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Ezen felül u főbb teendők közé ezen utak 
árnyékkal való ellátása sorolható, és ezen teendő 
az, melyet én a város föladatának tartok a kö
vetkező okokból.

A város nem csak a kellő facsemetékkel, 
de a kellő munka és szakerőkkel is rendelkezik; 
rendelkezik a kellő erdő védő személyzettel, 
mel\ k teendője vajmi kevés szaporulatot nyerne 
az ezen ültetvények fölötti felügyelettel, a város 
ura a lerillotnek s ura maradna az ültetendő 
fáknak. S igy egyebet se tenne, mint a mit 
egy ára Ián erdő ültetéssel tesz.

A város föladata továbbá a szekérutnak 
helyreállítása, és jó karban tartása s annál in
kább minthogy ezen útnak a íönteinlitett czélo- 
kon kívül még az építkezési anyagok szállítására 
is kellene szolgálnia.

A két ' \ í nynek a jelzettem módon való 
helyreállítása egészen bele vág ugyan a Szitnya 
osztály hivatásába, a mennyiben ez a város 

örnyékén levő érdekesebb kiránduló helyek
■férhetésének kellemesei) és kényelmesebbé 

tételéoen á l l ; de tekintetbe véve azon kiváló 
érdeket, mellyel ezen ügy a városnak úgyszól
ván minden lakójára bir: el nem zárkozhatom 
azon nézet elől, hogy ez épen oly hatósági föl 
adat, mint akár a világítás, járda rakás s több 
a polgárok kényelmére való intézkedés.

Ez volna tulajdonképen a város részéről az 
első intézkedés a Selmeczen való tartózkodás * i

nak kellemesebbé tételére; a felső majorkert 
befásitását alig lehetvén annak venni, oly cse
kély s oh eldugott hely. De föltéve, hogy a 
város közönsége vagy az ezt képviselő hatósága
félre (ismerve a saját érdekét vonak< 1 ezen 
az egészre nézve hasznos munkát ken unni,
s elfogadná a polgárság egy csekély ma
gában foglaló társulat áldozatát, meg 
ben is méltányosnak tartanám begy a ren
delkezésre álló közegei által vitesse ül
a munkát, s a Szitnya-osztály részb vagy 
egészben csak a költséget fedezze. <! \e
okoskodásunkat a föladat: kiliaszn-'sitaiii a ter
mészet rendkívüli ajándékát, a szép vidéket és 
tiszta levegőt: ezt kiválóan elérhetjük, kényel
mes árnyas utak helyreállítása által küblin e ,i 
Rovna teié, mely ha vendéglővel el láttatnék, 
nem csak vidéki vendéget vonzana, de a város 
lakóinak is kedvenez kiránduló helyévé váll ék. 
ezek egészségének kiváló hasznára. Ezen ezél 
elérése közérdekű föladat lévén az közerővel 
viendő keresztül.

A város nem fordíthatná jobb c/.élia ama 
többletet, melyet a ti- i-  lök legújabb utiadó 
kötelezettsége neki juti.it. mint ilyen föbidatok 
teljesítésére, melyek köze első helyen fölemlí
tendő ; i  \  é n h a l i  magában levő -  a városból 
kivezető ,, nyék járhatóvá tétele. Ismételten 
liang> . hogy erre legnagyobb ivs/.t csak
is az es. hogy megakadályozzuk a viz-

A „RovnaA
(Folyt, is vége.)

A másik út Rovuánt, mely legkevéabbé 
meredek az uj aknától tol a régi Klingertárnai 
szék érit tig, mely most egészen fűvel van benőve, 
8 mely a mostani a Reszlától Klingertárna felé 
vezető ut alatt terül el s ebbe belctorkollik, 
Ezen utón menve elérjük az Amlrás-aknától lát- 
lmló keresztet, innét nem nagy liágással a Klin- 
gertíirnai völgy keleti oldalán levő kertek főiébe 
kertllllnk, itt egy régi árkot érve, mely egyenest 
Veiden-akim felé visz, a honnan mérsékelt liágással 
Amália akna mellett Rovnára jutunk. Ezen út
nak helyreállításához csalt is a helyenkint rajta 
heverő sok kavics eltakarítása szükséges s a 
vízfolyásoktól való menten tartása.

Ezen eddig említett két út helyreállításával 
a gyalog járóknak volna elég téve. Csakhogy 
Rí vaát olyanok is ...... , élvezni, a kik
gyengeség vagy kényei nns/.erctct folytán gya
log szerrel arra vagy nem tudnak vagy nem 
mernek vállalkozni. Ezek és a vendéglő részére 
szükséges étel-ital szállítására szükséges volna 
a szekér-útnak jó karba hozatala, a mi, tekintve 
az útnak csekély hosszát, nem valami nagy föl
adat s annál kevésbbé, minthogy itt is a hely
reállítás az útnak a laza kavicstól való meglisz- 
litására, egy oldalárok s egy pár áteresz léte
sítésére szoritkozbatik.

T Á R  CZ A.lamaliga szüret
Jó Bánffy Dezső báró sem álmodni azt, mikor egy

másután kétszer elbukott a köven álasztáson. hogy az 
ő bukásaiból több baszna legyen az országnak, mint a 
mennyi megválasztatásából lőhetett volna. Pelyhes állal, 
serkedő bajuszszal, a mit a kttzdöporondra vitt, lehet 
emelkedett szellemű, fényes szűzbeszédet tartani a par
lamentben, de már ennél többre nehezen mehetni. Ű 
máig sem tartotta meg szfizbeszódét, pedig ide s tova 
már egy éve áll a magyar képviselőház legdíszesebb 
polczán, de e helyett az országgyűlésen kívül cselekedett 
olyasvalamit, a mi négyszáztizenöt szűzbeszédnél is töb
bet ér, s a mit jó főispán nélkül a legzseniálisabb kor- 
mányelnöknek sem lehet megcselekedni : évek során 
keresztül fényesen vinezellérkedett az ország két crdély- 
részi vármegyéjében, a hol évröhévre országot érdeklő 
nagy kérdés szokott lenni a mamaligaszüret.

Hogy mi légyen az a mamaligaszüret, majd kivi
láglik alább. Ügyelőre csupán annyit érdemes megje
gyezni. hogy a mamaliga az oláhok nemzeti láplálko- 
zószere. Eredetileg a kukoriezát nevezi. ■k niiinialigának; 
ma már mamaliga nekik minden, a mi megehetit, tehát 
keiiyérszámba megy. Maniali, m kik a kukorioza- 
lisztpép, a mit katrinczás l á i á k  ./n. k és kevernek jó 
köröndi lázukban mámáiig . z égetett fa-szén,
meg a bükkfából faragott e • -i: . v. mit apró lovakon 
visznek szerteszét s pénzre vagy élelmiszerre váltanak; 
mamaligának nézik a lábon álló termést, a stílt pityó
kát s egy bizonyos idő óta az országnak azt a részét 
is, a mely az erdélyi Kárpátoktól Debrcczenig terjed. 
Meg kell adni nekik, hogy ez bizony jó kis falat 
volna s nem hét, liánéin éppen huszonegy vármegyére 
szóló mamaligaszüret tel érne fel.

lkán Ily Dezső báró még abban az időben, amikor 
Szolnok-Doboka s Besztercze Naszód vármegye főispánja

volt, elhatározta, hogy kollégái példájával szakítva, hű
séges jo vinezellér lesz és a mamaligaszliretet évről-évre 
tanulmány tárgyává teszi. Nem csupán a termés, hanem 
a termem szempontjából is. Tanulmányát azzal kezdte, 
hogy ii.AOgnito elindult s közvetlen a mamaligaszüret 
előtt, a mikor a föld népének mindene fogyatékán van, 
bebarangolta az egész vármegyét, februáriétól április 
végéig tartott a körútja. Sok móczot talált az utón s 
mi midiiket megszólította: „Hány hét a világ bátya !•* 
Az oláhok nem tudták, hogy kivel beszélnek, de azért, 
ha tudtak egy-két szót magyarul, nagy alázatosan fe
lelték : „Csak megvagyom, domuule, szinetátyé bűne!* 
Messziről köszöntek a jövőmenóknek s lm valaki szenet 
vagy faedényt vásárolt tőlük, nagy alázatosan meg is 
köszönték. Minden oláh maga volt a raegtest'llt liálá- 
datosság és engedelmesség.

Ezzel a tapasztalattal hazament a főispán s onnan 
kezdve nielegeu. védelmezte az oláhokat, valahányszor 
érdekeikről volt szó. Mindent elkövetett, hogy a várme
gye legrongyosabb viskójában is kóstolhassák meg az 
igazi jóllétet. Pihenni nem tudó tettereje révén sok 
olyasmiben részesült, a varmegye legszegényebb népe k  
a miről korábban álmodni sem merészelt. Mikor mun
kájának sok gyümölcsét látta, úgy ősz felé isinél a 
nyakába vette vármegyéjét Bánffy Dezső báró. Javában 
folyt min i. tiiil! a mamaligaszüret, A cserébe kapott 
ga . . . m i i é  : a súlya alatt csak úgy roskadozott a vá
rositól hazaiérő mó.'zok lova. Egyikct-másikat illedel
i i m !.■•> nté s megkérdezte szépen a dolgával e h - 
g dóit „No, Irályé! hát mi újság a városban ?■*
Wii még rá se nézett, csak a vállán kérésziül
morogta: „Dutyo Iá dráku!“ Ez magyarán mondva 
körlllbelől azt teszi, hogy „bújjon beléd az ördög !u

Attól fogva Bánffy Dezső báró mindig felt a ma- 
maligaszfuettől, mert az oláh annál rakonczátlanabb, 
minél jobban megy a dolga. Szüret táján mindig rö
vidre fogta a zablát s csak a tél közepén kezdett rajta 
lágitni, mikor a mamaliga fogyatékán volt. Ezzel n 
taktikával számos bő és szerencsés szüretet élt át a

várni javára az oláhnak, örömén: a kormány
nak s és megelégedésére az eg.'-sz országnak.

11 azonban elmúltak ezek a szép napok. 
Az er>i nők felügyelet nélkül szüretelnek azóta
és a ino.7, ., hí mién niamaligaszttreten berúgnak. Kong* 
bong a sok üres hordó s viszliaugoznák a In-gyek a 
szilaj kórja utasod, a mely olykor egészen a .-ászárig** 
eljut, csak a magyar királyt kerüli ki. Legújabban ak
korákat iparkodnak rikkantani, hogy az egész földke
rekség hallja meg, s elfelejtik számot vetni azzal, hogy 
ettől az éktelen orditozástól okvetetleu meg k TI siko- 
tülnie a magyarnak. Éppen annak a nevetnek. ..moly 
egyedül kompetens meghallgatni a kiáltásaikat.

Egyébiránt majd elmúlik ez is, mint a hogy mai
sok, sok minden elmúlt. A felejtő magyar ráborítja azt 
a bizonyos fátyolt a jelenlegi mamaligaszüretre is, mint 
ahogyan ráborította az oláhok viselt dolgaira kezdet óta. 
Ha elfelejthette, hogy ez a nép csak szállásért kunyo- 
rált valaha s állandó hajlékot kapott a magyar hazá
ban; ha elfelejthette, hogy a magyarnak sohasem se
gített. hanem miudig az ellenségekkel tartott: ha éllé 
lejthette. ! >gy a szabadságharc/ idején a zsarnokság 
spiónjává s szállásadó gazdájának orgyilkosává szegő
dött : nyilván elfelejti úgy a bécsi komédiát, mint a 
magurai meg a funtinollai kirúgásokat is. aminek mind 
a túlságosul bő inainaligaszüivl volt az oka.

Légi- !ibnnyíre kirúg az ember, ha '■< Ilyen
kor a holdvilágot is a magáénak képzeli s >./t» nélkül 
betábláztalná, hu momentán tehetné. Igv az t
vérek szivesen szüreteznéin k nemcsak Bn ouvsioü Deb- 

1 reczciiig. hanem Budapesten, sut a Lajtán túl eső tar* 
| tományok inaitialigasikjain is Es ha mindezt s izenki- 
i kívül az egész konmienst odaadhatna nekik Ausztria 
| császára, akkor sem lehetne bj/tos benne, vájjon nem 
i formálnak-e jogokat most már a Burg-beli tajték pipáihoz? 
j Dejszeii, hála a németnek, van meg a világon knczen- 
{ jainmcr. Büntetóbiróságaink jóvoltából egyelőre ez fog

ja köv. 1,: a lezajlóit mainaligas/üretet. — l’y.
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nek az ösvényen való folyását a mit nyílt föl- 
töltés által képzett átereszek s néhol oldaláruk 
létesítse által elérhetünk. E mellett kicuic- 
leudőnek tartom, hogy az árok kikövezése egész
ben csak is meredek helyeken szükséges; se
kélyebb utaknál-, tanúság reá a hóhér utcza 
egy része, egyátalján nem szükséges kövezés; 
a kissé meredekebbnél elég. ha szükség szerint 
1—2—3 méterben helyezünk el rigói formában 
egy pár követ, nem akarván tagadni, hogy a 
végig való kövezés leginkább ajánlatos, csakhogy 
költséges volta miatt csak későn vihető ke
resztül.

Meg vagyok győződve, hogy városunk hegyi i 
utszácskáinak járhatóvá tételével, keresetté te* i 
hetjük a nyaralni jövök által üresen álló la- j 
kásáinkat, van nálunk igen sok tisztán tartott ! 
hevérház, melynek tulajdonosa szívesen meg
húzná magát a padláson 2—3 hónapra, eltekintve 
attól, hogy a munkások száma apadván a há
zaké pedig alig. fölös számmal találkoznak üres 
lakások is.

Még az a kérdés, mikép kezdeményezendő 
s mikép biztosítandó a föladat keresztülvitele?

E czélra legalkalmasabbnak vélném, ter
mészetesen csakis azon esetben ha a város 
közönsége magáévá tenné az előadott nézeteket, 
hogy egy bizottság alakíttassák a képviselők 
köréből, melynek föladata volna a keresztül vitel 
egymásutánját és mikéntjét meghatározni. Ha 
csak 2—3 száz forintot szánunk évenkint ezen 
föladatra, egy, mondjuk 2 évtized alatt annyira 
járhatókká fogtuk tenni mellékutczáinkat, hogy 
szívesen járand rajtuk az is, a ki most látásuk
tól is irtózik, ha véletlenül közelükbe kerül.

Szavam váljon nem kiáltó szó-e a pusz
tában ? R S.

Az országos szövetkezés.*)
A magyar közmivelödési egyesületeknek országos 

szövetkezése a mait évi közgyűlés ideje óta nem haladt 
előre ; a magyar iskolaegyesőidnek a múlt évi jelenté
sünkben közölt szövetkezési feltételei a rózsahegyi köz 
gyűlésen jelentékeny módosításokkal lettek csak elfo
gadva, mely módosításokat közölttik az országos iskola- 
egyesülettel, de miután a többi közmivelödési egyesü
letek sem fogadták el a pontozatokat, igy az országos 
szervezkedés ügye jelenleg pihen és nézetünk szerint uj 
alapon igényel kezdeményezést.

Az utolsó időben más egyesületek vezéregyénisé
geivel való személyes érintkezéssel is igyekeztünk 
a szövetkezésre a helyes alapot megtalálni, és meggyő
ződtünk, hogy a további lépesok sikerre vezethetnek.

Az iskolaegye8Ület feltételei túlságosan megszorí
tották volna az egyesület önállóságát, és azok szerint 
az egyesületek jövedelmeinek jelentékeny részét a köz
pont lett volna jogosítva igénybe venni; holott 
ezen jövedelmek már most fontos közművelődési in
tézmények fentartása érdekében vannak lekötve, és igy 
azok iránt újból rendelkeznie nem is lehet; ezenfelül 
mi az országos központtól nem jövedelmeink elvonását 
vártuk, hanem várjuk épen azok szaporítását és er
kölcsi támogatás nyújtását; ezen indokok múlt évi 
jelentésünkben részletesen aifejtetvéu, a rózsahegyi 
közgyűlés javaslatunk következtéken a következő hatá
rozatot hozta:

1. A központi bizottság anyagi eszközeiként a 
szövetkezett egyesületek járulékai csakis feltételesen, 
azon eshetőségre fentartva soroltassanak fel, ha a szö
vetkezeti kiadások fedezésére más jövedelem rendelke
zésre nem állana; és ezen esetben is az évi járulék 
nagyobb ne lehessen, mint a szövetkezetbe lépő egye 
sülét évi tagdijainak és az elkölthető adományoknak tiz 
százaléka:

2. az ország azon vidékein, melyeken közmivelö
dési egyesület létesítésének szüksége fen nem forog, em u
ból alakítandó egyesületek vagy választmányok által 
gyűjtött tagdijak és más jövedelmek kizárólag a köz- 
puut rendelkezésére bocsáttatnak;

3. a mennyiben a szövetkezett egyesületek vala
melyike az alapxzabályszerfi működéstől eltérne, vagy 
feladatait hanyagul teljesítené, úgy a központi bizottság 
az illető egyesület közgyűlésének egybeliivása iránt 
intézkedhet, és nehezményeit a közgyűlésen kiküldöttje 
utján előterjesztheti; mely rendelkezésnek megfelelően 
a szövetkezetbe lépő egyesületek alapszabályai is át 
lennének dolgozandók ;
____ a szövetkezett egyesületeknek a központi bi-

*) Az alábbi két közleményt a F. M. K. E évi jelentése után 
közöljük. Szerk,
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zottság üléseiről felvett jegyzőkönyvek, az évi jelenlés, 
a zárszámadás és költségvetés mindenkor megküldendők 
is az egyesületek jogosítva vaunak a központi bizottság 
bármely határozatát, ténykedését a választott bíróság 
eldöulese alá terjesztendő.

A Bziivetki'/és ügyének eldbbrevitele érdekében 
jelenleg azt javasoljuk, méli áztassanak átiratot intézni 
az országos magyar iskolaegyesülethez, hogy velünk 
szövetkezve hivassanak meg a közművelődési egyesüle
tek vezérlőrtiai egy szőkébb körű értekezletre, melyen a 
szövetkezés feltételei uiegbeszéltetvén, javaslat dolgoz
tass k ezek iránt ki, mely javaslat azután az egyesü
leteknek hozzájárulás végett küldessék meg; egyúttal 
egyesületünknek az értekezleten való képviseletevéi az 
elnökség bizassék meg.

Nem várjuk mi ait. hogy az országiján létező ősz- 
szes egyesületek válunk azonnal tagjaivá az országos 
szövetkezetnek; de hisszük, hogy az iskolaegyesület és 
a mi egyesületünk, úgy néhány kisebb egylet csatla
kozása már a kezdetben is bizonyítaná az eszme életre
valóságát és keresztülvitelének szükségességét, es a 
kedvező siker csakhamar belépésre indítaná az egye
lőre elmaradó egyesületeket is ; ina az egyesületek ver
sengését látjuk az országban kifejlődni; iuaj(l az egyik, 
majd a másik egyesület fordul a nagy közönséghez tá
mogatásért és a nagy közönség a sok egyesület min- 
mimlegyikét, bár mindegyiknek volna arra szüksége, 
nem tudja támogatni, hanem vagy csak egyet karol 
fel és a többi segélykéréseit figyelmen kivlil hagyja, vagy 
a nagy versengésben nem tudva, hogy melyiket támo
gassa. kivonja magát az áldozathozatal alól; az egy
mással való ezen versengés mind erősebbé fog válni, 
de félünk, hogy ez unottá fogja termi a nagy közön
ség előtt a közművelődési egyesületek ügyét, es épen 
azért kellene az egyesületek erkölcsi támogatására és 
anyagi eszközök gyűjtésére, úgy némely együttes or
szágos feladatok megoldására, valamint a mozgalom 
általános szervezésésére és élesztősére, meghagyva min 
den egyes egyesületnek Önrendelkezési jogköret, az or
szágos szövetkezetei életre hívni.

A közművelődési egyesületek létesít lese általános 
országos szükség volt, igy a támogatásukra és fejlesz
tésükre irányuló mozgalomnak is le kell vetnie helyi 
jellegét és országossá kell válnia, ezzé pedig csak or
szágos szövetkezés utján válhatik ; és mi ezen szövetke
zéstói várjuk a közművelődési egyesületek nagyobb 
mérvű felvirágozá8át.

Vidéki múzeumok. i
A vidéki központokon régen éreztük a hiányát oly j 

helynek, hol az illető vidék régiségei, emléktárgyai, a i 
vidéket érdeklő nyomtatványok, a növény, állat, és kő- - 
zetvilágnak ott képviselt fajai, úgy uépismei tárgyak, 
és otl gyártott, iparezikkek összegüjtessenek és kiállít- 
tassannk ; ezen vidéki múzeumok a mily tanulságosak, 
épen oly érdekesek is volnának, és értékes kiegészítő 
részeit k pezhetnék a nemzeti múzeumnak ; ezen mu- j 
zeumok felállítása érdekében ez idén Porzsolt Kálmán 
a dunántúli közművelődési egyesület titkára a követ
kező inditványuyal lépett fel:

„A múlt évben, mikor a képviselőház közigazga
tási bizottsága . Szapáry közigazgatási reformjavaslatát 
tárgyalta, a sajtóban is fölmerült a vármegyei levéltár
nokok ügye s a miniszterelnök kijelentette, hogy a le
véltárnoki állást a vármegyéknél nem fogja hagyni. 
Már akkor fölvetettük azt az eszmét, hogy a megyei 
levéltárakban sok helyütt megtalálhatjuk egy egy vár
megyei múzeumnak mágiát s azért sem kell eltörölni a 
levéltárnokokat, mert ők talán első sorban lehetnek hi
vatva, hogy segédkezet nyújtsanak abban a törekvés
ben, mely lehetőleg minden vármegye székhelyén egy 
vidéki múzeumot óhajt létesíteni. A közigazgatási re
formmal újra napirendre kerül e kérdés és nagyon 
óhajtandó volna, hogy egyfelől a vármegyéknél, más 
felől pedig múzeumi szákkörökben foglalkozzanak vele.

A múzeumok szaporítása úgy a fővárosban, mint 
a vidéken, nem uj kérdés, es megoldása annál gyor
sabban fog bekövetkezni, minél inkább belátjuk, hogy 
a múzeumok létesítése első sorban nem pénz kérdés, 
hanem munka kérdés: mert először nagy munkával 
össze kell gyűjteni a múzeumot s csak azután kell hozzá 
palotát építeni. A legelső dolog tehát az, hogy ne ta 
karékoskodjunk a munkával.

A fővárosban a közoktatási kormány már foglal
kozik a nemzeti mu/.eum decenlralizácziójával, de ez 
már kizárólag pénzkérdés és megoldása nagy áldoza
tokba fog kerülni. A mi egyelőre a fővárosban kizá
rólag munka-kérdés volna, az a specziális fővárosi mú
zeum, a melynek érdekében azonban több mint egy 
évtizede, hiába igazítjuk a főváros tanácsát és közön 
Bégét-.

A vidéken, különösen tudományos és irodalmi 
egyesületek itt-ott létesítettek múzeumokat, melyek 
gondos es szakszerű felügyelet alatt állanak; de ezek

száma és színvonala még mindig nagyon alatta áll au 
uak a foknak, melyet Magyarország kultúrájának ezen 
a téren is ell kell erűit).

Minthogy a vidék intelligeuoziáját még ma is lég. 
nagyobb mértekben a vármegye egyesíti, önkéntelenhl 
tolul föl az a megoldási mód, hogy u vidéki múzeu
mokat is vár meg ■ ék létesítsek, mivel ezeknek területe 
killőben is egy-ogy vármegyére terjed ki Egy-egy mu 
mim ugyanis az illető vármegye kultúrái fejlődésének 
lenne hű képe, históriai emlékeinek megőrizóje, terme, 
szetrajzi tárgyainak s néprajzi adatainak összegyűjtő 
s irodalmi termékeinek könyvtara.

A külföld példáját mi nem követheijük ebben a 
kérdésben sem: mert külföldön a múzeumok legnagyobb 
része főúri donácziókból, családi gyűjtemények átenge
déséből keletkezett, a hol pedig ilyen nem volt ott 
összeállt a polgári- és a lateiner-eleui, csinált múzeum 
egyleteket, s ezek maguk hozták össze az egész múzeu
mot, melyhez aztán a törvényhatóság csak ingyen te
lekkel vagy épülettel s az állam évi segélylyel járult.

Nálunk e két faktorra csak nagyon kismértékben 
lehet számítani s a tudományosságnak azokat az inté
zeteit is, melyeket másutt a társadalom létesít a társa 
dalom számára, nálunk még ezeket is lelig-meddig 
hivatalos utón kell megteremteni.

A vármegyéktől kell tehát várnunk, hogy várme
gyei, vagy esetleg a városoktól, hogy a városi múzeu
mok létesítésére az első lépést megtegyék.

Ez hz első lépés ugyanis nem egyéb, mint goudos 
összegyűjtése és megőrzése (a vármegyeház vagy vá
rosház egy szobájában) mindazoknak a tárgyaknak, 
melyek az illető törvényhatóságra vonatkozna s melyek 
vagy már most birnak tötéueti becsesei, vagy föltehető, 
hogy az utókorra nézve fognak bírni. Ezt a teendőt 
elvégezheti egyelőre a törvényhatóság levéltárnoka, ki 
a reá hízott levéltárból könnyen kiválogathatja a tör
téneti becsesei bíró okiratokat is. Ha már most a hely
beli középiskola egyik tanára vállalkozik arra, hogy 
részben a diákokkal, részben tanártársai közreműködésé
vel összegyűjti a vármegye faunáját, flóráját és ásvány- 
világának jellemző adatait; azután ha találkozik a 
vármegye hölgyei között egy Gyarmathy Zsigáuó, a ki 
érdeklődik a nép \arrottasai iránt; igy lassanként — 
számba sem jövő csekély pénzáldozattal - összegyűl 
a múzeumnak egy anyaga. Ha már most a vármegye 
összes nyomdászai kötelezik magukat, hogy a nyom
dájukból kikerülő minden nyomtatványnak egy példá
nyát beküldik, nemcsak a nemzeti múzeumnak, — a 
melyre kötelezve vannak -  hanem a vármegye mu 
zeumának is, akkor kis idő múlva egy könyvtár is tá 
mad a múzeumban.

Egyébként a nyomtatványoknak vármegyénként 
való összegyűjt he lése czéljából, a köteles példányok 
beszolgáltatása iránt lehet kormányrendeletet vagy eset
leg törvényhozási intézkedést is kérni és remélni; mert 
az valóban fontos érdek volna, ha a nyomtatványok 
nemcsak egyetlenegy helyen, a budapesti nemzeti mú
zeumban Őriztetnének meg egyetlenegy példányban, 
hanem még egy példány eltétetnék azon vármegye mú
zeumában is, a melynek területén az illető nyomda 
fenáll.

Az egyes vidéki múzeumok jellegét természetesen 
előre nem lehetne megjelölni, mert ez csak később, 
évek múltán domborodnék ki, magából a gyűjtemények 
természetéből s bár a  szervezet valamennyiben egyenlő 
lenne, majdnem mindenik más színezettel s más jelen
tőséggel bírna; mert nőig az egyik helyen a történelmi 
emlékek és régiségek gazdagsága históriai jelleggel ru
házná fel a múzeumot; másutt ismét inkább ethnogra- 
fiai múzeum lenne az; a harmadik helyen pedig jófor
mán csak egyszerű könyvtár lenne, melyet azonban a 
közönség szabadon használhatna.

Ha igy a vidék minden nagyobb városában, min 
den vármegye székhelyén a tudományosságnak egy kis 
várat emelhetnénk, könnyebben terjedne a közművelő
dés, nem lenne az a nagy különbség a főváros és a 
vidék általános műveltsége között, a mi most van — s 
nálunk is volnának a vidéken a kultúrának oly gócz* 
pontjai, a minők minden művelt nyugati államban 
vannak, s a melyek nélkül egy ország egyenletes fej
lődése nem is képzelhető.*

Javasoljuk, hogy a t. közgyűlés az indítványt ma 
gáévá tevén, a múzeumoknak vármegyénkintés városon- 
kint való kezdeményezésére, a választmányokat szólítsa 
fel, és egyúttal keresse meg az érdekelt törvényhatósá
gokat, hogy választmányaink kezdeményezését támo 
gassák és székházaink bán helyiséget rendeljenek az össze 
gyűjtendő tárgyak megőrzésére; indítványozzuk továbbá, 
hogy az országgyűlés képvisclóházához felirat intéztes- 
sék, melyben a törvényhatósági múzeumok létesítésének 
törvényileg való kimondása kérelmeztetvén, egyúttal gon 
doskodás történjék azok kezeléséről, és köleleztessenck 
a nyomdák, hogy ezen törvényhatósági múzeumok ré
szére is egy-egy köteles példányt küldjenek he, vala
mint kimondassák, hogy az illető törvényhatóságban
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talált régiségek csuk annyiban szereztessenek meg a 
nemzeti muzeum részére, a mennyiben a lelelnek meg
felelő régiség ott még nem volna, egyel .  n puüg 
ttirvényhatósági múzeumba szolgailátandók azok szo
kásos árak mellett be.

Uj találmányok és műszaki 
leírások.

Közli: Bergl Sándor első budapesti szabadalmi irodája VI. And- 
rássy-út 30. sz.

A kereskedelemügyi magy. kir. ministeruél újab
ban a kft veik ezé magyar feltalálók kértek szabadalmat; 
Rostély nélküli tűz- fészek : Nöhving Pál budapesti lakos. 
Szifonlej sodrouyzárral: Hlatky Sándor budapesti lakós. 
Amerikai szőlővesszók zöldojtására szolgáló metsző- fogó : 
Mnek Ede puszta- somodon lakos. Szabó és Mikó faszén- 
tömöritési módszer: Szabó Adolf és Mikó Béla nagybá
nyai lakósok. Újítás akathullü szállító kocsin és égető 
kemenezéu: Tamás János maros-vásárhelyi lakos. Eljá
rás a eseranyag-oldatnak színtelenné tételére: Cerycli 
A. mitroviczi lakós. Eljárás a cseranyagokat tartalmazó 
növényoldatoknak szintelenné tételére és az erre szol
gáló készülék: Cerycli Ferenc/, mitroviczi lakós. Stere 
otyp- matrice- typiu: Merai Horváth Károly, Dr. Jelfy 
János és dr. Hamvas Károly aradi lakósok. Uj javított sör 
szivattyű: Czeiszing és Mika budapesti ezég. Uj hegyi for
gató eke: Pupp Jánospéterváradi lakós. Olajfesték doboz: 
Scliwalb Adolf budapesti lakós. Hygienikus idomítható 
sérv kóló : Pártós Béla budapesti lakós. Zár ládák vagy 
egy. b ha sonló tárgyak számára : Baader Henrik mérnök 
temesvári lakós. Telefon-újság szervezése és berendezése : 
Puskás Tivadar budapesti lakós. Újítások töltény veze
tékeken fegyvereknél: Predragovié Constantin késmárki 
lakós. Uj bilincs. Mibalik Béla kassai lakós. Javitotl 
fertőtlenítő kocsi: Walser Feroncz budapesti lakós. 
Tengeri morzsoló: Seidl Gyula vers -nzi lakós. Szűrő, 
furlyukak és vertkutak részére: Seidl Gyula verseczi 
lakós. Szifonkupakok előállítása alumíniumból és ennek 
ötvözeteiből: Legényei Pintér Fcrencz és Mendl L. Gyula 
budapesti lakósok. Javítás körhajós varrógépeken War- 
cbalowsky Jakab budapesti lakós. Falak kiszárítására 
szolgáló máz: Érben Antal eszéki lakos. Uj eljárás és 
készülék pótszerkávé előállítására: Sehwartz Ede put- 
uoki lakós. Újítás bicikliken: Sorener Vietor budapesti 
lakós. Indispeusable, ággyá alakítható fautauil: Maurer 
János és Marosan Sándor budapesti lakósok. Gabona 
bántó, kefélő és tisztitó gép: Tóth Sándor kaposvári 
lakós. Egymásra állítható ..Universal" beföttes es mézes 
üveg s/.elenezék : Hényi Árpád zelcstyei lakós Eljárás 
vékony falú eellulose csövek előállifására villamos izo- 
lámpáknál való szén vezetők alkalmazására: Bak és 
Scliwarczenberg budapesti lakósok. Ilona motor: Kvassay 
István fiumei lakós. Javítás izzólámpákon: Pintér József 
budapesti lakós. Szabályozható olajozó készülék : Kádár 
Sándor budapesti lakós. Újítás ajtó zárakon : Sátory 
Pál budapesti lakós. Poloska irtó tinklura: Dunzliofer 
Gerliard Adolf budapesti lakós.

S z e n: ü v e g s z i n v a k o k ré s  z é r  e. Jelen ta
lálmány tárgya egy oly készülék, melynek használatá
val a színeket felismerhetik. A készülék a tarka üveg 
sajátságán alapszik, azaz az üveggel egyenlő szinti tár
gyakról jövő fénysugarak kevésbé absorbáltatimk, miüt 
a másképen festelt tárgyakról jö\ő sugarak. Legjobban 
absorbáltatnak a kiegészítő színek fénysugarai. Fontos 
szerepe van e készülékben a pri.smának, mely ível a 
fénysugaraknak más irány adható. A ta'álmány szaba
dalmi igénypontja következőkép hangzik: „Az egyik 
oldalán sima. a másik oldalán két vagy több metszett 
lapra köszörült üveg épen annyi tarka üveggel egy 
szemüveggé való egyesítése."

L c g li o s sz a b b n a p Melyik, hol és mikor van 
az év leghoszszabb napja? Ezen kérdésre a feleletek 
nagyon elütök volnának és (alán nem is helyesek; 
legalább általánosságban nem. Ugyanis a naphossz a 
földrajzi szélességtől függ. Chicagóban (42°) a legliosz- 
szabb nap tartania lő óra és 13'; Stockholmban (57°) 
lB'/g óra. Spilzbergenbon, az északi szélesség MJ° alatt, 
a leghosszabb nap tartama 32  hónap. Londonban 
(öl" 30') és Brémában (o,/J 15') 17 ‘/8 óra; Hamburgban 
és Danzigban (51° 10') t7 óra Wardonban (Norvégia) 
a nap megszakítás nélkül május 21 tői julius 22-ig vi
lágit. Péterváron (ü0°) és Tobolskban (Szibéria) a leg
hosszabb nap tartama i9 óra, a legrövidebbé 5 óra. 
Tonicábnn, Finnlandlmn, ((■5,/íí°) junuis 2i-én 22 óráig 
van a nap a láthatáron és karácsonykor csak 2 óráig. 
NewJorkbnn (41°) a leghosszabb nap tartanul 1b óra 
és Montreálbnn (45 7 / )  1 (3 óra. Svajezban a leghosszabb 
nap junius 21 -én van 15 óra 57 pereznyi tartammal.

T o r in é s z e le s  s z i n ü f é ny k é p. Természetes 
szinű fényképek előállítása mind ez ideig lehetetlennek 
tartatott, de most Vogel tanár és Ulricli cliromolitliog- 
rapbus megcáfolták ezen nézetet. Természetes szinti 
fényképek előállításánál a lő dolog a fataiuechanikai

nyomási eljárás, mely bárom lap alkalmazásával az 
eredeti tárgy miuden színárnyalatát a legnagyobb hű
séggel visszaadja. Mint tudva van, minden sziu előállít
ható a barom alapszín (sárga, vörös, kék), bizonyos 
arány szerinti össze Keverése által. Ezen alapszik ez uj 
eljárás es ezért használnak itt bárom, egy sárga, egy 
piros és egy kek lapot egymásra fektetve. A „Magdeb. 
/.ig.u szerint: igen meglopó, hogy ezen bárom színes 
lapot a fotográfia önmaga állítja eló, lm a készülék 
lencséje ele párhuzamos tükörül eg közé zárt folyós ol
datot tesznek, tűéivel találóan „szűrének “ neveznek és 
amely csak sárga, vagy vörös, vagy kék sugarakat bo 
esát keresztül. Aki tudja, hogy minő különböző a színek 
összetétele, az méltán csodál közösítik azon, hogy lehel 
séges volt módot találni azokat ama három alapszínre 
szétbontani. Habár minden színárnyalat e bárom sziliből 
előállít ha tó még sem bizonyos, hogy a természetben 
minden színárnyalat ilyen keverékutján jött létre. Azért 
a további észlelőiekig tartsuk e kérdést függőben, ha
bár a gyakorlatban minden szinérték egészen maradék 
nélkül a bárom színes lapra hozható, mégis az erős 
megközelítést tételezzük csuk fel. Ezt bizonyítják képek 
rol, mint pl. tájképekről felvett legtökéletesebb utánza
tok, habár az utóbbiak lefényképezése sok nehézséggé! 
jár. Éló személyekről természetes színű fényképet előál
lítani még nem sikerült. A természet színei ezen eljárással 
szemben merevebben viselkednek, mint az egyszerű 
keveréssel előállított mesterséges sziliek. Már most is 
annyira kifejlődött ezen bár még nem tökéletes eljárás, 
hogy nemcsak joggal sorolható a grafikus művészetek 
közé, hanem előreláthatólag e téreu lényeges változá
soknak lesz okozója.

E l e k t r o m o s s á g  és va l l á s .  Mint tudva van 
a zsidóknak el vagyon tiltva szombaton lángot vagy 
bérmilynemü tüzet meggyujtani. Angolországban egy 
ortliodox zsidó szerette volna a kérdést megoldani vajon 
vét-e vallása törvényei clleu, ha szombaton elektromos 
fényt idéz elő. E kérdés megoldása czéljábó! Crookes 
tanéihoz fordult, ki oda nyilatkozott hogy a régi keleti 
vallások tűz és láng alatt anyagok elégését értettél:, 
ennélfogva egy elektromos lámpa izzása vallási szem
pontból nem tekinthető tűznek.

Az ál n m i n i  um mi n t  f é n y f o r r á s. Dillon 
vegyész az alumínium egy uj alkalmazására hívja fel 
figyelmünket. Ha szalag vagy poralaku alumíniumot 
meggyujtunk, akkor az fényesen, világító lánggal ég. 
Az aluminiumláng világitúereje megközelíti a magnéziu
mét, egyúttal az előbbit czélszorübb használni, minthogy 
olcsóbb és nem füstül. A fényképészetben legjobb ered
ménnyel használják fényforrásul az 1 súlyrész aluininium- 
porbó., sűlyrész licopodiuraból (korpa fűmag) és */a 
súlyrész ammouiumnitrátból álló keveréket. A hatás még 
fokozható oxigénnak a keverékhez való vezetése .által.

Lu mp  a me l eg-  e l l e n z ő  e r n y ő v e l .  Vala
mennyi lilngiló készülékeinknek, égessünk bennük akár 
világitó olajat, vagy világitó gázt, akár petróleumot 
vagy más alkalmas anyagot, lő hibája, hogy sugárzó 
meleget fejleszt, mely az ily, lámpák közelében való 
munkálkodást tűrhetetlenné teszi. Dr. Sclilöniilcli 0. 
drezdai lakós szabadalmazott meleg- ellenzőjével az 
említett bajon segíthetünk. A találmány lényegileg egy 
félhold keresztmetszetű, kettős köpenyű és átlátszó üveg 
ernyő. Az ernyő ürege olyan folyadékkal (pl. timsóol
dattal) van megtölt ve, mely a meleget jobban absorbálja, 
mint a fényt. A meleg- ellenző ernyő csekély módosí
tással a gázlánipákon is használható.

K ülönfélék .
— Fóispnni látogatás. B. Roszner Ervin főis

pánunk ő méltósága holnapután érkezik vissza Lőcséről 
a F. M. K. E. közgyűléséről s úgy a törvényhatóság köz
gyűlésén mint a közig, bizottság ülésén elnökölni fog.

— A F. Hl. K E. kttzgyíilcMcn, mely e-bó 
ij ára volt egybeírna, többen vettek részt városunkból. 
Főispánunkon kívül ott volt Farbaky István orsz. kép
viselőnk. Szitnyai József főjegyző, lleiucz llugo ügyvéd, 
Arthold Géza közig, tanácsnok, Joerges Ágost lapunk 
kiadója.

— Kinevezi*. A betegség miatt távol levő Sclius- 
tvr Lajos alkapitányt f. Iió 1-je óta fóispáni kinevezés 
folytán Sztancsay Miklós li. al kapitány helyettesíti, a 
ki a kolozsvári egyetemen végezte a jogot.

— Hányó** *zol»or Sclincc/.cii. Evekkel ezelőtt 
kevésbbó mull hogy honvédszobrot kaptunk városunk 
egyik terére. Akkor nagyon érdeklődött városunk kö
zönsége a szobor ügye iránt, s újból visszatérni látszott 
az az idő melyben polgárságunk egykor százakat gyűj
tött a bonvédszobor alapja javára. Most egy bányász 
szoborról van szó, melyet a tn. k. banyaigazgatőságtól 
könnyű szerrel kaphatna meg a város, lm alkalmas te 
rét ajánl fel, a hol az felállítható lenne. Mint értesülünk 
ez ügy Icgközelébb törvényhatóságunk köz
gyűlése elé. kerül, a mikor hisszük, nem lesz egy biz. 
tag som, a ki ne karolná fel a szobor kérdését 8 ne

szavazná meg örömmel a szobor helyéül szánt pacher- 
tárnái terel, a kintornások és ördiígszekeresek eme 
gyülekező bolyét. E szobor nagyban hozzá járulna vá
rosunk szépítéséhez, a mennyiben a szobor felállítása 
maga után vonná a pacliertárnai tér befásitását is.

— Iparosaink ügyeiméin-. Az iparhatósági 
megbízottak múlt beton tartott ülésében azt tapasztal
ták a megbízottak, hogy több iparos uem jelentette 
be tanonczait, s több vállalkozó megszegte az ipurlörvényt. 
Figyelmeztetjük az illetőket, hogy elkövetett mulasztá
sukat miéit bb pótolják, mivel ellenkező esetben a tör
vény szigora fog elleuök alkalmaztatni.

A polg dal- cm z e n e k o r  f. hó 14-ón, kedve
zőtlen időjárás esetén 15-éu, liovuán, táuczczal egybekö
tött nyári mulatságot rendez, melyre a t. közőuséget 
1 púnk útján hívja meg a rendezőség. Külön meghívók 
nem bocsájtatnak ki.

— A lövöldéről. A folyo évi julius-lió 31-ón tar
lóit lövészeten Ő14 lövés esett 503 kör egységgel. A lö
vészetet ez alkalommal Scide Róbert lövőtag rendezte 
és adta a dijakat is. Daczára a rövid délutáni lövészet
nek, számtalan mély lövés történt, a mennyiben 2 szög 
és 19 négyes kör lövetett. Az első dijat nyerte Liszt 
Gusztáv szöglövésre, a másodikat Krausz V. G. szöglövés
re, a harmadikat Beucze Gergely es a negyediket Seidel 
Ágoston cgy-egy négyesre. Négyet lőttek még: Bencze Ger
gely 1-et, Krausz Géza 3-at, Dr. Stuller Gyula 4-et, Szécsi 
Zsiga 2-őt Oclitendung Ignátz l et és Seidel Ágoston 
(í-ot. Folyó évi augusztus-hó 7-én délután 1 órától 
kezdve estig és 8 án reggeli 7 órától estig a szokásos 
évi fölövészct lesz megtartva, a melyre hallomás szerint 
Körmöczbányáról és Beszterczebányáról több vendég 
ígérkezett, a kik a dijlövészetben is részt fognak venni. 
Augusztus 8-án délben a lövőhelyiségbei) közebéd ren- 
deztetik, a melyre már is szép számú résztvevő je
lentkezett.

— Hogyan fe rtő tlen ítsü n k ?  A rendőrségünk 
által kibocsátott s lapunk előbbi számában közölt felhí
vás pótlásául azt a tanácsol adjuk olvasóinknak, hogy 
az előirt fertőtlenítést a következő egyszerű módon 
végeztessék. Két-liárom kanna vizet öntünk a fertózte- 
leniteudő helyre s ez után vasgáliczoldatot öntünk 
ugyanoda. A vasgáliczoldatot úgy állítjuk elő, hogy 
1 kilo vasgáliczot 10 liter vízben oldunk fel. E fertőz- 
telenitést minden harmadik vagy negyedik nap ismé
teljük. Ezt a figyelmeztetésünket azért ajánljuk különö
sen közönségünk figyelmébe, mivel rendőrfőkapitányunk, 
a ki a külutezákat is megvizsgálta s azok tisztántartá
sára a kellő intézkedéseket megtette, valamint a bel
városban is, a rendelet foganatosítását, szigorúan fogja 
ellenőriztetni.

— Kolera nostras. Városunkban eddig két ko
lera nostras eset fordult, elő. Mindakót beteg kigyógyult 
s egyikök már fönn is jár.

— Lábát tö rte  e hó 3-án Miliálytárnán egy bá
nyamunkás, a ki a zúzda építésénél volt elfoglal va. Kő
tömeg omlott reája, s ez okozta szerencsétlenségét. 
Ápolás alatt van.

— Állatlv‘hízóm. Egy mészáros inas e napokban 
annyira clkinzmt. egy juhot, hogy e miatt rendőri bea-

I valkozásni szolgáltatott okot. A durva fiú a jubnak 
először a szarvát törte le, aztán, mivel még sem akart 
a már agyon gyötört állat neki engedelmeskedni, fejét, 
szemét verte, s pofacsontját be is törte. Ekkor látva, 
hogy e brutális tettét a rendőri közeg észre vette, a 
juhot elrejtette, a helyett hogy leölés által kínjainak 
véget vetett volna. A rendőrség egy napi elzáratásra s 
5 irt pénzbírságra Ítélte a durva fiút, a ki számtalan 
alkalommal követett el állatkínzást.

— ,,Zempléni Árpád költeiiiényei ‘-n< U máso
dik hóvitelt kiadására, előfizetési felhívás: Tisztelt Kö
zönség! Most egy éve a fenti czim alatt megjelent vers
kötetem első kiadása teljesen elfogyott. E szép siker
ben nagy része van a sajtónak, mely a legőszintébb 
jóakarattal méltatott, karolt föl és irányozta reám a 
közönség figyelmét. De hálával tartozom a közönségnek 
is, mely első próbálkozásomat ily kedvezően fogadta. E 
biztató siker arra indított, hogy az első kiadásban 
megjelent költeményekből és újabb verseimből egy má
sodik bővített kiadást válogassak össze. E kötet 
nyolez cv alatt Írott verseim legjavát fogja tartalmazni. 
Terjedelme másfélszáz lap lesz, kiállítása mint az első 
kiadásé; ára fűzve 5U k r., diszkötesben 1 frt 50 kr. 
Gyűjtőknek 10 előfizető után tiszteletpéldánynyal szol
gálok. Az aláirott ivek 8 előfizetési pénzek hozzám (VIII., 
Rökk Szilárd-ulcza 19. sz.) szeptember 15-ig külden
dők be. Tisztelettel Budapesten, 1892. augusztus ha
vában. Zempléni Árpád.

— Itáhntniifolynm : a pozsonyi ni kij. bábaké- 
pezdében a téli magyar-német nyelvű tanfolyam f.é.ok- 
tóber 1 -én kezdődik; akik államsegélyben óhajtanak 
részesülni, ez iránti kérésüket legkésőbb f. é. augusztus 
31-ig küldjék be az igazgatósághoz.

Söi -u t, E czim alatt a berlini „Vonviirts" a 
következőket Írja Bismarck kisszingeni tartózkodásáról: 
„Egy sereg bismarck-bolond sváb, nemzeti szabadelvű 
bourgeois nő, Kisszingcnben vcrseny-talpnyalást rende- 

j zett a birodalmi ex-kanczellár előtt. Bismarck, a ki 
j most egy vén játék barlang-erupicr árczát lanságával lé- 
j pett fel, beszédet mondott, melyben többek közt igy 

nyilatkozott: „A megújult hódolatok bebizonyították, 
j hogy földijeinek többsége nem ért egyet az ellene in- 
! főzeti támadásokkal." Ez. a határtalan szemtelenség 

mely labdajátékot tíz az igazsággal, a maga nemében, 
tudniillik mint tipikus jelenség, nagyon vonzó, igy vé-
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gt‘2 ti német bourgeoisio „nagy emberre- . Mily hálává- 
uyok a mi magyar „fÖriiuMlvéiiY^oink ezzel a monot 
szemelvénnyel szemben!? Jó az ilyenről is tudomást 
nyernünk m-iia azok okulásául, a kik abban a te\cs 
bitben vannaa. h"gy a durvaság magyar sajátság

I r o c l  it I n  111,
Egv kitűnő uj s a nagyközönség körében mar i> 

kellé ti-rt lmditott vállalatnak, a „Kis Könyvtár nak fek
szik előttünk nyolc/, füzete, csinosan kiállítva, kénekkel 
díszítve es bámulatos olcsó árban, melyek a logked\e- 
sehb olvasóközönségnek, 7—14 eves gyermekeinknek 
vannak szánva.

Az egves, önálló füzetek ezimei: „A ( soregye rme* 
kek“ /irta Jókai). „Mesék es történetok- (illa Benedek 
Klek . ..Egy plajbász története*1 irta Ga&l Mózes), „A 
szabad ég alatt** irta Benedek Klek. Bársony István, 
Abonyi Árpád), .Hány Istók története- iirta Sziklay 
Jánosi, „Fráter György elcte*1 (irta Scbestha Károly), 
,.Ket falusi történet** irta Caál Mózes), „Várhegyi Zol
tán- (irta Benedek Elek).

A ..Kis Könyvtár- szerkesztője, ifjúsági irodalmunk 
egyik legelső jelese: Benedek klek, a ki egy maga 
is kelló gnrandát biztosit a vállalatnak. Midőn azonban, 
a szerkesztő, körű!, a magyar ifjúsági írók lenti cso
portját látjuk sorakozva, bizton állíthatjuk, hogy a „Kis 
Könvvtár- rövid idő múlva kedvelt és nélkülözhetetlen 
olvasmánya leend a magyar gyermekvilágnak, mely ál- 
litásunkat az előttünk "fekvő füzetek már is fényesen 
igazolnak

E füzetek, gyermekeink kezeiben páratlan értékű
ek. mert a míg egyfelől az olvasásra készteti őket von
zó tartalmuk és esevegcsszerű irályuk, addig másfelől er
kölcseiket nemesítik, értelmüket világsitják, óvóik és 
körnvfzeteik megbecsülését szivükre kötik, a felebaráti 
szerétéiben erósbitik, szüleik és jóltevóik iránt kegye
letre btrzditják, szóval : nevelő-oktatási szerepet gyako
rolnak g veruiekcinkre.

Kg v-egv füzet ára 12 kr. Kötve 20 kr. 10 füzet 
előtlzei-si ara 1 Irt. 1" kötött példányé 1 frt 70 kr. 
Kapható Berger Miksa kiadónál Máramaros-Szigeten, 
azonkívül minden hazai könyvkereskedésben.

Előfizetés esetén a füzeteket bérmentve küldi meg
a kiadó.

Nyílt-tér.’
Vleim.i u -szu n y  i sel yomriilirtkrn vaict nH,v» 

ine ket  fe k e te ,  teh er és éréine sz i l ie k b e n ,  simát 
és damastot inétfrenkéiit 4ő krtól 10 frt 05 krig (mintegy 300 
különböző fajtában) szállít egyes öltönyökre, vagy .-gesz végek
ben is postabőr- és vámmentesen H e n n e b e r g  <». (cs. kir. 
ii,Ivari -/:i!iii,.i so ly c iu gy ú r a  Kürielilien. Minták pos- 
tafordfdóval küldetnek. Svájezba intézett levelekre 10 kros bélyeg 
ragasztandó. 9

Ház és üzlet eladás,
Alulírott Vilimén n fonton igen jó helyen 

fekvő lm /.á l  s v a -|> i or^-ailmik vt*y;.v«‘*
k t^ 'eK licdésx iel együtt más vállalkozás miátt 
szabadkézből eladni kívánja.

A ház bárminemű más üzletre is igen 
alkalmas.

T n p . i n y  F e m i e z
vegy esk erőnket lő V i h nyén.

Í z  O -postsíhoz
ez. házban több helyiség vendéglőnek, magán lakásnak 
vagy ipari ezélokra kiadó.

*) K rovat alatt közlőiteknek 
nem felelős a

i tartalmáért sem alakjáért 
Szerk.

1055. szám. ■ .
í892. Árverési hii'delinény

A selmeezi kir. járásbíróság mint tel kkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik, miszerint ezen bíróság 
területén lévő Kikor Franciseának a selmeezi 99. számú 
tljkvben A f. 1. sor. 660 belyr. szám alatt foglalt 84/1. 
számú ház és kertre (>95 frt adószerinti megállapí
tott kikiáltási árban, selmeezi árvaszóknek 200 frt 
tőke és járulékainaK kielégítése végett a selmeezi kir. 
járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál végrehajtási 
árverés «/. IS Ü 1  évi szcp-tcmber-lió l.j én reggeli 
9 órára tűzetett ki azzal, hogy fentebbi fekvőség 695 frtou 
becsárou alul is a 15 nap alatt utóajánlatnak fentartása 
mellett eladatni fog.

Kikiáltási ár 695 frt. adó szerint megállapított 
becsál*.

Árverezni szándékozók tartoznak 695 írt becsár
nak l o v á t  készpénz vagy ovadókképes értékpapírok
ban bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt az esedékes 6% 
kamatostól az árverés napjától számítva 90 nap alatt 
a selmeezi kir. adóhivatal mint biroi letéti pénztárnál 
kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelke
dése után haszonélvezetbe lép, a tulajdonjog javára azon
ban, a vételár teljes lefizetése után, hivatalból békébe- 
leztetui fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

11a \<-vó az igérl vételárt a meghatározott idő
ben le nem fizetné, bár mely érdekelt fél kérelme 
folytán kesi-dehnezó vevő költségére es veszélyére uj ár
verés elrendeltetni fog.

Sclmeezen, 1892-iki julius hó 23-án
lleydei',
kir. jb

f i a i é i  iiieg iiy ilH x ,
Alulírott bátorkodom a n. é. közönség be

cses tudomására hozni, hogy f. évi augusztus 
hó 10-én Stanga-tele házban posta mellett egv
a mai igényeknek megfelelő

i i  és fér i űivatárt fizielet
nyitok.

Tiszteletteljes kérelmein oda irányul, hogy 
!i n. é. közönség nagybecsű bizalmát belém 
helyezze én pedig legjobb feladatomnak fo
gom tekinteni, liogy arra magamat mindég mél- 
tává tegyem.

Kiváló tisztelettel
2 -3  W V i * /  M il l ió n .
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§ COGIAC-0ÜIST-KIYOIAT. §
0 g KilUnó, egészséges és tar- 00 a túl inas eognue pillanat alatti

készítésére, mely a valódi 
franc,ziá cognactól semmiben 
sem különbözik, ajánlom e 
jó n ak  bizonytill különle
gességet.

Ára I kilónak i elég 1(K) 
liter cognae koszi lésére) 16 
fVto. é. Készítési utasítás in
gyen mellékeltetik.

V Legjobb sí Iveiért és egészsége-* gyárt 
0 Hiányéit kezeskedem.

0  S p i r i t u s z  m e g t a k a r í t á s  o
0  érhető el fellllniulliatbiii pá linka , rí,siti,-kivon,, 0 
A  lom által; ez az italoknak kellemes, erőteljes ízet Q 
A  ád és csakis nálam kapható. Ára kilónként •> li A 
X 50 kr. (600-1000 literre) használati utasítássá
V együtt. . . .  Á
Q E különlegességeken kívül ajánlom meg vala- V 
A mennyi e^sen e /m m n !, rum . szilyapaliiiUa. Q 
A törköly. fbkeserű , valamint a létező likőrök. Q

szeszes italok, rezet és boreezet készítésére a 
felfilmiilliatlan minőségben. Készítési utasítások in- » 
gyen mellekeltetnck. 4-;>o V

—----- Árjegyzék ingyen. -----— ▼
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok. V

P o l l i ik  K .t i 'o ly  K iil i ip  q
csscnczia különlegességek gyára Pragá-ban. A

____ 'S'isztow k ép v ise líík  k e re s te tn c 'k .-------- ^
O O O O O O O O O O O O O O O O O O ^ O I

nit* c  i i  e r l i  i i

a legkitűnőbb szer minden rovar ellen,

i r (I e l é s e  k.
A Kopogda alatti llirsrlm er-félc házban, 5 szoba 

konyha és hozzátartozóval augusztus 1-töl

i* r  lakás kiadó
megjegyezve, hogy a ház előtt egy csinos kert van 
— Több tudósítást a fentnevezett tulajdonosnál szerez
hetni.

’ \  )  CSttÖ? ;

i i / . o ló  j, !<‘l i  : B. l . - p c o s ő í  c l i  3 .

£ K . « 3  I n  s a .  < c >  :

. ^ n e h e r l "  n é v .

M e lu ie e z lm i iy s ' t : ; :  Somincr A. János özv., Kratisz V. G., Marsehalko Gyula 
Traucr Gyula, Sztankay Ferenc/.. Takáts Miklós uraknál: B S t ' S a l i t í : Meiull Fri
gyes úrnál: K o r  p ú im  a t: Schllis/.cr F. úrnál: U p o ly M á a o u : Doniba Károly úrnál.

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost őzv.
O O O O

Fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1892.
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