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Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési ára k :
Egész é v r e .........................................4 fr*.
Fél é v r e ............................................ 2 „
Negyed é v r e .................................... 1 „

Egyes szám ára 10 krajczár.

Felelés szerkesztő:

V Ö R Ö S  F E R E N C  Z.
Kiadók:

J O E R G E S  A .G O ST ö z v .  é s  F ia .
lapot illető szellemi közlemény a szerkesztőre, az anyagi rész 

púdig a kiadókra czimzendő.

HIVATALOS H IR D E T É S E K  DIJA:!
100 szóig 2 írt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 50 krral több 

Magánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
Nyílt-tér bárom hasábos sorért 10 kr.

H é l  t e g d t )  m i n d e n  h i r d e t é s é r t  8 0  kr .

-----  Kéziratok nem adatnak vissza. ------

Hazai bányászatunk népszerűsítése.
— Folytatás. —

Minden ország, csaknem minden nép na
gyon jól használja fel a föld sajátságait, a ter
mészet adományait, a földrajzi fekvést, s amaz 
általános emberi törvényből indulva ki, hogy a 
jólét előmozditassék, megfeszíti erejét és tudo
mány, kitartó munka által valósítja meg az 
élet jelszavát, folytatja a küzdelmet a létért.

S midőn közjóiét lebeg a társadalom sze
mei előtt, e közjóiét részletezve, végső elemeire 
bontva, mi lehet más, mint az egyedi jólét? 
Mert lehetséges-e boldogságot találni ott, a hol 
a nyomor ütötte fel tanyáját, leliet-e biztos ál
lami életet keresnünk ott, a hol az állami egé
szet alkotó részek önmagokban betegek.

Az egész csak akkor viruló, a gépezet 
csak akkor felel meg czéljának, ha minden tag 
hibátlan, minden rész akadály nélkül, pontosan 
végzi a kiszabott munkát.

S igy vagyunk a társadalmi élettel. Ha a 
közjólétért akarunk munkálkodni, ha humánu
sabb, mondjuk, ideálisabb elveket hangoztatunk, 
úgy mindig az általános, a közérdek az, mi 
leginkább előttünk lebeg, mindig az eszményi, 
a magasztos a mi után törekszünk s a vállalat
ból kimagyarázni iparkodtunk. Szóval, mindenütt 
az erkölcsi alap a fő, a melyből a társadalom 
s legvégül az állami élet kiindul.

S ezen erkölcsi alap nem más, mint mód 
és alkalom nyújtása a rra , hogy boldogság, 
közjóiét legyen az emberiség osztályrésze, hogy 
általános raunkafelosztás a szükségleteknek

T Á R C Z A .
Az arany középszerűség.

—  11 o r á c z, —

A szabad tengerre lei, törni szűnj meg,
Oh Lidii'! s mint óvatoG ember, a part 
Nagy közelségét ne keresd! mert igy fogsz 

Élni hülyébbül.

Megbecsülvén az aranyos középszert 
Távol állandsz bizton a póri szennytói,
S józanul szemlélheted az irigyelt 

Dús palotáját.

Szól dühét az égbe nyúló fenyőszál 
Érzi meg főképp, súlyosabb eséssel 
Nagy torony dől e l ; a magas begy ormát 

bájtja le villám.

Jót remél bajban s ha szerencse kedvez,
Kész a sorsnak fordulatát bevárni 
Az erős szív. Jupiter ad s visz egyre 

Téli vihart is.

Nem lesz az igy folyton, a mint jelenleg 
Majd a csöndes Mázsa is ébred újra 
Lant szavától; egyre feszülve sem lesz 

Ijja Apódnak!

A szoráltságban soha el ne csüggedj!
Légy szilárd, bátor. De viszont, ha látod 
Már fölöttébb kedvez a szél hajódnak 

Vond be vitorlád!
ifj. Ilanuhl Vilmos,

megfelelő termelvén)’, ipari czikk előállittatván, 
szellemi, valamint anyagi tekintetben haladás 
legyen konstatálható.

Az általános érdekek pedig a legvégső 
részletezésben visszavezetnek oda, a mi 
tulajdoiiképeiii kiinduló elvünket képezi: hogy 
csak helyes munkafelosztás mellett érhető el 
az egészséges társadalmi szervezet, ép és erő
teljes állami élet. Az az, az államot képező 
polgárok jóléte biztosítva, a megélhetés kérdése 
mindenkinek szorgalmából , becsülésétől és 
munkájától függővé téve s végül 11c legyen a 
munkakivánat nagyobb, mint a kereslet, ne le
gyen a társadalom tehetetlen, de biztos és szilárd 
úgy egészben mint részeiben.

(Folyt, köv.)

A Mária Dorolhea egyesület.
Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy a ma

gyar tanítónők és nevelőnők országos egyesülete, a 
Maria Dorothea főherczegnő 0. cs. és kir Fensége véd
nöksége alatt álló és róla nevezett „Mária Dorothea- 
egycsület“ alapszabályai értelmében — és Budapest fő- 
és székváros Vili. kerületi elöljáróságának, mint elsó * 
fokú iparhatóságnak, — 1891. évi márczius-hó 12-én 
ül08 szám alatt lseit engedélye alapján az egyesület ez 
idő szerinti hivatalos helyiségében (IX. kér. Pipa-utcza 
3ií. sz.) nevelónőket közvetítő intézetet nyitott meg s 
azt az 1884. évi XVI1. t, ez. és Budapest fő- és szék
város 1887. évi diczember 2i-én 1041/kgy. szánt alatt 
alkotott szabályrendelete értelmében rendezte be.

Elhelyező irodánk kizárólag művelt nők helyköz- 
vetitésével foglalkozik és gondoskodik nevelőnők, gyer- 
mekkerlésznök, zongora és nyelvmesternők, társalkodó- 
nők, bonneok, egyszóval nem cselédi viszzonyban álló 
nők, ideiglenes vagy állandó elhelyezéséről.

A k o le rá ró l.
(Folyt, és vége.)

A hideg nem kedvez neki. de nem is igen pusztítja, 
hanem annál jobban megtelepedik szennyes, nyirkos i 
ruhaneniUckben, édes tejben és nem száraz eieledeleli- | 
ben, szennyes lakásokban, ganajos házkörnyékeken, 
szemétdombokon, ronda árnyékszékekben és emésztő 
gödrökben.

A kolera terjesztői lehetnek ezek szerint először 
is a kolerás helyről elutazó emberek, kik vaspályán 
egy nap alatt messze vidékre elvihetik a betegséget 
és ha ezekre nem Ügyel telnek szakértő orvosokkal, a 
betegség gyors elterjedését megakadályozni nem le
hetne.

Terjesztethetik továbbá ezt a betegséget a beteg 
emberek ürülékei — ha ezek az árnyékszékekből, vagy 
rosszul készített pőczegödrökből (emésztő gödrökből) a 
földbe — ebből pedig a beszivárgott Ürülékekkel a 
kutakba jutnak a fertőző és a betegséget okozó kis 
baczillusok.

Veszélyesek a nedves szellőződen piszkos lakások 
i falai, ezek padimentoma vagy földből készült talaja, 

úgy az ezekben levő szemét is, ha kolerás betegek ürülé
kével vagy azzal, a tml a betegek kihánynak, beszennye
ződnek.

Szintén veszedelmesek a betegek által viselt vagy 
I bcszenyezett fchérnemllck, ágyncmück, bútorok és mind

azon tárgyak, czikkek vagy élelmi szerek, melyekkel 
érintkeztek. Ez az oka hogy az olyan városokból küldött 
czikkeket, melyekben kolera uralkodik nem bocsátják 
szabadjára, hanem pástokról, vasutakró! csak akkor 
engedik meg a kiadatásukat, ha nctaláni ártalmas vol
tukat kellő eljárással, melyet fertőtlenítésnek nevez
nek, elcnyéztottók. 8őt ugv látszik, hogy élő állatok

Egyletünk első sorban tanítással és neveléssel 
foglalkozó tagjai számára óhajtott kedvezményeket 
nyújtani az elhelyező iroda megnyitása által; azt liisz- 
szük azonban, hogy a művelt közönségnek is jelenté
keny szolgálatot teszünk az által, hogy ezt a foglalko
zást, — melyet eddig tálnyoraólag műveletlen üzérek 
űztek a közönséges cseledszerzéssel összeköttetésben, — 
egy szakegyestllet szakerők által és szakszerű felügye- 
lés alatt eszközölteti, s igy az ajánlott nevelőnők és 
más alkalmazottaknak képességére és megfelelő voltára 
nézve hasonlíthatatlanul nagyobb biztosítékot nyújthat, 
mint az eddigi ily irodák.

A „Mária Dorothea-egyesület1* 1885. évben alakult 
meg s az 1892-ik évben — adósság mentes tőkésített 
— vagyona 75.1(52 frt 08kr. vala, ugyanezen év bevé
tele 17.422 frt 05 kr tesz. Tagjai között van mintegy 
(500 tanítónő és nevelőnő. Az egyesület elnöke : gróf 
Csálcy Albinné a vallás-közoktatásügyi miniszter neje ; 
alelnökei: Biscbitz Dávidné cs Iierich Károlyné úrnők, 
Tóth József tanfelügyelő; titkára: Radnay Jenőné, 
pénztárnoka : Zirzcn Janka úrnő a budapesti felsőbb 
leányiskola, nevelőnőképző s polgári lanitónőképző 
igazgatója. Választmányi tagjai között számos tanítónőn 
kivül a főváros és vidék sok kitűnősége működik, az 
elhelyező iroda közvetlen vezetését Radnay Jenőné 
egyesületi titkár s volt képezdei tanítónő vállalta 
magára.

Egyesületünk az elhelyező-irodát jótékony inté
zetnek is tekintvén , szabályzataiban jelentékenyen 
csekélyebb dijakat állapított meg, mint a magánosok 
által fenntartott el helyező-irodák, és pedig a követ
kezőkép :

Az egyesületi tagok -  akár állást keresők, akár 
alkalmazók — fizetik a követitett áldomás évi dijá
nak 1 % -át, s ezenkívül az állást keresők, levelezé
sek s más apróbb kiadások fejében egyszer 50 
krajezárt.

Nem egyesületi tagok, ha az iroda közvetítését 
bármikép igénybe venni kívánják, fizetik a közveti -

is elvihetik szőrköntösükön a kolera fertőzőjét s ez az 
oka hogy ezekre is ügyelettel vannak és a kóborló 
ebek — különösen a betegség közeledésekor agyon
lövetnek.

A legnagyobb veszélyt tehát a kolerás betegek 
ürülékei rejtik magokban, ha ezek nekik alkalmas 
helyre például poshadó hulladékokba jutnak, akkor a 
befertőzés lehetősége nagy mértékben fokozódik.

A kolerás betegek érintése vagy azoknak lekel- 
lete, verejtéke nem veszélyes; ellenben annak nevez
hetők, mint már említettük az ürülékeikkel szenyezett 
ruhák és egyebek.

Mondánk ugyebár, hogy a vaspályán egy nap 
alatt messzire eljuthat ezen veszélyes betegség, azt 
már befertőzött emberek vagy tárgyak elburczolbatják 
és ily módon terjed. De arra is van esel, hogy az út
ról érkező fertőzött emberek uj tartózkodási helyükön 
megbetegednek, meghalnak és itt a kolera nemcsak 
hogy járványossá nem lesz, de el sem terjed; ilyen 
helyek hazánkban Herkules fürdő, a külföldön pédául 
Stuttgart Németországban, Francziaországban Versailles 
Pária mellett, ltouen stb.

De nem csak olyan helységek vagy városok lé
teznek a melyekben a kolera nem talál alkalmas ta
lajra, hanem vannak emberek is, a kiken a kolera 
mérge nem fog vagyis elmondható, hogy nem minden 
ember egyenlően fogékony iránta. Azonban attól tel
jes biztonságban senki sincs.

Emésztési zavarokban, hasmenésre hajlandók, véz
nák, gyenge testalkatunk, aggok, gyermekek erre a 
betegségre nagyobb hajlandósággal birnak, úgy szin
tén azok kik folytonos rettegés vagy az egésszég fen- 
tartásának szabályaival ellenkező életmód által magu
kat elgyengítik.
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telt állomás évi dijának 3 V á í, ezenkívül az állási ke 
resők levelezések és más apróbb kiadások fejében egv* 
szer egy forintot.

Az alkalmazást adók a levelezési dij fizetésére 
nem kötoleztelnek, s Így például egy üt>0 frt évi fize
téssel alkalmazott nevelóuó közvetítéséért az irodának 
egyszer s mindenkorra csak 18 irtot. egy 40o Irt évi 
fizstcssel alkalmazott uevelónó közvetítéséért pedig 12 
forintot; ezenkívül, lm az ajánlott egyénnel megelégedve 
nincsenek, s ezt az irodának 3 hónapon belül be
jelentik, úgy az iroda kötelezve van számukra egy 
Ízben díjtalanul más alkalmas nőt ajánlani, a mennyi 
ben ezt a körülmények lehetségessé teszik.

A dijakat ágy az állást kereső, mint az állást 
adó külön külön tartozik az ügylet megkötésé után 
azonnal befizetni.

Az egyesületi tagdíj 2 .kettő) forint, alapitó tag
sági dij 50 forint. Megjegyezzük, hogy a ki egyesületi 
tagnak belép, kötelezve vau az évi tagsági dijai 3 
egymásután kővetkező éven át fizetni, addig kilépni 
nem lehet. A 3 év elmúltával az év első negyedében 
kilépését bejelenteni tartozik; ellenkező esetben pedig 
kötelezve van újabb 3 evőn át a 2 frt évi tagsági dijai 
fizetni, különben megszűnik az egyesüld tagja lenni és 
természetesen többé nem részesülhet azon előnyökben, 
a melyeket az egyesület tagjainak adhat.

kötelességünknek tartjuk megjegyezni meg azt is, 
hogy a fővárosi nyilvános- és rnagan leányneveié inlé 
zetek legnagyobb részének vezetői, mint a „Mária Do 
rotbea-egyesület" tagjai, ezentúl magáuosok megkere
sését ily hely közvetítések tárgyában egyesületünk iro
dájához teszik át s a Budapesten székelő németországi 
főconsuli hivatal egyesületünket bízta meg a Német
országból jövő ne velőn ék elhelyezésével.

Reméljük és hisszük, hogy mindezen tények ele
gendő kezességet nyújtanak arra, hogy a „MMa Do- 
rotbea-egyesület" már csak eddigi jó hírnevének meg
őrzése végett is, elhelyező irodájának minél pontosabb 
és lelkiismeretesebb vezetésére szigorú gondol fog 
fordítani s a magyar müveit közönség nagy számmal 
veszi igénybe elhelyező-irodánk közvetítését, nevelőnek 
és más hasonrangú művelt nők munkájának

Közhírré t e l e i

A leveleket és megbízásokat kérjük A Mária Do 
rotbea-egyesület elhelyező irodájának Budapest, IX 
kér. Pipa-uteza 3'!. szám, ezim alatt küldeni s uiinde 
oek felett kérjük, hogy az ügy egyszerűsítése végett az 
óhajtott feltételek s a fenforgö körülmények minél

Becses megkeresését kérve , maradtunk kiváló 
tisztelettel A Mária Dorothea egyesület közvetítő iroda 
j&nak nevében;

Gróf CViky Albimié,
egyesületi elnök.

Ilonéit hárolyné. Zirzcii Janka.
az elhelyező iroda felügyelő-bizott- egyesületi pénztárnok.

Jtadnay Jcnüné.

Mondánk, hogy a kolera nem mindenütt lesz 
pusztító járványos betegséggé. Ott lesz azzá, a hol ne
ki a helyi és az időbeli viszonyok kedveznek.

A kedvező helyi viszonyokat már felsoroltuk, az 
időviszonyok: szárazság, hideg és meleg is meg lettek 
említve és így a betegség terjedésére legkedvezőbb 
időjárási viszonyok gyanánt ismeretesek a meleg évszak, 
ha esős vagy azt vizáradások előzték meg, azonban té
len a fűtés által megrnelegitctt nedves szobalevegő is 
kedvezhet a kolera fejlődésének.

A kolera egy egész községet, várost vagy vidé 
kot nem lep el egyszerre, hanem keletkezésekor rende
sen ennek csak egyes házaira vagy utczáira szorítko
zik s ilyenkor terjedésében czelszerű és szigorúan vég
rehajtott intézkedésekkel sokszor megakadályozható, 
mig ha ilyen helyes intézkedéseket netn foganatosíta
nak, a betegség gyorsan ellepi az egész környéket, 
várost vagy nagyobb vidéket, a mikor azután pusztí
tásának gátakat emelni nagyon nehezen lehet.

Ép úgy mint 1831-ben, most is őshazájából kelt 
útra a kolera, eljutott Oroszországba, föllialadt a 
Wolga mentén és nyűgöt felé terjedve beburczoltatott 
Hamburgba, elérte — át is lépte Gáesország határát, 
hazánkba is behurezollátván most már itt is szedi ál-

Ezen szomorú tény megköveteli, hogy résen le
gyünk és elkövessünk mindent, hogy ezen szomorúságot 
hozó vendég nálunk pusztítóvá ne. lehessen.

Fontos föladat tehát - és ezt a hatóságok telje
sítik, meg akadályozni a betegség szétburezolását, inely 
az óvómtézkedések sürgős és szigorú foganatosítása 
által érhető cl. A második föladat teljesíteni mind azt, 
a mi által az egyes emberek védelmezhetik magukat 
a megbetegedés ellen.

Hivatalból coiistnláltntvAll, Hog}- Solnieo»-ltfl»búu.v« 
inrvónj-liHlóaAg tviiilclén a ni. bír. lielllgyiiiiiiisliTiui'iiiak 
1K70. május liú 2<> nn Z(l7ü. « . a. kait kiirmnleleto az 
ásványolajok xálliiáwi és tanúsa tárgyában pontomul 
M am ii és kuruBtfll.riro iiiiins, i t a l t  i-in.lelel uiegl'ü- 

4 H ó rrinlnlkczéaui szoros uiilmz tartás cárijából oly ér- 
lesiléssi'l újból kiizlilictiiok. bőgj- üzen rciiilelkuzéeek 
ellen velők i t a t t  ruudelet 17-a úi lelmében a  Hl írtig 
terjeilbeló pénzbinalggal ilinlóleg ló napig Inrjedhetö 
fogság btlntili ssel snjlalni fognak.

1. JJ. Világításra alkalmas ásványolajokat vsak 
oly edényekben szabad szállítani, melyek az olajnak 
elpárolgónál vagy útszivaigasál lehetőleg megnkodályoz- 
tnlják, es a sziillitásiiál nem egy könnyen sérülhet

nél uicggyuladimk, a/ aprókorcskedésben esalt tbkélo-

trtt

fsy

Legalkaluiasaüliak a szállításra, tölgyfából k.s/.i- 
és vasabrottcsokkal ellátott bordók.

A kezelés könnyítése tekintetéből szállításra egy- 
bordóban báróin múzsánál löblr lél ne vétessek. 
BAdogedényekbon való szállitasnál ogy-ogy edény

ben leglölnbb Hm foutnyi mennyiség engcdletik felvé
telid, és a föladott bádngeiléuyek külön védő kosarakba 
belyezeudók.

Az üvegedényekbeni szállítás pedig egyáltalában 
tiltalik.

Az edények a nap heve ellen közönséges fehér és 
nedves ponyvákkal takarandók be, s figyelem fordítandó 
arra, hogy a ponyva az átszivárgó olajt fel ne szijja, 
mi által a gyúlékonyság és tűzveszély még inkább ló- 
kozt-atnék. — A ponyvák idóukiut újra megnedvesi 
tendők.

Az edények a tüzveszélyosség jeléül szeiubeliinőleg 
vörösre festendők, és c szóval „tűzveszélyes" jolölen- 
dók meg.

A szállitóintézeteknek szigorúan meghagyatik, hogy 
folyó, izzadó s egyátalában rósz karban levő edényeket 
elszállítás végett még azon esetben se fogadjanak el, 
ha a feladó az illető szállító-intézetet a reábizott szállít
mánynak jó karban való elszállítására nézve a felelős
ségtől felmentette.

2. $. Gyúlékony ásványolajból álló szállítmányok 
vörös tintával irt külön szállító levelekkel, melyeken a 
szállítmány világosan megjelölendő, adandók föl.

3. $. 2. Oly kocsikon, melyeken gyúlékony ás
ványolaj szállittatik, égő lámpát tartani, s azokra ktiny- 
nyen gyűlő, vagy szétrobbanó más anyagot rakni

j  tilos;
3. gyúlékony ásványolajjal rakott kocsikat födél 

alá állítani nem szabad.
Ily kocsik mindkét, oldalukon vörös czédulákkal, 

melyeken e szó „tűzveszélyes,, könnyen olvashatókig 
| Írandó, látandók el.

4. Gyúlékony ásványolajokat nem szabad vasúti 
raktárakban, hanem azokon kivid és csak oly helyeken 
föl- es lerakni, hol közelben gyúlékony anyagok nin-

Ily munka ideje alatt, s álalábau oly helyeken, 
hol gyúlékony ásványolaj van lerakva, gyertyával meg
jelenni, vagy dohányozni tilos;

5. az átadás végett megérkezett gyúlékony ásvány
olaj, az utat által haladéktalanul átveendő.

4. §. Közönséges utakon járó kocsikat, melyeken 
gyúlékony ásványolaj szállittatik, más gyúlékony vagy 
szétrobbanó anyagokkal megrakni, vagy födél alá állí
tani szintén nem szabad, s azok mindig felügyelet alatt 
tartandók, és mindkét oldalukon vörös „tűzveszélyes" 
fölirásu táblákkal vagy czédulákkal látandók el. Köze
liikben, úgyszintén az átrakodásnál tüzet használni vagy 
dohányozni tilos.

8. $. Mindazok, kik gyúlékony ásványolajokkal 
akár nagyban, akár kicsiben kereskednek, kötelesek 
azt a helyhatóságnak bejelenteni, s a jelen körrende
letben előirt szabályokat pontosan megtartani.

!». §. Az ásványolajok, melyek mint világítási 
anyag „kőolaj- nevezet alatt áruitatnak, oly minőségűek 
legyenek, hogy azokat legalább 3(J Reaumur fokig kell
jen melegíteni inig mcggyuladuak és égnek.

A helyhatóság köteles e szabvány megtartása felett 
őrködni, és magának vizsgálat utján idönkint meggyő- 
ződést szerezni, vájjon a világításra használandó és ela
dásra szánt kőolaj bir-e a fcnjelölt tulajdonsággal?

Ez pedig következőkép próbáltad!; k i:
Egy inkább szűk és magas, mintsem bő és alacsony 

edénybe, 8 vagy 4 lat töltetik a megvizsgálandó olaj
ból, es ezen edény forró vízbe tétetik, és abban addig 
tartatik, mig az olajba mártott hévmérő közel 3<) Reaumur 
fokot mutat. Ezután égő gyufát kell az olaj felületéhez 
tartani. Ha láng nem támad és az olaj nem ég. sőt ha 
még az olajba mártott égő gyufa is elalszik, akkor a 
megvizsgált olaj világítási szerül való eladásra alkalmas 
ellenkező esetben azt e czélra eladni nem szabad.

10. §. Ásványolajok, melyek a 9. §-bnn lein mó
don megvizsgálva 30 Reaumur fok alatti hőmérséklet-

palaczkokbau adhatók el, melyeken az anyag nevének 
és ezen figyelmeztetésnek: „tűzveszélyes, tűz közelében 
át nem töltendő, hűvös helyen jól elzárva tartandó" 
jól olvashatóin" kell kiírva lennie. Ezen szabály 
azon hádogpalaczkokra nézve is áll, melyeket a vevő 
maga hoz.

1 1 . $. Oly világítási anyagot, mely a 10. $-ban 
leírt gyulckoiiystígi tulajdonsággal bír, egy edényből a 
másikba, ha csak a folyadék kipárolgását tökéletesen 
megakadályozó töltési készlet nem basználtatik, a ke 
ret>kedésben átalában, mint kiválólag az apró kereske
désben is, csak nappal, szellős helyeken, lángtól, égő 
dohánytól vagy más izzó testtől távol szabad áttölteni.

12. $. Oly minőségű kőolajat, melyet csak a 9. 
$  Imii felhozott kikötéssel szabad mint világítási szert 
árulni, úgy szintén a K*. $-ban leirt minőségű ásvány
olajokat, és egyéb bármi m ven nevezett folyékony és 
gyulrkony világítási szereket, ő mázsánál, ligroint pedig 
nagy niertekbeiii tűzveszély ességénél lógva ÖO fontnál na
gyobb mennyiségben csak oly épületekben szabad tartani, 
melyek lakásra nem használtatnak, és más lakott épü
letektől a helyhatóság által megszabott távolságban 
állanak.

A most említett, olajok kisebb mennyiségben ugyan 
máshol is, de még is csak jól elzárt, áthatlan, a kipá
rolgást megakadályozó edényekben tarthatók.

Oly raktáraknak, melyekben gyúlékony ásvány
olajok tartatnak, mindkét esetben oly mélyeknek kell 
lenniük, hogy azokból az olaj az utczára, udvarra vagy 
csatornákba soha ki ne folyhassék; azonkívül az ily 
raktáraknak tökéletesen tüzmenteseknek kell lenniük, 
es jó szeliőzettel birniok.

Nagyobb mennyiségű gyúlékony ásványolaj, és 
ahhoz hasonló anyagok lerakására csak világos földalatti 
helyiségek, vagy világos pinezék használandók; minthogy 
ily helyiségekben a mesterséges világítás feleslegessé 
válik, s ezáltal a tűz kiütésének veszélye is csökken: 
azonkívül az ily raktárak kisebb, egymástól tökéletesen 
elzárható helyiségekre osztandó!; föl, s kívülről zárható 
va.sajtókkal és vasablakt&blftkkal látandók el.

Ily helyiségeket a tulajdonos vagy üzletvezető 
mindig elzárva köteles tartani, és azokba, ha szükséges, 
csak biztositó lámpával szabad menni, de soha nyílt 
világgal

Magától értetik, hogy ily helyiségekben a dohány
zás úgy szintén gyufák használása vagy tartása tilos.

Tűzvész kiütése esetében az ásványolajraktárak 
minden nyílása bezárandó, s földdel, gancjjal, homok
kal. hamuval vagy kavicscsal befödendő; mert az oltás 
csak az éleny elzárása állal esz Közölhető, de soha sem

13. $  A 12. $. első pontjában előirt szabály áta
lában áll az oly minőségű kőolajra nézve is, melyet 
mint világítási szert árulni szabad (1). $.), valamint a 
kevésbbé gyillékony ásványolajukra nézve is.

Ily féle olajok azonban a helyhatóság által eszköz- 
lőtt. vizsgálat alapján, lakott épületekben .'> mázsánál 
nagyobb mennyiségben is tartathatnak, kivéve a iigroint, 
melyből legfeljebb 50 foutnyi készlet tartható jól bedu
gaszolt edényekben, leltévé, hogy ezen olajok a 12. 
$-ban említettekkel mm egy raktárban helyeztetnek el.

Ilynemű olajok egyébiránt, ha lakott épületek ben 
helyeztetnek el, jói elzárt, áthatlan edényekben tar- 
landók.

Az ily olajok elhelyezésére szánt helyiségekre nézve 
a 12. $. szabványai állanak.

14. $. Boltokban, melyekben ásványolaj tartatik, 
O KI fajsúlyú Itugyanysószesz, az ásványolajéhoz mert, 
meg pedig körülbelül 10% mennyiségben könnyen el
törhető üvegekben készen tartandó, mely üvegek az 
ásványolaj meggyuladnsa esetében összetörendő!;. Azon
kívül az ásványolajok tartására használt helyiségekben 
megfelelő mennyiségben homok is készen tartandó, az 
ásványolaj lángjának eloltására.

Üelmeczbányán, 1892. nov. 9-én.
Sztiiucsny Mikló**, h. alknpitány.

L e v e l e z é s .
A korpoiiiii állütiiilng seg, lyczett felső népiskola 
é* állami lcán> iskola növetKleki iiiek *»/,ini és dal 

estélye.
A tanintézetek i t ta  felvidéken csakugyan sokoldalú 

missziót teljesíteni vannak hivatva, ügy állanak mint 
a szigetek a tengerben, a mélyeknek lassan hódítani 
kell a tért. Nemcsak az ifjúság hazafias szellemben 
való iic\ elése a föczé'juk, de társadalmi tényezők egy
szersmind, Hála a Mindenhatónak, hogy a magyar ér
zelmi) intelligentia ezen törekvéseket felkarolja a ma- 
-var tanintézetéi;el sajlál gyermekének vallja, mely 
felkarolás kölcsönzi ezen intézeteknek az erőt, bátorsá
got és kitin tást arra nézve, hogy a társadalomban
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terjeszthetik a magyarságot azáltal, hogy a magyar 
irodalomnak kitünóbb termékeit a közönség körében 
ismerteti, a szinielöadások által a növendékekben alaki 
képzést, a szavak tU/.ia kiejtését az és általános miveit- 
séget előmozdítja de egyszersmind a magyar állami 
eszmét terjeszti.

E hó 20-án vasárnap a fenti őzéi szem előtt 
tartása mellett a korponai két magyar tanintézet tan
erői vállvetve -  egyesült erővel színi, szavalási és 
dalestclyt rendeztek, mely erkölcsi és anyagi tekin
tetben felülmúlta az eddig is e két intézettől meg
szokott sikert. A két intézet növendékei először is a 
Szózatot adtak elő. Az ember szinte örült, mily lelke
sedéssel adták elő tiszta gyermeki bangón duettben a 
tiatal bazatiak szén ténekünket és szinte képzelheti az em
ber, mily lelkesedéssel fogják magukat egykoron lelkes 
magyarokál vallani.

Az erkölcsi siker teljes volt.
Hátain mögött állt egy úr, aki az intézet taná

rához ezen szavakat mondta: „A tanár urak reme- 
kelnek“ a másik : „Három esztendő előtt a tanulókkal 
oly kittinó magyar estély mesék- országába tartozott. 
Es valóban élvezet volt hallgatni, mily tiszta magyar 
kiejtéssel, kellőleg hangsúlyozva adták elő. „A le
vél és „szeget szeggel" ez vígjátékokat. Viharos taps 
kisérte a növendékek gyönyörű előadását. Legjobban 
kitűnt: Eisert Erzsiké helybeli gyógyszerész leánykája 
Bobrik M. Kőim és Martincsak Szidike az állami leány
iskolából Skoda Mihály, K raj esik Józef és Wolkober 
János a felső népiskolából. Az utóbbi „Póktiiné" darab 
szavalásával is általános tetszést aratott.

De frenetikus taps hangzott akkor, midőn Czibu- 
lya Margitka, a szeretett főszolgabírónknak kedves kis 
leánykája „A drága perec//1 cziiuü költeményt elszaválta.
A közönség valóban el volt ragadtatva és általán köz- 
óhajra a költeményt újra szavalnia kellett. Ezzel azon
ban nem azt akarom modani, hogy a többi szereplők 
bátra maradtak. A közönség a programul minden egyes 
pontjának elismerését tetszés nyilatkozataival bi 
zonyitotla.

Az előadás végén a tanári kar nagy kitüntetés
ben részesült. Ki lettek hiva és tetszés tapsokkal meg
jutalmazva.

Es valóban a két tanintézet tanerői nem sajnál
tak semmiféle fáradságot, hogy a mivolt közönségnek 
élvezetes estét és a szegény tanulóknak ruhára és 
könyvekre valót szerezzenek. Az énekek is igen jól 
mentek úgy hogy „Barkarolla" ezimfi olasz dalt, a 
melyet Plateniu Etelka és Janács Mariska ónekeit, 
nemkülönben „A haldokló virág" czirnű karének a 
közönség kívánatéra megismételtetett. Ez Szkladányi 
Kornél helyi karmester úr érdeme.

Mit Írjak az anyagi sikerről? Minden várakozást j 
felülmúlt. A nagy terem zsúfolásig meglelt a helybeliek- 1 
kel és vidékiekkel. Le kell mondanom azon nehéz és j 
valóban kivihetetlen feladatról, hogy a jelenlevő hölgyek 
neveit felsoroljam. Ide valósággal illik Göthenek 
„Siiuger“ ez. költeményének azon mondása: „Wclrli I 
rejfflfer Hímmel, Steril bei Steril, Wer keimet ibre Na- | 
mén?" Helyből a l’Őszolgabiróéklól és polgármestcr-Tiől 
kezdve mindenki volt, a ki csak eljönni birt csakis a 
helybeli elemi iskola tanítói tündököltek tá vo Hótok kel, 
azután DevicsérÓl , Németiről, Kakóczról, Bozokról, 
Selmeezbányáról és máshonnan. Ki tudná a helyeket 
felsorolni. Az bizonyos, hogy a korponai nagy disz
terem kicsinynek bizonyult , pedig az igen nagy 
terem.

Mennyi a tiszta haszon azt még ma nem lehet 
pontosan megtudni, de hallomás szerint 60 és 80 frt. 
közt variál. Hallatlan esemény Korponán. Az előadás 
utáu a közönség mintegy felvillanyozva ugyan járta a 
tánezot a palásti czigány zenéje mellett kiviradtig.

Vegye tehát a felvidéki közmivelódósi egyesület 
is tudomásul azt, a mit ezen két intézet a magyarság 
érdekében a mi megyénkben tesz; bizonyságul annak, 
hogy mennyit ti h a  egy lelkes tanerő nemcsak az is
kola szűk falain bellii, hanem azon kívül is, midőn lo
bogtatja a zászlót, — a mint ezt ezen két intézet ta
nárai és tanítónői teszik — a melyen Írva vagyon: 
a magyar állameszme és az ismeretek legszélesebb kö
rökben való terjesztése. Legyen is Honi vármegyének 
ez egyetlen magasabb kulturintézetc a megye felső ré
szének világitó és melegítő napja, a fenti elv szolgála
tában. Ajánljuk is a fenti egyesületnek ezen két inté
zetet b. ligy elmébe. Vérit a*.

Különfélék.
Irodalm i estély. Legutóbbi irodalmi esté

lyünk, is méltóan sorakozott az előző estélyek mellé. 
Lapuk szerkesztője bevezetésképen Vörösmarty Mi
hályiból emlékezett inog, hivatkozva azon körülményre, 
hogy éjien koszorús költőnk temetésének ;>7-ik évfor
dulójára esett ez estélyünk. Marót bán .'> ik felvonásá
nak szilire hozatala igazi műélvezetet nyújtott Faragó

Gyula és Simon Sándor urak előadásában. Az a kiváló 
erő, mely Vörösmartyuak e müvét is jellemzi, méltó 
kifejezésre jutott műkedvelőink előadásában, kiknek 
egyáltalán oly tetszéssel találkozott a játéka, hogy 
többen azon kívánságukat fejezték ki, a közönség kö
réből, vajba nemcsak egy felvonás, hanem az egész mü 
előadását láthatnák tőlük. Majd Vaszary Antal ur cse
vegett a római nőkről, hosszan, de logkevésbbé sem 
hosszadalmasam Dolgozata tartalmas, tanulságos és a 
figyelmet nem fárasztotta ki. A közönség széji számban 
jelent meg ezúttal is estélyünkön : a miért e helyen is kö- j 
szünetel mondunk. Legközelebbi estélyünk decz. 5-éu lesz. I

— Vivő Kör. A vivő kör iránt oly élénk az 
éi-deklődés, hogy most már a szabályzat kidolgozásán 
fáradoznak a kezdeményezők. Midőn e fölött örömün
ket fejezzük ki, újból azon meggyőződésünket nyilvá
nítjuk, hogy az egylet csak akkor lesz állandó es ezél- j 
jónak megfelelő, ha az vegyesen alakúi meg akad. ‘ 
hallgatókból es polgárokból.

— Az első Kolera eset Srlitirczhátiyáu. A miről 
említést teltünk, hogy egy bányamunkás gyanús ülne 
tek között meghalt, e hó 24-én jött távirati értesítés 
szerint csakugyan ázsiai kolerával vau dolgunk. A távi
rat igy hangzik: Tokár Fereucz esetében ázsiai cbolera 
forog fenn. Pertik Utló.“

— Tóniid állá.-ért. A belváros r. le. elemi taní
tói állásra, melyet eddig Cziczka Sándor karnagy töl
tött be, a városi tanács mint kegyül’ által hirdetett 
pályázat folytán 26 tanító folyamodott.

— Mizériák. Valóban csak is ez elnevezés illet
heti meg a helyi viszonyokat egy némely tekintetben; 
nem szándékunk ez által a hatóságoknak szemrehányást 
tenni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a rendőrkapitányi 
hivatal minden ciben eddig is közhírré tette, hogy a 
gyalog járdákról a hó eltakarítandó s a szükséges köz
biztonsági intézkedéseket is megszabta, de sajnos, ma- | 
gok a városi polgárok azok kik a rendszabályokat nem I 
tartják be és nem tartatják be, pedig a helyi viszonyok 
ugyancsak szigorúan megkövetelnék ezeknek lelkiisme
retes és pontos betartását. Igaz ugyan, hogy városunk
ban jelenleg ritka szép és tartósan szép időjárás vau s 
a hó eltakarítására még mindaddig szükség nem volt, 
de másfelől a szép időjárás mellett különösen esténként 
meglehetős hideg van s ennek következtében a gyalog
járdák ugyancsak síkosak és veszélyesek helyenként — 
az edényekből kihullott és megfagyott víztől. Ez sincs 
rendén! E helyen is különösen a gazda asszonyokat 
kérjük szigorúan tiltsák meg cselédeiknek, hogy a 
gyalogjárdákon vizet csak ott vigyenek, a hol ez kike- 
rliilietelL-ii, avagy ne engedjék az edényeket, színükig 
me^töltelm, mert a kicsurrauó viz megfagyva oly síkossá 
teszi a járdákat, hogy az arra járó különösen éltesebb 
korú polgárok testi épsége egyáltalában nincs biztosítva.

— Kolera hírek jönnek (hivatalosan is) a kör
nyékről, így O Gyarmat (gr. szt. kereszti járásbeli köz
ségi es Osztroluka (zólyomi j.) községekből. E törvény- 
hatóság területen is észleltettek már gyanús esetek, de a 
gorcsövi vizsgálat csak egy esetben derítette ki, hogy való 
lem az ázsiai kolerával van e dolgunk, a kellő vigyázat s 
az előirt óvintézkedések szigorú keresztül vitele azonban 
nem fog ártani; ha jön, legalább ne találjon az ázsiai 
félelmes vendég szives vendéglátásra!

— <X illaghullá*. A világűrben a csillag óriások 
forgása, röjüílése folytonos, miudonuapi, felfoghatatlan , 
sebességgel szeldelnek át megmérhetetlen távolságokat; j 
emberi ész által föl nem érhető az az erő, melyet egy- 
egy ily rohanó égi test végtelen útjában kifejt, szintúgy j 
felfoghatatlan az a rombolás is, mely egyik vagy í 
másik összeütközése esetén beállhat. Pedig e rombolás ! 
szinten folytonos, végnélkül!; láthatjuk jelenségeit akár I 
minden estén, vagy éjjel, ha tiszta a levegő; — de | 
kiválóan láthatjuk majd legközelebb e hó 27-én, a j 
midőn az 1852 ik évben eltűnt Biela csillagzat roncsai 
közé hatol be földünk, hogy forgó útját a neki rohanó
s körűié röpködő csillag roncsok között folytassa. 
Egy időben és pedig nem is oly rég, ez előtt 20 
évvel oly félelmetes volt a csillaghullás, hogy nemcsak 
a laikust ijesztette meg, hanem még a tudósokat is 
aggodalommal töltő el a  föld sorsa fölött. Nem is csoda 
hisz akkor mintegy 100.000 csillag hullásáról szóltak a ! 
följegyzések. De a végtelen hatalmú Erő, a világok kor
mányzója, a ki egy szavával hoza létre mindent, útját 
is kijelöli azoknak a rohanó világoknak, melyek vészt 
hozhatnának a világűrben bolygó földünkre s más égi 
testekre is; s ezek a földdel nagyságra versenyző s azt 
fölülmúló égi lestek legfelsőbb parancshoz híven futják 
meg pályájukat csak kivételesen ejtve el egyes roncso
kat más társuk ható erőkörébe, a hol ezek aztán nagy 
riadalmat kellenek megjelenésükkel. A babonás hit e 
l.o 27-én ugyancsak bő táplálékot nyer az égboltozat 
tűzijátékában; — de a természettudományokban némi
leg jártasok egy újabb érdekes lanulinányképen gyö
nyörködnek a szép látványosságban, s babonás félelem
től menten tisztultak!) fogalmával az Alkotónak bátran 
kisérik tekintetükkel, figyelmükkel a Földről is látható

villámgyors röjitét az égi testeknek, melyek hullnak 
ugyan, de csak elvétve hull egy-egy a Földre küzülök 
lebkŐ alakjában Nézz az égre, halandó, s ne félve, de 
gyönyörködve szemléld a mai égi játékot, ne illesd 
bűnös babonával a nagy a mindenek Urát, de bizó hittel 
csodáld nagy alkotásait.

— A fővárosi vingnilólicli 48 -iis kiállítás
tudatja a hazafias közönség anm részévéi, kik a gyűj
temény fentartásának előmozdításához akarnak járulni, 
hogy a kiállítás által kiadott különféle arczképek 
(Kossuth, Petőfi, Vajda stb.) eladási árából befolyó 
pénz az 1848-49-iki szabadságbarezunk múzeumának 
föntartására lesz fordítva. S igy a ki a 48-as kiállítás
tól Budapestről képet vagy ahhoz való rámát rendel — 
az illető egyúttal, e nagyszerű ereklye muzeum állandó
sítását is előmozdítja.

— \z  országos ereklye tnuzciiin helyének 
megállapítása ügyében Kossuth Lajos a következő le
véllel válaszolt Kreitk Béla grófnak ; Turiu 22. Via dei 
Miile október lő. 1892. Kedves gróf Kreilli! Az elinté
zett és el nem itézett levelek halmaza összekeverednek 
asztalomon, tartok tőle hogy e miatt válaszom Október
3-ikai becses levelére későn érkezik, de az, hogy a 
48-49-iki szahadságharcz országos múzeumnak ép azért 
mert „országos", helye csakis a főváros lehet, előttem 
annyira világos dolog miként reméltem, hogy az én 
véleményemre nem volt szükség miszerint a kérdés 
ily értelemben döntessék el. Sols mindent czentralizál- 
nak a fővárosban, a mit czontralizálni nem kellene, de 
hogy „országos" muzeum valahová a vidékre utasitas- 
sék azt én képtelen eszmének tartom. Óhajtanám, hogy 
szabadságharczunk minden nevezetes eseménye, emlék
kel legyeu a történet színhelyén megörökítve, meg
annyi oltárául a liazafiság religiójának de a múzeumba 
való tárgyaknak egy helyen kellene összegyűjtve tar
tatni, mert az eldarabolás csökkentené történelmi be
csüket s a közérzületre hatásukat s mert egy helyére 
tartom összegyüjtendőknek, az hogy azon hely csakis 
a főváros lehet, előttem annyira természetesnek látszik, 
miként megvallom, csodálkozom, hogy az csak vitatás 
alá is jöhetett. Engedje gróf úr megújítanom köszö- 
netemot becses látogatásáéit, mely mindig kedves em
lékeim közé fog tartozni s nagyra beesülósemet a fárad- 
liatlau buzgalomért, a eléggé nem méltányolható áldo
zatkészségéért, melyet ön n 48-49-iki korszak történelmét 
felvilágosító adatok kifürkészésére, 8 összegyűjtésére és a 
tényezőkre való vissza emlékezés ébren tartására szentelni 
meg nem szűnik; oly hazafini egyekezet ez, mely ama nagy 
nemzeti erőfeszítés iránti érdeklődés élesztősével hatá
lyosan közre hozhat arra, hogy a mulónak kegyeletes 
emlékezete csirája legyen a jövendőnek. Fogadja Gróf 
ur tiszteletem kijelentése mellett őszintén barátságos 
üdvözletemet. K o s s u th  L a jo s .

— Kitkn nagy term és Az imént befejezett 
répalakarulás alkalmával, daczára, hogy sok volt a 
panasz a nyár igen kedvezőtlen aszályos időjárása 
miatt, mely a répafejlódést megakasztotta, mégis sok 
felé olyan rengeteg répatermósek mulattattak fel, a 
melyek már csoda számba is mehetnek. Így az obern- 
doríi fajból l\ámer osli postamesternél 088 métermázsa, 
Nagy István szentmiklúsi tiszttartónál 097 métermázsa 
termett katasztrális holdakint, lajbogyóalaku répa Klein 
Iguácz onga.i bérgazdaságában 720 métermázsa, Stégb 
Henriknél Ó-Kéren 802 métermázsa 52 kiló takarult 
katasztrális Imldankint. Mamuth répa pedig többek közt 
báró Wesselényi zsibói uradalmában 790 métermázsa, 
Betegh Gergelynél pedig Soósruezőn 1248 métermázsa 
termett katasztrális holdon. A mostoha nyár után ezek 
mindenesetre phüuomenális hozamok, az okok pedig 
ott rejlenek, hogy a kedvezőtlen időjárást ellensúlyozta, 
egyrészt a jó kezelés, de főleg az igen jeles répamag, 
mely az elmondott esetekben is Mauthner Ödön buda
pesti magkereskeresdőtől került. A talajok, hol e ren
geteg termések takarultak, többnyire homokos agyag 
szerkezetűek, Soósmezőn, hol egy holdon majdnem 1300 
métermázsa termett, a talaj agyagos volt, kevés sza
mosi iszappal.

Irodalom.
— A Pulin** \« « y  Lexikona. A görög földön 

odalenn kiásnak régi idők emlkeiből egy egy kődara
bot, ősidók szobrainak apró-cseprő töredékeit. Egy kéz, 
egy láb. kardarab, csonka fej. 8 nemcsak a szakértő, 
a régiségeket buvárló tudós, de az egyszerű ember is 
csak kezébe veszi múlt idők emlékeinek eme romját, 
és szempillantásra látja, vajon kontáriuunka hulladéka, 
avagy hatalmas mestermű maradéka került-e kezébe. 
Praxiteles Eros ának torzóját senki ember fia nem té
veszti össze avatatlan kezek durva faragványaival, 
így vagyunk mi most is, mikor egy hatalmas, nagy 
munka első töredéke kerül a kezünkbe. Tizenhat te
nyérnyi vastag kötetre tervezett műnek első füzete az, 
a miről szóin ni akarunk. Körülbelül 16,000 sűrűn tele- 
nyomtatott oldalból (i-1 az, a mit már is látunk. De va
lamint a Praxiteles torzójából, lloméros Iliászának 
kezdő soraiból rögtön látható, hogy nem kontár fér- 
czclméiiy, hanem hatalmas mestermunka a tartozéka, 
úgy mi is konstatálhatjuk ennek a 64 oldalnak a ré
vén, hogy ki való alkotás az, a minek nyomában kell 
járnia. A l’allas Nagy Lexikona 222 munkatársának 
névsora már egymagában is teljes kezesség erre nézve. 
Aki csak a magyar tudós vagy irói világban kiváló,



első rangú helyet foglal el, — nem hiányzik ebből a 
névsorból. S hogy tudósvilágunk teljen odaadással és 
képessegeinek, tudásának és tapasztalatainak minden 
natívban \alo erényesitesevel dolgozott ezen a nagy 
művön, mutatja már az első füzetben is az a körülmény, 
hogy minden érdemleges ezikk névaláírással jelent meg. 
Xewvel múltjával, reputáeziójával kezeskedik tudós- 
es iró világunk, hogy mindaz, a mi a Pallos Nuuy 
Lexikoná ban megjelenik. teljes foglalatja az ez idő 
szerint való összes modern tudásnak. S csak egy pil
lantás ez első füzeibe, mely A-tol Aeborion-ig terjed, 
tuárts mutatja ennek a Magyarországon elsőbben meg
honosított rendszernek kiváló érléket és fontosságát. 
Ott van például mindjárt a füzet legelején Aachen po
rosz város leírása. S Íme megtaláljuk a ezikk ben nem 
esak a város históriáját, nevezetességeinek rövid, de 
pontos leírását, de Ilii kepét annak is, a mi ebben a 
porosz városban Magyarországgal összefügg. Leírja hí
ven az aacheni templom magyar kápolnáját, leírásban 
és rajzban bemutatja az ott őrzött magyar régiségeket, 
s megemlékezik arról is, hogy ezek a régiségek annak 
idején a budapesti ötvösműkiállitáson is megfordultak. 
Olt találjuk ugyancsak az első füzetben az Abauj Tor
nainegye ezikket, a megye térképével. Eredeti felvétel 
nyomán készült, gyönyörűen kidolgozott, kiválóan pon
tos térkép ez. s ugyanilyent közöl a Nagy Lexikon 
elórajza szerint mindéi) egyes vármegyéről, e ezenfelül 
még Külön térképén mutatja be az ország nagyobb, 
nevezetesebb városait is, miliőhöz hasonló mű és pon
tos monográfia lexikális munkában még ez ideig nem 
jelent meg Leírja a megye topográfiáját, ismerteti 
főbb termekéit, a legújabb statistikai adatok felsorolá
sával, ismerteti a megye lakosságát, az ipari, kereske
delmet , a szellemi műveltséget, a közigazgatást , s 
részletesen , egészen napjainkig terjedően megírja a 
megye történetét. Megyéink és városaink ilyen tel
jes, bű, erdekes cs tanulságos leírása már magában 
is megbecsülhetetlen értékű munka, s ezeket bárhogy 
keresnék is, — nem találjuk meg sehol, eddig meg 
jelent eneziklopcdiUus munkában. Ugyancsak az első 
füzet például leírja az Abiszinia ezikkben Lipót belga 
király megbízottjának Ilaneiise kapitánynál; babesi 
expediczióját, pedig mindenki, a ki a napi események
kel foglalkozik, tudja, hogy közvetlen napjainkban történt 
mindez, olyannyira közel, hogy meg eddigelé sem 
milyen lexikális munkában megemlítve nincsen. De 
nem folytatjuk ezeket a szemelvényeket, mert ily mó
don végig kellene merniük az összes ezikkeken .V betű
től Aelieriouig. Még esak annyit említünk meg. hogy 
e kiváló munka külsőben is méltó diszszel jelenik 
meg a magyar közönség előtt. Teljesen famentes, te
hát soha meg nem sárguló, hófehér papíron nyomódott, 
olyan szép metszésű belükkel, miknek az olvasása 
valósággal üdülés az olvasásban kifáradt szemre. Az 
illusztrácziók, fa metszetű és színes mümcllékletek vala
mint a térképek pedig nemcsak megállják a versenyt 
bármely eddig megjelent elsőrangú külföldi munkával, 
hanem megbecsülhetetlen érdemük a soha szem elül 
nem tévesztett szempont : a hazainak, a magyarnak a 
kultiválása. Nem mellőzi a munka a kiválót, bárha az 
messze essék is tőlünk, de nem mellőzi a hazait sem, 
a mit pedig edd igele a külföldi lexikális mim 
kák vagy rosszindulat hói vagy érdeklődéshiáuyból 
rendszerint mellőztek, a hazaiak pedig azért, mert 
visszarettentek a nagy. esetleg meg sem térülő anyagi 
áldozatoktól. A magyar közönségen áll most megmu
tatni, hogy az érdemeset, a kiválót mindig felkarolja, 
s tartózkodó csuk akkor volt. ha jogos kívánalmainak 
teljesítését nem várhatta. A l’allas Nagy Lexikona 
pedig meggyőződésünk szerint nem hiába áldozott 
százezreket, mert nem lesz intelligens magyar család, 
a liol ez a kiváló igazi szükséget pótoló es minden te
kintetben nagyérdemű munka hiányozni fog. Még
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uak. No de menjünk, édesem, — tette hozzá, 
nehogy valaki bennünket megfigyelhessen. Mondja esak 
Malvin kisasszony, kérem, megbocsátott-e a tegnapi 
vakmerő csztelensogemcrt . . . Lássa nem tehetek ma
gam sí in róla, hogy megtörtént az a kellemesen kelle
metlen dolog

hát feleletre sem talál érdemesnek, 
kérdi az ifjú kissé szemrehányó ko-

! — Malvin,
I mondja? . . .

molysággal. -  Nem akar hinni nekem?
A szegény, boldog teremtés lágyan simul'oda 

ifjú mellé, aztán könnyes szemekkel mondja:
- Üli! hiszek, Biebárd . . .  de ne haragúd

\  leányka olkomolyodotl, erősen tündöklő szeme- | lm oly néma vagyok ebben az áldott pénzben, mikor
ibeu sajátos fény lobbant fel A nieltutlankodás és sze
gyen avagy a belső érzelem visszahutó reflex fénye . 
Kedves duzzogással, nagyon is komor hangon vála
szolta:

— Lássa, minek is említette fel, mikor én elfeled
tem azt a dolgot, miért haragudnom kellene magara, 
oly nagyon, a mennyire lelkemet megsértette azon csók 
által . . . Nem vártam volna azt öntől . . . Eli ! hagy
juk, mert még a szégyen erőt vesz a telkemen újia 
aztán elfutok az oldala mellől, hogy többe sohasem is 
lásson . . .

— Mondja, Malvin édes, hogy megbocsátott . . . 
kérem !

- Na meg! . . . Elfeledtem az egész dolgot, 
olyba veszem, mintha csak álmodtam volna az egészet 
. . . Jól van hát?

— Maga édes, drága jo Malvin! -  rebegi a fiatal 
ember, magához szorítva a leányka karjai.

— Lássa, majd elfelejtem megköszönni szives 
figyelmét, llárs úr, — mondja aztán vidám hangon a 
leányka, szemeit a benső érzelem világos kifejezésével 
emelve az ifjú arczára, mondhatom nagyon kellemesen

meg . . . Mivel is érdemeltem meg, hogy még 
gondolt? . . .
Malvin édes, snltogla l&gpn 11 liatal liad' 

nagy a leányka arraába tekintve, -  hál még azt is 
kérdheti lelem? . . . llát nem tudja . . nem akarja 
kitalálni azt a mit szemeim oly ékesszólással elárulnak 

Szive nem súgja meg lelkének azt az 
szót, mit esak most ismertem meg először 
maga boldogító valóságában . . . Hiszen 

mily komolyan, érdeklődöm lénye 
meg akarja tiltani, hogy kimondjam

lepett 
reáni i.

ön előtt? . . 
édes, bűbájo 
igazában, a 
jól tudhatja, 
iránt, vagy
szóval is azt, a mit egész lényem elárul, hogy szeretem 
a szivem őszinte érzésével, egész komoly valómmal, 
férfias gondolatvilágommal . . . Lássa, ne hajtsa le a 
fejet, hiszen nem olyant mondok, a mi nem igaz, de 
olyant a mit szivein az első érzelem izgatottságával érez 
és nyilvánít . . . Nos, Malvin, hát nincsen szava ezekre

említjük, hogy a l’allas Nagy Lexikona ára füzeten 
kint 30 kr.  ̂ 10 fillér, kötetenkint pedig díszes kö
tésben ü fit 12 korona. Lapunkhoz Joerges A. özv. 
és fia helybeli könyvkereskedő mellékelt tájékoztató 
alórajzol.

0 s a r n o  k.
Szerelve mindvégig!

(7)
—  Eredeti regény egy kötetben.

Irta: M ó l n á l '  ( i . v u ln .

Egész nap azon töprengett: mit akar tulajdonkép
pen a leány nyal . . . szereti-e vagy kedvesévé akarja 
tenni? . . . Nem volt vele tisztában.

Könnyed léptek zaja hallatszott végig az íitcza 
gránitkövezetén. Aztán a homályból a lioldsütötte térbe 
lépett ki a karcsú Malvin. .Sietve haladt, kis lábai alig
hogy érintették a földet.

A mint a hadnagy elé ért, ki önkénytelenül is 
feléje ment, kedvesen, rokonszenves hangján mondd:

— I gyebár sokáig kelle reám várakoznia ? . . .
Talán bizony nagyon is türelmetlenkedett? . . .Lássa, 
ne haragudjék, folytatta, kezet szárítva a hadnagy- 
gyűl, ki örömteli arczr/al állott mellette és a kezét 
fogva tartó, — igazán nem tehettem ezúttal meg, hogy 
hamarább eljöjjek a kávcházból, mert sokan maradtak 
még ott a vendégek közül . . .

A liatal ember karon fogta a csinosan felöltözött I vakut, melyek ; 
leánykát, ki szalnmkalapjával lejen, divatos ruhájában, j lágyan, érzéssel
a holdvilágon éjben úgy nézett ki, mint Seldiflcr 
„Magdolna"-ja, ki csábos termetével, csodaszép alakjá
val rabul ejtette az ifjú szivet.

— Dehogy haragszom, — feleié vidám hangulat 
bán a liatal ember, szemébe tekintve az ifjú leányká-

Es a fiatal hadnagy a holdsugaras éjben, a csil
lagok tündöklő ragyogásában elmondja, feltárja lelkét 
betöltő gondolatvilágának legapróbb titkos tényezőit a 
leánykának, ki kábul tan szívja be magába azokat a 
szavakat, melyek a boldogság vidám derűjét hintik be 
sötét és üres magányának rideg óráiba. Szinte álomként 
tűnik fel előtte az egész: hogy az a fiatal férfiú, ki 
születésénél fogva, aztán állása által is oly magasan 
áll felette, most arra érdemesíti a leánykát, hogy bevallja 
neki azt, miszerint épp úgy érez mint ő. a szegény 

| árva leány, kinek szive az első pillanatban lángra gyű 
ladt a csinos hadnagy iránt. Igen, a szegény kis Mal
vin, bár eleinte maga sem merte bevallani maga előtt, 
heves szerelemre gyuhuit a bátor védelmezője iránt, ki 
oly sokszor volt iránta figyelmes és előzékeny.

Szerette a fiatal hadnagyot azzal a csodálatra 
méltó naiv szerelemmel, mely önmagából táplálkozva a 

i boldogság vagy kínos boldogtalanság forrása lehel. Is- 
| tencm! mily sok perezet töltött cl a leányka egyedül, 

szobájának ablakában merengve azon a titkos ábrán
dokon, melyek ilyenkor lelkét elárasztották: Lelkében 
csodálatos melegség áradt szét hacsak reá gondolt arra 
a férfiúra, kinek képe állandó tért foglalt el álmaiban. 
Üli! mily édes boldogság sugárzott arezán, olyankor, 
ha vele beszélt, lm megvárta, mig a kávébázból ha. 
zatért!

Es ez az árva leányka, ki oly veszélyes korban 
volt magára, saját erejére hagyatva az élet sikamlósán 
göröngyös útain, mily önfeledten, mily gyönyörrel me
rült el szerelme bóditó érzelemvilágába ! Teljes lényét 
uralta ez érzelem és mint a nap világította be egyedü- 
liségének riasztó magányát. Ez az érzelem tiszta, szep
lőtelenül szűzies volt, mint maga a leányka, kinek sze
relmi boldogsága olyan volt, mint a virágok bimbófa- 
kadása, tide, mint a bársonyos lég, édes, mint a szere
tet. Parányi szive, mely oly sokáig nélkülözte a szere
tet üditő forrását, most lázas sietséggel nyílott meg a 
szerelem tavaszi kikeletének. Uh! hogy szerette, hogy 
imádta a leányka az ifjút, magasztos rajongással, teljes 
odaadással! . . .

Nem, a kedves Malvin nem merte elhinni a sza
boldogság igeit zengték előtte finoman I 

ágyán, érzéssel ; azt hitte, hogy gonosz álom űzi vele I

öröm dagasztja a keblemet es sírni szeretnék boldog
ságom ama tudatában, hogy szeret engemet, a szegény, 
árva kávéházi pénztárosáét . , , Higyje el, hogy oly 
kimondhatatlanul jól esik ez szivemnek, hogy el sem 
akarom hinni, szinte félek, hogy álmodtam, ébren ál
modtam az egészet.

— Látja, pedig hogy igaz az egész, -  folytatja 
az ifjú magához szorítva a leánykát, — szeretem mint 
még nem szerettem senkit e földön. Hallgasson meg, 
Malvin. Komolyan mondom, hogy magán kívül nem 
szerettem még soha senkit. Nagyon is sok nőt ismertem 
és ismerek most is, kik közül senki sem tudta szépsé
gével lebilincselni a lelkemet.. Oh! bányán szerettek 
volna magukénak mondani engem, ki kinevettem hili 
erőlködéseiket. Eladdig nem ismertem e boldogító érze
lem csodás befolyását; csak mióta magát ismerem vett 
erőt rajtam is a szerelem bűbájos hatalma. Minden pil
lanatban önre gondoltam, lelki szemeim előtt lebegett 
szűnetlenül kecses alakja, titkos vagy uralkodott egész 
lényemen , mely oly rohamosan engedte át magát 
c titkos érzelem befolyásának. Üb! aztán mikor meg
csókoltam, magam sem tudom, mikép történt az, de 
arra tisztán emlékszem, hogy abban a pillanatban jö t
tem tudatára szerelmemnek, mikor csókom ajkát érintő 
és mikor kéjes fon-óság ömlött el ereimben . . . úgy 
van ! szeretem Malvin és szintúgy boldog vagyok, hogy 
viszont szeret! . . .

Az ifjú e szavakat, mikor kiejté, úgy érzett, mi
ként beszélt. Maga sem volt tisztában azzal, mily kéjes 
fon-óság bizsergőit az ereiben; mintha tűz élezte volna 
ki a vérét; kellemes érzés dobogtattá a szivét.

Nvilt-tér.
(Folyt, köv.)

inéterenkint 25“/0 
áron alul szállít,

í.csz iíllito tt á r u  M 'lvnielict
— 88,/3u/0 és 5 0 űrleengedéssel az eredeti 
megrendelt egyes öltönyökre, vagy végekben is póstabér-í 
vámmentesen IV o im e b o -. 'i ;  f* . (es. kié. udvari szállító) *.«»- 
lv« ‘n i g y á r a  /An-ícl ihcii .  Minták póstá fordulóval küldet
nek, Svájezba címzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 2

J í y i h á n o s  L ö s z e i t  <kt .
Alulírottak mély köszönetét mondunk mind

azon barátainknak és ismerőseinknek, kik, fe- 
1 ejthetien Sándor fiunknak halála folytán, részvét
nyilatkozatukkal megtiszteltek.

icl. Ilnfinii inn S á n d o r  é s  neje.

Árverési hirdetményi komiul.15f)6.
18:12. tkv i.'

A korpmai kit-, jbiróság mint tkvi hatóság köz
hírré teszi , hogy a hcsztcrczebányai takarékpénztár 
végrehajtatónak Morvát János es érdek társai végrehaj
tást szenvedők elleni 80 frt tőkekövetelés és jkai be
hajlása iránti vliajtási ügyében a korpouai kir. jbiró
ság területen lévő Korpona sz. kir. város határában 
fekvő a korponai 8U0. számú Ijkvben kiskorú Morvát 
Samu, Morvát János és neje Lazánk Erzsébet tulajdo
nául jegyzett A. j \  I. sor 3820 brsz. a. ház, udvar és 
szóllőre az árverést 360 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok az 18ÍI2. évi deczeinhci'-hó üí)-ik 
napján délelőtti y órakor, ezen kir. jbiróság tkvi be 
lyiségébeu megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs 
árának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. tez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. f  iiban kijelölt óvadék képes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál időle
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
Korponáti, 1892. évi szeptember hó 26-ilc napján.

Dr. I*nzár.
kir. aljárásbiró.

csalfa játékát, de mikor felemelte szemeit a fiatal em
ber arezára, leolvassa onnan a boldog valóságot; tudta, 
hogy ébren van, tudta már, hogy nem hallott rosszul 
és érezte, hogy oldalán van az a férfiú, ki szereli ót. 
igen egyedül ót szereti! . . .

LE GRIFFON
legjobb szivarkapapir
lenolili sz iva rta  M íe l r e t

IV rak  fái* a nauyf  özedében. 7—13

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