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Az iskola egészségügye.
i i .

Az 187(>-ban megteremtett és egészség
ügyünk emelésélten korszakot alkotó közegész- j 
ségügyi törvény áldásos hatása , már most i 
minden irányban nyilvánul : azonban még 
számos és fontos intézkedésnek foganatosítása 
hajótörést szenved a köznépnek saját érdekei 
iránt tanúsított indolentiájában és tudatlanságán, 
így pl. a többi közt a nevezett törvény 20.,
21., 22. és 23-ik §-ai azon kötelező intézkedése
ket tártál mázzák, hogy a 7 éven aluli gyerme
kek betegség esetében orvos által .gyógykezel
tessenek. Es mégis mit látunk? Azt. hogy nem
csak nálunk, hanem széles e hazában majdnem 
mindenütt, a közigazgatási hatóságok erőlködése 
daczára, a törvény eme üdvös parancsa Írott 
uialaszt marad.

Népünknek a közegészségügy iránti érzéke 
csak úgy lesz felkölthető, az egészségügy ta
nainak csak akkor lesz meg általsnos jótékony 
hatásuk, ha köznépünk szellemi vagyonává vál
nak. ha a test és szellem egészsége, öntudatos 
eljárás és életmód által védve lesz.

Ezt azonban csak úgy érhetjük el, ha az 
iskola ezen ügyet teljes erővel felkarolja. Trefort, 
volt vallás és közoktatásügyi ministerünk elren
delte az egészségtan alapelemének az iskolában 
való tanítását és mig ez nem történik, addig- 
közegészségi viszonyaink emelésére czélzó min
den törekvésünk teljes sikerrel koronázva nem

TÁR CZ A.
Piros pünkösdnek hajnalán . . .

Piros pünklisdne/c hajnalán 
Korán jel kelt két kis leány,
Piros rózsái szedtek sokai 
Ményasszon yi koszom nak.

Piros pünkösdnek hajnalán,
Rózsát szedett két kis leány,
S  amint kötözték az alatt 
Az egyikünk sírra /akadt.

Hó fedi el a vidéket . . .
Hó fedi el a vidéket 
És az eget hanta fátyol,
Szakadozik oszladozik,
Néhol itt ott messze tárol 
Szürke égen, fehér tájon 
Messze lenn a I álltai áron 
Egy csillag eziiJ sutjára,
Világit csak egymagába'

llóral födött táj a szivem 
Pórus kedrt'in léli napja 
Parna felhő ül szintemen ;
Sötét bú na'.- ár nyalatja,
Felhőkből kiyyult reményem 
Szép suyára csilitnj képben.
Pár sztíz felhő száll eléje
Átsüt rajta tünde fénye. Szi/assy Iván.

A tanítónak e tekintetben kettős a fel
adata :

1. Igyekezzék elhárítani mindazon hátrá
nyokat, a melyek az iskolai életből kifolyólag, a 
felügyeletére bízott gyenge gyermekek testi és 
szellemi egészségét netán veszélyeztetik és

2. Törekedjék az egészségtan alapelemei
nek a gyermekekbe való sikeres oltása által 
azokat népünk közvagyonává tenni, mert ez a 
betegségek ellen a leghatásosabb módszer.

Kiilsü káros Indítások az emberi testre az 
élet egyik szakában sem bírnak oly mélyen 
ható befolyással mint a szervezetnek még ido
mítható, ellenállásra képtelen, az iskolai évek
nek megfelelő szakában. Akárhányszor találko
zunk emberekkel, a kik egész életükre kiható, 
oly testi vagy szellemi fogyatkozásban szen
vednek. a melyet az iskolában szereztek. Ilyen, 
iskolában szerezhető betegségek pl. a gerincz- 
oszlop elferdülése, a rövidlátás, emésztési zava
rok. tüdobajok . a hangszallagok betegségei, 
vérkeringési zavarok és heveny ragályos beteg
ségek. A tanító azonban ezekkel szem nm te
hetetlen, mert mit basznál az egészségtannak 
legbebatobli tanítása, ha az iskolai épület, a 
tanterem berendezése, az iskolaterem ablakjai 
stb. az egészségnek homlokegyenest ellen
keznek.

E szempontból kiindulva a ta ntézü
hatóságainak figyelme a következőkre irá
nyuljon :

1 Azon sajnos körülményeknél fogva, hogy 
az iskolai épületek és tantermek berendezése

Régi báli tudósi fflfeok.*)
Irl;i: ’3'«l la K ó l a .

(Kivid:) Madeiiioiselle
Műdet,loisclle Clarüse de ### 

in Pressburg
im Klostcr dér llocliw. I•rsulinermncn.

Tettes Takáts k in e jn s  l r szires alkui mutossá,járul. 

(Délül:) Tis/.a-Ks/.lúr, le 24 jnnvier ISIS.
Ma chére (ousitte,
de suis heureusc t/ne le jottr de rőtre féle tnc 

fottrtiisse l’occasion tle vaus crpritner ttics sentiments 
hint a/fectneux, cl de vttns fairé parrenir les roett.r ipa 
j'adfesse chtupte jottr ti la Proridettce pottr rőtre buttheur.

I 'ötre consine tpii rons aiine telidre,ment
Jeannetle.

(Egy kiilöu nagy papiroson :) Elles jó kis klári- 
szom, ne lmragugy hogy ez olyan lsuna Írás és a ’ 
papiros gyűrűdön de. a - Speizban irom fázik mind a ’ 
liz körmöm és minduntalan a' zsebembe kell rejtenem 
leveleméi mikor hallom a ‘ Lolli néni vagy a - Kulisárné 
jöltél. Azl a' Eranü/.ia levelet mint sejtheted Monsieur 
Lemouton irat táti a velem persze azl hiszi szegény hogy 
a' magam fogalmazása, de biz én a Mriel’slellerbiil irtain 
ki meri nem lenne éidemes a ‘ le jóméi törni mikor úgyis 
tsak in akarom neki d a' szivem szerint meg mondani, 
liogv az Isién éltessen >de.- kis Klariszom drága sAvcis 
kein és szeresnél engemet.

De ez.tet nem tsak ezérl irom, hanem az. r tis hogy 
le írjam neked a ' lennap ehdti nagy báli Kállób: n oll 
voltunk mind tsudálalos volt én olyat álmomba se lát

csak igen ritkán és kivételesen történik orvosi 
szakközeg meghallgatásával — bár e tekintet
ben Ilont vármegye tevékeny alispánja dicséretes 
példával jár elő, mert akárliú nyszor láttam öt 
az iskolát vizsgálni, ez mindig megyei főorvos 
közreműködésével történt —- letöleg- érvényesít
sék bi folyásukat arra, hogy az iskolai épület 
szerves anyagok bomlásai termékeivel telitett ta
lajra süppedös ne építtessék.

Továbbá lehetőleg minden oldalról szaba
don és csöndes környezetben álljon, hogy a 
nap sugarai az iskolai épület minden oldalát 
naponta lagalább egyszer érjék.

2. A előadási terem hossza olyan legyen, 
hogy I* utolsó púdban ülő gyermekek a fali
táblára Írottat megerőltetés nélkül láthassák. 
11a föltesszük, hogy pl. a fali táblára írott he
tük 3 cm., úgy a tanterem hossza lehet 10 
méter.

A szoba mélységének, vagyis az ablakfal 
távolságának a szemközt levő faltól olyannak 
kell lennie, lmgy az ablaktól legtávolabb ülök 
is elegendő világosságot kapjanak.

3. Az egészség ellen legnagyobbat attentátu- 
mot követünk el akkor, lm 1 tanterembe igen sok 
gyermeket zsúfolunk. Egy gyermekre eső levegő 
szükséglet 5 m3. Ha feltesszük, hogy a tanterem 
hosszaH m., a magassága 4 m.igy levegő köb- 
tartalma 320 köbméter lesz. Egy ily iskolate
remben G4 gyermek fér el. Már most akárhány 
olyan tanteremben — tapasztalásom szerint — 
van 80 -100 tanuló is, hogy lehet ezen. a gyer
mekek egészségének komoly veszélyeztetését

tani igen jól mulattunk ez volt az én első bálom ott 
volt Jósika .Miklós is és képzeld nekem a szépet tette 
most jölt ki a katonasághul. Szeretném tudni kedves 
Klariszom miért ne volna szabad nekem neked mindeztet 
meginti mikor te tsak fél esztendővel vagy fiatalabb 
énnállam, de okos vagy és tsak az a klilömbség köz
lünk. hogy te az Apáczaiknál nevelkedői én meg itthon 
és szerelném tudni, hogy miért ne mondhassam el 
ezeket neked mikor tégedet is tsak úgy el vittek volna 
a' bálba, mint engemet ha itt vagy és te is éppen oly 
jó mulattál volna. Eraulen Klöpplspits meg Monsieur 
Lemouton ugyan adna nékem ha meglátnák ezt á’ 
levelet. De az tsak tiszta szekirozás hogy én ne Ír
hassam le neked a' tennapi bált jaj, de hol is kezd
jem tsak !

Tudod János hátainak KáHóban szép Kastélya 
van azzal a híres Elysiummal olyan gyönyörű kert 
hogy a' szegény Mária A n tói netté Trianoni kertje sem 
volt klilömb. l’omaranes és tzitrom terem ottan Papagey 
madarak beszélnek a fákon van közte a’ ki hat nyel
vei is tud még ludiancr nyelven is. Van ott Majom 
akkora, mint egy Granaléros de ezért illedelmes meg- 
süvegeli a' D imákat csak a szegény Zbisko ur 
járta meg vele. a' inalheurje van hogy igen hason
lít a' Majomhoz es mikor a' hátaival az Elv-ium ker- 
lyéhen járt eltszer tsak leszalad a' fáról az a nagy 
ritka Majom « < attyalijál sejditvm <» benne megöleli 
kebelére szorillya tsókolja és örömkönnyeket hullat 
hogy hos>/.u időnek ulánna az ó famíliájából valóra 
talált. Szegény Zbisko Injába kiabálja Sóba bizony! 
Diabelien mater! Apagye! a' majom tsak mm ereszti 
nem használ semmi debaohálás semmi erőszak és a ’ jó 
tisztelendő ur nem tugya b rázni a nyakáról az alkal
matlan kedveskedni. A bátsi úgy katzagott hogy nyi- 
lalást kapott az oldalába végre hívta az inasokat a*) Kiss Ju/sof „ H é f  cziinii s művészeti heti
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szívelni erről, gondolkozzanak, a kiket illet és 
a hűl ezen abnormális viszonyok előfordulnak.

4. Az iskolaterein ablakai nagyok legye
nek. hogy elegendő világosságot szolgáltassanak 
és úgy legyenek alkalmazva, hogy a világos
ság helyes irányban jusson a tanterembe. Az 
iskolaterem ablakaira azon szabály volna föl
állítandó. hogy a padozat térfogatának 20‘7-át 
képezzék.

Ezen kellék az eddigi iskolák építésénél 
figyelmen kivid hagyása még sok iskolánál ész
lelhető. Pedig a világosság neiuesak frissitöleg 
hat reánk, hanem szellemi erőinket is éleszti.
A ki sötét szobában sokáig kénytelen lenni, 
mogorva és bágyadt lesz. A világosság beesé
sét akadályozni nem szabad, mert ez által a 
tanító és a gyermekek kedélyére bénitólng j 
hatnánk. Annyi bizonyos, hogy egy 04 gyer
mekhez berendezett tanteremhez legalább is 4 
fent említett nagyságú ablak kell.

5. A szükséges levegömegujitás ezéljából
ventilátor alkalmazandó, a melynek legegysze
rűbb készüléke a felülről való nyitással készült 
felső kis ablakfél. Minthogy népiskoláink leg
nagyobb része ventilátorokkal ellátva nincsen, 
a tanítók pedig eddig a közegészségtani isme
retekkel nem igen foglalkoztak, az iskolater
mek levegő megújítására súlyt nem fektetnek, 
hanem az órákig tartó előadások alatt az ajtó
kat és ablakokat bezárva tartják, ennek szo
morú hatása a szegény gyermekek halvány 
arczairól tisztán leolvasható. (Vége köv.)
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Az ezredéves ünnep.
A Magyarország ezredéves fennállásának megün

neplésére vonatkozó miniszterelnöki előterjesztés tárgya
lására kiküldött bizottság jelcnetéséböl a következő 
pontokat vesszük ki :

Első azon intézkedések között, melyek egyenesen 
a bonalapitás es ezerévi fennállás megünneplésére és 
jelképzésére szolgálnak, azon helyeknek obehszkekkel 
vagy más hasonló emlékekkel leendő megjelölése s így 
a vidéknek ez által is az ünnepély színterébe vonása, 
a mely helyekhez a honfoglalás egyes főbb mozzanatai 
fűződnek vagy ily emlékek elhelyezésére kiválóan al
kalmasak.

Árpád és vezérei emlékére 7 ily pontot jelöl meg 
a bizottság, hová lehetőleg kőből, de mindenesetre 
szikla-szilárd, hossza időre szóló anyagból készült, na
gyobb kültségbe nem kerülő s egymástól eltérő alakit 
emlékoszlopok lennének állitandók. Es pedig:

I szűr A munkáesi várhegyen u. m azon a pon
ton, a hol a vereezkei szoroson beköltözött magyarjaival 
Árpád első megállapodását tartotta és az elfoglalandó 
uj haza biztosítására a legelső erődöt i melle.

2-szor. A nyitrai Zoborhegyen, Nyílra vára s vele 
az > jszaknyugati országrészek elfoglalásának és Szva- 
topluk morva nagyfejedelem vezére Zobor legyőzésének 
emléken-.

3 szór. Az ország nyűgöt’ határpontján a Morva 
vizének a Dunába torkolásánál fekvő sziklára épült 
dévényi vár romjain, mely vár már a honfoglalás elölt 
a morva fejedelemnek idejében, mint ezek egyik szék 
helye fennállott, s a honalapitást közvetlenül követő idők 
harezaiban mint határvár Pozsony nyal együtt — 
szerepelt.

4 szer Pannonhalmán, a melynek hegyére Pan
nónia meghódítása után a honszerző Árpád fellovagol
ván, a hónainpitás szerencsés befejezéséért hálákat adott 
s a dunántúli országrészt a saját nemzetisége telephe
lyéül választotta * és a mely ponton Szent-Irsván épen 
nagy őse Árpád iránt való kegyeletből az ország leg
első főmonostorát alapitá.

szőr. A zimonyi várhegyen, a mely a már Ár
pád által meghódított Szeremsogn'ok s vele a magyar 
birodalomnak déli határkövet — Helgráddal szemben 
— képezte s képezi, és a mely helyen későbbén a 
magyarság sót az egész kereszténység egyik legdicsőbb 
hőse lluuyady János nemes lelkét Kapisztrán karjai 
között kilehelte.

i; szór. A tiszta magyarság lakta altöldi síkon, 
Pusztaszeren, -  a régi templom romjai mellett — 
mint a hol Árpád és vezértársai a legelső nemzetgyű
lést tartották s ezredéves alkotmányunknak alapjait 
lerakták.

Végre a mi az erdélyi részeket illeti : miután a 
honfoglalás némely eseményével állítólag kapcsolatos 
Dtiés, de különösen Eskülló félreeső fék vésitek es igy 
emlékoszlop állítására meg nem felelők ;

7-szer. A brassói Czcuk-hegy ormán, mely az or
szág délkeletibb városa s a Székelyföld háromszéki 
síksága felett emelkedik s a keleti közlekedésünk lő- 
vonalát képező predeáli vasút alatta halad el, és a 
mely páratlanul regényes fekvéséiül fogva egy ily 
nagyobb .szabású emlékoszlop felállítására rendkívül 
alkalmas.

Ezen intézkedéssel kapcsolatban amaz óhajának 
ad kifejezést a bizottság, hogy a vidék egyes városai
ban tervezed szobroknak leleplezése az ezredévi ünnep
ségekkel hozassák kapcsolatba, a mint az a kolozsvári 
Mátyás szobor és a székesfehérvári Szent Islván-szoborra 
nézve máris tervbe véve van.

Az ezredéves fennállás jelképezésére szolgáló állan
dó alkotások között kétségkívül a legnagyobb fontosság
gal bir a második a magyar állam megalapítását jelképző 
szobornak, illetőleg diadalívnek vagy ehhez hasonló 
építménynek felállítása, illetőleg felállításának törvény- 
hozásilag való elrendelése.

Az ezredéves ünnep megtartására vonatkozó eme 
| javaslat olvasásánál önkénytelenül a mi „houvódemlé- 
j künk" re gondolunk, melynek alapjára mái évtizedek 
j előtt összeénekelltluk s összeműkedvelőztünk egy tekin- 
i télyes összegei, mely összeg azonban az utóbbi években 
l csak kamatoztatás által növekszik, egyéb oly módon 
j nem, melylyel szellemi hozzájárulás is van egybekötve 

A kiállítási helyi bizottságnak újból figyelmébe 
ajánljuk a houvédcmlek ügyét ez alkalommal is!

Különfélék.
Lesz kötszövögyárunk. Illetékes helyről 

azt az értesítést nyertük, hogy kötszovőgyár, 
illetőleg egy ilyen iskolának létesítése befeje
zett tény!

Még e hóban Selmeczbányára jő a „Weisz- 
czég“ képviselője, a ki az iskolát tavaszszal 
életbelépteti.

Egyelőre 30 növendék vétetik fel; ha ezek 
kitanultak, újabb 30 stb. inig 500 kitanult nö
vendék leszeu, mely személyzet úgyszólván egy 
iskolának a tartozékát képezi.

A kitanult növendékek részint magában a 
létesítendő gyárban nyernek elhelyezést, részint 

j haza kapják a kötőgépeket; anyagot a gyár 
szolgáltat s a kész munkát is a gyár veszi át. 
A napi kereset 50—60—70—80 krajezár, sőt 

| 1 forint is.
A szerződés a kormány és a vállalkozók 

között már meg van kötve oly módon, hogyha 
még esetleg egy másik vagy harmadik, legfel
jebb 500—500 munkást foglalkoztató „iskolára* 
volna szükség Selmeczcn vagy környékén: a 
vállalat ezt felállítani tartozik. A gyárban fiuk 
is nyerhetnek alkalmazást, nem csupán nők.

A szövőiparvállalat létesítésének a terve 
is közeledik már a megvalósítás felé.

A szövőszékek állítólag már útban vannak 
s az angol vállalkozónak tanítómesterei nemsokára 
ide érkeznek, hogy beavassuk a gépkezelésének 
titkaiba a jelentkezőket.

— V öröskereszt-egy let tink e hó 14-iki köz
gyűlésének, mely főispánunk ö méltóságának elnöklete 
alatt tartatik meg, egyebek között ama díszoklevél á t
adása is tárgya lesz, melylyel dr. Stnller Gyula orvos 
egyleti pénztáros legmagasabb helyről kitüntetve lett.

— Élj eayzés. Balázsy Imre m. kir. bányatiszt 
Hegybányáu eljegyezte Szép Aranka kisasszonyt, Szép 
Sándor bányakincstári hivatalnok szép és. kedves leá
nyát. Tartós boldogság kisérje frigyüket!

— Deák Ferenc* emlékezete. Városi törvény- 
hatóságunk következetesen feleleveníti évenként a haza

kik ki szabadították szegény Zbiskót az ölelő karok 
közzttl. Ezt a majmot tennap láttam libériába szolgált 
ó hozta he a' berbateát a Dámák majd nyaválássá 
lettek a Gavallérok nevettek Jósa Gyuri meg Brúdert 
ivott vele, de olyan forró krampampultval kínálta meg 
hogy a szegény állat kinnyában felszalatt a' luszler 
legtetejére s tsak úgy lehetett onnan leszedni hogy 
eloltogatták a' gyertyákat. Egy inasnak meg is harapta 
az ujját. Lántzra kellet verni ollyan dühös lett.

Jaj de már a' középül járok pedig még az elején 
sem voltam. Lelkem annyian voltunk hivatalossak a - 
bálba hogy el se tértünk mind a kastélyban. Mi Poldi- 
ekhoz szálúink vis-á-vis van a' házuk de azért igen 
nagy ut onnan odáig majd mingyárt el mondom mért. 
Édes kis Klári szom ha látnád mitsoda ruhám volt. 
Belsbül hozta Apám I ram bárom szakasztott egyformát 
Lottinak Ióninak meg nekem. Ez az ugymondotl Em
pire toitette Párizsban viseltek a Napóleon udvarába 
de Betsbe tsak most járja nállunk meg egészsz. uj módi. 
Arany tsillagos rose de t'liine moussclinc felöl igen 
rövid, mer a dereka a hónod aljánál kezdődik mag 
decolletirt is alul is igen rövid es ki láttzik a ' fehér 
selyem strimpfli Parányi kis selyem tzipcllősl kötöz 
fel kozzá ■■•/. ember vekpny galnndal mert tsak úgy 
marad meg a lábán keresztbe kell kötözni a galandot 
tsaknem egészsz tárgyig. Tündér széb Ilonának lehe
tett illyen toilettye ezupa bab és arany pillangó. Fáz 
tutik is benne eg\ kiisit. A bajunkat ollvanra fésülték 
mint a mythologn- beli Görög Isten asszonyokét elöl 
simán le a fülünkre két oldalt hátul fent pedig eggy 
kis konty, semmi toupé, lökni vagy uukli.

Mikor felkészültünk át kelletett jutni a' kastélyba 
tsak hogy <z nagy mizéria ám édes lelkem. Gondoljad 
mög hogy térdig éró sár vólt es mink a mi Sylpbid 
ruhánkba! Kotsiba ülésről szó sem lehetett de hiszen úgy

s tsak hanniutz lépés a' distantzia. Poldi bácsi hát elé- 
rendelte béresseit a kik ölben vittek átal bennünket a 
sáros utzán a kastéllybe. En falusi leány vagyok ked
vesem nem szeretem a tinyáskodást de ez mégis bor
zasztó vólt mert ezek a parasztok nem tsak a bajukat 
de a' ködmöuyüket is disznó ’sirral kenik. Mikor az 
utza közepén gázolnak velőnk a ’ béresek ettzere szörnyű 
sikoltozás ballattszik. Hátra nézek hát Lolti sikolt, 
mert észre vette hogy az ő beresse voltaképpen nem 
béres, hanem Jósa Gyuri a ki ködmönt húzott és bá
rány bőr sipkát nyomott a fejébe. Erre az illetlen 
tréfára Asszony Anyánk kereken meg monta hogy kö
vesse meg magát ötsém uram, mert ez szemetlenség. 
Józsa Gyuri meg azt monte hát letegyem a- leány- 
asszonyt '{ Erre meg Lotti is kiabált hogy ne Vissza 
vigyem hát ? inóngva Józsa Gyuri annak én tsak örü
lök mert vissza most már hosszabb az ut mint odáig. 
Vigye hát tsak előre az urat pedig vigye el az ördög, 
monta Asszony Anyánk mire mindenek jót nevettek.

A‘ mi ritkaság nyáron kint van az Elysiumban 
az mind beköltözött a' kastély száláiba. A- pomarancg- 
a' tzitromfák az exoliseli virágok madarak. A’ nagy 
sz la körnvöskörül Veleulzei tükör vólt, legalább is 
száz. T íz társzekeren hozatta a' bátsi egyenest Velen- 
tzébül hol mint mongyák az utza mind tsupa viz a' 
hogy nállunk meg tsupa sár. Mikor I mentünk már ott 
vólt a' uagy vendégség ón azt billeni vannak vagy 
százezren mért a sok tükör mind egymásba láttzott 
és a szála is ollyan vólt, mintha nem vólna vége 
hossza A gyertyák és tarka chineser lámpák pedig 
szinte milliómnak tettzettek a - tükrökben igazán vakul
tunk bele. Alig telepedtünk le megszólalt a' Glocken 
spiel. .V bátsi lm jól emlékszek Antwcrpiáhól hozatott 
eggy aranyos lábas üvegtornyot a' nii teli van kisebb 
nagyobb harangokkal a' maschine kalapátsokat mozgat

azok verik ki a legszebb melódiákat. Don Juan minét- 
tyét niusikálta a ’ Glockenspiel.

De lelkem mégis szebb ám ennél a' Bihari rausi- 
kája. Ez a? bires Izigány az ámbituson húzta a' nyitott 
ajtóban liarmintzad magával. Tsak trombitássá és táro
gató sípossá vau négy, brugóssa három. A’ tzigáuyok 
mind ezüst sujtásos veres libériában vóltak Bihari maga 
meggyszin posztóban, de a posztóbul alig láttzott ki 
valami az arany paszománttul. Mongyák hogy a hege 
ditje igazi Cremonai ezer arany forintot ér, de szól is 
úgy mint ha igazán aranybul volna.

Első vótt a palotás tánlz és én reád emlékeztem 
Édes Klarisz, mert mikor az Eszlári ebédióben tanultuk 
mindig te vóltál a Dáma én pediglen a Gavallér — 
keszkenőt kötöttem a karomra. Mostan lyány voltam a 
Gavallérom meg Jósika és eleinlén igen szégyeltem 
magamat tudod lelkem uem tréfa az mikor az ember 
először megyen bálba és annyi szem nézi hát még itten 
ebben a' tükrös szálában a hol százszor láttam magamat 
is a Gavalléromat is Bizony annyit láttam, hogy körül 
se mertem tekinteni. Ettszer tsak nagy nevetés balatt- 
zik. Felpillantok hát látom, hogy Jósa Gyári Lottival 
járja igen módossan igen tsinossan de az ortzájának 
az egyik fele sir a másik pedig nevet. Az ármányos 
persze ortzájának a ’ nevető felét fordította Lotti felé 
és szegény néném nem vett észre semmit de a ’ ven
dégek látták a' nagy komédiát és kntzagtnk. Végtére 
Lotti is megtudta hányadán van veres let mint a pulyka 
kakas és legottun kiállt a tántzból. így vau az lelkem 
ha az ember huszonnyóltz esztendős korában is bálba 
megy ugyan megjárta szegény néném. Ez után a bo
londos Jósa Gyuri erőnek erejével az oldalt üldögélő 
kövér Szklabinya Knnanokat akarta tántzba ragadni 
alig tudták meg szabadítani körmei közzól a' jámbor 
Eótisztelctü urat ki tüzet és mordiút kiáltott. Jósa Gyuii
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bölcsének emlékezetét és pedig mindig a február-havi 
közgyűlés alkalmával, a tárgysorozatba első tárgyúi 
Vt.vén az emlékbeszédet, illetve most már évek óta 
|)cák egy-egy beszédének felolvasását. K lio Ifién  is 
(.,rV beszéde kerül felolvasásra.

A M-liiieexlHinyai r  Katii S/.enl-|>z**cbH- 
\ o e g > ó l a I 'czok lá iiezin tila lxáua folyó hó 

minden tekintetben sikerültnek nioudliató. Még 
szökőkút is volt a teremben, deli növényektől szege 
Ive/.ve. s az a tarka, élénk kép, mely előtte nyüzsgőit 
legjobban mutatta a derült hangulatot , mely meg 
nem fogyva, a késői reggeli órákig áldozott daruéval 
lierezeguek ; a föérdem első sorban az Oesovszkv- 
MarKovits Mária úrnő elnökkel Krausz Kálmán rendőr- 
főkapitány és Wieszner Adolf bányatiszt főrendezők
kel együtt működő rendezőséget illeti , mely min
dent elkövetett, hogy e mulatság sikerei emelje. —
|.'ol kell említenünk a ( ’ziezka Sándor karnagy veze
tése mellett bevonult és szerepelt a bigotphon zene
kart, mely eredeti álczázasával és gyakorlott játékával 
aratott tetszést. Már már azt hittük, nem részesülünk 
több meglepetésben, midőn zeneszó mellett bevonul egy 
kis csapat, lobogóként óriási táblát viven elöl. melyen 
tarka képek ábrázolták, bővebb magyarázatul, a kissé 
fátyolos kuplékat. melyeket ama kis csapat, zenekisé- 
iet mellett, előadott. A képmutogató, s áruljuk el. 
c bohóság értelmi zeneszerzője, nem más, mint k i
fogyhatatlan jókedvérül ismert Iluber József, torua- 
tanitó. — Egész hasábot- kellene kitöltenünk , ha 
minden jelen volt álnrezost le akarnánk Írn i: csak azt 
mondjuk el még, hogy a híres Kneip orvos is képvi
selve volt néhány páoziensével. A hölgyek jelmezeire 
meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak nagyohhára érté
kesek, de Ízlésesek is voltak ; kár, hogy aránylag sok 
volt a néző és kevés az álarozos, mi azonban nem 
gátolta a tinóm pajzánság és élez jókedvű nyilvánulá- 
sait. Kifogásolnunk kell azt, hogy az étteremben nem 
volt elég székről és sörös pohárról gondoskodva. — 
bocsássák meg nekünk a jelenvolt hölgyek, hogy név* 
szerint fel nem soroljuk őket, de minek a viruló bok
rétát szálaira szedni. Azt hiszem , e mulatság édes 
emléket még sokáig fogják a resztvettek megőrizni.

Álavczos.
— A Szc li <-E rzsébe t iiöegywiilH á ln iczo s  

táuezv igalm áró l még külön tudósítást is kaptánk, 
mely mintegy kiegészítő részét képezi az előbbinek, s 
melyet alábbiban szószerint közlünk, a bevezetés elha
gyásával. A tánczmuliitság minden tekintetben sikerült
nek mondható, nemcsak a rendezést illetőleg, melynek 
lelke Ücsovszky-Marknvils Mária úrnő, c mind n szépért 
és nemesért buzduló hölgy , kinek Krausz Kálmán, 
r.-főkapitány és Wicsner Adló, bányatiszt fáradhatlanul 
segédkeztek volt. de sikerültnek mondható az anyagi 
oldalt tekintve is, mennyiben oly szép számú közönsé
get régen látott valamely jótékony ozélu mulatság. 
Igaz. hiányoztak nehányan , kiknek, mint hallottuk, 
már jelmezük is készen volt, s kik, nem tudni, mi ok
ból, fölöslegesnek tartották ez álarozos tánczmulatságot 
jelenlétünkbkel megtisztelni. Bocsássák meg e sorok

azt monta hogy neki rósz a’ szeme és a tsupasz pir.os 
áhrázat meg a’ kék selyem reverenda után a’ Kauano- 
kot asszony személlynek vélte és mint illedelmes úri 
ember nem tűrhette hogy petreselymet árullyon. Ki 
ne mondhatom milsoda sok bolondságot üz ez a Jósa 
Gyuri igazán halálra nevethetné magát az ember ha 
tréfái nem volnának ollyan paraszlossak.

A’ palotás tántz után következett contre danse 
pólyák tántz minét és waltzer. A’ wallzert Jósika igen 
tudja Bétsben tanulta katonaságában szinte szédültem 
úgy meg forgatott. Ez a’ Jósika nagy conrmaeher de 
a' magyar beszédét nehezen értem mert ó immár amaz 
uj szavakkal él melyeket Kazinlzy Fereiitz tsinált. 
líggy mondását megjegyeztem, hogy is van tsak ? Ke
gyed hájkörében paradies e terem csupa ód a lég árny 
sehol s a kedély mélyén visszhangzik az üdv zenéje Ha 
volna valaki a ki eztet nekem megmagyarázná !

Mikor éjfél felé vatsorához készültünk Jósika azt 
monta , hogy most következik a szituéra. Vájjon l'ran- 
tziául van ez V Nem értem csak azt tudom benne van ; 
u’ su és a uhuira. Vagy talán az Olasz signora lenne j 
más ejtés szerint? De nini tsak most veszem észre, j 
hogy tudákos dologba elegyedek holott biz én nem 
vagyok mestere az ilyesminek még a ponetnationra se 
tudok ügyelni de hogy ne sikkasszak el belőle sokat 
nesze egy tsomó : ; ;  ; . . .  !!! ? ? ? Mert hogy van azt
tudom de azt nem tudom hová kell rakni a magyarban

III va tértem a’ báltól lelkccskéin! Mikor veget 
‘̂tt az a furtsa szünóra a’ Dámák maguk szaggatták 
a poni: rantsot a ’ fákról még friss szálló is váll tőké
i n  azoknak a' kik szüretelni akartak hej de jobb ez 
tsak Tó ván és Mádon Azután megint tánlzoltunk ollyan 
8°kai l.ogy abban a ’ kis fzipcllósben ugyantsak fajt 
a lábom. Jósa Gyuri elakarta járni a1 Kállai kettest

írójának, hogy nem adhatja a jelen volt hölgyek teljes 
névsorát, de az. uralkodó jókedv mellett lehetetlen volt 
statisztikát összeállítania, csak néhányat sorolhat fel, 
kik remélhető!.ig nem haragszanak meg e kis iudiszkré- 
czióért, hiszen levették álarez.ukat Két éjjeli őr s egy 
< j királynője Arlholdie , Wagnerné úrnők és Justus 
Hlma kisasszony Lőcséről) a jelmez disztingváltsága által 
tűnt ki Az antik \ilúgot ki t bájos maszk képviselte 

I római jelmezben Takátsne urno és Zanz.olto Vilma 
kisasszony Krausz Lujza kisasszony franczia szellemes
seggel franezia hölgyei ábrázolt az empiret követő idő
szakból; s ki tudja, hány titkot fedezett fel a kél 
kányavetónó (Lévay Anna és Groszmanu Mari kis 
asszony), kik eleven li-rniészetesseggal feleltek meg je l
mezüknek. A szép halászleány fAschuer Adél kisasszony , 
láttára nem csodálnák ha minden férfisz’v halaeskáva 
szeretett volna változni; még a távol Japán is képvi
selve volt életliü, csinos jelmezzel, melyet kecsesen 
viselt Baohratyné unió. Hogy a férti közönségnek is kijus
son a maga része, lóiemlitjük Baeker Alajos urat. ki 
hatalmas alakjával impozáns herold volt. De evvel tá 
volról sem merítettük ki a jelenvolt álarezosok sorát. 
Volt itt havasi gyopár, virágárus leány, dominójától;, 
Kneip orvos és néhány Ilivé, bohóez, spanyol, douiino;

1 még az alvilág is kiküldötte első miniszterét Méphisto 
j személyében, kinek álareza alatt llipman akadémiai 

polgár rejlett. Nagyon szeretnénk bizonyos villogó bogár- 
szemű fehér deminót megnevezni, de hallgatnunk kell, 
csak azt áruljuk el . hogy az a teher domino váro
sunk legszebbhölgyei egyikét rejtette. — Miután a 
bigotphon zenekarról es Schmitzclhank kupiékről, mint 
értesültem, inár más helyen volt szó, azzal fejezem be 
tudósításomat. hogy a kedélyes s kellő határt egyetlen 
egy ízben sem tálesapó, d ■ végig derült hangulatú 
mulatságnak csak a hajnali 7 óra vetett éget. — • — •

A vegyes ip a r tá rs ii la t e hó 4-iki lánezmu- 
latsága nagyon látogatott volt, s a bál úgy anyagi, 
mint erkölcsi tekintetben sikerültnek mondható, a mi 
első sorban a népszerű elnöknek Lestyáiiszky József 

i polgártársunknak az érdeme.
— - ll i’M 'ogyns/.lásunk . Városi vágóhidunkon a 

a mull év folamán 59 bika, 28i ökör, -i-tl telién, 484 
borjú, ö l95 juh, 841 bárány, 118 kecske, összesen 
5398 állat vágatott le. A folyó év január havában 
ugyanott 7 bika, 17 ökör, *2 télién, 33 borjú. 79 juh, 
51 bárány, l keiske, összesen 224 állat vágatott le. 
Ila tekintetbe vesszük azt. hogy e kimutatásba nincs 
a hentesek s egyesek által leölt. sertések, továbbá a 
piaezuiikra oly nagyszámban kerülő leö't sertések, Vir
gil 1 a baromfiak száma fölvevő, városunk hús fogyasz
tása eléggé jelentékeny.

11;./.alias üiim  p iV/.nkolozán. A Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület e hó G-au rendezte 
Szakolczán első hazafias felolvasását. Dr Kostenszky 
Géza, az egylet buzgó titkára, tartott felolvasást „a 
nemzetiségi kérdés Magyarországon" czim alatt. Sza
kozza s'z. kir. város hazafias, lelkes közönsége felhasz
nálta ez alkalmat, hogy tüntető kifejezést adjon magyar

de nem akadt párja a mit nem tsudálok Négy órakor 
Asszony Anyánk azt monta no most már menni kell 
késő van elég volt a jóból tsak ollyan setét ne lenne 
mert hogyan vergődünk, által az urza másik oldalára

Ila isik az a' haj mongya Jósa Gyuri azzal ki
szalad. Mire kiértünk a’ tornácra, tsakugyan oly vilá
gosság volt. mint fényes nappal mert ez a’ wittzes úri 
ember felgyújtotta a' granáriomot hogy nekünk vilá
gítson. De ennek már fele se vélt tréfa a dámákat az 
ájulás kcringélte a városon félre verték a' harangokat 
a megye házból pediglen elé vontatták a’ tsörömpöló 
vi/.i puskákat. Azt hittem hogy a bátsi most igazán 
meg fog haragudni Jósa Gyurira, mert két ezer köböl 
tiszta búza vélt a’ granáriuinban. De a bátsi azt mondta 
most már tsak hadd égjen az életnek vége legalább 
világit a Dámáknek és nem engedte oltani. Fél holtak 
voltunk, mikor a béresek át Izipeltek bennünket a 
Földi bálsiékhoz mind a’ négyünket ki lelt a hideg es 
be nem hunytuk a .szemünket inig a- tüzet végre vala- 
hára reggel he nem vették. Még most is fáj egy kitsií. 
a' fejem az ijedelemtől.

|).* többel igazán nem irhatok nagyon fáz'k a 
körmöm ninlsen több parirosom sem, s a kultsárné már 
sörtölődik, l.ogy mit lámáink ollyan soká a' Spcizban. 
Tsókollak édes kis Kláriszom az idei Midi bálon már 
te is velünk leszel addig is \agyok cousiurod a ki té
gedet nagyon szeret.

Jraimeft>*,

(P. S.)
IVsonyi Zwielmckot kiihljél inog Frnnlzin .lournalokat is lm 

hozzájuk találsz jnlni.

érzelmeinek, a mi annál fontosabb, mert ezen, morva 
területtől körülvett városról sokáig azt hitték, hogy erős 
vára a pánszlávizmusnak. A F. M. K. E. felolvasó es
télye napján a város fel volt lobogózva; az estélyen 
közel háromszáz hallgató vett reszt és a felolvasást 
gyakran szakította félbe lelkes helyesléseivel. A felol
vasást a Gvadányi-körbcn közvaesora követte, melynél 
egymást crte a sok hazafias szellemű beszéd. A F. M.
K. E. a kivívott erkölcsi sikeren felül szép anyagi ered
ményt is ért el és igy valószínű, Iiogy Szakolczán a 
hazafias felolvasásokat gyors egymásutánban folytatni 
fogja. Mindenesetre azonban kiváló jelentőségű, hogy a 
hazafias crzeleui ez ekszponált helyzetű városban is már 
oly mély gyökeret vert.

— A világ leg rég ibb  bányá ja , a mely még 
ma is kiaknázás aluli áll, a svédországi Sióra Koppa- 
berget rézbányája. Eveukint még ma is mintegy 217 
tonna rezet szolgáltat. Legalább ennyi volt a bánya 
1891. évi. cddigelé legcsekélyebb termése. Álló 800 éve, 
hogy benne szakadatlanul dolgoznak. Már 1228-ban 
is tetemes hasznot hajtatott a birtokosainak. Fontosabb 
adatok csak 1603 óta állnak minden év eredményéről 
rendelkezésünkre. Az említett esztendőben már 1330 
tonnára rúgott a kiaknázott réz mennyisége, a mely 
1050-ban 3455 tonnára emelkedett. Azóta csökkenés 
állott be, úgy hogy 1750-ben csak 750, 1850-ben 
743 tónál aknáztak ki belőle. Az 1891. évi s az 
azóta elért eredményekből az következik, hogy rövid 
idő múlva teljesen ki fog merülni.

— Ereklye a kereszt ény-üldözések  korából 
A rég iség tan árok időről-időre a legérdekesebb leletekre 
bukkannak Egyplomban. A sivatag homokja századokon 
át megőrizte számunkra klasszikus költők, szónokok és 
történetírók maradványait; legújabban pedig a legré
gibb keresztény irodalom töredékei kerültek ki ugyan
azon forrásból. Most meg egy kis igénytelen, de mind
amellett nagy értékű történeti érdekű papyrus jutott a

| berlini muzeum birtokába. Egy Sarahas Aurolius Dio- 
genes nevű egyptomi földmivelő vallás nézete ez a Kr,
u. 250-ik évből, midőn Deezius római császár tlizzel- 
vassal indította meg a keresztények üldözését Egyp- 
tombau is Deezius császár 250. év elején rendeletet 
adott ki, hogy minden római alattvaló nejével és gyer
mekeivel együtt kiküldött kormánybiztosok jelenlétében 
köteles nyilvánosan áldozni az isteneknek és részlvenni 
a szokásos áldozati lakomákon. A ki ezt tenni vona
kodik, kinpadra vonandó s halálra kinzando. Öt-öt 
kormánybiztos küldetett ki e végből minden kerületben. 
A rendelet általános megdöbbenést okozott; mert a 
keresztény egyház előbb már bosszú békét élvezett, nép
szerűvé. gazdaggá vált. A rendelet eredménye az lett, 
hogy a meggyőződésükben kevésbbé szilárd kereszté
nyek elpártoltak az egyháztól, nyilvánosan áldoztak a 
pogány isteneknek, erről hitelesen kiállított bizonyít
ványt kaptak a kormánybiztosoktól és sacrifíeali vagy 
thurilicati nevet kaptak. Voltak persze aztán sokan, kik 
megvesztegetvén a kormánybiztosokat, jó pénzért "bizo
nyítványt kaptak tőlük, bár semmi nyilvános áldozat
ban reszt nem vettek, ezek voltak a libellatici s az 
ezek számára kiállított okirat libellus név alatt volt 
ismeretes. A berlini muzeum papyrusa is ilyen libellus 
és szó szerinti fordításban igy hangzik : „Én mindenkor 
áldozni szoktam az isteneknek és most az ön jelenlété
ben, a császári rendelet értelmében szinten megáldoz- 
tam és étiem az áldozati ételekből, kérem tehát ennek 
aláírásával leendő konslatálását. En Aurelius Diogenes 
nyújtottam be ezt a kérvényt." Ezután következik az 
alig olvasható aláírás s az elismerés, hogy „Mi láttuk 
Aureliust áldozni és pecsétünket nyomtuk ez okiratra." 
Ezután jön a dátum : Decius T.ajanus Quiutus Messius 
Gajus császár uralkodásának első esztendejében, Epipbi 
hó 2-án. Ez Kr. u. 250. év jnnius 2(>-ának felel meg.

— A .Szabad S z ó "  képes politikai napilap leg
újabb kedvezményei. A „Szabad Szó", melyről talán 
már fölösleges is elmondani, hogy a legjobb és legol
csóbb magyar napilap, lietenkiul „Koszorú" czimmel 
egy rendkívül gazdag és előkelő tartalmú, képekkel 
diszitett szépirodalmi hetilapot ad mellékletül. — To
vábbá „Kalapács" czimmel maró és esipós élczektól 
duzzadó élczlapot, mely hetenkiut talányt is közöl és 
a megfejtők között 52 Jósziv sorsjegyet és 52 kötet 
szépirodalmi könyvet sorsol ki. Ezenkívül még a kő
vetkező páratlan kedvezményekben részesíti előfizetőit: 
Azok az előfizetők, a kik a „Szabad Szó' -ra az egész 
I89i. évben keresztül előfizetnek oly módon, hogy az 
előfizetési összeget ucgyedévenkint küldik be, megkap 
ják  : 1. A „Magyar Történeti Albumának már megje 
lent kötetét nyomban, a mint az elsó évnegyedi előfi
zetést beküldik. 2. Pünkösdkor megjelenő „írók és 
művészek albuma" és „Közigazgatási Album" közül azt, a 
mit maguk választanak. 3. A „Magyar Történeti Alkunk
nak karácsonykor megjelenő 2-ik kötetét. 4. A „Szabad 
Szó" 1895. évre szóló karácsonykor megjelenő nagy 
lépes naptárát. Előfizetési á r: Egész évre Budapesten 
10 frl, vidéken 12 frt. Fél évre 5 fit, vidéken 0 frt. 
Negyed évre 2 50 frt, vidéken 3 frt. Az elófizeiési pénzek 
a „Szabad Szó" kiadó hivatalához (Terézkörút 41. sz. 
alá) küldendők. — Jegyzet: Nem előfizetőknek a dí
szes kötésű 50 pompás színes képet tartalmazó Magyar 

j Történeti Albumok egyes. 150 oldalra terjedő köteteit 
! kötctcnkinl 2 frt bolti árért megküdjük.
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— A 1,'niiliiiiHli le gnagyo bb  szü ksé ge van
haszouállatjaira. Ennek természetes kövrlkeznu-tiye, | 
hogy már saját érdekében is azokat jó koudiczióbau ; 
kell tartania, megbetegedés eseteiben gyogvkezeltetnie J 
os minél hamarább husznavebelövi* tenni. De számta
lan esetben lehetetlen a távol lakó állatorvos tanáesál 
ideje korán kikérni tikkor a gazda kitllnú hasznát 
veheti eg\ oly állatorvosi tanáesadonák mint a minő 
a Bornemissza Zoltán áltál irt r Á 11 a t g y ó g y a s z a t" 
ezimil munka melynek második kiadása most je 
lent meg. Ezen kiváló munka, a legnagyobb elter
jedtségnek örvend azért, mert benne nemcsak a kép 
zett állatonos, de a praktikus gazda tanácsát is fel
leli mindenki. Ezenkívül a bensóleg állandó gyógysze
rek adagja és adagolási módja, valamint ideje minde
nütt világosan és érthetően vau kifejezve. A Borne
missza Zoltán „Á1 latgyógyászat44-ának egyetlen gazdá
nál sem volna szabad hiányozni, már ezért sem, mert 
az ára. mely 2(54 oldalnyi terjedelme daczára csak 
Ifrt 20 kn a van szabva, olyan, hogy minden rendű 
és rangú gazda megszerezheti azt. A most megjelenő 
második kiadás legjobban igazolja a munka kitűnő 
voltát, mely Lévai Mór könyvnyomdász kiadásában 
l ’ngvárt fog megjelenni, hol 1 Irt 20 krért és 10 kr. 
bélyeg beküldése ellen kapható.

Nyilttér.
Ilcnncherg  <». (es. kir. udvariszállilói selyem - 

g y ám  Z ürichben . p rm itm e g re iid e lö k n rk  köz
vetlenül szállít: fekete, lé liér és színes selyem
szöveteket. méterenként k rtó l 11 frt I»5 krig  
póstabér es vámmentesen, sima, csikós, koczkázott és 
mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 külüm- 
bözö minős g és 2000 külöuiböző szili s árnyalatban i. 
Minták póstafordulőval küldetnek. Svájczba ezimzett 
levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 1

II i r d e t é s e k.

S£ F e l h í v j  u
a n. é. közönség becses ügyeiméi 

a következő hirdetésre.
A tisztelettel alant felsorolt selmeczi üzleti czégek és 

i vállalattulajdonosok annak kiemelése mellett, hogy jutányos 
| arak. szolid culans üzleti eljárás és pontos kiszolgálás mellet 

főtörekvésük leend a n. é. közönség teljes megelégedését kiért 
d ,nelhetni, ajánlják kővetkező üzleteiben :

I t i i e l i i i i i i i i n  V á n d o r .  kovács műhelyét az Alsó. 
i utezában fekvő saját (volt Kozák-féle) házban, mindennemű 

kovácsmunkáit olcsó és tartus kivitelben, minden o szakmába 
1 vágó javítások, stb. elfogadtatnak és kifogástalanul eszközöl

tetnek. í ’gyanilt több tanoncz felvételre kerestetnek.
I l i i k o r  t l n j o s .  fényképészeti műtermét és e szak- 

mábavagó felvételeit saját házában
l i o g y a  J á n o s  Szcnt-llárumságtéren levő bor-és 

sörcsarnokát, éttermét, mindig friss, kitűnő minőségit hordó, 
valamint palaczksöreit, kiváló konyháját, természetes fehér 
és vörösborait, stb.

l - ' i l l i o r n  A l a j o s ,  fogorvos masseur és vizgyó- 
gyász, legújabb módszerét és természetes szinti niüfoghussal 
ellátott műfogakat stb. saját házában.

l - ' o l t i n  J á n o s .  az alsó utezában Zlinszky-félc 
házban levő. a legnagyobb igényeket is kielégítő, elegánsan 
berendezett fodrásztermét, előzékeny, tinóm kiszolgálással.

(■ rem iK N  t n t u l .  slltöházát. saját házában (Korluiz- 
utcza), bolti helyiségét a Uaumorth-félo házban, rozs- és búza- 
kenyerét, mindennemű friss süteményeit, mandolás kétszer- 
sültjét. valamint készmorzsáját, só'.

Ö /  v .  ( i u l r i c l i  J ü / . s e f n é .  a n. é. közönségnek 
becses figyelmébe ajánlja kőfaragó üzletét saját házában, 
Mindenféle kőfaragó munkákat, sírkövek, alabaszter. gránit, 
syenit. kararai márváuy és homokkőből, nem különben bármily 
árba jutányos árak mellett.

I v n m i t  t i ii < 3 i i s p i i r .  épUlet- és bútorasztalos 
üzletét, a Szentháromság téren lévő saját házában kész bútor 
raktárát, lakó-, étkezési- és hálószobák teljes berendezéseit stb.

U r á l i i t  V i l m o * .  asztalos műhelyét saját házában, 
épület, bútor és minden o szakmába vágó munkáit Felette 
olcsó arak tartósság!

l i i  •iiu m » J á / s e l ' .  templom berendezési műtermét.
Templom berendezési munkák és templomfestések kivitele 
vagy felújítása minden stylneinben a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kiállitasic Szentek szobrai Iából, a leglinomab- 
bnn festve és aranyozva Szoba- és ezégtáblafcstés minden 
nemben legiizolidabb munka, mérsékelt árak mellett.

. I l i i t / .á n  l ' e m i c z .  mubútor és épületasztalos üzletét, 
bolti, gyógyszertári és templomi berendezéseket, saját készitmé- 
nyeibűlál!" dús luitor, koporsó-raktárát. mindennemű szak
májába \ ácúinunkúit.

I ’ i o o i n  A l a j o s ,  al-'i-útezai Sehob/-féle házban 
levő onts üzletét, minndennemü zseb. fa li-és álló óráit, vala
mint a Has. h-téh* aranyműves üzletét a takarékpénztár tulaj
donát képo/ö házban

l ’ o l l i o r á h  .Id /.M 'I'. .amaraház mellem asztalos- 
üzletét ■ s első központi disztemetést! rendező intézetét, koporsó 
raktárát es min b nneinu a szakmájába vágó munkáit.

S t  ii l i g a  V r i o l l .  első selmcczbányai személy és 
teherszállító üzletet. Alapittatott l*7á. évben.

S lll lJ I Í  l*«*t«»l*. térti szabó, euyenruha és uy ennek* 
.dtony k '- városházi épületben. Választékos
szövetminták, különösen olcsó árak és a legdivatosabb facon.

V e l l e s  <»y ö r t i>  .  mézeskalács-üzletét. izü méz- 
sütemény. vias/gyertya, szuroktáklya. \ ias/díszmű és templom
áru raktárát saját házában.

y . u i i / o t t o  l , u j o * .  felső-piao/on le', o szoba és ezég- 
tábla festő üzletét és minden e szakmába vágó díszes és Ízléses 
kiállítású munkáit.

Mindennemű köhögést |
valami ni minden kútár, megbi trgedeseit a legzö- J  
szerveknek, gégebajoknak, a tüdőitek, nehéz lég
zésekét, sziikmclltiMget, asilimát, elnyálkásodást, 
görcsös és szamórkóliügést rekedtséget, torokban 
erezhető csiklandozást a leggyorsabban gyógyítja 
az évek óta legjobbnak bizonyult, orvosi utasítás 
szerint készülő s orvosok által ajánlott 

. . S / . t . - < «  v ö r u y
melynek doboza 50 kr, es a hozzávaló Szt.- ! 
György ..Katarit44 por, melynek doboza 50 kr. 
a részletes orvosi használati utasítással együtt. 
Hatása már néhány nap alatt érezhető. Két do
boznál kévéséül) nem szállitatik.

Postai küldésnél 20 kr. számittatik a cso
magolásért és szállító levélért ; megrendelést ellő 
gad : a Szt-<»yörgy gy ó g y szertá r Mécsben V/2. 
Wimmcrgasse 33. Az összeg postautalványon előle- •  
gcsen küldendő be. 1—28 X

i8!.4 ,”ijk. Árverési hirdetmény.
A selmeczi kir. járásbíróság műit telekkönyvi ha 

tóság részéről közhírré tétetik, hogy Duriga Ignácz és 
tíuozsik Antóniának a selmeczi 1843 számú 1 tljk. 
A f  1 sor. 3159 lielyr. szám alatt foglalt 14. számú 
II. ház és kertre 345 frt, 13(51. számú tljk. A f  2 sor 
31(19. lielyr. számú kertre 15 frt. A f  3 sor, 5311. 
lielyr. sz. szántó és rétre 29 frt adó szerint megállapí
tott beosárakban selmeczi népbanknak 700 frt tóke és 
járulékainak kielégítése végett árverési határnapul az 
1^1)4. é \ i  feb ruár-hó  *4<>-án reggeli 9 óra a sel
meczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál a 
15 nap alatti utóajánlatnak fentartása mellett tűze
tik ki.

Kikiáltási árak 345 frt, 15 frt, és 29 frt. adó 
szerint megállapított becsárak.

Árverezni szándékozók tartoznak 345 frt, 15 frt, 
és 29 frt bécsárnak \0%  -át kész pénz vagy óvadékképes 
értékpapírokban bánat-pénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt 90 nap alatt az ese- 
dt kés 8 °;0 kamatostól selmeczi kir. adóhivatal mint bí
rói letéti pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése 
után haszonélvezetbe lép, a tulajdonjog javára azonban 
csak a vételár lefizetése után hivatalból bekcbeleztclni fog.

V. évfolyam. 7. szám

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

Ha a vevő az ígért \ leiárt lenem  fizetné, bár
mely érdekelt fél kérelme folytán visz árverés elrendel 
tetni fog.

Az árverési feltételeknek egyéb tüzetisebb pontjai 
Sehneez-Belitbánya szab. kir. bányaváros tanácsánál 
és ezen eljáró telekkönyvi hatóságnál megtekint 
hűtők'

Selmeczbányán, 1894. január 12-én.
Ilcydcr, kir. jbiró.

.Nincs többé köhögés!44
.11 e 11- c- s t ii d ó I) ji j  e l l e n .  

D r .  I Á I  KINK

H ó i - p ó t i
n ö v é n y i t  i v ó  u n t a .

1 üveg ára Itaszn. utasítással 5.> kr. 
CZt KOltk.A 1 dobozzal i{.» kp., 
egy csomag *40 kr . TIIEA 1 cso
maggal >0 kr., kis *4.» kr. Tizenöt év 
óta legjobb eredméuynyel használták 
köhögés , rekedtség ,  ka tn r rh u s ,  
hökhurii f ,  ua thnlaz  (influenza), 
szűk  lile Ilii ség. liidügyiihtdns stb. 

ellen. Eredetiben kapható I nykis s  J ó zse f  „nagy 
Kristóf*4 hoz ezimzett gyógyszertárában Budapesten. 
Raktárak: Török József gyógyszerésznél Budapesten, 
király-uteza 12. és minden vidéki gyógyszertárbau.

Raktár S c lin cczh a iiy n n : '
Sztatika y  /■'. és Margótsy J. urak gyógyszertárában. 
—  Postai megrendelések azonnal eszközöltetnek. —
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