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Országos lelenczház-egyesület.
Nagy és nemes mozgalom indult meg rövid

del ezelőtt a fővárosban, melynek czélja egy 
régi nemzeti mulasztásunkat pótolni, társadal
munknak egy sajgó sebét behegeszteni. A nyű
göd kultúrállamokban már reges-régen, Olasz
országban és Francziaországban évszázadok óta, 
látják el az apjuk anyjuk elhagyta kisdedeket 
jótékonyság segítségével, vagy közköltségen.

A középkor szellemének megtel előleg kez
detben klastromokban és templomokban vették 
fel a kisdedeket, kiket titokban egy ott kitett 
forgó szekrénybe helyeztek el többnyire éjnek 
idején. A gyermekeket azután apáczák gondoz
ták a klastrombán úgy, hogy az ilyen gyermek 
a világtól elkülönítve növekedett fel. Ez a módja 
a felnevelésnek nem czélszerü. Egyrészt nagy 
a veszedelem a gyermekekre ha sokan együtt 
vannak, betegségek könnyen átragadnak egyik
ről a másikra. Azonkívül a világtól való elzá- 
ratás nem jól hat a kisdedek lelki fejlődésére.

Manapság alig van már oly lelenczház, 
melyben a gyermekeket intézetileg nevelik, ha
nem majd mindenütt arra igyekeznek, hogy a 
gyermekek a nép által neveltessenek fel, a igy 
oda jussanak vissza, a honnan kikerültek, olvad
janak a népbe, hogy a társadalom hasznos tag
jaivá váljanak. Az olasz nép annyira szereti 
„madonna gyermekeit44 (igy nevezik a lelen- 
czeket,) hogy gyakran ingyen nevelik fel és 
családjuk tagjaivá fogadják.

Ezt a hazafias és emberbaráti eszmét óhajtja 
megvalósítani az „országoslelenczház-egyesület44.

T Á R C Z A .
Ne játsz a szívvel . . .

Ne játsz a szívvel szép leány,
Tudod a szív eyy nagy talány,
Nem tudni annak titkait,
Szeretni mégis az tanít.
Olyun a szír, mint zengő lant,
Melynek zenéjét itt alant 
Ember nem érti meg 
S ha bántod gyönge húrjait 
S  nem érted meg fájdalmait:
A szív majd megreped! —

Tá vo IJ) ó 1.
Leszállt a nap, fe l f i t  lek a csillapír:,
Az én Indiám csillaga is öli ragyog.
Őszi szellő hőben sírra, csendesen.
Én is sírok . . .  te utánad kedvesem.

Leszállt a nap, sötét lett az ég színe,
Elvitt engem tőled sorsom messzire,
De nem pótol léged egyik csillag sem ;
Sírok is én le utánad kedvesem.

De hiszen a nap, lia leszáll/, fel is kél 
S kebelemben a remény is mindig él;
Vissza térek én is talán egykoron, 
l'gge akkor nem kell sírnom angyalom?

Hallania.

Tulajdonképen szégyenére válik hazánknak, 
hogy még eddig nem gondoskodtunk kellőképen 
az ártatlan kisdedekről, a kiknek egyedüli bű
nük: hogy szülőik nyomorognak, könnyelműek 
vagy bűnösök. Hányszor történik meg az orvosi 
gyakorlatban, hogy a jómódú család vézna cse
csemője mellé dajkát kell megvizsgálnunk, a ki 
bemutatja ép, erős csecsemőjét, kit kénytelen 
másoknak kiadni iskolába. Alig múlik egy-két 
hónap és egy vén banya beállít a dajkanő ösz- 
szeaszott, vézna csecsemőt tartva karjaiban, s a 
szegény anya borzadva bontja szét a rongyokat, 
nézi gyermekének putfadt hasát, ránezos bőrét 
és hallja nyöszörgő sírását. Ez a szegény terem
tés már közel van ahhoz, hogy angyallá legyen 
s a főváros, valamint a nagyobb városokat kör
nyező falvakban valóságos angyalcsináló ipar 
fejlődött ki, hová olcsó áron kiviszik a gyerme
keket meghalni, annál gyorsabban, minél kevésbé 
pontosak a kialkudott bér fizetésében. Arról van 
tehát szó, hogy ezek a kisdedek jó ápolásban 
részesüljenek, a mennyire lehet családban nevel
tessenek fel. Ennek kipróbált legjobb módja az, 
hogy az ilyen gyermekeket egy vagy több köz
ponti intézetbe vegyék fel, a hol őket az orvos 
megvizsgálja, s az egészségeseket mielőbb az 
érte bejövő földművesek és kisiparosok nejeinek 
átadja gondozás végett kellő fizetés fejében. Az 
intézetben csak azok a gyermekek maradnak 
vissza, a kik betegek, kegy ott anyatej mellett 
gondos ápolásban részesüljenek. A kiadott 
gyermekekre az intézet, de különösen az egye
sület vidéki tagjainak folyton és szigorúan kell 
felügyelniük. Ez igen fontos, mert ha a gyér-

M a r g i t
(Életkép).

Margitnak liivták, de mi fiatalok mindannyian a 
„kis naivAnak" szólítottuk. Pinczérleány volt egy kisebb 
borosa lmokba n, hová gyakrabban szoktunk járni btife- 
lojtőre avagy kedvviijfjra, hol a pajzán szellem nyllg 
nélkül csapongbatott s csengő poharak közt jó czigány- 
uak vig magyar dalai mellett — nem törődve a hol
nappal kedves tréfák s clezelö megjegyzések közepette 
gyorsan teltek az órák.

Margit, a kis naiva, is gyakran tilt közénk, de 
ajkain solia sem láttuk a festett mosolyt, szomorúan tel
jesítette kötelességét s lm egy-két fiatal ember pajzá
nabb élezel mondott s a jó kedvel a bor is elOsegitotte 

- bánatosan szegezte rájnk nagy kék szemeit . . . 
szemrehányókig , . . eltiltókig.

Varázshatalom volt szemeiben ilyenkor, mely meg
akasztotta a még csali télig kimondott szót s jelenlé
tében a beszélgetés nem kocsmai muíatás, mint inkább 
előkelő szórakozás volt szorosan az illem határai közt 
s ha néha-néha jobb kedvben találtuk s résztvett 0 is 
eszmecseréinkben — fel-fel villant éles elméje, ritka 
szép képzettségű » 0 lett a szóvivő, minden szava meg
fontolt ekkor is, de bájos, elragadó, mondhatnám . . . 
lanitó. Ilyenkor estélyünk irodalmi estélyivé alakult 
át s bármily téren is mozgott eszmecserénk, nem volt az 
előtte bsmoiTlIon s egyesek tévedéseit jőakaratu meg
jegyzéssel, avagy gyöngéd de elegáns élezezc I javította 
ki,' mely soha sem volt sértő, de mégis megszégyenitő 
s a kikkel egy neliáuyunkkal szívesebben társalgóit — 
tanultunk napközben buzgóim, fáriidhatlauu!, csnklmgy 
ilyncmű megszégyenítéseit is kikerülhessük.

rneket kiadják és többet rá komolyan senki nem 
vet ügyet, akkor a gyermekek úgy pusztulnak 
mint az előtt. Épen ennek elkerülése végett 
szükséges, a nemes szivü és jótevő társadalom
nak részvétele minél tágabb körben. Hiszen a 
lelcnczügy tulajdonképen közügy és az állam
nak kötelessége gondoskodni az elhagyott kis
dedekről ; azonban nálunk ezt az állam a köz
ségek re rótta, a melyek azután minél olcsóbb 
és igy rosszabb ápolásba adják a gyermekeket.

Tehát a társadalomnak részt kell vennie e 
mozgalomban, ha azt akarjuk, hogy e kisdedek 
jó kezekben legyenek s a haza hasznos polgá
raivá váljanak.

Hazafias és emberbaráti müvet igyekeznek 
tehát életre ébreszteni azok, kik az országos 
lelenczház-egyesület megalakításán fáradoznak. 
Örömmel látjuk, hogy a fővárosnak szine-java 
már is csatlakozott a mozgalomhoz, melynek 
ezélját fennt röviden vázoltuk. Nem közönséges 
egyletes dij ez, hanem arról van szó, hogy ezer 
kisded életét megmentsük, és épen ezért a moz
galomnak országosnak, impozánsnak kell lenni. 
8 ha a kormány s az országgyűlés látni fogja 
a törekvés komolyságát s az eszme megvalósí
tását, akkor bizonyára kell, hogy erkölcsileg és 
anyagilag hozzájáruljon. És épen azért, mert ily 
nemes és nagy tervről, régi mulasztás pótlásá
ról van szó, kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy 
csatlakozzanak e mozgalomhoz. E lap szerkesz
tősége szívesen fogad és nyíltan nyugtázhat 
bármely csekély adományt s azt az egyesület
hez Budapest, kerepesi ut 41.) juttatja, mely 
bárkinek szolgál bővebb felvilágosítással. Sőt e

Egy zord teli este, mikor a sivitó szel dühösen 
söpörte le a háztetőkről a havat s az utezákon is csak 
egy-két jól beburkolt siető alakot lehetett már látni s a 
néhány még égő gázláng rémesen világított he a ködös, 
havas éjbe — egymagámban tértem be abba a helyi
ségbe, hol Margit piuezérleáuy volt.

Benn vig zeneszó mellett többen mulattak s ezek 
tói távol egy szegletben ült Margit . . . fejét kezébe 
hajtva, mintha mit sem látott, mit sem hallott volna a 
körülötte történtekből.

Mellé Ültem, köszöntöttem, de úgy el volt merülve
hogy észre sem vett.

..Margit! — szólitám még hangosabban, látva, 
hogy a mulató fiatalok nem figyelnek oda -  miért e 
hú, e bánat ?“

Margit föltekint, ram szegzi nagy kék szemeit, egy 
darabig habozva rcám néz s aztán megint búsan hajtja 
le fejét alig hallhajölag suttogva: „Úgy sem értene
meg!"

„De hátha, nvgis — válaszolóm én — látja, én 
magot eddig sem tekintettem pusztán csak pinczérleAny- 
nak, nem tudom miért, de úgy sejtem, hogy bánata 
oka olyan közönséges, olyan mindennapi s mégis oly 
szivszaggaló !"

,.1‘gv vau sóhajtó — közönséges, mindennapi
s mégis szivszaggaló!“

A ezigAny éppen a „szomorú fftzt** kezdte rá ; ön
kéntelenül reá néztem . . . ő rcám . . . s mintha 
villanyütést éreztem volna kiáltottam inkább , mint 
szóltam hozzá:

„Ez a dal a maga élettörténete nemde?!1
„Nem, az csak befejezője lesz."
„Mit gondol -  a bűnös életnek nem-e a bűnbánó 

elet a legjobb orvosa?"
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valamint a palaczkbau tartott italok, mint pl. bor, sör, 
ásványvíz, tej, slb., kivitelét, mely eddig a fagy Által j 
okozott károk következtében hátráltatott, ezentúl biz
tosan és kiterjedt módon lehet Űzni. K conserváló 
anyag „Moor Boraethyl“ neveli az egész eontinensen 
szabadalmaztatott. A r Moor Boráétliyl“ az illető Üzlet
ágak fejlődésére és eleinte/* si Ugyttnk néhány ágaza
tának emelésére néz\e nagy jelentőséggel bir Ezen uj 
eonserváló anyag által feleslegessé van teve a tojásnak 
mésztejben való eonserválása, mely utóbbi - eltekintve 
attól, hogy a tojás minőségi nek árt es ennél fogva 
annak értékét tetemesen csökkenti — már azért is 
kijönne a használatból, mert az uj eonserváló anyag
gal való kezelés sokkal egyszerűbb és jóval olcsóbb, 
végre mert az avval eonservált tojás hosszú ideig friss 
és minden mellokiztól ment ment marad.

— Ilniuisitott vaj fclisiiit'iTSP. A párizsi 
rSieele“-ben egy vegyész azon eljárást ismerteti, me
lyet a Rouen városi laboratóriumban már régebb idő 
óla gyakorolnak, mely azonban még általánosan is
merve nincs. Ezen eljárással biztosan megái lapít ható a 
vajnak margarin vagy olvasztott vaj hozzátételévé! 
való hamisítása. Egy részecske vaj két üveglemez közt 
szétuyomatik es a beesusztaiott gipszlapocskával a sár- 
kitási mikroskop alá tétetik. Ha a vaj tiszta, akkor 
semmi különöset nem veszünk eszre; ha az azonban 
idegen anyag nyomait foglal magában, akkor a mik- 
roskopikus mezőn csakhamar sokszínű esillagocskákat 
látunk.

G s a r n o k,
Szeretve mindvégig!

— E rede ti regény  egy kö tetben. —
Irta: M o l n r i r  City l i l a .  (13)

(Folytatás.)
Bellah szép arczát biborsziu (útja be és szivecskéje 

feldobog, mintha ér/.ékenv húrját érintették volna.
— Nem tudom, kettőnk közül, ki gyakorol reá 

nagyobb vonzó erőt ? Én semmi esetre sem. Marad 
egyedül a szépség királynője a győztes, ki előtt nem
csak ő, de az egész férfivilág hódojatteljes tisztelettel 
rakja le a fegyvert.

A fiatal huszárhadnagy udvariasan csókol kezet 
a szép asszonynak, kit nemsokára egy csoport hódoló 
vesz körül, tömjénezve szépségének és udvarolgatva 
gazdagságának. A legélénkebb társalgás fejlődik ki 
körülötte, melyben a szép asszony is tevékeny részt vesz.

Huszártisztjeink félkörben környezik Szombatin-- 
nét, ki vígan fecseg Szépfaludy Ödön báróval jóllehet 
Nánerl kisasszonyon meglátszik az erőlködés, csakhogy 
kapitányát kiüthesse az elfoglalt állásából, mi nem 
sikerül neki. Kénytelen ezúttal Belláit kisasszony ntu- 
lattatásával megelégedni, nti bárha örömet nem is, de 
jó kedvet okoz neki.

Szombathyné, született Hortalán Klára egyike volt 
azoknak a szép asszonyoknak, kik uralkodásra hivat- 
vák , mert rendelkeznek mindama tulajdonokkal, 
mik erre felhatalmazzák. Szép volt, mint Titián női, 
azzal a tejfehér arczával, melyből sötét kék szemei 
oly megnyerő kedvességgel, mondhatni ellenálhalatlan 
vonzerővel tündököltek. Csodás kék szemei hasonlítanak 
ahhoz a kőhöz, melyet a beárui parasztok „labrador" 
néven neveznek és melynek színe oly gyönyörű kék, 
hogy szinte vakító. Remek, dús gesztenye színű haja 
a modern fodrászat vívmányai szerint elegánsul volt 
fején feltűzve. Elegáns ruha, világos zöld selyemruha, 
simult karcsú alakjához, mely nagyszerűen t Un tété elő 
remek, szobrász kezére érdemes idomait. Arczvonásai 
szabályosak, ajkai eperpirosak, melyek alól szépen 
gondozott fehér hegyes fogsor mosolyog elő, ha a 
szép asszony kaczagásra fakad. Hangja behízelgő, lágy, 
mélódikus , mintha arra volna szánva, hogy az embert 
meghódítsa teljesen. Lehetetlen ellentállani annak a 
bűvös lefolyásnak, melyet e szép asszony az emberre 
gyakorol. Ki vele beszélt, az legott beszegődött udvar
lói közé és igy nem csodálkozhatunk azon, ha egész 
udvara volt az imádóiból.

Kedves modorával lebilincselt mindenkit, de azért 
nem tartózott azok közé a nők közé, kik szépségükkel 
tündökölve, hideg, kaczér játékot űznek a férfivilág 
érzelmeivel. Nem; nyájas volt mindenkivel szemben, de 
a kellő határok közt tudta tartani veszedelmes imádóit, 
kik nem szűntek meg őt kezéért ostromolni.

Már másfel év óta volt özvegy, de bár sokan 
kérték kezét , még czideig nem határozta rá magát 
az újból való férjhez menésre. Miért ?

A szép asszony az sz . . . i város tiszti ügyészének 
volt egyetlen gyermeke. l)r. Hortalán Menyhért igazi 
tősgyökeres magyar nemes létére leányának is jo ne
velést adott, növelve gyermeke szivében az igazi haza
szeretet érzelmét. Megtett a derék apa mindent, csak
hogy leánya nevelése a legszigorúbb igényeknek meg- 
felelőleg, minden kívánalmat kielégítsen. Klára édes 
anyja, egy romlatlan, nemes szívű asszony, ki férjé

bálványozta és leányát imádta, akkor halt el, mikor 
a leánykának legnagyobb szükségé lett volna a gondos 
anyai kéz vezette nevelésre.

Meghűlt , hosszasan betegeskedett és meghalt. 
Enuvi az egész élettörténete. Klára akkor tiz éves 
lehetett.

Dr. Hortalán kimondhatatlan fájdalmukat élt 
át neje halálakor. A kel egymást szeretni és becsülni 
tudó lélek az evek hosszú során nagyon is megszokta 
egymást . semhogy most a férjnek kínos fájdalmat 
ne okozott volna nejének hirtelen eltávozása oldala 
mellől. Lehetetlen tiszta fogalmat nyújtani arról az er
kölcsi kínról, mely a derék ember szivét szakgatta !

Egy megszokott, gyengéd lelkű nő, ki egyforma 
szív nemességgel osztozott jó  és balsorsunkban, öröm és 
bánatunkban, sonka! jobban hozzá nő a szivünkhöz 
semhogy no fakasztana könnyet szemünkben az a tu
dat, hogy ó, az angyal, ki csodás tekintetével felöl 
vaszta arezukról a gond rideg jegét, elsimította a bá 
nat terhelte felhőket homlokunkról és vigasztalt, ha 
vigasztalni kellett , gyógyító balzsamot csepegtetett 
szivünkbe, ha mély sebtől és az élet terhétől vérzett 
az most már nincsen.

Klára nagyon is jól emlékszik arra, hogy édes 
apja csaknem megőrült rettenetes fájdalmában a neje 
ravatalánál. 0  csak szerényen sirdogált a koporsó mel
lett, siratva a meghalt édes anyját, de apja kínosan 
zokogott, az erős lelkületű embert letörte a csapás 
súlya, egészen megroskadt alatta, mint a hóvihartól 
meglepett fa; pár nap alatt évtizedeket vénült meg és 
az életerős, hatalmas testalkatú ember olyan volt, mint 
az egészséges kinézésű alma, melynek, bennsejében egy 
ismeretlen féreg pusztít lassan, de eredményesen.

A jó asszonyt díszes koporsóba fektették, az .in 
ünnepélyes aktus mellett verték be a szegeket. Igen, 
Klára meg emlékezett arra, hogy apját támogatni kel
lett, mert nem tudott volna máskép a koporsót vivő 
gyászkocsi után lépkedni. (Folyt, köv.)
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Ilcm ichcru <». ics. kir. udvnris/állitó) w lyem - 
uyár.i ÍMiriciiheii, pri vátiin uroinli lnkin U köz
vetlenéi szállít: fekete, fehér és *.ziiies selyem- 
szöveteket, méterenként 45 kitéri f i  Irt <»5 ki ig 
póslahér es vámmentesen, Mina, csikós, koezkázott és 
mintázottakat, damasztot stb. (mintegy l’-Ri külöm- 
böz.o minőség es 2000 külömbözó szili s árnyalatban). 
Minták póslalórduhival küldetnek. iSvájczba ezimzett 
levelekre 1.; kros es levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 1

*) K rovat a la tt kö/.löUoknok som tat (a lm áért sem  alak jáé t- 
rom felelős a  S zóik.

H i r ti e t é s e k.

" îsuT"'' Árverési hirdetmény.
A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság részéről közhírré tétetik, hogy ezen bíróság terü
leten fekvő Novolny Nándornak a selmeczi 1 Gl>7 számú 
tljkbcn A f. 1. 2. sor 138 és 172/b helyr. szám alatt 
foglalt 4/1II. számú ház kert és tartozékaira nézve az 
18DS. évi jaiiiiar-hó  31-éu reggeli 0 órára a selme
czi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál vég
rehajtási árverés beszterczebúnyai káptalannak 1800 frt 
tőke és járuléka ina ít kielégítése végett tüzetetl ki azzal, 
hogy ezen fekvőségek 75-4 Irt. becsáron alul is, a 15 
nap alatti utóajánlatnak fentartása mellett eladatu 
fognak.

Kikiáltási ár 754 frt. adó szerint megállapított 
becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 754 frt, becsár
nak \0% készpénz vagy óvadékképes értékpapírokban 
bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt 90 nap alatt 6% 
kamatostól a selmeczi kir. adóhivatal mint bírói letéti 
pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése 
után haszonélvezetbe lép, tulajdonjog javára azon
ban csak a vételár teljes lefizetése után, hivatalból beke- 
beleztetui fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

Ha vevő az Ígért vételárt a meghatározott idő 
alatt le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelme 
folytán költségére és veszélyére visz árverés elrendel
tetni fog.

Az árverési feltételeknek többi tüzetesebb pontjai 
ezen eljáró kir. telekkönyvi hatóságnál és Selmecz-Béla- 
bánya sz. kir bányavárosok tanácsánál megtekinthetők.

Selmeczen, 1892. évi dcczember-hó 28-án.
Ilcyder. kir. jb iró .

/OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
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Magyarország legolcsóbb és legdíszesebb képes  hetilapja

KEPES CSALÁDI LAPOK
1893. év január-hó 1-én tizenötödik évfolyamába lép; a ma
gyar müveit, de különösen a magyar női müveit olvasó közön

ségnek legkedvesebb lapja.
Családi Lapok a magyar 

lapok között legjobban el van
A Képes 

szépirodalmi 
terjedve.

A Képes Családi Lapok most lépett 
a 15-ik évfolyamába, mi eléggé bizonyítja, 
mennyire megnyerte e lap a magyar müveit 
közönség tetszését.

A Képes Családi Lapok szellemi ré
szét a magyar irodalom legelső Írói nyújtják. 
A szerkesztőség dr. Murányi Ármin, dr. Tolnai 
Lajos és dr. Váradi Antal kézében van, akik 
sem fáradságot, sem költséget nem kiméinek, 
hogy a lap szelleme a művelt olvasók leg
magasabb igényeit is kielégítse.

A Képes Családi Lapok munkatársai 
sorában vannak a többi között : Jókai, Mik
száth, Dalmady, Temérdek, Lanka, Tölgyessy, 
dr. Murányi Ernő, Csorba Á., Pósa, Rúd 
nyánszky, Beniczkyne Bajza Lenke, Bütlner 
Lina, Nagyváradi Mira, Kövér Ilma, V. Gaál 
Karolina, Harmatit Lujza, Hevesiné Síkor 
Margit, stb. stb. hírneves Íróink és Írónőink.

A Képes Családi Lapok minden szá
mában legkiválóbb művészek rajzai és képei 
után kitűnő illusztráeziókat ad.

A Képes Családi Lopok minden szá
mához legjobb íróinktól egy regény teljes 
nyomtatott ivét kapják az olvasók teljesen 
díjtalanul, s igy egy év alatt 5—(5 regény 
birtokába jutnak, melyekhez mindig díszes 
boríték is járul.

A Képes Családi Lopok minden szá
mában ügyesen összeállított sakkrejtvények, 
apróságok és irodalmi ismertetéseket talál az 
olvasó; — s a lap előfizetőinek postájában 
a legszellemdűsabb társalgás folyik az elő
fizetők között; végül

A Képes Családi Lapok minden két- 
hétben külön divatmellékletet ad, a mely a 
női közönségnek minden más divatlapot tel
jesen nélkülözhetővé lesz.

A Képes Csa.ádi Lapok előfizetése egy 
évre 6 frt, felévre 3 frt, negyedévre 1 frt 
5o kr; a ki az egész évi előfizetési dijához 
80 krt küld, 4 regényt, a ki félévi előfizeté
séhez 4o krt küld, 2 regényt, s a ki negyed
évi előfizetéséhez 20 krt küld, I regényt kap 
bérmentve jutalmul.

Előfizetéseket az év bármely napjától 
elfogad és levelező-lapon óhajtásra mutat
ványszámokat bárkinek díjtalanul küld :

a »Ivépes Családi Lapok« kiadóhivatala
Budapesten, Nagy korona-utc§a 20. sz.

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Öehueczbáyáu 1893
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Megjalunik minden vasárnap.

Előfizetési á r a k :
d ”  é » r e ................................................. 4  Irt.
I < » « ..............................................2 „
igy»il ....................................  I „

V Ö R Ö S  F E R E N C  Z.
Kiadók:

J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  . s F i s
» l  illető szellem i közlemény a  ezorkesztíre . az ant 

ped ig  a  k iadókra ozimzendó.

HIVATALOS H IR D E T ÉSE K  D IJA :
1110 szóig 2  ir t., ezentúl m inden  m egkezdett 1011 azónól 50 b rra l több 

MagánhirdeUsek megállapodás szerint számíttatnak. 
N yilt té r bálom  tm á b e s  se ré rt 10 kr.
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Országos lelenczház-egyesület.
Nagy és nemes mozgalom indult meg rtivid- 

tlel ezelőtt a fővárosban, melynek czélja egy 
régi nemzeti mulasztásunkat pótolni, társadal
munknak egy sajgó sebét behegcszteni. A nyu- 
guti kulturállamokban már réges-régen, Olasz
országban és Francziaországbau évszázadok óta, 
látják el az apjuk anyjuk elhagyta kisdedeket 
jótékonyság segítségével, vagy közköltségen.

A középkor szellemének niegfelelőleg kez
detben klastronlokban és templomokban vették 
fel a kisdedeket, kiket titokban egy ott kitett 
forgó szekrénybe helyeztek el többnyire éjnek 
idején. A gyermekeket azután apáezák gondoz
ták a klastrombán úgy, hogy az ilyen gyermek 
a világtól elkülönítve növekedett fel. Ez a módja 
a felnevelésnek nem czélszerii. Egyrészt nagy 
a veszedelem a gyermekekre ha sokan együtt 
vannak, betegségek könnyen átragadnak egyik
ről a másikra. Azonkívül a világtól való elzá- 
ratás nem jól iiat a kisdedek lelki fejlődésére.

Manapság alig van már oly lelenczház, 
melyben a gyermekeket intézetileg nevelik, ha
nem majd mindenütt arra igyekeznek, hogy a 
gyermekek a nép által neveltessenek fel, a igy 
oda jussanak vissza, a honnan kikerültek, olvad
janak a népbe, hogy a társadalom hasznos tag
jaivá váljanak. Az olasz nép annyira szereti 
„madonna gyermekeit" (igy nevezik a lelen- 
czeket,) hogy gyakran ingyen nevelik fel és 
családjuk tagjaivá fogadják.

Ezt a hazafias és emberbaráti eszmét óhajtja 
megvalósítani az „országos lelenczház-egyesület".

Tulajdonképen szégyenére válik hazánknak, 
hogy még eddig nem gondoskodtunk kellőképen 
az ártatlan kisdedekről, a kiknek egyedüli bű
nük : hogy szülőik nyomorognak, könnyelműek 
vagy bűnösök. Hányszor történik meg az orvosi 
gyakorlatban, hogy a jómódú család vézna cse
csemője mellé dajkát kell megvizsgálnunk, a ki 
bemutatja ép, erős csecsemőjét, kit kénytelen 
másoknak kiadni iskolába. Alig múlik egy-két 
hónap és egy vén banya beállít a dajkanő ösz- 
szeaszott, vézna csecsemőt tartva karjaiban, s a 
szegény anya borzadva bontja szét a rongyokat, 
nézi gyermekének puftadt hasát, ránezos bőrét 
és hallja nyöszörgő sírását. Ez a szegény terem
tés már közel van ahhoz, hogy angyallá legyen 
s a főváros, valamint a nagyobb városokat kör
nyező falvakban valóságos angyalesináló ipar 
fejlődött ki, hová olcsó áron kiviszik a gyerme
keket meghalni, annál gyorsabban, minél kevésbé 
pontosak a kialkudott bér fizetésében. Arról vau 
tehát szó, hogy ezek a kisdedek jó ápolásban 
részesüljenek, a mennyire lehet családban nevel
tessenek fel. Ennek kipróbált legjobb módja az, 
hogy az ilyen gyermekeket egy vagy több köz
ponti intézetbe vegyék fel, a hol őket az orvos 
megvizsgálja, s az egészségeseket mielőbb az 
érte bejövő földművesek és kisiparosok nejeinek 
átadja gondozás végett kellő fizetés fejében. Az 
intézetben csak azok a gyermekek maradnak 
vissza, a kik betegek, hogy ott anyatej mellett 
gondos ápolásban részesüljenek. A kiadott 
gyermekekre az intézet, de különösen az egye
sület vidéki tagjainak folyton és szigorúan kell 
felügyel niök. Ez igen fontos, mert ha a gyer

meket kiadják és többet rá komolyan senki nem 
vet ügyet, akkor a gyermekek úgy pusztulnak 
mint az előtt. Épen ennek elkerülése végett 
szükséges, a nemes szivü és jótevő társadalom
nak részvétele minél tágabb körben. Hiszen a 
lelencziigy tulajdonképen közügy és az állam
nak kötelessége gondoskodni az elhagyott kis
dedekről ; azonban nálunk ezt az állam a köz
ségekre rótta, a melyek azután minél olcsóbb 
és igy rosszabb ápolásba adják a gyermekeket.

Tehát a társadalomnak részt kell vennie e 
mozgalomban, ha azt akarjuk, hogy e kisdedek 
jó kezekben legyenek s a haza hasznos polgá
raivá váljanak.

Hazafias és emberbaráti müvet igyekeznek 
tehát életre ébreszteni azok, kik az országos 
lelenczház-egy esti let megal ak itásán fáradoznak. 
Örömmel látjuk, hogy a fővárosnak szine-java 
már is csatlakí >zott a mozgalomhoz, melynek 
czélját fentit röviden vázoltuk. Nem közönséges 
egyletcs dij ez, hanem arról van szó, hogy ezer 
kisded életét megmentsük, és épen ezért a moz
galomnak országosnak, impozánsnak kell lenni. 
S ha a kormány s az országgyűlés látni fogja 
a törekvés komolyságát s az eszme megvalósí
tását, akkor bizonyára kell, hogy erkölcsileg és 
anyagilag hozzájáruljon. És épen azért, mert ily 
nemes és nagy tervről, régi mulasztás pótlásá
ról van szó, kérjük tisztelt olvasóinkat, i>°gy 
csatlakozzanak e mozgalomhoz. E lap szerkesz
tősége szívesen fogad és nyíltan nyugtázhat 
bármely csekély adományt s azt az egyesület
hez (Budapest, kerepesi ut 41.) juttatja, mely 
bárkinek szolgál bővebb felvilágosítással. Sőt e

TÁRCZA.
Ne játsz a szívvel . .

Ne játsz a szívvel szép leány,
Tudod a szív eyy nagy talány,
Nem tudni annak titkait,
Szeretni mégis az tanít.
Olyan a szír, mint zengő lant,
Melynek zenéjét itt alant 
Ember nem érti meg 
S  ha bántod gyönge húrjait 
S  nem érted meg fájdalmait:
A szív majd megreped! —

Távo 1 hói.
Leszállt a nap. feljöttek a csillagok,
Az én babám csillaga is ott ragyog.
Őszi szellő libben Arra, csendesre,
En is sírok . . .  te utánad kedvesem.

Leszállt a nap, sötét lelt az ég színe,
Elvitt engem tőled sorsom messzire,
/>. m pótol léi < d <yyik cs Hág st n ;
Sírok is én te utánad kedvesem.

De hiszen a naj>, ha leszállt, Jel is kél 
S kebelemben a remény is mindig él;
Vissza térek én is falán egykoron, 
l fgye akkor nem kell sírnom angyalom?

Hallania.

Margi t
(É letkép).

Margitimk liivták, tlc mi fiatalok mimlaiiuvian a 
„kis nu llának" szólítottuk. Piuezérleány volt egy kisebb 
borcsarnokban, hová gyakrabban szoktunk járni búfe- 
lejtőre avagy kedvviditóra, hol a pajzán szellem nyűg 
nélkül csapongbatott s csengő poharak közt jó czigány- 
nak vig magyar dalai mellett — nem törődve a hol
nappal kedves tréfák s ólczelő megjegyzések közepette 
gyorsan teltek az órák.

Margit, a kis naiva, is gyakran ült közénk, de 
S ajkain soha sem láttuk a festett mosolyt, szomorúan tel- 
| jesitette kötelességet s ha egy-két fiatal ember pajzá 
! nahb élezet mondott s a jó kedvet a bor is elősegítette 
I - bánatosan szegezte rájuk nagy kék szemeit . . . 
| szemrehányókig . . . eltiltókig.

Varázslmtalom volt szemeiben ilyenkor, mely meg
akasztotta a még csak felig kimondott szót s jelenlé
tében a beszélgetés nem kocsmai mulatós, mint inkább 
előkelő szórakozás volt szorosan az illem halárat közt 
s lm néha-néha jobb kedvben találtuk s résztvett ő is 
eszmecseréinkben — fel-fel villant éles elméje, ritka 
s/.ep képzettsége s ő lett a szóvivő, minden szava meg
fontolt ekkor is. de bájos, elragadó, mondhatnám . . . 
tani ló. Ilyenkor estélyünk irodalmi estélyivé alakult 
át s bármily téren is mozgott eszmecserénk, nem volt az 
előtte (ismer. Ilon s egyesek tévedéseit jóakarata meg
jegyzéssel, avagy gyöngéd de elegáns élezezeI javította 
ki, mely soha sem volt sértő, de mégis megszégyenitő 
s a kikkel egy neháuyunkkal szívesebben társalgóit — 
tanultunk napközben buzgóan, fáradbatlanul. csakhogy 
ilynemű megszégyenítéseit is kikerülhessük.

Egy zord téli este, mikor a sivitó szél dühösen 
söpörte le a háztetőkről a havat 8 az utczákon is csak 
egy-két jól beburkolt siető alakot lehetett már látni s a 
néhány még égő gázláng rémesen világított he a ködös, 
havas éjbe — egymagámban tértem be abba a helyi
ségbe, hol Margit piuezérleány volt.

Benn vig zeneszó mellett többen mulattak s ezek 
tói távol egy szegletben ült Margit . . . fejét kezébe 
hajtva, mintha mit sem látott, mit sem hallott volna a 
körülötte történtekből.

Mellé ültem, köszöntöttem, de úgy el volt merülve 
hogy észre sem vett.

„Margit! — szólitám még hangosabban, látva, 
hogy a mulató fiatalok nem figyelnek oda — miért e 
bú, e bánat ?••

Margit föltekint, rám szegzi nagy kék szemeit, egy 
darabig habozva reám néz s aztán megint búsan hajtja 
le fejét alig hallhatókig suttogva: „ügy sem értene 
meg!“

„De hátha, m-gis — válaszolóm én — látja, én 
magát eddig sem tekintettem pusztán csak piuezérleány- 
nnk, nem tudom miért, de úgy sejtem, hogy bánata 
oka olyan közönséges, olyan mindennapi s mégis oly 
szivs/.aggató !“

„1'g.v van sóhajtó — közönséges, mindennapi 
s mégis szivszaggató!“

A e/igány éppen a „szomorú fűzi" kezdte r á ; ön
kéntelenül reá néztem . . . ő reám . . . s mintha 
villanyütést ereztem volna kiáltottam inkább , mint 
szóltam hozzá:

„Ez a dal a maga élettörténete nemde?!"
„Nem, az csak befejezője lesz."
„Mit gondol — a bűnös életnek nem-e a bűnbánó 

élet a legjobb orvosa?"



nemes egyesület megérdemelné, hogy mulatsa- | 
gok. bálok, tombolák, stb. jövedelmét, vagy 
legalább annak egy részét e e/.élra fordítsák.

Gondoljunk Széchenyi, nagy hazánkfia 
mondására: „Oly kevesen vagyunk, hogy még 
az apa gyilkosnak életét sem kellene kioltani, ; 
mivel magyar"; minél inkább kötelességünk J 
tehát a pusztuló kisdedek ezereit megmenteni!

Dr. Faragó Gyula.

A Selineczbánya vidéki tanító-egye
sületnek alapszabályai:

Folyt, es vége.)
d' Az e g y e s ü l e t  b i z o t t s á g a  s t e e n d ő i :

Az egyesület bizottságát képezik a tisztviselők és a 
közgyűlés által három évi idótariartamra választott hat 
bizottsági tag.

Az egyesület bizottságánál; czélja és feladata az 
egyesület ügyvezetését előkészíteni, és könnyíteni, ne- 
nezetesen: a nevelés és tanítás köréből elméleti és 
gyakorlati tételeket tűz ki, ezeket az egyesület tagjai 
között kidolgozás végett kiosztja s a kidolgozol! tété 
lek megbirálásával egyeseket biz meg.

Mintaelőadások, tartására tautervek, tankönyvek 
és taneszközök javítására, illetve szerzésére nevez ki 
egyeseket.

Pályamunkák kidolgozására anyagot ad, valamint 
fordításokra és költemények értelmezésére bi fel 
egyeseket.

A bizottság előterjeszti továbbá a gyűlésnek a 
könyvtár gyarapítása és jo karban tartása czéljábóli 
javaslatait.

Elfogadja a bizottság a gyűlés előtt két héttel 
benyjutott uj munkálatokat, melyeknek megbirálásával | 
s a bírálatnak a következő gyűlésen leendő felolvasá 
sával az egyesület tagjai közül megnevez egyeseket.

A bizottság a gyűlés idejét és helyét javaslatba 
hozza, végrehajtja a gyűlés határozatait és ellenőrzi 
a pénztárnokot.

A bizottsági gyűlés a szükséghez képest a bizott
sági elnök felhívására bármikor tartozik egybegyülui.

IV. Az cyyesület tagjainak jogai és kötelességei.
Szólási, inditványozási és szavazati jóggal a gyű

lésen csak rendes tagok biruak, más tagok csak ta- 
nácskozmányi jogot gyakorol hatnak.

Minden egyes, szavazás alá bocsájtott tétel felelt 
a jelenlevők általános szótöbbsége határoz; szavazat
egyenlőség esetén az elnök szava dönt.

Minden tagnak jogában áll bármily szabadon 
választott tételről értekezést vagy mintatanitást tartani, 
de ebbeli szándékát a gyűlést megelőzőleg két héttel 
tartozik az egyesület bizottságánál bejelenteni.

A rendes tagok neveiket és állomásuk helyét az 
egyesület elnökénél bejegyeztetni, állomásuk változta
tását vagy e vidékről való eltávozásukat ugyanott be
jelenteni tartoznak. * S

„Ne, ne Ítéljen — riad fői hirtelen, bűnös, az nem 
vagyok! Nem szóltam vólna soha senkinek, soha seuki 
sem tudta volna meg bánatom okát, de látva, hogy 
balul ítélhetné meg . . . önnek elmondom . . . hall
gassa meg.u

„Hallgatom :“
S el kezdett beszélni, olyan fájdalmasan, olyan 

fájdalmasan, olyan szívre hatóan, hogy majdnem a 
könny csordult ki szemeimből s nem lettem volna ké
pes szavait félbeszakítani.

„Azt láthatta eddigi magaviseletemból is, hogy 
nem pinezér leánynak születtem, most sem érzem ma
gam annak, bűnös nem vagyok; életemnek csak egv 
árnya van s ezt életemmel váltottam meg. Nem ebben 
a légkörben nőttem én föl!

Előkelő szüléknek vagyok gyermeke , kiknek 
egyetlen gondjuk leányuk . . . az én boldogságom | 
volt; szegények, ha sejtették volna, hogy az általuk vá
lasztott ut és mód hova vezet!

Neveltettek fényesén, gazdagon, semmiben sem 
láttam hiányt, mit sem nélkülöztem s az udvarlók serge 
vett folyton körül.

Boldog voltam mindaddig, mig meg nem láttam 
Aladárt, egy müveit lelkű, képzelt tintái embert."

Itt megállót! kissé , mintha gondolatait szedte 
volna rendbe, mintha az édes es mégis fájó visszaemlé
kezés akasztotta volna meg szavát.

„Ne féljen, nem fogom untatni szerelmem nagy
ságának ecsetelésével: látja, önök tintái emberek meny
nyivel nagyobb előnyben vaunak e tekintetben felettünk 
tisztességes leányok fölött. Un önök megszeretnek egy 
nőt — nyílt homlokkal, őszinte szavakkal vallhatják 
meg szerelmüket s a legrosszabb esetben is, lia eluta-
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Minden rendes tag köteles u gyűléseken megje
lenni, az egyesület által kitűzött tételt kidolgogni , 
előadást tartani; köteles továbbá az egyesület alapsza
bályait, valamint hozandó határozatait állásának meg
felelő komolysággal megtartani.

V. Az egyesület vagyona.
Az egyesület vagyonát képezik: az alapitó-tagok 

dijai mely összegnek azonban csakis kamatai költhe 
tők el egyelőre; a rendes-tagok évi tagsági d ijai; 
a pártoló-, tiszteletbeli tagok , valamint a jótevőktől 
begyült összegek.

Ezen vagyonból fedeztetnek az egyesület összes 
kiadásai. Az egyesület vagyonáért felelős a péuztáruok, 
a bizottság és az esetról-esetre kiküldött felülvizsgáló 
bizottság.

Az egyesület többi vagyonáért (könyvtár stb) fe
lelős a kezelő és a bizottság.

17. Az egyesület feloszlása.
Az egyesület a közgyűlés határozata folytán s ak

kor is csak a tagok bárom negyedének írásbeli indo
kolt megkeresésére oszolhat fel.

Ha azonban az egyesület működésében kitűzött 
czéljától eltérne a Nagyméltóságú Vallás és Közokta
tásügyi m. kir. Minisztérium az egyesületet vagy ren
des útjára terelve működésében továbbra is meg
hagyja, vagy pedig végleg feloszlatja.

Az egyesület feloszlása esetén az egyesületi va
gyon az orsz. tanítói árvaház javára esik.

Kelt Selmeczbányáu, 1892. július 9-én.
Tuka Antal s. k. Almán Dániel s. k.

egyesilleti ti tk á r . egyesü leti elnök.

44894. szám. „Jóváhagyatik." Budapest, 1892. 
november 5. A miniszter helyett:

Berzeviczi Albei l. 
állam titk ár.

Különfélék.
— Holnap nem lesz irodalm i estély! Midőn 

ezt a u. é. közönseggel tisztelettel tudatjuk egyszers
mind hálás köszönetét mouduiik eddigi becses támoga
tásáért, kérve ezt a jövőre is.

— Irodalmi estélyünk. E hó 9-ikén tartott iro
dalmi estélyünkről a következőket közölhetjük. Az elő
adások sorát Sztanesay Miklós városi alkapitány úr nyitotta 
meg „Margit" czimü müvének felolvasásával, melyet 
lapunk mai számában közlünk. Az életkép csinosan van 
kidolgozva, csattanósan végződik; a közönség tetszéssel 
fogadta felolvasását. Simon Sándor űr érzéssel szavalta 
Sárossy „Ingeborg születése napján" czimü szép költe
ményét. E lapok szerkesztője bemutatóul egy részletet 
olvasott fel dr. Gáspár Peren ez „Negyvenezer mértföld 
vitorlával és gőzzel" czimü müvéből. Bieber Kálmán 
úr kellemesen lepte meg „Simon Judit" szavalásával 
ismerőseit s a közönséget. Faragó Gyula úr a ..Lég 
szebb dal“-l nagy hatással szavalta. Végül a „Lé
giek humoráéra került a sor, melynek kezdete a. 
múlt alkalommal oly általános tetszésben részesült 
Sajnos, ezúttal sem a régieknek sem a felolvasónak

sittatnak — megszabadulnak legalább a kínzó bizony
talanságtól ; előttünk uók előtt ez ut zárva van, sze
rethetünk valakit s ha viszontszerelemre találunk — 
boldogságunkat megapitottuk, de ha nem . . . ka- 
ezérkodás nélkül vallomást nem csikarhatunk ki, pe
dig ha bátorságunk volna hozzá, ha nevelésünk meg
engedne közelíteni ahhoz a férfiúhoz, kit szeretünk, 
ki pedig minket talán észre sem vett 8 ha társasá
gunkba vonzhatnók . . . talán viszontszerelemre is éb
reszthetnék és boldogok lehetnénk.

De hagyjuk !
Megszerettem Aladárt titkon a nélkül hogy be

széltem volna vele.
Nem tudott szerelmemről soha senki, ő maga sem.
Csak ritkán láttam, de csak jót hallottam felőle, 

pedig nem mertem róla kérdezősködni, nehogy gya
nút keltsek. Ablakunk előtt szokott hazajárni s csak 
titkon az ablakfüggönyök mögül lestem meg.

. . . Olyan sápadt volt szegény mindig, sokat 
dolgozott, hogy anyját s nővérét cltarthasa, csekély 
jövedelmét mind családjára fordította, magától mindent 
megtagadott.

Első látásra fel sem tűnt, pedig délezeg alakú 
volt . . . nevét clcintén csak ritkán hallottam említeni, 
mikor városunkba aljegyzőnek kinevezték később, 
mikor neve munkássága és irodalmi munkái által, mert 
ezek által szerzett mellékjövedelmet -  ismertté vált — 
mind sűrűbben és sűrűbben emlegették . . . ezek által 
lettem én is figyelmessé téve reá — munkáit olvas- I 
tara — ezekből mogösmertem szivét, lelkét, tudotná- i 
nyos képzettségét s müveiből megszerettem őt magát.

A philozophusok ezt lélektanilag képtelenségnek 
tartják talán, de velem megtörtént.

Szerelmem iránta folyton fokozódott s szerelmem

(e lapok szerkesztője) humora nem érvényesülhetett a 
dermesztő hideg miatt mely a teremben uralkodott 
Még a zeue is elvesztette hatását, p dig Bánók Feri 
bandája nagy buzgósággal és szorgalommal játszott. 
Az ekkor tapasztaltak alapján elhatároztuk az esté
lyek elhalasztását . . jobb időkre.

— Hcliohzlliiil Ede nyug. r. k. egvh. karnagy e 
hó 13-án 78 éves korában elhunyt. A boldogult bűit 
tetemei ma 15-en d. u. 2 ‘ órakor fognak a halottas 
házban beszenteltetni és a r. k. egyház szertartása sze
rint a „Szélaknai kapu"-n Hili temetőben örök nyuga
lomra tétetni. Béke poraira.

— \  ScliiMO/.bniiyn k e rü ln i bc|eg>< gély/.o 
pénztár igazgatósága folyó lió D. és 12 én Krausz Kál
mán főkapitány elnöklete mellett tartott ülésen szavazat- 
többséggel választotta meg tisztviselőit. Elnök lett Oswald 
Gusztáv, aleluök Glückstahl Gyula, pénztárnok Beru- 
hardi Vilmos, ellenőr Eisele János, orvos dr. Kapp 
Jakab. A pénztár jövő hó elsején kezdi meg működését.

— A welmoczbnuyni pHg. dől- <s zenekor 
állal f. hó 8-áu rendezett havi estély, nem hiába hogy 
megnyitotta a f. évben a farsangi mulatságok sorát 
de ügy előadásra, mint látogatottságra nézve igen szé
pen sikerült. A dalkör 5 négyes énekdarabot adott elő. 
még pedig oly szabatossággal s erővel, hogy az egye
sületnek s Király Ernő karmesternek valóban becsületére 
válik. A nagy számú közönség igazán élvezett, tetszés
nyilvánításának szituui nem akaró tapsokban adott ki 
fejezést. Ezen kívül Czapf Vilmos egyesületi tag több 
kedélyes couplet tel fűszerezte az estét. Ki kell emel
nünk Bánók Feri czigány-zenekarát, mely minden elő
adott cnekdarab után egy zenedarabot játszott s ez 
estén jó renomé-ra tett szert. Meglátszott, hogy cziga- 
nyaink az utóbbi időben nagy törekvést fejtettek ki, 
mert a haladás meglepően volt észlelhető, mi általános 
tetszést idézett elő. Nemzeti zeuekaruuk e szép sikeré
hez örömmel gratulálunk; szolgáljon ez buzdításul to
vábbi munkájukban. Az előadást táncz követte, mely 
reggelig tartott.

— A Hclmeezbáiiyai Hz. Erzsébet egylet.
újabban vett értesülés szerint a lefolyt évben is havi 
segélyben részesítette szegényeit; karácsonykor pedig 
mintegy 150 családnak oszlott ki étel- és ruhaneműt.

Tyúkszem irtó. Filkorn Alaios polgár!őrsünk 
a kinek dipbteritis elleni szeréről több Ízben irtunk la
punkban, újabban egy uj találmányát mutatta be szer
kesztőségünk előtt. Nem más ez, mint tyúkszem irtó 
szer, melylyel eddig még minden kísérlet sikerűit, a 
mennyiben a tyúkszem a szer 7—8 napi használata után 
gyökerestül kivált. A szert Schelle Róbert akadémiai ve
gyésztanár megvizsgálta s az egészségre legkevésbbé 
sem tartja ártalmasnak. A feltaláló egyébiránt bárkinek 
is polgártársai közül szívesen rendelkezésére bocsátja 
ingyen. Kinek tehát fájdalmat okoznak tyúkszemei, az 
könnyen megszabadulhat most tőlük; itt az alkalom.

— A kir. tanfelügyelő jelentéséből, melyet 
Szabó Géza kir. tanfelügyelőnk múlt év deczember ha
váról közigazgatási bizottságunk folyó hó 10 diki ülése 
elé terjesztett, kivesszük a következőket: Selmecz Béla- 
bánya területén volt ü —12 éves mindennapi tanköteles

iránta nem volt köznapias. Őrülten szerettem Őt s nem 
volt alkalmam vele egy szót is váltani ; fényes esté
lyeinkre nem volt hivatalos s mig a divatmajmok üres 
bókjait hallgattam , mindig csak ő lebegett sze 
meim előtt.

Két évig szerettem őt igy titkon senkitől sem 
sejtve s folyton csak a vigasztaló remény által fentartva. 
Ekkor hallottam meg, hogy Aladár jegyben jár egy 
tisztes polgárleáuyuyal . . 3 hónappal rá meg is tör
tént az esküvő.

Többé nem volt egy nyugodt perczem sem, ideg
beteg lettem s vádoltam önmagam, hogy miért nem 
volt bizalmam szülőimhez, de ösmerve ezek nagyravá
gyó és nagyzó törekvéseit és ezóljait, faggató kérdezős- 
ködéscikre, melyeket pedig igaz szeretettel intéztek 
hozzám - mindig kitérő választ adtam.

Meghűlihödtem érte !
Eleiemnek ez egyetlen árnya nőtt, folyton nőtt 

' s eltakart utoljára engem is egészen.
. . . Mikor Aladár menyasszonyával megesküdött 

az nap kérte meg kezemet egv gazdag és fényes nevű 
gróf: szomorúan fogadtam férjemül, de neje lettem. 
Egyetlen egy pillanata volt életemnek, melyben meg
feledkeztem magamról, melyben Aladár iránti szerelmem 
fékezhet lenül nyilatkozott s ez döntötte cl sorsomat.

Esküvőm után nemsokára férjein fürdőzni vitt. 
Még jól emlékszem minden legapróbb körülményre is.

Aladárt még mindig forrón, nagyon forrón sze
rettem s szeretem még most is.

Egy kellemes nyári napon férjemmel a sétányo
kon sétálgattam; egyszer csak szokásom ellenére, de 
valami kimondhatatlan kényszerítő hatalomtól ösztö- 
nöztetve -  hátra nézek s látom, hogy mögöttünk ne
jét karján vezetve jön Aladár.

IV. évfolyam. 9. szám.



Utó, 13—Ift éves ism Ilii lanliöloles 857 A tankftlv 
1,-si'k Összes széni a 250H, vagyis a likosoig n-ur." -a. 
Hzek Ultelil ián '■lelni isknléba . :lu,. . .Ul tin iskoláiul 
041, léw  népisk ilkba '"ány U , kiiz pi.unióba m  Hu, 
ipáros     b I. ulsiilbkii ki'ívskidulnii Isko
lába 10 i azaz a tankötelesek 711'8-1%-a. Az iskolák 
száma 14. jellegre nézvo viilaiiioiini i felekezeti, éspedig 
rom. katb. H, Ag. ev. ö, izranlila ; fokozat szeriül 13 
e lemi, 1 felső népiskolu, 1 ft- » 2  leányiskola. Tani- 
latiak ezen iskolákban magyarul 3, lól-magyarni li ben. 
A nem magyar tannyelvű iskolák Mizltl endiiiéiiyiiyel 
taníttatott a magyar nyelv í iskolában. A lanitók száma 
ÍIO volt; 23 föl ti, II nö képesini okiiiánynyal bírt 30. 
A magyar nyelvel oktatói képességgel bírta 21), nem 
bírta 1 tanilő. A tanítók fizetése az összes iskolákban 
eléri a törvényes minimumot.

-  Rejtélye* ideaen. Rendőrségünk bárom bél 
dőlt egy rejtélyes embert tartóztatott le, a ki magát 
deinte framziának, majd angolnak mondta s később 
kisült róla, hogy spanyol. Fogságában türelmes, teljesen 
szótalan, nincs mondani valója senkihez. Csak egyszer 
szólalt meg ittléte alatt, midén egy valaki spanyolul 
szóllitóttá meg. Ekkor egyebek között azt a badarságot 
állította, hogy ó Anglia, Franczi a ország és Spanyolor
szág szögletén született; honnan 14 év előtt távozott el, 
nejét r 7 gyermekét hagyva ott stb. Rendőrségünk meg
tette a kellő intézkedéseket, kilétének s illetőségének 
kinyomozása iránt s igy hihető, hogy rövid idő múlva 
meg lesz fejtve a rejtély.

Közli! író ié t el A ragadós tüdőlob Selmecz- 
Bélabánya törvény hal ósági joggal felruházott szab. kir. 
város területén 8 különféle fekvésű majorban hatósá
gikig constalállatván járványosnak mondatott ki mi
nek következtében az 1888. VII. t. ez. s ennek végre
hajtásáról szóló -KM)(J0/188b. sz. Minist, Kend. értelmé
ben közhírré tétetnek illetőleg rendeltetnek a következők:

1. A szarvasmarba állomány istállozása oly koppén 
foganatosítandó, hogy a törvényhatóság területen levő 
szarvasmarhák egymással ne érintkezhess nek és a ha
tárból ki ne hajtassanak. 2. Takarmány fele és tárgya 
kiszállitatása tilos. 3. a lakósok (Viliivatnak, hogy a 
birtokukban levő szarvasmarhákról szóló marha leveli
ket a rendőrkápitányi hivatalnak haladéktalanul szol
gáltass. v be. 4. Mészárosok és márkakereskedőknek 
a törvényhatóság területén levő istállókba he menni 
tilos. b. Kagadós tüdőlobban beteg állat teje csak for
ralva használható, hőre és szarvai pedig csak szabály- 
szerű fertőlenités után hozhatók forgalomba illetőleg 
használhatók fel. 8. Közös legelők, itatok használata 
eltiltatik. 7. Az e törvényhatóság területén levő Összes 
szarvasmarha , mint fertőzés gyanújában álló

értékesíthető és fogyasztásra bocsátható ugyan 
e törvényhatóság területén helöl , de a levágatásra 
a rendőrkapitányi hivatal , mint I. fokú állat
egészségügyi hatóság engedélye nyerendő ki s a
vár. állatorvos a levágatásánál felügyeletet, köteles 
gyakorolni. 8. A lakósok kötelezlotnek a gondozásuk 
alatt álló állatoknak belső megbetegülését avagy elhul
lását haladéktalanul a rendorkapitányi hivatalnak be
jelenteni. Az ezen intézkedések ellen vétók az 1888.

Mikor igy hirtelen megláttam őt — boldogságom 
elvesztett „upjőt, ffllS.'ázk odtam . . . megremegtem s 
őrült gondolatok czikáztak agyamban, kiszakítottam 
magam ámulo férjem karjai közül s rohantam vissza 
. . . feléjük s Aladár előtt feléje terjesztve ölelő kar
jaimat egy rémes ,.Aladár !•• sikoltással összerogytam.

Többet nem tudok magamról.
Mikor föléledtem . . . férjem haragos és szánó s 

több körülálló kiváncsi tekintetével találkozott tekinte
tem . . . Aladárt kerestem szemeimmel, de őt már nem 
láttam ott . . . Átlátva, hogy veszve vagyok mert csa
ládi nevének tisztaságára féltékeny férjem nevén fol
tot ejtettem -  örült erő duzzasztotta karjaimat, mit 
csak a szégyenérzet kétségbeesése adhat s félre lökve 
mindenkit, ki visz warlani akart . . . rohantam fékez- j 
hellénül előre, hogy hová nem tudom, szaladtam be az í 
erdőkbe . . . hegyen, völgyön át . . . ruhám a tüskék ! 
bokrok összetépve, kószált hajjal rohantam v: rés láb
bal előre , csak el . . e l! . . . hogy soha s aki se
lásson többé.

Nem tudom, követtek e, üldöztek e, de sikerüli ! 
elmenekülnöm s hosszú kínos bolyongások után, kínos 
láztól gyötörve, embereket kerülve, belső kaitól fájda 
lomtól üldözve idejutottam s most pinezérleány vagyok

Ugyebár olyan közönséges, olyan mindennapi s 
mégis olyan szivszakgaró ! — Megértette!?

Zokogva borult a leritetlcn asztalra, majd gör
csösen felugrott s kiszaladt . . . az ajtóból egy r szeg- 
mulató visszahívta : „Margit! ezigarettát !! s Margit . . . 
hozott ezigarettát. . . .

ív. évfolyam 3. szám
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Vil. t ez. I4ti és 14!' ai alapján 3 hónapig terjed- 
hetó elzárással, eset! g egyevig terjedhető fogl.uzz.il 
es 10UU írtig (erjedhető péuzbüntetés&cl bűntetteim 
fogunk. Selineczbúnyán 1893. január 9-éu. A rendőr- 
kapitáuyi hivatal, unni 1 állategészségügyi hatóság.

•s z t a n e s a y  M i k lós, li. alk.
— \  isH/alj. /.ihi jel, m i. | | h ;i ü/.. Katalin 

templom lélekharangja megszólal, azonnal megnep.-sűl 
a templom bejáiaia előtti kis tér Kosárral, űzzél, kan
nákkal síelő cselédek, műhely bő Mildötl inasok, isko- 
latiul kiszabadult gyei ekek raja . soportosúl ottan, várva 
a harang elnémulását s a liaraugozónuk lejövetelét, ki 
a halott nevel ilyenkor kikiáltja Hát eddig meg rendeli 
van u,*,iden, mert a kegyeid szép ereny, s hu ezt a 
halottaknak megadjuk, keresztényi dolgot eselekszüuk. 
Ámde az eppeu a hibáztálandó. es azt mondjuk mi 
\ isszataszitló jeleuetuek, a un a uév kihirdetése után 
következik. Ekkor ugyanis kicsinye-nagyja oly éktelen 
lármában tör ki, s oly ürümrivalgással szalad szét, sivitva 
nevetve, mintha valami komédiának a jöveteléről nyert 
volna értesítést. Ha a halott valami egyszerit családnak 
volt tagja, akkor még a kicsiny les, a I'umigálás, a gúny 
hangja is bele vegyül a zsivajba!

— Egy In tű Iliin  tt. Arra mar van eset a világ- 
történelemben, l.ugy az „y ■' betű miatt irtó liaborát 
kezdtek ogymá. ellen Krisztus követói; de begy az 
nr ‘ belli miatt a XIX ik század vöge felé bcesiiletsér- 
tési póri indítson valaki felebarátja ellen, ezt nehéz 
elhinni. Pedig a dolog igy áll. Nem rég ugyanis víg 
poharazás közt löltütle néhány fiatal ember az estél, 
miközben egyebek közt egy lopás esete is szóba kerüli. 
Mar el is feledték az esetet, mikor az egyik mulatozó 
a konyhában megfordulva visszatér a vigadozók közé s 
azt hallja, hogy u  ülök kelteje bizalmasan összedugja 
fejét s reá czélozva tesznek megjegyzéseket. Ez a szó: 
„orgazdau megütötte a fülét a gyanakvónak, haragra 
lobban s úgy megütötte ó a bizalmasan uevetgélők 
egyikének a fület s vele együtt arczát is, hogy ebből 
aztán általános harcz támadt. 8 a vége e harcznak 
most a selmeczbáuyai vagy a korpouai bíróság ele kerül 
hacsak a félreértés magyarázatát a konyhában járt M<>- 
riez tir, a ki orrának nagyságáról ismeretes el nem 
fogadja, Ellenfele ugyanis nem orgazdának hanem 
ori-gazdának mondotta, czélozva az ő orrának nagysá
gúra és ebből eredő hamis voltára. Ez utóbbi megjegy
zés annyira liizelgett Móricz urnák, hogy mint halljuk, 
kész dáliáni a vádaskodástól, sőt már áldomást is spen- 
dirozott.

— A korpouai t;ír*)i»o*tclycket rendező 1>i- 
/.olt•'ág Korponán a Vendégfodadó nagy termében 
1*9.>. évi január-hó 22-én a Ill-ik és február-hó 12-én 
a lV-ik estélyét fogja megtartani. A Ill ik estély mű
sora: 1. A vízről. Előadás a terniésze(tudományok kö
réből; tartja llyross .József úr. 2. Minek is van a szív, 
s a szívben szerelem. Irta Tóth K., szavalja Urbanszky 
Ida k. a. J>. Júdáv Irta M K., felolvassa Kögl Mariska
k. a. 4 Házassági ajánlat. ^Monolog) Irta Gárdonyi G. 
előadja Turnay Sándor úr. A I\r. esiély műsora: „A 
nők az alkotmányban.;, Vígjáték, irta Szigeti József. 
Belépti dij : személyjegy 1 írt, családjegy 2 frt 50 kr. 
A tiszta jövedelem fele részben a szegénysorsu iskolás 
gyermekek felsegélyezésére, fele részben pedig a kor- 
ponai kaszinói könyvtár gyarapítására fog fordiitatni. 
Mindkét estélyt táncz követi.

— lloiiv étkeztek a régi m agyarok? A Dél
magyarországi Közlönyben olvassuk : a régi magyarok 
a XVII. században asztal terítésével nem sokat ezere- 
móniáztak. Az abroszra odateltek s asztalkendővel 
letakarlak egy czipól, melléje egy kanalat, néhány 
tányért a főhelyre s a terítés meg volt A villát és 
kést mindenki magával hordta. A férfiak övükön, a 
uók pedig bosszú zsinóron. Marhahúst ettek sülve, 
főzve, tormával, petrezselyemmel, mártás nélkül tokány- 
nak és vctivozénok. Különösen gyakran került az asz
talra káposzta, oiasz káposzta, tök, borsó, lencse, ár
pakása. murok kisérctében. Ettek mustos pecsenyét, 
a mi úgy készüli, hogy szőlőszemeket főzlek meg luis- 
lében. A borjú, bárány, disznó, malac/, kappan, lúd, 
kacsa süliek ■' kaszált, s/egfuves, eles, édes. törött, 
zöld. fekete, sajtié és zutfa nevű mártásokkal ették; 
csaknem mindenik niáriásnaU bor volt cgy:k kelléke s 
különböző fűszerek. A ludas kását már akkor ismertek. 
A vad pecsenyék öntözésére általában vajat szerettek 
alkalmazni. A különböző salátáknak, uborkának is volt 
kelété: a veres káposztával egyetemben. A gombát, 
spárgát meg a n tket külön elkészítve etn k. Két na
pol a régi szokás szerint biijtóliek. Ilyenkor semmi 
liusnemü nem került az asztalra. A főzeléket ilyen na 
pókra vajjal és tejjel készítették. A bal is egyik ked
velt czikke volt elődeink asztalának. Ismertek minden 
féle belföldi es tengeri halai, ettek a rákot és a csigát 
is A tészták között is nagyon sokat találunk olyat, a 
mit borral készítettek el. Levest meg nem ettek a XVII. 
században rendesen, hanem csak úgy néha napján s in
kább az ország nyugati részén. Az ebédet, vacsorát akko-
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riban is sajttal, vagy gyümölcsösei vgozték, mint most. 
Különböző gyümölcs került asztalra. Ezek között kedvelt 
volt a füge és a nagybányai gesztenye.

— A ilirtci'itifcz pii«*eif.i*ni. A „Magyar Hír
lap-4 megkereste a megyei orvosokat az iránt, hogy 
megyéjükből statisztikai adatokat küldjenek be hozzája 
a difteritisz pusztításáról s egyúttal véleményt is ad
nának a betegség elleni wé Kezes módjáról. E felhívás- 
nak az lett az eredménye, I ogy eddig 25 megyei orvos 
felelt meg annak. Az eredmény a következő : az 1892. 
évben 25 megyében és Budipesten 23070 megbetegedés 
és 9137 halálozás konstatabalottjjhivatalosan. Érdekes u 
niegyék szerinti kimutatás is, melyet a M. H., ez a leg
szentebb napilap beszerzett. Ez a következő :

M D i f t e r i t i s zM e g v e gbetegedós halálozás
Békés 1048 405
Baranya 2000 16C0
Törd a 122 86
Csanád 1900 750
Komárom 600 250
Szatmár 350 140
Hunyád 229 108
Heves 300 92
Pozsony 439 154
Sopron 152 104
Feher 184 58
Ugocsa 188 50
Szilágy 25 13
Borsód 1259 732
Turócz 9 !>
Toron tál 4U41 1388
Besztere/.e-Naszód — 83
Jász-Nngy Kun Szolnok 2940 898
Liptó 200 38
Moson 240 98
Bars 2884 1152
Zala 5 2
Vas 415 130
Temes 8(54 355
Udvarhely 87 14
Budapest 2310 697
— Amerikai rövidhírek. Az „Amerikai Ni

/.élői-4 egyik számában egy csomó rövidhírt tu'.i unk, 
melyek a maguk tarkaságában igy következnek egy
másután: Clmiában húszszor annyi kőszén vau, mint 
egesz Európában. -  Japa nban mindkét kézzel tanít
ják írni a gyermekeket. Amerika népesedése na
ponkint átlag 7000-el gy irapodik. — A billiárdot a 
franeziák találták fel a XV-ik században. - Az in
diánok közül — tapasztalat szerint egyharmad tü- 
dösorvadásban hal el. — Közép-Afrikában 10 pák haj- 
tűért egy asszonyt lehet kapni. -  Az Egyesült-Álla
mokban 40,000 kőolaj-forr is van, melyekből naponta 
130,000 bordót töltenek meg. — New-Yorkban 1304 
és az egész országban 4201 milliomos van. — Az egye- 
sült-Államokban 7.470.040 néger van. — Patei suliban 
egy Gibbs nevű fiatal ember fogadásból 100 papirszi- 
várkát szilt el, a nélkül hogy egy is kialudt volna. — 
Ballonban I I . éves koráiéin halt el Stantou Erzsébet 
asszony. — Az utóbbi 3 i v alatt az Egyesült-Államok 
kormánya 30.090,000 hold földet v asárolt meg az indiá
noktól. —

— Az uj p é n z .  A hivatalos lap a tn. kir pénz- 
ügyminisz temek egy hirdetményét közli, mely a ko
ronaérték érmeinek leírását tartalmazza. A hirdetmény 
a pénzek leírásán kívül, még a következő intézkedé
seket tartalmazza: Minden fizetés, a mely ausztria 
értékben, -  még pedig akár nem abban -  teljesítendő, 
a fizetésre kötelezett fél tetszése szerint koronacrtékbeli 
aranyérmekben is teljesíthető olykép, hogy a husz-ko- 
ronás aranyérme liz osztrák értékű forinttal, a tiz-ko
ronás aranyérme pofiig fit ausztriai értékű forinttal szá
mítandó. Ugyanez a rendelkezés kiterjed az egy-koro
násokra és a koronaérlékre szóló nikkel és bronzér
mekre is, olyképen, liogy az cgy-koronás ötven, a 
busz-filléres tiz, a K«*t filléres egy, az egy filléres fél 
ausztriai értékű krajcárral számítandó, figyelemmel 
mindazonáltal az idézett 1892. évi XVII. t. czikk 19. 
§ ában ez érmekre nézve megállapított fizetési erőre, 
a mely szerint a maganyforgalomban senki sincs köte
lezve egy koronásokat busznöt forint, illetőleg ötven 
korona, a koronaérlékre s/.óló nikkelérmeket öt forint 
illetőleg liz korona, bronz. rincket ötven krajezár, ille
tőleg egy korona összegen túl fizetésül elfogadni. Az 
állami és egyéb közpmztárak ellenben fizetésül az 
egvkoronasokat korlátlanul, a nikkel- és bronzérmeket 
öt lóriin, illetőleg tíz koronáig terjedő összegben köte
lesek elfogadni. Azonkívül ezek az érmek az annak 
idején .- czélra megjelölendő állami váltópénztáraknál 
kívánatra ért kp. nz ellenében a megállapítandó köze
lebbi módozatok mellett bevállandók lesznek. Végül, 
a hirdetmény különösen figyelmezteti a közönséget, hogy 
ez időszerűit a monarchia mindkét állam ábau csak 
a huszkoronás arany ertékérmek vannak forg alomban. 
Az egyes érni nemek forgalomba hozatala külön közzé 
fog tétetni. Ezzel a hirdetménynyel az uj pénz formai
lag is forgalomba helyeztetett.

S/Janc-ay MíMőh.
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— Szeretlek! Egy tálján, ki úgy látszik nem 
ismer a mi szép közmondásunkat: :l csókot gyakorold 
és iu magvarázd! — nagy szorgalommal kereste össze, 
hogy fejezi ki huszouiugy nyelv azt a legedesebh szót: I 
szerellek! Hogy vall szerelmet a hoteutotta, az eszkimó, j 
a torok, a görög, Kamcsatka es llidosztánia lunszttlötte ( 
s végül — a volapllk It! köz IjllU a tálján szerelmi 
szótárát, melynek bizonyár:: imgörülnek Honitok «s 
Júliák, kiknek n világ minden nyelve kevés kifejteni ( 
azt a mi tulajdonkepen kifejezlietetlen: Olasz, spa- j 
nyol es portugál nyelven : amo, görögül: agliapo, ne- i 
mettll: ieb liebe, oroszul: livublion, fransziául: j  aniié, j k 
angolul: i lőve, holland nyelven: in mánk, dánul : 
jég eisker, svédül: jag alsker. lengyelül: koehám, hask 
nyelven: uiaitzsendet , törökül: sere gorum, arabul 
i Algírban i : nehobb, arabul Egy ptomban): nefol; per
zsául : driist darem, örményül: gasirent, hiudostani 
nyelven : main boita, kammbodsehi nyelven rbvdöm 
grelaid, annamiti nyelven: toe thie o ng, hinai nyel
ven : o-no hi-bonaw. japánul: watokusi wa suki masu, 
wolof nyelven : sopa na, malnji nyelven: sahya suka, 
volapük nyelven: lofob. Hogy az összeállítás meny
nyire alapos és mennyire meghízható, kiderül abból, 
hogy mi magyarok a szerelmi szótár alapján igy val
lunk szerelmet: va r o k .

— I j  lám páiul. Saját tapasztalatából tudja 
mindenki, hogy a lámpabél egyenlőtlen lemetélése az i 
üveghengert veszélyezteti. London immár eléghetctlen j 
lámpabeit találtak fel, mely egy finom sodronynyal i 
körülvont fémkeretből áll, melynek belseje itatós anya- \ 
gokkal, mint csepfl, kender, asbest stb. van megtöltve 1 
Az igy előállított bel egy belhüvelybe van beillesztve, j 
mely azon túl terjed ; az olaj a osö\ün át a rostos ; 
anyagra felszívódik. A belet egy nyéllel lehet a hű- j 
velyben emelni vagy sülyeszteni. Harris E. londoni la- i 
kós e találmányra szabadalmat nyert.

— A zseb-záró-készülék. A zsebek tágas nyi- | 
lása különösen a női ruháknál, kedvező alkalmat nyújt 
a zsebmetszőknek művészetük gyakorlására. E nemes 
művészet gyakorlásának meggátlása czéljából Kaim 
Lipót berlini lakos egy zseb-zaro-készülekre szabadal
mat kért. A zsebtolvajok e meczenásának találmánya 
lényegileg négy egymással igazgathatólag összekötött 
szárból áll melyek a zsebnyilást körülveszik ; ba a szá
rakat összecsapatjuk, ekkor a két alsó szárat össze
tartó kapcsolással a zseb záratik.

— .Nedves falazat. Úgy a tudomány, mint a 
gyakorlat bebizonyította, úgy csaknem minden háznak 
falai az év folyamán több kevesebb nedvességet szív
nak fel a talajból, mely az épitó anyag likacsosságá
nál fogva gyakran az épület legmagasabb részeibe, ve
zettetik. Számos házban ez az oka a házi gomba és 
penészképződményeknek és azon sajátszerű penészes 
szagnak, melylyel a régi házakban oly gyakran talál
kozunk. Uj építményeknél a talajnedvességnek ezen 
felszállilását igen csekély költséggel el lehet távolítani 
az átlát, hogy az alapfalakra, mintegy az alsó párkány- 
zat magasságáig, egy réteget falazunk mely a vizet át 
uem bocsájtja. E czélra szolgálnak a Andernaeh-félc 
asfalt különítő- lemezek és rétegek. Ez ismert óvrend- 
szabáIvóknál érdekes körülmény az, hogy a babiloni 
romok mutatják, miszerint ezen eljárást már 3000 év
vel ezelőtt ismerték.

— Ablaküveg összetörhet len pótlója. Az ab
laküveg könnyen összetörhető voltánál fogva sok czélra 
nem alkalmas, inig a tükörüveg igen drága. Pickhardt 
Gusztáv bonni (Kajna mellett) lakós, tektorium elneve
zés alatt egy gyártmányt hozott a forgalomba, mely 
hivatva van sok esetben az üveget pótolni. A tektorium 
galvanizált sodorouyszövényből áll, mely sajátságosán 
preparált anyaggal vonatik be. A fénysugár ezen a tö
megen keresztül hatol, inig a napsugár megtörik, en
nélfogva nem átlátszó. A tektorium szívós és nyulékouy, 
hajlítható törés nélkül, vízben nem oldódik, a uapsu 
garak nem puhítják meg, a szélnek és az esőnek telje
sen ellenál és a nagy hideg sem okoz benne kárt, te
hát az időjárás nincs semmi befolyással rá. Mivel a 
tektorium rósz melegvezető, azért némely czélra előnyö
sebb az üvegnél. Súlya csekély és igy semmi akadályával 
nincs összekötve használata, úgy hogy bizonyos körül
mények között a tetők fedésére is alkalmas. A tekto
rium csekély költséggel festhető, úgy hogy a színes 
üvegek pótlójául is használható. Ollóval igen könynyen 
tetszésszerinti darabokra vágható és fára szegelhetó. 
Erőszakos sérelmek csekély fáradsággal ki javíthatók.
A tektorium ezélszerüen használható gyárak ablakaira, 
felső világossági ablakokra , növényházakra, meleg
ágyakra, vásárcsarnokokra, verandákra, szállítható épít
ményekre stb.

- Aranyhoz hasonl i öt vény. Az amerikai 
lapok által nagyon dicsért ilynemű ötvényt kapunk, 
ha 100 súlyrész olvasztott rezet és i> súlyrész antimon 
bensőén összekeverünk es azután faliamat, magnéziu
mot és szénsavas meszel adunk a keverékhez. Az öt
vény kovácsolható, hengerelhető < s forrasztható és a 
fényezés után az aranyhoz hasonló. Az aranyszin nem 
változik ammóniák és sav tartalmú gőzök befolyása 
alatt sem. Az ilyen ötvény kgrjánnk előállítási költ
sége 120 frl.

0 s a r n o k.
ve mindvégig!

(Mi

Szere
— Eredeti regény egy kötetben.

Írni: M olnár <«.> n la .
(Folytatás.)

A temetőben lassan eresztettek le a koporsót a 
kriptába, mely családjuk tulajdona volt. Kiara ekkor 
latta, lio^y szeretett apja mar sírni sem tud, de vonásai 
egészen megmerevedtek, ajka elkekült, mintha az elet 
tovaszállt volna testéből. Ekkor rajta is óról vett a sírás, 

yja nevét, aztán többre már uem emlé
kezett.

Klára elájult es két hónapig feküdt rettenetes láz 
martalékaként. A bánattól sújtott apja anyai kitartással 
virrasztóit mellette egyik nagynénje önfeláldozó társasá
giban. A kis leány felgyógyult, de sokáig lábbadozott.

Dr. ilortalánnak nem maradt más vigasztalása,
' mint gyermekének gondos felnevelése. Imádta leányka 
i ját, kit anyja féltékenyen bízott gondjaira és felesége 
[ halálos ágyán kifejezett óhajtása szerint gyermekét zár 
1 dália adta, hogy ott a bit magasztos intenezióiban ré- 
I szesüliiessen és katholikus szellemben nevelkedjék.
) Klára bosszú uyolcz évet töltött a zárdában, rne 
j lyet kedvelt és hol a többi leánykák társaságában jól 
; találta magát. Apja minden héten felkereste és igen 
j örült a hallott dicséreteknek, melyek szerint a leányka 
í természetes eszével és kimagasló szellemi tulajdonaival 
J messze túlszárnyalta társnőit, kik ennek daczára is sze- 
: rették, mert nem volt büszke, de jószívű, udvarias, ne- 
' uemeslelkű, mint boldogult édes auyja.

És ez a tudat boldoggá tette apját, ki alig tudta 
elvárni az időpontot, mikor gyermekét felkereshette, 
hogy aztán ajándékokkal kedveskedjék neki. K ara 
mindannyiszor örült, mikor atyja megjelent a zárda 
ócska, regi falai között. Mintha vele fény és napsugár 
költözött volna be rövid ideig a zárda ódon épületébe 
hol a porszemek is régi, százados történeteket látszottak 
mesélni az elmúlt idők viharos napjaiból. A komor fa
lak, mintha ilyenkor barátságosabbak lettek volna, 
mintha verőfényes, üde tavaszi napsugarak kaczagná- 
uak a szobák homályos ódon szagú légkörében, ha apja 
mellette volt.

Az a tudat, hogy édes atyjának kedvez és tesz 
nagy örömet, ha szorgalmasan tanul, módfelett kitar
tásra és türelemre serkentette a leánykát, ki az évek 
haladtával nemcsak magasztos szellemi kincsekben gya
rapodott, de szépségben is fejlődött, mint egy jól gon
dozott rózsatö.

Tizennvolcz éves korában a legszebb hajadonná lett.
Elérkezett az időpont, mikor Hortalán utolszor 

látogatta meg gyermeket a zárda komor falai között.
Megköszönvén a fejedelemnőnek szívességét , melylyel 
szeretett leánykáját elhalmozta, elbúcsúzott a derék nő
től magával vivőn Klárát, ki sirt, mikor ott kellett 
hagynia a megszokott helyet, az ismerős termeket, hová 
annyi édes emlék fűzte, hol nyolez éven keresztül oly 
annyira boldog volt fiatal leányos illúzióiban.

Visszatértek a szülői házba, hol atyja aztán egy 
nap kifejezte óhajtásait ígyeu a leányka előtt.

— Kedves gyermekem, boldogult édes anyád 
óhajtása szerint immár befejezted volna nevelésed szel
lemi részét és most, mint magyar honleányhoz illik, 
teljesitenecl kell Laura nőnéd gondos vezetése mellett 
neveltetésed második részét, hogy nemcsak tanult, okos 
de egyúttal gondos és háziasán nevelt asszony is vál
jék belőled.

Klára módfelett örült ennek és miután szeretettel 
megcsókolta apját, rögtön felkereste Laura nénjét, ki 
különben apja testvére volt, egy özvegy asszony, aztán 
az Ó oktatása mellett csakhamar megkedvelte a gazd- 
asszonykodás művészetét.

Ilortalánék nemsokára megnyitották estélyeiket 
melyek keresettek lettek, hol a város intelligens fiatal 
partijai egyaránt udvarolgattak a házi kisasszonynak, 
ki rendkívüli szépsége mellett, remek zongora játéka 
és iskolázott szoprán hangájval nagy élvezetben is ré
szesítette a hallgatóságot. Különben tudták róla, hogy 
pompás gazdasszony is, ki nem szokott otthon unalmá
ban botor regényeket olvasni, hanem részt vesz a ház
tartás vezetés nagy feladatában is, melyet uénje nagy 
megelégedésére aztán pompásul teljesít.

A férfi világ tömjéuezte és dédelgette, mint szok
ta teuni kedvenczeivel. Egy egy mulatságon a legtöbbet 
ő tánczolt, mintha a mulatság bájos tündére egyedül ő 
lett volna, felé repültek a sóhajok, kérő tekintetek.
Hanem úgy látszott, hogy a leányka Laura néni gon
dos felügyelete alatt nem gyűlt lángra senki iránt sem, 
bár sokan voltak, kik előkelő állásuk és növök által 
okozott prestige-ök tudatában kezet kérték, kiknek az
tán Laura néni mézes szavak kíséretében adta meg a 
visszautasítást. De ezen urak nem vonullak vissza a 
küzdtérról, hitték és remélték, hogy erős kitartás és 
huzamos!) udvarlás mellett elnyerhetik azt a kedves 
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teremtést, ki olyan volt, mint a feslő rózsabimbó a 
nagyszerű tavaszi nap aranyos világításában.

A várost nemsokára bibetetleu hit futotta he, mely 
nagy megütközést és még uugyobb bámulatot keltett 
olyan helyeken, hol sokat szoktak foglalkozni mások 
ügyeivel.

Hortalán Klárát eljegyezte Szombatin' Vilmos rop 
pánt gazdag magyar földbirtokos. Ez igaz volt és bár 
akadtak hihetetlennek, kik fejökoi csóválták e hir hal
latára, teljesen megfelelt a valóságnak.

Úgy történt az egész. Szombathy Vilmos sokat 
járt Ilortalánék házához és nem is udvarolt a leánynak 
bár rendkívül megszerette a gyönyörű leánykát, hanem 
az apjának járt kedvébe, kit mar esztendők óta ismert. 
Különben olyan negyvenöt év körüli szikár, magas, 
csontos ember volt, halavány arczezal, beesett szemek
kel, nem szép inkább közönséges arezával. Kellemetlen 
kli séi-t enyhítette ama körülmény, hogy milliomos em
ber, gazdag földbirtokos volt, kinek remek és óriási 
uradalmai vannak az alföldön és a felvidéken.

Keveset beszélt Klárával, ki nem is szerette.
Egy nap azonban apja meglepte leányát a zon 

goránál és midőn megkezdett darabját a leányka bevé
gezte, az öreg úr igyon szolt leányához:

— Klára gyermekem, beszélni akarok veled.
— Hallgatom kedves atyám!
A leányka szeretett édes jó apjára tekinteti cso

dálatos kék szemeivel.
Az öreg egyet-cgyet köliécselt, aztán igy szólít: 

— Édes gyermekem, immár betöltötted tizennyolezadik 
élet évedet és elérkezett az ideje, hogy férjhez menjél, 
hogy jövőd bisztositva legyen. Apai gondos körültekin
téssel próbáltam kiválasztani udvarlóid közül azt, kire 
leginkább szerettem volna bízni szeretett gyermekem 
boldogságát. A sok fiatal ember között nem találtam 
olyant, ki nekem tetszett volna és kinek nejeként sze
rettelek volna látni. Fiatal, könnyű vérűek mind, kiket 
az élet nagyon is hozzá szoktatott a gondatlan életmód
hoz. De akadt egy idősb, higgadt., komoly gondolkozást) 
ember, ki végtelen nagy örömömre kezedet kérte meg 
tőlem és kinek oda is adnálak, feltéve, ha szived nem 
gyűlt, lángra már valaki más iránt? . . .

Az apa e szavaknál kérdő tekintetet vetett a 
leányára.

Klára nyugodtan, minden bámulat nélkül válaszolta
— Nem atyám!
Hortalán tovább folytatta:

Ez esetben igazán örülök. Szombathy Vilmos, 
a végtelenül gazdag földbirtokos megkérte a kezedet, 
Klára, és én oda Ígértem neki. Nemsokára megtartjuk 
az eljegyzést, mi engem végtelenül boldoggá teend, 
mert igy tudni fogom, hogy téged szerencsésen helyez
telek el és ebben a tudatban aztán nyugodtan hajtom 
pihenőre fejem és a végtelen megelégedés érzetével térek 
meg oda, hol drága emlékű anyád vár, ki bizonyára 
boldogságtól nedves tekintetével néz le reánk most, mi
kor jövődet bisztositom.

Klára kissé szomorúan mondta:
— Legyen meg a te akaratod atyám !
Nemsokára pazar fénynyel tartották meg az esküvőt,

és Klára férjével Olaszországba utazott.
Vájjon szeretíc-e az urát ? . . . Nem. Még csak 

nem is vonzódott hozzá. Oh! hiszen voltak a leányká
nak is boldogságról regélő , aranyos verőfénynyel biz
tató illúziói, melyekben felolvadt gyermekes lelke és 
ábrándozott titkon, egyedül mesés lovagról, ki rabul 
ejti szépségével egész lelket és magához emeli őt egy 
végtelen gyönyört adó csókban olyan szédítő magasságra 
hol káprázik a szem, belé zsibbad a lélek a végtelen 
ség kéjes fogalmába . . . Voltak és tovatűntek, mint 
szellő fuvallatán a kék égen lebegő parányi felhők ! . . .

(Folyt, köv.)
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