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A Magyarországi Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coburg-Gothai Fülöp Ö királyi fensége védnöksége
alatt álló Szittnya Osztályának közlönye.

■Tisztáit nézetek.
K iállításunk fényes erkölcsi sikerei közt a leg
nagyobb jelentőségű és logörvendetesebb bizonyára
az. hogy a nyugati nem zetek közvéleménye, mely
eddig sok tekintetben balnézeteket, sőt igazságtalan
felfogást táp lált hazánk kulturtörckvései irányában,
most országos tárlatunk alkalm ából az igazságos
megítélés medrébe kezd átcsapni. A külföld sajtójá
nak legtekintélyesebb közegei a tisztelet és elism e
rés hangján szólallak M agyarország művészeti és
tudom ányos fejlettségéről és komoly ipari haladásá
ról és a mit egy évtized alatt csak elvétve tudtunk
elérni, annak most naponta örvendhetünk : az euró
pai sajtó kim eríthetetlen elism eréssel árasztja el
hazánkat és osztatlan Ítéletével lelkesülten sorozza
nem zetünket az európai kulturnépek közé. E z két
ségtelenül a leghatalm asabb vívmánya országos tá r
latunknak, a melynek immár teljesítve látjuk ama
hivatását, hogy kulturális fejlődésünk, anyagi és
szellemi állapotaink való képét tá rja a külföld sze
mei elé. E rokonszenves elism erés egy újabbik ta 
ntijeiével találkozunk a franczia sajtó egyik legelő
kelőbb közlönyének, a „T em p s“ -uak egyik szám á
ban, a mely beható czikkben foglalkozik hazánk
művészetével és iparával.
Van-e M agyarországnak nemzeti művészete és
nemzeti Ízlésen alapuló ipara ? E zt a kérdést veti
fel a „T em p s“ Írója, ráutalva arra, hogy vannak
nemzetek, a melyek a művelődés szükséges voltá
nak tu d atára ébredve, hirtelen ráveték m agukat a
ku ltú ra m unkájára, de rendszertelenül, zűrzavarosai!
fogtak hozzá a nehéz műhöz és az eredm ény az
lett, hogy a ezivilizátiónak csak töredékeit tudták
elkapkodni, de saját nemzeti kultúrát létesíteni nem
tudtak. M a g y a r o r s z á g n a k a z o n b a n v a u
nemzeti
művészete
és a h a g y o m á 
nyok által m egszentelt
nemzeti
íz
l é s e . A czikkiró ismerteti ezután agyag-, porczellán- és majolika m ű-iparunkat, a mely szerencsésen

k „FELVIDÉKI HIRADC“ TÁRCZÁJA.
K ét p á rb a j.
(Igaz történetük.)

„Nincs regény, amely izgatóbb részletekkel bír, mint
az — élet“; az einbcüsincrők ezt hiszik és vallják — s
igazuk van.
*
*
*
A kényelmesen bútorozott elfogadótcrem alacsony
litvánján szép liatal nö Ul. A hölgy még nincs harmincéves,
a husznütöólk tavaszt azonban már élvezte. Pompás haja
, vöröses: alakja telt; ajkain csábító kacér mosoly játszik.
Előtte a csupán arasznyi magas zsámolyon, melyen kissé
nagy lábait nyugtatja, csinos fiatal ember foglalt helyet,
aki lángoló tekintetet lövői a szép asszonyra. Mindketten
hallgatnak ; de ragyogó szemeik a legértlictöbb párbeszédet
oly tátják : a néma társalgást. Egyszerre, mintegy önlölcdtBégből, a szép asszony ölébe cjli balkezét. Az iiju mohón
kap a finom, fehér, gondozott kezecske után és ajkaihoz
emelvén azt, csóktengerbe füröszti. A szép asszony ellentállás és szó nélkül engedi át kezét az iljúuak : még jobban
fénylő szemei mintegy azt mondják neki : „Csókold, csókold
kezemet, amíg alkamad nyílik erre.“
A két liatal szerelmes kizárólag egymással foglalkozik;
ez okból nem veszik észre, hogy a terein oldalajtaját heve
sen szakítja föl valaki, és a nyitott ajtó mögött a küszöbön
all — a férj.
A szép asszony éles sikolyt hallat; az iljn pedig za
varodva bocsátja cl a kis kezet s azután gyorsan ugrik löl
és dacosan lép a terembe lépő liatal ember elé, aki sértő
lenézéssel méri tctötültalpig neje udvarlóját.
— Grófné! kérem, távozzék lakosztályába, — töri
meg a ktuosbatású csöndet a (érj. Mire a szép asszony
minden szó uélkUl cugcdclmcskcdik férjének, urának.

sajátította el a régi Pannónia talajában ta lált ókori
műkincsek stíljét és formáit. K eram ikus házi ip a
runkról azt mondja, hogy formái feltűnő módon ha
sonlítanak a D élifranc,ziaországbau űzött ag y ag ip ar
idomaihoz és a díszítés és modcllirozás e hasonla
tossága annyira megy, hogy el sem hitte volna,
mikép e tárgyuk nem Francziaországból hozattak
he hazánkba, ha iparmuzeumunk tisztviselői nem
biztosítják a legünnepélyescbbcn róla. hogy e t á r 
gyak hazánkban évszázadok óta igy készíttetnek.
É rdekes hasonlatosságot fedez fel a czikkiró a ma
g y ar népbutor stílje, díszítése és festésében is. E
bútorok — úgymond - majdnem teljesen olyanok,
mint az arabsok botorai és láttu k ra az ember azt
vélné, hogy valamely Algirbeli falu szobájának b e l
seje van szemei előtt.
Azután fejtegeti, hogy a m agyar bútorok, sző
nyegek. ékszerek, zománezok mennyire megőrizték
régi keleti jellogöket. Az érdekes ezikk a német
ipar befolyására utal s azután igy végződik : „N é
metország kereskedelmi s ipari befolyása ellen leg
több sikerrel kiizdhetne itt Francziaország. T á rsa 
dalmi tekintetben a m agyar nép rokonszenvét bír
ju k és a barátságos tüntetések zajossága miatt nem
kell az érzelm ek őszinteségét késégbevoniiunk. A
mezei gazdaságokban, a bányáknál ügyes mérnökök
kitűnő állásokat szerezhetnének, inüipari czikkeinket szívesen vennék és a nagyipar bizonyos ágai,
igy nevezetesen, a gazdasági gépipar fontos piaezot
találhatnának. De M agyarországban épp úgy, mint
sok más országban, ugyanazon okok gátolják ipa
runk térfoglalását. F ran czia ügynököt, alkuszt, k e 
reskedő-utazót alig látni, mig a ném et és angol
ügynökök egészen elárasztják az országot. És ezek
bámulatos művészek a rábeszélésben. E g y pesti k e
reskedő, a ki igen alaposan ismeri a párisi irodal
mat. ezt mondá nekünk : „O lyanok vagyunk, mint
a guillotine pár persuasion (a kit rábeszélnek szép
szóval, hogy guillotinoztassa magát), inért ha az

— A gróf rendelkezzek velem, — c szavakkal f »rdul
az iljú nála néhány évvé' korosabb társához — minden töl
teteiét már előre is elfogadva készséges szolgálatára állok.
— Ez természetes — válaszol gúnyosan a fiatal gróf,
miközben újból lenézöleg méregeti a m jglepett udvarlót
Másnap reggel a kastélyból gyalog indult ki egy hat
férfiúból álló kis társaság a közei fekvő nylrosbe : a gróf,
a fiatal ember, négy segéd (szomszédos földbirtokosok' s
két katonaorvos, kiket a nem távol épült városból ké
retett a háziúr magához. A segédek vitték a kardokat ;
mig az orvosok mindegyike kis dolnzt szorított hónalj alá
melyben a sebészeszközök voltak.
A párbaj föltételei, természetesen, nagyon szigorúak
voltak : küzdés a végkimerülésig, üt porc múlva derekas
vértócsa borította a színhelyet: a gróf hatalmas „eerelc1vágással fölliasltotta ellenfele altestét.
A fiatal ember nagy sebe halálos : de azért a sebesült
nek kilátása volt, hogy iljuságinak ereje pár napig életben
tartja öt. Ezt fölhasználván, édes atyja egyik birtokára vi
tette magát. Néhány nap mmva azután a hírlap >k „urbi ct
orncu kürtőitek, hogy N. N , a reményteljes ifjú, hirtelen kimúlt.
*
Mikor a szép asszony értesült imádója veszélyes meg
sebesüléséről. kissé megrázkódott; midőn clkiinytárúl olva
sott. már meg sem rázkódott. Ilyen a legtöbb asszony ; c
kérdésre: Ki a nagyobb? rendeseit azt felelik magoknak :
„Az élö.“
*
*
Mintaképe a férfiúnak. Ez oly dicséret ugyan, melynél
nagyobbat nem mondhatni férfiúról bár legyen az uralkodó :
de jóbarátomnál föltétlenül megérdemelt. Már két Ízben vol
tam oly szerencsés, hogy avval tisztelt meg. miszerint pírbajsegédének szólított föl. Első Ízben, karácsonykor lesz
öt éve, a fővárosból táviratilag hitt egyik nagyobb vidéki

ajtón kilökjük őket, visszajönnek az ablakon és k é
pesek volnának akár a kéményen. A ratás elolt a
D unapart tele van angol gazdasági gépekkel, me
lyek ti Feketetenger kikötőiből a Dunán feljöttek.
Az angol ügynökök próbára kínálják, tizenkét havi
fizetési határidővel és évenkénint óriási ü zletek et
csinálnak. így áll a dolog egyél) ip arczik k ek k el is,
melyeket ti külföldiek az itteni vevők utasításai sze
rint g y ártan ak . Ezen utazó ügynökök mind beszél
nek m agyarul ; sok idegen ezégttek állandó kép v i
selője van Budapesten ; az egyik bécsi ezég ttagy
palotát építtetett. A franczia gyarm at néhány fran 
czia tanárból és pinczérből áll. Béesben sincs k ü 
lönben , előkelő ember alig vau hat, s a három száz
más egyén hivatalnok, tolmács, kom ornyik vagy
pinezér. A németek mindenütt ezrével találkoznak ;
a legkisebb m agyar falunak is megvan a maga
német gyarm ata, melynek boldogulása a szoros solidaritásban rejlik. Abban rejlik a mi kiviteli k e
reskedelmünk hanyatlása, hogy mi nem megyünk
külföldre, mint tíz angolok és németek ; ezek be
bebarangolják az egész világot, a hol csak adni és
venni lehet, s mikor a mi hum orisztikus Íróink azt
állítják ironikusan, hogy az angolok a Cheops pi
ramisán és a Ju n g frau tetején hirdetik szappanaikat, akkor nagy dicsérettel adóznak az angol nem
zeti iparnak.

Az iparoktatás Magyarországon.
Alig van Európában ország, mely az iparos oktatás
különböző irányú intézeteit oly sokáig nélkülözte volna, mint
Magyarország. Az 50 cs évek óta állottak ugyan fenn úgy
nevezett vasárnapi iskolák az iparos és kereskedő tanoncok
számára, de azokban a tanítást senki sem vette komolyan
s a tananyag sem felelt meg az iparoktatás fogalmának.
Az iparoktatás terén az úttörő szerep az orsz. iparegyesilletnek jutott. Ezen egyesület a felejthetetlen emlékű báró
Eötvös József elnöklete alatti megalakulása után (I8fi7) első
feladatának tekintette az iparosoktatás felkarolását; de eb
beli tevékenysége csak a fővárosra szorítkozhatott. Az első

városunkba; Két fiatal lovassági tartalckos-tisztccske a ven
déglő asztalánál nyilvánosan kigúnyolt egy lánykát, aki
szeszélyből fiú öltönyben fényképeztette Ic magát. E lány
kát ióbarátom (ismerte, nagyrabccslllte, tisztelte ; s Így el
akarta a hencegő tiszrccskéket hallgattatni és gúnyolódásuk
ért meg akarta őket büntetni. Mindezt csak a párbaj után
tudtam meg scgéiUársamtól; mert felünk e párbajok ókául
azt jelölte meg: „Ellenfeleim orra nem tetszett nekem.u
E két párbaj jutott eszembe, mikor pár nap előtt
belép hozzám jóbarátom és fölkér, hogy intézzem el, mint
egyik párbajsegéde, bizonyos ügyét.
— Mi c párbajod oka? - kérdozéra öt.
Egy hölgyet, akit östnerek, rágalmazott valaki;
ez okból azt mondottam ueki, persze! minden föltünést ke
rülve, hogy nevetségessé tette magát a francziák iráüti túl
zottan kifejezett politikai rokonszenvo által.
— Ka te akinek hazáuk, nemzetünk iránt oly nagy
kötelességei vannak, mint vajmi keveseknek, egy hölgyért,
aki csak „ösmorösöd.14 könnyelműen koczkaztatod tested
épségét sőt életedet is! — mondám neki jóakaró szemre■lányással; hiszen X. bámulatosán jól ló.
— Igen, csak ösincrcm — hangzott visszhangként az
igen halk fölkiáltás mintegy válaszúi. — Nem! nem! nagyra
is beesülöm c hölgyet! — toldá meg a mentséget barátom,
miközben szomorúan mosolygott.
— Kérlek hagyd el a kérdezüsködést — igy némttott
el. kiolvasván szememből, hogy bővebb föl világosi tást kívá
nok tőle hallani.
Másnap reggel a megyeri patak torkolata mellett nőtt
csalitban két pisztolylövés dördült c !: az első nem talált;
mig a második lövés golyója, kedves barátom mindeukor
biztosan célzó kezéből, földre, terítette párbaj-ellenfelét. A
golyó asebesült jobb csipöcsontját zúzta össze.
l’etszc! c párbajról mélyen hallgattunk mi segédek s
i az orvosok; mert a becsület ezt parancsolja: ugyanis, a pár

alsói•>kii ipartanoda Budán 18(59 bon nyittatott m-'g. melyet
a/ után a később egyesített főváros területének különböző
részeiio-n riivid egymásutánban még más hat tanoda is kóvi;i‘ ti. E tanodák a kormány és a főváros segélyével léte►Ilitek es kezdetben csuk a legszerényebb igényeknek feleliii ttrk meg. amennyiben csak a/, iparos tanoueok hiányzó
>• 1 e in t i s m e r e t e i t igyekeztek pótolui ; azonban a vi
szonyok javukéval fokozatosan fejlesztettek. Így nehány évi
fennállás után lehetővé vélt a puszta elemi tantárgyakat
némi s/aktanitéssul (111, osztály! is kiegészíteni s a rajztauiiést az első (clökészitő) osztályba is bevezetni ; majd ezen
leglentosabb ipari tantárgyat, mely kezdetben minden hatá
rozott irány nélküli volt, az ipari igényekhez idomítani és
fokozatosan fejleszteni.
A fővárosi elsőfokú iparosoktatás egy további fejlemé
nyét képezte az úgynevezett ismétlő iskoláknak előkészítő
ipariskolákká történt átalakítása 118S21 mely intézkedéssel
kapcsolatban az orsz. iparegyesület vezetése alatti tanodák
is teljesen uj jászét veztettek és magasabb színvonalra emel
tettek.
Időközben tl873i e tanodák nyomán Erdélyben a szá
szok lakta városokban hasonló tanodák létesültek, amelyek
az ottani kedvező közoktatási viszonyok alapján szintén ör
vendetes fejlődésnek indultak. Ezeken kívül elszórtan az
országban még egy-két más helyen létesültek egyes hasonló
tanodák, többnyire azonban igen korlátolt tanidövel és tauanvaggal.
Az iparoktatás többi irányzatainak megkezdése az
1373-iki bécsi világkiállításra vezethető vissza. Az orsz. ipar
egyesület kérelme folytán az országgyűlés iparmüzeumi tár
gyak vásárlására 00,000 frtot szavazván meg. e tárgyakból
megvettetett az iparművészeti múzeum alapja; ugyancsak a
bécsi kiállítás alkalmával jutott a kormány kezébe egy na
gyobb adomány azon céllal, hogy ebből ipartaumilbelyek
létesittessenek. Ez képezte kiindulási pontját azon mozga
lomnak. mely a házi-ipar fejlesztését tűzvén célul, házi-ipari
egyletek utján különféle ipari tanműhelyek létesítésére tö
rekedett. E tanműhelyek egy része nem bizonyult ugyan
életrevalónak, de többi része a mostan is fennálló tanmű
helyeknek alapját képezte.
A mi a középfokú iparoktatást ille.i. az első ebbéli in
tézet, a kassai gépészeti tanoda, magán kezdemény ered
ménye volt, azonban a kormány által mihamar átvétetvén,
állami kezelésbe jött. Sokkal terjedtebb hatáskörű és hiva
tás u ennél a csak néhány év óta működő budapesti állami
középipartanoda.
Középfokú ipartanoda jellegével bír végre a fővárosi
felsőbb iparrujztauoda is, mely sziulén csak néhány év óta
működik.
Az iparoktatás miud ezen tényezői egymástól függet
lenül és miuden egységes irányelv nélkül működtek. Az
1881-ben szervezett „házi-ipar és iparoktatnsi országos bi
zottság11 feladata volt ezen összevisszaságba rendszert, üszszefliggést hozni és általában a hazai iparoktatás országos
szervezését előmozdítani. E bizottság rövid fennállása óta
e feladatnak nagy részben megfelelt s különösen az ipartauműhelyek céltudatos szervezésében figyelemreméltó eredőié
nyékét ért el.
Nem hallgathatjuk el, hogy az iparos-oktatás Ügye
egészben véve éppen a legközelebbi időben a fejlődésnek
ismét oly stádiumba jutott, mely ez ügyben úgyszólván for
duló pontot kepezend. Kedvező előzmény volt erre nézve

baj nem olcsó) hírlapi „rcclame“. amely a pánmjozúk néha
csak képzelt bátorságát i n g y e n kürtöli a vi'.igba
*
Mily nagy különbség vau e ké: párbaj között, m ia
mindkettőnek oka nő volt. Az elsőt bűnös szenvedély küz
dette az elesett által: inig utóbbiba:! a leglovagias.ibb föl
fogás híve büntette meg a vétkest.
Amily kárhoztatandó a párbaj, ha okául korcsmái pör
lekedés szolgál; époly fönséges a/., ha ez által a férfiú oly
nő becsületét óvja meg a incgiiurcolta‘ástó! aki nem tudja,
nem is tudhatja, hogy érte ,v, ill’tő testi épségé: -ő. . .elét
is kockáztatta.
P alffy Jenő gföi.

Mutatvány a szláv eivilizáciál)úl.: )
Pánszláv ellenségeink, versenyt biidctik lioiilo'.daio
őseink „barbárság" át a legsötétebb színekkel, csak azért
hogy véle a szláv civilizáció értéket fölverjék: hogy te iát
meunvit köszönhetünk a sztároknak s mily rítt hálátlan-ág
fekete bűnébe estünk ! E hit azonban merő fikció. A levé
dés oka pedig a magyar és a szláv nép foir alkozás módja
és éghajlata Közti küiömbségnel; föl nem isun rósében rej
lik. A pans/.lávok azt hiszik, hogy azért mivel ősén k no
mád életet éltek liarliárabbak voltak a sziavoknái Kik i '■> 1mivelök voltak. Hazugság. Setr; a víIúm i. n-n. ..»•,« -s
megmondani in é < volna ;i földművé.- m
■o. a no
mádnál? Nem is ehet : i; i t i a/.
i n i :,
•111 ■i••k <vagy föld mi vesd. ? .nin-liu a/
• > ü >1 é _ n
t ■a . • t
függ: ott tehát sem műveltség -m más no ■ • ro•
•• E* érdeke* .ntiulmáu t
inából veMzUlt á
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1883-ban Z i c h y Jenő gró! azon ajánlata mely szerint az
ipartanodák szervezésének mielőbbi foganatba vclictésérc
12.CMK) frtot ajánlott fel - s a tanodák országszerte leendő
szervezése végett a kormány uiogbizottjával az ország uagyobb városaiban a szükséges előkészítő lépéseket megtette.
A tulajdouképeni fordulópontot azoubau az uj ipartörvény meghozatala • 188-1) képezi mely törvény az iparos
oktatásról behatóan gondoskodik s e óé ra bizonyos jöve
delmi forrásokat is kijelöl. E törvény alapján az egész ipa
ros-oktatás Ügyének országos szervezése és a régibb eféle
intézeteknek átalakítása most vau folyamatban.
K. K

Selmeczbúuya Ünnepe.
A budapesti báuyas/.ati és földtani cmgressus Selmcczrc
rándu!'> tagjai e lm 13 án v m í ."> óra ~ > perezkor kUlüti vo
naton érkéz? k körű .ku
Városijuk kö/.!-ii<vji • »a kelii-ió fe . «.vcl fogadta két.
A kút i:i vonat ane .1
••r.i il a .zentiiáto'i.- ig én.i
ti..
o i i
.ö on ég, ig\ ‘lnne-
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-v ’i i t é en ■ ' . í v. . . : . - h a la d 'fik Vi' X'. tér Adolf
; mogöivük a lián iszzeuekur,

bá

fújva .» u- k- siiö indulókat.

Majd :• várod tisztikar, a bányaigazgat ósági hivatal
nokok a/; in zászlóval ucüáuy akadémiai hallgató s végül
a báuyaiiiuukasok jöttek.
Az 111‘iulóiiázban ugyanebben a sorban fogadták a
tisztelgők a vendégeket, kikhez Krausz Vilmos helyettes
polgármester magyar nyeiven a város közönsége nevében
üdvözlő szavakat intézett.
A'/ üdvözlő szavakra l’écli Antal ministeri tanácsos,
majd pedig Kuppeiwicscr leobeni akadémiai tanár válaszolt.
Csakhamar rázendítette a báuyászzenekar az indulót,
s a 4ő vcudég a szives vendéglátókkal körülvéve nagy
ovatiók között vouult be a felbibogózott s kivilágított városba.
Az alsó kapun t ú<i átjárón két diszbányász tartotta a
város cim‘rét, melyet a bengáii fény szépen megvilágított.
A Pachertárna bejáratánál a transpare.nten „Isten ho
zott volt látható : a Kachclmanu házon : Szerencse fel ; a
kamaraházon a báuyás/.jelvóny fénylett.
Itt oizolt meg a menet, mindenki sietvén az ö vendé
gét lehető hamarább haza vezetni, ho.y aztán az Ujsacbton
pontosan megjelenhessenek.
Ott ugyanis ezalatt sürgőit forgott az asszonynépség,
sistergett a rántás, pirult a rostélyos, poharak s tányérok
özönével teltek meg a fehér asztalok. Minden jel oda mu
tatott. nogv ide szikesen látott vendégeket várnak.
A jelek nem is csaltak, mert csakhamar ellepte a tért
a sok vendég és vendéglátó s vig pohár közt áradt a szó
és ujult meg az emlékezet.
A Sciiueczcn időző akad. Hallgatók a fuchsok szere
pét vették fel s ügyesen forgolódtak a rohamosan ürülő
hordók körül.
Az ö iáltukra nem egy idősebb vendégnek jutottak
eszébe azon uranjuczi napok melyeket itt az Ujaknáu — akkor
még Neuscbachlou — gondtalan, ifjan töltöttek, hűségesen
követve intelmét a „gaudeamus igitur, juveucs dum sumus~-nnk.
A múlt emlékei csakis kedvesek lehettek a mi vende
geinkre né've, ni:vei a jelenben jólétnek örvendenek Isten
és saját erejökbö! ■ d ■ azért mégis találhattak olyat eleget,

nem j<'».n-t. Az ázsiai magyarnak k e i 1e rt nomádnak, a szlá
viénak hazánk bau k u t ' e t t föld mi velőknek Icnniök az
eghajlalilái lógva. s mihelyt őseink földtuivelö klíma alatt
telepedtük meg. nekik is azzá Kellett valuiok. Ne felcdjüK
el a/onban. Imgy az élő termeszét sehol sem ismeri azokat
a merev fölosztásokat, melyekkel kézikönyveink tele vau
nak s mikei a tudósok csakis könnyebb áttekintés végett
állítottak föl. Hiszen a nomádnak is szüksége vau kenyérre,
s lovának, barmainak cíedeiéicl nem élhet. Kénytelen hát
ii is művelni a földel; neki is vannak földjei, vetése és
e ok űgv arat és szánt, min. az ex prolesso földművelő, s
amint az ma is látható Közép Ázsia nomád népeinél. Es
a magyarok Is éltettek a föld műveléséhez még bejö
vetelük cíoii, arra a ieabii-ieeebb tanúság nyelvünk, mely.
ó'-n a földművelésre vonatkozó szavaink fele részben ázsiai
■i■ i ;i i, - o- . más in ló- . :.i i.i. iik a sziavokioi. Annyi
igaz tehát, hogy szlávoknak köszönhetjük a földinivesség
növebb isin r tét I) z esik puszta véletbm. Amint ön el
iiiigtanltoiia rá az égoajiat, ügy taiiitoti volna meg minket
is. uéiküiok s akárki nélkül.
Ili tehát a fi; lmíiv,-lésből nem lehet kisütni semmilé'" értelmi i'e soooseg t, kuiiiirút a szlávok javára, s a mi
rovásunkra, .•i'.■■r.k 11s?ii:. azzal á .«uak elő: hogy a kérészléovségel i szlávoknak kö.szőtihe'jUk.
■> --éné --r • főnnin órán ai. a n/ o iiv s igok, a melyek
"Z i': i.aSi t i : - I* • .: I . . Eo I,dé:il.,et a 820. évben vagy
!.i '"iái- ■
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melyre meJopetéx. I mondhatták .-I a „Quae niutalio rerum ot. Aranyos ifjúkoruk óta Sobouiuitzböl Solmeozháuya
I -j lödött.
Csakhogy am i tisztelt vendégeink nem a snlfcrajnosok
fajából valók, magasabb .’iivaujáu államik a inüvehsógnok,
'Sy hát ueil‘ '8 fájt ez nekik, ők örvendenek a mi haladá
sunknak is, sót mint a bányászegyeslllet eszméjének tár
gyalása mutatja, vállvetve akarnak a magyar bányászokkal
dolgozni. Éljenek.
De térjünk vissza az Ujakuákoz s elsurranva a viga
dók mellett, igyekezzünk haza felé, mert bizony már éjfél
felé jár az idő s a kicsapongó jókedv, mely leginkább
étiekben tör magának utat, még most 8<mii akar lobaduf.
llogyis lohadna ? mikor Hiciitcr György sobachtprttscs, kit
keresztlevele alapján emeltek tisztelői o tiiztsógre, iiár fia
tal lelke a matriculuni adataival merő ellentétben éli, ügye
sen dirigálja a jó Hangulatot u iegjotib mederbe.
Lejőve a máskor nyaktörő utón, még mindig fülűnkbe
cseng u szapora toasztók és vig ének liaugja, szeműnket
még mugvakitja a bengáii lény.
Másnap, az uz szouibatou reggel a vendégek szétszó
ródtak a városban, hogy a látni valókat nézzék meg ebbeu az igazi bányavárosban, mely készséggel tárta eléjük
kincseit.
Az ebéd ismét együvé hozta őket, és pedig a Souiberyteremben.
Majd a selmcezi önk. tűzoltók productiójánál latjuk
•>ket s este, a .Szöllö szállóban a bauketcu.

A besztercebányai tisztviselők fogyasztási
kezetének alapszabályai.

szövet

i. 8.
A szövetkezet cége:
Tisztviselők fogyasztási szövetkezete.

2- §•

Székhelye:
Besztercebánya.
3. §.
Czélja.
Háztartási és egyéb szükséges czikkeauek közvetlen
forrásokból nagybau és jutányos árukon eszközölt bevásár
lások áltat tagjai anyagi érdekeinek előmozdítása és azon
intézkedések megtétele, melyek a tagok gazdálkodásának
clösegélyezésél Üzletszerű nyeremény kizárásával — czélozzák.
* -1 . §•

Alakulása.
A szövetkezet megalakult ba :
ai az alapszabályok létre jöttek,
bj ha 100 tag írásbeli nyilatkozat alapján jelentke
zeti C8
c) ha a szövetkezet a kereskedelmi ezégjegyzékbe
bevezettetett.
5- §Tartalma.
A szövetkezet egyszer mindenkorra alakül, de oly köz
gyűlési határozat alapján, melynél a tagok két harmada részt
vesz, bármikor feloszolható.

(5. §.
,

A szövetkezet tagjairól.
A szövetkezetnek tagjai lehetnek: a Zólyotnmegyében
lakó állami, törvényhatósági, városi, községi, vasúti tisztvi-

pökséget szerveztek a salzburgi érsek s az c vidék jogos
püspökének tudta s beleegyezése nélkül.
De panaszukban legérdekesebb az, hogy az említett,
egyházfők önkényt bevallják, hogy a magyarokat pénzzel
oiiges/t liék meg. kik aztán e pénzen Olaszországba törtek.
Mentségükre fölhozzák, hogy ok ezt csak egyszer 8 kény.
telcnségböl tették, de a szlávok éveken at űzik e paktu
mot az ellenséggel, sőt hajukat magyar szokás szeriut lenyírva viselik a k e r e s z t é n y e k e t m é s z á r o l j á k ,
a nemeseket
r abs zol gaságba hajtják, a
t e m p l o m u k a t f ö I g y ii j t j á k s in i n d c n é p ü l e 
t e t 1 «: r o u t a n a k. u g y h o g y e g é s z P a n u o n i án a n, m e l y p e d i g a l e g n a g y o b b a z e g y b á z m cg y é li e ti, a l i g e g v t e ni p I o m l é t e z i k. Hogy pedig
a salzburgi érsek s társai ebben nem nagyítottak, kétség
telen abból, hogy bizonyságul ellen teleikre — éppen azon
általuk bevádolt János érsekre és Benedek s Dániel püspö
kökre \ i;koznak.
Ilo-i v mii ihatták volna hát őseinket c szlávok a ke'■—' é - re mikor alig hunyta be szemét apostoluk
4 > i megint visszaestek a pogányságba, őrjöngő fanatis-.. neki es c mindennek a mi keresztény vala V Ellen- S'.ent Istvánnak nemcsak a magyarokat, hanem
• i'
;t a kereszténységre térítenie.
1 i ná. a a fölinagaszlalt szláv civilizáció, moly a
••■é . .- ni kiiiótiib a magyarénál, csakis más. Magából
i
". i.m iót nem teremtett, a más népek kultúrája. . . i i.g megsemmisítette. Salamon Ferenc/ kimuinni íi■•;\ nem a hilntiok vagy avarok, liaucm a szlávok
n ■. . fő; Pannónia római emlékeit s mint láttuk, megint
" i tték tóul;re e földön a pár század óta virágzó ketesz.< . H eget, nem a magyarok —- mint páusziávjaink hirdetik —
kiüllek vallásos türelme mindenkor példátlanul állt Euró
pában

Belük, a közóptunodai latiunk, a közös hadseregbeli és houvóil tisztek, a polgári elemi iskolai tanítók. magántisztvlselök, a must telsorolt szakmákban szolgált cm nyniroijazolt
egyének, a hivatalszolgák és végre mindezeknek özvegyei
és árvái.
7. »•
A tagok a szövetkezetbe írásbeli nyilatkozat alapján
lépnek be.
A megalakulás után ilyen nyilatkozat mindég az igazgalóság elbírálása és határozata alá bocsájtandó.
8.

i

§.

A tagság megszllnik :
a megye területéről való elköltözés
elhalálozás
önkény tea kilépés és
kizárás esetében, végre
az özvegynél, ha ismét férjhez megy; az árvák
nál, ha nagykorúakká válnak illetve a leányok ,
na férji,ez mennek.
Az elnalt tag helyéoc a j igutódok a jogeziuren a szö
vetkezetbe nem léphetnek
A tagság halál általi megszűnése esetében a szövetke
zet az illető tag örököseinek az elhalálozás évéről szóló zár
számadás seriül reája eső üzletrészt visszafizeti; a szövetke- j
zct tartalék tőkéjére vagy más vagyonára azonban igényt
nem tarthatnak
Az öukénytes kilépés csak Írásbeli nyilatkozat alapjáu
történhetik, ez esetben az üzletrész beváltására a szövetke
zett szavatosságot nem vállal, hanem az üzletrész eladását
lehetőleg elősegíti esetleg beváltja.
Ily kilépés azonban csak az üzleti cv beiejeztével előleges legalább négy heti felmondás után Történhetik.
A kizárást az igazgatóság elhatározhatja: ha valamely
tag a szövetkezet ellen rósz szándékból agitál, szóval, ha a
szövetkezet érdekei ellen uyiiváu működik. A választmánynak
ezen határozata ellen fellebbezésnek van helye ajküzgyltlésbez.
Kizárás esetében az üzletrész eladása a kizárt taguak
feladatát képezi.
y. §•
A szövetkezet vagyona.
A szövetkezet vagyona áll:
a) a uelépti és átiratási dijakból és
hí a befizetett Üzletrészekből.
Minden tag kötelos belépte alkalmával 2 irt dijat fizetni.
Ezen összegből a szervezkedés (dijai) költségei fedez
tetnek és feleslege vissza nem adatik; minden egyes üzlet
rész átruházásáért pedig köteles az illető 1 irt átiratási dijat
tizetui.
Az üzletrészek határozatlan számban állapíttatnak meg
egy üzletrész pedig 20 frtnuk befizetéséből képződik
ai
bi
c
di
e)

(Folyt, köv.)

KÜLÖNFÉLÉK.
Ő királyi fensege, gothai Coburg Fülöp herceg c hó 12
-ikéu utazott családjavai Beazterczebányán át a délutáni vo
nattal Brezovára s onnan kocsin Pohorrellára. 4z állomáson
igen nagy számú közönség jelent meg. hogy ö fenségét üd
vözölhesse. De ö fensége a kocsiból ki nem szállt, a tisztel- |
gö publikum csak ö fensége angyali szépségű gyermekeit
láthatta, a mint azok az ablaknál megjelentek. Vártuk Ru
dolf trónörökös ö királyi fenségét is. de ó kir. fensége
csak f. hó 14 én utazott Tiszolczon át Pohorellára a azóta,
mint értesültünk, már egy hatalmas szarvast ejtett el. Mind
két vonatot Schuller Antal, losonczi, állam vasúti üzlet ve
zető s fő 1'elUgyclö kisérte. Beszterczebáuyáról Brezováig
Karafiat, vasúti mérnök, vezette azoti vonatot, melyen Cóburg, ö kir. fensége utazott.
A M. K. E. Szitnyaosztályának f. hó 8-án a Szitnyára
rendezett kirándulásakor bár az időjárás ismét nem volt ked
vező, de a pezsgő jó kedv, vidám hangulat, mely a kiráudúlt türisták kebelét betölté. a sugaraival fukarkodott nap
derűjét teljesen pótolta. Mintha csak ellentétül függtek volna
azok a komor fellegck Szitnya elaggott orma felett, oly fel
hőtlen üröm honolt az egész társaságban! Igaz ugyan, hogy
a szabad természet kevés élvezetet nyújtott, a hűvös szél az
erddöri lakba kényszeritette a turistákat, de itt auuál szo
rosabb volt a kapocs, mely őket a vidámság lúnczolatával
üssxetartá. Hogy is ne, hiszen hölgyek is voltak a társaságbau, még pedig számra nézve 7-en, mely szám a világuak
7 nappal lett megteremtése óta mindig kiváló jeleutösógU.
Ezúttal a kiváló esopougó kedély, jó iztt tréfa, vig mulato
zás felelevenítésének jelentőségével bírt különösen a társaság
nak egy közkedvellségü tagjara nézve, kinek határtalan volt
öröme, hogy cgv nap helyett, mely a felhők közé bujt. T
nap melengcté kebelét. Fel is köszöntette őket a mint illik,
hiszen bálásuuk kellett lennie. — Egyéb pohár köszöntők
ben sem volt hiány, és p. Coburg berczeg ö fenségére, mint
az osztály íóvédőjéro. az elnökségre, Téry Ödön tiszt, alelnőkre, Ttrís Rezső alelnókre, az osztáiv egyéb tisztviselőire b
s összes tagjaira, Amou országgyűlési képviselőre, Marschalko
Gyulára sto. 8 ha ebhez hozzá vesszük, hogy bazameuct az este
nagyon kellemes volt. a kirándulás, melyen mintegy 80 an
vettek részt, csak sikerültnek mondható, s sokáig feunmarad
az idővel daczolt kis csapat emlékében.
Egy tourittn.
Lazarovich Imre, a besztcrc/.cbányai járás buzgó fószolgabirájának működése folytán a járásabcli községek
elhatározták, hogy kebelükből egy néhány egyént kik tildenők az országos kiállításra, kik aztán haza térve, a község-

belieknek elmesélhessék azt, a mit láttuk és tapasztaltak.
A közsógbcliek a körjegyzők vezetése alatt indultak a
múlt héten útnak. Eirves bíráknak a község utalvá'ivozta a
vasúti k <éget. Hadin község maga 0 . .ént küio itt ki,
k'knek
Irtot utalványozott. E járásbói 40 falusi ember
rándít ' 11 i lap< síre, e számba azonban a körjegyzők be uem
tudand ik A szolgabiró intézkedett. bog\ küldöttjei minél
olcsói)1' ' . áshaM részesüijenek s igy fejenként 40 kron
kaplak sz....ást s 50 kr»u étkezést. Egy epizód Ingja em
lékezetessé tenni a zólyomi fölmivelőkre — a látottakon
kívül — a kiállítást. — Épen akkor volt ott Miián szerb
király is s találkozott a csoportosan járó zólyomiakkal.
A királynénak feltűnt a podlaviei bírónak, Hrnesiar György
nek felesége s megszólította szerbül, kérdezvén hogy hová
való. Ez azonban vagy elfogultságában, vagv mert nem ér
tette a kérdést, nem válaszolt, mire Milán király ismételte
a kérdést — állítólag magyarul — melyre aztán a biró
meg is fe'elt felesége helyett. A falusiak nagy része már
vissza érkezett s nem tudják eléggé kifejezni elragadtatá
sukat a látottak (elett. Azt hisszük, mindenki egyetért ve
lünk. midőn azt mondjuk, hogy Lazarovich főszolgabíró
ezen újabb tette, mely nem csak a köznép felvilágosítását
s mivclödését, hanem hazafias érzelmeinek fokozását is elő
mozdítja, általános dicséretet érdemel.
Zsigmondy Vilmos, orsz. képviselő múlt szombaton Bírszterezebáuyáu, át Hruszuóra utazott, hová Koscnaur Lajos,
Busztió fürdő tulajdonosa hívta, hogy ott tájékozód
jék, Imi kelljen a fúrásokat alkalmazni. Rosenaur L ij >s
ugyanis azon körülménytől indíttatva, Itogy B r u s z n ó n.
bár milyen nagy hó essék is s bár mily nagy hideg legyen,
a <1—4 I á i> n y i h ó o g y n a p a l a t t e l a l v a d, holott
a környék a leesett havat egész tavaszig megtartja, arra a
meggyőződésre jutott, hogy fúrás által forró gyógyvízre fog
szert tenni. S ime, mint értesültünk, Zsigmoudy is e véle
ményben van s a fúrás még ez ősszel lógja kezdetét venni.
Reméljük, hogy a vállalat jó sikerrel fog járni.
Beszterczebánya évről évre halad. Az utolsó években,
különösen Szunt rák Pál polgármestersége óta. városuuk sok
tekintetben a haladás széli nyomait mutatja. Legújabban
mutatja a haladást egy, a modern követelményeknek meg
felelő, nagyobb szabású vágóhídnak létesítése, melynek épí
téséhez már hozzá is fogtak a Guramutca hidján túl levő
kertek területen, melyeket a város e célra tetemes összegen
vásárolt meg, közel azon térhez, b<>l a marhavásár tartatik.
>lssák már az alapokat. A marhavásár terét a város már
évek óta feltölteti, de azért még sem látszik seuf ez, sem
a vágó hid tere elég magasnak arra, hogy egy nagyobb
árvíz ellen biztosítva legyen, mert ha a Garam esak annyira
árad is, miut 1856-ban. a vágóhíd1 veszélyeztetve van mert
akkor is viz alatt állott az egész tér. Ez pedig nem volt a
legnagyobb áradása a Gátamnak Jó volua tehát mindjárt
az építéskor egy hatalmas védögátról gondoskodni !
Angolái. Az irgalmas nővérek selmcczi felső leánynevein
intézete, melynek oly nagy érdemei vanuuk a nevelés ügy
terén, a jelen iskolai évben az angol nyelv tauulusuhoz is
alkalmat nyújt az intézet növendékeinek s Közöu.>égilnauek
is, amcnuyiliau olyan tauitóuöt alkalmaz, ki az angol nyel
vet tökéletesen érti és beszéli s abból oktatást adni kész.
Tűz volt e héten Beszterczebánya közeiében K é t
Í z b e n . Badinban 15-ikén égett le gy ház, a hozzá tar
tozó mellék épületekkel. 16 ikán pedig a közeliekvó Podlavicz községben égett barmivá egy csü. a benne levő idei
terméssel. Mindkét gazdának kára tetemes, meri nem voltak
biztosítva. A tűz oka, mint halljuk, vigyázatlanná: volt.
A magyarországi totókat és rutheneket Ázsiába viszik.
A szláv jótékonysági egyesület elhatározta, hogy fürkésztant, Kbivát. B ikhirát íelsötuagyarországi tótokkal s ruthenekkel lógja betelepíteni. A letelepedők toborzását nagy
költséggel mái meg is kezdték, pánszláv agitátorokat küldvén Magyarországba. E lm 7-én mintegy 50 ilyen letelepedni
szándékozó haladt át Varsón. Ezt írjak a pétervári iapokA műveletet, ügylátszik —- a sárosiakkai kezdték meg ; mert
a hozzánk közelebb cső vidékeken erről mitsem hallani.
A beszterczebanyai takarékpanztár forgalmi kimutatása,'
1885 évi Augusztus havában. II e v é t e l : Pénz készlet Augusz
tus hó 1 én 5576 írt 21 kr. Betétek 23572 frt 40kr. Váltó
leszámítolás. kamutok 3231 frt S5kr. Jelzálog Kölcsönök 280trt
—kr. Jelzálog kölcsön kamatok I92lfrt 37kr. L"hegek
2157 frt Etötcg kamatai 227frt 75 kr. Érték papírok 1376 frt
10 kr. Értékpapírok kamatai 14 frt 4.) kr. Folyó számlák
92991 frt 97kr. összesen 435101 frt 69kr K i a d á s : Betétek
33687frt 45kr. Betétek kamatai, OOfrt 6‘Jkr. Váltó leszúrnitolások I72383frt 88kr. Előleg 3847frt — Kr. Adók 5352frt
02kr. Folyó számlák 196941 fr 22kr. Pénzkészlet Augusztiishó
31 én 22799frt 43kr. összesen 435101 frt 69kr. H a v i <"• s s zf o r g a l o m 847403 frt 95kr.

Keszler Lajos bcszterezebányai táucztaitó 90 növendék
kel szept. 6-ikán kezdte meg tanfolyamát, két szakaszban)
A növendékek — mint azt magunk láttuk — eddig is szép
haladást tettek, úgy. hogy I hó 20-ikán az első uyilvános
tánczgvakorlat lesz, Lajos Tóni zenekarának közreműködé
sével. — A nevezett fáucztunitö f. hó 21-ikétöl kezdve a
helybeli felsőbb leányiskolában is átveszi a táneztanitását
Estélyeit nem csak a növendékek, de a szülők s ügy bará
tok látogatják, s mindnyája dicsérettel emlékszik Keszler
Lajos tauilásárúl.

Megrendítő szerencsétlenseg történt c hó 17-én a sel •
meozi l8tvánakiiában, ahol Tolj Ignálz kőreocszíéssel volt
elfoglalva mely czélbó1 ké1 lyukat ina dvnamilta megtöl
tötte, az gviie^t ryutrescsal meggvuicotta : tnintéz ’efrobI bi tit, nem árva oe a szaoalvo: ói i/.öz.t otl; nent a másik
umiigyujti.sáho . i ■ éppen akkm robbant fe u másik is va
lószínűleg a felesa -do 8 behatoló iáng által gyulva meg.
A szegény embernek mindkét szeméi kiütött' , arc/a pedig
a felismerlKtleu-jégig vau eltorzulva; mellkasát a törecsek
áthatolták, balkezét pedig egészen elszakította. A munkás
I felgyógyulásához kevés reményt fűznek a gyógykezelő or
vosok ; ha elhal öt kiskorú gyámoltalan árva siratja fenntar
tójuk halálát. A 'tönvörületesség sokat enyhíthetne szomorú
! állapotukon.
Nem jó fe g y ve rre l játszani. Ezt igazolja Szvitsek Lajos
pjergi fitt esete, ki uui't kedden egy töltött revolvert dévajságbol magaleié tartva, addig forgatott, inig végre az 5-ik
forgatással az elsült s a golyó a fiút sziveit találta. A szeI rencsétlen, fitt. ki most lépett volna a selmcö/.i banyaiskolába,
bosszú kínok utó kimúlt.
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Az üzlet pangása miatt általános a panasz, melynek
aztán rendesen az. a rolnii tijr. iio_-. mikor változik már meg
ez a kínos -'v.. v E orö-sre , n abiko. tatéval szolgál
a Brerbobm-léle mg"
vállalat, melynek szá
mítása szerint Európa, India s \ ; i rí ka oizutcrmése a szük
séglettel szem bon 27 >i:tio ..oki 'u r oiányi mutat. — En
nek alapján ! ■<• .«* , \»:y »/, il/.let .. gaiinau rinolökre nézve
lassaukéut javnini fog ila "ár i gazda Közönségnek pénze
lesz, akkor aiiudcnneiii'i iíz.I.m éié'm:tim fog, mivel a gaz
dák temérdek oénz.t t.ép-sek torjai.ónba hozni.
A gyárasok, vállalatok és na :, kereskedői.. kik az. üzleti pangás
miatt az utóbbi években nagyon óvatosak voltak a bevásár
lásoknál. majd vásárolni fognak, uem várva meg az árak
leiszökkenését. Bízzunk tehát a közel jövőben !

Az aszalókról írott cikkünkre . 17. sz.i sokan tettek
helyeslő megjegyzést olvasóink közül, és pedig a gyakorlat,
az élet emberei közül. Az ..értesülések alapjáu meggyőzödj tünk arról, hogy ha ez évbeu nem is, de jövőre löbbeu fog
nak az aszalókkal kísérletet teuui. — Sajnos, hogy uem
most történik minél több kísérlet, mikor sok a gyümölcs;
ki tudja, vájjon jövő évre lesz-e? Egyik olvasónk egyene
sen ama cikk íróját szólítja fel aszalók építésére, hisz —
miut mondja — az dúsan kifizetné magát. — A mit olva
sónk a mi cikküuk mellett érvei, az miiül való, de a felszó
litás egy kissé naiv, mert nem elég ám valamim k hasznáról
meggyőződve lenni, ha a nervns remm hiányzik, az eszmét
nem lehet megtestesíteni.— A Híradó clüfiz.áátralékü sokkal
nagyobb a s z a l ó ha ássál vaunak a cikkíró tárczájára, sem
hogy ö amolyan a s z a l ó k építésébe kezdjen.
A kivándorlás még mindig ,a r ' ' i lék.lükön. Az alábbi
hirdetés azt műt a*ja. ’.iogv ne.n <--il természetes okok, de
mesterséges körűimétiyck is uatn ik oda. m.zy ez a hírhedt
kivándorlás meg ne szűnjék lm Itt ail két ékesen Írott
| hirdetés, melyet a nép k >/. s/.t .ttak szót:
Hirdetés!
Magyarnak vagy Tótnak ami kivándorolni kedve van,
már atúl tialóttak itó/y a Határon r. ■alá na'-. és a Pénst a
néptül elviznek. és akór ú :y li i/.a Kuiduieg.
Ív,tét elkeni: ni a Haiaróii akor c; iu 15 forl. kel ma
gmái .ad d. ii"
" lm. '*súí; karija Oilr.rbergtül Brém áik
vagv Oswíih:siii-ú Brémáik Ktvaiiatr és a másig ;‘eusi ko
mlóéi'.' 70 fórt. - tori nazatu P.-s.ava Erembe a F. Missler,
l űrhöz küldeni meri «.eki vai: a 'Vlsöges engondménv Itajo! iroda SVas.ni ú./a 13 - !4 Bahn ofstrasse 13 és 14 Bremen.
\ P ót. .ara ka pia R.'zeptut. és ere '-apja F. M issler úr
nál Erembe a '••• .s« vtsa
. - -pizi lecgintuatia de 70 fo
rrni
' Bremlie Küldeni meri '• i Amerikába gyűltek akor
kel valami l'enst inutatui. meri. le oo e g y ónéi viza i t kül
denek.
V F. Missler úr van ei.eedmén a Váróstul a nép Amer iU b d Kiló o . ét van i. k' a Varósnáí egy kezesség 15,000
Markot na .; aaor nem k. • iolni i.og.y a i’éiist nem bistos vagy oogy iitm napja viza.
Hirdetés!
Kscgiick in Aiitrrilt.di.t , ..io.'......i akarnak tüdőst.
tóm i."gy minő n n óv a Hajó Vars. at v.,j.'.ii atta az arát
15. J iiimis úl 1- ••) 10 Marker vagv G Forinlor akor jó hogy
töbii pűns-.t ;i'n iii ""ii.ik • . : v
ve- ic ieg en.
Köz e . sszttk i•'s s
11-. •
. aiibat* a rcmétiTben,
hogy ezen u m oéezügyi íz ;.ro .ágtiuk uieg nem Iiletókez.

Jókai a németfalo. E/ ilatt i czím ilati két német
lap indít egvszerro irtó '.áo *ríi*. J«»‘-ut rc-eiiveinek német
fordításai ellen. Az <-ev i . i „l)eiu<clte Wane
a másik a
„Leipzigcr Korrespnii len/.biati" Üar.a "pejük "gesz lartalmat ráöntik a koszorús magyar irora s az egyik a német
közönséget szólítja fel, hogy mogtoríasnl ne gyönyörködjék
regényeiben, a másik pedig .» német könyvkereskedőkhöz
intéz felhívást, hogy egyszerűen ignorálják Jókait, mintha
a világon se lenne. Amannak mulatságos fonnod vénye így
szól : Jókai Mór magyar iró, ki hírnevét (Yiképen .innak
köszöni, hogy műveit. Németországban kí nomatják és ol
vassuk, de Magyarországban a németségnek icggoaoszabb
gunyolúja és üolö/öje. IS.sD. deezcmberbcn az országa kies
ben kigunyolta az osztrán. és nénid hadsereget.

j

A méz. A niut a tórténo'cmmó tudjuk, a méz a/ ö-és
középkorban mint a '.alauosan nas/.iiali tápláló é gvógybatásu czikk a told valameuuyi uépciuúi uagy becsben állott,

Agy hogy az egézség fentartására és a magas életkor elérésére éppen nélkülözhetlennek tartatott.
A czukor elterjedésével a méz élvezésétől lassaukiut
elszoktunk abbban a biszemben, hogy a czukor a mézet teljesen pótolhatja s olcsóbb is. Pedig e tekintetbon igen té
vedünk. mert a tudomány világosan bebizonyította, hogy a
valódi szluméz künuyen megemészthető, tápdüs cs az idegekét erősítő voltánál fogva más szerrel, példáid a czukorral
ki nem pótolható.
Azonban a méz az emberi szervezetre mint táp-és
gyógyszer csak ügy hat s czéljának akkor telel meg, ha az
természetesen tiszta és hamisítatlan.
A méhtenyésztés újabb vívmányai lehetővé tették, hogy
a mézet a lépépitmónyből a méz kipergetö-gep segélyével
oly tisztán s minden virágpor s egyébb keveréktől menten
kivebetjlik, a mint az a virágok kelyheiből mint égi nektár
a mének által gytljtettetik. Ily tiszta, minden keveréktől
ment s emberi kéz által nem is érintett méz a kereskede
lemben mint p e r g e t e t t mé z (Scbleiderhonig' ismeretes
s a c s o r g a t o t t ra é z n é 1 jóval többet ér, mert mint
tudjuk a közönséges, régi tizem mód által nyert csurgatott
méz viasz és virág porral nyeretik. a hosszadalmas külön
választás és melegítés által eredeti színét s izét elveszti,
könnyen megerjed, savanyodik. Ebből magyarázható, hogy
a közönség nagy része azou téves nézetben vau, miszerint a
méznek barnának s kemencze, lép vagy viasz szagunak
kell lennie.
A pergetett méz gyorsan s hideg utón előállítva ter
mészetes színét megtartja, s igy fehéres, világos sárga,
arany sárga, sötétes sárga és barnás is lehet. Az ize és szaga
megfelel azon virágnak melyből gytljtetett; van pl. hárs,
ákácz —.fehér here — tisztes <üstb. virágokból gyűjtött méz.
A közönség egy része azon tévhitben vau, miszerint a
jegeczedett vagy ezukrosodott (ikrás) méz liszttel vagy
egyébbel van keverve, az pedig nem áll, de sőt csakis azon
méz mondható hamisítatlannak, mely száraz hűvös helyen
bizonyos idő múlva meg is jegeezedik. A jegeczedés tehát
jele a méz tisztaságának. Ha azonban azt akarjuk, hogy a
jegeczedett méz átlátszó és folyékonnyá legyen, az edényt
melegre, a tűzhelyhez tesszük s ott a méz folyékonnyá vá
lik s ha tiszta, semmi üledéke nem lesz.
A pergetett mézről joggal állíthatjuk, hogy az a leg
híresebb orvosi szaktekintélyek szerint az emésztési szervek
által azonnal felvétetik és a vérbe átmegy, életerőt s mele
get nyújt a nélkül, hogy a legcsekélyebb rész is felhaszná
latlanül kitakarodna, e miatt a méz vérszégénységben, emész
tési gyengeségben és idegbajokban szenvedőknek enyhülést
és gyógyulást hoz.
A méz tápláló és gyógyító ereje annak alkatrészein
alapszik. A vegyelemzés szerint a gyUmölcsczukor, szőlőczukor, némi sav, fest- és vonatauyagból stb. áll. tehát to
vábbi szétbomlást nem igényel. Gyógy hatására nézve azt
állítja egy orvos, hogy a gomba képződést megsemmisíti 8
még csecsemők egészségére is a legjobb hatást gyakorolja.
Liszttel keverve fájdalmas keléseket gyógyít. A mész élvezése
a köhögést, a náthát és katarrhust gyengíti, sőt a torokgyíkot,
diphteritist kezdetében megszünteti a fejlődő gombákat
megölvén. A száj, torok és légzési szervek betegségeinél a
méz állandó használata megfelelő élet s étrend mellett csal
hatatlan gyógyszer. Meglepő hatása van a katarrbusnál
10—30 perez után egy—egy kávés-kanállal bevéve 8 szám
talan tüdő és gyomor bajt nemcsak hogy fejlődésében meg
akasztott, de gyökeresen meg is szüntette.
Gyorsan fejlődő gyermekek bágyadtak s kedvtelenek
s ösztöoszerttleg mézet kivánnak. A belek nyálkbartyáira a
méz a tapasztalat szerint igen jótékonyan, frissitöleg hal.
miért annak mérték szerinti élvezése öregebbeknél, gyógyulóknál és emésztési zavarokban szenvedőknél a beleket a
rendes működésbe hozza.
Követésre méltó például szolgálhat az, hogy a méz a
legtöbb gyógyintézeteknél a rendes élelem sorába tartozik,
8 a betegek azt naponkint élvezik. Ne hiányozzék tehát a
méz egy háztartásban sem az élelmi czikkek közül, bogy
hozzátartozóinkat számos betegségtől megóvjuk, de sőt kí
vánjuk, hogy Kárpátjaink fogadóiban is ép oly elterjedés
nek örvendjen az, mint az Alpesekben, hol minden terített
asztalon nemcsak sót, de mézet is találunk az étkezők tet
szés szerinti használatára.
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Olyan paraszt, a kinek lova nincs, nem művelheti a' földjét,
hauem napszámra szorul és sok esetben mellékes keresmé
nyéből fizeti meg kis földecskéje adóját. Vau pedig a parasz
j toknak összesen 12. 934.112 lovuk ; ba már most úgy veszszűk is, bogy csak egy-egy lova vau egy-egy gazdának, még
akkor is van 13 millió orosz paraszt aki ncrn bir meg
’ élni, a földje utáu, tehát a proletariátushoz tartozik. Ezekhez
hozzá vehetjük a családok létszámát és kitűnik; hogy lega
lább is 19 millió paraszt számítható a proletariátushoz. Há
hozzá vesszük a 8 milliónyi városi proletáriátust úgy találjuk,
hogy Európai Oroszország 78 millió lakosa közül több mint
harminezöt százalék tartozik a proletariátushoz.u

KÖLCSÖN
8°|0 és 5"i„-ra.
Minden öujogu személy, kinek önfeutartására
állandó jövedelmei vaunak u. m: háztulajdonos,
gazda, bérlő, iparos, kereskedő én hivatalnok kap
hat 60 frttól 600 frtig 20 hó alatt pósta-u tál vány
utján visszafizetendő 8% kölcsöut.

5V os bank-kölcsön
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A nNcdjclau ez. oroszlap a
következő statisztikai adatokat közli az orosz proletáriátusról,
mely európai Oroszország 50 kormányzósága lakosságának
több mint két ötödrészét képezi. Az ezen kormányzásokban
élő 78 millió ember közül mintegy nyolez millió tartozik a
városi prolet&riátusboz. Ezek olyan emberek, kik kenyérből
és "kvaszából és kezük munkája után élnek, ma itt, holnap ott,;
nagy részüknek nincs saját stólájuk. Az asszonyok ma mo- j
sónök, holnap kereskednek valamivel, holnapután gyárban
dolgoznak; a férfi ma lakatos vagy czipész. holnap lakáj
vsgy boltör; a gyermekek nevelkednek vagy meghalnak,
ahogy a sors szeszélye akarja. A falusi nép foglalkozása
nem oly változatos, de ott is mit látunk, Huszonkét millió j
paraszt, kiknek összes vagyona 116 millió deszjatin (a dcsjatiu — 1> hold) föld, az az 5 deszjatin személyenkint. Ez
látszólag meglehetős vagyon. De van köztük 3.575.OOOférfi, a
kiknek összes vagyona csak 3. 166,839 desjatin, tehát szcmélyenkint alig egy deszjatin. Az u. n. részeket bíró parasz- |
tok száma 77» millió és ezek is a proletáriátnshoz számitha- 1
tók, mert földjükről nem élhetnek, fennem napszámra mennek.
De a proletariátus létszáma még ezael nincs teljesen kifejezve. J

A nagyméltóságü magyar kir. közmunka- és közleke
dés luinisterium az 1885 évi Szeptember hó 12-én kelt
30993 számú rendeletével a uagy-szombat-krakói államát
181-183 kil. szakaszán teljesítendő ütszéleshitési és szabá
lyozási munkálatok helyreállítását 8426 frt 58 kr. összeg
erejéig engedélyezte.
A fentcmlitett munkálatok foganatosításának biztosí
tása czcljából az 1885 Szeptember hó 3 0 -ik napjának déle
lő tti 10 órájá ra a zól.vnmmegyei magyar kir. államépitészeti
hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás
hirdettetik.
A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi
munkálatok végrehajtásának elvállalására vonatkozó, az en
gedélyezett költség utáu számítandó, r a részletes teltéte
lekben előirt ö'/o-uyi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat
a kitűzött nad délelőtt 10 óráig a nevezett hivatalhoz anynyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezdtek ügyelem be nem ingnak vétetni.
A szóban iorgó munkálatra vonatkozó műszaki müvevelet és részletes feltételek a nevezett magyar kir. államépítészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órákban, naponkiut
megtekinthetők.
Kelt Beszterczebányán 1885. Szeptember 15
hivatal főuük távolléteben
Mednyánszky Lajos
338.

kir. segéd mérnök.

Pollák János,
bizományi és ügynöki irodá ja
Budapest, VII. Murányi u. 3. sz.
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Hirdetmény,

A Bozók járási gyümölcsfatenyésztö egylet 1885 évi
Október hó 14-én Bozókon a vár nagyterű ében gyümölcs
kiállítást rendez e következő teltételek mellett:
1. Kiállítható mindennemű nyers gyümölcs, mely a
bozóki járás területen tcrinesztetett. Különben a járáson kí
vül termesztett megválogatott, és különösen sikerült gyü
mölcsre is egy asztal fog fenntartatni. Ez utóbbi gyümölcscsel azonban díjért pályúzui nem lehet.
2. Mimién kiállító köteles kiállítandó gyümölcsét ko
sarakban helyesen göngyölve tudományos, vagy helyi elne
vezésekkel ellátva Október I2-uek déli 12 óráig Bozókon
a várban átszolgáltatui.
3. Pálya nyertes gyümölcs az egylet tulajdonába
megy át.
4. Minden kiillitó köteleztetik küldeményéhez nevén
kívül egy nyilatkozatot csatolni : valljon gyümölcsét a ki
állítás oevégeztcvcl vissza kivánja-e, vagy azt az egylet
rendelkezésére bocsátja.
5. A kiállításkor Következő dijak fognak kiosztatni :
a Tekintetes Niedcnnauu Pál nr által felajánlott két
drb. cs. kir. arany legszebb alma gyűjteményért.
bi Az egylet által kitűzött egy drb. cs. kir. arany
legszebb körte gyűjteményért.
ci Tekintetes Kévaji László úr által kitűzött egy drb.
cs. kir. arany legszebb alma és körte gyűjteményéért; végre
ai 4 dij két ezüst forintos.
c) 4 dij egy ezüst forintos arauy legszebb gyümölcs
terményért.
Ezen dijak a közgyűlésen fognak kiosztatni ; a bíráló
dijosztó bizottság tagjai nem pályázhatnak.
Kiadatott Cseriben 1885 Septcraber 1-én.
Raphanides Sámuel
egyleti igazgat/i.
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Van szerencsém a n. érd. közönségnek
szives tudom ására adni,
betegeskedésein miatt
nem leven
vagyok

Felhívás.

330.

adatik 1000 frttól kezdve egy millióig fö ld b irto k ra ,
esetleg jó anyagból épült városi házakra 25 évre
2'/i 7o tőketörlesztéssel, vagy 40 évre 1% tőketörlesztéssel. Házkölcsönöknol az előirt becslési
költség előre leteendő.
Term ények cs tőzsdei értékpapírok és rész
vények stb. elvállaltatuak, eladás, esettleg előleg
beszerzése végett. Végül mindennemű legnagyobbszerü gazdasági gépeket és tüzm entes szekrénye
ket részletfizetésre adok cl. — Válasz cs portóköltség fejében 30 kr., Icvélbélyegben kéretik.

képes

hogy

hosszabb

két üzlethelyiséget

fenntartani

kénytelen

az Urbán-féle házban lévő nagy

saját beszerzési (gyári) áron

elárusítani.

M ely alkalm at a n. é. közönség becses
figyelmébe ajánlva, vagyok
kiváló tisztelettel

Forster Sásdor özvegye,
342 5—6
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Fogfáidalmak

O
természetűek, hogy ha a fogak akár lyukasak akár betümöttek a híres i n d u * k i v o n a t o k haszná
latával elháríthatok. E szer utolérhetetlenségóvel
világhírre tett szert cs egy családnál sem mel
lőzendő. Beszterczebányán csakis Kisert Erichnúl
kapható 35 kros üvegekben.
343.
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Harm incz miliő prole tár.

Nyomatott a „Selmeczbányaí. Híradó14 gyorssajtójáu

es női
kitűnő minőségűek kaphatók alul
írottnál, és pedig

Hői cipők bármely nagy
ságban 2 írttó l fölfelé.
UNGER JÓZSEF
selm e c zbán yán ,

alN » u f r x a . B l n n i c a - f é l r l i n z l m n .

Máriaselli
gyomorcseppek,
kitűnő hatású szer a gyomor min-||
den betegsége ellen,
és fclUlmulhatutlan: étvágyhiány, gyo-l
inorgycngcség, rósz szagú lehellel, fc-|J
fuvAdások, savanyú böfögés, kolika U
gyomorhurut, homok- cs hugykő fejlő 11
dós. gyomoregetés, túlságos nyálkaké)) |
zödés, sárgaság, undor, főfájás (gyoraorroutás esetén) gyo I
raorgörcs, dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredőn
gyoraorbajok, giliszták, lép- és máj bajok, aranyér ellen |f
Egy üvegcse ára haszuálati utasítással együtt 3 5 k r.
Központi raktár: C. B rady .a Vedangyalhoz' czim z e ttR
gyógyszertára Krem sierben 1Morva orsz.)
Kapható mindun jó h irí f-y í^yiuortiírbaii O tstrák-M agyarhonhan.

Kiadó a „Selmeczbányai Híradó* könyvnyomója.

