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V Ö RÖ S
E löfl/.etósi á r a k :
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A lapot

(Ama bizonyos ötezer német diáknak.)
Felfalu, aug. 18.
Bizony soktui vagytok én édes alyáinliai, a kik
aláírtátok ti/.t a hozzám intézetnyilt levőikét. A mllnclient
Allgcmeiuo szerint kerekszám (Uezoren. Akkora szám,
hogy egészen megtiszteltek vele. Kp ezért külön-külön
válaszolnék mindnyájatoknak, de részint mert nem tudom
a lakas-ezime.íeke.t, részint egyéb okokból elégedjelek
meg kérlek, ha mind az Ötezreteket igy egy embernek
foglak .össze, vagyis, ha egyszerre felelek mindnyájatoknak.
Ti, kedves jó barátaim, Imragusztok énrám, pedig
jóformán azt se tudjátok miért? Tisztázzuk e dolgol
egy kevéssé.
Magyarországban, a mi hazánkban, vannak olyan
kontitársaink is, a kik nem magyar anyanyelvűek. A
többek közt pl szászok és oláhok. Hogy jobban meg
értséfek a dolgot, úgy van ez, mintha azt mondanám
hogp Németországban — a ti hazátokban --- vannak
lengyelek is.
Ezek a mi szászaink és olálmink jobb szeretnék,
ha Szászországi! a k, vagy Oláliorszúgnak hívnak ezt a
földet. Mivel pedig ez - a ti szives engedelmctekkcl
is — még eddig az óráig nincsen úgy, ók mindenáron
azt akarják elhitetni a világgal, hogy mi magyarok
vadak és barbárok vagyunk, mert csak mi gátoljuk
ezt az Ó szép fcrvlik kivitelét.
Hogy jobban megértsétek a dolgot, mintha a ti
*) Hallói egyetem német hallgatói n yilt levelet intéztek Szabolcska Mihályhoz, a ki külföldi útjáról hazatérve, érdeme szerint
tárgyalta és elitélte a ,német bnrsch-óletet Szaboleska Mihály most
erre a n yilt levélre válaszol csikkében.
A szerk

Nem én . . .
Tejártál utánam,

A k k o r vertél f e l , m ik o r m á r
N y u g a lm a t ta lá lta m ,
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A te a jk a d m o ndta,

Tevoltál az, aki azén
Nyugtomelrabolta.
É s m ik o r m á r ú g y im á d ta m
A n a p o l szem edben,
M inden vágyam és rem ényem
E l kellett tem etnem ,
T e u n tá l meg, m iko r m agam
O ly boldognak h itte m ,
N em á tk o z ta k ne f é l j tőle.
Á ld jo n m eg a z Isten.

Sz. Szigethy Vilmos.

Álom volt . . .
A lo m rótt a m i szere lm ü n k,
V erűjénges álom ,
M e g lá ttu k és m e g kívá n tu k
E g y m á s t m in d en áron.
N e m m o n d tu k k i a szerelm et,
M ely keblünkbe égett,
T e m eg u n tá l s én tovább is
Szere tte te k téged.
A to m volt a m i s z ere lm ü n k

I 'e rőfényes álom ,
F e ltű n s z m ég elöltem néha
M esszi lá th a tá ro n ,
( ’g g álm o d n á k ú jr a vissza
A z t a régi á lm o t ,
A m elyikben ró zsafénybe
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N e k ü n k virág im m á r többé
Soha sem virulhat.
T em e ssü k el a r em én yt is,
H ogy egym ást m eglássak,
M ert boldogok azok, k ik n e k
Nim-sen vágyódásuk.
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Kéziratok nem adatnak vissza.

engyeleitek azt mondanák a világnak, hogy ti barbá-' : mely miatt ti kedves bruderkáim olyan éktelen módon
rok vagytok bizonyos — velők Összefüggő okok miatt. ! felbőszültetek, néni mondóit egyebet, minthogy helyeLehet hogy nekik is volna annyi okuk ezt mondani j selte annak a vádiratnak a tervét.
Egy látom a nyilt leveletekből, ltvgy ti félrema
mint a mi dalijainknak, de hál ezzel, a világért se
gyaráztatok egyet-mást az én czikkecskémből. Az egye
akarlak még jobban magamra haragítani benneteket.
temeiteket nekem eszem ágában sem volt bántani. Igaz
Szóval a mi olályaiuk — maradjunk mi csak
ezeknél — nem régiben egy könyvet Írtak rólunk. ! hogy azt mondtam a többek közöt, de ezt meg aláírom
Nem is jól mondom, meit nem annyira h mi olábjaink | ma is):
„Bátran ki merem mondani, hogy a franczia es
voltak ázok, mint inkább a bukaresti, meg a szerteszét
német tanulók, mikor a középiskolákból kikerülnek,
tanuló oláh nemzetiségű diakok. Azt Írták meg igen
nem állanak általános tudományos műveltség azon
elmésen abban a könyvben — hiszen olvastátok —
fokán, mint nálunk egy hasonló osztályzattal érett
hogy mi csak úgy volnánk méltók a világ bcosülésére, |
több fiatal ember. Egyben másban talán alaposabbak
ha loljesitenók már egyszer azt zz ó fentebb említett
óhajtásukat. Hadd lenne már Oláhország is ez a föld- j
lehetnek bár ebhez is még egy két ..vájjon"') de vielég ha ezer esztendeig Magyarországnak hívták sth. ; szont sok dologban megdöbbentő tájékozatlanságot
Megírták — a mint olvastátok, mondom - hogy ha í
árulnak cl.
ezt tesszük : im ezennel ki vagyunk dobva a „müveit
Földrajz, nép-, világismeret, történelem nekik a
világ" ítéletének, mint az ö elnyomóik, mint Atillának
legtöbbször a saját hazájuk határáig terjed. Mintha
amaz Istenostorának utódai, mint olyan műveletlen vad
azontúl a többivel érdemesnek sem találnák bíbelődni.
nép, kik nem engedünk érvényesülni egy olyan derék
Akárcsak az az egyszeri sváb, a ki nem merte végig
szántani a maga pár boldnyi földeeskéjét. nehogy a
és müveit nép pl. ők la, az oláhok.
mesgvénél fölbillenjen vele a világ.
Mivel pedig ezt a könyvét első sorban és legina ti burselieusclialtjaitoknak küldtek meg a mi oláh
Ha azelőtt olvasok vala ilyet, megvallom, alig
testvéreink, világos, hogy ti lettettek az a fórum, a
tudtam volna elhinni ezt e müvet, e nagy, e lmtal
melynek ebben a oemzetközi bagatell Ügyben Ítélkez
más nemzetek fiairól.
Síit mindig túlzásnak tar
netek kellett. Ekkor jöttünk mi magyar ifjak arra a
toltam pl. a rólunk való fogalmaikról itt ott forga
kedélyes gondolatra, hogy jól van, elösmerünk bíróul
lomba hozott adomaszerü adatokat. — Most mar
j benneteket és a vádiratra egy meggondolatlan vádirat
tudom, hogy a legfurfangosabb adoma gyártóit is
messze túlhaladják a valósággal megtörtént esetek.
tál feleltünk.
!
Ha előre sejtjük, hogy ti ezért megliaragnszfok |
Kakásszámra tudnék felhozni kaezagtató példákat,
reánk, a világért se éselekedtük volna ezt.
ha a dolog a másik, minkét érdeklő oldala hosszú
Mert — itt jön aztán már a kettőnk (illetve i
sággal nem árasztaná cl az embert. Mert elvégre ha
ötezeregyünk) közti ügy — az a Kronstiidler Zeitung ,
a világ ábéczéjében nem is vagyunk legnagyobb betű,
áltál lefordított <1H1J1 -ben belli ártatlan czikkccsko, a • akkorácska mégis vagyunk talán, hogy a ki egyszer
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Kép egy város utópikus jövőjéről.
(Folytatás.)

Hát nem látjátok be azon következetlenséget,
1 mely e gondolkozás módotokban nyilvánul?! S ezen
| téves nézet még károtokra is van.
Magatokra utalva, elszigetelten, alá kell magntoj kát vetnetek változó munkaadóitok különféle s nem
mindig jogosult Ízlésének. A bérezés nem határozott es
némely esetben még talán könyörögni is kell érte, hu
| nem akartok büszkén megfeledkezni róla. A kereset
j nem állandó, inegbizhiUlan mert sok mindenféle molI lékkörülménytől függő.
Mily másként van az minden, lm munkaerőtöket
I gyárban fejtitek ki. Nézzétek a képet, melyet a bűvös
tükör mutat.
Hosszú, világos terem Két oldalt szép sorban a
szövőgépek, melyeket ügyesen kezelnek a szorgos nők,
leányok. Kiki tehetségéhez mérten vau alkalm azva; olt
látni mindent, a legegyszerűbbtől a müszövésig. S mily
jó kedvvel folyik a munka. Mindenkinek kijut biztos
I bérezése, s nem kell vesződnie a vevők szeszélyeivel,
nem kell agódnia, hogy holnap talán nem lesz keresete
Mennyinek ad e gyáir biztos ■s tisztességes kenyeret,
kiket különben talán ; romlás lejtőjére ragadna nye
moruk.
8 ez a gyár nem áll ejlvedül. Több is van; s
mindegyikének meg van a maga sajátlagos terméke.
Olt van a szőnyeggyár , ez itt nosztót, amaz vászon
nemtiekot átüt elő; itt csipkéket, olt szallagokat készilenek: s mivel a gyárak birtokosai nem szédelgésre
alapítják az üzenn i, a gyÁrtott izikke.k <•11>•rj ■111 keres
letnei; örvendenek s igy a városra is kedxező befolyás
sál le\ n. a jólét virágzik mindenül!
Fol\ tatása következik.
í

A munka nem szégyen! Ezt mondja k ik i; de ha
rá kerül a sor, nem egynehányan vannak, kikel álszegven visszatart a munkától, ha ezt kezükkel kellene
végezniük. Előítélet, ferde nevelés, bal felfogás azon
tényezők, melyek az emberiség műveltebb osztályait
elfogultakká teszik a munka megválasztásában s vissza
riasztják oly foglalkozástól, melyei kevésbbé korlátolt,
megítélés melleit nem tartanának társadalmi állásuk! hoz méltatlannak.
l'gy-e bár, tisztelt hölgyeim! ti visszariadtok már
j .1 szólói is: . tíyár!"
1
Ti nem resteltek, ha a szükség rá kényszerít, bérI ért kézi munkával foglalkozni , elszegődni gazdasz
j szí nynak, házvezetőnőnek, nyilvános helyekre penzió
i losnónek sót meg szobakánynak is valami uraságnál,
: vagy másutt is, ha azt göndoljáioU, arról ismer .sí itek
j nem tudnak meg semmit. De mereszkedjek valaki olyan
ajánlatta! szem-lek elé kerülni, hogy vállaljatok mun
kál ezen \ a - \ azon gyárban. mily I lliaborodas-u!
nézitek végig a vakm ef l, hogy ily lenlá/ó elliatáro
zást bátorkodik feltételezni l> iolet. k 1
Ez tény : mindennap tapasztalható es
végtelenül I
név etseges !
Méri válnék ugyan az a munka, melyei odahaza
Csaknem valamenyi ősi vallás szertartásai közi
elvégezni nem Hullok mellosagtokon alulinak, egyszerre a nagyvilágon megvolt az emberáldozat. Egyptoinban
Bttsirisnak
vörosliuju cmbe.teket áldoztak föl, a sémiták
; lealacsonyitová, lia az tervszerűen szabályozva, többcK
I pedig az elsöszülüllct áldozták Mnloclumk. Valószínűleg
kel közösen, arra szánt helyiségben vcgv/.tclik?
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azt mondja macáról, hogy o olvasni tud, ni- nézzen
teljesen ismeretlenti reánk ? !
Szóval, a román diákok eltalálták azt a tórumot,
a mely elölt
legalább ideig óráig — nemi halas
sál elsírhatják a báránynak öltözött farkas komé
diáját.•*
Íme, ezek miatt határoztátok aztán ti el most a
gyűlésieken
a mint hallom egyhangú lelkesedéssel
az ni „szellemi korlátoltsá* ómat. „együgyüsogeinet* és
„szertelen arroganeziamat “
ÖrUlök. hogy ilyen szépén egyelerlelek. de hogy
ne szóval, hanem lettel ezátolhassatok mag. ime aján
lok erre egy cxpcdiciist.
Jöjjetek ki magatok közül sorsruházással valakit
stegvlink a m-ve/.ett targvakhól eg\ közösen választott
bizottság elölt vizsgalatot
E nélkül nem ezáfoltatok meg semmit, esak do
hálóztatok tetemesen nagy szavakkal. S el kell ismer
nem. eliez alaposan érietek.
Hogy két-három évtizedén át ti .kormányozzátok
Németországot?- Lássátok, az. én barbár hitem sokkal
jobb a ti hozzatok jövője iránt, mint a tiétek. Mert en
ezt egyszerűen nem hiszem.
Ennyi jó veleménynye!
tartozom a hármas szövetség iránt
A német kultúráról pedig engedjétek meg, hogy
hadd gondolkozzam ezután is olyan jól és nagyrahecslitóleg, mtilt eddig.
Hiszen annak úgy is semmi köze ti hozzátok!
Szabolcsim M ihály.

József főherczeg előszava.

.Több szaklap hirdeti tanait s igyekszik az intéz
mény szakszerű továbbképzésére s terjesztésére hatni
es befolyni. S mert a kiképzésre törekvő tűzoltók ren
deltetésére most már több kiváló szakférfiúnak beható
munkái is állnak : igy tehát a szakszerű tűzoltás ha
zánkban immár biztosítottunk tekinthető.
Hanem egy hézag mégis maradt eddigi kütelességszerü végrehajtásában s e hézag: a tűzveszélynek
elhárítása, megelőzése.
Nem elég esak akkor menteni ha már reánk sza
kadt a vesz; még az Sem elég, ha csirájában nyouialik
az el; keletkezésének okát is ki kell puhatolni s iid
vös rendszabályokkal meg kell f.kezni a veszedelmet!
Es ez irányban giz étidig megjelent tüzmunkak
még nem nyújtottak elégséges tájékozást.
.1 tűzoltás, mint ilyen, behatóan tá ig y altato tt;
de :i tűzrendészet némileg meg el volt hanyagolva.
Ezen két szaktudományt egyesítve részletesen ve
zeti a nagy közönség elé a félén * m unkának szakava
tott szerzője, Markusovszky Béla, a ki. mint gyakor
lati téren működő tűzoltó es mint szakíró egyformán
kiérdemelte a hazai tűzoltók tiszteletét és bizalmát.
Szerző e munkája vázolja a magyar tűzoltás tör
(éneimét, tárgyalja a tűzvészek elhárítására szolgáló
eszközöket, tanítja a tűzoltás mesterséget és művészetét
éz megmutatja, mily módon nyújtható segédkéz a tűz
károk állal sújtottaknak.
Tekintve ezen munkának kiváló fontosságát, mint
a szerző szaklapjának régi munkatársa, szívesen hajol
tam arra, hogy óhajához képest ezen előszót megírjam,
melyben kedves kötelességemnek tekintem, Imgy Mar
kusovszky Béla jó könyvet nemcsak hazai tűzoltóinknak,
hanem az ország összes lakóinak is a legmelegeüben
figyelmükbe ajánljam, mint a tűzrendészet eddig né!
külüzött s most örömmel üdvözö't tanfolyamát.
s. k.“

Markusovszky Béla a „Tűzrendészeit Lapoku szer
kesztője négy kötetes szakmunkát irt a tűzoltásról. Az
első kötethez, a mely az országos tűzoltó-szövetség tá
mogatásával már néhány nap múlva megjeleli, József
főherczeg irt előszót, a mely következőkép hangzik :
„Örömmel ragadom meg toliamat, midőn ezt oly
ügy érdekéhen tehetem, a mely teljes benső meggyőző
A legkinzotlabb nemzet a világon a prágai „Nádésem szerint, napról-napra inkább van hivatva szere
tett liaiánk anyagi jólétét előmozdítani s a lakosok rodni Politika* szerint a Felsőmagyarországon lakó
oly gyakran fenyegetett vagyonának a biztosítására a „bárom milliós* tót „nemzet.* Ismertetve a legközelebb
T.-Szcntmártonban lefolyt ev. egyházkerületi gyűlést, a
leghatliatósabhan közreműködni.
Ily jó ügyet a tűzoltó intézmény képvisel, mely nevezett lap lamentál ií dunáninneni ev. egyházkerület
önzetlen emberbaráti szereiéiből indulva ki. áldozat feloszlatásán, ebben a tót nemzetiség üldözését, kínzását
látván s érte a „magyarosítást* okolván, a czikkiró a
készen nyújt segítő kezet a szenvedő felebarátnak.
Hála Istcuuck! Ez intézmény hazánkban !8(32-ik többi között ezt mondja :
évben történt ébredése óta, eleinte szerény módon bár.
Lázasan, majdnem kétségbeeséssel folytatnak a
de teljes lelkesedéssel karoltatolt fel és sok viszon magyarok liarezot a magyarországi nem-magyar nem
zetiségek ellen, de leginkább kínozzák a lótokat. A
tagságon bátran áthaladva, lassan életképessé, vált.
Í gy. hogy ma már minden elbi/.akodás és dicsekvés tótok, a kik urak voltak területeiken, mielőtt a manélkül elmondhatjuk, hogy a magyar tűzoltósága nagy ; gvarok bejöttek s a kik ezentúl is még sokáig megvilág akármelyik tűzoltóságával vetekedlietik.
1 tartották függetlenségüket, a kiktől a czivilizácziót vették
Erélyesen támogatva a kormány által, már fej- a magyarok, a kik a magyarok nyelvét gazdagították,
ódik is az egész országban s a nemzet li álája követi ezek a lótok a mai napság kutyába se vétetnek, be
minden léptet.
vándorlóknak deklaráltainak, olyanoknak, a kiknek

Józseffgh,

A három milliós tót nemzet.

ennek a szokásnak eltorzított emleke az egyptomi csa
pások egyike, a mely az összes clöszUlöttck halálát
vonta maga után.
Mólóéit a tikkasztó, nyári napnak, a tűz emésztő,
de egyszersmind tisztitó hatalmának volt istene, a ki
nek nemcsak Közönséges gyerméKcket vagy ifjakat, de
veszély idején a király előszlllötljét is feláldozták. Az
áldozatot az üres érozszobor karjaiba fektették, a hon
nan a szobor belsejébe gurultak és elégtek. A hadi foglók számára más fajta Mólóéból készítettek, a mely
nek esak roppant nagyságú feje állt ki a földből, inig
gyomra izzó tartalmával a földben volt. A rengeteg
szobor alsó áliát elefántok húzták lefelé csigás kötelek
kel s a megnyílt szájon keresztül buktak le az összeI.Muezolt hadifoglyok néha százával egymás után a Mo
'oeh gyomrába. Ezeket n foglyokat a nép szenteknek
tekintette és arezra vetette magát előttük, de ha véle!
lenül megálltak, az őrök korbácsa szentségük daczára
könyörtelenül kergette őket a lángsirba.
A zsidóknál Salamon honosította meg újra Moloeh
nak már kihalt tiszteletet, az emberáldozatokkal együtt
pedig náluk «s szomszédaiknál már jelképessé kezdett
válni az emberáldozal, a mcnuyihcn a feláldozandó
megválthatta . letét egy darab busa vagy egy csomó
haja, esetleg egy ujja vagy néhány véreseppje által.
A humanizmus terjedésével lassaiiKint az emberáidoza!<•! állatukkal helyettesítettek, a mint ezt Jtigcnia inon
dája is bizonyítja.
Az istennek azért áldoztak embereket, mert az
embert tartottak az állam legbeesesebb kincsének
Ezt
a felt ligást fejezi ki Curlius ugrása is a Koma előtt
megnyílt szakadékba, a mely a várost tönkreménésscl
fenyegette es a mely a jósda szerint esak akkor zárul
hat be ha az állam legértékesebb részét adja áldozatul a
haragvó isldnségnek.
Eredményében egyező, de okaiban más az ősök
iránti kegyeletből hozott emberáldozal, mely szlávoknál
is el volt terjedve. A halottal együtt temették el ked-
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I se jogul., w múltjuk, a kik clleu minden inog van
! engedve.
Gyorsan, és hatalmasan növekszik a magyarok ha
I tulma és dicsősége s büszkén szemlét tart „Pest* a
| Balkán félszigeten, hogy azt a saját politikai ezéljaink
j alárendelje. De hát ueui-e épen az a házasság, a melylyel más „nemzetek1 életének kioltására törnek azt
mutatja, hogy az a hatalom és dicsőség gyenge lábon
áll, hogy az olyan alkotmány, a melynek nincsenek
alapjai? Igen bizony, dölyfükkel növekszik romlásuk
csirája is. Legalább nekünk úgy tetszik Azt hisszük,
I hogy a lótok meg nem magyarosodnak; Nyílra Kriváuy
Garaui annak marad, a mi volt ha az ördögök a fejük
! tetejére állanának is. Annál kevésbé magyarosodnak
meg a románok, szerbek és horvátok. Ma nem a népvándorlás idejében élünk s a magyarországi nem magyar
! nemzetek szabadságának napját nem fogják örökre a
j magyar felhők elfedni.
|
Az ellenkeznék a természettel s ezt bizonyára a
1 magyarok se változtatják meg. Ezen remény fogja a
í tótokat további küzdelmükben bátorítani, mely küzde! lemnek alá volt vetve minden nemzet mindenkoron,
I mígnem üt a megváltás órája.

Különfélék.
— R udnay Béla fő isp án u n k ó méltósága e hó
21-én városunkon keresztül utazván, Farbaky István
orsz. képviselőnknél szállott nieg, s nehány órai itt
tartózkodás után a déutáni vonattal elutazott. Érkeztének híre csakhamar elterjedt a városban, érdeklődést
keltve személye iránt.
— F öispáni in stá lla tió . Rudnay Béla főispánunk
inslallatioja szeptember-hó 12-én lesz. Főispánunk 1-én
érkezik városunkba. Az ünnepség programmját a város
házán egybogyült értekezlet Szitnyai József polgármester helyett, elnöklete alatt már megállapította.

— Tessék k irá n d u ln i! H ová? Hát Beszterczebányára s olt is csak a Rák-szállodába, mint a hogy
mi tettük Szent István napján. Midőn ez ajánlatot
teszem sietek megjegyezni, hogy mi egy kis turista
csapatot képezünk, akik minden alkalommal egy-egy
várost szoktunk meglátogatni, hogy szomszédjainkat
megismerjük s felföldünkkel is megismerkedjünk. A
szállodák nekünk csak arra valók, hogy három-négy
órát pihenjünk bennük s lemossuk az úti port, s igy
inkább a látni valókra és az étkezésre fektetünk súlyt,
s ezekre szívesen költjük a pénzűnket. De nagyon
boszankodunk akkor ha olyan zugokért a minők a
Rákban vannak. 3 —4 frtot kérnek tőlünk, mint a hogy
ez utóbbi kirándulásunknál megtörtént. Ajánljuk ez
olcsó a tarifát, zólyomi turisták figyelmébe.
/.
M intha n em is ü n n ep v o ln a ! Besztercze
bányán Szt. István napján ép úgy nyitva voltak a
boltok s üzletek, ép úgy folyt a munka az utczan, a
tereken, a mezőn, mint akármely hétköznapon. Fájt
venez feleségét, egy sereg szolgáját és hárczi ménjét
ez elszomorító jelenséget látnunk, s örömmel gondol
; s még szerencse volt, ha az eltemetés előtt mérget itat
lünk a mi Selmeczünkre, a mely ez ünnepet az első
tak velük vagy leölték őket. A czél az volt, hogy a
magyar király emlékéhez liivcn, fényesen üli meg. —
halott mellett á másvilágon is ott legyen kedves kör
Annyira elütő volt e napon a két város képe, mintha
nyezete.
Sz. István palástja csak az egyik fölé borulna, a má
Kelelindiában az özvegyek a Ic.gmcgvctc.ltcbbek
sik fölé nem !
lévén, nem csoda, ha az özvegy önként szállt fel a mág
— M eghívó. A F. M. K. E. XII. rendes közgyű
lyára, hogy férje tetemével egytit égjen cl.
lését gróf Károlyi István egyesületi elnök ur elnöklete
Ázsia némely vidékein az volt a szokás, hogy a
alatt f. évi október-hó 2-án Nyilrán tartja meg, melyre
halottas menettel szembe jövő összes idegeneket is fel
az egyesület t. tagjait ez utón is tisztelettel meghívjuk.
áldozzák a halott főnök vagy uralkodó emlékének. De
Az igazgató választmány a közgyűlés tagjainak előké
lassankint elterjedt a szokás, hogy az illető életét egy
szítése végett Nyitván október 1-én délután 4 órakor
csöpp vérrel, egy ujjával vagy karjával megválthassa.
tart ülést. — A közgyűlésen résztvenni szándékozókat
Az özvegyek még ma a művelt világban is áldozati!
egyúttal felkérjük, hogy ebbeli szándékukat valamim
hozzák legfőbb ékességüket, dús hajukat, az elhunyt
azt, hogy a közgyűlés után rendezendő banketten is
kedves gyászolásában. Ilyen megváltás a uikobárokon
részt kivánnnk-e venni f. évi szeptember bó 10-én az
az, hogy a halott mindenét elégetik, özvegye pedig a
egyesület titkáránál bejelenteni szíveskedjenek. — 11asíron .levágja egy úját.
A esa m i óknál már nemcsak
zafiui ündvözleltcl. Nyttrán 1894. évi augusztus-ho ltjá n
az özvegyek, hanem a lányok és férjes testvérek is k ö 
titkár.
ttgyv. alclnök.
telesek ujjuk egy perezél levágni. A lidsieknél a főnök
— M. N. E. Hosszas készülődés után megalakult
kalálákoz 10(> ujj a váltság, az amerikai indiántörzsek
a fővárosban a Magyar Nemzeti egyesület, azzal a derék
némelyikénél pedig az özvegy köteles nehány perezig
ezéllal, hogy társadalmi utón védelmezze meg a fenyetett
fejét a hatolt férj feje mellé fektetni a máglyára A
magyar társadalm at a nemzettagadó szocializmus, nem
Samlwicheken az uralkodó halálakor mindenkinek vagy
zetiségi izgatás, gyermekhalandóság és sok más baj
egy metszőfogát illik ki. vagy minőkét fülét levágják.
ellen. A torna csarnokban volt a népes alakuló gyűlés
A lakcdemoniak a király halálakor egy sereg férfit
melyen dr. Bochkor Károly egyet, tanár elnökölt töb
nőt és rabszolgát tereltek össze, a kiknek homlokáról
ben dikezióztak, előterjesztették az egylet progratiimja
letépték tövisekkel es tűkkel a bort. A liunnok is
országos mozgalom vezetésére szervező bizottságot ala
Attila halálakor iszonyúan összemarczangolták arezukítottak és sok más okos tervvel állottak elő. Többek
kat késeikkel, a mely szokás legtovább a törököknél
közt azzal is hogy a hazai történelem kiválóbb esemé
maradt fenn
nveinek színhelyén nemzeti ünnepeket rendeznek, a
Ma már emberáldozatok, özvegyégetések alig for
jövő farsangon pedig nemzeti bált is csinálnak Buda
dulnak elő. Csak egyes afrikai és polinéziai törzsek
pesten. Aztán megtörtént a választás evvel az ered
ölnek embert azért, hogy megegyék es ,S íitában dilik
ménynyel :
a gycnnckgyilkosság. De azért az emberáldozalok cm
Elnök lett dr. Bochkor Károly, főjegyzők Kornai
léke kimutat ható nem egy mai szokásában a művelt
István és Győri G yula; pénztáros Graff Miksa; ellenőr
Európának.
Putzkeller K álm án; irodavezető Ligeti Jenő. A szervező
bizottság tagjai közt v an n a k : Barabás Béla, dr. Vi-

l)r. KostenszkyGéza
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sontai Soma és Tompa Antal oroz. képviselők, Náday
Ferencz, Feszly Árpád, Horozegb Mihály egyet, tanár
síb.
Az egyesület irodája (üllői ül 18. az. 11 eiu. 10.)
sz. alatt vau.
— E lh altak . 198. Morgenstern Dániel 0 hónapos,
ev., Enteroeatarrh, augusztus hó ló én 199. Miesjar
Anna üt) éves, r. k., Tuberculosis Pulmonum, aug. lo.
200. Schmidal Júlia halva született gyermeke r. le.,
Partus pracraaturus 12 én. 201. Posch József 5 hetes
r k., Enterveatarrh 14-én. 203. Porada Ferencz 58
éves r. k., liaemoploe lü áu.

Férj : Füst alig van, mert a szellőztetés kitűnő .. .
Feleség: És mennek oda néha hölgyek is ?
Férj: Persze, mindennap!
Feleség: Nő akkor ezentúl én is veled megyek.
Férj: Ilin . . .
Savanyu képet vág és szinte megfulud a köhö
géstől.

— V endéglőben.. Ur (leül és unatkozva bámul
az 'étlap ra): Pinczér!
Miska: Parancsol nagyságos ur?
U r: Nesze, itt a borravalód, (egy hatost ad neki)
de most mondd meg, mit ajánlhatsz.
Miska (súgva): Egy másik vendéglőt, nagyságos
u ram !
— A ran y le let, Hontmegyébon, Gyerk községben
a napokban egy igen becses őskori arany karpercczet
találtak, melyet az alispáni hivatal beküldött a múzeum
nak. A kör alakú régiség 218 grammot nyom, s egyik
dísze lesz a régiségtárnak.
— M esterséges em b eri ta g o k . A nowyorki ke
reskedelmi szakközlöny panaszosan említi fel, hogy
Magyarország és Ausztria egyáltalában nem igen vá
sárolja az Amerikában tömegesen gyártott emberi ta
gokat, melyek pedig a legnagyobb tökélylyel vannaK
előállítva, tartósabbak, könnyebbek és olcsóbbak is mint
az európai gyártmányok, pedig hát százakra megy
évente am a szerencsétlenek száma, a kiknek a magyar
orvosok kezét avagy lábát elvágni kénytelenek s mes
terséges utón helyettesítik a hiányzó tagokat.
— A b u d ap e sti állam i n ő ip a risk o lák b an . (V ili.
Szenkirályi-teza 7. sz.) a melyeket Lukács Béla keres
kedelmi minister ur újjászervezett s gyakorlati iparisko
Iákká alakított — a beiratás a jövő tanévre szeptember
hó 1. napjától 4. napjáig tart. — Az állami nőipariskolák ezélja és feladata, hogy a női munkák rendszeres
gyakorlati tanításával és az ahoz, továbbá a kisebb női
muukallzletek vezetéséhez szükséges elméleti szakisme
retek tanításával : fiatal nőket a női munkák készítésé
vel foglatkozó üzleteknek segédmunkásaivá képezzen
olyan módon, hogy az ilyen nők közül azok, kik ké
sőbb is erejükre lesznek utalva, gyakorlati képzettsé
gük tovább fejlesztése illetve kiegészítése után önálló
gyakzrlati működésre, női munkaüzlelek vezetésére is
képesek legyenek ; a család körében foglalkozó nőknek
a külöuböző női munkák készítésében alapos képzést
nyújtson. — Az állami nőipariskoláknak ez idő szerin
négy szakosztálya van, u. m. a fehérnemű varró, a fe
hér-, sziues- és mühimzó, végre a felsőruha-varró és a
divatáru czikkeket készítő osztály. — A tanítás a fe
hérnemű varró és a divatáru czikkeket készítő osztály
ban egy, — a felsőruha varró és a fehér-, színes- és
mükimző osztályban két évig tait. — Az intézetbe
rendes tanulókul felvétetnek olyan leányok, kik a 14.
életévöket betöliötték s legalább az elemi népiskola
hat osztályát vagy a polgári iskola második osztályát
sikerrel elvégezték. — Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál az igazgatóság.
— É n ek elh etlen m elódia, SpinVIli olasz zene
szerző egy napon uj zenemüvei jelent meg a kiadójánál.
Ez belepillantott a kéziratba s aztán nagy felliáboiusodássál adta vissza :
— Mit csináljak az ön melódiájával ? moudá.
Hozzon előbb énekesnőt, ki ezt elénekli. Fogadok, hogy
egyet sem talál s a kezdő szavakra mutatott, melyek
igy hangsottak : „Mikor még fiatal és szép voltam.u
— D o h án y -szu rro g átu m o k . Németországban a
dohány termesztése, illetőleg a dohány termékek árulása
nem képez állami monopóliumot s ott a szivarok és
pipadohány készítésére nem csupán dohányleveleket
hasznainak fel, hanem sokfele zzurogalumot kevernek
a dohányhoz, a melyeket az erősebb dohányok uíKotintartalm ának kilugzása után nyert anyaggal preparál
nak. Így a múlt évben felhasználtak 1,120 kg. m egy
és 15. 419 kg. közönséges esercsnyelcvelcl, 23.000 kg.
herelevelct, 2.094 kg1 sós vízzel preparált rózsalevelet
és 1.800 kg. ibolyagyökeret. Legnagyobb mérvben
Sziléziában használnak szurrogátumokat, utána követ
kezik Poroszország a kisebb-nagyobb mértékben Német
ország valamennyi tartományában használják e dohányszurrogátumokat. E mellett legérdekesebb az, hogy a
gyártásnál a különféle dohanypótló levelek használata
évról-évre nagyobb dimenziókat ölt, 1880-lmn ily pót- ,
anyagok után 15.305 márka adói fizetlek, inig 1893 bán
28.210 m árkát vagyis csaknem kétszeresét a 13 év
előtti összegnek.
— B ecsapás. Feleség: Mondd csak fiam, messze
van a te korcsmád ?
Férj (ásítva): Dehogy, alig tiz pereznyirc !
Feleség: De talán rossz a konyha?
F é rj: K itű n ő !
F eleség : A füst sem árt neked ?

A talajerő fentartása istálló- és
műtrágyákkal.*)

K ö z g a z d a s fi g.
i.
Az émberi szellem a tudás miuden terén feltartóztatlanul halad előre, a tudomány tanai akadályok es a
kételyek hatalmának elleulállása által nem zavartatva,
utat tör magának, hogy világosságot és áldást terjesz
szeen miudeuütt.
A mezőgazdasági üzem is, mely inkább, mint bármi
más, tudományos alapokon épült föl, az utolsó évtize
dekben nem sejtett fellendülésnek indult és tényleg
látjuk, hogy a tudomány hatalmával a sivár homok, a
nedves tőzeg és terméketlen parlagok mekkora óriási
területeit hódította meg fi k u ltú ra! A hol azelőtt a bi
biez fészkelt és a vadrueza költött, ott ma Saek-eke
szántja a barmi barázdát, a hol a futóhomok a szél
zsákmányát képezte, ott ma a legnemesebb szőlőtőkék
zöldéinek; a hol a tüske és a boróka tenyészet, ott
ma a búza és rozs dús aranykalászai rengenek.
A talaj jobb művelése, a megfelelő uyövényfajták
kiválasztása es a trágyázás okszerűsége azon tényezők,
melyek ezen területek telkesítését lehetővé tették, de a
mely tényezők a talaj jövedelmének mindennemű eme
lésénél is a legfőbb szerepet játszók.
E soroknak ezélja a trágyázás kérdését kifejteni
a mi közben azonban minden szorosan vett tudomá
nyos fejtegetéstől tartózkodom, mert czélotn, hogy az
érdekelt nagy gazda közönséget a Aalajegyensulylyal,
a talajerő feutartásával megismertessem és egyúttal
reámutassak azon eszközökre és utakra, a melyek ren
del kezesünkre állanak, hogy lehető nagy és lehetőleg
tartósan nagy terméseredményeket érhessünk el.
A növény az állatokhoz hasonlókig élő lény, a
mely lélekszik, táplálkozik és iszik.
A növény a
fen tartásához szükséges táp'áló anyagokat legnagyobb
részben az álláshelyéül szolgáló talajból nyeri, kisebb
. részben azonban a körlég kimeríthetetlen tengeréből.
Emez ellátja a növényt szénsavval, bydrogénnel és
oxygénncl, sőt vannak cgyés növények, az u. n. nilrogéngyiijtók, fi melyeknek még nyitrogént is nyújt a
levegő, mert képesek nyiirogénszlikséglettik egy részét
a levegőből kivonni Egyebekben azonban a növények
ugv a nitrogént valamint fi kizárólag csak fi talajból
felvehető ásványi tápláló anyagokat illő szükségleteik
kielégítésénél tisztán a talajban lelhalniozva levő táp
talajt
lálóanyag-készletekre vannak utalva. Es épen
alkotó ezen növnyi táplálóanyagok mennyiségétől függ
első sorban a talaj minősége. Ezeknek nagyobb vagy
kisebb mennyisége szerint, nevezzük a talajt gazdag
nak vagy szegénynek.
Azonban nem elegendő, hogy a talajban fi lénye
ges tápláló anyagok egyszerűen meglegyenek, hanem
szükséges, hogy azok a növények által fölvehető és
áthasonulható állapotban legyenek. Az oldhatatlan vagy
jobban mondva fel nem oldott növényi tápláló anya
gok azonban ezért még nem teljesen értéktelenek, mert
azok bizonyos külső körülmények befolyása alatt oldha
tókká, tehát a növények által felvehetőkké vállunk,
mégis a növények folytatólagos táplálására, gazdagsá
g i i g tehát a termés előállítására csakis a feloldott
állapotban levő tápláló anyagok bírnak fontossággal.

w

A kultúrnövényeink által igényelt táplálóanyagok
száma meglehetős nagy, azonban e helyütt eltekintünk
mindazoktól, a melyek minden talajban nagy menynyiséghen meg vannak és a melyekből a növények tes
tüknek felépítésére csak keveset használnak fel, a me
lyek tehát a gazdasági számítás körétéből bátran kihagyhatók; fi legjelentékenyebb szerepet játsza azon
köves ásványi talajalkotó rész, melyek nem minden
talajban vannak elegendő mennyiségben, a melyek
nélkül azonban növenyok egyáltalában meg nem élhet
nek. Ezek a növényi tápláló anyagok: a nitrogén
(légeny), a foszforsav, a káli és a mész.
Minthogy azonban hazai átlagos talajaink szeren
csére rendes körülmények között ugv kálit, mint meszet
elegendő mennyiségben tartalmaznak, a gazdának első
sorban arra kell törekednie, lvgy arról gondoskodjék,
miszerint talajában a uilrógén és foszforsav is - és pedig
a mint már hangsúlyoztuk — oldható állapotban ,
elegendő mennyiségben képződjék. Ha a talajban a
növények életéhez okvetlenül szükséges ezen anyagok*) Rovara frigyesnek „Tiz óv folyamán végrehajtott nagyban;
kísérletek műtrágyákkal" cziinii müvéből.
Szerk.
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bői bármelyik is hiányzik, vagy azokból kévés van,
ugv a gazdának magának kell módokat találni arra,
hogy azok mesterséges utón pótoltassanak.
A tudomány megmondja, kogy a termések által
mennyi növényi tápláló anyagot vontunk ki a talajból
igy p. o. tudjuk, hogy egy közepes búzatermés kát.
holdankint 10 kgr. foszforsavat, 22 kgr. nitrogént (lé
genyl, és 12 kgr. kálit von k i; egy közepes répatermósscl ló kgr. fossforsavat, 40 kgr. nitrogént és 75
kgr. kálit vonunk ki. A termések által tehát a talaj
ásványi tápláló anyagait vonjuk ki és pedig ezeket
annál hamarább fogjuk teljesen elfogyasztani, minél
kevesebb volt belőlük a talajban, vagyis gazdaságilag
fejezzük ki magunkat, lm talajunk gazdag és buja,
akkor évek során át jó termésekre számíthatunk, ha
azonban talajunk szegény, vagyis ha kevés benne a
növényi tápláló anyag, úgy termeseink is esukhamar
silányak lesznek.
Az elmondottakból kitűnik, hogy a talajból a
termésekben kivont tápláló anyagok pótlásáról gondos
kodnunk kell, ha talajunkat, nem akarjuk gyöngíteni
és nem akarunk rablógazdálkodást űzni, erre a pót
lásra pedig a talajnak annál nagyobb szüksége vau.
minél szegényebb, tehát minél kevésbbé termőképes.
Régebbi időkben azt vélték, hogy a talajból a
termésekben kivont növényi tápláló anyagokat istállótrágya alakjában kell pótolnunk; a mai modern rne
zőgazdaság azonban már eltért ettől a nézettől, mert
egyrészt a legtöbb esetben teljesen kivihetetlen, hogy
teljes visszapótlást eszközöljünk, mert hiszen úgy dirckt
a termésekkel, valamint iudirect az eladott hús. tej,
gyapjú, esetleg takarmány, szalma stb. alakjában éven
kint nagymennyiségű tápláló anyagot viszünk el gaz
daságunk területérül, de másrészt az ideális teljes
visszapótlás egyáltalában nem is szükséges, mert min
den talaj nagy mennyiségbe tartalmazza a növények
táplálására szükséges anyagokat, habár olihatatlan ál
lapotban, de a mi a szétfagyás, az elmállas és más
vegyi folyamatok által oldható állapottá változik át.
(Folyt, köv.)

A közönség köréből.
i í öm /. ö n e Isi v i 1 v s a » i i : \ s .
Fogadják mindazon jóakaróink és ismerőseink,
a kik szeretett család főnknek Visnyovszky Dániel pék
mesternek elhunyta és temetése alkalmával őszinte
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak,
Iegforróbb kőszönettt»ket.
Selmeczbányán 1894. aug. 22-én.

A Visnyovszky család.

Nyilttér.
S elyem

h a m isítv á n y .

Égessünk el egy mintát :>
venni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás rögtön kideriia*
Mert m ig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban
összepödörödik és csakhamar kialszik, maga után csokély vilá
gosbarna hamut h a g y v á n ; addig a hamisított selyem (mely
zsíros szinü-szaloniis-lesz és
könnyen törik) lassan tovább ég
(m inthogy rostszállal a fcstanyagtól telitetten tovább izzanak)
és sötét barna hamut hagy m a g i után, de valódi selyem mód
jára solta öszsze nem pödörödik, csak meggörbül l l e i i n e h e r g
<4. (es. kir. udvari szállítói s e l y e i l l g y i t r i l
r ie lib e n .
házhoz szállítva, póstabór-és vámmentesen szívesen küld bárki
nek is mintákat akar egyes öltönyökre való. akár egész végekben
levő valódi selyem szöveteiből. Svájezba ez imzett levelekre 10
kros ós levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.
5
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Kiadó lakás,
Selmeczbányán a Káhlich házban egy 3
szobából álló lakás, a hozzátartozó konyha és
íamrával együtt bérbeadó.
Bővebb felvilágosítást nyerhetni Schinidt
Ferencz takarékp. pénztárnoknál.
Pozsony, Julius-ltó 1894.

T. ez.
Ezennel van szerencsém becses tudomására
hozni, miszerint Jureska János liptó-rózsahegyi
lakos üzletemből cl bocsáttatott és többé jogosítva
nincsen, sem megrendeléseket „Eredeti Singer“
varrógépekre felvenni, sem pedig nevemben
pénzeket átvenni.
„E red eti Singer“ varrógépeim kizárólagos
eladásával helyettesem L) r cch s 1e r I g n á c z
ur bízatott meg.
Tisztelettel

Niedlinger GPozsony,
Lörinczkapuutcza 5. sz.
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Kitünötl; m; ny a Zaelu rlin
.inktura. mel\ Ivei mindazon
helyeken. Imva a por nem
hatol he eléggé, a rovarokat
meglepő gyors és biztos mó
dón irthatjuk ki. a Zaeliorlintiuktura kiválóan alkalmas a
poloskák, bolhák s tetiik pe
téinek kiirtására, núdyek a
hűtői- liasadékaibau vannak.
A Zai herlin-porral v e g y e s t
alkalmazva nemcsak a legg \ ő r s a h h. de legtartósabb
eredményt érjiik el bármely
rovar ellen, bárhol tartózkod
jék is az. A Zaelierlin-tink*
túra üvegekben 2’> krjával
kapható a Zaeherlin raktárak
ban. Gyakorlati használatá
nak elsajátítására kívánatos
a külön e ezélra készült szét
szóró, melvnek 1 írt az ára.

lYuicxlimiliisi jelenős'
\ stu szerencsém a helybeli es \ i
tlrki I. CZ. k ö z ö n s é g i*. t u d o m á s á r a
Ilo/lij. lo'gV Cg\

nyitok, s ezen uj tanfolyamot f. évi
szeptcmb, r-iió *1-én kezdem meg.
()ktiltáson) tárgyát divatos-, tár
sadalmi és iiiiltáne/ok : tAhiadrille á la
eonr. körmagyar. lialletsolo és Krétit/. polka u j valamint szépészeti test
gyakorlat, mint az ifjúság testi kikép
zésének alapfeltétele, iileértve a helyes
állás, járás és testmozgás tanita-at is,
képzendik. a tanórák délután ti órá
tól kezdődnek. Felnőttek számára este
8 órától. A n. e. közönség kecses
pártfogását az idén is kérve maradid;
kiváló tisztelettel
Guttm ann Samu táneztanitó.

^xxxxxxxxxixíxxxxxxxy
ZET e 1 h . i v
<i najyéi-deniii kőzöiiséjj
A tisztelettel alant felsorolt selmeezi üzleti ezégck és vállalattulajdonosok, annak kienielese mel
lett, hogy jutányos árak. szolid eulans üzleti eljárás
es pontos kiszolgálás mellett foiöivkvéstik leend a
n. é. közönség teljes megelégedésül kiérdemelhetni,
ajánlják következő Üzleteiket:
B achm ann Nándor, kovács műhelyei az
Alsó ulezáhan fekvő saját (volt Kozák féle házban,
mindennemű kovácsmunkáit olcsó és tarlós kivi
telheti, minden e szakmába vágó javítások, sth.
elfogadtatnak es kifogástalanul eszközöltetnek
I gyaniti több tanom-/, felvételre kerestetik.
B aker Alajos, fényképészeti műtermei s .
szakmaim vágó felvételeit saját .házában.
Bog'ya János, Szent lláromságleren le\ó bor
es sörcsarnokát . éttermét, mindig friss, kitűnő
minőségű hordó, valamint pahu zksöreil. kiváló
konyháját, természet, s fehér es vörösborait, sth
B ukovits István, a \<>ll I.eslyansy.Uy i'eie
vendeglóhen. kitűnő, hamisilallan. lermeszeies l'einT
es veres borait literenként 3<> krlól I Irt 20 krig
kifogástalan jó konyhája!. palaezk>üreit Előzékein.
gyors kiszolgálás. ízletes villásreggelik.
C h au tka Ferencz. a Zim skal lole liázban
lévő bútor- es épületasztalos műhelyet ; elvállal
miudennemti szakmájába vágó munkákat. I gyan
ott C hautka F erenczné női szabóüzletet
Cserny József, s/ahúüzletéi a városházi epji
leiben dúsan felszerelt legújabb divatu szövetrak
tarát, mindennemű szakmájába vágó munkáit,
tartós es szép kivitelben
..ENTREPRISE DES POMPES FUNÉBRES",
M urgács-féle házban a legm odernebb viszo
n yokhoz k ép e st b erendezett tem etkezési v ál
la la tá t: ép ület- és búto ra sz talo s üzletét, va
lam in t dús érez- és fakoporsó s m indennem ű
k o s z o rü ra k tá rá t az Ó -postaépületben. Minden
n em ű b iz a tá so k a t pontosan, g y o rsan és olcsón
te lje siti. A ..G eneráli" trie s ti első ran g ú biz
to sitó tá r s u la t föügynökségét is elvállván,
elfo g ad élet, elemi károk stb . elleni biztosí
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táso k at s m indenben a le g cu lan sab b üzleti
e ljárást g aran tiro zz a.
Foltin János, az Alsó utczábau Zlins/.ky fele
házban h vo. a legnagyobb igényeket is kielégítő,
elegánsan berendezett fodrászt érmét, előzékeny,
linóm kiszolgálással.
G reguss A ntal, sülöházá;, saját házában
Korház-iite/.a), bolti helyiseget a Ball mert li féle
házban, rozs- es buzakenverét, mindennemű friss
stilemenyi it, mandolás kétszersültjét, valamint kész
morzsáját, stb.
özv. Gulrich Józsefné, a n é. közönségnek
Inesés ligve'me’ne ajánlja kőfaragó üzletét saját
házában .Mindenfele Kőfaragó munkákat, sírkövek
alabaszler, gránit, karar.ii. márvány és homokkőim!, m in különben bármily árba jutányos árak
lllcllell.
Gwerk Mihály és K ároly te stv érek , a né
met templommal szemben fekvő Sehoszlal fele ház
ban levő szabó i-s czipisziizletiiket, elvállalnak
f ifi- gyermeköltönyök . egyenruhák, térti, mii
\ erniekezipők csinos eyors és olcsó készítését s
mindene szakmaiakba vágó munkáikat a legdi
vatosabb kivitelben.
Králik Gusztáv, lakatos műhelyet saját h á
zéban. Elvállal mindennemű szakmájába vágó
munkákat : épületeknél, javításoknál stb.
K rálik Vilmos, asztalos műhelyét saját h á
zában. épillet bútor és minden e szakmába vágó
munkáit. Felette olcsó árak, tartósság !
K rause József, templom berendezési műtér-

z

.... .

Tunploiit berendezési m un k ák és templom-

lesi eset; kivitele vagy felújítása minden sty.lm-mben
a legegyszerűbbtől a leglinomabi) kiállításig. Szen
tek szobrai fából, a legtinomabban festve és ara
nyozva. Szoba- és c'/egtábla festés minden nemben
legszolidabb munka, mérsékeli árak- mellett.
Matzán Ferencz mübútor es épületasztalos
üzletet, bolti, gyógyszertári és templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús bútor, ko-

Fajtiszta, perohospóra mentes sima és gyökeres csemege és borfaj
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é L ŐVESSZŐK.

mintegy 7<i fajban valamint amerikai vesszők és ezekre eszközölt sima zöld-oltványok

,;»)<•»>— írimii kn|iimiók Bedj Jóssef jegyinél Esztergom-Szt.-Györgyii;ezón.
■----- Kívánva árjegyzék bérmentve küldetik.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXX*

S
UJ

porsó raktárát , mindennemű szakmájába vágó
munkáit.
M ájovszky Mihály, rózsáulczábau lévő, a
csizmadia egylet tulajdonát képező épületben (Kaufllans) elhelyezetett asztalos műhelyét, épület, bútor
stb. asztalos munkát, javítások s mindennemű
szakmájába vágó munkák olcsón és pontosan tel
jesittel nek.
Picéin Alajos, alsó utczai Sóitz féle házban
levő órás üzletét, mindennemű zseb-, fali- és álló
óráit, valamint a Hascb-féle aranyműves üzletét,
a takarékpénztár tulajdonát képező házban.
Polkoráb Jó zsef, kamaraház melletti asztalos
üzletét és első központi disztemelést remiző inté
zetét, koporsó raktárát és mindennemű szakmájába
vágó munkáit.
S ta n g a Adolf és fia, első selmeezbányai sze
mély és teherszállító üzletét. Alapittatott 1873. évben.
Suhaj P éter, férfi szabó, egyenruha és gvermeköllöny készítő Üzletét a városházi épületben.
Választékos szövetminták, különösen olcsó árak
és a legdivatosabb facon.
Uhor Ferencz, ezipészüzletct a városház
épületében lévő. uj bolt hely isógbeu kész czipőraktárál. Készít mertek szerint női, férfi s gyérmekezipőket; elvállal mindennemű javításokat stb.
Veisz S án d o r, bérkocsi üzletét a volt tíogynféle „Kis lyuk- épületben, álló hely az apáeza
kolostor melletti téren. Minden pillanatban ren
delkezésére áll a n. é. közönségnek csinos tiszta
fogatával, jó lovával.
Velics G yörgy, mézeskalács üzletét, jó izil
mézsütemény, viaszgyertya, szurokfáklya, viaszdiszinti és templom áru rak tárát saját házában.
Zajácz Ján o s, férfi es női czipész üzletét az
alsó utezában. lévő Bauniert-fele házban javítások,
valamint mindennemű, szakmájába vágó megrende
lések gyorsan és olcsón észközölietnek.
Zanzotto Lajos, felső píaczon lévő szóba és
ezégtáblá festő üzletét és minden e szakmába vágó
díszes és Ízléses kiállítású munkáit.

ELADÓ SZOLŐVESSZOK.
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Nyomatott loergvs Ag --t

kiild 8 —l(i nmrk utánvéttel. Nem tetszőket 8
napon belül fratico visszaküldvc kicserél.
Árjegyzék, ápolás leírása in g y e n .----W. H eering in S t.-A n d reasb erg 427.
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(I’rovinz Hannover.)

