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3 07 57 . sz /VII. rendeleté folytán szüksége álívűn be I 
annak, hogy a mezőgazdasági bizottság megalakitá- ! 
sáról és szervezéséről megalkotott szabályrendelet mó- ' 
dosiUassék, a szóban levő módosítási f. évi július lm | 
1 megtartott tvhat. biz. közgyűlés következőkben j 
állapította meg:

Szabályrendelet
Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros mezőgaz

dasági bizottságának szervezeti s ügyrendjéről, illetőleg : 
a város szervezete szabályrendeletének a gazdasági 
szakbizottság hatáskörére vonatkozó részének pót
lásáról.

1. § A szervezeti szabályrendelet 28 §*a a kö
vetkező halározmánynyal egésziltelik k i: „Azok- 
ban az ügyekben , melyeket a mezőgazdaságról 
szóló 1894. évi Xll. L-.cz. s az ennek végrehaj
tás tárgyában 1894. évi november hó 17-én 48000 
sz. alatt kiadott földmivelésügvi m. kir. minisleri ren
delet a mezőgazdasági bizottság hatáskörébe utal, a 
gazdasági szakbizottság van hivatva eljárni s tárgya
lásaihoz meghívandók: a v. állatorvos, v. kerlész- 
lanitó, a városi erdöm esler; ezen bizottság elnöke a 
polgármester.

-2. £ Ezen bizottság Írásbeli és ügyviteli teendőit 
a polgármesteri hivatal látja el s ugyanaz a hozott 
határozatokat is végrehajtja.

A bizottsághoz intézett beadványok s megkere
sések a polgármesterre ezimezendök.

8 . § A bizottság annyiszor tart ülést, a hányszor 
az szükséges. Az üléseket a polgármester hirdeti meg 
s hívja össze

Az előadói leendőket a városi gazdasági tanácsnok 
latja el, ellenben a bizottság jegyzője a városi főjegyző.

A bizottság határozatait szótöbbséggel hozza s 
határozni képességéhez legalább két bizottsági tagnak 
jelenléte szükséges.

4. $ Ezen bizottság hatásköre a következő: a) 
teljesíti az 1894. évi XII. t.-cz. 28. §-a és a ló- szarvas- 
m arha-sertés-, a juh tenyésztésről szóló szabályrendelet 
értelmében a tenyészállat vizsgálatot;

b) véleményt ad a legelők fölosztása kérdéseiben;
c) véleményt mond a korlátolt forgalom birtokon 

létező kopár területek belásitására vonatkozólag;
d) ellenőrzi a földbirtokok kezelését s e tekin

tetben megadja a szükséges ú tm utatásokat;
e) ellenőrzést gyakorol a felelt, hogy a legelők 

legelő állatokkal túl ne terheltessenek s hogy a bel
városban, valamint a külulezákban kellő számú fajtájú 
alkalmas apaállatok legyenek; végül

f) javaslatot tesz a hiányzó apaállatok beszerzése 
s mind az iránt, mire vonatkozólag tőle a polgármesteri 
a tanács s a közigazgatási bizottság véleményt kíván.

§ Kiküldetés esetén a bizottság nem hivatalból 
való tagjai,- kik utóbbiak szabályszerű illetményeiket 
élvezik, egyen kint négy korona napi dijat s kettesével 
utazva fuvarbért számithalnak fel s ezen illetmények 
a polgármester állal lállamozott nyugtára számvevőségi 
érvényesítés mellett a városi pénztárból fizettetnek ki

H IV A T A L O S  H IR D E T É S E K  DIJA:
100  szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdett 1(K) szénit ftO krral töb 

Magánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
Nyílt-tér három hasábos sorért 10 kr. 

Itélyegdlj minden hirdetésiért «« I* r

, A bizottság kiadása i s : a) a tenyészállatok vizs- 
j gálatánál befolyó dijakból b) a város egészségügyi és 
’ ebadó alapjából fedeztetnek.

G. § A mely bizottsági tag a bizottság üléseiből 
egymás után három ízben.igazolatlanul elmarad, tag
ságától megfosztalik; az ez iránt hozott határozat a 
törvényhatósági bizottság legközelebbi közgyűlésének 
bejelentendő.

j Midőn ezt a tőrvényszabta módon ezennel közzé- 
; teszem, figyelmeztetem az adózó polgárokat, hogy alábbi 
; kelttől számított 30 napon belől a városi tanács útján 

észrevételeiket megtehetik.
Selmeczbánya 1890. évi julius hó 22-én

Szitnyai József s. k. 
polgármester.

\  tanítókhoz.
j A természet ős titkait Titán-kezekkel bon'galjao 
j a tudomány; a gőz hatalmas erejét nem sokára a mull 
' idők emlékei közé tesszük s ekébe fogják a villámot. 

Szárnyakat teremt az ész az embernek és megszűnik 
a távolság. Ma még kaczagják, holnap tán igaz lesz, 
hogy más plánéták lakóihoz röpítjük át üzeneteinket 
a tudomány mindenható erejével.

Haladunk a világosság felé; földből bújnak elő 
a nagyszerű alkotások, csak ti fölöttetek állt meg az 
idő. kik a nemzet jövőjének s jövőjében a szabadság- 

: nak, nemzeti becsületnek, tudománynak, művészetnek, 
! jólélnek és nemzeti erkölcsnek őrei, letéteményesei és 

koldusszegény apostolai vagytok, ti fölüli; lek magyar 
tanítók !

T A l i  CZ A.
Hangverseny V i hnyén.

Mire az én, csak ép egy béllel megkéselt tudósí
tásom azon kellemes helyzetbe juthat, hogy napvi
lágot lát, már a második mulatság elé néz a vih- 
nyei fürdő vendégek nagy része várakozással, olt 
hagyva csajról, az ivasra szánl meleg vizet, papját kon- 
zullálja csak egy mákszomnyi kis tánczbeli engedélyért 
inslálva,

A krónikásnak nem az a czélja, hogy a jövőt 
tárgyalja, a mull esem én yeil kell elmondania. így én 
krónikához szokatlan toliamnak is nem a 26-ki Amma 
bálról, hanem a 18-án tartott hangversenyről kell

A mint ebből a kenetteljes bevezetés-bői látni 
inéllózlalik. biz ha pályát léveszteit egyéniség vagyok 
is, a mostanit még sem krónikáséval cseréltem fel. 
Meg is gyűlt erősen a bajom, mert sok mindent le
hel elbeszélni, nagyon könnyű dolog, de igazán, a 
valóságnak teljesen megfelelően, minden anzágolás 
nélkül mondani el valami), kérem, legalább sehm ezi lo- 
RMoih szerint vagy nagyon nehéz, vagy egyállalán nem 
b..lehetséges — de önök ezl Ián nem is kívánják

A ki elnézi mini népesili |> ■ a (loiidüzö környé
ki a vasárnaponkinl lemp.umba siető fürdő közönség 
na8y része, a ki látja mily élvezettel rakják a szép- 
nem csinosnál csinosabb tagjai a lánczol. a csárdás
ul kezedve a négyesig, lehetetlen, hogy be ne lássa 
a kápolna alap javára rendezendő lánczniulatságok 
szükségességét.

Oly szinle templomi áhitatos hangulat is vett 
rajiunk óról, midőn Penczc, Chodora, AlTaldy ús CIc- 
Rienl arak Rieding Praeludiumál játszották.} hogy 
kissé élénk fánlaziávnl ezt a zenét az angyalok 
muzsikájának lehetett volna képzelni — föltéve, hogy 
az angyalok is leslimmell hegedűn kezelik a kontrát.*) 

*) A tudósító föltevését alaposnak ismerőm el; mert értesii-

Figyeljenek kérem. Katalógus:
! Bachmann Ottóné, Bota Szilárdné, Bulim Gyu- 
; láné, Demeczky Mihályné, Dezseő Dezsöné, Frey Fc- 

renezné, Finka Sándorné, Moll Jakabné, Huber Agoslné, 
Dr. K.vskeméli Lipótné, Kis Gyuláné, Kresnyák An- 
talné. Liplhay Lászlóné. Majthényi Islvánné, Ladics 
Györgyim és leányai, Moldványi Béláné, özv. Perényiné 
lleli Hermin, Ordódi Endrém': és nővére, Szenlim- 
rey Lajosné Szentiványi Ferenczné, Thier Józsefné és 
leánya, Túlimé Kormos Irén, özv. Vaisz Gézáné, Vég- 
helyi Ödönné.

Barczay Biliké, Frey Boriba, Hajas Anna, Ilell 
Emma és Erna. Herz Gizella, Kovács Ágnes, Komlósy

Percnyi Irma k. a. kinek rosszul léte miatt csak 
jehetetetlenség miatt nem halasztották el a konczerlet 
Szlojanovils Csengelyüdalával szerzett élvezetet Hajas 
Anna k. n. kísérete mellett.

Hajas Anna k. a. Sztojanovits Imre 29. Magyar 
Ábrándjai játszolIa élénk tetszés mellett.

Molnár Károly űr uj Simeont szavalta szép 
kellemes hanghordozá-sal. Történeti igazság ked
véért (látják kérem lelki ismerctességemel ?) tlieg kell 
említenem, kogy még az él terembe is kihallatszott, még 
a magam hátát is megborzongalta, miközben a földi 
gyönyöröknek adtam át a szép művészetek által nyúj
tott élvezetben duskálkodó lelkomot.

Polgár Gyula úr nyújtott kis bemutatót más
nap tartandó magán színi előadásához. Nagyon szép 
mimikájával, a génre alakítás mesterségével, ügyes 
maszkirozásával mulatta he másnap ügyességét a ki- ! 
ván csi k ö zö nség11 e k.

Forcnzi Irma k. a. Liczitól kiséri magyar nép
dala ival óit még cl nagy hatást.

Peucze, Allöldy, s Clemenl urak Reisigger Triójával 
fejezték he a hangversenyt.

Most még a lánczröl kellene egyel mást elmon
danom, de higyjék elkérem, s On is T. Szerkes/.lo ur, 
hogy Vihnyén a mini nuir modtam is. a hölgyek épp oly 
nnimóval járják, mint akár Selmeczcn, csak nem oly 
ki lóriással

Ez okból történt aztán, hogy egy óra után már 
ott hagytak bennünket, mint bizonyos szent bizonyos 
nemzetiséget; azzal a külömbséggel, hogy olt az erő
sebb nemhez tartozott a hütelen, itt meg a szebbikhez.

Oda képzelem magamat a mint lépcsőkön ülve 
az akkor még közelmúlt emlékeinek adom magam s 
gyönge memóriám nyújtói la lehetőség szerint számlá
lom el ajelen voltakat.

Aszzonvokra és leányokra egészen elkülönítve 
nem egész tisztán emlékszem-, de hisz megmondtam 
Önöknek, hogy krónikásnak születtem, 
ez csak feltevés: A mi bizonyos, azt mint szemtanú állíthatom,Jhogy

ott most is olyan kedves kezek, melyekre szívesen hinteném 
. . . csókjaimat

K o n t r ?

Emma.
Felülfizetlok: Dr. Komlóssy Forencz ur G írttal 

Bota Szilárdné úrnő 1 írttal Finka Sándor ur 2 írttal 
Szentiványi Ferenczné úrnő 2 írttal Boronkay László 
ur 9 Írttal Demeczky Mihályné úrnő I írttal Majthényi 
Islvánné úrnő 3 írttal Frey Ferenczné úrnő 2 írttal 
Mell Jakabné úrnő 2 írttal Kresnyák Antal ur 2 írttal 
N. N. 1 fél 10 kr.

Nekem meg, már. véghez vivőn nagyszerű mun
kámat nem marad más hátra, mint hogy letegyem a 
krónikái tollat. Még utolsó szavamat a selmeczi, a 
vizsgától még meg nem rontott kedélyállapotu ifjú
sághoz intézem, midőn figyelmeztetem őket, hogy a 
vihnyei hölgyek a konezerl fáradalmait már teljesen 
kipihenték s az Anna bálon hajlandók magukat újra 
ki fárasztó tni. Ma.

Jónás próféta csodája.
A monakói fejedelem tudvalevőleg szenvedélyes 

természettudós. Pompásan fölszerelt yachtján egész 
sereg tudóssal bekalandozza a tengereket, uj állatfajok 
után kutatva. Abból az alkalomból, hogy egy megölt 
bálnát a vadít fedélzetére vontattak s mielőtt a bálna 
végkeji kimúlt volna, eddigelé ismeretlen fajú jiolypo- 
kal adott ki a gyomrából, P. Gombét természettudós 
a „Kosmos "-bán érdekes töt énétől beszél cl, melyből 
kimagyarázható a Jónás próféta csodája is. 1891-ben 
a „Star of the Eeast“ angol bálnahajó a Tüzföld kö-



114 S E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó VII. évfolyam. 31. szám

Oly bűne és oly szégyen-Colija ez a társadalom- 
nak. mely egy maga képes így nemzetet a romlás 
szélére suiloini. Érzi, Imlju mimleiiki, hogy a li mun
kálok a nemzeti lét alapja Érzi, tudja mindenki, hogy ; 
a nemzet-fentarló ősi erkölcsök fölön a modern tár- 
sadalmi áramlatok Damokles kardja figg.

És itt hiába van készen a szuronyok erőliatalmá! j 
Az erőszak megteszi a maga leaclioját s midőn az i 
uralkodó eszmék hatalma kizárólag es elbizakodva j 
mégis csak arra kivan támaszkodni törekvéseiben és  ̂
ténykedésében, tévesztett eszközöket hasznai. Mert. 
hogy egy Vaillant hóhér kezében véizik el a gillolin I 
alatt, az még nem azt jelenti, hogy a nyomor és tár- j 
sadalmi viszonyok szülte szenvedélyek természet szabta j 
mederbe vannak már terelve Az állam és haza mai 
fogalma ellen köpönyeg alatt szőritgatják az élesre 
fent kést. lesvén az alkalmas pillanatot. És hol van 
jtt a fennálló isteni és emberi törvények biztosítéka ?
A szenvedélyek meglermik a maguk fanatizált aposto
lait, vájjon lesz-e erő egy kiéheztetett, demoralizált 
seregben, hogy tudják ollenök védeni az oltárt, mely
nek haza a neve?

És ez a munka ti reálok vár, magyar tanítók.
Tietek a honfoglalás munkája.
Ebien legyen hát a társadalom és ébren legye

nek azok. kikre az emberiség összességének egy része j 
bízatott, hogy bölcsességükkel és tudásukkal gálát tud
janak emelni amaz áramlat ellen, amely ha megin- í 
dúl, el fogja söpörni mindazt, ami emberi kebelnek 
szent volt.

Ébren legyen a magyar társadalom, moly a küz
delemben annyival is gyöngébb, mivel az ezer éves 
haza egysége ellen nemcsak a kozmopolitaságot hir
dető tanok, hanem a széthúzó nemzetiségek aspirácziói 
is akna munkát folytatnak.

Későn lesz akkor meghúzni a vészharangot, ha 
a nép minden rétege meg lesz mételyozve.

Ti is ébren legyetek, ti magyar tanítók!
Alig a társadalomnak önmaga iránt első köteles

sége, hogy az ál világosságot az igazi világosság fényébe 
veszítse, a ti kötelességlek a hazához és nemzethez, 
valamint a társadalomhoz az, hogy lelketek minden 
jobb erejével álljatok a küzdők sorában, de követel
jétek Isten és a haza nevében, hogy korszakol te
remtő munkátokhoz adja meg a társadalom a lehe
tőséget.

Ha magatoknak követeltek, a hazának köve
tellek.

A könyörgés ideje lejárt.
Az önérzetet meg lehet kötőzni-a nyomorral és ti 

meg voltatok avval ugyancsak kötözve. Alázatos, szerény

emberek voltatok s mi volt érte a fizetés? 300 fit. 
(ha ugyanaz is meg volt!) és lenézetés

Nim ül ki az arczolokon a szégyen pírja ?
Nem csordult ki könnyedek ?
Akartok még sokáig a szolgák utolsói uhui kö

vetkezni ?
Láttátok egymást a kongresszuson ?
Hallottátok a kiáltó vádat, mely annyi felszeg, 

kopott alakról emelte fel velójál a lealázlalás ellen 
a magyar kuliura érdekében?

Akartok várni még ?
Hányán vagytok?
Hát 25 0 0 0  ember szavát, ha egy kórusban har

sog, nem fogják meghallani ?
Vigyázzatok! Ébren legyetek! Eljött a tellek ideje, 

midőn ügyelek, mely a nemzet ügye is, a rcfoimok 
küszöbére lépett.

Hallottátok a biztató és megérdemelt erkölcsi elis
merés szavát, mely onnan jött, hol kultur életűnk 
legmagasabb rangú faktora áll, a mely helyen mind- 

I ezideig dermedt közűnynyel nézték a mi küzdclmein- 
! kel is  siket fülek fogadták keserű panaszainkat, 
j Ragadjátok meg az alkalmat, mely egy bölcsen 
j gondolkozó államférfim jóindulatában mellétek szegődik 
j és kínálkozik; mondjátok ki, hogy mii követellek, 

melyhez a társadalom minden rétegének, minden szá
mol levő emberéi nyerjétek meg szószólónak a válasz
tások küszöbén, pártpolitikai tekintetek nélkül.

Tömörüljelek a kibontott zászló körül valameny- 
nvien és 25.000 ember egy szívvel, egy akarattal, egy 
lelkesedéssel álljon szolgálatába az ügynek, nyújtson 
segédkezet annak, kire évtizedek bűnének megvál
tása vár, fűzzétek nevéhez a magyar népoktatás Messiá
sát megillető babérokat, melylvcl egyszersmind meg
koszorúzzátok a haza reményeit és önmagátokat.

Ne aludjatok, talpra valamennyien ! Nyílt hom
lokkal ki a síkra.

Elismerést és kenyerei!
De kérésetek, követelésiekkel mindig a törvényesség 

és tisztesség keretén belöl maradjatok, el nem feledve 
soha, hogy a magyar hazának vagytok a polgárai 
ennek a sokat szenvedett hazának, melynek kezei, most 
ahogy a kötéstől megszabadultak, oly kézséggel adnak 
nektek is kenyeret, jo g o t; de egyszerre mindent 
nem adhatnak.

Előfizetési felhívás az 1895. évi VII. t.-ez. 
alapján végrehajtott összeírás adataiból 
készült „A magyar korona országainak me
zőgazdasági statisztikája" ezimü munkára.

Az utóbbi időben az agrárstatisztika fontossága 
Európaszerle nagy mértékben növekedett. Nemcsak a

statisztikai érzék általános terjedésének tulajdonítható' 
ez. hanem a mezőgazdasági viszonyok álalakulásának 
is, mely a közgazdaság emez elsőrendű ágára fokozott 
mértékben fordította a közfigyelmet.

Nálunk, hol a mezőgazdaság egész közgazdasá
gunknak valódi létalapját képezi, a részletes nu,„_ 
bizhaló mezőgazdasági statisztika — a jó agrárpoliij. 
kának ez a nélkülözhetetlen eszköze — kétszeres fon
tossággal bir. Ez a meggyőződés bírta rá a magvar 
törvényhozást, hogy áldozatot nem kiméivé az 1895. 
évi Vili. törvényezikk által megadja az alkalmat és 
eszközöket egy a kor követelményeinek minden tekin
tetben megfelelő agrárstatiszfika létesítésére, az. éven- 
kinti aratási adatok gyűjtési számára is biztos alapot 
teremtvén.

A nagy összeirási munkálat a múlt év végén si
keresen végrehajtatott s a roppant terjedelmű, rend
kívül gazdag anyag szakszerű feldolgozásával a föld- 
mi velésfigyi m. kir. minister ur Ó Nagyméltósága az. 
országos- magyar kir. statisztikai hivatalt bízta meg, 
mely a munkálatiul annyira előrehaladt, hogy a több 
kötette terjedő mezőgazdasági statisztikai nagy for- 
rásmü kinyomatása még e nyár folyamán kezdetét 
veszi.

A mű, a mint czime is mutatja, nem szorítkozik 
j a szorosabb értelemben vett Magyarországra, hanem 
i felöleli Horváth-Szlavonországok adatait is, és igy az 
j egész Magyarbirodalom mezőgazdasági viszonyainak 
! fogja teljes és hű képét nyújtani.
! Az egész sorozat öt nagy kötetből fog állni, kö

rülbelül 840 folyó iv terjedelemben.
Az első kötet az adatgyűjtés módszerének, az 

összeírás lefolyásának, tanulságainak ismertetésén kí
vül községenkint tartalmazni fogja azokat a legfonlo- 
losabb adatokat, melyekre úgy a közigazgatás, mint 
a magán használat szempontjából legnagyobb szükség 
van, u. m. a területet mivclési ágak szerint; a hasz
nos házi állatok számát, a fontosabb állalnomekeí ivar 
és kor szerint is; az igás fogatokat a vonóerő meg
különböztetésével. s 11).

A második kötetet egy kimeri tő Gazdaczimtár 
képezi, melyben mindazok, kiknek gazdasága megha
ladja a 1 0 0  katasztrális holdat, egyenenkint felsorol
tainak, kimulattatván gazdaságuk székhelye, valamint 
területe mivelési ágak szerint, a gazdaságban alkalma
zott cselédek és fontosabb gépek és eszközök száma, 
lovábbá az állallétszám.

A harmadik kőiét részint tudományosan feldol
gozva s összehasonlító adatokkal megvilágítva, részint 
táblázatos alakban, az 1805. évi aratás és szüret ered
ményéről számol be.

A negyedik kölet az összeírás alkalmával az 
egyes gazdaságokról tudakolt részletes adatokat, a bű

zeiében kalandozott, mikor egy hatalmas bálnát vett 
észre. Két csónakot kültdek üldözésére s a szigony
nyal halálosan is talállak az állatot. Az állat végső 
vergődésében farkával fölborította, az egyik csónakot. 
Az emberek a  vízbe estek, de ming megmentettek, kél 
matróz kivételével. Az egyiknek a holttestéi később 
megtalálták a vízben, de a másik, James Barlley, nyom
talanul ellünt. Mikor az állal már semmi életjelt sem 
adott magáról, a födélzelre vonszolták s bontani kezd
ték, a mi egy napol és éjt vett igénybe. Huszonnégy 
óra elteltével fölbonlották a bálna gyomrát s ott ta
lálták az eltűnt James Burlleyt aléltan, de még élve. 
Nagy nehezen magához térítették, de több napon ke
resztül oly heves őrjüngcsi rohamai voltak, hogy lehe
tetlen volt belőle egy szól is kivenni. Csak három hét 
múlva tért vissza emlékezete s akkor a kővetkezőket 
beszélte e l :

.Nagyon jól emlékszem arra a pillanatra, mikor 
a bálna a levegőbe dobott, azután elnyelt. Egy csu- 
szandós csőbe jutottam, melynek összehúzódásai arra 
kényszeritettek, hogy beljebb csuszszam. Ez az érzés 
csak pár pillanatig tartott, azután nagyon tágas zságba 
jutottam, melyet mikor körűitapogaltam, tudatára ju 
tottam annak, hogy a bálna elnyelt s most az ö gyom
rában vagyok. Nagynehezen ugyan még tudtam lélek- 
zeni, de elviselhetetlenül meleg volt. Az a rettenetes, 
tudat, hogy a bálna gyomrában logok elpusztulni s a 
körülöttem uralkodó végtelen csend oly hatással volt 
reám, hogy valószínűleg elaleltam, mert azóta mit sem 
tudtam magamról."

James Barlley egyike volt különben a legvakme
rőbb bálnaluilászoknak. Rettenetes kalandja után, mikor 
a hajó hónapok múlva visszatért x\ngliái>a, egy lon
doni kórházba ment teljesen felüdülni. Komolyabb baja 
nem történt, csak a bőre lett olyan a gyomorsav be
hatása folytán, mintha kicserezték volna. Ez az eset 
meg ha szakasztott igy megtörtént is s nem valami 
nyári hir, még mindig nem éri cl Jónás próféta re
kordját. Mert o három nap és három éjjel volt a bálna 
torkában, a nélkül, hogy eszméletét egy perezre is el
veszítette volna, nem úgy, mint Barlley. Mikor már 
uz ttsszyr partokhoz közeledett, kérte Istent, hogy sza

badítsa meg. Erre a bálna parancsot kapott az Istentől, 
hogy Jónást adja ki. A bálna engedelmeskedett az Is
tennek, mint ez a bibliában szépen megolvasható.

N—t. u tán .

A legnehezebb foglalkozás.
I r ta : Ersching’er János.

Midőn az iskolaport^magamról, leráztam és kezembe 
azt az okmányt nyomták, mely egy életpályára képe
sít, apám egy szép napon igy szólt hozzám: .fiam most 
már láss a magad kenyere után. Sokáig gondolkoztam 
rajta, vajon mihez fogjak, mit kezdjek. Addig, még az 
apám ulravalója tartott, könnyen lebegtem u magam 

I szárnyain, de mikor aztán az utolsó garasom is elfo
gyott és hozza az apám az újságokban közzé telte, 
hogy az általam csinált adósságokat nem hajlandó 
megfizetni, kezdődött életem szomorú története.

Legnagyobb előszeretetem az újságírói pálya iránt 
volt. gondolván, ezek a közönség kedvolljei, azután meg 
fölséges élvezel lehet a „lárczákban4 szel elemről 
ábrándozni, versben beszélni a földi tündérekhez s ilt 
hagyni a föld salakját, a csillagokhoz emelkedni fel, a 
szép szemekről Írni stb.

Sok lólás-futás után valahára alkalmazást kap
tam egy lapnál mint „s z e i k e s z t ö i ü z e n e t e k "  ro
vatvezetője, de elmondhatom kérem, hogy ennél ne
hezebb fogadkozást nem kaphattam volna. Ez liálú- 
dallanabb munka - - h a  az ember becsülettel akarja tel
jesíteni — mint régiségeket kutatni.

Ezer meg ezer kérdésre kell megfelelni, gyakran 
olyanokra, a melyekre ha az ember a világ összes 
lexikonjait betanulta is, csak nagy fejtöréssel tud meg
felelni.

Most érkezik egy levél: T e k . s z e r k e s z l ő ú r! 
Legyen szives kérem felvilágosítani, hogy szabad-e 
fiatal emberrel, mielőtt még eljegyzett volna, csoko- 
lódzni. Megjegyzem, hogy ő azt mondta, hogyha nem 
csókolom meg nem szeret többé. Pedig én az Ő sze
relme nélkül nem tudok ám egy perczig sem élni. 
Tisztelettel: B a k 1 i s c h.

, Nagyon kényes dolog, de hát ha nem válaszolok 
lebeszéli a papát a lap előfizetéséről. Tehát kénytelen 

! vagyok öt megnyugtatni.
j B a k f i s c h .  A csókolódzás magába véve ártatlan 
j dolog, különösen ha ez a „felebaráli szeretet" ezégóre 
! alatt történik és ha az a bizonyos fiatal ember any- 
i nyira kívánja; de vigyázzon, hogy’afpapa vagy a mama 

meg ne lássa, mert azt hisszük, hogy akkor a papa 
hirleleni hevében lehűtené a íialal ember szerelmét és 
ez önre nézve is baj volna.

Egy másik levél meg igy szó l: T i s z I e 11 u r a  m! 
Nagy bravour-e az. ha a lánczhidról a Dunába ugróin 
és kiúszom a partra ? Tisztelettel: E gy  v e g e t á r i á n u s .

V e g e t á r i á n u s .  Azáltal, ha a lánczhidról a 
Dunába ugrik és kiúszik a partra, nem követ még el 
valami nagy bravourl. mert biz’ ezt több öngyilkos 
jelölt is megtette már. Hanem, ha a partról a Duna 
közepéig úszik és innét ugrik fel ajlánezhidra, nagyobb 
bravourl követ el, mert ezt még nem tette meg senki.

De ez már több a soknál egy újabb küldemény 
érkezeti, mondom meg kell örülnöm. Ám lássuk, még 
mi mindent nem kivannak egy szegény halandótól. 
Megnézem sorban.

T i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  u r !  Én egy fiatal em
berbe vagyok szerelmes, ki sokszor hozzánk ellátogat, 
de ö még nem nyilatkozott szerelméről, vájjon, hogy 
tudnám öl vallomásra bírni? Maradtam stb. E gy 
s z e r e l m e s  l e á n y .

K e d v e s  s z e r k e s z t ő  úr !  Kis Miiorom egy 
idő óta annélkül, hogy idegent látna, folyton ugat, mi
ből azt következletem, miszerint ennek a szegény ál- 
lalnak idegbaja van. Kérem szives tanácsol adni, m i
vel kúrálhatnám legjobban. Megjegyzem, hogy kedves 
állatom tiszta fehér, rövid szőrű és homlokán barna 
folt van. Kiváló tisztelettel: E g y  g o n d o s  a s s z o n  y.

Még utóbb kutyát kell kúrálnom!
T c k i n le  t e s s z o r k e s z t ő ú r !  Kérőin legyen 

szives értesíteni, hogy sértés-e az egy leányra nézve, 
ha egy fiatal ember azt mondja neki, hogy nrczn oly 
fehér mint a krélahegy. Szives üdvözlettel slh. E gy 
k is  l e á n y .  (Folytatása következik.)
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j(.,lolemhez képest lehetőleg 
. l|.u,jtntta m eg: méltányolva a

((lkIA.< jogczime és a gazdaságok nagysága szerinti ket- 
. . .  coiiihinalióban fogja nyújtani, úgy tudományosan 

; .i.rozva, mint táblás kimutatásokban. 
r‘ Végre az ötödik kötet a községek, járások és 
vi,.,„egyék általános gazdasági viszonyait megvilágító 
idolokat s a levont tanulságokat fogja tartalmazni.

A földmivelésűgyi in. kir. miniszter úr ő  Nagy
mind az öl kötetnek előfizetési árát, a ter- 

mérsékelten, 2 0  írtban 
azonban azt a buzgó tá

b lá s t ,  melyet a vármegyei és városi törvénvható- 
"ságok. a járási tisztviselők, a községek, valamint a 
szakkörök és egyletek tagjai a mezőgazdasági összeírás 
alkalmával kifejlettek, részükre külön kedvezményes 
előfizetési árat állapitatott meg, melynél fogva mind az 
ót kötelet 10 forinton szerezhetik meg. Kedvezményes 
áron fizethetnek elő: a földmivelésűgyi minisztérium 
a|á tartozó összes hivatalok, intézetek és azok tag jai; 
az összes vármegyei és városi törvényhatóságok, járások 
és községek, nomkülőmben az összes vármegyei és já- . 
rási mezőgazdasági bizottságok tag jai; a gazdasági j 
lanilézelek és földmives-iskolák és azok tanári kara, a ; 
a gazdasági egyletek és körök és azok tagjai, továbbá 
a mezőgazdaság statisztikai számláló ügynökök és a 
községi (körjegyzőség) összeíró bizottságok tagjai közül 
mindazok, kik az összeírás alkalmával a járási főszolga
bíró igazolása szerint magukat különösen kitüntették.

A megrendelések legkésőbb f. évi augusztus hó 
végéig az országos magyar kir. statisztikai hivatalhoz 
(Budapest V. kor. Akadémia-utcza 12 szám) küldendők 
be. A ki a megrendeléssel együtt az előfizetési pénzt 
i» beküldi, annak a mű kötetei portómenlesen fognak 
megküldetni.

Az öt köteles mezőgazdasági kiadvány sorozat 
bolti ára 40 fit. leend. miből a „Gazdaczimtár" külön 
15 fiion bocsáltalik forgalomba,

A mű egyes kötetei részint még a folyó évben 
részint a jövő év folyamán fognak megjelenni s mihelyt 
a sajtó alól kikerülnek, egyenkinl azonnal szélküldel- 
„ek az előfizetőknek.

Kelt Budapesten. 1806. évi julius havában.
A földmivelésűgyi m. kir. miniszter úr Ő Nagy- 

méltóságának meghívásából:
Dr. Jekelfalussy József,

miniszteri tanácsos,
az országos m. kir. statisztikai hivatal igazgatója.

Különfélék.
Főkapitányunk m eggyógyulva érkezett meg 

e hó 23-án ismerősei, barátai ölömére. Rendőr- tiszt
viselőink testületileg jelenlek meg a vasnli állomáson 
tiszteletére s melegen üdvözölték visszatérő főnöküket, 
fogatokon kisérve öt egész lakásáig.

Heyder Antal m eghalt. A kiváló tevékeny
ségű, pontos hivatalnok, humánus gondolkozást! 
bíró Heyder Antal kir jbiró e hó 24-én este hirtelen 
kimúlt. Még délelőtt a hivatalban volt. délután este 
felé a botanikus kertből hazajőve lakása pitvarában 
hirtelen rosszul lelt, összeesett s rögtön meghalt. Egész 
életén át csendes ember volt. csendes lelt a halála is 
Sok barátot, tisztelőt szerzett jóakaratával, szívességé
vel, becsülte szerelte öl mindenki, a ki vele érint
kezett s e becsülés, e ragaszkodás nem téllé öl elbiza- 
kodoltá: mindvégig szerény maradi és emberszcretö.éspe- 
digannyira szerény, hogy nem is illett bele eszázadvégbe. s 
csak igy törlénhclet meg az, hogy általánosan elismert 
érdemeiért soha semmiféle külső kitüntetés nem érte. 
be fi ezt a mellöztelésl is humorosan fogta fel; soha 
pgy neheztelő szót nem ejtett ki azért s igy előttünk 
tisztelői előtt nagyobb volt azoknál, akik zajt nem 
csapó, elismerést nem követelő szerénységét kellőké
pen nem méltányolták. A városházán fekete lobogó 
jelzi utolsó városi biránk halála fölötte gyászunkat. 
Tisztelet emlékének!

~  H angversenyt adott e hó 23-án a Hungária 
Horválh Feri kassai hegedűművész, a ki vá- 
Vihnyérc randiül ki hangversenyre. Ma 

közkívánatra ismét játszik a Hungária szállóban, 
hegedűművész e fi 1 lép és őre felhívjuk az ér
közönség figyelmét. A kik eddig hallottak, 

dicséről<‘gr nyilatkoznak játékáról.
-  É re ttség it te t t  ifjak figyelmébe. A m. k. 

kereskedelmi ministor 108 posta- és lávidagyakornoki 
'•ll'isra pályázatot hirdet, melyre az 1883. évi I. l.-cz.

§-a alapján azok pályázhatnak, a kik középiskolát 
' aP) ezzel egyenrangú más tanintézetet — érettségi 
' •̂sgával - sikeresen végezlek, 18-ik életévüket bc- 
tölt"|i,'k s j„agyaI. állampolgárok. A pályázati kérvény 
^nyújtásának halárideje f. é. julius hó 31-ikc. A fel- 
egadolt jelöllek azonnal 1 Irt napidijban részesiltol- 
lllk. Mint értésünkre esett, a felvetlek egyike Selmecz- 
,,,n' ,ln uyoine alkalmazást; miről, valamint ez ügyben 
egyéb kérdésekre nézve Fekete Dezső ur helybeli in. 

pusta és távirda hivatali főnöke szívesen ad bővebb
felvilágosítást

A k é r t harm adik vonat ügyében közig, bi
zottságunk részéről előbb a kereskedelemügyi m. kir. 
ministeriumhoz intézett (ölterjesztésre a kereskedelem
ügyi ministerium arról értesíti a közig, bizottságot, 
hogy, „miután egy személyszállítással is egybekötött s 
naponkint rendesen közlekedő tehervonat bevezetése 
ellen ugyanazon indokok, melyeket a f. évi febr. hó
12-én 85706. 1895. sz. a. a bizottsághoz intézett ren- 
deletemb en felsői oltani, szintén fenforognak, ennélfogva 
az e részben előterjesztett kérelmet nem teljesíthetem, I 
mivel újabb vonat bevezetés ezéljából a szóban forgó 1 
keskenyvúgányú vasúton szükségelt jármüvek a vasul- j 
intézet forgalmi eszközének állományából fedezhetők j 
nem volnának, külön keskenyvágányú járműnek be- 
szerzésére pedig Intel rendelkezésemre nem áll. “ Ezek 
után most már tudhatjuk a f. hó 14-iki közgyűlésünkből 
felterjesztett kérelmünk elintézését is. Mily csekély
ségig zsugorodtak össze kívánságaink! Széles vágányú 
milliós vonat helyett mengelégednénk egy személy szállító 
kocsival is, s ezt sem kapjuk m eg!

M unkásaink csoportja a  kiállításon. Az 
iparosok csoportja már szervezve van, az eddigi je
lentkezések szerint mintegy negyvenen indulnak aug. 
1-én négy napi tartózkodásra a kiállítás megtekintésére. 
Most a munkásokén a sor s kívánatos, hogy ebbe a 
csoportba, melyben való részvételhez a határidő e hó 
31-ikc, minél többet vennének részt dohánygyári mun
kásaink s bányamunkásaink stb. közül. E csoport való- j 
szinüleg aug. 18-án indul, hogy 19-én egész napon át 
a kiállítást. 2 0 -án délelőtt a nagy körmenetet, délután 
ismét a kiállítást tekinthesse meg. Jelentkezhetni az 

egyes gyárak igazgatóinál, a bányatelepek vezetőségé
nél s a város polgármester és jegyzői hivatalában. A 
költség összesen 5 frt, melyért oda és vissza érvényes 
vasúti jegyet, két napon át lakást, ebédet, belépti je- j 
gyet kapnak a csoportban résztvevők. 11a tehát valaki ! 
még 2 frtot hozzátesz, ugv 7 úttal megteszi e kirán- j 
dulást, melynek emlékei egész életlén át kedvesek lesz- ; 
nck előtte.

— „Derül — Borul*4 czim alatt adja ki verses 1 
könyvét Láng József gymn. tanár munkatársunk, kinek 
kedves verseiből már többet közöltünk lapunk hasáb- • 
jain, Könyve mintegy 12 Ívnyi terjedelemmel aug. hó , 
folyamán jelenik meg. Ára 1 frt. 50 kr. Előfizetéseket el
fogad a szerző. Melegen ajánljuk a fiatal iró e müvét 
olvasóink figyelmébe.

— N yaraló lakások hiánya. Semmi sem bizo
nyít jobban a f.-rónai nyaralók építésének szükséges
sége melleit, mint az a körülmény, hogy egyre-másra 
jönnek különböző vidékekről tudakozódások a f.-rónai 
lakásviszonyok, söl egyenes megbízások is lakások lei- 
vétele iráni. Sajnos azonban, hogy e megbízásoknak 
csak csekély részben felelhetnek meg a helybeliek a 
lakások hiánya miatt. Ha a tervezett villatelep létesül 
bizton számíthat bérlőkre, lakókra, ha csak a sok tu 
dakozódás sikertelensége el nem rontja a F.-Róna 
eddig szerzett jóhirél.

— Panaszok. Még mindig érkeznek hozzánk 
olyan panaszok, melyeket az ügy természeténél fogva I 
közölni kénytelenek vagyunk. Megjegyezve azt. hogy j 
az oly természetű ügyekről, melyeket személyes köz- I 
benjárásunkkal intézhetünk el, e helyen nem szoktunk ; 
szólam. íolemlitjük a következőket: A botanikus kert | 
körül és a felső Rözsautcza kiágazásban minduntalan 
rémilgeli az arra járókat egv tehén, mely mindenáron 
ki akarná próbálni öklelő képességét. Eddig szerencsés 
futással menekültek meg a veszedelmes érintkezéstől 
az üldözöttek, de ha ez a tehén még tovább is élvezi
a jó fű mellett eddigi privilegumát, akkor bizony meg
emelik, hogy szarva hegyére vesz közülünk valakit. 
Beszélik azt is, hogy a minap egy rendőrségi alkalma
zott is csak futással menekült meg előle; de ezt már 
nem hisszük. A másik panaszló a szélaknai temető 
melletti juharfákat veszi pártfogásába, melyeket a sza
badon legelő tehenek tönkre lesznek. Hosszú levelét 
azonban, melyben lapunk egy előbbi figyelme/.!.‘lésére 
reflcetül, nem közöljük; de sajnosán kellett belőle 
meggyőződnünk, hogy belvárosunkban is vannak oly 
helyek, melyek rendőri, mezörendöri és minden őri 
felügyeleten kívül állanak. Hisszük azonban, hogy ezek
ről tudomást véve, rendőrségünk intézkedni fog ez ál
lapotok megszüntetése iránt.

Elhaltak. 151. Prokop Mária 17 éves r. katli. 
sorvadás. 152. Zachradnik Jánosné h. sz. fia ág. evang. 
műtét fo ytán. 153. IJrebrich Mihályné szül. Kméth 
Anna 26 éves r. katli. Eclamtia. 154. Gasparkovics 
Ferencz 42 éves r. katli. Sorva ’ás.

— Királyi herczeg m int portás. Nincs a világnak 
az a kalandos regénye, a mely vetekednék annak a s/.e- 
recsennek a hányódásaival, aki ez idöszorint apokolkür- 
kép portása. Slambo Emi ezelőtt valami huszonöt évvel- 
még mint esecsemö hadi zsákmányul esett királyi ap
jával XIV. Slamboval .gyűlt, a ki egy középafrikai 
népfajon uralkodott. A királyt kivégezték, a csecsemőt 
fölnevelték rabszolgának. Minthogy azonban néha a ki-

júlyoknak is elfogy a pénze, Emi már hét éves korá
ban Medinába került, a hol egy ájtatos muzulmán vette 
meg és a próléta dicsőségére Abdullah névre met
szette. Gróf Teleki Samunak oda lenn jártában megtet
szett az eleven eszü szerecsenfiu : gondolta, elhódítja ezt 
Árpád nemzetének. Megvette és csakugyan olyan m a
gyart nevelt belőle, hogy örömében Szarvas Gábor is 
megölelte, mikor meghallotta, milyen pompásan beszél 
magyarul. Itt már megkeresztelték. Minthogy azon 
bán nem Jánosnak keresztesedet, mint ahogy ö sze
relte volna, hanem Emilnek, megszökött és részint 
Ázsiában, részint pedig Amerikában hányódott, Ez idő 
alatt tizennégy nyelvet és Isten tudja hány országot 
ismert meg, de legkedvesebbnek az egész világon mégis 
csak a Teleki Samu országát találta. Visszatért, és most 
már a származására hivatkozva, beállított a királyi ka
binet irodába, hogy neki valami megfelelő állást adja
nak. Itt persze semminemű fejedelemségek nem lévén 
inesodésben,kérdezték, hogy mégis mit akarna? — Hál — 
felelt némi gondolkozás után Emil herczeg. — nevezze
nek ki engem a muzsikus czigányok királyának, merj 
én a czigány muzsikát nagyon szerelem. Hogy ez a k í
vánsága nem teljesült, elkeseredésében vérvörös ruhá 
zatot öltött és beállott portásnak a pokolba. Itt hihe
tetlen büszkeséggel és nagyúri méltósággal szedi el a 
jegyeket és a hozzá intézett kérdésekre rendesen nép
dal idézetekkel válaszol. Ha például azt kérdezik tőle, 
van-e szeretője, sóhajtva feleli: Hej, dehogy van.
Árva vagyok mint a gólya, kinek nincsen pártfogója 
Egy vidéki pap a minap azt kédezi tőle: — Micsoda 
hivatalban van itt maga? Emil minden gondolkozás nél
kül, de meglehetős büszkén azt felelte: — Hál kérem 
én az vagyok itt u pokolban, a mi szent Péter a 
meny országban. Ezeket a reklamosorokat azért vettük 
tel lapunkba, mivel arról az Emilről szobinak, a kit 
városunkban és vidékén jól ismernek múlt évi szerep
léséből Azok a bakfisek, a kik a kisiblyei tnajáliso n 
oly sokat lánczoltak az érdekes szerecscnnel e s o 
rokból megtudják, hogy egy .király fiúval,, tánczollak . . .Nyilttér.

Selyem -dam asztok 65 k rtó l 14 fit 05 kiig mé
terenként ”  valamint fekete. fehér színes Henne- 
berg’-selyem 35 kitol 14 frt 65 kiig méterenként. ; 
sima, csikós, koczkázolt. mintázott, riainaszt s, a. t. 
(mint egy 240 különböző minőség, 2000 szin és min- 
tázatban s. a. t. a megrendelt áru postabép és 
vám m entesen a  házhoz szállítva, m in táka t pós- 
ta fo rdu ltáva l k ü ld : H e n n e b e r g 1 G. (cs. és k. 
udvari szállító) s e l y e m g y  
Svájczba czimzetf levelekre 10 _
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt nieg- 
reiuldelésck pontosan elintéz.tctnok.___________().

s b e rg- G. (cs. és k. 
á r a  Z ü r i c h b e n .
kros, levelező lapokra i

Megbízható

k e r ü l e t i  k é p r i s a i ö !

egy elsőrangú népszerű biztosító-intézet, ki az üzle
tet ha tható san  terjeszteni képes. Szives ajánlatok 

czimzendök:
151. szám, postaflók.

i r .1 e t é s e k.

oso. szám. ^  v  r é s l  hirdetményi kivonat.
1896. tlkvi

A korponai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
halóság közhírré teszi, hogy a selmeczi népbank igaz
gatója végrehajtalónak Turóczi István örököseijvégre- 
hajtóst szenvedők elleni 43 frt. 12 kr. perköltség és járu
lékai behajtása iránti végrehajtási ügyében a korpona
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királyi járásbíróság területén levő Korpona város ha
lárában fekvő a"korponai 878. tjkvbrn A + 1 sors/, 
4579. hrsz. a foglalt ház, iuI ar, szánt", e-íir és rétnek 
Tnióczi litván ' ,•<«!;. ! képi,"  In . ni; .a 1 :ij;i |r. 
00 kr.-ban, a y 0 -or 4700. hrsz. a glall '/s-eilré‘S/.- 
uen Túrót zi István ős '.',-edrészben .Minin szál Tu- 
róezi Anna lalajih al képe/.őszáiil":.. az a: v. 
fiiban ezennel nie. allapilolt kiki. dl;:-: árban éli einlelle 
és hogy a fennebb inegji-löll ingatlan k az 1 Sílil. évi 
augusztus hó 4-ik napján d e nakor < zen kir. 
ibíróság telekkönyvi helyiségében nn . tartami" nyilvá
nos árverésen a megállapiloll kikiáltsa áron alól is 
eliulatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 % - i i  1 készpénzben, vagy az 1881. LX 
t. ez. 4:2 íj-ában jelzett árfolyammal számitólt és az 
18SI. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
ságögyministeii r n.lelet 8  Jj-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldőit kezéhez lelenni avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bi- 
róság-nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismcrérvényl áts/adgállatni.

Kei! Korponán 1890 é\i április lm napján
A korponai kir. jbiróság mini leiekkönyvibalóság.

Libeptiny kir. jbiró

'hr á jie r M j
f o M f P ^ M Á J A j K m r

Q J

Mindenüit kapható  - Ü k iló  2 5 k r .

.* X '■ *. ? ■

■- r y  ^

V a llód! egészségi ón csa 'ád i kávé 
s'j-a Kathreiner gyártási módja által ; 

L  vc ltva lód i kávé izét nyeri. Eltekintve

Tisztelettel alulírott értesíteni bátor
kodom a n é. közönséged, hogy Dudapes
ten VII. kér. Aréna út, 58. s \  a. s em- 
ben n városligettel s igy a kiállitá 

közvetlen közelében vendéglőt nyitó  t- 
tam  a selnieeziek, beszterczebányaik, lé- 
vaiak ta lá lkozási helyéül, melyben kitűnő 
magyar konyhái, príma minőségű I). Mier-té- 
le Sölt és liszt;;, hamisillalla::. te r(-les 
borokat tartok, s illetve I. v .,.!■’g ennek ki
szolgálok

, m olv  
1 kod- 
egyéb

előnyeitől, már ez okból különbözik e/oii 
maláta-kávé minden más hasonló gyárt
mánytól.

A Kathreiner-féle kávé a legizlete- 
sebb, legegészségesebb és legolcsóbb 
pótkávé. Természetes tisz ta  gyárt
mány egész szemekben, miért is felette 
előnyösen használható, as ő rö lt s ez okból 
a  vevő közönség által nem ellenőrizhető 

■’** pótkávéval szemben, melyek hatósági vizs
gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák.

Eleinte csak harm adrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner-kávét 
a valódi kávéhoz, s igy az egészségre m egbecsülhetetlen hatása  mellett 
minden háztartásban je len teken)’ m eg tak arítást eszközölhetünk.

A Kathreiner-féle kávét a legelső o rvosok  ajánlják, s az úgy nyilvános 
intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul. Sőt 
magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle 
kávé a legjobb erősítő szer és a legegészségesebb, legkönnyebben meg
emészthető és egyszersmind a legizletesebb ital.

Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége 
érdekében perczig se habozzon Kathreiner-féle Kneipp-maláta- 
kávéí használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben,

S elm eczbány ln : fakáls Miklós, — Marsclmlko Gyula. — Kransz V. G . — Tumor Gyula 
Ipolyságon: Dombó Károly es Traulwein Dániel czégeknél.
K orponán : Blaskovics Lajos,
Körmöczbányán : Hitler J. Lipót, Klein Ármin, és I-Iorn F. W. czégeknél. 
Szász-Tót-Pelsőczön : Partos Miksa czégnél.
Újbányán : Gservinka M. czégnél.

’j ,;.5̂ ,Mt»r»w,aTirL':u!íkw
E M S lÉ i i l i ® :

Nyomulóit Joerges Ágost özv s Fia könyvnyomdájában Scimcczbányáu 18ül>.
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