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Teendőink iparvállalatok létesítése
érdekében,
in.
fklöailván a városnak mint erdőbirtokosnak teendőii. 'gyük vizsgálat alá, mely utat és módot kellene
követ...o tanácsának egyetemben a képviselettel, hogy
a kérdéses czél elérését biztosítsa.
s itt első sorban szükséges volna akár egyet
akár tó b e t a főbb hivatalnokokból, de utóbbi esetben
js egyhez vezérlete alatt megbízni, hogy az ügyet tanul
mányozz. k és a szükséges intézkedések iránt mind
annyiszor előterjesztést tegyenek. Első sorban volna a
vizerő kérdése megoldandó, miután ha valami, úgy
egy rendelkezésre álló vizierő volna alkalmas tőbbncmü iparnak létalapot nyújtani, mert az az állítás,
hogy az itteni vizierőnek oly kihasználása, hogy az
esés a 11. József altáróig hasznosittassék lehetetlen,
mondhatni oly nevetséges, hogy szinte kár arra ügyet
vetni, mert az a körülmény, hogy a viz elvezető csa
torna nem mindég képes a vizet befogadni, nem va
lami legyőzhetetlen akadály, miután az részben a
csatornának elektromotoros géppel való tisztításával,
részben az r ltáró talpának föltöltésével tökéletesen el
tüntethető, különösen jia tekintetbe vesszük, hogy az
a vizmenynyiség, melyet az erőgépre bocsátanunk,
nagyon csekély hányadát tenné a hóolvadáskor és tar
tósaid) esőzéskor a mélybe szakadó víztömegeknek,
melyek csak mégis kifolynak. De még fölvéve, hogy
ezen körülmény vagy akadály elhárítása némi jelenté
kenyebb áldozatba is kerülne, mondjunk igen sokat
— 100000 forintot — ennek kamatja jelenleg alig
4000 forint, a mely összeg alig több leiénél annak a
mibe itten egy 10— 12 lóerejü gépnek üzeme évenkint
kerül, fölvéve hogy a gép éjjel nappal s folytonos
üzemben van. Hogy a fölvett összeg túlságos, könynyen

TÁR CZ A.
Hús vét.
Irta: Dr. Nogáll János**)
Krisztus föltámadott. Ez tény, bizonyságot tesz
róla az irás, bizonyságot a történet.
A kereszténység első korszakában, mikoron az
egyház bölcsője, hasonlólag szerzőjének bölcsőjéhez
hitvallóinak vérétől piroslott, e vértanuk sorában meg
jelent a pogány tiszttartó előtt szent Makrina. A biró
sajnálhatta ezt a gyöngéd liliom szállat vérbe íullaszlani s hogy el térítse a halálra szánt kegyetlen hittől,
ezzel támadt neki: Ugyan hogy tudtok oly elszánt
lelkesedéssel ragaszkodni emberhez, ki oly csúfos ha
lállal nmlt ki a kereszt fáján?
Makrina azt kérdezte a pogány bírótól: Honnan
luclod, hogy az, kit te csúf embernek mondasz s kit
a keresztények a világ megváltójának a jövendőbeli
l'irájának vallanak, csúfos halállal múlt ki a kereszt
faján ?
Könyveitek beszélik.
Igenis de harmadnap halottaiból föltámadott, ha
,neghall, érettünk halt meg, hozzánk való szerelmében
feláldozta magát érettünk és meghall; de fel is támad°lt és él, él, szakadatlanul.
Midőn Napóleon 1805-ben Milanóban Olaszor' zág királyának koronáztatván, a havasokon visszatért
* i'ancziaországba, C.enis hegyfokán megállapodván,
l'nszkén nézte jobbra Olaszországot, balra Francziaországot, büszkén nézte lábainál a félvilágol. de estik
hauiiir magába szállván, mély megillelődéssel monda
Ifessiere tábornoknak : Ah. ne ámítsuk magunkat. Mi
'agyők én törékeny üvegdarabnál, melyei az egek ura
királyok királya egy pillanatra fölemelt. Nem igy Jézus.
*) A n a g y v á ra d i k á p ta la n tudós p üspökét m éltán hív ják a
"‘ag y ar K einpia T am ásnak. Ö rülünk, hogy húsvéti ezik k ét közöl-
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í meggyőződünk, ha figyelembe vesszük, hogy a viz: lefolyást csakis Ferencz József- és Zsigmond-akna közt
j s legfőbb esetben András-aknáig kellene biztosítani,
1 azontúl Amáliu-akna felé semmi szállítás nem létezvén.
: A vizgazdászat úgymint a tavak és árkok állandó
költségei alig rúgnak tőbbra 1500 forintnál, a mihez
i tó-őrök fizetése és az árkok tisztítása számítandó.
Az árkok falazatának és a tavak záró készülékeinek
j föntartása vagy javítása átlag véve nem haladja meg
. a 3—4000 Irtot, melyből az árkok falazására eső részt
lassankint egészen el lehelne tüntetni, ha ezen falazást
gondos és megbízható felügyelet mellett czementtel
készítenék, sok helyütt elég leendvén 10 —15 cm. vasj tag betonbélés, mely hogy menynyire tarlós, bárki
meggyőződhetik, ha a Hegybányán vagy 17— IS év előtt
készített az u. n. Szkalka melletti árkokat megnézi.
‘ Már most. tekintve, hogy ezen alig 6000 Irtot tevő
i költséggel, mely a fönt föltételezett beruházás esetén
10000 frtra emelkednék, legkevesebb 200 lóerőt lehelne
biztosítani, mely csakis 400 írttal számítva lóerönkint,
80000 frt évenkinti hasznot képvisel; belátható, hogy
; ennél hasznosabb beruházást nem igen képzelhetni,
most föltéve, hogy az erő és munkagépek berendezése
j a másik 100000 frtol is megütné, s ennek kamatját
I 400 írttal a fönti 10000-hez hozzá kellene adnunk,
még akkor is 06000 forint maradna mint tiszta nye| reség, melylyel az ipart jstápolni lehetne. A mi úgy
| az erő mint a munkagépek íöntartását illeti, ez. ugv
j hiszem, aránytalanul csekélyebb összegekbe kerül, mint
l gőzgép-üzemnél.
Ezekből látható, hogy a vizi erő kérdésének meg
oldása rendkívül fontos, a miből következik, hogy ezen
m egoldást minden áron te Ijesiteni kell. és pedig térmészetesen az érdekelt fél. t. i. a város kezdeményezése
| és közbenjárása által.
Tessék odahatni, hogy a kormány egy elfogulni-

| lan szakférfiakból álló bizottságot küldjön ki. melynek
j föladata volna a viz mennyiséget, a rendelkezésre álló
esések összeségét. a villamosságot fejlesztő telepek
számát és elhelyezését é. i. t. meghatározni és ennek
alapján a költségvetést megcsinálni, a báuvakincstár
! joga ahhoz az erőhöz, melyet jelenleg használ, érintet
! len maradván. A megjelölt bizottság föladata volna
I egyúttal meghatározni a közeget, melv az egész beren
! dezést keresztül vinné, s mely meghatározná a hozzá
járulási arányt a létesítési és löntarlá-i költségek
1 ből stb.
'
A vizi erő kérdése megoldva lévén, a következő
; teendő volna a kormánynál odahatni, hogy egy-két
j technikust különösen azon iparnemek tanulmányozá
; sára a külföldre küldjíin. mely iparnemek czikkciért
sok pénz megy külföldre, s ezen iparnemek meghatá
rozva lévén gondosbodni, szakipar-iskolák fölállításá
ról. melyek sikere annál biztosabb volna, ha a köz
ponti teleptől táplált munka-gépekkel el volnának
látva.
1
Miután a kormány 100000 forintot vett föl a
’ költségvetésbe ipar létesítése czéljából, nem szenvedhet
i kétséget, hogy ily tetemes segítség mellett a czél el
j volna érhető, s a városnak régi jólléte elővarázsolható,
t föltéve hogy a város a maga részéről mindent meg
tesz. a mi saját emberségéből telik.
E tekintetben fontos dolognak tartanain az. aján
lott ipartanács fölállítását, melvm k azon esetben le
hetne a leghathatősabb sikere, ha egy kir. iparfelügyelök közül a városban lakna Budapesten állítólag
50000 ipari munkás él, hány ezen iparnemek közül
van olyan, mely olcsóbb lakás, olcsóbb élelmezés s
, olcsó telek és olcsó vizi erő mellett sokkal előnyöseb
ben itt volna űzhető, a miből az is látható, hogy fö
lösleges dolog azon töprengeni, váljon lehelő-e nálunk
! egy vagy kél ezer munkás számára ipart teremteni.

Soha ilyet rabszolgától.
ö ott áll az idők magasán, az emberiség élén, az ö |
lábainál vonulnak el a népek és a nemzetek hosszú :
Az előkelő úrnő tőrt ragadott, mely kezeügyébe
sorozattal, ő él és uralkodik az idők végeiglen. () a |
esett. Mély seb. mely a rabnö védekező karját érte,
feltámadás és az élet.
volt a felelet e kérdésre. Mi lesz az emberrel, ha a
*
sírba száll? Mi lesz mégis? Oh, csak derengene föl
A kereszténység első korszakában keresztény
valami oly ismeretlen világosság, melynek sugara be
rabnővel történt. Midőn pogány úrnője olyas valamit
hatolna a sirba s megmutatná, mi az voltaképen. A
követelt tőle, a mi nem fért leikéhez, a rabnö nyu
költészet meg akarta világítani: de valójában csak a
godtan, de méltósággal azzal védekezett, hogy: Igaz,
küszöbön állapodott meg. mint valami nemlő lehor
életem a tied s tied mindaz, nini életemmel végződik
gasztolt fővel s lefordított fáklyával. A tudomány be
— időm, egészségem, erőm, testem és lélegzetem.
lépett s megrémülve fékevesztett szárnyakkal, a fojtó
Mindezt megvásároltad. De azért megmarad nékem az j
levegőben kialudt lámpával jött vissza, mert pusztán
a mit semmiféle császár kincse nem képes meg- ,
csontvázat födözött föl benne. S a bölcselet csak ke
venni.
rülgette egyre s olykor félénken bepillantott, aztán
Ugyan mi lehet az? kérdezte a rábszolgalartó
;
visszahökkent s el kezdett fecsegni vagy hebegni s a
A lelkem.
vállát vonogatva megvallotta, hogy a talány nincsen
„Lelked" viszlinngoztatá a meglepett úrnő. S
még megfejtve, a rejtélyt még sűrű fátyol fedi, Öli
szabad tudnom mit értesz te ezen szó alatt?
csak akadna valamire, vagy valakire, jobbra mind
Én a bölcselők nyelvén nem tudok szólani. de
ezeknél. a mi eloszlatná a kínos bizonytalanságot. Így
azt a bennem levő tudatot értem, a mely azt érezteti ,
vívódott a pogány úrnő, midőn apja véletlen halálának
velem,
hogy
van
egy
létem,
mely
a
jobb
rendhez
tar|
i
hírét vette, mig a rabnö, a ki nap-nap után százával
tűzik. A mig ez a iálhatatlnn hatalom meg van ben- ,
látta haldokolni a hitvallókat, vajmi más gondolatokon
nem — pedig ez nem halhat meg. — addig nem j
merengett szemben a halállal. Mert egy vala ki a na
vagyok képes sem hízelegni sem hazudni.
gyobb és jobb volt a költőnél, bölcsebb a bölcsnél
A pogány urnö meg volt lepve.
vagy szócsiszárnál megtette a kísérletet: leszállóit elő
Hol tanultad, kérdi, e dőreséget? Vagy azt hi- '
ször a halálnak sötét nyugvóhelyére, megáldotta azt,
szed hogy midőn holtod után odavetik testedet a többi
amint megáldotta ott a bölcsöt és megszentelte a
rabszolgákéhoz, a kiket agyon korbácsoltak s elegye- ;
gyermekkort, igy tévén szentté a halált is és a holtak
deli hamvaikat egy közös verembe ássák el, te majd
nyugvóhelyét szeiilélylyé. A legsötétebb esten szállott
mint öntudatos lény fogsz élni és uj örömteli szabad ;
a sirba s a legveröfényescbb reggelen kell ki belőle;
életre kelni?
j
illatszerekbe takarva lektették oda s a maga romlatlanHiszem és tudom, hogy van egy kéz, mely tá- j
ságába öltözve támadt föl. 8 e naplói fogva a sir
madásra vonza a szeleket és visszaköveteli tölök po- !
megszűnt a!keresztény lélek elölt rettegés tárgya lenni,
romnak minden részecskéjét, melyet az ég négy tája
mert az maradt, a mivé ö tette — azon barázda, ti
felé elszórtak és én újonnan feltámadok a testemben, ,
melybe a halhatatlanság tnagyának kell vettetnie . . .
nem mint a tied vagy bárkinek rabja, hanem szabad- ;
Igy már érteni az Ur feltámadása jelentőségét.
ságban. örömben és dicsőségben, örökké szeretve és .
Lelkem imádntos hódolattal tekint föl bitünk szerzőszerettetve. Ez a biztos remény él lelkemben.
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Mimi ezen kérdésnél egyik föfactor a pénzkérdés „Rovnára" vezető uj .Turista* utat a nyár folyamán
lévén, ennek megoldása az állam jóakarata mellett háromszor tisztittattuk, ennek folylatásaképen a klinnem ütkózhetik nehézségekbe, az állam érdeke azt gertarnai tótul felfelé vezető utat pedig átalakítottuk
követelvén, hogy a bányászat főntartásának eddig oly formán, hogy az ut lejtői több kanyarulattal mér
200000 forintig s azon fölül terjedő *évenkinti ter sékelteitek. — Ez ut kellően jelezve is lett. Meg kell
hétől megszabaduljon a nélkül, hogy a város lé említenünk, hogy Platzer Ferencz ur nyug. bányagond
telet koczkáztassa . a mit csakis más foglalkozás nok is csináltatott egy czélszerü, a viszonyokhoz képest
elég kényelmes utat a ,Klingeru-tárnai tótól a Rovnára,
nyújtása által, de ezt aránylag csekély áldozattal
mely ügyszeretetéért s odaadásáért osztályunk neki
teheti.
Mit lehetne ezenkívül a város érdekében tenni, ! elismeréssel s köszönettel tartozik.
A „Turista" utón lévő kis plató némileg szintén
erről legközelebb.
. rendbe lelt hozva, de az ottani ülőhely meg lett ronPlatzer Ferencz.
. galva. Ennek helyre hozatala a platónak tökéletesebb
! elkészítése f. évi munkálataink közzé tartozik. Úgy
Jelentés a Magyar-Turista-egylet szintén a f. évre marad a hodrusbányai honvédemlék
Szituvá osztályának működéséről betűinek javítása is. mert az aranyozó, kivel e tekin
tetben megegyeztünk . az elmúlt nyáron annyira
az 1894. évben.
! el volt foglalva, hogy ezt a munkát el nem végezMidőn osztályunk múlt vi működéséről a f. köz ; hette.
gyűlés előtt beszámolunk, feleslegesnek tartjuk, hogy
A kirándulásokra nézve az idő és körülmények a
a Turista egyesületek feladatát, ez alkalommal is múlt évben, sajnos, nem voltak kedvezőek,mert az elsőt,
mertessük. A turistaság hazánkban immár sokkal el t. i. a Garamvőlgybe és a saskői romokhoz tervezett
terjedtebb. osztályunknak csaknem 12 évi működése kirándulást meghiúsította a rossz idő, a második ki
sokkal ismeretesebb, semhogy kitűzött czéljaink rándulásban pedig t. i. Szkleno-Bukovinkára nem jeismertetése, kivált a I. közgyűlés előtt szükségessé ' lentkezett elég résztvevő, miért i» elmaradt. Úgy ered
válnék. Ezért mellőzve a kitéréseket, a tárgyilagosság mény nélkül maradt az aleinők felhívása egy Fiú
ösvényén haladva, osztályunk évi működéséről a kő méba való kirándulásra is, mert erre sem jelentkezett
vetkezőket van szerencsénk jelenteni.
senki.
Alapszabályaink szerint az osztály ügyeit annak
A minden évben szeptember 8-án rendeztetni
tisztviselői s a választmány vezetik ; ez a m. évben is j szokott Szitnya hegyi kirándulást pedig a rósz időjárás
többszőr tartott gyűlést s több üdvös határozatot hozott. akadályozta meg.
A választmány határozatai folytán legtöbb gondunkat
Septber 21-én a könnyebb bútorokat Szitnyáról
képezte vidékünk kies fekvésű s kirándulásokra alkal lehozattuk. Az emlékkönyvbe 788 kiránduló íirta be
mas helyeinek minél kényelmesebb megközelítése; s ez nevét és pedig: Selmecbányáról 372, a környékről
okból mint az előző években, úgy a m. évben is mű- ! 125, Budapestről 190, Barsmegyéből 20, Hontmegyéből
ködösünket leginkább az utak s források tisztítására, 10. Zólyommegyéből 10, Gőmőrmegyéből 6, Pest-Pilisjó karban tartására terjesztettük ki.
Szepesmegyéből 6, Solt-kiskunmegyéből G, NógrádmeNevezetesen már a tavasz beálltával tisztittattuk | gyéből 5. Tin óczmegyéböl 4, Nyitramegyéböl 3. Esztera Szitnyára vezető utakat, a stefultói hegyoldalban | gommegyéböl 2,Tolna.- Ung.- Ternes,- Abauj,- Somogy
lévő s megrongált hidacskát bolyreállittattuk. a Kereszt megyéből összesen I I. a királyhágontuli kerületből 2. Hor
úttól a Gretzer forrásig vezető utat kiszélesbittettük, az , vátországból 1, az. osztrák tartományokból 14, Berlin
akadályokat mindenünnen elhárítottuk. Május elején ből 1. Az első évhez viszonyítva a Szitnyahegyi kirándu
amint az erdővéd a hegyen lévő lakásába költözött, i lok száma a múlt évben 60-nal szaporodott, minek oka
berendeztük a pavilont, felállítottuk az irány-padló az. hogy a múlt évben az akadémia s a két közép
zatot, szabályoztuk az étel és ital árát, mely intéz iskola ifjúsága a szokottnál nagyobb csoportban ran
kedésünk okozta, hogy az e helyre kirándulók úgy az did l fel a hegyre.
ellátással, mint az árral teljesen meg voltak elégedve.
A házi-ipartárgyak eladásából, 9 frt 55 kr, a
Továbbá tisztittattuk a Tirts-forráshoz és a Gedeon bizományi czikkekből 2 frt 12 kr, a Szitnya leírásáról
tárnához vezető utakat, bár a melegpataki réttől ve szóló füzetek eladásából 50 kr. összesen 12 frt 17 krt,
zető főutat háromszor is hiába hoztuk rendbe, mert vettük be, az ágyak használatáért 4 frt 50 kr, folyt be
az ottani erdő vágás alatt lévén, a fuvarosok a séta az egyesületi pénztárba. Ezen utóbbi czimen eddig
utat mindig elrongálták. A Tirts-forrásnál lévő mene 157 nem tag részéről 30 krjával számítva 47 frt 10
dékházat tavasszal részben be kellett zsindelyeznünk, krt vettünk be. 9G tag pedig az ágyakat ingyen hasz
mert több zsindely le volt szakítva és ellopva. Majd nálta.
augusztus havában rosszakaratú rombolások miatt a j
Fenséges védnökünk Szász Goburg Góthai Fülöp
menedékház hátsó felét nagy részben, a tűzhelyeket pedig herczeg arczképének festésében csak a díszruha fes
egészben helyre állíttattuk, a Gedeon tárnához vezető tése van még hátra. Ő királyi Fensége egy a nyáron
utakat, valamint a forrást is alaposan kitisztitattuk. a | július 22-én tőle kért kihallgatás alkalmával megígérte,
hödrusbánvai tavakhoz vezető utak pedig újra leltek hogy a díszruhát és az érdem jeleket le fogja kül
jelezve. Gedeontárnán kora tavasszal helyreállítottuk ; deni. Folyamodtunk is ez ügyben a főtitkár közben
a kis asztalt és lóczát, később pedig több tag kíván- i járásáért Bécsbe, s ha enbek folytán a ruha az érdem
ságara a szétesett és széthurczolt nagy asztal helyébe ' jelekkel elküldetik, a kép teljes megfestésének semmi
egy újat. az előbbinél sikerültebbet készítettünk; a j sem fogja útját állani. A kép kerete Znióváralján ké

szült s 50 frtba került, kiállítása nagyon csinos s ál
talános tetszésben részesül.
Meghívókat közgyűlésekhez és egyéb gyűlések
hez a Tátra osztálytól az erdélyi Kárpát egyesü
lettől, a budapesti és vágvőlgyi osztálytól kaptunk.
Ezek közül kiemelendő az Erdélyi Kárpátegyosületnek felhívása az 189G. évi ezredéves kiállítás alkal
mából Budapesten tartandó turista congressuson való
részvétel iránt, hová a választmány Tirts Rezső alel
nökiek kiküldését ajánlja.
Az 1896. évi kiállításon való részvételre városi tör
vényhatóságunk osztályunkat is felhívta, mely felhívás
folytán a választmány úgy határozott, hogy az osztály 12
évi története irassék meg, mi az alelnökro és titkárra bíza
tott, továbbá Dr. Schwartz Ottó osztályunk nagyérdemű
választmányi tagja felkérendő meteorologiai adatok
beterjesztésére, valamint hogy a természet szépségétől
megáldott vidékünk főbb pontjairól felvételek eszkö
zöltessenek. melyek egy albumban ősszefoglalandók - s végül, hogy osztályunk működéséről térkép készít
tessék, minek kivitelére választmányi határozat foly
tán Dr. Schwarz Ottó és Cseh Lajos v. tag urak kérendök fel. — Kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy a
választmány ezen határozatait tudomásul venni, ille
tőleg megerősíteni méltóztassék.
Városi törvényhatóságunk továbbá osztályunkhoz
egy a városban felállítandó árvaház támogatása iránt
is intézett átiratot, melynek folytán a választmány
ajánlja, hogy a jelzett emberbaráti czélra az osztály
pénztárából 10 frt utalványoztnssék ki.
Tisztelettel jelentjük továbbá, hogy az osztályunk
által két évvel ezelőtt kezdeményezett villaépitési válhint, mely akkor a nagyobb költségekkel járó tervezet
miatt megakadt, most Szitnyai József városi főjegyző
s osztályunk választmányi tagja által szerényebb irányba
tereltetvén, a megvalósuláshoz közeledik, a menynyi
ben egy részvénytársaság van alakulóban, mely első
sorban Rovnán egy vendéglő építését vette tervbe.
Ezen uj mozgalmat osztályunk már hivatásánál fogva
is csak a legnagyobb örömmel üdvözölheti, s vezetői
nek a legnagyobb elismerésre s köszönetre van le
kötelezve.
Van szerencsénk továbbá jelenteni, hogy vidé
künknek ismertebbé tétele czéljából az utazó közönséghez
mint az előző években, úgy a lefolyt évben is körözvényeket bocsájtottunk ki, azokat nyilvános helyeken
közszemlére tettük, minek folytán a múlt évben is
volt városunknak s vidékünknek nyaraló közönsége.
A budapesti szünidei gyermektelep a hegybányai
egészséges levegőt a múlt évben is igénybe vette.
Az osztálynak a múlt évben volt 123 rendes s
26 pártoló tagja. Az ezek után a központnak járó
illetéket megküldöttük.
Tagjaink közül a múlt évben elhaltak: Dr. Krcsmáry János rendes és Terény János pártoló tag.
Adjon nekik enyhet az anyaföld, s maradjon közöttünk
állandó emlékezetük.
Ezzel tisztelt közgyűlés jelentésünknek végéhez
értünk, látható ebből, hogy az adott szerény körül
ményekhez képest a múlt évben is minden lehetőt
elkövettünk, hogy a turista ügyet városunkban minél
fejlettebbé tegyük, s elősegítsük azon nemes fának a
virágzását, mely ágait immár szép hazánk minden

jére és végrehajtójára és szent meggyőződés szivme- !
Ott született Bécsben, valahol Lerchenfeld vidé
legével fogad őrök dicsőséget az urnák a világ meg kén, a deutschmeisterek, a fiakkeresek, a mosónők és
váltójának
a pinezérek hazájában. Ezek az emberek valaha azt
Feltámadott! Halleluja !
konstatálták magukról, hogy ők fessek.
Fess a jódlizó deutschmeister, a koczkás kabátu
finkkeres, a kurtaszoknyás mosónő és a tányérpiramist
ügyesen billegő pinezér.
»Fess«.*)
A történetírás múzsájának nem volt kifogása az
A divat néha fölkap egy ostobaságot, egy gesz
tust. hajtincset vagy egy szót. a mely aztán mániájává 1 ellen és malicziózus mosolylyal jegyezte be könyvébe,
hogy egész Bécs városa fess város: . . . Páris a sza
lesz bizonyos idegesen fogékony embereknek.
Ilyen jelző volt a közel múltban a chic az ö badság. London a munka. Róma a hit és Bécs a
egész tortzszülött rokonságával és ilyen ma is a fin de fesesség metropolisa . . . Végre ez is valami !
Eddig rendben volna minden, ha a fess át nem
siécle. Az epidemikus divat-nyavalyák patológiájához
tartozik, hogy másként — de nem kevésbbé idegesen lépi Magyarország határát és be nem fészkeli magát
— diszponált embereket lángoló haragra tudnak lob a köznapi nyelvbe. Nem csak a szó, de maga a foga
bantam. Es a világot jelentő czirkusz nézőközönsége lom is megszerezte a magyar polgárjogot és a bécsi
gyakran abban a különös látványban részesül, hogy a mosónők örökét átvették magyar úri asszonyok és
porondon dulakodó szoezjális fenevadak lábai alatt leányok, a kik számot tartanak a fess jelzőre, a íiakidillikus egér-hajsza kerekedik : egy epés iró polémiába kerek és deutschmeisterek örökét pedig fiatal urak.
ereszkedik a chic-kel. a fin de siécle-lel, ama bizonyos Szóval: Bendegúz unokáinak jelleme egy újabb vonás
hajtincscsel vagy az untig ismételt fin de siécle- sal gazdagodott.
Zavarba kellene jönnöm, ha valaki a fess definí
gcszlussal.
Ezt azért bocsátom előre, mivel Don Quixote- cióját követelné tőlem, de azzal menthetném a tudat
hóbortom most éppen lóra készt szállani egy förtel lanságomat. hogy esztétikusaink eddig még a szépség
mes ellenségem ellen, a kit minden gyűlöletemmel definicziójával is adósaink. Annyi bizonyos, hogy a mi
sem tiporhatok el, mivel parányi megfoghatatlan és fess. az még nem szép — százszor hallhatjuk ezt a
szapora, mint a kommahacillus. Ez az előttem förtel jelzői, határozottan rút nőkre is alkalmazva — de
mes szó. mely egy előttem még förtelmesebb fogalom azért a fess mégis rokonságban van a szépséggel,
miként a majom és a milói Vénus termete közt is van
nak ad nevet: a fess.
bizonyos rokonság.
*) H erczeg F e re n c i „U j idók“ oiim ü lapjából.
A szerk
A fess nem is elegáns. Az igaz eleganczia egye-

nes ellentéte a fessességnek, inért hiszen az előbbinek
föltétele a jóizlés, a mely kerüli a feltűnést ruházat
ban és modorban egyaránt, fess embert pedig nem
láttam még, a ki bizonyos fokig ne lett volna fel
tűnő.
Azt hiszem, mogkőzelitöen helyes nyomon járok,
ha az elegáns és a fess közti viszonyt igy formulázom:
az eleganczia pasziv fessesség, a fessesség pedig aktív
vagyis kifordított elegánczia.
Legfontosabb alkotó eleme a feltűnés vágya, az
olcsó hatásvadászat, a mely akkor érvényesül legtöké
letesebben. ha távol tudja magát tartani a nyers Íz
léstelenségtől.
A fess ember tehát a jóizlés és az Ízléstelenség kes
keny határmesgyéjén mozog és összepróbálja egyeztetni
az előpbinek a törvényeit az utóbbinak a szabadságá
val. Én úgy érzem, hogy a fess jelző, egy előkelő nőre
alkalmazva, egyenesen lealázó, inért olcsó hatásvadá
szattal gyanúsítja az illetőt és tagadja diszlingvált vol
tát. Hogy van az mégis, hogy sokan, a kik pedig jól
értelmezik ezt a fogalmat, fessek és azoknak is akar
nak neveztetni ? Ez titok, a mely talán rokon a krinolin és a vendéghaj gyors elterjedésének titkával.
E titok falán szilánkokra törik manchai lándzsám,
de azért lefegyverzetten is csak ismételhetem: „Asszo
nyom, értem, ha ön szépnek, vagy csinosnak akar
látszani, ha elmés, előkelő, disztingvált, elegáns nő
hírére vágyik, azt se bánom, ha kaczér asszony hírébe
akar keveredni, de sehogysem értem, hogy miért nem
engedi át a fessességet szobaleányának.“
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irányára kiterjeszti: s ha munkásságunknak van némi
sikere, m in hallgathatjuk el, hogy e siker főképen
buzgó s fáradhatatlan, osztályunk ügyeit lelkesen vealelnökünknek id. Tirts Rezső önfeláldozó tevé
kenységének folyománya.
Miért is iránta osztályunk a legnagyobb elismer£sre van kötelezve.
Azért jelentésünket ez alkalommal is azzal fejezzük be, hogy városi közönségünk kövesse lelkes al•Inökünk példáját - s úgy osztályunk élete állandó
lesz s a .Turista-ügy* folytonosan virágozni fog.
Kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy jelentésűnket
tudomásul venni méltóztassék.
Selmeczbányán 1895. évi május-hó
Aitman Im re,
Tirts Rezső.

59.

| betegség miatt elzárt nyájból a teljesen egészségesnek közgyűlésen, mely utóbbiban a város gazdasági életébe
látszó és levágás után is ilyeneknek talált állatok fo vágó több igen fontos határozat hozatott. Vezette az
1 gyasztásra bocsáthatók.
előkészítő tanácsülés tárgyalásait, melyen részletesen
d) Rühős állat levágása megengedhető, ha a bő lettek a tárgysorozatba felvett ügyek előkészítve.
rön csak kevés pörk található és az állat jó húsban Elnökölt továbbá a Vöröskereszt-egylet selmeezbányai
i v an ; lesoványodott, elcsenevészedett állatoknak fo választmányának e hó 8-án tartott közgyűlésén.
gyasztásra levágása tilos.
— Meghivó a selmeczi Gyógyászati és Terin.
;
e) Gümökórban (gyöngykórban) szenvedő állat | Tud. Egyesület f. év április-hó 20-án (szombaton) d. u.
busa fogyasztásra bocsátható, ha csak egy vagy egy 5 órakor a Belházy-féle ház tantermében tartandó
mással közvetlenül érintkező több szerv és a közvet népszerű előadására. Tárgy: Dr. Tandlich Ignácz: „A
lenül szomszédos nyirokmirigyek vannak megbetegedve, fogak romlásának okai*. — Hölgyek, valamint nem
s az állat amellett jól táplált és élő állapotban láznak tagok szívesen láttatnak. Selmeizbánya, 1S'.íő. április
tüneteit nem mutatta; ha azonban egyidejűleg az egy 10-én.
G s c l n v a n d l n e r G u s z t á v e. titkár.
mástól távol eső és egymással csak a nagy vérkör
A milleniumi kép. Városi törvényhatósá
utján összefüggő több szerv van megbetegedve, vagy gunk közgyűlése magáévá tette a kiállítási bizottságnak
titk ár.
elnök.
egy szervnek megbetegedése esetében tőle távol fekvő azt a javaslatát, mely szerint a város múltjában azon
■
I testtáj nyirokmirigyei elsajtosodottak. ha általános he
leginkább kimagasló mozzanat örökítessék meg képző
gümőkór van jelen, ha az izmokban is találhatók művészeti utón. melv a heybeli bányászati < erdészeti
Szabályrendelet a húsvágás iránt. veny
sajtos góczok, vagy ha az állat már lesoványodott, akadémia alapítására vonatkozik s mely a város múlt
(Folytatás és vége.)
jában kiválóbb jelentőségű események közül leginkább
akkor az állat egészben elvonandó a fogyasztástól.
10. §. A vágás mindenkor gyorsan és akként tör
Első esetben is azonban a megbetegedett szerv, figyelemre méltatandó, A bizottság kész •• czélra ál
ténjék, hogy az által legkevésbbé kinoztassék. A vága- valamint általában gümős csomók elvetendők és meg dozatot is hozni, de minthogy a város jelenlegi vi
tási biztos köteles arra ügyelni, hogy a mészárosok és semmisítendők.
szonyai korántsem oly kedvezők, hogy saját erejéből
hentesek az állatokkal durván ne bánjanak.
f) Borsókás sertések busa minden esetben elve annyit felajánlhatna, hogy a létesítendő mű állandó
11. §. A vágás után az állat feldarabolásánál gond tendő ; ha a borsókák száma csekély, akkor a szalonna becsű legyen, valamint fontolóra véve, hogy a meg
fordítandó arra, hogy a hús a gyomorbél és húgyhó és zsir hatósági felügyelet alatt történt kiolvasztása után örökítendő történelmi mozzanat nemcsak a várost, de
lyag tartalmával be ne szenyeztessék. A fel nem hasz fogyasztásra bocsátható, a kiolvasztáskor visszamaradt magát az akadémiát is érdekli, elhatározta a közgyű
nálható testrészek a vágóiadról az e czélra berende töpörtyű azonban a fogyasztásból kizárandó.
lés. hogy a tervezett kép inegfestetésének ügyében a
zett elkülönített helyre azonnal elszállitandók és fer
A kiolvasztás és elárusitás nincs megengedve m. k. pénzügyministeriumhoz fordul hozzájárulásért.
tőtlenítő oldattal leöntendők.
— Vihnye-fürdö fejlesztése. Közgyűlésünk ha
akkor, ha, bár a betegség különben csekély fokú, a
Beteg szerveket kutyáknak adni és egyáltalán szalonnában csak egyetlen egy borsóka található.
tározatából egy küldöttség járt e bő 9-én Vihnyón a
kutyát a közvágóhidra bocsátani szigorúan tilos.
Az elkobzott hús és zsir petróleummal vagy fürdőtelep hiányainak megszemlélése s a fürdő fej
12. §• A közfogyasztásból feltétlenül elvonandó: rosmarinolajjal való leőntés 'után technikai ezé lókra lesztése érdekében javaslat előkészítése végett. A kül
1. A nagyon lesoványodott állatok húsa, vagyis a bőr és a serték egészen szabadon felhasználhatók, döttség, mely Rudnay Béla főispánunk, Farbaky István
ha a hús igen száraz, esetleg vizenyős, igen halvány
g) Mételykórban, szörféregkórban, kergeségben, Hül ti József, Szitnyai József, Bernhardt Adolf, Bein ez
szinü. ha a csontvelő kocsonyához hasonló és ha kifej- ! sugárgombabetegségben szenvedő, de jól táplált ál Hugó, Tóth Gáspár, Wankovits bajos. Clement Gyula,
lödéit szarvasmarhában az összes zsír 10 kgr-nál ke- j latok busa fogyasztásra bocsátható, a beteg szervek Dr. Máltás Károly, Dr. Tóth Imre, Jezsovits Károly,
vesebb, továbbá minden oly esetben, ha a lesoványodás azonban megsemmisítendők.
Dr. Boleman István. Krausz Vilmos György, Kachelbelső megbetegedés következtében fejlődött ki.
Hasonló elbánás alá esnek a viztályogokat tar mnnn Károly, Hell Jakab, Vörös1? Ferencz küldöttségi,
2. Négy hétnél fiatalabb borjuk és nyolca napnál talmazó szervek is.
: illetve érdekeltségi tagokból állott, tüzetesen beszélvén
fiatalabb borjuk és nyolcz napnál fiatalabb bárányok
h) Külső erőművi behatás következtében meg meg a fürdő fejlesztésének kérdését, kimerítő javas
gödölyék és maíaczok húsa. Fiatalabb állatok húsa sérült állatok levágása megengedhető, ha az állat tel latot terjesztett a közgyűlés elé, mely ezt egészben
különben sem bocsátható közfogyasztásra, ha a köldök jesen láztalan és ha a jelenlévő seb egészen tiszta, magáévá tette.
zsinór még le nem esett, ha az izomzat kocsonyához s kőrülettc a szomszédos szövet nagyobb duzzadást
— Drága levelek. Megtetszett az ilex formás
hasonló, sikamlós és vizenyős.
levele Ankának és Markának a botanikus kertben, s
nem mutat.
3. Elhullott, megmérgezett, villámtól sújtott és
i) Hevenyen létrejött felfúvódás vagy dobkór meg nem állhatták, hogy ne szakítsanak le belőle né
erősen meghajtott állatok húsa.
miatt kényszerből levágott állatok húsa közfogyasz hányat. Csinyjök a rendőrség elé került a hol az
Megmérgezett de később felépült állatok csakis tásra bocsátható, ha a levágás kellő időben történt, egyikre Ui frt, a másikra (> fit pénzbüntetést mértek.
nyolcz nap múlva vághatok le. ha a mérgezés növényi ‘ vagyis ha á testből a vér teljesen kiürült és ha a .Hiszen csak két falevél volt!" sóhajtoztak a leányok
anyaggal történt, és három hét múlva, ha a méreg testben valamely más betegségre utaló elváltozások és sehogysem bírták felfogni, hogy ily súlyos büntetést
érdemeltek volna. Igv ám, csakhogy rendszerint kis
ásványi anyag volt.
j nem találhatók.
4. Ha az állaton a kővetkező betegségek vala
k) A felsoroltakon kívül bármely más olyan be- vétekkel nagy vétek is jár, éppen mint az ő példájuk
melyike állapíttatott meg:
i tegség, mely az élő állaton a láz kifejezett tüneteit, mutatja, a kik csak egv-két levelet szakitoltak le s e
a) keleti marhavész,
1 a belső terimbeles szervekben pedig lázas folyamatra tettükért kérdőre vonatván hamis nevet mondtak be
1 utaló elváltozásokat, zavaros duzzadást vagy gonyedést a rendőrségnél. így nőtt aztán oly nagyra a büntetésük.
b) lépfene (anthrax),
— Betörés. E hó 9-én éjjel ismeretlen tettes
okozott: továbbá oly betegség, melynek következtében
c) serczegő üszők,
i az állat lesoványodott, a húsnak fogyasztásra való betörte az u. n. Fritz-házban levő titkári iroda ajtaját
d) veszettség,
s lyukat fúrt a téglafalba, melyen át az Ernst-féle
e) juhhimlő,
• bocsátását kizárja.
Ily tünetek, illetőleg elváltozások nem létében boltba akart jutni. A fal azonban erősebb volt mint
f) sertés orbáncz,
I a jól táplált állal húsa közfogyasztásra bocsátható, a betörő hitte.
g) fonalóczkór (trichinosis),
— A szájkosár kényszert rendőrségünk a bél
h) geny- vagy evvérüség és ennek okai közül fő de a megbetegedett szerv minden esetben egészben
és külváros kutyáira nézve a inai naptól szakértők
leg az ellési láz és az újszülöttek köldök gyuladása. elkobzandó.
14. §. A ki a jelen szabályrendeletben foglalt ha- kihallgatása után megszüntette, mert két hónap óta
Ily betegségek fen forgása esetében az állat egyik
tározmányök ellen vét, kihágást kővet el. és a meny- nem volt a kutyák közt betegség észlelhető.
része sem használható fel.
Boszú. A .Zöldfa* korcsma pinezéjébe valaki
Ha e betegségek valamelyike már az élő állaton i nviben cselekménye vagy mulasztása fennálló törvények
megállapítható, akkor levágását nem szabad megen vagy ministeri rendeletek által más módon büntettetni betört s onnan mintegy 20—30 liter bort ellopott s
gedni.
nem rendeltetik, 2 koronától 100 koronáig terjedhető kiöntött, ugyanannyit inog a pinezében levő kútba
A hús akkor sem bocsátható fogyasztásra, ha a pénzbüntetéssel, a büntetéspénz behajthallansága ese bocsátott. Minden valószinüleg szerint boszuból követte
el a tettes o borpuszlitást.
felsorolt betegségek valamelyikének alapos gyanúja tén pedig megfelelő elzárással sújtandó.
— A szódagyárakat városi rendőrségünk e hó
15, A jelen szabályrendelet ellen vétők ügyeiben,
fennforog.
12-én megvizsgálta, s mindazon intézkedéseket elren
E betegségek fertőzése gyanújában álló állatok a mennyiben fennálló törvények másként nem rendel
delte , melyek a szódavíz kezelésének tisztaságát
is csak a beteg állattal való érintkezéstől számítolt keznek. a m, kir. bclügyininfflsrium állal 1880, évi
biztosítják. Szolgáljon o hírünk a szódafogyasztó kö
bizonyos idő elmúlta után vághatok le, mely lépfenére augusztus-hó 17-én 38547. sz. a. kiadott kflrrendeletzönségnek megnyugtatására.
nézve 6 nap, a veszettségre nézve szarvasmarhánál 1 ben meghatározol! közigazgatási lialosngok illetékesek
— Ne lopj ! Hiába tanulta ezt a parancsolatot
4 hónap, juh. kecske és sertésnél 3 hónap, o sertés- , eljárni,
I egy kis leány, mert mikor múlt szerdán egy sátorban
10.
Az
ezen
szabályrendelet
áthágása
folytán
kiorbánczra nézve 6 nap.
j csillogó gyűrűket látott, megszegte a tilalmat s egyet
13. A többi betegségekre vonatkozólag a vágó | szabott büntetéspénzek — a mennyiben fennálló tör- elcsent belőlük. No de meg is bűnhődött c vétkéért,
j
vények
azoknak
más
czélra
való
fordítása
iránt
nem
hídi biztos a következő elvek szerint jár e l:
1 mert a sátoros meglógta s a déli 12 órakor éppen
a) Ragadós száj- és körömfájásban szenvedő ál- I intézkednek — a városi szegényalap javára fordítandók. : nagy számban arra menők szemeláttára kivette tárIfttok az I. fokú hatóság engedélye mellett csak akkor
Selmeczbányán, 1804. évi marczius-hó 14-én tar- j czájából a gyűrűt. A bűnösnek rémülete elrettentő
vághatok le fogyasztásra, ha a hatósági állatorvos a ; lőtt közgyűlésből.
például szolgálhatna mindazok előtt, a kik a csenés
betegséget enyhe alakúnak véleményezi, vagyis ha az
Ocsovszky Vilmos s. k.
' e módját piaczunkon oly gyakran űzik. A leány
p o lgárm ester.
Állatok jó húsban vannak és ha gcnyedés vagy üszkö
j rémületénél nem kisebb a szégyen sem, mely öt s
södés a körmök körül vagy erősebb láz nincs jelen
i hozzátartozóit érte s e mellett ott maradt a küz
A száj megbetegedése esetében az egész fej, a
delem színhelyén kis tárezája a benne volt 3 krral
végtagok megbetegedésekor csak az elülső térdtől,
együtt. Dehogy menneérette. — Ez az 1 kros gyűrű
illetőleg a csánkizülettöl lefelé clvetendök.
Főispán! látogatás. Rudnay Béla főispánunk ugyancsak drága lesz.
b) Ragadós tüdőlobban szenvedő szarvasmarha
— Jó konyha. A Vihnye-fürdö fejlesztése érde
ő méltósága a mull héten több napot töltvén váro
közfogyasztásra bocsátható, ha az állat jól táplált,
sunkban. részt vett a fürdöbizottságmik a helyszínén kében e hó 9-én a helyszínen eljárt bizottság tagjai
magas láza nem mutatkozott és ha a beteg tüdőben
tartott ülésén, melyen a Vihnyefürdő továbbfejlesztése a fürdőépület egy termében étkeztek, mely alkalom
gcnyes vagy üszkös góczok nincsenek; ellenkező eset
érdekében teendő intézkedések tüzetesen megbeszél mal ifj. Rock János konyhája ismét igen jónak bizo
ben értékesítése megtiltandó.
teitek s javaslat alakjában a város törvényhatósági nyult, mit is a jövő fürdöévad érdekében állónak
A beteg tüdő és a közeli nyirokmirigyek minden
bizottságának beterjesztettek. Elnökölt az e hó 10-én tartunk lel említeni, miután a konyha bérlője ezentúl
esetben elvetendők.
tartott közigazgatási bizottsági ülésen, majd 11-én a is ifj. Bock János marad.
c) Himlös juhok és sertések levágása tilos; ily

Különfélék.

8 ELMECZBANYAI

60.
A ten g er áldozatai. A Reina Regente spa
nyol hajó elsülyedésc emlékezetbe idézi azokat a ha
sonló katasztrófákat, a melyeket Spanyolország, egykor
a világ első tengeri hatalma az idők folyamán •elszen
vedett. Történetileg be van bizonyítva, hogy Spanyolországot .1 Itl-ik század kezdete óta több mint 000
hasonló szerencsétlenség érté. Az 1518-ban Algír el
len kiküldött és dón Hugó de Moncava parancsnok
sága alatt állott flottából 30 hajó 4000 emberrel el
veszett. 1541-ben az V. Karoly által szintén Algír el
len kiküldött hajóhadból 140 hajó ment tönkre, a
mely alkalommal 8000 ember fűlött a tengerbe. —
1562-ben Oránia felszabadítására küldött ki Spanyolország egy hajóhadat; ebből 20 hajó sülyedt el és
400 ember vesztette életét. 1588-ban következett a
legyőzhetetlen Armada világhírű elsülyedésc. a melynél
130 hajó és 14.000 ember lett a tenger áldozata. Az
utolsó 125 év alatt elsülyedt 12 hadi gőzös. 21 hadi
vitorlás 1570 fegyverrel, 23 fregatté. 800 ágyú és 100-nál
több brigg és kisebb jármű. így tőrt meg Spanyolor
szág tengeri hatalma, inkább az elemek ellenséges ha
tása. mint hadi veszteségek következtében.

VI. évfolyam. 15. Mám.

HÍRADÓ

MÜHLE VILMOS
udvari szállító k ertészeti és m agfelejte
T E M

E S V

Á

ie * ^ .

szállít legkitűnőbb és legmegbízha
tóbb mezőgazdasági, erdészeti, konyha .
veteniény- és virág-

MAGVAKAT

az „Újvár" alatt azonnal eladó.
Bővebb felvilágosítást n y ú jt e lapok

jutányos áron

kindóhivatala.

növényeket, rózsákat,
cserjéket, fákat, bogyógyiimölcsféléket és spárg ag y ö k erek et : ker
mindenféle

Selmeczbányán, 1K94. április l,‘l.

í

tészeti eszközüket stb. stb.

i
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Nyilttér.
X y e m e l je n i Ila s tru h A k ru alkalmas kelméket
öltönyönként ÍO i r t .10 l» r é r t és jobb fajtájuakat is — va
lamint leltet© , le h é r és nzíiiok selyemkelmékt-t méteren
ként 45 k r tú l I I f r t 05 k r lg — sima. koczkázott, csí
kozott, mintázott és áamaszolt stb. minőségben (mintegy 240
fajtaban és 200(J különböző szin s árnyalatban) szállít ; póstabér
és vámmentesen. Ile iiu e b e i'g ti. cs. kir. udvari szállító)
Melyemgy n ru K ü rie h b e n . Minták póstafordulóval kül
detnek. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra
6 kros bélyeg ragasztandó.
3

H i r d e fc é s e k.
F e lie Harzer f i i i s i s e r !
Hold- und Bogenroller und noch mit anderen
schönen Gesangestouren versendel von 7 bis 20 Mark
unter Nachnahme. Acht Tagé Probezdt, Behandlung,
Preisliste gratis. Das grössle Vogelgeschftfl von \ \ .
Heering in St. Andreasberg, (Harz.) Schulstrasse 427.

X**XXXXXXIXXXXXXXXXX
X
X
X
X
A n. é. közönségnek becses figyelmébe
X
ajánljuk, hogy mindennemű
X
legújabb női- valam int férfi-

d i v a t e z i k k e i n k e t IXX

X
X
X
Weisz testvérek. X
X

már most a haute saison daczára m élyeb
ben lebocsátott árak m ellett adjuk el.
Tisztelettel

xxnxxxxxxtxxxxxxxxxx

L i s z t - r a k t á r m e g n y itá s a .
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy f. hó 1-én az
I. szent-antali hengermlimalom őrleményeiből
A I s ó - u f «•z a I I v 11 - f é 1 <* h ti /. Ii a n l i s z t é i a il a s t n y i to 4 t n ii k .
Ezt azon remény nyel és bizalommal tettük, hogy mindig
fris s é s jo iz ü lis z tte l
szolgálhassunk. Midőn a t. fogyasztóknak ezen Iiü szolgálatunkra b. figyelmüket
felhívni bátorkodunk, tiszteletteljes b. pártfogásukért esedezünk, hogy vállalatunk,
iparunk minél nagyobbra tér jedhessen, miáltal ennek fejlődése, mint helyben, úgy
vidékünkön kellemes behatással lesz úgy a termelőre, mint a fogyasztóra. Ennek ke
resztülvitelére újbóli b. pártfogásukért esedezve vagyok
alázatos tisztelettel

PÉCSI ALAJOS

2— 3

f. szent-antali hengerműmalom tulajdonosa
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A Selmeczbányán e hó 1-én megnyílt

T
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gyógyítható még a

ISZáKOSSaff
H-Clalml.uloual,!,
C J állapotban is Sougede essencziájával. Alkalmazásba vehető az
iszákosnak tudta nélkül. szín-, szag . iznélküli.
Hatása kivétel nélkül biztos; ezért jótáll a ezég.
— Egy üveg ára - 1 frt 80 kr.
Főraktár: Salvator gyógytár, Pozsony, továbbá:
Molnár Lipót Kassán, Balogh József, Dr. Heroz.
Mór Miskolezon, Dr Rothsehnek V. Em. Debreezen,
•Stadler M Győrött, Rarcsay Károly Szegeden,
valamint a legtöbb gyógyszertárban.

puha padlóra.

Linóleum padló-zománcz
3 árnyalatban

több oly munkás vétetik fel, a ki a czipésziparágban már kellően jártas, nevezetes n
szabni, beállitani. varrógépen tűzni stb.
képes, s ezen kívül a czipészmesterségben
szakképzettséggel bir.
Felvétetnek továbbá tanonczokul olyan
fiuk, vagy felnőttek, a kik a czipészmestersóget elsajátítani kiváltják. — Felvétel iránt
jelentkezhetni
Selmeczbányán, 1895. április havában
2—4

Evek óia kipróbált, mindig jónakjbizonyult gyógy,
szer a gyomorba jók. különösen emésztési zavarok,
étvágytalanság, görcsök, kólika, gyomor, légzéséi;rekedés stl>. ellen. Egy üveg ára ; 60 kr, és 1 Irt
20 kr. — Prospektus ingyen. — Első rangú gyógy
szernek bizonyult, a Dr. Lieber-féle idegerösit elixir, védjegy f »■» horgony) már évek óla az
idcghajosoknnl. — Kérjenek prospectust. — Or
vosi es hivatalosan hitelesített előírás szerint ké
szíti M. Kanta gyógyszerész. Prágában.

Kitűnő padló-máz!

Czipészek s tanulók t e t e m e t 1

A czipészipari tanm űhely
igazgatóságánál.

Eisenstáflter Testvéreinél Becske.
Teljesen h a szn álatra kész. csinos és
a czélnak megfelelő
kilós dobozokban.
Linóleum padló-zománcz egy óra
a la tt m egszárad, pompás fényű, sima és
repedésektől ment marad.
Linóleum padló-zománcz közvetlenül
a dobozból mázolható fel.
Linóleum padló-zománcz használatra
sokkal olcsóbb, mint a többi padlófénymáz.
Kapható minden nagyobb festékés gyógyáru-üzletben.
2—6
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M A G Y A R O R S Z Á G .
TELJESEN FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LApfuLAJDONOS: HOLL Ó L A J O S dr., ORSZÁGOS KÉPVISELŐ.

Reggel az ország legtávolabb eső részeiben is m ár az olvasó kezeiben van.
A M agyarország politikai, közgazdasági és társadalmi tudósításaival az összes lapokat megelőzi.
A M agyarországból a közönség már kora reggel olvashatja az országgyűlés tárgyalásait kimerítő
alakban, az aznapi összes bel- és külföldi eseményeket, kimerítő tőzsdei tudósításokat stb. stb.
A M agyarország eddig is lanujolét adta. hogy férfias bátorsággal küzd az ország függetlenségéért
és önállóságáért, és szembe száll minden korrupczióval és közéletünket minden visszaéléstől megtisztítani
törekszik.
A M agyarország függellen minden hatalomtól, minden magánérdektől, senkinek alárendelve nincs,
s igy álláspontját nyíltan és egyenesen mondhatja ki bárkivel szemben.
A M agyarország ezen törekvéseiben a közönség részéről már eddig is nagy támogatásban részesül,
s így mint a nyilvánosság és a közérdek orgánuma folytonosan fejlődve és m egerősödve áll jövőben is a
közönség szolgálatára.

A „Magyarország11 előfizetési ára:
Szerk esztő ség :

Vili. kér..
Fgh Sándor-utcza
2. sz.

Egész évre . . . .
Félévre . . . .
•
N egyedévre. . . .
Egy hónapra . . ■

. 14 frt — kr.
• 7 „ - „
. 3 „ 50 „
■ 1 „ 20 „

Nyomatott Joerges Ágost őzv. és Fia könyvnyomdájában Sfllineczbáuyáu 1896.

K iadóhivatal :

IV. kér.,
Rostély-utcza
2. sz.
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