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Turistaság s a sehneezi nya
ralók.

Egy Brilsselben megjelenő franczia lapban 
az alábbi czikk jelenvén meg, jónak látom azt 
e lap tisztelt olvasóival közölni, azon szán
dékból, hogy nyomán a mi viszonyainkat illető 
megjegyzéseket fűzzek hozzá.

„A turisták befolyása egy ország1 jólétére 
nézve.

Nagyon gyakran illetik szemrehányásokkal 
a nyilvános közigazgatási közegeket, hogy egy 
város vagy vidék szépítésére igen jelentékeny 
összegeket szentelnek s hogy kellemességüket 
föntartó intézeteit segélyezik.

Rendszerint ez igazságtalan. Páris soha 
sem volt vonzóbb, soha kiválóbb, mint a csá
szárság alatt. Iiausmann báró merész tervei, 
ki semmi felelősségtől vissza nem riadt, min
dennek a mi vonz, tették azt központjává.

A franczia főváros bizonyos időkben vala
mennyi főváros királynéja volt; ez magához 
vonta s vonja most is az idegenek erszényeinek 
fölöslegét, a kik tele marékkai szórják itt az 
aranyat.

Briisscl követi c példát. Anspacli polgár
mester milliók árán számos szépítéssel látta el 
s kivált azzal a nagy és széles érrel, mely foly
tatása az éjszak és déli boulevardnak s mely

Bilissel t Európa legszebb városainak egyikévé 
teszi.

Vonzani és visszatartani az idegeneket, az 
a czél, melyet szem elől téveszteni soha sem 
szabad oly szép országban mint a mienk. A mi 
szép tájaink jobban ismertetve határainkon túl 
reklámok útján, bizonyára képesek volnának 
ide esőditeni azon számtalan turistát, a kiknek 
költekezése annyira segíti elő egy ország jólétét.

Nézzük csak Olaszországot. Ennek bevitele 
nagyban haladja meg kivitelét. 1890-ben a kü
lönbség kitett -125 millió frankot, 1891-ben 
250 milliót.

Sokszor támadt kérdés az iránt, mikép sze
rezheti be Itália ezt a rengeteg aranyat, hogy 
ezen roppant hiányt fedezze a n'lkül, hogy a 
külföldi váltóárfol yam komolyan föl ne szökjön. 
Csak legközelebbig ezen árfolyam alig észre
vehetőn volt különb a Frankiamban fizetettől.

A jelzett különbözeihez, melyet Ttálía az 
importáló országoknak fizet, hozzá kell adni 
25t),o0ü,oo0 frankot, melyet kamatképen fizet 
a külföldön felvett kölesönökért. S Így az 
1891. évet véve alapul, rá jutunk, hogy Itália 
fél mi Ilárd frankot szállít külföldre évenként.

De Itáliának nincsenek se arany, se szén. 
se rézbányái, egy szóval egyike se az ásványi 
kincseknek, melyek szülői az iparnak, s melyek 
idegenbe vive, egy ország gazdagságának lehet

nek forrásai vagy nagy mértékben való elő
segítő i.

Az egyedüli észszerű felelet az, hogy az 
Itália által az idegenbe szállított aranyat az 
utazók hozzák vissza, a kik egész éven át Dante 
honát elárasztják.

Ejszakaraerika consularis képviselői által 
eszközölt komoly számítások szerint az utolsó 
tiz évi átlagban az egyesült államok polgárai 
35,000,000 dollárt, vagyis 175,000,000 frankot 
költenek évenként Itáliában.

Mindenesetre nem érjük el a valót, duplán 
véve ezen összeget, annak fejében, a mit az 
angolok, osztrákok, belgák, németek stb. itt 
költenek.

Ilyképen az egész, az idegen utazók által 
Olaszországba hozott összeg 525 millióra rúg, 
nem számítva az 50—60 ezer zarándok által 
költött összegeket, kik az örök várost jönnek 
látni és átnyújtani a szt. atyának adományaikat.

Ezen összegek ékesszólóan mutatják, meny
nyire érdekében van egy művészi, történelmi 
és t e r m é s z e t i  kincsekben bővelkedő ország
nak vonzani és lehető sok ideig visszatartani 
az idegen utazókat. “

A czikk hátralevő része annak kimutatására 
van szánva, hogy Belgium vasúti igazgatóságai 
és municipiunmi mennyit tettek ezen őzéiért, 
azt kihagylmtónak találtam.

T A  IK ’Z A .Noblesse oblige.
-  Elbeszélés

Irta : M olnár <«yul:i.
(Folytatás.)

Dzsina grófnő tizennyolc/, eves szőke leány volt, 
egyetlen gyermeke liárskuthy Aladár grófnak. Magas, 
nyúlánk, őzike termetű, rózsapiros arezíí gyermek, ki 
nek kék s/cmeiben az ártatlanság és szűzies szelídség 
virágai nyitottak. Piros ajkai, ha szólásra nyitlak fel, 
oly kedvesen tudtak csevegni, mintha madár sereg csi
csergését próbálnák utánozni. Engedelmes, szolid gyer
mek volt, kit a gróf nagyon szeretett és kinek minden 
óhajtását teljesít ette.

Dzsina grófnő szomorú volt, nagyon szomorú.
Gondolatokba mélycdt és kitekintett a hondoir 

ablakán. Az üvegtáblákat erősen megfogadta a hideg, 
a terem meleg levegőjéből kiváló pára lecsapódott, az 
ablaktáblákra és ezer meg ezer alakú jégvirág kép
ződésének vetette meg az alapját. Lenn, az 
Andrássy-uton a szánok egymást értók, tompa kop- 
panással vágtattak tova a túzes vérú lovak, csengőiket 
rázva. Dzsina grófnő észre sem vette volna édes atyja 
jelenlétét, ha az kezeivel vállát nem érinti.

A grófnő ijedten rezzent üss/e és bálra fordulva 
atyja karjaiba vetette magát.

A gróf mintegy négyvenöt.éves, erős, zömök, elő
kelő megjelenésű férfiú volt, hatalmas hajuszsznl, magas 
homlokkal, melyről lóriit az arisztokratikus dölf, gőg és 
a megfontolt akarat. Homlokon csókolta a gyermekét, 
aztán vastag hangján lehető nyájasan szólt:

— Talán éppen távozni akartál, gyermekem?
— Igen, apa.
— Nos, ha megengeded, úgy pár perezre igénybe 

veszem idődet, valami fontos dolgot kell tudomásodra 
adnom. Foglalj helyet gyermekem.

Leültek. Dzsina grófnő, bár minden tagjában a 
láz égett, lehelő nyugodtan várta atyja szavait.

Gyermekem. — kezdő a gróf komolyan, — 
immár betöltötted lizennyolczadik évedet és abba a 
korba léptél, mikor a leányok férjhez szoktak menni. 
En, mint oly apa, ki gyermeke sorsát nagyon is szivén 
viseli, már régebben foglalkozom azzal a tervvel, hogy 
lehelő jól adjalak férjhez és ezáltal bisztositsam jövendő 
sorsodat. Ki is szemeltem számodra egy derék és becsü
letes jellemű férfiút, ki rangban is magasabban áll lé 
lettünk, azonkívül mérhetetlenül gazdag. Azt a férfiút 
te is ismered, Karoly váry herezeg az, ki éppen az imént 
kérte meg kezedet tőlem, mit. én a legnagyobb örömmel 
neki oda is Ígértem.

— De, — koczkáztarta meg Dzsina grófnő kissé 
komoran.

— Keinél lem, hogy semmi kifogásod sincs a lier- 
czeg iránt, ki nagyon, kimondhatatlanul szeret téged és 
boldoggá is fog tenni.

— Atyám, — kezdő a grófnő egyszerre elhatáro
zót lan, — tudtam, hogy a herezeg megkérte a kezemet, 
éppoly jól tudtam azt is, hogy édes apa minden köze
lebbi megfontolás nélkül oda is Ígérte azt neki, nem 
törődve azzal a reá nézve csekélynek látszó okkal sem, 
hogy a herczeg négy szerte idősebb nálamnál . . . igen, 
azzal sem, hogy én fiatal leányka vagyok, ki egy csepp 
vonzalommal sem viseltetem iránta . . .  A tavasz és a 
tél házassága nevetségessé válnék egész Buda pesten . . . 
Nem. atyám, mindenben engedelmes gyermeked voltam 
eladdig, de most határozottan kijelentem előtted, hogy 
a herczegct nem szeretem, ki nem állítatom és hogy 
hozzá soha nőül nem megyek, inkább meghalok.

A gróf ingerülten ugrott fel a zsöllyéből és dühö
sen pederte hatalmas, szürkülő bajuszát.

Dzsina, gyermekem, — válaszolta a gróf kissé 
nyersen, — eddig hozzá voltam szokva ahhoz, hogy 
atyai parancsaimat teljesítsd és akaratom szerint csele
kedjek elvárom, hogy most is azon képpen tégy. Kü
lönben is a herezeg nagyon szeret téged és mint nekem 
kijelentette imádni fog téged, mint egy oltárképet és 
minden kincsével rabszolgád lesz , . . Az a kifogásod, |

hogy Károly váry herczeg idősb nálad egészen elenyé
szik annál a tudatnál, hogy ő nem olyan, mint a mi 
romlott ifjúságunk, de derék és udvarias ember, 
ki nejét soliasi m fogja elhanyagolni, de tisztelni fogja, 
nem úgy mint a többi mágnásaink, kik számos viszonyt 
kötnek és teljesen mellőzik es elhanyagolják bites fe
leségeiket, kiknek sorsuk szánalomra méltó, gyerme
kem. Ezt te is megfontolhatod, Dzsina leányom.

— Nem kedves atyám, azt nem követelheted 
egyetlen leányodtól, hogy élete sorsát egy oly ember
hez kösse, ki atyám lehetne? . . . Mindent inkább, 
csak ezt ne . . . Még elképzelni is iszonyatos azt a 
helyzetet, melybe jutnék, ha a herezeghez nőül mennék . . .  
Hiszen elég fiatal vagyok még, nőin okvetlen szükséges 
oly hamar férjhez mennem . . . avagy talán már apa 
megunta a kedves leányát és le akarja rázni őt, a nya 
káról? . . . Apa! szóljon.

Megindító kedvességgel mondta e szavakat 
a grófnő és nem is tévesztette el hatását a grófra sem.

Ellágyulva, nyájasan viszonzá a gróf:
— Nem, nem, gyermekem, lsen mentsen még ettől 

a gondolettól is . . . de . . .
Dzsina grófnő közbe vágott, mikor atyja habo

zását észrevette:
— Nos apa csak folytasd bátran.
A gróf még gondolkozott a felett, vájjon tanácsos 

esz e elmondania a dolgokat a leányának. Aztán ko
molyan folytatta:

— Igen, Dzsina, neked nőül k e l l  menned a licr- 
ezeghez, mert a körülmények úgy hozzák magukkal . . .

— Micsoda körülmények? — kérdő csodálkozva 
a grófnő.

— Olyan körülmények, melyekről eddig tudomása 
nem volt senkinek. Családunk a bukás szélén állott, 
lm egy nemeslelkű ember nem segít rajiunk . . . Ká- 
rolyváry herczeg megmentette nevünket a szégyentől, 
tehát most beláthatod, hogy m ié r t  kell neked okvet
lenül a herezeghez menned.

A bájos Dzsina grófnő lehajtotta a fejét, mialatt
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Tartok tőle, nem egy a szives olvasók kö
zül ama kénlést veti tel magában, váljon minő 
összefüggés lehet a mi szegény városunk és az 1 
Olaszországba vitt milliók között.

És e kénlés teljesen jogosult is volna, ha 
mi milliókat remélnénk az utazók forgalmából. 
De erről szó sem lehet, miután a ezikkben em
lített háromféle kincs közül csakis a természe
tiekben s ezekben annál jobban bővelkedünk, 
melyek élvezhetővé és hozzáférhetővé tétele 
egynéhány tízezressel bizonyára gyarapítaná 
forgalmunkat és ez által vagyonúnkat.

(Folyt, köv.)

Akadémiánk ünnepe.
A vendének fogadtatása.

Vendégeink jun. 2ő-én érkeztek, és pedig d. u. 
2 órakor mintegy hatvanan, a kiket Suliz Vilmos akad. 
igazgató szívélyesen Üdvözölt a vasúti állomáshoz zene
szóval levőmül akad. ifjúság és nagyszámú közönség 
sorfala előtt. Az Üdvözlő szavakra Borbély Lajos salgó 
mrjáui bányaigazgató válaszolt a vendégek nevében, 
mire zeneszó mellett bosszú menetben vonult be a vá
rosba a vendéglátó és vendég.

Esti 7 ómkor a szállásoló bizottság fogadta az ér
kezőket, mialatt a délután jöttek már ismerkedési es
télyre gyűltek egybe a Vigadóban.

Az esti 10 órai külön vonathoz mely Wekerle és 
Bethlen gróf ministereket hozta kísérőikkel, silrtin hul
lámzó csoportokban ment ki a közönség s midőn az ér
kezés ideje közeledett, az uj palotáról világitó villany
fény a perronon sűrűén álló díszes közönségre veté su
garait.

Zeneszó és kitörő éljenek fogadták a magas ven
dégeket, kiket Oesovszky Vilmos kir. tanácsos polgár- 
mester a következő szavakkal üdvözölt:

Nagy méltóságú Minister urak !
Selmecz- és Bélabánya sz. kir. bányaváros kö

zönsége nevében van szerencsém Nagyméltóságtokat 
tiszteletteljesen üdvözölni.

Nagyméltóságtok a haza, és nemzet szellemi és 
anyagi haladásának, valamint a közjóiét és cultum kor
szakot alkotó emelésének valódi tényezői, — cs kétség
telen, hogy ezen magasztos hivatásuknak köszönhetjük 
magas megjelenésüket!

Minekünk, kik mint ez ós bányaváros lakói sze
rény körben a bányászat munkásai vagyunk kétszeres 
örömünkre szolgál Nagyméltóságtok megjelenése, mert 
érezzük, hogy az városunkra, és bányászatunkra csakis 
áldásos és örvendetes esemény!

ntj-ja fürkészve pillanaton reá. Aztán hevesen kiál- 
tott fel:

— Károlváry berezeg megmentette családunkat 
a bukástól, inkább ne tette volna . . . Így akarta te
hát megvásárolni a szerelmemet?! . . . Hárskútliv 
Dzsina grófnő, mint közönséges árúezikk! És atyám, 
te még segédkeztél ahhoz, hogy leányod boldogsága 
árán állítsd helyre a család becsületét, régi pompá
ját. Inkább viseljük el a szegénységet, csak azt ne 
kívánd tóiéin, hogy én áldozatul hozzam a boldog
ságomat . . .

Dzsina grófnő ,maga is csodálkozott merészségen 
melylyel atyja akarata ellen küzdött. A gróf pedig he
vesen járt alá s fel a bondoirban, miközben arezvonásai 
mindjobban elkomorodtak.

Végre határozatlan igy szólt:
“  Gyermekem azon fölösleges vitatkozni, a mit 

én már egyszer elhatároztam . . . Nőül fogsz menni 
Károlyváry berczeghez, maga a józan ész is azt tana 
esolja, hogy hozzáadjalak . . . Csak ezt akartam tudo
másod™ adni.

A gróf az ajtó felé tartott, hogy távozzék.
Dzsina grófnő elhaló hangon kiúltá :

Nem, soha!
A gróf hidegen felelte:
— Majd meglátjuk — azzal távozott.
A grófnő megsemisültcn, egészen leverve maradt 

magára. Mit tegyen V ez a kérdést fordult meg 
szünet nélkül a fejében. Azt tudta, hogy atyja szilár
dul ragaszkodik althoz, a mit egyszer elhatározott • 
semmi sem fogja szándékát megmásítani, főleg mosf 
mikor a név, a rang, a becsület követelik, hogy áldo
zatul hozza leányát. Hogy boldogtalan lesz, lm c há
zasság létre jön. azzal senkisein törődik. Hiszen annyi 
a boldogtalan teremtés a világon, hogy cgygycl több 
vagy kevesebb az úgy sem határoz sokat.

Pedig Dzsina grófnő elhatározta magát, történjék 
bármi, de ó Károlyváry berczeghez férjhez nem megy 
soha, inkább meghal, megöli magát. Már is komolyan

Midőn e városi hatóság szolgálatát felajánlom — 
őszinte üdvözletemhez azon hó kívánatét fűzöm, hogy 
Nagyméltóságtokat magasztos bivatásüii sikeres meg
oldására az Egek ura sokáig tartsa, és ellesse! (Éljenek).

Az eljeuzés csillapulta után Wekerle minister meg
köszönve a szives fogadtatást, kijelenti, hogy szívesen 
jött «1 minister társával ez ós bányavárosba, hogy ta- 

; mii legyenek a tudomány ünnepellek es e lelkesedés- 
i hói, mely e pillanatban oly hangosan uyilvánúl és a 
[ város fejének szives szavaiból azt a reményt meríti, 

hogy e közönség, e város felfogni, méltányolni képes 
azt a fontosságot, a melyet a bányászatban s a bányá
szati s ezzel kapcsolatos erdészeti tudományok tőintézeté- 
ben : az akadémiában bír, a mely nők Ünnepét készü
lünk megütni.

Lelkes éljenzésben tört ki erre a közönség, éltetve 
W ekerle pénzligytninistert, a ki B. Bősznél1 főispán fo
gatára ülve a 2000 bányász által képezett sorfal között 
vonult a városba a fogatok bosszú sorától kisérve.

A fogatok után az akad. iljuság, a polgárság köz
tük tűzoltók-, s nagy néptüiueg haladt.

Főispánunk négyes fogata igen érdekes volt.
A kocsis üléséről villanyfény világította be a lovakat 
s előttük az utat, a lovak (éjén is egy-egy kis villany- 
lámpa csillogott. A vasúti iiululóháztól az Alsó Majorig 
terjedt a kettős sora a bánya mécsesei ellátott bányászok
nak, a kik nem szűntek meg éljenezni a m mistereket.

Ez érdekes embersoron kívül még egyéb látvá
nyosságban is gyönyörködhettek vendégeink: a gáz
gyár tüzkarikájában, a Berks-haz meglepő kivilágításá
ban, Beimért, főpénztárnok lakásából görögtUzféuy lövell 
ki. a házak ablakai a legkülönfélébb látványt nyúj
tották.

A magas vendégek llllltl József ministeri tanácsos 
bányaigazgatóhoz szálltak, s a csakhamar megnyílt ab
lakokból nézték végig az impozáns faklyásmenélet, a 
melynél fényesebbet másutt is láthatni, de érdekesebbet 
ritka helyen.

A leli!va
Solmee/.bánya, lfcilá. jun. 20.

A selmeezbányai bányászati és erdészeti akadémi
ánk erdészeti szakja uj palotát nyert, a melyre már oly 
hosszú időn át vágyódott.

Az uj palotának, mely díszes,tantermekkel s gaz- | 
dag gyűjteményekkel van ellátva, ma volt a felavató j 
ünnepe, Wekerle Sándor és Gróf Bethlen András minis- ! 
terelt jelenléte 8 résztvete mellett. (Jlt voltak még | 
Belházy, Lukács László, Kerpely Antal, minist, tanú- I 
esős Teluky Géza gróf, Teleky Sándor gróf, Tisza Ist- j 
ván, Pulszky Ágost, Szájbely Gyula, Nyáry Béla báró, 
Probsfncr AriIntr képviselők, líónay János. Gájáry Ödön, 
Pejacsevich gróf, Graenzenstoin, Szatlimáry, Schollz min. 
tan., Popovics Sándor oszt. tanácsos, Dr. Téry Ödön 
egészségügyi föl felügyelt), Zsedéuyi min. titkár, 
s száznál több bányász szak térti mint vendég, velők a

kezdett gondolkozni a módokról, a melylyel kivégezi 
magát. Ha édes atyja erőltetni fogja, főbe lövi magat, 
bár ezt a halálnemet nem igen szereti, mert elesányitja 
az arezát, már pedig ő szép akart maradni még a ha
lálban is. A méregtől azonban irtózott, mert. nagy. 
belső kínt okoz. A Dunába pétiig téli idő lévén, nem 
ugorba tik bele, mert be van fagyva.

Akármint okoskodott is a szép grófkisasszony, 
nem tudott tisztába jönni a történeiidökkel. Aztán itt 
hagyná a földön az étles atyját, kit úgy szerei, meg 
azt a fiatal embert, kit leire és szépsége után annyira 
imád ? . . . Nem; Dzsina grófnő szerelmes volt, mint 
egy kis leáimiüveldei tanulólcáii). Szerelmes volt és 
éppen ezért irtózott Károlyváry herczegtől, kinek nagy, 
szürkülő bajusza elrémiló benyomást gyakorol az em
berre.

A komorna megjelenése megzavarta a grófnőt, ki- 
j nos gondolataiban. A szán már előállott.

Dzsina grófnő elegáns téli öltözékben haladt le a 
i márvány lépcsőkön, melyeknek fokain puha szőnyeg 

terült el. Beült a szánba, melyet a heves vérű telivér 
| lovak lassan indítottak meg az Andrássy-út sikos felü

letén. Az Andrássy út. mint rendesen tele volt zajjal, 
j Z8Í bon gássa 1. Temérdek nép nyüzsgött a télies napon, 

kiki ügyeit intézve avagy kedvtelését töltve setálással
Dzsina grófnő ezúttal nem törődött a külvilággal, 

elmerült sötét gondolataiba és nem is fogadta azokat a 
köszönéseket, mikkel lépten- nyomon üdvözölték isme
rősei, tisztelői.

Sajgóit fiatal szive a belső fájdalomtól. Hogyne! 
mikor oly viszonyt akar reá erőltetni az édes atyja!

. . Pedig az ifjú leánykának egészen más álmai vol 
tak. melyek tündöklő boldogsággal árasztották el egész, 
lényét, ha azokon elmerengett. Igen! egész lelkét az 
ábrándok csodaszép világával töltötte be az a szent, 
szűzies érzelem, mely tisztán fakadt fel bonnsejében, 
mint a sziklából elépattanó friss forrásviz. Megnyílott 
lelke a szerelemnek, mely most uralmat gyakorol egész 
lényén, összes akaratán.

(Folyt, köv.)

Iielyb. s vidéki szakemberek, az ős bányaváros törvény - 
hatósága Báró Boszncr főispán és Oesovszky Vilmos kir. 
tauaesos polgármesterrel élén. Eljött Körmöcz föbánya- 
város képviseletében Dr. Anion Ede orsz. képv. Chabada 
József kir. tan. polgármester s többen a társ varos öröm- 
ünnepére.

A tegnapi fényes fogadtatás, mélynél városunk 
összes intelligontiája s 20U) bányász, az utóbbi bánya- 
mécsekkel kézben állva sorfalat, vendég* inki i nem fá
rasztóim ki, bár a 1‘áklyászonc miatt éjfél utáni 1 óra táj
ban Ülhettek asztalhoz llllltl nrnisteri tanácsos házánál.

Hogy el nem fáradtak, ezt azzal bizonyítottuk be, 
hogy ma reggel a programul bán megjelölt illőben pon
tosan jelentek meg az ünnep színhelyéül kijelölt téren : 
az uj palota előtt. Itt az akadémia iljuság a Hytnnus 
elének lésével nyitotta meg az ünnepet, mire Soltit Vilmos 
a bányászati akadémia történetét ismertette s a bányá
szat jelentőségéről értekezett, Fekete Lajos erdő tanácsos 
aligazgató pedig az erdészeti testvérintézet fejlődéséről 
az erdészet hatásáról, hivatásáról beszélt kimerítően, 
mindkettő tetszést aratva. Oesovszky Vilmos polgármes
ter a város nevében fogadta, hogy az uj intézményt 
támogatni, megbecsülni fogja,mint e városnak büszke
séget..

„A helybeli hány. és érd. akadémiát, úgymond, Sel- 
mcezbánya városának drága gyöngyét és hazánk büsz
keségét, ismételten fenyegette az évszázados együtt 
fejlődésben összeforrt s örvendetesen virágzó két testvér 
elválasztásának veszélye.

De hála legkegyelmesebb Urunk, Királyunk a tu
dományok iránti érzék által áthatott magasztos inten 
tioinak, és bála a magas kormány bölcsességének s 
providentialis intézkedésének — a borúra derű követ
kezett be.

E derű vcrőfényóuek hatása alatt ma, vagyis az 
alma mater századokra kiható ujabbi monumentális vív
mányának ünnepélyes felavattatása s a tisztán hazai 
alkotás betetőzése alkalmából kész örömest mutatom be 

: ezen ős bányaváros közönségének a legDensőbb lelke
sedéstől és hálától áthatolt üdvözletét.

Mi végből igénytelen felszólalásommal e díszes kör 
magasztos ünnepélyébe elegyedvén, mindenekelőtt a 
város közönségének változatlan hódolatát Ő cs és Após 
toli Királyi Felségének legmagasabb kegyéért és atyai 
nagylelkűségéért tolmácsolom, s ép oly osztatlan hálát 
mondok a magas kormánynak a tudomány, a nemzeti 
kultúra és az ezen város javának előmozdítására irány
zott intézkedéséért.

Végül pedig ünnepély csen fogadván, hogy e város 
közönsége azon intézetet, melynek bölcsője 122 évvel 
ezelőtt e város talajában ringott, ép úgy védeni, gon
dozni s ó\ ni fogja, miként a fa virágját annak lombja, 
törzsei annak kérge, s magját ennek héja megvédi.

Szivem mélyéből kívánom, hogy az lépésről-lépésre 
crŐsbödjék, magasra nőjön és a tudomány virágait, 
gyümölcseit a Kárpátok bérezel között ép úgy. mint 
az Alföld rónáin nemzedéUról-nemzetlékro szórja el a 
haza javára, nemzeti kultúránk állandó virágzására, 
valamint ezen város büszkeségére. Éljen az ak ad ém ia i

Ezek után Wekerle minister kell föl s általános 
figyelem között nagy hatással beszélt. Szűnni nem akaró 
éljenzés kisérte a miniatűrnek azt a nyilatkozatát, hogy 
miként a magyar kormány eddig is oly melegen karolta 
fel az akadémia ügyét, úgy „a jövőre sem fogjuk — 
úgymond -  megtagadni az akadémia haladását előse
gítő eszközöket. u

Beszédének további folyamában igazi szakértelem
mel ecsetelte az akad. s tauári kara hivatását, mely nem 
lehet csupán a tudományok elsajátítása s a növendé
kek oktatása, hanem a bányászati s eidészeti tudomá
nyok fejlesztése s e két szakban a vezérszerep vitele, 
uj eszmék teremtése és a gyakorlatba átvitele. Majd 
lelkesen szólott az ifjúsághoz, lelkére kötve a hozzája 
kötött számos remény megvalósítására irányuló törekvést.

A lelkesen megéljonzett beszéd után Bethlen gróf 
miniszter hason szellemben buzdilólag szóllott, óhajtva 
azt, hogy miként az uj palotáról múlt éjjel szétáradt 
villanyfény ez ős bányaváros főié világosságot lövelt 
s úgy világítson az a tudomány az a szellem, mely 
a tudományok ezen emporiurnában otthonra kell 
hogy leljen.

Az éljenzés lecsillapulta után az akad. ifjúság 
elnöke Neuhcrcz Béla, megbízóihoz illő lelkes szavakkal 
üdvözli az uj intézményt, a magas kormány képviselőit 
s szrpen Kidolgozott beszédben győzte meg a hallgató
ságot arról, hogy az iljuság felfogja a tudomány s az 
uj intézet becsét is, és hogy ez az ifjúság magyar.

Az ünnep befejezte után a ministerek az épület 
berendezését, gyűjteményeit, a mellette elterülő tanul- 
mánykertuket, továbbá a központi akadémiai épületet, 
végül a Belházy-házat tekintették meg, melyek mind 

' taniielyis<gekúl szolgálnak s délutáni I órakor a kn- 
maraházlmn llllltl József minist, tanácsos lakásán a 
küldöttségeket fogadták.
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Megjelent az akadémia (Soltz Vilmos ideigl. igaz- ' 
írató vezetése ^mellett,) a r. katli. egyházi és iskoláit I 
képviselete tRodlirngyuy Pál prépost vezette) az eveiig, 
egyház és lyceum (Farbaky István orsz képv. egyház- 
feltlgyelá, Breznyik János kir. tanácsos igazgató) az 
izraelita hitközség (Pr, Kapp Jakab elójáróval). a vá
róéi törvényhatóság (Ocsovszky Vilmos kir. tanácsos 
polgármester), a bányaigazgatóság Httitl József ministeri 
tanácsos vezetése mellett s vele az itteni ni kir. hiva
talok s a bányászat és erdészek ez Ünnepre megjelent 
szakemberei: a vendégek.

Wekorle ininisteniek az egyes küldöttségekhez 
több irányban intézett szavai közül különösen örömmel 
hallgattuk azokat, melyekkel a ma var állameszme 
terjesztésére kívánt buzditólag hatni.

Nem mulasztatjuk cl itt annak frileinlitését, hogy 
gróf Bethlen miniszter élénk érdeklődéssel vett részt az 
ünnep fáradalmaiban, figyolemmol kísérve különösen az 
erdészeti szak vívmányait s behatóan tudakozódva n 
város és vidéke gazdasági, erdészeti viszonyai felöl az 
egyes küldöttségek tagjaitól.

A küldöttségek tisztelgése után a Vigadóban ban
kettre gyűltek össze vendégeink, melyről, valamint az 
ezt követő hodrusi kirándulásul s a bálról lapunk más 
bolyén szólunk.

Másnap reggel Wekorle ministől* IIUlti min. taná
csos vezetése mellett bányába szállt, majd a kohót, 
zúzdákat tekintette meg s délben Kisiblyére érkezett, a 
hova Bethlen gróf miniszter már reggel ment ki, hogy 
megtekintse a mintatelepet.

Ugyanoda jöttek ki délután közös ebédre a bá
nyász és kohász eougressus tagjai is, a kik az uj pa
lota nagy termében tartották alakuló ülésüket a dél
előtt folyamában.

Ügy a bányász s kohász egyesület alakításáról 
mint a kisiblyei mininszieri szemleútról jövőre szólunk 
tér szűke miatt s itt még csak azt említjük meg, hogy 
magas vendégeink 3 óra 30 perezkor indultak el 
külön vonaton a közönség lelkes éljenzésétől kisérve 
Közvetlen előttük utaztak el a fővárosi vendégeink, 
inig a többi vendégeink másnap hagyták el városun
kat, melyben oly szívesen látottak voltak.

Felavató beszéd*)
Nagyméltóságu Minister Urak ! Kegyelmes l ’raink ! 

Szeretett bányász- és erdész szak társak! Kedves ven
dégeink !

Az uz öröm, mely ma tetőpontját, érte el, akkor 
vette kezdetét, mikor az épület IV;, pilitését a magas 
magyar kormány megengedni méltóztatott; örömünk 
fokozódott a mint a/, épület emelkedett 8 végre elké
szült; — és azt hittiik, hogy tetőpontjára hágott, mi
dőn itt berendezkedtünk és előadásainkat megkezdettük. 
De az öröm napja zenitjét, esak ma érte el, ma 
melegít oly hévvel és világit oly fénnyel, a milylycl 
ez intézel felett még soha! . . .

Soha sem volt intézetünk egyszerre ennyi kitű
nőség állal megtisztelve, mint ma, midőn miniszterek, 
országos képviselők, hazánk bányászatának és erdé
szetének sok kiváló képviselője és buzgó munkása mu
tatta meg meleg érdeklődését akadémiánk ügyei iráni, 

és adta meg tnlajdonképon a mai ünnepélynek 
fényét és jelentősegét.

Minden szak emelkedésének jó jele az uraim, 
lm a gyakorlat emberei az illető szak tanügyi; iránt ér
deklődnek, azt figyelemmel kisérik és arra, tapasztala
taik közlése által termékcnyitőlog hatnak. A gyakor
lat emberei végzik be tulajdonképen a kiképzést, kik 
az intézet méhkasából kieresztett fiatal raj egyedeit 
szeivtollel vezetik be a munkába és a tanintézetben 
hallott igét segítitek megtestesíti!i, mely ige közremű
ködésük n Ikül kiáltó szó marad halott volna a pusz
tában.

De még inkább tartom én az idők legjobb jelé
nek mind az illető szakokra, mint az intézetre nézve 
azt, hogy a mai felavató ünnepélyt magas kormányunk 
nmélt. ministerei tisztelték meg jelenlétükkel, kiknek 
kezükben van intézetünk jövője.

Nagy jelentőségűnek tartom e mellett még azt is, 
hogy szerel ett hazánk törvényhozása is képviselve 
van, itt megjelent kiváló tagjai által; meri intézetünk 
iránt való érdeklődésükben bírni véljük azon archimedesi 
pontot, melyre támadaszkodva akadémiánk ügyeit 
előmozdíthatják, s annak a korral való haladását biz
tosit hatjuk.

Törvényhozásunknak és kormányunknak feladata, 
hazánk, nemzetünk jóllétét és fejlődését a vagyonosodig 
és a szelh mi élet terén előmozdítani. Kisebb terén 
ugyanezt műveljük mi is az akadémián ; mert az ész

*) Tartotta: Fokoto bajos erdőtanácsos, akad. aligazgató.

és szellem ezélirányos kiképzésével a termelő erők 
fejlesztésére törekszünk, s ez által közvetve a kozva- 
gyouuüodásra hatunk, mi nélkül magasabb szellemi 
elet is képzelhetődén.

Intézetünk tehat egyike ama fontos emeltyűknek 
a kormány kezében, melyeket magas feladatai megol
dására eszközökül használhat fel.

Tagadhatatlan ugyanis, hogy úgy a bányászat, 
mint az erdészet nagy befolyással van valamely ország 
önállóságára és jóllétére. Kéts. gbe vonbatatlan az is, 
hogy a szakképzés fontossága, az illető termelési ág 
jelentőségével egyenes arányban van.

Az akadémia ideiglenes igazgatója Sóltz Vilmos 
kollega kimutatta a bányászat közgazdasági fontossá
gát; én ugyanezt akarom igen röviden tenni az erdé
szetre nézve.

A magyar birodalomnak tó  százalékát, tehát egy 
negyedénél jóval nagyobb részét erdő borítja, melynek 
területe közel 10 millió kát. hold. Sajnálom, hogy nem 
állanak rendelkezésemre azok a statisztikai adatok, 
melyek alapján kétségtelenül kimutathatnám a magyar 
birodalom összes erdőségeiből évenként nyert nyerster
ményeknek, és az erdőipar félgyártmányainak, u. m. 
épület-, mű- és tűzifának, szénnek, fűrészárunak, don
gának, cserkéregnek, gubacsiad; stb. értékét. De néhány 
adattal rendelkezem és megkísértem azokat kiegészíteni. 
Az lö82., í883. és 1884-ik évek állaga szerint*) volt 
a külországokba kivitt nyerstermények és félgyártmá
nyok értékének évi á t l a g a .................... 27 millió frt.
Legjobb fogyasztóink, u. m. a bányák, 
kohók, vasművek és üveggyárak által fel
használt nyers erdei termények értéke
volt ............................................................ 3 „ ,,
Ezek ustatisztikai adatok, mélyekéi kény
telen vagyok saját becslésem szerint a 
következőkkel kiegészíteni. A magyar 
állam 1(3 millió lakosa évi fogyasztá
sát tűzifában és épület fában bizton te 
betjük személyenként legalább is 1 tö 
mör köbméterre, a mi a fogyasztási helyre 
szállítva csak 1 */* írtjával kitesz . . .  24 „ „
Az erdők által nyujtott. mellék használatok 
u, m, erdei legeltetés és makkot tatás érté
két tegyük c s a k ........................................ 1 „ „
A fonnebb nem említett számtalan magán- 
iparvállalatok állal fogyasztott tűzi-, épü
let- és mfifa, széu, cs -rkóreg, guba.es stb.
értékét t e g y ü k ........................................ lő

Ez kitesz ö sszesen .................... ..... . 70 millió ftot.
A magyar birodalom erdőségeiből évente nyert 

nyerstermények és az erdei ipar által clőállitotl fél - 
gyártmányok értekét tollút mérsékelten számítva, ke
reken 70 millió forintra tehetjük.

De o számítással korántsem merítettük ki az er
dők közgazdasági fontosságát. Nem is szólva azok esz 
tétikai jelentőségéről, közegészségügyi hálásáról, a leve
gő nedvességének és hőiuérsekének kedvező kiegyenlí
téséről, a szelek megfékezéséről: csak azt a kézzelfog
ható hatásukat akarjuk kiemelni, hogy az erdővegetátió 
felső határán a lavinák keletkezését megakadályoztat
ják, meredek hegyoldalakon a kőgörgetegeket feltar
tóztatják, u talaj lemosását, vízmosások keletkezését, 
utaknak, növelés alatti termőföldeknek, folyó vizek 
medreinek kavicsosul, homokkal és iszappal való bclior- 
dásál meggátolják, az áradásokat megszelídítik, s igy 
az oly gyakran milliókat elsöprő, eltemető árvizeket 
már keletkezésük helyén megfékezik. Az erdők ily nagy 
kiterjedése és az erdészet ily nagy és sokoldalú jelen
tősége parancsolólag követeli Magyarországon legalább 
egy magasabb erdészeti tanintézet fennállását, fontos
ságához mért felszerelését és javadalmazását.

A müveit erdésznek az ismeretek egész tömegével 
kell a gyakorlatba kilépni és azt folytonosan tovább 
fejleszteni, hogy sokoldalú feladatainak megfelelhessen 
Erről tanúskodik a magasabb erdészeti tanintézeteknek 
30- 40 tantárgya.

Mi itt megtanítjuk a fiatal erdészeknek, hogy mi- 
Képen kell az erdőt használni, termékeit nyers gyárt
mányokká átalakítani és értékesíteni, hogy kell e ezél 
bél utakat, vasutakat építeni, a vízi szállítást beren
dezni; hogy kell a kihasznált, letárolt erdőt felújítani, 
a kopárterületeket bcfásitaiii, a fiatal erdőket úgy fel
nevelni, a rossz erdőket úgy rendbe hozni, hogy annak 
idejében lehetőleg nagy jövede’met nyújtsanak ; oktatjuk 
őket, hogy miképen kell az erdőt megoltalmazni, inog- 
védelmczni az elemi csapások, emberek, állatok és be
tegségek által okozott károk ellen; miképen kell az cr- 

i dókét felmérni, megbecsülni, rendezni, értéküket és jó 
| védelmüket kiszámitni stb.

Mindezek megértéséhez terjedelmes előismeretek 
szükségesek a mennyiségtan, mértan, természettan, me- 
tcorologitt, vegytan, ásványtan, növény- és állattan, —

*) Be(16 A. A magyar állam erdőségeinek gazdasági s ke
reskedelmi leírása. Budapest, 1885.

valamint ismeretek az építészet, gépészet és a nemzet
gazdaság ég pénzügytan köréből.

Mostani szervezetünk és tautcrvUnk egeszbeu véve 
viszonyainknak megfelel ugyan; de még tökéletesítésre 
szorul. E tekintetben egyebeket elhallgatva, csak egyet 
emelek ki, azt l i. hogy bükk erdeink értékesítése érde
keben ok vetet lenül szükségesnek tartom az erdészeti 
vegytan számára kijelölt helyiségekben készülékek be
rendezését és rendszeres kísérletek tételét a bükkfa mű
szaki czélokra való alkalmazhatóságának és tartósságá
nak emelése ezéljáhól, párolás és imprcgnálás á lta l; 
továbbá destillálási terményeknek, u. m. uz iinpregná- 
lásra szükséges cre.osolimk, továbbá faszesznek, alkohol
nak, és faeczetnek s a t. előállítására. Mert csak ily 
kísérletek sikerétől remélhetjük hogy hazánk 7 millió 
lioldnyi bükk erdője kihasználható, czólszerlten felújítható, 
s egyedül a kincstári erdőkben tétlen heverő 25 milli
ónyi köbméter bükkfa készletfölösleg értékesíthető 
legyen.

Engedjék meg végre uraim, hogy még pár szóval 
összehasonlítási tegyek az erdészeti szakoktatás múltja 
és jelene közt akadémiánkon.

Eltekintve n bányászokkal közös tantárgyaktól, 
csak azt hozom fel, hogy a korszakalkotó 13(37-ik kie
gyezési év elölt a tisztán erdészeti összes tantárgyakat 
egyetlen tanár adta elő, ki mellé kisegítőül még egy
u. n. adjunktus is volt rendelve, a ki egyszersmind 
akadémiai könyvtáros is volt.

Az erdészeti tanár a tulterheltctós miatt az iroda
lom fejlesztésével éjien nem foglalkozott, úgy hogy ez 
idő előtt egyetlen kis munka jelent meg Selmeczbányán 
működő erdészeti tanár tollából, itteni tanárkodása alatt. 
Az erdészeti gyűjtemény néhány poros és molyette ki
tömött állattól, fagyüjtoniónyből mag- és rügygyüjte- 
ményből, továbbá a szállítást előtüntető egy pár min
tából állott, melyek nagyobb része egy setét zugban 
volt elhelyezve. Az akkori botánikus kert az újabb kor
szakban újra rendeztetett, Uvegliázzal láttatott el, és egy 
új (most a felső) botanikus kerttel gyarapittatott, mely 
azelőtt úgyszolva parlagon hevert.

Az erdészeti tanintézetnek 1809-ben történt mega
lapításától az l8tiij-ik évig bezárólag beiratkozott az 
erdészeti tantárgyakra — a bányászattól átlépők beszá
mításával — évenként átlagosau 1(5 új hallgató; a leg
főbb első éves volt 1863-ban, azaz 41.

Az 18ü7-ik év őszén beállott új korszak alatt leg
kevesebb beiratkozó volt az első évfolyamra 1868-ban, 
azaz 14; ez évtől fogva a szám folytonosan, s különö
sen az erdőtörvény megalkotásától fogva rohamosan 
emelkedett 188ö/6-ig, mikor az első évfolyamra 145 
hallgató iratkozott be. Az erdészetet hallgatók összes 
szánni oly magasra hágott az 1887/8-ik évben, melyhez 
fogható a világ egy erdészeti tanintézetében sem volt 
még együtt, t. i. 300-ra Az óta a csökkenő kereslethez 
alkalmazkodva a látogatás a jelen évig leszállóit 179-re 
(52 első évessel, a mely fokon kisebb nagyobb hullám
zással valószínűleg meg is fog állapodni.

Most, hála a magas magyar kormány atyai gon
doskodásának, — a nemzeti szellem felül kerek édesének 
és uralkodásának, szakunk fontosságához méltóan va
gyunk ellátva tanerőkkel: — a legtöbb tantárgyból 
kimerítő szakkönyveink vannak magyar nyelven; fel 
vagyunk szerelve szőj) tanhelyiségekkel és gyűjtemények
kel, melyeket folyton gyarapitunk.

Távol legyen tőlem a kérkedés, de egyszerűen 
konstatálnom kell, hogy azon feltűnő előmenetelnek, 
melyet szakunk és szakoktatásunk a kiegyezés utáni 
negyed évszázad alatt felmutatni képes, főrugój&t az 
összes hazai erdészek cs ezek közt intézetünk tanárai 
hazafias buzgóságában találjuk fel.

Nőm volna szép tőlünk ez alkalommal megfeled
keznünk az e tekintetben példányképül szolgáló orszá
gos erdészeti egyesületről, mely pályadijak kitűzése ál
lal lobi) lanköny létrejöttét segítette elő, melyek kiadá
sára a gyengén javadalmazott tanárok nem lettek volna 
képesek.

Végső szavain, hogy mindazokat a jeles kormány- 
férfiakat, s velük együtt szeretett korábbi igazgatónkat, 
kiknek c szép épület felépítését köszönhetjük, — a 
kiktől szakoktatásunk további fejlődésének elősegítését 
reméljük, az Isten hazánk és szakunk javára soká'g 
éltesse.

A * Inieczbnnyni kir. katli. nagyicvninnsiuiiinnl 
IVnnlló almiHK iimiink 18IIÜ, évi jun. l*£-é» tar

tott közgyűlésiéről szóló jegyzőkönyv.

Az elnök üdvözli az egybegyűlteket s türelmüket 
kéri a körlevelek meghallgatásához, majd tudatja, hogy 
az egyesületi jegyzőt betegsége akadályozza megjeleni*
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seben és jelez lése felolvasásában; miért is felszólítja 
Majoros József gyinn. tanárt, mint választmányi tagot, 
hogy a jegyzőkönyvet vezess . A felszólított a rábízott 
tisztséget elvállalja, Kire következik a jegyzői jelentés 
felolvasása; olvassa az elnök. K jelentésből kitttuik, hogy 

a'i Az egyesület az 1891 2 iskolai évben ,14 tanu
lót vett lel a tápintézelbe, kik közül egyet egészen in
gyen, lfi-öt feláron. 14-et pedig .‘>0 Irinyi dij mellett; 
négy tanulót részesített 50 Irinyi segélyben, évközben 
megtagadta az egyesület jótékonyságát 8 tanulótól, mi
vel a kivánalmaknak eleget nem tettek.

b) A tápintézel özv. Trauer Emília házában volt. 
ki a ki főzést fejenkint havi 5 Irt, 120 Irt. lakáspénz
ért és 40 frt. faáltalányért a kivánalmaknak megfelelő- 
lég végezte, s a kivel az elnökség a f. é. május 8-án

különösen, mily gondos figyelemmel törekedett a fönt- 
nevezett az utolsó legelhatarzóhh esztendő folytán ben
nünket az élet küzdelmeihez előkészíteni Jezsovics K 
tanár úr pedig, collégái nevében is; kinyilatkoztatta, 
hogy nemcsak ókét, tnim érdekéitekét, de egyáltalán 
az intelligeutia többi tagjait is, ia kiknek t. i. orról 
tudomásuk volt ‘ a lehető legkellemesebbeu lepte meg, ■ negyedévre 1 frt 50 kr. 
hogy volt növendékeik ilyképpeu szándékoznak búcsúzni 
tólük. E körülményt annak biztosítékául tekinti, hogy 
a távozók nem keserű emlékekkel telve, de irántok ne
heztelést nem érezve s hálával köblökben hagyják cd a 
helyet, hol annyi ideig áldoztak a Múzsáknak. Végül a 
haza javára ttrité poharát, melynek derék fiukat nevelni 
bennünk is, mindig fő törekvése volt. A viharos éljen j 
mely szavait követte, úgy mint az eddig szólottakét is.

a „Magyar Nők Lapjának" kihdóbivatala adja ki. A 
sajtó alatt levő műnek bolti ára I frt 50 kr. leend. A 
„Magyar Nők Lapjáénak előfizetői azonban e köny 
vet kedvezményként (10 kr. postaszállítási dij megtéri 
lese mellett) ingyért kapják. A „Magyar Nők Lapja" 
nak előfizetési ara egész erve 0 frt, félévre .4 frt 

Megrendelések a kiidohivutal 
koz (Budapest, kishíd utc/.a 9. sz.) küldendők. — 
Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Heti naptár.

tartott választmányi gyűlés határozata szerint a szerző- | gyakran fül-föl/.emltilt ezután is. Dr. llittrich Ödön tanár
dóst a jövő 1892-93. iskolai évre niegujitotta

e) Az egyesület tagjai 9 el gyarapodtak ; és pedig: 
méltóságos lltlltl József, miuisteri tanácsos és m. kir. 
bányaigazgató, rendes, nagyságos és főt. Podbragyai 
Pál, helybeli prépost- plébános, alapitó, ngs. dr. Fodor 
László, ni. kir. bányászati és erdészeti akadémiai tanár, 
pártoló, ngs. Vadas Jenő, ni. kir. bányászati és erdészeti 
akadémiai tanár, tek. Krausz Géza, selmeczbányai 
erdőmester, rendes, tek. Krausz Kálmán, selmeczbányai 
főkapitány, rendes, tek. Storcli János dohánygyári igaz
gató pártoló, tek. Pécsi János, dohánygyári aligazgató, 
pártoló, és t. Iloek Ede, vendéglős, segitŐ tagokkal.*) 

(Folyt, köv.)
*) Örvendetesen tudatja az elnökség, hogy méltóságos ltosz- 

ner Ervin hontmogyei és eelineczbányai főispán is kegyes volt az 
egyesület rendes tagjává lenni.

Különfélék I

— Bál. Akadémiánk felavatási ünnepélyének nap
ját fényes tánczmulatság rekcszté be, mely párját rit
kítja városunk hasounemü vigalmai közt. Selmecz és 
vidéke itt volt a lehető legszebben képviselve íiütucsak 
bájos arezok által, hanem a meglepő fényit és Ízlésű 
toilette-ok által is. A táncz 9 '4 órakor kezdődött s már 
a lelkesen járt első csárdás kedvező előjelül szolgált a 
mulatság további lefolyására. 11 óra felé, midőn épen 
négyesre sorakoztak a párok, megérkeztek városunk és 
az akadémia vendégei, kiket riadó éljenzés fogadott a 
zsúfolásig telt teremben és karzatról, melyet alig láttunk 
még ily népesnek. A ministerek szemmel láthatólag jól 
érezték magukat s huzamosabban beszélgettek a höl
gyekkel, s teljes egy órai időzés után távoztak csak 
a teremből, melynek hősége a megszokott magas mér
téket is jelentékenyen felülhaladta. A két első négyest 
90 pár tánczol la ; a csárdásnál és a tourlá nezokban oly 
lankadatlan kitartást és élénkséget láttunk, hogy még 
az utolsó csárdást is — mikor pedig már a hajnal csu- 
folódott a gázlángokkal 20 pár tánczolta. Azt liisz- 
szük, hogy a jelenvoltak kellemes emléket vittek ma
gukkal s ez jutalmazza a rendezőséget, mely sokoldalú 
elfoglaltsága mellett is nagy buzgósággal működött. A 
tánczvigalmon részivel! hölgyek közül következőket 
sikerült följ egyeznünk: Asrhner Vilma. Cseh llcrmin. 
Collinázy nővérek, Deasewfly Riza, Endersz Juliska, 
Fiedlor Etelka. Grctzmachcr Etta és Hilda, Henricb 
Irma, Hotfiuann Erzsiké, llerrmanu Melanie, llcincz 
Gizi, Kellet- Amelie (Ungvár), Krausz Adél és Lujza, 
Gubcsó llcrmin, Lchoczky Elma, Liszkay Ida, Lukács 
Adél, Machan nővérek, Makóuy Vilma, Mocsz Mieza 
és llcrmin, Mocsáry Lujza, Muszka Margit, Nyitray Mar
git, Ocsovszkv Margit, Oláh Margit, Pauer Etta, i'lachy 
Brigitta, ltadványi Elza, Káth Mariska, Ilennert Olga, 
Schmer Aliee, Szécsi Valéria, Sziklay Gizella. Tóth 
Mathild, Urbán Ilma, Irén és Jolán, Valkovits Róza, 
Wankovits Hedvig, Winkler Klotild, Zalai Gizella. -  
Arkosyné, Asclinerné, Chauernó, Collinázyné, Cselmé, 
Csereyné, Dessewffyné, Farbakyué, Fiedlerné, Fodorné, 
Gretzmacherné, Kamrák Adolfué, Haynné (Hodrus), IIu- 
licskáné, Jákóné, Küllemé, Krausz Vilmosné. Liszkayné, 
Moeszné, Nickné, Nyitrayné, Ocsovszkyné, Oláliné, 
Pauerné, Porubszky K.-né, Porubszky Gy.-né, Ráthné, 
Schellené, Sckoltz Vilmosné. Schwartzué, Szécsiné, 
Skrbekné, Sziklayné, Terrayné, Tóth Gáspárné, Tóth 
Imrénó, özv. Urbánné, Wankovitsné, Winklerné.

— A inat iii-nii<lu«ok vigalm a, A selmeczbányai 
ág. ev. kér. lyceum maturansai június 29-én este 8 
órakur tartották meg összejövetel őket a Szilaveczky-féle 
vendéglőben. A húcsúestély társas vacsorával is volt 
egybekötve, melyre az intézet tanári kara is hivatalos 
volt. A felköszöntők sorát Tóth Arisztidesz beszéde nyi
totta meg, ki a professzor urak egészségére ttrité poha
rát. lllanicz Dániel nagys. Breznyik János igazgató urat 
éltette, kinek vezetése alatt hosszú 8 esztendeig gyara
podtunk tudományban és műveltségben. Mint a Vili. 
osztály szeretve tisztelt főnökére és pártfogójára tek. 
Jezsovics Károly tanár úrra Maciidéi Vilmos mondott 
egyéb tanitványai nevében is felköszöntót, fliltiinteive

I

úr szép szavakban a „hit remény és szeretőt" inagasz 
tos eszméit ajánlotta mindnyájunknak vezérelvekül.
Nagyi, llaendel Vilmos föesperes úr pedig arra figyel
meztette az összegyülekezett ifjúságot, miként nem a 
nyert jó osztályzat fogja az életben majd boldogságun
kat eszközölni, de igenis a jellemszilárdság, a becsület, 
az erény. Király Ernő tanár úr „mint akinek tán leg
többször volt alkalma elöltünk csatákról szólni" a leg
utóbbi kemény tusában (mely annyi áldozatot követőit) 
elesettek és megsebesültek fölépülésére emclé poharát.
Harsogó éljen kiáltások közben folyt tovább is a kodé- .’ 
lyes vacsora mig utóbb a tanár urak, kik közül a már I 
említetteken kívül még Dr. Csercy Adolf, Haitseb Sa- i 
mu, lllavatsck András, Lcncsó János, Micsiuay János 
és Sulcz Endre tanár urak tiszteltek meg látogatásuk
kal, haza felé távoztak. A búcsúzó ifjúság- legnagyobb 
része kitűnő hangulatban hajnalig mulatott, midőn is a 
czigányzeue végső hangjainál oszlott, csak szét. M a t.

— Pótlás. Lapunk előbbi számának egyik rova
tából kimaradt Krausz Mariska neve, a ki sz ntén szép 
kézi munkál állított ki a növendékek vizsgálata alkal
mával.

— A városi óvoda vizsgálnia múlt csütörtökön 
tartatott meg, mely alkalommal arról győződtek meg 
a szép számban megjelent szülők és ügybarátok, hogy 
Wersényi Róza óvónő ez évben is nagy tevékenységet 
kitartó buzgalmat fejlett ki a kisdedek oktatásában, 
nevelésében. A kisdedek szeretettel estingenek óvónő
jükön, a minek nem egyszer adták jelét a vizsgálat 
folyamán is. Az olyan nevelés és foglalkoztatás, mi
liőben Wersényi óvónő részesíti kis növendékeit, na
gyon megkönnyíti az elemi tanítók folytatólagos mun
káját.

Majális. Az iparos segédek öuképző köre ma 
zártkörű tánczmulatságot rendez Kisiblyéu.

— Térzene, A bányász zenekar e nyár folyamán 
öt izben fog térzenét adni, és pedig felváltva Szóinknál) 
es Sehneczou. Az első térzene Öelmeczen f. li. 9-én lesz 
a városi vigadó kertben.

A rósz erkölcsű cselédek ellen rendőrfőka
pitányunk szigorú intézkedéseket tett, Elrendelte egye
bek között, hogy az esti 10 óra után utczán tartózkodó 
leánycselédek letartóztatandók.

A . . \ö i  szc pszeg művészetének ta n 
könyve** czimmej egy igen érdekés s a nőkre nézve 
nélkülözhetetlen könyvet irt Brankovics György, a 
„Magyar Nők Lapjának,, fel. szerkesztője. A könyv 
tartalma a következő: 1. rész: A női szépségről: álta
lában s a szépség ápolásáról különösen. — II. rész:
A bőr ápolásáról és szépítéséről; 1. Fürdés, mosdás. -
2. A bőr szépség hibái. — 3. A bőr és arcz szépítése.
— 4. A bőr és arcz szépít őszeiéi. — III. rész: A baj 
ápolásáról és szépítéséről: 1, A baj fésülése, mosása, 
kenése, sütése. — 2. A Imj betegségei. — ö. A haj 
gyógyítása és szépítése. — 4. A baj gyógyító és szé
pítő szere. IV. rész: A szem ápolásáról és szépitésé-
|‘ö1; 1 • A szem épsége épsége és tüze. — 2. A szem 
(ildiik szépítésé — 4. A szempillák s szemöldök szépi- 
tőszere. — V. rész: Az orr ápolása és szépítése: I Az 
orr bajai. 2. Az orr gondozása és szépítése —
3. Az orr gondozó ésszépitőszerci. — VI. rész : A száj 
ápolásáról és szépítéséről 1. A száj üdesége, gondozása 
általában. — 2. Az ajkak, a foglius, a fogak bajai. —
H. Az ajkak, foglius, fogak gyógyítása és szépítése. —
4. Az ajkak, foglius, fogak gondozó és szépilőszerei._
Ml. rész: A nyak és a karok ápolása és szépítéséről:
I. A nyak és karok hajai. — 2. A nyak és a karok 
szemöldök s pillák bajai. -  3. A szetnpillák s szem- 
gondozása és szépítése — 3. A nyakés a karok szé
pi főszerei. — \ 111. ívsz: A kéz és a láb ápolása és 
szépítéséről: 1. A kéz és a láb bajaai. — 2. A kéz 
cs láb szépítése, — A kéz és láb gyógy - és szépi- 
lőszerei. — IX. rész: Tcslszabályozás: 1. Az üdőség és 
erő előmozdítása s fonlarlása. - -  2. Az üdesség 8 erő 
előmozditószerei - X. rész: Illem és foilettc: 1. Az 
illemes mozdulatok. — 2. A sikkes öltözködés. - -  3.
Az illatszerek. — 4. íSzagosifók. — ------ A „Női szép-
seg művészetének tankönyviét igen csinos kiállításban

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Sáeinieczbányán. 1892.

Havi és heti nap Katholikus naptár Protost. naptár Izraelita naptár
3 Vasárnap II 4 Jézus sz. v. II 8 Jáczint K
4 Hétfő 1 Iril; pk. lrv. l Irik J)
5 Kedd Cvril, Metliod. Vilma 10
G Szerda fzaiás. Domin. ízniás 11
7 Csütörtök Willibald Willibald 12
8 Péntek Erzsébet, kir. Ki 11 ián 18
í> Szombat Anatolia vt. Cyiill 14 Sah. Bálák

Nyilt-tér. *)
8e!.voin Imii Égessük cl egy mintát a

vonni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás rögtön kiderül: 
.Meri inig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban 
összepödörödik és csakhamar kialszik, maga után csekély vilá
gosbarna hamut hagyván ; addig n hamisított selyem ‘ (mely 
zsíros szinii-szallonás-Iesz és könnyen törik) lassan tovább ég 
(minthogy rostszállal a festanyngtól telitetten tovább izzanak) J  és sötét barna hamut hagy maga után, de valódi selyem mód- 

| jóra soha öszsze nem pödiirödik. csak moggörbíil I t c i i n H i n g  
I <*• (es. kir. udvari szállító) sel.'i e n ig y á r i i  Kiir ic li li en ,  

házhoz szállítva, postabér-ós vámmentesen szívesen küld bárki
nek is mintákat akár egyes öltönyökre való-ftkár egész végekben 
levő valódi selyem szöveteiből. 4

*) E rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sem alakjáéit 
nőin felelős a Szork.

II i r  <1 e t é s e k ,
végzett reáliskolai és 

egy gymriasiumi V ili. osztályú ta
nuló a szünidők idejére a reálisko
lai és gymnasiumi rendes tantárgyak, 
továbbá (kívánatra) a gyorsírás lani- 
tására is vállalkozik. Lakás és czim 
e lap kiadóinál megludliatók.

D O O Q O O O O O G O O O O O O O O O C I
Dr. Tóth Imre kincstári főorvos új akadé

mia melletti lakásában 4 szoba, konyha, padlás 
jíiliaiM oIió Mííl k isa ííó . Értekezhetni a
tulajdonosnál. 2 y

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X i

H (! y iség-változtatás.
Van szerencsém Igen Tisztelt vevőimmel 

tudatni, miszerint

— divat-üzletemet E E E r -
tolyó évi julius-lió 1 -töl kezdve a „Kncszkó“- 
tele házba (mostani helyiségem szomszédságá- 
ban) teszem át.

Igen tisztelt vevőim eddigi irányzómban ta
núsított becses bizalmát és szives pártfogását to
vábbra is kérve, maradtam.

Sclmeczbányán, 1892-ki junius-havában. 
Mély tisztelettel 

K H u alk  szül. Í h3)IcJí 68?ib*Ií
divatárusnő 3 - ü

F elvétetik
egy f M i m l o  szeptember 1-jelöl.

Levélheti vagy szóbeli értesítés 
l i i i k i u - M k i i  J ó z s e f  Píiszer- 
kereskedönél Hodrusbányán nyer
hető. GRÍFFDN

a legjobb szivarkapapii
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