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Előfizetési á ra k :

VÖRÖS

A selmeczi m. Mr. bányászati és er
dészeti akadémia uj palotájának fel
avatásakor.
Ünnepre ébred ez az ősi város,
S ihletve lelkesíti polgára mind:
A tudománynak uj oltára cpiilt,
A melyre bliszkén s örvendőn tekint.

És eljövének távol- és közelről
A rónák tájiról, hegyek közül,
Kiket a pártfogókegy, édes emlék
Ez ünnepélyre vonzott részesül.
S ezernyi ajkról harsait a köszöntés:
„Istenhozott vendégink éljenek!“
Es szárnyal c hang gördülő hulláma,
S fölzendül tőle a bérez és berek.
„Isten hozott, kik a trón zsámolyáról,
Ha perezre hál* hozzánk leszálltatok!
Úgy teljes ünnepünk, ha nevetek is
A sok között e l s ő n e k ott ragyog.“
„Ott él a nemzet és v i r u l hazája,
Hol k o r in á n y és n é p h í ven f o g k c z e t,
S együtt halad, ha rögös is, a pályán.
A mely magasztos czél felé vezet.“
„Isten hozott, ti régi ismerősök,
Az Alma Mater régi gyermeki!
Ez üdvözöl, hogy iiu e kegyelettel,
Őt Ünneplőn, adóztok most neki.“

TÁRCZA.
Természetnek szép öleké
Természetnek szép ölébe
Jöttem, hogyha bánat ért,
Mély szerelmi bánatomban
Szivgyógyitó balzsamért,
Könnyű itten bút feledni:
Nincsen itten bfttelen,
Itt az égi szerelem,
Itt lobot csak hón szeretni.
Természetnek szent nyugalmán,
Boldogságán elmerengve,
Lángra gyúladt szivemben a
Természetnek bő szerelme!

Jöttem vígan, boldogan ;
Kétszer boldog olt a szív, hol
Szerelemnek honja van.
Szerelmemnek lángja volt a
Virágoknak illata
8 a madárka vig dala
Boldogságomat dalolta.
11ű szerelmét kedvesemnek,
Mely el Aradi kebelembe’,
Istenítő az örökszép
Természetnek bő szerelme.
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A lapot illető szellemi közlemény n i

„Legyen áldás, mit egykor itt nyerétek
A szellem kincséül: a tudomány !
Áldás legyen, mely rajtatok elárad,
És á l t a l a t o k a magyar hazán !H
„S legyen ez ünnep uj serkentő nektek,
Mely buzdít, inig a néma hant takar:
H á z á nkn a k adni tiszta h o n sz e r e 1m et,
S é r e z n i mindig, mint igaz m a g y a r ! 11
Akai O ll ó .

S e, tudománynak szentelt, csarnokokban
Ma hangzik el az avatási szó,
Mely ajkról ajkra száll, remén yt fakasztva,
Mint szép jövő csiráját hordozó.

100 szóig 2 fi t., ezentúl u
M a g á u h i n t e le s e k

JO E R G E S
i ára 10 M ezár.

F E R E N C Z.

íme üdvözlő szavunk „kötött beszéd “-ben,
de nem kötött érzelemből.
Városunk közönsége élénk érdeklődéssel
kisérte a tudomány uj csarnokának emelkedését
s legőszintébb örömmel üdvözli annak föléjiül tét.
Az ünnep, melyet első sorban a bányászati
s erdészeti akadémia ül, városunké is, a minek
kimutatására hő alkalma leszen a mai s holnap-,
holnaputáni ünnepségen.
A magas kormány képviselőit az érdeme
iknél fogva őket megillető tisztelettel készül
fogadni közönségünk, s magas vendégeink az
államnak földalatti s föld föl öt ti intézményeiben,
pénz- s tudomány forrásaiban kiváló szakértel
met. cuílialadottságot fognak észlelni, de egy
szersmind örvendetes haladást tapasztalnak majd
az egykor néniét, városnak átalakulásán, mely
átalakulás az államcszme doiiiiiiálását, a magya
rosodást rejti magában, és a vendéglátást ille
tőleg, ez a vendéglátás Őszinte lesz és szives.
11a magas vendégeink azzal a meggyőző
déssel távoznak ünnciiségeink színhelyéről, hogy
ez ős bányaváros azt a kincset, melyet a bá
nyászati és erdészeti akadémiában bir, meg
tudja becsülni, s annak általános nemzetgazda
sági s tudományos értékét felfogja, úgy ezélt
értünk.
Természetnek, szép
Szivem olykor elmereng
Szép hazámon, melynek völgye
KÓfinsúga, bérező szent.
Természetnek szép ölében
Egy az érzés, gondolat,
8 minden boldog és szabad;
Nemzetem is olyan légyen,
Hazámban a természetet
Imádóin én elmerengve
És hazámért lelkesít a
Természetnek hő szerelme!
Természetnek szép Ölében
Fáradt lelkem megpihen,
Vesztve már a liit s reményét
Vad késégb'esésiben.
l j erőt nyer küzdelemre;
Szent nyugalma visszatér,
Kétség hittel helyt cserei —
Bú s fájdalom elfeledve.
Hol minden fűszál susogja,
Mily nagy Isten szent kegyelme:
Lcborulok — éghez emel
A természet lió i
Természetnek szép ölében
Leljem egykor nyugtomat;
Majd lm pályám Átfutottam,
Küzdelmemért bért ez ad.

A mi pedig főtanintézetünk egykori hall
gatóit egyéb vendégeinket illeti, rajok nézve az
a kellemes meglepetés várakozik, hogy ha a
város külső képe nem is, de belső érzelme te
temesen megváltozott: magyar szóval és érze
lemmel találkoznak mindenütt, a társadalmi élet
minden nyilvánulásánál s a családi körben
egyaránt. Lehetne-e ez magyar emberre más
mint kellemes ?
Isten hozott: magas kormányunk képviselői,
bányászatunk s erdészetünk jelesei és összes
vendégeink !

Sorrendje
bányászati és erdészeti akadémia uj épülete felava
tási ünnepének:
J u n i u s-li ó 2 5-c u (szombaton.)
Délután 2- és este 7 órakor a vendégek fogad
tatása a vasútnál az akadémia részéről. — Esti 9 óra
.'50 perczkor a város kivilágítása (melynek kezdetét
mozsárlövések jelzik.)
Esd 10 órakor a magas kormány képviselőinek
fogadtatása a városi hatóság részéről:
1. bevonulás a bányászok és polgárságnak az induítóbáznál kezdődő sorfala között.
2. a magas vendégek lakásukra érkezte után fákPacbertárnától:
az akad. ifjúság,
polgárság,
bányászzenekar,
d) bányászság.
a. A fáklyásmenet a kamaraház előtt megáll., a
zenekar néhány darabot, játszik, mire a menet a bélabányai utón elvonul.
J u n iu s-li ó 2ö-á n.
Reggeli 8 óra :í() perczkor gyülekezés az akad.
központi épület (Fritzház) melletti téren s S óra 45
perczkor indulás az ünnep színhelyére, mialatt küldött
ség megy a magas kormány képviselőihez.
Reggeli 9 órakor a felavató ünnep, a következő
rendben.
. . . Szellő susog majd enyelgve,
Virág nyíl s madár dalol;
Isten virraszt fönt a hol
Ragyog csillagoknak ezre . . .
Csendes este megszólal majd
A természet titkos nyelve
8 én megértem — csodát tesz a
Természetnek hő szerelme!
üli kiér Gusztáv.

Az utczán . .
Az ntezán végig ver a zápor,
Bús homály ásít idebenn;
A kigvult menny ropogva lángol . . .
Mit csinálsz te most árva mindenem ?
Gondolsz-e rám ? — Érzi e lelked,
Hogy kin ja bennem is sajog?
Hogy érzelmeim szárnyra kelnek
8 nem csak a vésztől reszket ablakod ? . . .
Bús álom . . . Itt vagy . . . Rám borulva
Lclkcmbo sírod sorsodat .. .
Künn — villám csattan a borúba
8 egy sötét felhő szive meghasad.
Teleki-* lléla.
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vezetője Boltizár prépost rövid, de hatásos beszédben is síim homályba burkolták tudományukat, mi aztán
a) Ének i.\z akad. ifj. dalköre
adta elő kérelmünket. A uiiuister válasza szintén rövid nem csekély mérvben nehezítette meg haladásukat,
l>) Alkalmi beszed (Sóltz Vilmos akad igazgató
Ezek a tisztjelöltük vagy később gyakornokok,
es határozott volt. „Mit akarnak önök? monda, az önök
c)
A varos közönségé részéről Ud\üzlet Oesovszky
által produkált arany es ezüst nekem többe kerül, mint kiknek száma korlátolt volt, bizonyos javadalmakat is
Vilmos polgármester
d Alkalmi beszéd (Fekete Lajos akad aligazgató) lin azt bár honnan veszem! cu 180,UA) Irtot meggazdál- élveztek s negyedet énként, később évenként voltak kö
telesek vizsgát lenni
e) Az akad. iíjliság Üdvözlő szava Neulierc/. Béla kodoin es azért nincs is szükségem bánt aszókra- !
A bányatiszti állásokat üresedés cselén velők töl
Levert keddylyel tértünk vissza a vendéglőbe
tlj. elnök)
: gondolkozva, hogy már most mi tevők legyünk i Akkor töttek be, de csalt altkor, lm szakukban teljesen járta
f) Ének (Az akad ifjúság dalköre.
A felavató Ünnep végeztével a kanmraliá/.i épü i azon szei\ neses gondolatra jöttem, hogy még egy kísér sok voltak már.
Midőn városunkban u bányaiskola, később akadé
letet ajánlottam mondván, „menjünk még ióherczeg
letben a ktilldöttségek tisztelgése es pedig:
Albrechthoz, az akkori magyarországi kormányzóhoz-*! mia létre jött, nagy változás állott be a tisztképzés te
a Az akadémia küldöttsége
I) A törvényhatóság és kir. járásbíróság,
Társaim ráálltak, de Pruggberger kénytelen volt haza kintetében.
Eleinte csak oly ifjak jöttek idt, kiket ;i bányamenni, agy csak hárman indultunk Budara.
e) Egyházak és iskolák,
d A bánya igazgat óság, a m kir. dohánygyár, ni.
A budai térparancsnok, kinél először jelentkeznünk löliivatalok mint bányagyakornokokat ösztöndíjjal,
kir. adóhivatal, ni. kir. pósta és távirdn, m. kir. vasúti kellett azt mondta, hogy ma ugyan kihallgatási nap napidiijal vagy másnemű segélyllycl ide küldtek. Ké
nincs, de azért próbáljuk meg szerencsénket. Es ő es. ső . ez ösztöndíjasokhoz önkénytesok csatlakoztak, a
hivatal.
I). u. 2 órakor diszebéd a városi vigadóban. A kir. fensége csak ugyan fogadott is minket és pedig kik bár saját költségükön tanultak, ki képez letcsttk után
nyájas leereszkedéssel. Miután prépostunk hatásos szó ep úgy felvétettek az államkincstár szolgálatába mint
toasztok sorrendje:
a) Ő Csász. és Apóst. kir. Felség re Sullz \ ilmos noklatával kérelmünket előadta, és mindegyikünk ő cs. amazon.
Az 1807-ik évben akadémiánk az erdészeti tanin
akad. igazgató.
' kir. fenségé kérdésére felvilágosító feleletet adtunk, én
b) A magas kormány képviselőjére i.Szituval .lőzsef különösen szomorú helyzetünkből való kimentésére ha tézettel bővült, az erdészet tanítására szánt idő a bányász
vár. főjegyző).
talmas kegyes közbenjárásáért esedeztem volna, ő cs. növendékek számára 2 évre szabatván.
Meg több változáson ment át c főinkzetilnk, mi
ei A vendégekre (Fekete Lajos erdötanácsos 1 stb. kir. fensége azt mondta „a mi az akadémiát illeti, az
Délután. A gyűjtemények megtekintése. Este 8 iránt m m vagyok tájékozva, de ott vau Ruszegger ebez előtt mostani fejlettségét elérte; e változások Között
órakor bál.*)
fordulok és ez majd tiszta bort önt nekem"! azonnal azonban leglényegesebb az 18G9-iki, a mikor tanszékein
,1 u n i u s-li ó 27-ó n.
csengetett és magához rendelte titkárát, hogy sürgős a német nyelv helyébe a magyar lépett.
Reggeli 8 órakor az erdészek és a hozzá jók csat levelet írjon. Néhány megnyugtató szavakkal kegyesen
Ez az átalakulás nagy befolyással volt az intézet
lakozók kivonulása Kisiblyén-.
nek egész fejlődésére, szellemére. Akadémiánk ezzel a
elbocsátott minket.
Reggeli 8 óra 30 perczkor veszi kezdetét a bá
Egy idő múlva megint hozzám jött Schwarz bá magyar kultúrintézmények sorába lépett; nem volt többé
nyászok és kohászok cougressusa az akad. aj épületében. nyatanácsos és figyelmeztetett arra, hogy az akadémia idegen tényezője a szakismeretek szerzésének. Közelebb
1). u. 1 órakor közös ebéd Kisiblyén.
ügye már ó felségének irodájában fekszik és most volna i jutott hozzánk, magyar társadalomhoz, és mi megbecsül
D. u. 3 óra 30 perczkor a magas vendégeknek ideje, hogy egy küldöttség egyenesen ö felségéhez me jük, emeljük értékét, becsét.
elutazása a Kisiblyén váró vonattal.
A magyar kormány oly szilárd alapra állította,
nesztetné és az ügy kedvező elintézését kérelmezze. Eli
A végrehajtó bizottság : l í pausz Kálmán főkapitány azt a legközelebbi tanácsülésben ajánlatképen c!ó is a milyenen még soha sem állott, s a mely alapból erő
Szécsi Zsigmond erdötanácsos, Svehla Gyula bányataná I adtam es ajánlatom egyhangúlag el is fogadtatott, de í sen bajt az ismeretek fája s a szakirodalomé is. Ez utóbbi
csos, Neubauer Ferenez bányatanácsos, Pauer János, i a kiküldendő személyek Kérdése még függőben tar- tekintetben az ifjúbbik testvér: az erdészet jár elől s
mutat fel kiváló haladási.
akad. titkár, Cseh Lajos geolog, Wieszuer Adolf bánya- j tatolt.
Ha korát akarnék jellemezni, akadémiánk mostani
tiszt, Krnusz Vilmos György törvliatósági bizottsági tag : |
Konrád derék tanács főnökünk időközben Zólyomba !
Vörös Ferenez városi aljegyző, az akadémiai ifjúság G i lett áthelyezve és helyébe Kafka ide kinevezve. Ezen korát a virágzás korának nevezhelnők, akár az intézet
küldöttje.
i magyar faló úri ember első teendője volt az, hogy 17 kiváló szervezettségét tekintve, melynél fogva az intézet
j városi tisztviselőt és polgárt államveszélyes egyéneknek hallgatói a technikai tudományok egész halmazában ala
Selmeczbáuyán, 1892. évi junius-bó 21-én.
! jelentett fel a felsőbb hatóságoknál es hogy ezek közt pos kiképzést nyerhetnek, s nem csak jeles szakférfi
A rendezőség.
| csekélységem is volt, kitűnt ez alkalommal is, a nienyi- úkká válhatnak, hanem egyszersmind magyar szak fér
! ben Kafka az én kiküldetésemet, határozottan ellenezte. fiakká, mert az intézet ifjúságának szelleme magyar
Nekem tehát itthon kellett maradnom és csak a fent bazafiság tekintetében mi kifogás alá sem esketik, akár
az intézet látogatottságát illetőleg.
nevezett bárom úr lett megint kiküldve.
Immár (i épületben terjeszkedik szét taneszközeivel
Bécsbc megérkezve ő felségét ott nem találták,
mert akkor Prágában időzött. Prugberger hosszabb gazdag gyűjteményeivel két intézetünk s e mellett, gya
Most a nagyszerű koronázási Ünneplések után és ideig nem maradim lőtt Becsben és haza utazott ; Ft köz korlati tere o|.( van a bányában, s erdészetünknek a
az uj akadémiai épület felavatása előtt alkalmilag tar ben meghűlt és oly lázba esett, hogy Becsbe megint kisiblyei pagonyban, e minta erdőgazdaságban.
tom következőket a Selmeczbányai Híradó t. olvasóinak visszamenni nem volt képes. Kafka helyettest keresett,
elbeszélni, hogy tudják, mily veszélyben forgott már de nem talált erre való embert, ki arra vállalkozott
egyszer a mi akadémiánk és hogy kinek köszönhetjük, volna és úgy — mások unszolására is — végre még is
hogy ezen veszély elháritatott.
kénytelen volt eiigemet a kiküldetéssel megbízni. .Stella j
1859-ik évben meglepte a selmeczicket a rémhír, pozsonyi es. kir. lielytarlósági tanácsos, ki még feelmeczIrta: <lr.
Fstváit akadémiai tanár.
hogy az akkori es. kir. pénzügyminiszter Britek a przi- bányán ismerkedett meg velem, sikeresen egyengette az
II.
braini és leobem bányász akadémiákat valamint a sel- utamat és úgy jutottam én, ki annyira feketére voltam
Mióta a baromfitenyésztéssel többet foglalkoznak
meczi bányász és erdész akadémiát a bécsi polylcclmi- j festve, azon megtisztelő megbízáshoz, hogy a kél társam
hazánkban , sűrűbben rendeznek kiállításokat is. a
kába beolvasztani akarja. Ruszegger cs. kir. ministeri mal együtt ő felsége előtt megjelenhettem.
tanácsos és akkori akadémiai igazgató, ki ez ügy miatt
U felségénél megint prépostunk adta elő kérelmün melyeknek hasznosságát és a tenyésztésre gyakorolt
Béc8be idéztetett, nagyon leverten érkezeti vissza. Akkor kéi és itt szerencsések voltunk következő legmagasabb előnyös befolyását, nem lenne jogosult kétségbe vonni,
Schwarz es. kir. bányatanácsos es akad. tanár hozzám ; választ nyerhetni. „Mondják meg küldőiknek, hogy az mert a komoly verseny ezen a téren is, mint. minden
jött és felszóllitott, hogy pendítsem meg e dolgot a vá- j akadémia iSelmoczbáuyán marad, a többire nézve majd ben, üdvös eredményeket szül. Csakhogy ezek jótékony
rosi tanácsban és törekedjem arra, hogy ezen ügyben j in Ionnál tatom magamat, de Selineczbányán segítenünk befolyását lényegesen ellensúlyozza az a körülmény,
hogy a kiállítások úgy, a mint azokat nálunk és
valami történjék a város részéről, (én akkor a pozsonyi I kell" !
helytartó tanács által kinevezett lizetés n Ikiili városi i
Ruszegger jó indulatának, Albrecht főlierczeg ő Németországban rendezni szokták, nagyon elősegítik
tanácsnok és gazdasági előadó voltam.)
cs. kir. fensége kegyes közbenjárásának és végre felsé a fertőző betegségek terjedését, miután a Kiállítások
Konrad es. kir. szolga bíró és a városi hatóság ki ges király urunk bölcs belátásának és jó szivének kö rendezői egyáltalán nem fordítanak gondot az állat
nevezett elöljárója, az én kérésemre rendkívüli gyűlést j szönheti Selmoezbánya, hogy az akadémiát
városunk egészségügyre. De a kiállítók is csak arra törekesznek,
hívott össze, mely a tárgy fontosságát megértve egy — ■ létének ezen hatalmas tényezőjét már ltíőíHk évben hogy tiszta fajokat klihihessenek a kiállításra, — arra
Boltizár József prépost, Prugberger József báuyatár- innen cl nem vittek és azért hiszem, hogy városunk azonban senki sem fordít gondot, hogy a kiállítá
sulali főnök. Friedenliebi Fritz Pál es Gaituur Tivadar lakosságánál lelkes és őszinte visszhangra talál azon sokon csakis járvány-mentes vidékek és tenyésztések
urakból álló küldöttséget bízott meg a szükséges lépések oliajoui. hogy „az úr isten sokáig éltesse felséges jó vehessenek részt.
megtételére.
Nem mondok tóhál újat, ha azt állítom, hogy
királyunkat “ !
mindaddig, a mig a kiállításra beküldött anyagot nem
(■aiiucr T iv ad ar.
A küldöttség legelőször Ruszegger ministeri taná
fogja szakértő megvizsgálni és megfigyelni, központi
csosnál tisztelgett, de az kijelentette, hogy az akadémia
fertőző telepeknek kell a kiállításokat tekinteni, a hon
ügyében közben járnia nem lehet, mivel a minister már
nan a szélrózsa minden irányában mesterségesen
Béesben ezt megtiltotta neki, es avval fenyegette, hogy
hurczoltatnak szel a fertőző betegségek. Hiszen csak
különben azonnal áthelyezne innen. Tisztelegtünk azután |
I'.’uy lap a bányászati oktatás történetéből.)
1 - 2 fertőzött tenyészetnek kell a kiállításon képvisel
a pozsonyi helytartó tanács főnőkénél Áttems grófnál, (
II.
ve lenni és biztosra vehetjük, hogy a Ketrcczek közös
ki avval fogadott, hogy ez ügyben seramit sora teltet. I
Előbbi közleményünkben az uj palota építésére tisztogatói, kicserélődő etető és itató edények. a
Fölkerestük Béesben gróf Andrássy Károlyt, de az is |
kevés reménnyel kecsegtetett. Megfordultunk a pénzügy- j vonatkozó adatoknak közlését Ígértük ugyan; ezeket, szomszédság stb. közvetítésével a kiállítás végére a
azonban mégis mellőzzük s ezúttal akadémiánk alapí szárnyasoknak nagy része fertőzve lesz és a külön
ministerium azon magasabb hivatalnokainál, kik Scl
meczbányán végezték tanulmányaikat, nevezetesen Gör tása előtti időszakról s a mostaniról általában mon böző érmeken vagy a dicsérő okle.vclekan kívül hazagey Guido, Bergholíur és Schwarz uraknál. Kihallgatást dunk el röviden egyetmást.
viszik ráadásul a pusztulás csiráit is.
kértünk a ministereknél. Bach és Tbun barátságosan
Akadémiánk alapítása előtt bányászaink különös
Es itt különösen azokat a fertőző betegségeket
fogadtak, de mindkettő nagyon sajnálta, hogy, miután ! módon jutottak szakismereteikhez ; úgyszólván a mester kell figyelembe venni, a melyek idült lefolyásunk,
az akadémia nem ö szakukba vág ez ügyben semmit í ségeknél divó szokás szerint állottak be a bányászati mint a gtimókór, a <1ifiéri ás gyuladás és az úgynevezett
sem tehetnek.
pályára I. pni szándékozó ifjak egyes jelesebb bányász gregarinozis. A szárnyasok kolerája e tekintetben ke
Ily szomorú kilátások közt végre az utolsó, ránk I es l-.oltász tnzt m elle i nulókúl, sóit tapasztalatot tapasz
vesbbé veszedelmes, mert hirtelen öli meg a fertőzött
nézve válságos lépésre kellett elszánnunk magunkat, és ! talntlioz teve. lassan az egyes tiszt természetének, köz
baromfiakat és ha ezen betegséggel inlioziált szárnyaso
kihallgatást kértünk Bruck ministerml. Küldöttei günk j le k e n y s é g e iic k megfelelően, ettől függöleg sajátították kat küldenek a kiállításra, akkor azok elhullanak már
cl a pályájukon szükségelt tudományt.
útközben. Ellenben az említett bárom betegség idülten
*) Ettől eltérőleg U órakor.
Szerk.
^
Mestereik, gyakran aleliimisták módjára, nagyon folyik le és a fertőzés megtörténte után rendesen

A selmeczbányai in. k, bányász
és erdész akad, történetéliez.

A kiiomli-ki,állításokról,

ügykor és most.

III. éifolyam. gG. szám

_

S EL MECZBANYAI

HÍRADÓ.

j

103

lio.s8/.iibl) idő múlik cl, inielélt a betegség első ttiuetei azoknak a puskáknak dörgését győzelmi kiáltás és ;
— Irodalmi é* művészeti cMély. E lapok szer
jelentkeznek.
| halálliöigés követte; a kaszák pengéjét az ellenség vére kesztője altul f. hó 18-án rendezett ..irodalmi és művé
Ebből aztán az is könnyen megérthető, hogy a i festette pirosra s oláh lándsa végére follUzlék Zalainál) szeti estély* a Scinb,tv teremben szép számú müveit
tenyésztő egészen jóhiszeműen járhat el, midőn u lát az ártatlan magyar csecsemőt.
közönség részvété melleit folyt le. Csiky Gergely „Sötét
szólag teljesen egészséges szárnyasokat a postám
A dicsőséges harezok és gyalázatos vérontások pont" e. drámájának egy jelenetét Tirts Jolán k. a.
vagy a vasútra feladja, mert nem is sejtheti, hogy a eszközei ezek. Most emlekgyUjtemény, ki tudja vala Lchotzky Elma k. a. és Faragó Gyula ur nagy hatás
lapp:ingó betegség útközben vagy a kiállítás területén mikor nem-e lesz újra fegyvertár?
sal adta elé. A közönség láthatólag gyönyörködött a
Ott vannak aztán az Atlyukgatott honvódruhák és j mű s az előadás szépségében; * tetszésének megmeguki fog törni.
De hát a kiállításokban egyáltalán nem lenne csákók, a melyek viselni a szabadságért halva, a nem- ! juló tapsokban adott kifejezést, mely mind a három
zet boldogságáról álmodnak mái a föld alatt, ott van műkedvelőnek szólott. Székvné lelki küzdelmének kife
szabad fertőzött tenyésztéseknek r» sztvenni es én a ma
gani részéről a legszigorúbb eljárást is indokoltnak és nak a foszláuyos zászlók, a melyek nyéléi könnyezve jezése nehéz feladat volt, s ezt Tilts Jolán k. n. jól
jogosultnak tartanám az olyan tenyésztőkkel szemben, csókolja meg olykor egy egy 48-as bős aggastyán s ott oldotta meg. Lydia szerepét nagy hatással adta Lebotzky
a kik tudva fertőzött tenyészetből bnromtiakat külde van körülöttük a tömérdek arczkép, a szabadsági)arc/, Elma k. a úgy ő, mint Farugó Gyula ur igen jó sza
félisteneinek npotlieosisu.
vaiénak bizonyult ez úttal is. A kihívások s a tapsok
nek a kiállításokra.
Sajátságos dolog az és a'ig megérthető, hogy a
A tárlaton különben közel 300 külön kiadásban igazán megérdemeltek voltak. A drámai hatásra, uiit
baromfiak fertőző betegségeit másképeu Ítélik meg. látható Kossuth arczkópe, összegyűjtve Európa s Ame Csikynek e müve előidézett, nagyon helyesen követke
mint a többi házi állatok járványos bajait s a inig rika összes országaiból. Imposuus ezek között a Kar- zett az a vig szavalat, melyet Liszluiy Ida k. a. adott
a lépfeuének vagy takony kórnak már eltitkolása is lovszity Bertalan által festett életnagyságú arczkép elő. A közönség minden versszak után tetszésének adott
súlyos következményeket von maga után, addig a másolata, a mely tavaly készült s az agg Kosútbot élve kifejezést s jó izűen nevetett a „mérges leány" kifakabeteg vagy legalább is már fertőzött baromfiakkal ábrázolja. A kép annyira életieljes, hogy szinte resz dásaira. Maresel; István urnák teljesen sikerült az a fél
büntetlenül lehet kereskedni, sót a fertőzött tenyé ketni látjuk a székről lecsüngő fehér kezet. — Mint a revezetés, a m!t szavalmányával elérni akart, hogy aztán
a meglepetés annál igazibb legyen. Vaszary Antal ur
szetekből származó szárnyasokkal résztvehetni a ki- dicsőséges múltnak szent fantomja, jolenik meg élőt
állitásoki n is a nélkül, hogy e lelkiismeretlen és a tünk az ő fénykorának emlékei között s elborult sze „síoingrubeui bandájáé val buzgón működött közre az
mások \ agyoni épségét nagyban veszélyeztető eljárás mein a nyugovó nap végső sugarai reszketnek.
egész, estén, bőven betöltve összevágó játékával az. elő
adások közti közöket. Dicsekvés nélkül mondhatjuk,
miatt legkisebb kellemetlensége lenne az illető te
Érdekes a Kossuth arczkép csarnokban két kép
nyésztőnek.
uek a tusvázlata. Az egyik kép a Kossuth nótának hogy az estély kiválóau sikerült. A legközelebbi irodalmi
Begyei őre alig remélhető, hogy e tekintetben a allegorikus megábrázolása A lelkes tűztél áthatolt ma estélyt valószínűleg jul. 10-én Vihnyón rendezzük.
viszonyok javuljanak s épen azért a kiállítások ren gyar népcsoport közepén, a dal kezdetének feliratával
— k é z i m i i u U a U á l l i t á s . A paulai sz. Vinczéről
dezőinek kell mindent elkövetni, hogy a fertőzött ba- ellátott zászlót egy ifjú magasra emeli; körülötte a elnevezett helybeli zárdánk a lefolyt héten több napon
bomíiak ne veszélyeztessék a többiek egészségét.
keresztül
kézimunkakiállitást rendezett az épület elsőébarezbaiuduló nép, a mint szeretteitől is lelkesítve,
A kiállításra tehát csakis olyan küldeményeket búcsúzik — mig a távolban egy kovács műhelynek meleti két nagy termében. Kedves, szemrevaló tárlat ez.,
mely minden évben gyönyörködteti a hölgyvilágot és
szabad elfogadni, a melyeket a feladás előtt valamely tűzvilágos kohója előtt kaszákat veritek fegyverré.
hatósági állatorvos megvizsgált és egészségesnek talált.
méltán megörvendezteti a nőképzés minden barátját.
A másik kép azt a leírhatatlan jelenetet állítja
Kel lőrémben nagy mennyiségű női kézimunkát talál
Az erről szóló bizonyítványban azlán nocsak az fog
elénk, a mint Kossútli Czegled piaczán szónokol. Ezt
tunk. melyek egyformán kiváló technikával és Ízléssel
laltassák, hogy a kiállításra küldött baromfiak egész
a képet lehetetlen szívdobogás nélkül nézni. Kossútli a
készültek. Telve volt e két terem oly tárgyakkal, me
ségesek, hanem az is, hogy a tenyésztés teljesen tiszta,
piacz közepén, a szónoklásnak leghevesebb mozdulatá
lyek a nőknek örömet szereznek s e mellett szükséget
vagyis mentes a fertőzó betegségektől.
val, arczán a lángoló lélek vissza tükrözésével jelenik
elégítenek ki s mindennek létrehozása I n n i n a nővér
A megérkezett szárnyasokat sohasem szabad a
meg a szemlélő előtt. Kőrületté az elragadtatás jeleivel
szorgalmas és fáradhatatlan tevékenységét dicséri. Ve
káillitás területén kicsomagolni, (pedig ott szokták),
hullámzó népcsoport, térdelve és kalappal integető em
gyes holmik, finom párnák (14 drb.) térítők, kötények,
hanem attól távol s itt aztán első sorban is egy min
berek — hallani véljük Kossúthuak gyújtó szónoklatát
asztalfutók, törülközők, képkeretek, albumok, stb. Egyen
den tekintetben megbízható szakértő vizsgálja meg a
s a kiáltást;
ként megérdemelné valamennyi a felemlitést. A halvány
baromfiakat.
„Mindnyájunknak cl kell menni!“
zöld, kék és hússzinű bársonyok gazdag, hímzett diszc
Természetes, hogy ennek a vizsgálatnak a lehelő
A mint hallottam, gróf Kreith Béla, a gyűjtemény
rendkívüli szorgalom gyümölcse. Hány öltés, mennyi
legrészletesebbnek kell lennie, mert különben czéltalan. tulajdonosa meg is festeti mind a kettőt és sokszoro
türelem eredménye ez a tarkaság. Mindenütt szabatos
De még ez sem teljesen megnyugtató, a mennyiben a
sí Itatni fogja.
a rajz, finom a stilizálás és mintaszerű a technikai ké
legértelmesebb állatorvos is csak azt állapíthatja meg,
A kiállításnak van egy tnegroüditően szomorú
szítés. A sziliek csoportosításában lelemény és műérzók
hogy az állatok ma egészségesek-e. de uem vállalhat helyisége: a vértanúk szobája.
nyilvánul. A llolbein- keresztöltés és filet-guipure-munfelelősséget azért, hogy holnap és azután is egész
Mintha
kriptába
lépnénk
:
a
falak
fekete
posztó
Icák, a maeramée készítmények és á jour munkák
ségesek maradnak-e. Épen azért feltétlenül szükséges,
val vannak bevonva. A középső asztalon tizenhárom mind fejlett Ízlésről tanúskodnak s dicsérik í r m i n a
hogy a kiállítás területétől távol, egészen elkülönítve
gyertya ég. Oldalt nehéz bilincsek függnek a falakról; nővér ügyes tanítási módját. Igen szép munkákat lát
veszteglő legyen berendezve, a mely állandóan állat
ott vannak azok mellett a vértanuk utolsó levelei, a tunk Cziczka Sándornó úrnő, lleiss Mariska, Rosenfeld
orvosi felügyelet alatt álljon s a hol a baromfiak
miket a halált megelőző éjjelen Írlak szeretteikhez. — Merniin, Zuöka Mariska, Ilell Emma, Péchy Anna, Zimmegérkezésük után legalább is 4—í> napon ál szigorú
Ott van egy rongyos szürke rabritha : abban élte át nicrmann Anna. Bcloborszky Margit, Ztibka Anna, Kapp
megfigyelés tárgyát képezzék, mielőtt a kiállítás terüle
Körösi Sándor a Józsefstadti nehéz fogságot; ott van Vali, Fekete Emília, Neuralb Bella stb.-ektöl. A kézi
tére szállitatnak.
nak a vértanuk reliefjei és olajfestményű arczképei munkákkal együtt pár rajz. is ki volt állítva. A kiállí
A kiállításon aztán csak azok a baromfiak vehet
a falakon; a megdiesŐUlt halottak mintegy feltámadva. tást az érdeklődő hölgy közönség egész, napokon keresz
nének részi, a melyek ezen idő alatt teljesen egész
A vértanúk szobájában ott van Zala jeles szol)
tül felkereste és kellemesen lepte meg annak gazdag
ségesnek bizonyultuk, - ellenben a betegeket elkülöní
tett helyiségbe — baromíikórodára — szállítanák, a rászunknak az aradi vértanúkról készített, életnagyságú sága. Őszintén kívánjuk, hogy a jövőben is ily szorgalom
gyümölcseit legyen alkalmunk szemlélni!
-e s.
hol a tulajt! 'iios költségére megfelelő kezelésben része- szobra s a falakon láthatók a többi vértanúknak
j gr. Batthányi, b. Herényi, Csáuyi, herczeg Voroniczky
— Iskolai ünnep. Folyó hó 8-án a helybeli kir.
szlilnéuek.
b.
Mednyászky,
Lenkey,
Kazinczy,
Ormay,
Juhhál,
katli. nagy gymu. ifjúsága a koronázás emlékünnepén
Mindezen helyiségekben Idillin szolgaszemclyzetre
van szükség, meri különben hiába való lenne a költség, Murniann, b. Jeszenák, Szaesvay st.b cletiuigy olajf'est- szerény körében a gymn. helyiségében ti mi epet ült. Ez
ményü
arezképeik.
alkalommal a helyettes igazgató lelkes megnyitó beszé
a mennyiben a betegekkel bíbelődő egyének áthurezol
ön kény tel énül is levesszük a kalapunkat. ,Szinte dével ecsetelte az. ünnep jelentőségét; mire a gyimmiumi
nák kezükön, ruhájukon a fertőző anyagot és eredmény
I várjuk, hogy egyszer csak megjelennék a sápadt mi- énekkar elénekelte Kölcsey llymrnis-át; erre következett
telenné lennék a fogaualositolt óvintézkedéseket.
A kiállilások költségei ily módon tetemesen növe j norita atyák és a sötét tekintetű hóbér. Lehetetlen ott több szavalás ; miközben ni. Majoros József tanár inté
nem fázni, lchetlen ott nem sirni.
zett az, ifjúsághoz ünnepi beszédet, melyben általános
kednének, <lu kárpótlásul ki lenne zárva annak valószi
A mint hallom, a kiállítást Budapesten állandósí ságban körvonalozta a koronázás fontosságát hazánkban,
nüsége, hogy a fertőző betegségeket általuk is ter
tani fogják. Csáky miniszter Thaly intcrpallaliójára kiemelte az, 1Kt*7. koronázás jelentőségét és annak ál
jesszék.
Meg vagyok győződve, hogy sokan vannak, a kik azt felelte, hogy a gyűjteményt a museum számára dásos következményeit, fogalmát adta a hazának, tekin
mindezt feleslegesnek, vagy legalább is nehezen keres/- átveszi. Együtt marad minden s temploma lesz a nem tettel a kozniopolitismusra, festette a bonszerelmet, 8
ezzel kap.-solatbau buzdította hallgatóságát az, egyetér
tülvihetőnek fogják mondani , — hiszem azonban, zetnek, a hova ereklyéket csókolni zarándokol a haza
tésre, testvériségre, egyenlőségre és szabadságra, miket
hogy lesznek olyanok is, a kik be fogják látni ezen szeretet.
Gárdonyi
Géza.
elérhetőnek mondott a Imza nyelvellek elsajátításával,
óvintézkedések szükségességét és azt is, hogy sokkul
a jogok és törvények tiszteletben tartásával, végül lelkissebb veszély van abban, lui tekintettel a költség
kesitette az ifjúságot a hazafias erények gyakorlatára,
szaporulatra, csak ritkán icndeznek baromfikiállitásl,
az államokat felforgató eszmék kerülésére és az, alkot
— mint abban, lm azokon a baromfiak ezután is ki
mányosan uralkodó király iránti hódolatra, tiszteletre
lesznek léve a fertőzés veszélyének.
A hjlnapi bál a programmban megjelölt és szeretet re. Ennek végeztével az énekkar elénekelte
időtől eltérőleg 5) órakor veszi kezdetét, miként a szózatot, s ezzel az, ünnepély véget ért.
A honleány njándéka. Csak kevesen tudják
ezt vei Iliik a bálrendcző bizottság közli. Midőn
erről a bál iránt érdeklődő közönséget értesít azt polgártársaink közül, hogy az, a díszes ezüstrojlos
jük, egyszersmind megjegyezzük azt a karzatra szalag, mely a koronázás jubileuma alkalmával városi
zászlónkat disz-ité, egy oly nőnek a kézi munkája s
menni
kiváltó közönség érdekében, hogy a kör ajándéka, a ki a sz.abadságbarcz idején honleányt kö
Végig néztem ezt a borzalmasan fenséges kiállí
zeti
helyek
számozva
vannak,
s
hogy
karzati
telmeit liiven teljesítő, érzelmeiért az, elnyomatás kor
tást, a Imi lisszhangja van a múllak lelkesedésének és
a marfyrok jajkiáltásának, a hol a rongyokra tépett jegyeket az erre igényt tartók Dauer János szakában üldöztetésnek volt kitéve, és sokat szenvedett
dicsőség békén megfér az áruló gyalázat dicsérete mel akad. titkárnál kaphatnak, — valamint báli az, önkény embereitől. E nő Fluck A. úrnő, ki most is
leit s a hol gyászba öltözve mereng a nemzet géniusza. belépő jegyeket is. Ez utóbbiakra nézve meg városunkban él teljes vistznvonultóágban. Szép kézi
Hét n így helyiségben (egy teremmel több, mint jegyezzük végül, a felmerült aggályokkal .szem munkája hosszá időn át rejtekhelyen őriztetett, végre
napfényt is látott, a magyarság napja fényét!
tavaly) van elhelyezve a tömérdek emlék. A falakat
ben, hogy külön meghívók nem küldettek szét,
— A lövöldéről. A polgári lövőegycsillét f. é.
képek ezrei bontják, Az oszlopok mellett trofeumok
állnak, fegyverek, a melyekből magasra emelkednek s igv báli belépő jegyeket az ezekre igényt jnnius hó lü én tartott lövész,elén, melyet Dr. Sluller
Gyula egyleti tag rendezett, obi lövés történt és 384
a vérrozsdás kaszák és durva oláh-landsák. Valamikor tartók minden nehézség nélkül kaphatnak.

Különfélék.

A szabíulságharczi emlékek Id
ill Utasán.
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köregység lövetett. Az I. dijat nyerte Seidel Agos., a arczán, aztán készen van. Még mindig a tükör előtt ül
*)
II dijat Bencze Gergely, a 111. dijat Síddel Gyula és és ime maga is csodálkozva veszi észre, hogy tündöklő
a IV. dijat Kruusz Géza egy-egy uógyes lövésre. Eze kék szemeiben valami komor láng csap fel, melynek
1'eKHe. feliér é* nkÍ iick -elvilielii I iliéleken kívül négyest lőttek még: Bencze Gergely 2 ót, forrása egyedül csak is a szive lehet. Bájos arezoeskárenként '*•» Kelői 1<> let G“» kein sima és mintá
zott mintegy 240 különböző fajta és 2000 klilömböző
Seidel Ágoston 2 ét Este felé a szakadó zápor a lövé jAra legott kiül a szomorúság bizonyos árnyalata, mely
sziliben
szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy
szet rendjét megzavarta ugyan egy kissé, de azért a tova űzi vonásairól a mosolygó vidámságot. Kissé meg
végekben is póstabér-és vámmentesen llc iin rlicru
résztvevők jó kedve a rendező által adott igen jó bor remeg és odakap a szivéhez, mely gyorsabban ver a
41, (es. kir. udvari szállító) Mclyeingyáni Ziid e li
mellett nem csökkent Ez alkalommal a lövöldén egy rendesnél; lehajtja a fejét és gyorsan letörli a köuyben. Minták póslafordulóval küldetnek, tívájezba
nveit
amerikai vendégünk is volt.
czimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó
i
E pillanatban felnyílik boudoir ajtaja és a fitos
— A helybeli kir. Katii nngyuymn. igazga
tósága felszólítja a vidéken lakó szülőket és azok he orrú csintalan nrczú komorna lép be fontos nrczczal és
lyetteseit, hogy a jövő 1892—93. iskolai évben a tanu suttogva mondja:
— Méltóságod nem is tudja, mi történt a köze ! alkalmas finom
lók számára lakást csakis az igazgató tudtával és be
leegyezésével fogadjanak, nehogy ellenkező esetben a lebbi perczekbeu. Köntös és méltóságos kisasszonyomat
zö ld d ió t,
helyi körülmények nem ismerése miatt valami haj vagy élénken érdeklő hintek jutottam birtokába.
s|m n y < il u ie g g y é t és k a j s z i n b a r a c z .
A bájos grófhölgy izgatottan pattant tel a selyem
kellemetlenség érje akár a tanulókat, akár a szülőket,
k o t 5 k iló s
zsöllyéből és a nőknek természetes kíváncsiságával
akár azok helyetteseit.
csinos fonott vesszőkosarakban 1 frt 2 6 Kr. utánvét
— Zene n W agnor-fiizeshen. Egy idő óta kérdé:
— Fanuy, tűit hallottál? . . . no mond el tüs tel küld
hetenként kétszer vig zene gyönyörködteti a botani
Hibján Sámuel utódai N yíregyházán.
kus kertben a sétáló közönséget. A lelkes „seintgrubeni tént azt, a mi kétségtelenül személyemet érinti . . .
Ugyanott megrendelhető : a befőttek készítését
csárdás banda", mint a hogy a Vaszary Antal akad. A gráuátköves karpereczcinet jutalmul elvehetod.
A csinos komorna udvariasan kezet csókolt a ismertető munka, mely csaknem 300 féle befőtt őzéihallgató mellé sorakozott zenészek (akad hallgatók)
szerű recipéjét foglalja magában. Ára 80 kr.
3—3
csoportját nevezik, Wagner-füzesben titi»lte fel sátor grófkisiisszouynak, aztán rejtélyesen suttogta:
— Itt volt a herczcg úr ö kegyolmessége a gróf
fáját. s kitartó buzgalommal, tanulsággal játsza órákon
*) E rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sem alakjáért
át a legszebb dallamokat. Vaszary prímást (a selmecziO úrnál. Aztán . . .
nein felelős a
Szerk.
elismerés illeti azért a buzgalmáért, melyet egy helyütt
— Nos . . .
— Aztán roppant sokáig beszélgetlek együtt
a zenei érzék felköltése, máshelyt annak ápolása s
végül a magasabb zenei ismeretek terjesztése érdeké Mikor a méltÓBágos úrtól eltávozott oly pompás kedve
ben kifejteni törekszik. Ez utóbbira nézve hivatkozunk támadt, ugrándozva halmit le a lépcsőn sánta laba da
e lapok szerkesztője által rendezett „irodalmi és művé czára is és Jeauuak, ki lekisérte, három arany borra
szeti e8tély“-ekre, melyeken vagy vonójával, vagy valót adott. Tudja kisasszonyom, mit jelent ez?
pedig előadásával mindig részt vesz. S különösen he
A grófnő mélyen felsólmjtott, aztán fájdalmas
lyeseljük azt is, hogy működése színhelyéül a \\ ngner hangon rebegte:
Van szerencsém Igen Tisztelt vevőimmel
füzest választván, ott hangoztatja az érzelem szabad
— Tudom, Fanny . . . kétségtelenül megkérte tudatni, miszerint
hangját, s közte első sorban a magyar dalt, a hol kezemet atyámtól.
=
divat-üzletemet
egykor akadémiánknak akkoriban legmagyarabb ta
— Igen, — feleli a komorna, — és a gróf úr ő
nára magyarul terjesztette az erdészeti ismereteket.
méltósága oda is Ígérte a kezét annak a vén herczeg- folyó évi julius-hó 1-től kezdve a „Kneszkó"— 1 8 4 8 -ü )-ik i Mznhadsághnrczi emlékek nck, kit az én drága kisasszonyom nem szerethet meg
féle házba (mostani helyiségem szomszédságá
kiállításának főrendezője értesíti az országban levő egye sohasem, mert csúnya és sokkal idősebb semhogy az
sületeket és a községek elöljáróit, hogy Kossuth Lajos én méltóságos grófkisasszouyomhoz illenék. Roppant ban) teszem át.
Igen tisztelt vevőim eddigi irányomban ta
90-ik születés napja alkalmából rendezendő országos gazdagságú mit sem von el rút külsejéből.
ilnnepélyeségck emeléséhez a községeknek és egyesü
A grófnő kissé gondolkozott, aztán nyájasan vi- núsított becses bizalmát és szives pártfogását to
leteknek lmszczerpóldány életnagy fényképutánzatu szouzá
vábbra is kérve, maradtam.
— Köszönöm ragaszkodásodat Fanny, igazad vau
Kossuth arczképet ajándékoz a gyűjtemény rendezője:
Sclmeczbányán, 1892-ki junius-havában.
gróf Kreitk Bélá. Ezen arczképeket egészen ingyen és j abban, hogy nem szerethetem meg sohasem a vén
Mély tisztelettel
bérmeutve küldi meg az 1848-49-iki ereklye gyűjte j Károlyváry herczeget. Mikor a szivem nem szabad
mény valamennyi községnek (még a legkisebbnek is) ] már . . .
K e l i a l k szül. 4nol<lua:tt*k . l a n k a
és valamennyi egyesületeknek (9U00 egylet van), mi
— Szegény kisasszonyom ! — rébegi a komorna
clivatárusnő
2- 6
helyt a község elöljárósága vagy az egyesület elnöksé I elérzókenyillve.
— Mit lóg a méltóságos gróf úr akaratával szem- X X X X X X X X X X X X X X X X X X X i
ge, aláírásával és pecsétjével ellátott levélben tudatja
a Kossuth ünnepély rendezéséi és ez alkalomra az : ben tehetni ?
Dr. Tóth Imre kincstári főorvos új akadé
— Majd meglátjuk, — felelte Dzsina grófnő
ajándék kép elfogadását. Ugyanez alkalommal a ren
dezőség felkéri a községek és egycslih-lck elöljáróit szomorú mosolylyal. Aztán sietve adta ki kotnornájának mia melletti lakásában 4 szoba, konyha, padlás
közreműködni arra, hogy a fővárosi vigadóban lévő a parancsot: —- Féltizenkét órára fogass be a szánba j i i l i i i s - l i ó
l - t o l k i á l l ó . Értekezhetni a
ereklye gyűjteménynek küldjenek 1848-49-iki emlékeket, és rendeld a palota elé a lovakat. Siess.
különösen nemzetőri kaszákat, öltözeteket, felszerelési
A komorna gyorsan távozott, mig a grófnő diva tulajdonosnál.
1—3
tárgyakat, okmányokat és proklamaeziókut. A gyűjte tos léli kalapját megigazította a fején, aztán koztyűit
mény mindent megvásárol vagy képekért becserél.
vette elő a toilettc asztalról. Teljesen készen volt a ki- X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I
— Egy kitű n ő nj v állalatn ak , a „Kis Könyv
(Folyt. Ivöv.)
tá r-n a k első négy kötete fekszik előttünk. A legked
vesebb olvasóközönségnek, a 7 —14 éves gyermekkeuek
vannak ezek a csinosan kiállított, képekkel díszített és
Havi és heti nap Katholikus naptár Protest. naptár Izraelita naptár
bámulatosan olcsó könyvek szánva. Az első könyv,
B 3 János, Pál B 2 János, Pál
1
„A Cseregyermekek." koszorús Írónk Jókai Mór remek 2G Vasárnap
2
Lásló ui. kir.
László
tollát dicséri. Az ifjúsági irodalom egyik legelső jelese, 27 Hétfő
28 Kedd
Loo. Ircneusa
Ireneusz
1
3
Benedek Elek mesél a második könyvben („Mesék és 29 Szerda
Péter és Pál
Péter és Pál
4
Történetek") csodaszép dolgokat a kicsikéknek. „Egy 30 Csütörtök
Pál apostol emlő. Pál emléke
! 5
Tcobald
Theodorik áld.
plajbász története" a czime a harmadik könyvnek, 31 Péntek
ü
Sarlós 11. Assz. Sarlós B,-A.
7 S. Okukat.
melylyel Gaál Mózes tett ki magáért. A negyedik 32 Szombat
könyvben i „A Szabad ég alatt.") Benedek, Bársony
István, Abonyi Árpád jeleskednek. Általában az előt
tünk fekvő négy könyv után Ítélve, a ..Kis Könyvtár"
rövid idő múlva kedvelt és nélkülözhetetlen olvasmánya
lesz a magyar gyermekvilágnak. A kiadó jó szolgála
tot tesz az ifjúsági irodalomnak, midőn a legjelesebb
magyar ifjúsági irók műveit, valóban olcsó áron adja
az ifjúság kezébe. A gyermekekkel megáldott szülők jól
teszik, ha ezt a vállalatot pártolják és gyermekeiknek
csekély pénzért élvezetes, magyaros olvasmányokat sze
reznek. A „Kis Könyvtár", — melynek szerkesztője
Benedek Elek — Máramaros-Szigcteű jelen meg Berger
Miksa kiadásában, és minden hazai könyvkereskedés
ben kapható. Egy-cgy kötet ára fűzve 12 kr., kötve
kiirt patkányt, egeret és mezei vakondot anélkül, hagy más házi állataak kárt okozna,
20 kr. 10 füzet előfizetési ára 1 frt., 10 kötött példányé
mivel Reni Arzenikumot sem Phosphort, Strydmiat vagy más bárminemű mérget nem tar
1 frt 70 kr

Nyilt-tér.
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H eti naptár.

LE GRIFFON

a legjobb szivarkapapir

a lé g iü l szivarka linvelvek.

1 1839, é, párizsi világkiállításnál arany éremmel kitüntetve |
világhírű a pusztító
®

Tord-Tripe

talmaz.
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— Elbeszélés —

Irta: M olnár Gyula.

K önnyű

M lk a liu ti/á s !

E g y c s 0m a g

IS i/ .Io n

á

h a tá s!

r 11 5 0 k

Egyedüli elárusitás Sclmei-zbánya és Ilantmegyi részére T i l t 1 T S H I K I . Ó K

árnál Nflnioc/.hányán.
A szép Ilárskuthy Disinn grófnő szórakozol tan
nézi bájosan gyönyörű arczát a művésziesen kidolgo
zott ezüst toilettc-tükörbeii. Pár vonást simít még el az
Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost őzv és Fia könyvnyomdájában Öelmeczbáuyán. 1892.

