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Alakítsunk turista-egyleteket 
a környéken is.

Bizonyára senki sincs, ki csak némileg is ’ 
kétségbe vonná a turistáskodás sokoldalú hasz- !' 
nát. Most már valahára vagyunk majdnem ! 
annyira, mint a régi spártaiak, kik oly nagy { 
súlyt fektettek a test edzésére. Manapság már , 
mi is belátjuk, hogy nem helyes az, csak a ' 
szellem művelésére fordítani gondot, a szellemet 
túltömni mindenféle, a gyakorlati életben épen 
nem szükségelt tudomány nyal, s a test fejlesz- j 
tését pedig elhanyagolni. Nemcsak tanintéze
tekben engednek most jóval nagyobb tért a ■ 
test szabad mozgásának, de a magán életben [ 
is mindegyre hódit a sport; s ennek örvendünk, 
mert ez az emberi nemzedék izmosulásának 
biztosítéka. S a sport minden neme közül mi 
részünkről a turistaságnak itélnők a pálma I 
koszorút, mint olyannak, mely nemcsak a test 
ellenálló képességének, az izmok szilárdsága 
és ruganyosságának fokozását, de eszményibb, ! 
hazafias czélt is érhet el. j

Egyes népfajok, egyes vidékek lakossá
gának megismerése, ezek rokonszenvének, haj- 1 
lámának megnyerése nem is képzelhető más ' 
mód, mint közvetlen személyes érintkezés által. 
Ez pedig a turistaságnak áll leginkább mód
jában, a tömegesebb, nagyobb távolságokra is 
kiterjedő turista kirándulások által, mint az 
újabban gyakorlatba is jön.

Azt hisszük, a most hazánk nem egy 
vidékén folyó nemzetellenes agitácziók mérgének 
legalább részben való hatástalanná tételére nem 
találhatunk alkalmasabb, czélszerübb utat,

Rózsika,
A „Selmeezbányai Hetilap11 eredeti tárezája. —

Színésznő volt. Alig nehány hete jelent meg a 
világot jelentő deszkákon, nagyobb szerepet még nem 
is játszott és máris meghódította a színház rendes 
publikumát. Nemcsak kedves megjelenésével, szép, 
szabatos játékával, hanem mert szépségével az a hír 
is elterjedt, hogy megközelíthetetlen : tisztességes. S 
ez nagy szó, pláne a múzsák felszentelt templomában, 
a hol kinevelik a tisztességes leányokat, gúnytárgynak 
használják és azt piondják rá: fi donc.

Rózsjkíf rajongott a színészetért. Imádta azt a 
művészetet, a mit még nem is ismert. Romlatlan 
leikével ö csak a színpadot látta, és az azon mozgó 
alakokat, amint szépen elmondják a súgó után sze
repeiket, a hol a színésznők felöltöznek gyönyörű 
ruhákba s kecsesen fogadják a közönség elismerését, 
tapsát, virágját, — hogy eladják a rá várakozó 
virágárus leánynak. Ö csak az ideális oldalát ismerte i 
a képnek, de a kulisszák mögé még nem tekintett. A | 
lelkét még nem rontották meg azok a kétértelmű ’ 
sikamlós szavak, a miket váltanak egymással ott a 
színfalak mögött, az öltözőkben a színésznők és a 
— habituék.

0 csak a drámai erővel elmondott szókat 
értette s a közönség igaz lelkesedéséi látta; egyebet 
semmit.

Pályatársnői pedig boszankodtak, hogy ő nem 

mintha oda megyünk nyílt homlokkal, barátságos 
tekintettel a lelketlen agitátorok által félreve
zetett nép közé, hogy lássák, hogy mi nem 
vagyunk azok az előttük lefestett zsarnokok; 
hogy részünkre hódítsuk őket a barátság férfias 
kézszoritása által. De hogy a turistaság ily 
eredményeket fel tudjon mutatni, hogy rendel
tetésének ez irányban is eleget tehessen, saját 
terét kell kibővitenie, kiterjesztenie.

Elismerjük, s teljesen méltányoljuk a 
Szitnya-osztály buzgó működését; de nem fejt
hetne-e ki sokkal nagyobb tevékenységet, ha 
a környéket is bevonná körébe ?! Mi úgy 
gondoljuk azt legjobban elérhetőnek, ha min
denütt a környéken igy, Körmöczön, Újbányán, 
Zsarnóczán, Korponán, Bakabányán stb. saját 
vezetésű turista-egyletek alakulnának, melyek 
mintegy a Szitnya-osztály alosztályait, fiókjait 
képezvén, az egészhez hozzátartoznának.

Mily előnyös lenne az úgy a turistaság 
ügyére nézve, mint egyéb társadalmi és hazafias 
szempontból is, fölösleges bővebben fejtegetnünk.

A körmöczi, újbányái, bakabányai, kor- 
ponai stb. turista kedvelőkhöz fordulunk tehát 
ezúttal azon inditványnyal, hogy alakítsanak 
saját körükben kisebb turista csoportokat, 
melyek a selmeezbányai Szitnya-osztályhoz 
mint fiókegyesületek tartoznának s itt lelnék 
központjukat úgy azonban, hogy ez által 
lánczolatos kapcsolatba jönnének a fő köz
ponttal is, az országos turista egyesülettel.

A Szitnya-osztály a legnagyobb előzékeny
séggel és örömmel fogja fogadni e vidéki 
csoportok megalakulását és szívesen fog szol
gálni mindennemű útbaigazításokkal.

volt olyan mint ők. Irigyelték az ő egyszerű ártat
lanságát, a mit ők már régen elvesztettek s ha meg
volna nekik, nem tudom nem sietnének-e újból elve
szíteni. Irigykedtek rá, mert féltek, hogy elhódítja 
természetes, mesterkéletlen bájával az ő imádóikat.

Alig lépett fel nehány kisebb szerepben s már 
is körül volt fogva az imádók rajától, akik mind 
csak a szépségét dicsérték, csak venusz alakjának 
tömjéneztek, — pedig ö jobban szerette volna, ha 
művészetét dicsérik.

Egyforma kedvességgel fogadta mindnyájának 
hódolatát, nem tüntette ki egyiket sem a másik felett.

A kedves pályatársnők érezték, hogy az ő 
„ellenállhatatlan* hatalmuk veszendőben van, ha ez 
az „ostoba liba* — a mint Rózsikát egymás közt 
elnevezték — tovább is megmarad azon az utón, a 
melyről nem akar letérni. Összeesküdtek ellene. Fel- 
vonásközökben szőtték ellene azokat a raffinált terveket, 
a mint csak párfümgözős levegőben, titokzatos ho
mályban, suttogó szerelmi vallomások, s gálád meg
alkuvások közt megfogamzanak az asszonyi agyban, 
mely hiúságában megsértetett. Megvetésüknek, lené
zésüknek, a hol csak erre alkalom kínálkozott, tünte
tőleg adtak kifejezést. Ártottak neki, a hol csak 
tudtak. S csodálatos, hogy ő a sok intrikának, 
irigységnek látszatával sem akart bírni, egyformán 
kedves volt mindegyikhez.

Jó és szép volt ő, úgy testben mint lélekben; 
a színház fertőzött levegője nem ártott neki. Csak 
egy czél lebebegett előtte, hogy yajha ő, js ott a 
lámpák csillogó fényénél, boldogan fogadhassa a 
közönség tapsait, virágait.

Ha e terv megvalósulna egy hatalmas 
kapcsot képezne az vidékünk társadalmi életé
beik mely jelenlegi állapotában nem éppen a 
legkedvezőbb képet nyújtja.

Reméljük, hogy szavaink nem hangzanak 
el hasztalanul!

A hegybányai zárda.
A „Selmeezbányai Híradó" utolsó számában, „A 

hegybányai zárda védelme* czim alatt egy oly hang
ban tartott közlemény jelent meg, mely páratlan és 
indokolatlan durvaságokkal van tele és a hirlapirás 
terén, még a legmérgesebb polémia alkalmával is kö
vetni szokott hirlapirói ildomot teljesen nélkülözi.

Ilyen hang és modor nem egy hírlap hasábjaiba, 
i hanem legfeljebb csapszékbe való.

Mi tehát méltóságunkon alulinak tartjuk a po
lémiát ily hanggal folytatni; mert mi ily hangban 
nem akarunk, nem tudunk és nem is fogunk vitat
kozni.

Épen mivel nem óhajtunk és nem is fogunk 
„nem tiszta kezekkel* a közügyek érdekkörébe nyúlni, 
ezért nem akarjuk most beszennyezni toliunkat azzal, 
hogy az ily, a hirlapirás terén példátlan hangon közölt, 
legfeljebb az „Arizzona kikker“-be illő közleményre 
reflektáljunk.

De kötelességünknek tartjuk tisztelt olvasó kö
zönségünknek elmondani a következőket:

A hegybányai zárda közegészségügyi állapota 
ellen több oldalról már régebben kaptunk panaszos 
leveleket, melyeket azonban akkorjában, tekintettel a 
zárda kitűnő hírére, figyelembe nem vettünk. Ekkor 
a zárda internatusában kiütött a trachoma és dv. 
Tóth Imre kir. főorvos és lapunk lelkes munkatársa 
az általa ott megejtett vizsgálatkor igen szomorú 
közegészségügyi állapotokat talált, melyeket elhallgat
nia kötelességszegés lett volna.

Megindította tehát első czikkével az akcziót az 
iránt, hogy e keserves egészségügyi állapotok szanál-

Még a kis szerepébe is egészen beleélte magát; 
meglátszott játékán a kiváló gond, a hatalmas erő, 
át tudta érezni a költő intenczióját s kisebb szerepei
ben is elragadta a közönséget.

Már feltűnt az újságoknak is. Lehetett olvasni 
nevét itt-ott s mindenüt nagy jövőt jósoltak neki.

Ettől az időtől fogva naponkint kapott leveleket, 
melyek üzleti hangon irvák ugyan, de fényes ajánla
tokat tartalmaztak, a miket egy kissé könnyűvérű 
naivák két kézzel elfogadtak volna, s ő mind vissza
taszította. Megakart maradni művészete világában.

De a rágalom nyelve nem nyugodott. Azt kezdték 
rebesgetni, hogy talizmánya van, egy ábrándos képű, 
kék szemű poéta személyében, kivel együtt turbó
kéinak — otthon. Mások azt mondták, hogy csak 
maszkírozza az ártatlant, pedig ő sem jobb, ha nem 
rosszabb mint ők.

Pedig abban a nehézillatu légkörben, ott a ho
mályos fényű kuliszák mögött még igen tisztességes 
leány az, akinek csak egy szeretője van. Furcsa morál 1 
De nem kell elfeledni, hogy az nem olyan közönséges 
világ, mint az, melyben mi vagyunk!

Egy gazdag tőzsér, ki, mert százak koldusbotra 
juttatása árán gazdagodott meg, közbecsülésnek örvend 
s jelenleg egy gömbölyű kis kóristánét tüntet ki ke
gyeivel, megpróbálta az ostromot. Pedig ő olyan 
ostromló hírében állott, ki nagyon hamar betudja 
venni azt a várat, melyet a legnagyobb hatalommal:, 
a pénzzel ostromolni kezd.

Beszélt neki az ő nagy gazdagságáról, s azokról 
az anyagi előnyökről, a miket ő nyújthat, majd ecse
telte Rózsika helyzetét; hogyha nagy művésznő akar
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tassanak. A higgadt hangon dr. Faller Gusztáv orvos
sal folyt polémia alatt czikkirónk főbb kardinális állí
tásai megczáfolva egyáltalán nem leltek, sőt bebizo
nyult az, mit különben is dr. Tóth Imre a zárdában 
megejtett vizsgálatkor közvetlenül személyesen is ta
pasztalt, hogy a zárda túlzsúfolt, hogy a benlakók 
túl nagy száma miatt az annyira kívánatos tisztaságra 
kellő gond nem fordítható, hogy több leánygyermek, 
köztük Szitnyai József polgármester és maga dr Tóth 
leánykája is oly szánalmas állapotban jutottak haza, 
hogy azt továbbra itt feszegetni nem akarjuk.

A polémia lefolyása alatt oly adatok is kerültek 
kezeinkbe, melyek azt látszanak bizonyítani, hogy e 
zárda pénzt Küld évenként a gráezi központnak- 
Erre vonatkozólag már igen rövid időn belül fogunk 
bővebben nyilatkozni. Most csak azt kérdezzük : Ki 
és miféle fórum előtt tesz ezen intézet számadást 
bevételeiről és kiadásairól ? Áli-e mellette valamely 
ellenőrző közeg, mely hivatva van az intézet száma
dásait ellenőrizni?! Ha nincs és ha eddig minden szá
madás nélkül lett e két oldalról szubvenczionált inté
zet eddigelé kezelve, akkor most már kívánnunk kell, 
hogy egy felügyelő bizottság ez intézet bevételeit és 
kiadásait nyilvántartsa s illetve ellenőrizze.

A mi Gallach János úrnak a „Hiradó“-ban tett 
nyilatkozatát illeti, arra nézve semminemű tudomás
sal nem birunk, hogy melyik támadó czikkirónk 
akarta volna rávenni, hogy a lapunkban foglaltakat 
azaltal tegye magáévá, hogy gyermekeit a zárdából 
kivegye.

Annyit azonban tudunk, hogy még mielőtt e 
hírlapi polémia megindult volna, Gallach János és 
neje Tóth Imre kerületi főorvos előtt elpana
szolták, hogy leánykáiknak alsó nadrácskái nem négy 
héten,, mint azt czikkirónk irta, de négy hónapon át 
változtatva nem lettek. Erre azután dr. Tóth Imre 
egyszerűen minden hozzátétel nélkül azt mondta, hogy 
ily esetben legjobb, ha a gyermekeket a zárdából 
kiveszik. Hogy ez a valónak megfelel, arról dr. Tóth 
Imre szükség esetén a nyilvánosság előtt fog tanú
ságot tenni.

Különben még felhozzuk itt, hogy D. görög- 
katholikus lelkész ugyancsak hasonló mizériák miatt 
vette ki a vizsgák előtt, a gyermek által folyton irt 
panaszos levelek folytán, leánykáját és ő maga js 
panaszkodott az ott tapasztalt állapotok miatt.

Há tehát az intézet mindjárt az első czikk meg
jelenésekor méltatlan támadást vélt látni, mért nem 
kérelmezte a vizsgálatnak maga elleni hivatalos meg
indítását és ha ez alkalomból kitűnt volna, hogy 
czikkirónk méltatlanul támadta volna meg, az esetben 

mi lettünk volna az elsők, kik tévedésünk és alaptalan 
támadásunk fölött egyrészt sajnálkozásunknak, más
részt igaz örömünknek is adtunk volna kifejezést.

De igy hát nézzük miből áll czikkirónk hazudása 
és rágalmazása: abból, hogy bebizonyosodott, hogy a 
zárda túlzsúfolt, hogy abban trachoma betegek voltak, 
hogy abban a tisztaságra a kellő gond nem fordittatik 
és nem is fordittathatik, hogy abból leánykák ama 
bizonyos istenadta férgekkel kerültek haza, hogy az 
intézőt bevételeiről és kiadásairól nyilvános számadást 
nem tesz stb. — A Gráczba való pénzküldésre vonat
kozólag, mint mondtuk, annak idején nyilatkozunk.

A „Selmeczbányai Hetilap11 szerkesztősége.
*

lenni — úgymond hízelkedő hangon a vén rué — 
akkor először, is kell, hogy valaki legyen a háta mö
gött, mert az a csekély fizetés, amit a színháztól kap, 
még ruhára sem lesz elég neki. Szép ruha nélkül pe
dig színésznő nem tud hatást kelteni, s legyen bár
mily nagy tehetsége, elvész, megsemmisül. Tudta, hogy 
ezzel lehet leginkább hatni s kijátszotta legerősebb 
kártyáit. De Rózsika visszautasította

— Majd először megpróbálom a magam erőm
ből és tehetségemből valamire vinni —- válaszolt az 
ajánlatra a legkedvesebb hangján — s ha látom, hogy 
az igazi művészet nem képes bűn nélkül érvényesülni, 
ha látom, hogy a közönség is csak oly alacsonyan 
gondolkozik mint ön, s ha tapasztalni fogom, hogy a 
közönség nem a művészetemet tapsolja, hanem a 
felcziczomázott divathölgyet s ha megsemmisülnek 
mindazok a szép remények, amiket magamnak festet
tem : akkor lelépek azokról a deszkákról, amelyek 
tisztességes leányoknak nem valók, elfojtom magamban 
ideálomat: a művészetet, s biztosítom önt, hogyha 
van erőm megmaradni tisztességesnek ott, hol egye
dül állok naponkint száz csábítóval szemben, képes 
leszek megélni ott, hol a tisztesség még mindig erő
sebb lábon áll mint a bűn, s inkább becsülik azt 
mint ezt; ha pedig eljön az időm, hogy szeretni fogok 
valakit, akkor, — biztosítom önt — csak olyanba le
szek szerelmes, ki meg tud engem úgy érteni mint 
én őt. Nem baj, ha szegény lesz is, mert hisz én a 
gazdagságban nem találom fel az igazi boldogságot.

A tárgy érdemére vonatkozólag czikkirónk még 
a következőket közli:

A hegybányai zárda immár a két helybeli lapnak 
állandó tárgyalását képezi hetek óta, a lakosság érdek
lődése fel van keltve, s a két lap mellett két ellenséges 
táborba sorakozik, sokan a nélkül, hogy tudnák a fel
szólamlás tulajdonképeni okát, mert most már, mint 
rendesen, más egyéb izetlen dolgokról nem kellő han
gon és nyugodtsággal foly a vita.

A felszólamlás azért történt, mert a hegy bányai 
zárda mint leány elemi iskola rendeltetése körét túl
lépte és vétett az egészséges és helyes nevelés ellen.

A hegybányai rk. elemi leányiskola, mint ilyen 
intézet, benlakás (internátué) nélkül lett épitve, illető
leg felállítva; ezen czélra megvásároltatott egy emeletes 
magán ház, hová két iskolaterem épiteltetett, s az épület 
átalakíttatott. Van benne 2 nagyobb tanterem (50—60 
növendék számára), egy kisebb tanterem, ovoda, Créhe 
egy kis szoba, a zongora-thnitónö lakása, a földszin
ten ilyen kis szoba, egy kis szoba, hol a zongora áll, 
konyha, éléskamra, kápolna, a nővérek hálószobáin 
kívül egy társalgó szoba. A két nagyobb tanteremből 
deszkafallal úgy a földszinten, mint az emeleten háló
szobák vannak elrekesztve.jhol legfeljebb 10 — 10 leány
növendék számára van hely.

Hogy az intézet alapítói és tervezői internátusra 
nem gondoltak, megmutatja azon körülmény, hogy az 
intézetben benlakó növendékek számára külön háló
szobák és egyébb mellékhelyiségek nem épültek, mert 
tanteremben deszkafallal ylrekesztett háló — azt hisz- 
szűk — sehol nincs, ilyet) nem láttunk sehol, ilyen 
háló egészségi szempontból nem megengedhető.

Az intézetben, működésének kezdetén benlakó 
növendékek nem is voltajk s csak később vállalkoztak 
a nővérek erre, még 10 jév előtt a benlakó növendé
kek száma 18—20 volt, azonban ezen vállalkozás ro
hamosan nagyobbodott a nélkül, hogy az intézet szjik 
helyei tágultak volna és,,.a múlt évben 52, ez évben 
48 növendéket vettek fék. benlakásra.

Az intézet főnöknője múlt év nyarán figyelmez
tetve lett egészségügyi tekintetben illetékes egyén által 
az intézetben levő túlzsufolás és káros következmé
nyeire, ö megígérte, hogy kevesebb növendéket vesz 
fel, csak annyit, amennyinek helye van, mig uj háló
szobák-nem épülnek; de szavát nem tartotta meg, 
hanem ezen tanévre is 48 benlakót vett fel. Ennyi 

: sok benlakó számára olt. nincs hely, sem hálás, sem 
öltözködés, mosdás, sem tanulásnál, stb. részletekbe 
nem bocsájtkozunk. j

Az intézetben való internátus olcsó havi 12--14 
frt, a külön uzsona 2 frt, zongora-tanítás 4 frt, fran- 
czia nyelv 2 frt stb., igy vannak ott növendékek, vagy 
legalább is voltak, kik havi 22 frtot is fizettek (ezt 
külön levélben nem fogja az illető apa letagadni.)

Az intézet kap a herczegprimás ő eminentiájától 
és a bányakincstártól a tisztalapból évi 650—650 frt, 
összesen 1300 frtot, ezenfelül kap fát, és az intézetbe 
járó növendékek, mint egyéb iskolánál, fizetik a be- 
iratási dijat stb.

Ezen vázlatokból látható, az intézet túllépte ren
deltetését azzal, hogy sokkal több növendéket vett fel 
bentlakásra, mint amennyinek ott helye van, s ezen 
túlzsufolás mellett a nőnevelés követelményeinek meg
felelni nem képes/ észvételt a növendékek egészséges 
és helyes nevelése eljgp. Igaz, hogy Szélaknán jó ozon- 

De önt, s az önhöz hasonló közönséges lélküeket 
nem fogom szeretni soha. Érti uram ? Ez válaszom.

A tözsér megalázva, leveretve elsompolygott.
*

S mpst a nyájas olvasó azt kérdezheti, hogy va
jon miért irodott meg ez a tárcza. S azt gondolhatja 
magában, hogy ez híég nem bizonyíték arr$, hogy az 
a kis színésznő égy másik ajánlatot nem fogad-e el P 

Én e pár sor írással csak á színésznőkről álta
lában táplált rósz véleményt akarom eloszlatni. Mert 
azok között is vannak becsületesek. Habár a közvéle
mény ítélete az, hogy a mint egy leány benyitott 

i azon az ajtón, mely miig,ölt a színészet kezdődik, az 
' ajtóban hagyta mindazon kellékeket, a fiúk szüksége- 
! sek ahhoz, hogy egy leány tisztességes legyen. Ez a 
: vélemény is, mint sok egyébb, téves.

Azok, a kik ismerik a rideg valót, akik betekint- 
j hetpek a színfalak mögé, tudják, hogy a női öltözők 
' ben még ma is, a XX. század küszöbén vannak olyanok, 
i kik készek letenni azt a csillogó fierczegi vagy király

női öltözéket, ha azért cserébe olyan árt kínálnak, 
a mit ők csak tisztességük árán válthatnak meg s újra 
felveszik azt a mosható, egyszerű kis karton ruhács
kát, melyben első alkalommal jöttek a színpadra, 
megpróbálni, ha vájjon van-e tehetségük.

Ez a fpnnebbi kép is csak egy ellesett mozaik 
az életből, egy kihalászott gyöngyszem a tengerből. 
Lehet hogy tévedek, de hisz tévedni emberi dolog. 

Poliány Zoltán. 

dús levegő van az intézet falain kivül, de nem a zárda 
helyiségeiben, vagy az iskoláktól deszkafallal elzárt 
hálókban.

Hogy miért lépték túl a nővérek a benlakó nö
vendékek felvételével a határú azt hisszük, világos; 
mert a vállalkozásból jövedelműk volt, s az is tény, 
hogy ezen jövedelem nem is lett Magyarországban fel
használva.

A védelmező urakkal az általuk megkezdett han
gon és téren nem vitatkozunk, annak semmi czélja, 
az eredmény csak az lesz, hogy a szerecsent fehérre 
mosni nem lehet; egyébként most már fölös ezen 
ügyben egy betűvel is többet Írni, a sajtó , magasztos 
hivatását” teljesítette, rámutatott a túlkapásra és czél- 
ját el is érte, amenyiben az illetékes hatóságok figyel
mét a visszaélésre felhívta; jövőre az intézetben csak 
20 benlakó növendék fog felvétetni s a hegybányai 
zárda jeles hivatását rendeltetéséhez megfelelően fogja 
továbbra folytatni. Dr. Tóth Imre.

Különfélék.
— Személyi hírek. Dr. Boleman István kir. ta

nácsos Vihnyefürdő orvosa állandó nyári lakhelyét 
Vihnyére tette át. — Fodor József városi állatorvos 
két heti távoliét után ismét elfoglalta hivatalát.

— Ferdinand Bulgária fejedelme, Mária Lujza 
fejedelemné, Boris és Cirill herczegfiakkal és édes 
anyja koburgi Clementina herczegnővel, Fleisehman 
belső titkos tanácsos kíséretében múlt csütörtö
kön reggel 8 órakor külön vonattal Szófiából váro
sunkba érkeztek és innét nyomban, nagy kíséretükkel 
együtt Koburg Fülöp herczeg szentanlali várkastélyába 
kocsiztak. Miután a magas vendégek érkezése előzetesen 
jelentve nem lett, a hivatalos fogadtatás elmaradt. A 
külön vonat érkezéséhez az indóháznál mégis nagy
számú közönség gyűlt egybe és a rendőrséget Kuti 
István alkapitányunk, Androvjcs Béla rendőrbiztossal 
képviselte. A vonat megérkezése után Ferdinand feje
delem maga intézkedett és osztotta ki parancsait a 
további teendők iránt. A fejedelem kitűnő színben 
van, de még inkább lepte meg valamennyiünket azon 
fiatalos, fris erő, melynek magas korú édes anyja 
Koburg Clementina herczegnő örvend. Ő királyi Fen
ségét, ki oly kegyes volt a régibb időkben városunk 
iránt oly nagy érdeklődést tanusilani, osztatlan öröm
mel üdvözöljük városunk közelében a Koháriak szent- 
antali .ősi fészkében és igaz szívből kívánjuk, hogy a 
fenséges asszony, kedves, szép, üde unokáival Boris 
és Cirill herpzegekkel együtt a, szentantafi várkastély 
és gyönyörű vadregényes parkjában a legjobban érez--- 
zék magukat, mert, mint halljuk, az egész nyarat ott 
szándékoznak tölteni. — Ferdinánd fejedelem és 
fenséges neje valamint Coburg Clementina herczegnő 
múlt péntken éjjeli 11 órakor utaztak el innét kíséretük
kel együtt Bécsbe és illetve Londonba, hol Viktória angol 
királynő jubileum ünnepén lógnak részt venni. A fiatal 
fejedelmi pár és a fejedelem anyja onnét ismét Szent- 
aiítalba jő és — mint halljuk — a fpjedeipmpé üdüiég 
czéljából rövidebb időt ott fog tölteni, mig Ferdinand 
fejedelem azonnal visszautazik Szófiába. A Szentan- 
talban időző magas vendégek bizonnyára városunkat 
is meg fogják szerencséltetni látogatásukkal. Különös 
érdeklődést fog kelteni a kedves kis Boris herczeg, a 
bulgár trón örököse.

A f á t y p 1.
— A „Selmecztányái Hetilap" eredeti tárezája. —

Ismertem valamikor egy tánczmestert, aki nagyon 
szerelte a piros nyakkendőt és tartlil, de ki nem 
állhatta a rántott csirkét és fátyolos hölgyeket. 
Sokáig törtem a fejemet, hogy megtaláljam e különös 
rokon- és ellenszenv nyitját, de kénytelen lévén 
beismerni, hogy gyönge emberi elmém' kis Miska p 
természetfölötti talány megoldására, czélszerűbbnek 
találtam közvetlenül ama tánczmester úrhoz fordulni 
felvilágosításért.

Ha tudtam volna, mi lesz a következménye, 
inkább beállottam volna valami tingli-tangliba zulu- 
kaffernek; mert ilyentől nem kívánnak egyebet, mint 
hogy fekete legyén a fizimiskája s a szernejt úgy pl 
tudja forgatni, mint egy 14 éves bakfis, ki meg akar 
látni egy a túlsó jobb felöli járdán haladó fiatal 
huszárhadnagyot, de a mamája miatt kénytelen bal 
felé fordítani az arczát; én tőlem pedig, mint a 
pzivifizált világ tagjától azt követelik, hogy az ismerős 
hölgyeket, fia fátyolosak is, már 1QQ lépés távolságról 
felismerjem és illendő módon üdvözöljem, pedig azf, 
hála a tánczmester úr felvilágosításának, most már 
lehetetlen megtennem, mert minden fátyolos arcz 
látásakor valami ellenállhatatlan nevetési inger fog el, 
úgy, hogy kénytelen vagyok elfordulni, nehogy a 
szeme közé kaczagjak annak a hölgynek, mint a futó 
bolond. Pedig, tessenek elhinni, eszem ágában sincs
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— Előléptetések. Herchel Imre selmeczi posta- ‘ 
segédellenőr a X-dik fiz. osztály első fokozatába, 
Mcora Sándor selmeczi segédtiszt a XI. fiz. osztály 
2-ik fokozatába lett előléptetve. ,

— A helybeli járásbíróság megvizsgálása. , 
Helmbacher Nándor ipolysági törvényszéki elnök múlt 
kedden városunkba érkezett és ez idő szerint vizsgálja 
meg a selmeczi kir. járásbíróságot. A vizsgálat ered- t 
ményéröl, mely kitűnő vezetés alatt lévő járásbirósá- j 
gunkra nézve csak dicséretes fog lehetni, befogunk 
számolni.

— Konfirmáczió. Ma lesz az ág. ev. templomban 
a méltó ünnepélyeséggel megtartatni szokott konfirmá- • 
czió, melyen mintegy 50-en — fiuk és leányok — I 
járulnak először az Úr-vacsorájához. Ez ünnepélyes i 
alkalomból Fizély Károly műlakatos saját maga által I 
esztergályozott két gyönyörű, vasból készült több ágú 
gyertyatartót ajándékozott az ^egyháznak. A műlaka
tosnak ugyanis egy fia és egy leánya szintén a kon- 
firmálandók között van.

— Szép, valóban megérdemlőit elismerés érte 
Hoffman Sándor kőpataki földbirtokost és postamestert. { 
A fővárosi posta igazgatóság ugyanis tekintettel I 
Hoffman Sándornak 32 évi postamestersége alatt j 
szerzett nagy érdemeire minden pályázat kihit detése 
nélkül legidösb leányát Irmát kőpataki postamester
nőnek, Erzsiké leányát pedig a selmeczbányai kir. 
postahivatalhoz kiadónak nevezte ki. Oly szép tett ez, 
melyet, tekintettel az egész környéken a legnagyobb j 
közbecsülésben és közszeretetben álló, immáron agg | 
Hoffman Sándor hazafias érdemeire is, nem tudunk 
eléggé méltányolni és dicsérni. A köpataki uj posta
mesternőt Hoffman Irma kisasszonyt Fekete Dezső 
selmeczi derék póstafőnökünk a múlt napokban 
vezette be uj hivatalába. j

— Tűzoltói közgyűlés. A selmeczi tűzoltó egylet i 
múlt csütörtökén tartotta ipeg közgyűlését, a mikor is 
elnöknek ismét Bephardt Adolf városi tanácsos és az 
eddigi tisztikar lett megválasztva. El lett határozva, 
hogy az őrtanyához egy önműködő villámhárító sze
reztessék be a telefon nagyobb biztosítása kedvéért. A 
közgyűlést kedélyes kirándulás követte.

— A katholikus autonómia tárgyában múlt 
csütörtökön igen népes értekezlet tartatott városunkban 
is, melyben egy öttagú bizottság választatott meg a 
választók összeírásának eszközlésére. Választó minden 
rom. kath. vallásu, 24-ik évét betöltött lakos, tekintet 
nélkül az adófizetésre. Ezen ?i választók összeírására 
kjküldötl bizottság áUfii összeírt választók lesznek 
hivatva a szeptember havában Budapesten meg
tartandó nagy kongresszus küldöttét megválasz
tani. Részünkről is melegen üdvözöljük a rom. 
kath. egyház által rég táplált óhajának teljesítéséhez 
szükségelt első és bizonyára üdvös czélhoz vezető eme 
ténykedést. Az értekezleten többen szólaltak fel és 
felszólalásaik nagy lelkesedést szültek. Megemlítjük 
még, hogy az 5 tagú központi, mind a négy hontmegyej 
esperessé^ |er(j]plre §zq|ó vámunkban székelő 
bizottságon kívül, négy albizottság a belvárosra, egy 
pedig Banka külutczára választatott és hogy a vá
lasztók összeírása f. hó 24-étől kezdődöleg három 
napon át fog eszközöltetni. Az összes négy hontme- 
gyei esperességi területen lakó választók egy képvi
selő által lesznek a kongresszuson képviselve, mig a

a hölgyeket általán, a fátyolos (völgyeket pedig külö
nösen kjpeyetnj; csak a tánozmésterrel folytatott 
érdekes fejtegetés jut mindig az eszembe s az a leir- 
hatatlanul nevettetön komoly ábrázat, melylyel a 
tánczmester fejtegette, hogy a rántott csirkét és fá
tyolozott hölgyet azért nem szereti, mert nem tud
hatni, mi rejlik a burkolat alatt.

Később azután azt is megtudtam, hogy a szegépy 
lánpzp^gtgr egy jzbep pórpl járt, valameíy
kétes világosságu estén nyakrafőre udvarolván egy 
sűrűn lefátyolozott hölgynek, ki azután hátravetvén 
fátyolét, hősünk megrettenve ismerte föl benne az — 
anyósát. .

No hát kérem, ez elegendő ok arra, hogy a 
fátyol iránt ne viseltessünk valami nagy lelkesedéssel.

De — beszéljünk kissé ^opmlyan is a dologról, 
^sakpgy^n népi értem, miért fátyolozzák el a 

hölgyek arczukat ? !
A ki szép, az rablást követ el embertársain az 

által, hogy elrejti szépségét; olyan az, mintha valaki 
a világításra rendelt lángot átlátszatlan burkolattal 
venné körül. A ki pedig kevésbhé szép, az meg már 
>a|óságps psplást követ el, a pieppyiben a gyönge, 
tévedésekre hajlandó epiberi nemet mindenféle illú
ziókra csábítja, melyekből aztán kétszerte keserveseb
ben esik a fátyoltalan való.

Nincs a divatnak az a különczsége, melyet ne 
yalami szépség hiány teremtett volna. Lám, a milói 
Venusnak nem volt szüksége krinolipra s bizo.pypra

bonti 4 esperességi területi kegyurak is csak egy 
általuk választandó kiküldött által lesznek képviselve. 
Városunk tehát e mozgalomnál Hontmegyében 
központot képez, mi csak örvendetes lehet. A 
kath. autonómia kérdésének történetét, mely tulaj
donképen az 1849-iki XX. t.-czikkel kezdődik, 
röviden a következőkben vázoljuk: Ez a törvény sza
kította el az államot a katholikus egyháztól, kimond
ván, hogy a római katholikus vallás többé nem állam
vallás, ezzel egy időben keletkezett az a kérdés, hogy 
minő hely illeti tehát meg a katholikus egyházat az 
állam szervezetében. Csak az a hely, ami a többi 
vallásfelekezetet illeti. Ez az elv hozta napirendre a 
katholikus autonómia ügyét, amely 1870-ben, most 
nem fejtegethető okok miatt, ugyan nem valósulha
tott meg, de amely most a létesülésnek sokkal nagyobb ! 
reményével kecsegtet, mint akkor. A király a mostani 
országgyűlés megnyitásakor mondott trónbeszédében föl- I 
említette; hogy gondja lesz az országgyűlés tartama alatt 
a katholikus autonómia ügyére, a kormány mintegy 
körvonalozva az uj intézmény hatáskörét, kimondotta, 
hogy ez csak ’a katholikus egyház elveinek szigorú 
szemmel tartásával létesülhet. — Tudvalevő dolog, i 
hogy a herczegprimás pásztorlevelet, és utasításokat i 
adott ki az önkormányzat szervezésére nézve.

— Rendőri hitek. Vigyázatlanság folytán Su- 
hajda József kir. külácslegény e hó 12-én a gép- 
gyalupadnál jobb keze középén súlyosabban megsérült. 
— Hernyóirtás. Életrevaló gondolat volt a rendőrség
től, hogy a hernyók pusztítására a lepkék és lepke
bábok gyűjtését kezdette meg. Mióta kihirdette, hogy 
a lepkék és bábok literjéért 20 krt fizet, seregestöl 
hozzák a kártékony állatkákat s eddig több mint 150 
liternyi — kitudja hány millió — lepke és báb semmi- 
sittetett meg. Egy év múlva bizonyára nem lesz annyi 
éktelen, csupasz kert, mint azt most láthatjuk.

— Vidéki hírek, Tüzek. Bars-Szent-Kereszten 
mnlt szombatról vasárnapra menő éjjelen tűz támadt, 
a mely 44 épületet hamvasztott el. A tűz keletkezésé
nek oka alkalmasint vigyázatlanság. — Bakabányán 
e hó 11-én tűzlárma zavarta fel a lakósok nyugalmát 

! mely azért okozott nagyobb izgatottságot, mivel ott 
már többször tüzesetek fordultak elő, melyeknél majd- 

j nem az egész község a dángok martaléka lett. De 
most szerencsére a tűz a községen kívül fekvő szőlő 

, hegyen egy borházban gyulladt ki és még más 3 
; ilynemű ház égett le. Az ottani tűzoltóság Czibulka 
I János alparancsnok vezetése alatt dicséretes gyorsa- 
' sasággal jelept pieg a vész helyén és sikerült a tüzet 
I lokalizálni, A hatóság részéről is nyomban megjelent 

Krurnp János Bakabánya derék bírája, kinek sikerülni 
fog kipuhatolni, vájjon a tüzet vigyázatlanság vagy 
vétkes szándékosság idézte-e elő.

— A „Selmeczbányai Iparoskor*4 ma, a Csók
ligetben (Kisiblye) saját pénztára javára nyári táncz- 

( mulatságot rendez, mely igen sikerültnek ígérkezik. 
■ Belépti-dij: személyenkint 50 kr., köri tagok részére 
j 30 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 

lapjlág nyugtáztatnak. Kivonulás d. u. 1 órakor ; ked- 
( vezőtlen idő esetén a mulatság a Sembery-teremben este 

7 órakor veszi kezdetét.
— Lövölde. Múlt vasárnap ismét nagyon csendes 

i volt lövöldénk. Alig egy nehányan vettek részt a 
lövészek közül, akik azonban azután annál inkább 
igyekeztek kitenni magukért. így Frieb.ert Ferencz a 
délután folyamán 6 négyest, Fiedler Gyula 3-at, Seidel 

néni dús, göndör hajzatu dandy találta föl a parókát. 
Fogadni mernénk, hogy az eíső hölgy, ki íátyolt bo
rított arcza elé, ragyás volt.

De a fátyolviselés ezenfelül még káros is.
Hány hölgy van, ki arcza szeplőit, orrocskája he-, 

gyének sohasem enyésző pírját csak is p fátyolnak 
| köszönheti.
i fis azután, mily kellemetlen az ránk férfiakra
’ nézve, ha fátyolos hölgygyei találkozunk.

Bizony, az ember csak nem oly orczátlan, hogy már 
előre is mereven rá bámuljon a közeledő hölgyre, s 
így igyekezzék a fátyol titkát kifürkészni; a nélkül 

’ pedig akárhányszor megeshetik az, hogy elmegyünk 
hidegen, közömbösen a mellett, p ki elö|t tán készek 
volnánk lejjorylni, —- ha nem volnánk az utczán, — 
c|e az az Irigy fátyol felismerhetlenné teszi az ismert, 
kedves arcz vonásait.

! S mi az eredmény és következmény ?! Az, hogy 
ama hölgy megneheztel, talán még udvariatlannak, 
neveletlennek is tart, s ezt mind a fátyolnak köszön-, 
hetjük.

Ha szeretjük a. leplezetlen igazságot, a leplezet
len valót, jogunk van szeretni. és kívánni a leplezetlen 
arczot is, már csak azért is, mert nem vagyunk mü- 
zülmánok.

És mindig üdébb, erősebb, tovább viritóbb a? á 
virág, melyet a szabad levegő, a korlátlan napsugár 
csókol, mint az, mely körül van burkolva. Tehát, 
(völgyeim, le a fátyollal! —. Basi—bozuk.

Ágoston 4-et és Belházy Gyula 4 négyest lőtt. Az 
újonnan belépett tagok közül Hlavaty József r. k. 
segédlelkész is részt vett a lövészeten s tekintettel, 
hogy először vett részt czéllövészeten, szép eredményt 
is ért el. Az első dijat egyébként szép négyesre Seidel 
Ágoston, a másodikat pedig csaknem oly szépre 
Friebert Ferencz nyerte el. Ma közgyűlése lévén az 
egyesületnek, kívánjuk, hogy azon a tagok mentül 
számosabban részt vegyenek s üdvös intézkedésekkel 
igyekezzenek polgári lövöldénk jólétét, régi hírnevének 
megfelelően és ahhoz méltóan felvirágoztatni.

Sárdobálás.
— Védelmi gyakorlat. —

(Tartotta az „Uj Arizona Kikkor11 hasábjain Babros Pokroezius, 
a felsőbb műveltség és finomság oktatója.)

Hah! ! hát ilyen mocskos kézzel zuditsz piszkot ?!
Bűzös levét ennek majd, magad megiszod. 
Ficzamitott fődet, ábsurd logikádat, 
Nyakatekertséged, — követi a bánat!
Hazug, rágalmazó ! szentségtörő bűnös !
Kétes létezésű, lavírozó kürtös!
Aljas farizeus — jogot agyon ütő —
Műrohanást tevő, komiszságot sütő!
Sárgolyómmal doblak, s véged leszen tőle, 
Félj! ügyességemnek ebben van előnye.
A hova én dobok, oda tapad a sár,
Arra a tisztázás bizony többet nem vár.
Csak amit én mondok — tudd meg vacillans nép —
Csak az az igazság, csak az a fenkölt, szép.
Ha e sárdobásom nem lesz elegendő,
Utána jön még majd az iszap -fecskendő, . . .
El fogsz hát hallgatni ? !!.. („El, mert szivem szorul.“ 
S a sajtó szelleme mély, nagy gyászba borul.)

Kis hirdetések.
(Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért egy korona 

fizetendő és felvilágosítást ingyen ad a kiadóhivatal.)

Eladó házak.
A vöröskuti utczában, az ág. evang. lyceumtól 

nem távol egy jó karban levő ház, — valamint az 
Alsó rózsa-utczában egy igen szép, jól ápolt gyü
mölcsös kert kis házzal együtt szabadkézből el
adó, —• Bővebbet megtudhatni a kiadóhivatalban.

Rózsa-eladás.
A Kálvária alatt fekvő, báró Gerambunio tulaj

donát képező kémlészi lak melletti kertben több 
mint 100 darab, magas törzsű, különféle nemes faja 
rózsa-tő eladó. — Megtekinthetők bármikor most, 
midőn a legszebb virulásban vannak, de átültetésük 
természetesen csak őszkor történhetik.

HIRDETÉSEK.

Tisztelettel felkérjük összes üzlet
barátainkat, miszerint az alant irt 
igazgatóságnak vagy az egyesület 
képviselőjének L. Berks Róbertnek 
szóló levél-, pénz- és csomag

küldeményeiket. ezentúl ne 
Hodrusbányárn hanem Alsó- 
Hámorba czimezni szíveskedjenek.

A Geranil] János József-féle egyesületi 
bányaművel igazgatósága

Alsó-Hámorban.1—3

Nincsen gonoszabb valami
mint mikor lakásunkat (ágyban, falban, 
képek rámáiban stb.) undorító rovar lepi el. 
Nagy örömmel veszik tehát házi asszonyaink 
tudomásul, hogy az újonnan föltalált és 
szabadalmazott

w Egger-féle porfúvókészülék 
radikális módon megszabadít bennünket e 
csapástól.

Hasonlithatlanul praktikusabb az eddigi 
gummi-gömböknél, e mellett olcsóbb is s 
nemcsak rovarpornak, hanem minden egyéb 
porok (u. m. desinfectioporok, bőr és gyer- 
mekhintö porok stb.) porlasztására is kivá
lóan alkalmas. — Selmeczbányán kapható a 
Sztankay-féle gyógyszer tár bán 

a „Reményhez14.
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Olcsó árusítás
Weisz Ignácz fűszerkereskedésében

Deák Fei’euez-utcza, (saját házában).

Miután sikerült Trauer Gyula ur fűszerkereskedésének összes bolti áruit igen jutányosán megvásárolnom, azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy ezen czikkeket

gT<- felette olcsón, a bevásárlási áron jóval alul árusíthatom,
míg a készlet tart.

Vendéglős, czukrász és kávés urak 
figyelmébe az. igen jó minőségű 
rum, cognac, sampanyer, különféle 

likőrökből álló készletet;

A j á n I o in:
Az akadémiai, lyceumi, gymnásiumi 
hallgató uraknak és az elemi meg 
többi iskolák növendékeinek rajz és 
mindenféle más papír, irkák, rajztáblák, 
festékek, rajzeszközök, ecsetek, tinta és 

toll-készletemet;

Az iparos és kereskedő uraknak 
üzleti könyvek (strazza, üzleti főköny
vek) és a vevők kis könyvecskéiből 

álló készletemet;

A n. é. közönségnek pedig a külön
féle fűszeráruk, kefék, festékek, stb. 
stbbiböl álló készletemet, mig az tart. 
Különösen figyelmébe ajánlom kitűnő 

szűrő (filtrir) papirosom készletét.

Egyszersmind köztudomásra hozom, hogy Trauer Gyula ur összes könyvköveteléseit is megvettem és igy tisztelettel kérem 
a t. adósokat, hogy kellemetlenségek elkerülése czéljából tartozásaikat nálam rendezni szíveskedjenek.

Az összes t. könyvre vevőknek még olcsóbban számítom áruczikkeimet, mint Trauer Gyula ur tette. Szóval, ki üzletem
ben bevásárol, az bizonyára nem fogja ezt megbánni; miért is kérem, hogy jóhirü üzletemet meglátogatni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel

Weisz Ignácz
kereskedő.

el senki

Házasulandók figyelmébe!

®
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Ez alkalmat ne mulassza HA

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy a legmodernebb 
igényeknek is teljesen megfelelőleg be
rendezett

szabóüzletemet ——

Van szerencsém a tisztelt közönség becses tudomására hozni, hogy üzletem átadása folytán, 

mig a készlet tart, igen olcsó árak mellett, 
ha a bevásárlás készpénzzel történik, 5 frt és ezen felüli összeg uián 5% engedménynyel 
árusítom áruczikkeirnet.

Ezek közül különösen felsorolom a következőket: 6—12 személyre ét- kávé- és tea porczel- 
lán és fayence készletek, mosdó készülék és asztalkák, függő- és álló lámpák, csemege készülék, 
fayence vázák és különféle nippes, virág és fayence asztaldiszek, chinaezüst evőeszközök és diszmü 
tárgyak, fali tükrök és carniss, úgymint mindenféle üvegáruk a legnagyobb választékban.

Kiváló tisztelettel

Liptay László

Tisztelettel alulírott ezennel tudomására bátorkodom hozni a városi és közel vidéki 
n. é. közönségnek, hogy a kertemben lévő

kisebb kádakkal is berendeztem.
Fürdőárak:
40 kr.1 nagy kád használata

12 jegy nagy kád használatára 4 frt 
Egy lepedő használata 4 kr.

A t. ez. akad, hallgatók, lyceumi, gymnásiumi, bányaiskolai valamint minden más 
iskolai tanulók és növendékek 1 fürdőjegyért csak 20 krt fizetnek.

A nyár tartamára

hidegviz-uszoda zuhanyokkal
áll a n. é. közönség használatára a következő időbeosztás és árak szerint: 

Regeitől 8 óráig urak,- 8—10-ig hölgyek,- 10—12-ig urak,- 12 órától d. u. 4-ig hölgyek,- 
4 órától estig urak részére.
Uszodai fürdőárak:

10 kr. hölgyek vagy urak
1 frt —1 11 V »’ >> 99 99
iskolai leány és fiú növendékek

1 kisebb kád használata ... 25 kr.
12 jegy kisebb kád használatára 2 ft 50 kr.

1 fürdőjegy
12

1
1 úszónadrág használata 2 kr. — 1 lepedő használata 4 kr.

Idényjegy külön alku utján. Úszómesterről gondoskodva van.
Kérve nagyrabeesült látogatását, maradok 
Selmeczbányán 1897. május havában.

részére
99

részére 5 kr.

kiváló tisztelettel

FIZÉLY KÁROLY
fürdő-tulajdonos,

SZOMORU-DE IGAZ, 
hogy öltözékeinkre nagyobb gondot fordítunk, mint 
egészségünkre. Ha ruháinkon a legparányibb sza
kadékot észlelünk sietünk azt legott eltüntetni, ne
hogy nagyobbodjék, de ha ez testi egészségünknél 
az eset, számba se vesszük. Egy kis köhögés, fő
fájás. emésztési zavarok stb. mitsem tesz az ? Ügyet 
se vetünk rá. Hát ez vétkes könnyelműség, mely 
később keservesen megboszulja magát rajtunk, mert 
valamint a kis szakadékból nagy lesz, épp úgy a 
kis bajból nagy baj keletkezik, ha kellő intézkedés 
nincsen kéznél, A legtöbb betegség kútforrása a 
gyomor rendetlen működése a mit — idejekorán 
használva Egger kellemes izü Sodapasztillája csak
hamar beszüntet (1 doboz ára 30 kr.) A tüdő, 
torok és mellbajok köhögéssel rekedtséggel s el- 
nyálkasodással kezdődnek. Egger kitűnő izű Mell
pasztillája megóv bennünket a bajtól teljes biztos
sággal. (1 doboz 50 kr. és 1 frt. Próbadoboz 25 
kr.) Minden gyógyszertárban kaphatók. Főraktár 
Nádorgyógyszertáp (Dr. Egger Leó és Egger J.) 

Budapest, Váci-kőrút 2|.

/---------- ------------------------------------
a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyra becsült tudomá
sára hozni szerencsém van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok
• kiváló tisztelettel 

üzemmel György 
szabóűzlet-tulajdonos.

A nyári idényre

D
ús választék I


