegére, nincs baj melyet orvo
solni nem iparkodna, nincs kérdés, melynek he
lyes és okadatolt létezését belátván megvalósítani 
ne törekednék. Bízvást mondhatjuk, hogy a tár
sadalom egy országban, egy államban se oly 
impozáns, oly nemes s oly eredménydús, mint 
hazánkban. Okát nagy részt azon közjogi hely
zetből is magyarázhatjuk, a mely az osztrák 
tartományok i ■ fűz.

A magyar társadalom első főczéljául nem
zetiségünk erősödését, a magyar nyelv, mint 
törvényes államnyelv, terjesztését tűzte ki. Na
gyon is okultunk a múlton, végre belátjuk azt 
hogy erős államot, csakis úgy alkothatunk, ha 
egy érzelem, egy közös szent érzelem (lobogtatja 
minden honpolgár szivét, — a hazaszeretet, ha 
nyelvűnk méltóságának érvényt szerzünk e hon

TÁR CZA .
Ki csak szenvedett . . .

„A H ó t -b o 1.

Ki csak szenvedett egyre 
Az élten át,
Az meg nem érdemelte 
Még a halált . . .

S ki soha az életbe’
Nem szenvedett,
Az meg nem érdemelte 
Az életet . . .

T i i e k e s  Bé la .

I g é z e t .
Szeretsz ?! — Én nem hiszem !
Hiába osztod forró csókodat;
Égő nyomán bizalmam nem fakad.
Átlátok lelkeden,
A mely könnyelmű, hűtőién.

Te esküszöl?! — Ne tedd! 
ígérő esküd csalfa délibáb,
Mely egyre csábit, csak tovább, tovább !
S nőm ád csak kínokat,
Ibi a varázslat szétszakad.

S mégis szeretlek én,
Bár jól tudom, hogy hó szerelmemet 
Kaczér sugárral nézi csak szemed,
S kaczagni fogsz talán 
Megtört szivem utolsó sóhaján.

Abni Ottó.

Őszi dal.
Lehullt a fák lombja, — szomorú a tájék — 
.Mintha csak hantok közt, temetőben járnék . . . 
Jobb volna nekem lenn,- a hol nem fáj semmi ; 
Enyhét nyújtó sírban szelíden pihenni . . .

!
Csalfa leány — bánat; — lelkem összetörve! 
Fektessetek engem le, az áldott földbe!
Játszi szellő szárnyán sötét felhők jönnek;
Jó lesz nekem a Ló fehér szemfödőuok . . .

I.. S.

Verses diáklevél.
(Fertőtlenítve meg 1852-ben.)

Azt akarod tudni, mi hir Solmeczbáuyán ? 
Bolond szél fű nappal, éjjel száll sült f'áczán. 
Nyáron hűs fenyvesben halat fogunk tóból, 
Télen csak a fülünk látszik ki a hóból.
Tenger színe felett oly magasan lakunk,
Hogy az eget éri klakk fele kalapunk, 

i 1 legyekről házakra, liázrul hegyre lépünk, 
Angyalokhoz közel — majd kigyúl a képünk. 
Én is, ha úgy néha gyötör az unalom,
S jókedvében van a mennyei hatalom,
Füst felhőkre ülök, már mint léghajóra,
S túlvilágba szállók egy kis pipaszóra.
Szent* Péter meg viszont, ha van pár fillére, 
Szórakozni hozzánk jár le söröcskére.
Ilyenkor tárgyaljuk, milyen a trafik a,
S mennyben van-e, avagy földön jobb muzsika. 
Mulatunk, nem bánjuk ha baj jön fejünkre, 
Legalább urasan megy az ember tönkre.
Minek is boruljon gondtól láthatárunk,

minden egyes polgára előtt, ha  a tudományos 
irodalom époly szellemi kincseket fog őrizni 
m agyar nyelven, mint a szépirodalom, —  azaz 
ha nem csak szívben, de nyelvben is m agyarok 
leszünk, m ert elvégre  i s : nyelvében él a nem zet!

Ezen magasztos missio működésében ott lát
juk a közművelődési egyesületeket alakulni, a 
melyek rövid, de már is áldásos működésüket 
az egész országra jótékonyan kiterjesztették. 
A magyarosodás, a népneveléssel karöltve terjed, 
a magyar nyelv ismerete izmosodik s már is az 
ország minden részébe behatolt, eltekintve a 
legdiihüsebl) fanatismus gyenge kísérleteitől, 
mely útját iparkodik zárni, de a mely tért vesztve 
mindinkább hódol a győzőnek.

Az ipar, a kereskedelem , mely eddig úg y 
szólván vendégként szerepelt hazánkban idegen 
szokásokkal, idegen n y e lv v e l; mai nap más 
otthont lelt, érzelm e a m agyar állam eszm ével 
azonos, a m agyar társadalom m al egygyé  olvadt, 
m ert a  m agyar ipar, m int önálló, s tisztán nem
zeti m ár is a külföld iparának nívójához közel, 
sőt vele g y ak ran  egyrangon áll. Folyt, köv.)

Egy beköszöntő.
Akadémiánknak újonnan kinevezett jeles tanára 

Stauduer Jenő tanár a múlt kedden kezdte meg elő
adásait, mely alkalommal hallgatóinak s több vendégei
nek lenlétében a következő tartalmas beszéddel köszön
tött be.

Tisztelt uraim!
Midőn, elfoglalva tanszékemet, ebben a teremben 

és ezen az akadémián először szólalok meg, lelkemnek

Bús életért vígat úgy se hoz halálunk.
Nyájas, vidám arczczal a jó diák Kedély,
Mindig jobban hódit, mint a női szeszély.
Női szeszély előtt térdet, fejet hajtunk,
Elismerjük, hogy ez uralkodik rajtunk.
Mert hát a nők szépek, nincs sok gyöngeségük,
Nem is pereg nyelvük, csak a varrógépük.
De a ki nem bányász vagy erdész gyakornok,
Az nem udvarképes, nem érdekes dalnok.
Azt mondják, a diák még járatlan kerek,
Hogy még nem egészen modern fenegyerek.
S ha ily fenhéjázás aztán lópre vezet,
A lenézett diák jó nagyokat nevet.
Pedig hát diákból, ha vizsgán jól felel,
S lelki érettségét hirdeti oklevél,
Nem csak tanár, püspök, kouznl és nagy követ, 
Hanem még selmeczi gyakornok is lehet.
Mi is v águnk jhosszú, tudományos képet,
8 nézzük szemüvegen a vászonoselédet.
A diák is tudja, ha vére nem fagyos,
Hogy jó viszonyt kötni, nagyon kívánatos.
Csak próbálja nagysád szemét reánk votui,
Meg is únja, olyan hűn fogjuk szeretni.
Nem teszünk hát roszat, hallatlan dolgokul,
Ha nőkben keresünk felebarátokat.
De ók se oltsák el a fellobbant tüzet,
A viszon szeretet oltár felé vezet.
Ismerkedjünk tehát, járjunk tánezpróbákra,
Házi mulatságból síkos jégpályákra.
A mi szép és jó van, s boldogíthat minket,
Azzal édesítsük rövid lételünket.
Múltra ne gondoljunk, jelenben kell élni,
A jövő életben rá érünk henyélni.

L ib e r l in i  J ó zse f
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belső (■unalmai követve. mindenekelőtt szivem egész 
melegségével ttdvözlöui önökéi, első hallgatóimat.

Az életnek fluktuáló természetű viszonyai és a 
pénzügy minis tér úr ó excellonciájának kitüntető bizalma 
engeiuet n gyakorlati pályáról, a melyen eddig mű
ködtem. ide helyeztek át s feladatommá tettek, liogv 
gyakorlati tapasztalataimat az eliueleti ismeretekkel 
megbőritve; az öuök tanulni vágyó leikébe plántáljam.

Jól érzem, hogy nem könnyű feladat ez nekem, 
ki eddigi működésemet egészen újjal cseréltem fel; 
nem Könnyű különösen ezen az akadémián, melynek 
egyrészt buzgó, képzett, tevékeny és lelkiismeretes ta
nári kara méltán támaszt magas igényeket újonnan 
belépő társai iránt is s melynek másrészt az a neliez 
feladata, hogy hazánk két, meglehetősen elhanyagolt, 
de a legnagyobb fejlődésre képes őstermelő iparának : 
a bányászatnak és erdészetnek oly munkás férfiakat 
neveljen, kik ez ősiparok jövendőjét nemcsak jelen ál
lapotában biztosítani képesek, de elegendő képességgel 
és hivatottsággal bírnak arra is, hogy ezt a két ipar
ágat, melyen meg igen sok a teendő, hazánk <s ipa
runk érdekeinek megfelelően fejlesszék s a külföld ha
sonnevű iparágainak fejlettség nívójára emeljek

A mi engem illet, nem volnék érdemes nz aka 
démia intéző köreinek belem helyezett nagy bizalmára, 
ha nem tekinteném a legnemesebb ambieziónak, hogy a 
rcátn háramló kötelességeket buzgón teljesítsem s hogy
— bár csekélyebb tehetséggel, de nem kisebb buzgóság- 
gal és lelkiismeretességgel — kövessem ama férfiak 
példáját, kiknek nevéhez ezen akadémia szellemi 
és anyagi fejlődésének emlékei fűződnek. A ki 
ily elődökre pillanthat vissza, — ha méltó utód akar 
lenni — kénytelen fokozott erélylyel és megsokszoro
zott buzgalommal munkálkodni, hogy egyrészt öuök 
jogos igényeinek, másrészt ezen akadémia jó hír
nevének es végre — a mi fó — saját lelkiismeretének 
is megi’elelhessen.

Hogy azonban feladatomat sikerrel megoldhassam, 
ahoz, uraim, első sorban az önok {közreműködésére 
van szükségem. Önök ez akadémián a tudomány igéit 
hallani és lelkűkbe fogadni óhajtják, hogy az itt elő
adott specziális .alományokimk részeseivé válhassanak. 
De vájjon részeseivé fognak-e válni? E kérdésemnél 
szeretném, lm éreznék és mérlegelnék azt a nagy fele
lősséget, mely tudományos oktatásunk jelen rendszere 
mellett terheli az akadémiai polgárt. Akadémiánk ifjú
sága ugyanis magyar tudományos irodalom hiányában
— tisztelet a kivételeknek — egyedül a tanár élő sza-

melyekcn önök a gyakorlatban működni akarnak. S ha 
öltökben nem hiányzik a tehetség, előkészítletség és ko
moly törekvés; ha továbbá nemes ambíció lelkesíti önö
ket a kitartó, folytonos munkásságra s ha végre aka
démiai életüket ezélszerüeu rendezik be, akkor bátran 
sikerrel biztathatom es biztosit hatom önöket, hogy az 
itt előadott tudományoknak részeseivé fognak válni.

Ezen kívül még egy fontos feladatra akarok utalni, 
melyet figyelmen Kívül hagyni sem nekem, sem önök
nek nem szabad. Az akadémián magyarul folynak az 
előadások sa  tanárok is kivétel nélkül nemzeti szellem
ben működnek. Ez azonban magában véve még nem ele
gendő arra, hogy akadémiánk nemzeti feladatát telje
sítve lássuk. Ez a feladat ugyanis a magyar ifjúság 
nevelése mellett a magyar nemzeti tudomány művelésére, 
gvarapitására es megszilárdítására is kiterjed. A magyar 
bányászat es erdészet, de különösen az előbbi, inkább 
nyög a külföld tudományos igája alatt s kevésbé ren
delkezik saját műszaki nyelv fölött, mint más hazai 
tudományszakok s ez nem is csoda, mert hiszen még 
•*;> év előtt szó sem lehetett magyar bányászatról és 
erdészetről s a mennyi ezekben jelenleg nemzeti, azt 
esak az utolsó két éviizedben küzdöttük ki. E téren 
tehál igen sok a teendő s nagy részben töretlen még 
az út, melyen úgy én mint öuök haladni fogunk.

Alig tehát én, többi tanártársaimmal kezet fogva,
I arra fogok törekedni, hogy tantárgyaimat a nemzeti i 

szükségletek szem előtt tartásával tárgyaljain s a ma
gyar tudományt csekély tehetsegemmel is műveljem és 
gyarapítsam, önöknek viszont az lesz a feladatuk, hogy 
az itt kapott magyar nevelés hatása alatt a gyakorlat
ban fenntartsák és fejleszszék a honi bányászat és er
dészet magyar karakterét. Adja Isten, hogy e két iparág 
második újjászületéséi mielőbb megéljük !

Mielőtt megnyitó beszédemet befejezném, engedjék 
meg, hogy ez alkalommal es e helyen még a követke
zőkről szóljak néhány szót.

Én eddig a gyakorlatban csakis a bányászat, 
illetőleg a vasgyártás terén működtem, mert ez képezte 
életczclomal. Ez az egyoldalú foglalkozás azonban nem 
tett engem elfogulttá a bányászatnak ős testvére: az 
erdészet érdekei iránt, mert az életben számtalanszor 
volt alkalmam tapasztalni, hogy a két ős termelő ágazat 
— az újabb időben a természetes fejlődés folytán né
mileg különváló, de mindig párhuzamosan haladó útjaik 
daczára mindig esak vállvetve haladt boldogulva előre 
s hogy az egyiknek jól felfogott érdekei alig választ
hatók el a másiktól. Mindkettőnek egyformán fontos és

vára , személyes Útmutatására van utalva. Ily 
körülmények között, a ki az előadásokat nem szorgal
masan látogatja, megfosztja magát e személyes érint
kezéstől s magára marad tájékozás és irányzás nélkül.

így áll a dolog az építészét körébe tartozó tan
tárgyakkal is.

Ezekre nézve magyar irodalom még nem létezik, 
mi az építészeti ismeretek megszerzését szerfölött meg
nehezíti. Pedig az építészeti tudomány azon ágai, a 
melyek itt előadatnak, a mai időben igen nagy fontos * 
Sággal bírnak úgy a bányászatnál és mellékágainál 
mint az erdészetnél.

Az ezen iparágak fejlődése kö/.« pette folyton vál
tozó elvek és rendszerek, művelési és kihasználási mó
dok az üzemi berendezéseknek gyakori átalakítását, 
folytonos korszerű fejlesztését s azonkívül czélszcruse- 
gét igénylik azért, hogy lehetővé tegyék az üzemi meg
takarításokat, melyek nélkül a mai időben egy iparág 
sem boldogulhat. Az üzemi berendezések telepítésé!, 
létesítését, korszerű átalakítását és fentartását és az 
ezeknél mai napon elengedhetlen gyorsaságot a kivi 
télben — a szoros értelemben vett szakismeretek mellett 
— az építészet itt előadott ágainak ismerete teszi le
hetővé. Ez ismeretek ennél fogva az újabb kori üze
mek egyik legfontosabb segédeszközévé váltak, minél
fogva elsajátításuk önök jól felfogott érdekében áll és 
könnyelműnek lenne mondható önök közül az, ki ke- 
nycrbeli pályája közvetlen feltételei iránt, melyek itt 
kirdettetnek, nem érdeklődnék.

Az általam előadandó tantárgyak terjedelme sok 
kai nagyobb, mintsem hogy azt az erre kiszabott idő 
alatt kimeríteni lehetne. Ismerem azonban a gyakorlati 
élet követelményeit és tudom azt is, hogy akadémiánk 
oly felsőbb szakiskola, mely az életnek közvetlen szol
gálatára készíti elő az uj nemzedéket, mely okból az 
életnek főképen gyakorlati szempontjait és kívánságait 
kell tekintetbe vennie, azaz az élethez kapcsolódnia. 
Az akadémiai ifjúság nagy tömege továbbá szintén az 
életnek gyakorlati szolgálatára készül s alig vannak önök 
között olyanok, kik ez akadémián akarnák magukat 
valamely szakban tudósokká kiképezni vagv csak álta
lános műveltségüket kiegészíteni.

Ezeket szem előtt tartva, arra fogok törekedni, 
hogy a rendelkezésre álló rövid idő ezélszerfi kihaszná
lásával önöket mindannak szellemi tulajdonába juttassam, 
a mi úgy a gyakorlatban való boldogulásukhoz, mint 
azon ős termelési ágak felvirágoztatásához szükséges,

nehéz szerep jutott hazánk közgazdasági életében s épen 
azért egyiknek sincs oka a testvérgyűlöletre és arra, 
hogy féltékeny legyen a másikra. A közös múlt közös 
eszményképei, közös küzdelmei és közös érdekei hoz- 
íáu össze a két ágazatot ezen az .kndamián is, hol 
mindkettő mindig egyforma gondozásban , egyforma 
támogatásban részesült. S ez egy ti., 'lésnek egyik sem 
látta kárát, mert csak ennek köszönheti akadémiánk 
jó hírnevét és magas fejlettségi fokát.

Jól tudva azt, hogy a hazai őstermelés e két tör
zse ugyauegy talajból nőtt. ki és táplálkozott s hogy 
élolgyökerui annyira egymásba nőttek hogy szétválasz
tásuk mindkét törzsnek életveszélyes sérelme nélkül 
nem képzelhető: ezen közös érdekek istápolása lesz 
az én legfőbb gondom is. S e tekintetben vezérelvem 
az, hogy specziális szakom daczára, melynek munkása 
tovább is akarok maradni, ni c katedrán nem vagyok 
sem bányász sem erdész, nem vagyok sem az egyik
nek sem a másiknak tisztviselője, de vagyok akadé
miai tanár, kinek egyforma kötelessége úgy a bányá
szat, mint az erdészet ifjú nemzedékének szellemi táp
lálékáról godoskodni közös hazánk és akadémiánk di
csőségére és javára.

A szónoki hévvel és szép hangsúlyozással elmon
dott beszéd nagyon jó benyomást tett a hallgatókra, 
a kik több Ízben lelkes éljenzéseikkel adtak tetszésük
nek kifejezést.

Az ázsiai kolera.
Nyár óta rettegésben tartja egész müveit Európát 

mondhatni Amerikát is, az ázsiai kolera neve alatt e szá
zad első feléből nálunk ismert öldöklő járvány, sőt állandó 
kiadást, adót ró ránk, a kereskedelmet, gyáripart bé
nítja, a forgalmat akadályozza. Számokban alig kifejez
hető az a kár, melyet vagyonban és emberéletben az 
eddigi kolera járványok európai útjaikban okoztak. Az 
ez évi kolera invasio Oroszországot és Hamburgot ki
véve sehol sem fajult pusztító járvánnyá, de káros befo
lyását azért egész Európában mindenütt éreztette.

Az ázsiai kolera hányás és hasmenéssel, a végta- I 
gokban fájdalmas görcsökkel együtt járó betegség, a I 
megtámadottat rövid idő alatt súlyos beteggé teszi, s 
igen gyakran nehány óra vagy pár nap alatt megöli. 
Nem igen van betegség, mely az emberi oly rövid idő 
alatt annyira megváltoztatná, erőiből kivetkőztetné s 
oly gyorsan tőnkre tenné. A betegség nem kiméi cse-

| csomót, gyermeket ifjút, nőt, férfit vagy aggot, hol elba- 
! lalmasodik, vagyis inkább hol ellene helyesen s kellő 

erélylyel nem védekeznek rövid idő alatt rendkívül 
: rombol pusziit az egészség és emberéletben.

A kolera Indiában honos betegség, lapályos, mo
csaras vidékein ép oly évente előforduló tájkór, mint 
szeretett hazánk kanáni sikságán a váltóláz, évről évre 
kisebb nagyobb járványokat okoz. Egyszer és másszor 
azonban átlépi India határait s más országok és világ
tájak felé terjeszkedik. E század elején 1817-dik évben 
rendkívül erős kolera járvány volt ludiában, s mi ha 
mar más országok s tartományoknak vette vándorutját 
es ázsiai Oroszországon keresztül 1829-dik évben legelső- 
benEurópa földórelépettaz 1880-dik évben az egész európai 
Oroszországra kiterjedt és 1882-dik évben már hazánkba 
is ellátogatott s itt erős járványnyá növekedett, ‘/ 
millió ember életét oltva ki. Ezen legelső betörése al
kalmával rendkívüli rettegést, erős félelmet okozott, az 
orvosokat készületben találta, mondhatni a járvány 
ellenében védtelen állott az orvos és laikus.

Ezen első betörése után 10 évig maradt a kolera 
Európában, majd itt, majd amott lépve föl kisebb na
gyobb járványokat okozva, s azután eltűnt.

Második földköri útjára 1840. évben indult el 
Indiából, s újólag ázsiai Oroszországon át jutott Euró
pába, 1848-ban már házunkba is elérkezett, most 7 
évig maradt világrészünkön s az 1854. és ltíbő. évek
ben a krimi hadjárat alkalmával erős járványokat oko
zott es ezután eltűnt.

18üö-ben gyors járatú gőzhajók a suezi csatornán 
át hozták Európába, s pár hónap alatt mindenfelé el
terjedt. 18UG. évben a porosz háború alkalmával ha
zánkban is erős járványnyá növekedett. Most ujjólag 
több óven keresztül maradt Európában és az 1772 és 
1878. években hazánkban újra nagy járványt okozott 
is '/i millió ember életét oltotta ki.

1883. évben negyed Ízben hurczolták be a kolerát 
s pedig újra gőzhajóval Toulon-Marseillbe, iunét több 
ország felé terjedt, s hazánk némely vidékein neveze
tesen Győr, Budapest, Szegeden s más helyeken is ki
sebb járványokat alkotott, de ez utóbbi alkalommal a 
hatóságok, orvosok már képesek voltak a járvány ter
jedésének gátot vetni.

A folyó év folyamán 5-ször lépett akolera
Európa földére, s ide két féle utón száraz földi 
és vízi utón érkezett meg. Paris környékén már április 
hava óta szórványosan előfordult, itt keletkezésekor ko
lerának sem akarták elismerni, szokatlan volt. a tavaszi 
megjelenés, majd junius hóban a Kaspi tenger környé
kéről Bakuból terjedt át európai Oroszországba, s innét 
éjszak és nyugat felé egész Oroszországba, itt erős és 
öldöklő járványnyá nőtt, hogy mennyi betegséget és 
halált okozott az orosz nép között, számokban még 
nincs kimutatva.

Augusztus havában Hamburgban lépett föl s rend
kívül erós járványnyá nőtt, itt több mint 7000 ember 
életet ragadt el két hónap alatt, ismét nagy Németor
szág legkülönbözőbb tájaira behurczoltatott, majd Hol
land és Belgiumra is elterjedt,

Szeptember-hó vége felé hazánk fő és székvárosába 
is megérkezett, daczára a kormány és hatóság által tett 
minden lehető óvintézkedésnek, itt kisebb de eléggé 
öldöklő járványnyá fejlődött ki. A fő és székvárosból 
az országnak számos vidékére terjedt el, mindenütt fé
lelmet és rettegést okozva, de ellenében mindenütt elég 
sikerrel és eredménynyel küzdött az erélyes kormány 
és éber hatóság.

Október havában Szerbiába ós ellátogatott.
Hazánkban most november-hó végső napjaiban a 

járvány megszűntnek tekinthető. Ezen kialvás jó rész
ben az ellene irányult tevékenység eredményének, de 
nagyobb részben a beállott hideg időjárásnak köszön
hető, mert tudva vau, téli időben a kolera kialszik, 
illetőleg szünetet tart, Vájjon kiujul-e a jövő tavaszon, 
ha a mlegeebb időjárás beköszönt, kétes; de az eddigi 
tapasztalatok szerint valószínűleg várható, mert igen sok 
helyre hurczoltatott el a kolera fertőző anyaga.

A kolera ép úgy összefüggésben látszik lenni az 
időjárással mint más egyéb az ólőisdick által okozott 
kultur növényeink betegsége, vagy a kártékony állatok 
tömeges elszaporodása, a gabona rozsda az üszög stb.. 
a sáskák, özöndéklepék, darázsok, egerek stb. Ezen 
állatok és élősdi növények csak némely években lépnek 
fel, szaporodnak el, akkor midőn az időjárás és körül
mények tenyészetükre kedvezők, 8 ilyenkor csapássá 
válnak a gazdákra.

Ezen évben inár april hava feltűnt rendkívüli ko
rai melegével, nyarunk és Őszünk szokatlan meleg volt, 
s ezen Európában csak ritkán észlelt melegebb időjárás 
hathatósan terjesztette a kolerát még az éjszakibb tar
tományokban is.

Mi okozza a kolerát? Dr. Koch berlini tanár 1883-ban 
fedezte fel, hogy a kolerát egy gyorsan szaporodó bacillus 
hozza létre, a kolerabacillus igen kicsiny, egyenletes
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vastag, de egyik végén kissé vastagabb, kevéssé körbe 
bajlitolt, ezért kommabacillusuak nevezte ei.

A kommabacillus a bélben szaporodik s ott rövid 
idő alatt óriásai számra növekedik, megtámadja a bél- 
esatornát annak falazatába, a bélmirigyekbe behatol, 
a bél működést megzavarja. Káros hatása abban ösz- 
pontosul, hogy mérget termel, mely a szervezetben 
felszívódva a súlyos megbetegedést okozza.

A kommabacillus igen kicsiny, csak 6C0 szoros na
gyítás melleit látható bactorium, a beleli ki vili szaporo 
dása eddigi ismereteink szerint csak bizonyos feltételek 
mellett lehetséges.

A kolerabaezillu8 30— 10°C bómérsékben alkal
mas talajon igen gyorsan szaporodik, 60 70°0 liő- 
mérsék a tenyészetet megöli, nem különben a fagy 
is, értve ha a hideg a kommabneziHurrá behatott; 
a szárazság szintén nehány óra alatt elpusztítja, a 
kommabacillusuak nedvesség kell. A kommabacillus a 
beteg Ürüléke és hányadékával bepiszkolt nedves ruha
neműn mérsékelt hőmérséknél is jól szaporodik, nem
különben pöezegödrökben, csatornákban, trágyán, ned
ves szemetei), az udvar és utczák poesótain szennyes 
vizein, tisztátlan talajban szintén képes élni és szapo
rodni. A kommabacillus vízbe jutva életképes marad, 
Dr. kooh Indiában a tangókban, mocsarak vizében 
feltalálta. A talajból a csapadék vízzel, vagy pöcze- 
gödör és csatornából ha ez utóbbiak összeköttetésben 
állanak a kúltal a kút vizébe is eljut, s az ily viz 
élvezete fertőz.

A kolera betegséget a tudósok egy része ragá
lyos más része miasinás s egy Harmadik része ellenben 
ragályos niaismás betegségnek tartja.

Ragályos betegségnek nevezzük azon betegséget, 
melynek fertőző anyaga az egészséges emberre érint
kezés, együtt élés utján, tehát mondhatni a levegő Altat 
történik, ilyen betegségek a himlő, vÓrheny, kanyaró, 
folytos hagymái és mások.

Miasmás ellenben az a betegség, hol a fertőző 
anyag a talajban, vízben termőd!k, vagy oda jutva 
ott szaporodik, vagy bizonyos eddig még kellően nem 
ismert átalakulást ér el, s innét tehát a talajból, víz
ből az emberbe jutva fertőz. Ilyen miasmás betegség a 
váltóláz, hasmenés sárgaláz stb. (Folyt, köv.)

Különfélék.
— Főispáni lá toga tás. B. Roszner Ervin főis

pánunk ma érkezik városunkba. Ü méltósága Holnap a 
számonkérő székben és a közgyűlésen elnököl, mely al
kalommal személyesen fogja átnyújtani Farbaky István 
országgyűlési képviselőnknek a III ad oszt, vaskorona 
rendet, melylyel országgyűlési képviselőnk újabban leg
felsőbb helyről kitüntetve lelt. Holnapután pedig a közig, 
bizottsági ülést fogja vezetni.

— Irodalm i estély. Holnap (deez. ő-iki) „irodalmi 
s művészeti eslély“-link műsora a következő: 1. Zene,
2. A ..tél*. Eszményi kép. Előadja : S . . . 3. Zene. 
4. Költemény. Irta s előadja: Faragó Gyula ur. o. 
Alkalmi előadás. Vörös Ferenez, (>. Mouolog. Elő- | 
adja Simon Sándor ur, 7. Zene, 8. Felolvasás, 9. Bor- j 
csa nőne; ballada. Irta s előadja: Hattyúk Sándor ur. ! 
10. Szavalat.

— Halálozás. Azt a lesújtó birt. vesszük Zsarnó- 
czáról, hogy Cselneki Royko Béla m. kir. erdőgyakor 
nők e hó 2 án rövid szenvedés után elhunyt. Vájjon 
ml törhette meg az ifjúnak testét ki csak rövid napos 
előtt életvidomn járt köztünk ? Avagy lelke törött meg 
elébb ? Alig vagyunk képesek a gyászos valónak hi
telt. adni. Hirtelen halála sok ismerősét, bárdiját ejti 
gyászba; bennünket is közelebbről érint az ő esete, 
a kinek tolláből több Ízben közöltünk csinos költő 
méuyeket s tudósításokat. Igaz részvéttel búcsúzunk tőle.

— A koleráró l Dr. Tóth Imre bányák, főorvos 
m. hó 26-án a bányászati és erdészeti akadémia uj pa
lotájának vegytani termében előadást tartott a kolerá
ról, Az igazán időszerű és szép előadásra nagy számú i 
hallgatóság jelent meg, mely mindvégig élénk figyelem 
mel kisérte a tartalmas értekezés szabatos és világos 
előadását, több Ízben helyeslését fejezve ki a mondottak 
fölött. Az értekezés közlését lapunk mai számában kezd
tük meg.

— Hangverseny. A. m. kir bányász- és erdész- 
akadémiai ifiisági kör dal- és zeneegylete, szerdán, 
deez. hó 7-én a Városi Vigadó nagy termében Grelz 
mneher Hilda, Lchoczky Elírni és Winklef lílotild kis
asszonyok szives közreműködésével hangversenyt rendez,- 
melynek műsora a következő: I. Franké: „Concert- 
Ouverture:" Előadja: az akadémiai zenekar. 2. „Pa
raszt becsület** Maseagni P-tól. Potpourri. Hegedűn és | 
zongoráu előadják: Gretzmacher Hilda és Winkler 
Klotild k. n. 3. Szavalat. Előadja: Lehóczky Elma k. a.
4. „Katonakar* Meyerbeernek „A hugenották“ czimfl 
operájától Előadja: az akadémai énekkar, 6. Vonós
négyes Haydn-lól. Előadják : Roller János tanársegéd 
úr szives közreműködésével Roller Károly, Ronchettl

S E L M E C Z B A N Y  A I  H Í R A D Ó ,

Gáspár és Vaszary Antal urak. (í, Dalok. Előadják: 
Ilaiu Gusztáv és Nieimzik E Géza urak. 7. Ilunyady 
induló. Erkel F tói. Előadja az ak zenekar A hang
versenyt táncz követi. Jegyek előre válthatók Joerges 
A. özvegye és fia könyvkeréskedesében. FölUltízetesek 
köszönettel vétetnek és hirlapilag nyugtáztatnak. Kez
dete pontban 8 órakor. Kik tévedésből meghívót nem 
kaptak, sziveskkejenek ilaiu Gusztáv dal és zeneegy
leti elnökhöz fordulni.

— Tárta* összejövetel Forponáii. A társ vá- 
I rosból a következő hirt vesszük: A tarsas életnek fel- 
I frissítésére egy újabb törekvés vétetett folyamatba;

a bosszú téli estéken , melyek már beköszöntőitek, 
| társas összejövetelt rendezünk, hol meghívás nélkül 
I minden intelligensebb polgárt szívesen lát a rendezőség.

A őzéi mit az estélyekkel el akarunk érni az, hogy 
I kölcsönös érintkezés által kellemesebbé tegyük, ezt az 
i amúgy is sivár életet. Hogy a czélt annál inkább 
, elérjük eszközül a zene szavalat és felolvasás fog szol- 
; galni; a beléptidij KJ krajezár, mi jótékony czélra 
: lesz fordítandó. Az első társas összejövetel deczetnbcr-lió 
| 4-én van, a következő programmal: 1. Zene (Rákóezy nyi

tány) Előadják a korponai zenekedvelők. 2. Elöljáró 
beszéd. Tartja Czibuiya László ur. 3. Salamon király 

í álma Reviczky Gyulától: szavalja Dr. Bujkovszky 
i Gusztáv ur. 4. Alkony. Vonós négyes. Előadják Dr. Pa- 
1 zár Zoltán, Lehóczky Gusztáv, Szmetana Szaniszló és 
| Szk ládái ív i Kornél urak. 5. Apróságok a természettu- 
| dományok köréből. Előadja: llyross József ur. 6. A 
! zászlóanya. Irta: Miklóssy Pál ur. Felolvassa FaylZol- 
; tán ur. 7. Egy kedves ember. Mouolog. Irta : Gabányi. 
í Előadja : Jeszenszky Ferenez ur- 8. Zene (Magyar ha 11- 
; gató nóták. Ezen estek havonként vannak tervezve, adja 
| Isten, hogy sikerüljenek. S ó ly o m .

— I i«y< Imo/.ii t. s. Az István áldás tárnái (Kiin
ger) tavat eddig mig a hó le nem esett, többen hasz-

| nálták korcsolyázó terűi, óva intjük azonban a t. kor- 
j esolyázó közönséget, hogy ezután említett lavan ne kor

csolyázzék, mert a tó vize le fog bocsáttatni, mely kö
rülmény az ott korcsolyázást igen veszélyessé teszi. 
Különben is a szélakmii bányahivataltól jött hivatalos 
értesítés után a klingertárnai tavon a korcsolyázás ren
dőrileg is be lett tiltva.

— Elkobzott népies iratok . Nyomára jött a 
rendőrség, hogy Prágából titkos s állam ellenes iratok 
terjesztetnek e törvényhatóság területén is a tótok kö
zött. A leggaládabb módon, a legocsmányabb hangon 
nyilatkozva a magyarokról intik a népet, hogy ne en
gedjek fiaikat magyar gazdákhoz az alföldre vinni, mert 
ott ezekkel rabszolga kereskedést űznek s mint disznó
kat szoktak a vásárra hajtani úgy bánnak a szegény 
lót fiukkal. A rendőrség a legerélyesebb módon nyomoz 
s magunk is vissza fogunk még térni c dologra.

— Könnyű szerzésmód. Többen mulattak me
gint ; csak igy kezdődik a liir ki csendesen, ki hango
san a Stefiül tói becsali csárdában, jó bor mellett, vig 
dal mellett Egy biróilag már ösmert mészáros legény 
egyszer csak el kezdett gondolkodni, aztán gondolt is 
valamit, sőt . . de majd később! Valaki kérdi ..hány 
óra lehet.?* s erre kihúzza egy tisztességes bányász 
óráját, mészáros legényünk ittas kedélyességgel mellé 
telepedik s még kedélyesebb ittasságot színlelve kikapja 
a bányász Kezéből az órát s „nini ennek órája is van!* 
„jaj be szép* stb. inon dogok közepette nézdcli innen 
is, onnan is, elölről is hátulról is. Közbe jöttek többen 
is, diskurálgatlak, polemizáltak, sőt politizáltak is. az 
óra feledésbe ment egy időre s csak mikor a bányász 
is tudni akarta volna, hogy hány óra? jött tudomására 
annak, hogy azt voltaképpen tudni nem lehet, mert 
mivel hogy a mészáros legényke eltávozott búcsú nélkül 
s az órát is magánál felejtette avagy talán még inkább 
roppant érdeklődéssel viseltetvén az idő egyes percze- 
netjei iránt örökmutatóképen örökül tartotta magánál. 
A históriának vége nincs, mert minapában a mészáros 
legény úr csakugyan be volt csípve s az órát cl akarta 
adni, de csak akarta, mert egy rendőr nyakon csípte, 
mert élt avval a gyanúval, hogy a pácziens gyanús 
utón jutott hozzá, s bizony igaza volt ! bármennyit is 
hazudott a vádlott úr össze vissza torony át boronyát, a 
nyomozás kiderítette a könynyü szerzés módot. Most 
megint gondolkodik.

Szótmicrgczcsck. Szomorú eset történt m. 
hó 30 áii Bélabányán, melynek ember élet is áldoza
tul esett Kruzsljak János és neje, hogy a meleg szobá
jukból ki ne menjen, rongyokkal tömték be a tűzhely 
elvezető csövét, minek Következtében a fejlődött széngáz 
a férfit megölte, az asszonyt pedig alig lehetett életre 
hozni. Senki sem vette volna észre, hogy 2 emberéle
tet volt kioltandó a széngáz, hacsak egy bányamunkás 
a szerencséi len Kruzsljúk bérét föl nem véve nem siet 
hozzá másnap este, iiogy bérét neki átadja; az ajtót 
azonban zárva találva es rosszat sejtve azt berúgta s 
ott látta egy ágyon Kruzsljákot a fal felé fordulva halva 
8 ugyanazon az ágyon nejét eszméletlen állapotban, i 
rögtön segítségért szaladt s sikerült még az asszonyt |

életre hozni, de vett jelentés után azonnal a helyszínén 
megjelent rendőrfőkapitány és dr Kapp Jakab tb. főor
vos Kruzsljúk Jánosnál csak a halált constafálhatták 
Ez eset bizonyítja, hogy a tudatlanság, mily óriási kö
vetkezményeket idézhet elő; a szegéuy nép, hogy téli 
időben a meleget szobájában tartsa, betömi a kivezető 
csöveket s nem képes számolnia szükségképeüi követ
kezménnyel a gyilkos széngáz fejlődéssel mely éppen 
azért veszélyes, mert színtelen íztelen és bűztelen. A 
néptanítóknak és lelkészeknek újból alkalmul szol
gálhat ez a népet kitanitaoi s ez által megóvni 
éra hereieteket az emberiségnek.

— Kitüntetés. Mauthnor Ödön budapesti mag- 
kereskedőt újólag szép kitüntetés értő. A bolgár nemzeti 
rend tiszti keresztjével és a bolgár udvari szállítói cziin- 
mol lett kitüntetve a kcresKedelmi és mezőgazdasági 
téren szerzett érdemeiért. Minthogy pedig e hazai ezég- 
nok hódítása a keleten egyszersmind a magyar ter
melés térfoglalását is jelenti, kétszeresen örvendünk em
lítet kitüntetésnek, mert jelenleg, a midőn gomba módra 
keletkeznek uj magárusok és a közönség a sok csaló
dás után haboz, vájjon hogy viselkedjék ezen magáru
sok ajánlataival szemben, jól esik ama megnyugtató 
tudat, hogy e szakmában is van oly hazai ezégünk, a 
mely ritka szolid elvei és Uzieti ténykedése által nem 
csak belföldön örvend korlátlan és általános bizalom
nak, hanem a külföldön is kivívta már az elismerést.

C s a  r  n  o k.
Szeretve mindvégig!
— Eredeti regény egy kötetben. —

Irta: M olnár G yula . (8)
Aztán sokat mesélt a leánykának szerelme ébre

déséről, mit az egész leikével, édes kíváncsisággal hall
gatott. Kiöntöttek egymás előtt szivük titkos vágyait- 
ábrándjait, reményeit, és fejők felett a hold bizalmasan 
hinté, árasztó szét ezüstös sugarait.

Nem is vették észre, mily gyorsan tették meg az 
útat, mely á kávéháztól a leányka lakásáig vezet. Ott 
állottak már a fehér háznak kerítése előtt, melynek 
ajtaja be volt csukva.

A leányka kivette zsebéből a kulcsot, felnyitotta 
az ajtót és elkezdtek búcsúzni. Mily lassan ment ez 
Istenem! Mikor anuyi kedves és kellemes szava van a 
szerelemnek! Az ifjú hadnagy oly édesen suttogott a 
leánykának, ki bizalmasan, teljes odaadással hall
gatta.

Az ajtóban megfogta Malvin kezét a hadnagy az
tán lassan mondta:

— Isten veled, édes! . . .  Jó éjszakát!
A leányka szinte könnyes szemmel tekintett utána 

a távozó fiatal embernek és megiudultan szólt:
— Isten veled! . . .
Az ifjú: azonban ismét visszatért és karjaiba ölelte 

a karcsú leánykát és csókjaival halmozd el bársonyosan 
iide arczát. Malvin nem ellenkezett, átengedte magát az 
ölelésnek, át a csókok özönének, hiszen oly jól esett az 
neki, oly boldog volt, mert tudta, hogy szerettetik. Hi
szen szívesen lett volna rabnője, szolgálója a szeretet 
ifjúnak, ki azt tehetett volna vele, a a mit akar.

Nem tudtak elválni egymástól.
A fiatal ember egész szobája küszöbéig kisérte cl 

a csinos Malvint. Egyszerűen bútorzott kis szoba volt a 
kedves leány lakása, de mégis kényelmesen berendezve 
Egy kis asztal, melyen hímzés bevert, három töltött 
szék, csinos parnlag, szépen leteritett ágy, pár szekrény 
tették ki a berendezést. A falon képek árnyképe lát
szott; és bár holdvilág sütött künn, a szoba félhomályba 
volt burkolva.

A hadnagy félve lépett be az imádott leányka 
szentélyébe. Kissé izgatottan fiit le a pamlagra, melyen 
a leányka is helyet foglalt. Aztán újra és újra szerel
niük édes boldogságáról fecsegtek sokat és ábrándokat 
szőttek a jövőbe.

Az ifjú ölébe vonta a kedves Malvin karcsú ter
metét és megcsókolta az eper piros, élettől duzzadó 
üde ajkait. A leányka kimondhatatlanul boldog volt 
c pillanatban.

Az ifjú lázasan ismételte :
— Mondd, hogy szeretsz engem Malvin igazán ? . . .
Es a leányka mindent feledve, élénken viszonzá
— Szeretlek, igazán. Lásd, a te szerelmed a nap, 

mely csodás fénynyel deríti fel el hagyottságom szomorú 
napjait. Eddig nem is éltem, de most te benned kez
dek élni te vagy most mindenem, üdvösségem, meny- 
országom, éltető szellemem! hát Ricbárd ? . . .

Az ifjú csókba fojtva viszonzá :
— Szerellek Malvin! . . . oh. mint szeretlek !
Karjaival erősen ölelte magához az omlatag ter

metet és a leányka érzete hogy kéjes bódu'.ísag vesz, 
erőt tagjain . . . szemei előtt ezer meg ezer 
színes karika káprázik el a mint lezárja szempilláit...
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Malviu raiute eszméletlen Alaposban, édesen, sze
relmes odaadással öleli át az ifjú nyakát a mint 
mondja:

— Üdvöm, szerelmem . . . miudenem te vagy! . ..
Es künn a csillagok ezrei ragyognak tisza ezüs

tös fényinél; a szerelmes fttleuiilék lágyán zengik 
dallamos trilláikat a gyönyörű éjbe . . A fák. a vi
rágok balzsamos, átható illatot lehelnek . . .

111.
Másnap nagyon későn kelt fel a tiatal hadnagy 

ágyából; kllnu gyönyörű nyári nap árasztotta szét meleg 
sugarait, melyek lefllggönyzött ablakain is bekacsintot
tak és tánezra penderítették az apró porszemeket üt
tök bau.

Kitünően aludt és most, hogy felkelt elkezdett 
gondolkozni. Mint a féle prózai ember ki ideális haj
lamokkal bir úgy ó is szerette a kellemes gondolato
kat, melyek jó kedvre hangolják az embert és nem is 
járnak valami nagy szellemi megerőltetéssel. A fiatal 
Kiki hadnagy tehát elkezdett gondolkozni a vele tör
téntek felől és szemeit ábrándos tekintettel meresztő a 
levegőbe, hol képzeletében újra maga előtt látta az 
ifjú leánykát, kit immár most magnónak nevezhet, mert 
szereti ót és viszont szerettetik általa.

És vájjon csakugyan szereti e ő a leánykát? . . . 
Arról nem is kell vala gondolkoznia, hiszen minden 
idege, minden csepp vére lánggal telik meg, mely mint 
valami láva, kéjes melegséggel árasztva el a testét is. 
Most is maga elótt látja a csinos szép leányt szerelmes 
lényének egész odaadásával, gyermekies gondtalanságá
val. Igen! Kiki hadnagy meg van lelkében győződve 
arról, hogy ez a vadon nőtt virág csinos és törékeny 
sziromleveleivel megismertette vele azt a földi boldog
ságot, melynek szerelem a neve. Az elótt még sohasem 
ismerte e szót olyan értelemben, minőben most minden 
csepp vérével érzi, ismeri. Valóban csodálatos termé
szettel áldotta őt meg a gondviselés; egészen más ter
mészete volt neki, mint a hozzá hasonló fiatal emberek
nek lenni szokott. Meuynyiszer forgott meg női körök
ben a fiiatal hadnagy eladdig és nem tudott szerelemre 
gerjedni senki iránt sem. E tekintetben nagyon is kit 
lönbözött azoktól az ifjúktól, kik már tizenhárom éves 
korukban gyúlnak lángra az első leányka iránt, kivel 
őket összehozza a sors. Aztán egymásután jönnek ezek

a lángok, melyek lassan tova vesznek a múlt homályába I 
es csak mint halváuy emlékek kísértenek olykor olykor. !

Kiki hadnagyot katonás nagybátyja, a tábornok 
nevelte fel a saját nevelési rendszere alapján; hozzá 
szoktatva az ifjút már gyermekkorában a katonai szel
lemhez, melyet sikerült is egészén beleóltani az alkal
mas kedélyébe. Miuduzáltul maradt benne egy kis ide
alizmus, melyet nem sikerült levetkőznie abban a kor
ban sem, melyben most volt.

Es éppen ez a kis ideálizmusa volt éppen az, a 
mely természetét jellemezte, a mennyiben a nőt magas 
erkölcsi színvonalra emelve, mintegy eszményt tekinté 
az élet minden körülményeiben. Mint olyan csinos szőke 
ifjú, kinek karcsú termete és kellemes modora lévén, a 
nők között nagy bódításokat tett a miről azonbau, ha 
tudomást is vett, nem akart hallani. Elve volt csak 
olyant nőt szeretni, kiről tudja azt, hogy önmagáért 
szereti és kit ó is szeretni tud azzal a hévvel, mely 
egész lényét uralni fogja. Mar pedig bármily sok növel 
hozta is öt össze a sors, nem tudta őket szeretni ebben 
az értelemben, hideg, közönyös maradt és éppen ez 
bosszantotta a nőket, kiket lél sem vett.

(Eolyt. köv.)

Nyilt-tér.
X y i l v á n o x  k o s z i i i  e l .

Fogadják mindazon barátaink és ismerőse
ink, a kik sokat szenvedett felejthetetlen Gyula 
fiunk korai elhunyta fölötti fájdalmunkat eny
híteni szívesek voltak, s nevezetesen a temeté
sen testületileg* történt megjelenéséért a keres
kedelmi ifjúság*, ez úton is hálás köszönetiinket. 

Selmeczbányán, 1892. nov. 27.
( lement (Aula és családja.

K ö s z ö n e t  n y í l v a  is i ( fis*
Fogadják mindazon jóakaróim kik azon 

gyászos eset alkalmából, mely boldogult nőm 
halála által ért, szives résztvétíikkel vigasztalni 
igyekeztek ezen utón nyilvánított melegen érzett 
köszönetemet. Ilolznpt'cl József.

Csikó* óm koczkás selyemszöveteket, l.oui- 
simi.roiiliit'd-Niinili-Tufli-tas, nem különben Mer 
vcillctis selymeket is méterenként 45 kitől .» fit 
S.‘ kiig egyes öltönyökre, vagy egé-7, végekben is 
póstabér- és vámmentesen szállít lleunel it- ig  <». (,cs. 
kir. udvari szállító) selyemgyám Zürichben. Min 
iák poslafordulóval küldetnek. Svájczba ezimzetl leve
lekre 10 krosbelyeg ragasztandó. 10

LE G R IF F O N
a legjobb szivarka]
a lé g ii szivarka te l ié t

F őrak tár a nagytőzsdében. 7—13 :

pallag Nagy Leróna
AZ ÖSSZES ISMERETEK ENCIKLOPÉDIÁJA

megjelenik mintegy 13000 kéthasábos oldalszöveggel, 
több mini 2 0 0 0  szöveg illuBz tváo ióva l, 240 fa  
m etszetű kó p m e lló k le tte l, 64 sz íu n yom atú
(chromo-) képpel és 170 térképp e l, összesen 16 k ö 
tetben, kötetenként 45— 50 ív terjedelemben, vagy 
240 három-négy íves hetenként megjelenő füzetben. 
A r a  kötetenként díszes félbörkötésben 6 frt =  12 ko

rona ; füzetenként 30 kr. =  60 fillér.
\  N A G Y  L E X IK O N  versenyez a legjobb francia, 
iingol, német, olasz, amerikai lexikonokkal a világ 
eseményeinek szellemi és anyagi adatainak fcldol- 
■ ozásában; a  magyar föld, magyar nép, magyar állam, 
magyar történelem, magyar közgazdaság, magyar 
ipar és kereskedelem, magyar tudomány, művészet, 
irodalom és egyház ismertetésében pedig páratlanul 
áll irodalmunkban, úgy. hogy nemcsak a gyakorlati 
emberek, de a szakkörükre nézve is nélkülözbetlen 

forrásmunka.
\ N A G Y  L E X IK O N R A  megrendeléseket elfogad, 
valamint részletes elörnjzol és mutatványfüzetet 

készséggel küld:

J o e r s s e s  A .  ö / ,v .  é s  F i i t
könyv-, iró- és r a jz s z e r  k e r e s k e d é s e  

Seliiiec/.banván.

M  r  r  /

! VÁSÁRI JELENTE
r Van szerencsém a n. é. közönséget figyelmeztetni, hogy az 1892.
\ évi deczemher 21. és 22-én Selmeczbányán megtartandó orsz. vásáron 
\ a Sembery-féle nagy teremben dúsan fölszerelt raktárral, úgymint

| kabátok, felöltők, téli tűzött köpenyek,
karmantynk stb.

\ minden minőségben és létező sziliben raktáron lesznek.
Nagy választékom és áraim olcsósága alkalmat nyújtanak a n. é.

| közönségnek raktárom megtekintésére.
A n. é. közönség pártfogásáért esedezve, maradtam alázatos tisz- 

! telettel
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