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ille ti szellem i közlemény, valamint az anyagi rész
kiadóhivatalra ezimzendő.

Alapítványok.

nyolez darab népbanki részvény évi osztaléka jutalmul
illetőleg kitüntetésül adomáuvoztassék ; miből folyólag
ü r. Tóth Imre bányakerlileti főorvos ismét teliin- ; utasítja a városi pénztárt, mint letéti hivatalt, hogy
telyes összeget adott kulturális czólokra a városi tanács 1 az alapítványi részvények szelvényét évröl-évre beváltkezelésébe és pedig ezúttal két rendbeli alapítványt i ván erről ugyancsak évről évre külön jelentest terjesztéve.
szeu elő s ezúttal az iránt intézkedjék, hogy ugyanazon
Az egyik alapítványról, melyet lü darab népbanki részvények a részvényesek könyvében a Dr. Tóth
részvény képez, a város tanácsának e hó 12-iki határo I Imre alapítvány javára ’atirattassanak.
zata a következőleg szól:
-1. megállapítja, hogy mint kegyúri hatóság az
íyoo. sz.
, alapítvány jövedelmének adományozása iránt az alapitó
1894.
akaratához képest azonképeu jár el, hogy az iskola
Dr. Tóth Imre m. kir. bányakerlileti főorvos be év végének közeledtével úgy az iskolaszékeket, mint
terjeszti a f. évi ápril-bó 1-én a magyarosítás előmoz ott. a hol tanítótestület vau, ezt ajánlattételre felhívja
dítása, a magyar nyelv terjesztése czéljából kiállított s ezen eljárást azon alapítvány jövedelmének kiosztá
alapító levelet, melynek elintézéséül határozatba veszi sánál is követni fogja, melyet az alapító korábban a
a ta n ács;
fiú- és leányiskolák számára letett.
1. mint a város által fentartolt r. kath. iskolák
5 az alapi tó akaratához képest elrendeli, hogy a
kegyura egyhangúlag kijelenti, hogy a nagy lelkű s most tárgyalt alapitó levél hiteles másolata a selmeczhazafias czélu alapítványt osztatlan köszönettel fogadja, bányai, a bélabányai, a steffnltói, a hodrusbányai s a
s annak az alapitó levél értelmében leendő kezelését bankái róni. kath. iskoláknak, valamint az ezen iskolák
elvállalván, közhatóság! feladatának tartja a felelt úgy hatóságával felruházott iskolaszékeknek a maguk irat
rendelkezni miként ez iránt a kegyes alapító rendel tárában való megőrzés végett s hason czélból a helybeli
ik ezett:
m. kir bányaigazgatóságnak egy-egy példányban meg
2. ebből folyólag miudenekelőtt megállapitja, hogy küldessék s jelen határozattal jelentés kapcsában a
az alapítvány ezé Íja : a magyarosítás előmozdítása a ma Nagyméltőságu vallás és közoktatásügyi minisleriumhoz
gyar nyelv terjesztése által a népoktatás ily irányú fej feli erjeszt essék ; végül pedig a város által kezelt ala
lesztése utján s hogy ez alapítvány vagyonállaga a sclmeczi pokról alkotott szabályrendeletbe egész terjedelmében
népbank 157., 158., 29/., 298., 299., 1741., 1750., bevezettessék a most megállapított kezelési intézkedések
1810., 1901). s 1909. sz részvényeiből áll, mely mint statutumszerii beiktatása m ellett;
Dr. Tóth Imre ujabbi alapítványa a városi letétben
lj. megállapitja, hogy azon esetre, ha a város
bovételeztetvéu az alábbiak szerint kezelendő.
által fenntartott rom. kath. iskolák községiekké, vagy
3. továbbá megállapitja, hogy ezen alapítvány államiakká, egyszóval felekezet nélküliekké alakulnának
elidegeníthetetlen s mint ilyen arra vau rendelve, hogy át, a jelen alpitváuy felekezeti jellege is megszűnik s
a tiz darab részvény évi jövedelméből (osztalékából) hogy ezen esetben a jutalom és ösztöndíj a vallásra
az ezen város által fenntartott népiskoláknál alkalmazott való tekintet nélkül kiosztandó;
tanítók közöl annak, ki az előző iskolaévben a magyar
7. ugyancsak az alapitó intézkedéséhez képest cl
nyelv oktatásában a legjobb eredményt mutatta fel rendelvén, hogy az alapítványul szolgáin tiz népbanki

TÁRCZA.

Elment az igazak honába,
Hol most százszorta boldogabb . . .

A koldus temetése.

A temetőbe érnek immár,
Hajlongó ezipruso/c közé.
Mén ngve néz egy-egy alak fel,
l\i kedremz sírját ön/őzé,
Oh hiszen ifi, a temetőben
Megvan minden, mi bús mi jó . . .
8 felhangzik a magányos Hfon
A bús dal . . . El rum Lazaro . . .

A légben bús harunyszó csendül,
Úgy sir, úgy rí a kis bárány!
Áthat a lombokon keresztül,
Hol sirdomb lesz a dudva limit.
Kis temetés megy a nm/y utón,
Vén ló húzza a szekeret
S mélázva megy a tisztelendő
A rozzant kis szekér megélt,
Közel-távolban nincs egy lélek,
Oly némaság van mindenütt !
És mintha búsai ni akarna,
Az égen még a nap se süt,
Kit érdekelne ez a koldus,
Ki ejtne érte köngeket ?
— Óh hálátlan kor, milyen gyorsan
Felednek ma az emberek !
Hazáért küzdőit <
"> is egykor
8 majd ott húggá életét,
Falábbal jött oteg 11 csillából
8 nem nyújtottak iíet'i segélyt.
Szegény koldus leli In: beldb .
üti álll az ilteza szögletén
S könges szemmel alig hidadf Iái
„Óh mi algánk . !“e pár igen
Sgomorban volt 1 ' hosszáig
Koldult kenyéren és rizetl
8 lia dobtak is jillérl h léje,
AUn vigasztalta senki 01 .
Majd állni sem hidalt fa lábán
Nehéz lelt leste s roskatag,

Imát mormol a simái,
Elkapja halk szavát a szél.
Sincs ki szánná megsiratná,
Vsak némán suttog a levél;
De felriad sok hős a sírban,
Ledobják a bús szem fedőt
8 riadva mondják: ..A agy vitéz jön.
Fogadjuk méltóképpen öt / “
Szigethy Vilmos.

Szabó 'József
182a

1894.

Ea\ igaz magyar halálát gyászoljuk: Szabó
József, a hazai geológia és mine.ralogia úttörő munkása
; elhunyt.
Rizrást mondhatjuk, hogy a magyar tudománynak
m g soha senki mm szerzett annyi dicsőséget a kül
lőid előtt, mint ó Voltak es vannak kiváló tudósaink
de a tudomány világforg.dalának modern eszközeit egy
sem használta fel nála jobban, bölcsebben és nagyobb
sikerrel. Érintkezésben volt öt világrész szakembereivel,
nem ismert távolságot, levelezése kiterjedt a föld min
den pont jára, a hol tudomány van és inig a reklám liajliászo kirakat-tudósok zajt csapnak egy-egy kis ki-
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részvény közül két részvény jövedelme az alapítványi
tóke gyarapítására fordítandó, jelesül akkép, hogy az
kamatozó s tőzsdei árfolyammal biró értékpapírokba
fektetendő s ez mindaddig folytatandó, mig az igy
megtakarított összeg kamatjövedelme legalább is tiz
koronát kitesz, mely esetben az érdemesük tanító jui talma 10 koronával felemelendő, és ezeu eljárás illetőj lég a jutalomdij 10 koronával való uagyobbitása addig
I folytatandó, mig a jutalom 200 azaz kétszáz koronát
elér, végül hogy csak ez után képezendő egy uj juta
lom — utasítja a városi pénztárt, hogy a két népbanki
részvény esedékes osztalékát a fentiek szerint kezelje,
jelesül olyképeu, hogy az évről évre felveendő oszta
lékot azonnal gyümölesöztesse s azt, hogy az ekkép
megtakarított összeg annyira felszaporodott hogy azon
értékpapír vásárolható, ide jelentse h e : mivégből kii
telességébeu állami a pénztárnak az alap számadásait
az óv zártával berekeszteni s ide a további felülvizs
gálás végett felterjeszteni.
8. végül elrendeli a tanács, hogy az eredeti ok
levél kellő megőrzés végett a letétbe helyeztessék el s
ugyanott az alapítvány értékeivel együtt kezeltessék s
másolatban a jelen iratokhoz csatoitassék s ezen ügy
darab közzététel ezeljából a legközelebbi közgyűlésnek
bemutattassék.
Selmeezbányán, 1894. április-hó 12-én.

Ip o ly ság it ápr i l 11.
Hontmegye törvényhatósága ma tartotta rendes
évnegyedes közgyűlését Roszner Ervin báró főispán
elnöklete alatt. A főispánt megjelenésekor zajos éljen
zéssel fogadták.
Lestyánszky alispán bejelenti, hogy a megye
Kossuth temetésén küldöttséggel vett részt s indítvá
nyozza, hogy a megye gyászának jegyzőkönyvileg adjon
1 kifejezést. Kossuth érdemei örökítessenek meg és etn, rándulásukkal: ő többször bejárta egész Európát és
Éjézak-Amerikát s utazásiarol nem tudott itthon más,
csak a barátai. Egy-egy utazása nyeresége volt a m a
gyar tudománynak és nyeresége az idegennek. Ki n
csekkel terhelve tért vissza és kincseket hagyott a
j külföldön, saját, tudásának bőségéből. Megalkotott egy
j uj, gyönyörű tudományszakot: a mineralúgiai mikros1 kópiát, mely nélkül ma már bajos volna elképzelni az
; ásványismeretet. Es ezen a téren nem vetekedett véle
senki. .Szabó Józsefet Londonban és Washingtonban
egyaránt ünnepelte a tudós világ ; uj fajokat neveztek
| el nevéről, müveit lefordították sok nyelvre.
•
I
j
;
i
.
j
;

Mi magyarok szerettük s becsültük öt, tudómé**
nyunk e dicsőséget s a nemes, jó embert. Tanítványai
— két három nemzedék -- hálával emlékeznek rá. Ismeri öt a közönség is, kitűnő népszerű előadásaiból,
melyeknek nincsen szeri-szama. Es gyászolhatja ót minden magyar, mert a természettudományban kevés embér dolgozott annyira a mi lelkünk szerint mint ő. A
magyar gondolkodás, a magyar észjárás, ez a mi hatalmns fegyverünk, erősödött, gyarapodott ö általa. Szabó
József munkásságának örök nyoma lészen a magyar
kultúrában ; és ezért nagy az 0 dicsősége, ezért halha
tatlan az ' rderae.
Hetvenkét év.-s volt s a legutolsó hónapokig foly
ton munkálkodott, betegségét is tudományos kutatása
közben kapta.
Életrajzi adatait a következőkben foglaljuk össze:
Szabó József 1822 ben született Kalocsán. A gymnáziumot születése helyén a piaristáknál végezte. T a
nulótársai között éveire nézve mindig ő volt a legfiata
labb, mint testére is legkisebb, de az érdemsorozatban
a legelső, s az iskolai tárgyak mellett uagv tökélylyel
gyakorolta a zene, ének, rajz, tánez és testgyakorlás mes
terségeit, is;;8 9-ben Resten két éven át a lilizofiát.
ezután három évig az akkori szokás szerint, a törvénytudományokat hallgatta A 1-1 mészettudományokhoz érez-
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lékszobrára 100 irt *za\azlussek meg. A közgyük* ebedet adott, :t melyen reszt vett a megye előkelősége János, Ibring Antal. Maesil Lajos, Suták Alajos, Árvay
az egyházi elemnek is nagyszámú kepviseltetésevel. A János, Pata János, Flesko József, Kucsera Ferenez,
mindezt elfogadta.
Az alispán telex i jelentésé lucgcinh kezik a főispán harmadik fogasnál a házi gazda fi Iköszöntötie a királyt Siasovs/.kv Autal, Mörz József, Iván György, Szlrányák
buzgalmáról a nemzeti közművelődés körül * kiemeli <•* esalatiját kováé* Ju/.s. ! esperes Ros/.lier Ervin haló Ignaez, Tirts H la e. ö., Filip Antal. Debnárik István
társadalmi utón kifejtett tevékenységet. Az állandó főispánért üríti poharát. Kalmar Lajos a .-zalmdelvü Telekes Béla e ö.. Szvetlik Pál, Hronocz György,
Lajesjak János, Donorai Márton, Sebmid János, Kern
vúlas/tmáuy azért javasolja, hogy a főispánnak k>»>/ö- kormány tagjait, Lestyáuszky alispán a megye öuer
József, Boldis András, Petrovies János pót,. Zupka
zetes közönség' t, Majlátb István az aiispánt köszön
nelet fejezzenek ki.
V főispán személyét érintő kérdésről lévén szó, tőitek tél A társaság emelkedett hangulatban késő Ernő Hlavaesek Júiies, Luptá! Márton. 11. korosztályból:
Vágner József e. ö., Vaisz János, J< lenfy János, Ma
az elnökséget az alispánnak adja ál és a gyülésterem- estig maradt cgvtttt
kovinvi János, Czunra Antal. Iloek Ede, Ladzianszky
ből távozik.
József, Grels Ignác/., Rémén Dániel, Lupták József.
Kalmár Lajos kiemelte, hogy a főispán teremtette
Zseljar János pót, Minka Márton pót.. Ncczpol Márton
meg a jo es igazságos Közigazgatást és a politikai pár
bonved. Idegenek: Jaiiotvik József, Nickmau Emil
tok között helyreállította a beket Sajnálja a főispán
fcózgv ól, «. Városi törvenybatősági bizoltsa
Rock Lajos, Martincsük Kornél
áthelyezései, de nem panaszkodik, mert belátja, hogy glluK legközelebbi kő/.gyül.-se e hó 23 áll lesz, melyen
Ali mi nde nt l"lie( az cin .érből cs in ál n i,
ez a főispán érdemeinek elismerése. A választmány mint értesülünk, főispán ur ö méltósága fog elnökölni
lm azt szétbontják, azt a washingtoni lermészetfudo
javaslatához pótinditványt terjeszt elő, mely szerint a
\ Uoi-zovő i-kolo mar megiivilt városunk
közgyűlés a választmányi javaslatot elfogadja, de egy j lián s pedig a közönné
érdeklődése melleit. mányi inuzeum szelenczékben es palaezkokbau tárja a
úttal kimondja a következőket: 1. Helyesli, hogy a I A megnyitásnál polgármesterünk. töLgyzouk s többen látogatók szeme elé. Egy 154 font súlyú eg . en bolt
megye vezerlertiai a főispánnak máshova történt ki S vettek részt, a vallalat r.-szeről .loies-ii igazgató volt . testéből a következőket állították elő és őrzik a inu
szemelese alkalmából a kormány előtt kifejtenék, mily j jeleli A tanfolxam iránt nagy az érdeklődés vámsunk /.emuban : Egy nagy üvegpalaczkban először is 9ö Iont
nagy veszteség érte a megyét ezen áthelyezés folytán. i intelligensebb közönségében is. s Így előre látható, hogy ! viz, mely nagy mennyiség talán némelyeket vissza
2. Netaláni személy változás eseten kifejezést ad azon J a vállalat elegendő munkaerőt fog nyerni.
| riaszt, egy másik üvégszóién ezé be 3 font vegytiszta
meggyőződésének, hogy a vármegyei kérdések tárgyi
— cíYi n n e k eloodo*. A belvárosi ovoda növeli i a testből nyert tojás feliéruyét, inig az onyvtartalmát
lagos megoldása, az országos politikai pártok alkotmá (lékei volt növendékek közreműködése mellett e bő egy 1() font súlyú tábla rcpresentálja ; egy másik üveg
nyos küzdelme egyaránt megkövetelik, hogy a Roszner 7-en a Városi Vigadóban jotékonyr/elu előadást tartot az összes 4 \L, font súlyú tisztított zsiradékot tartalmazza,
főispán állal megteremtett politikai rs társadalmi béke tak a köv. műsorral. 1. l'dvörlö; 2. Ti/, -v küldöttei ; mig a csontokból S'/s font foszforsavas meszet és 1 Iont továbbra is megóvassék. ö A főispánnak a törvényha ( 3. Tavasz ébrei|i*si* : 4 A gondos gazd i ; 5 A bon
szeusavas meszet nyertek; ezukor, keméuyitő, fluortóság több tagja által felajánlott életnagysága are/.ke | leány es honfi : ti. A eziezaesalád ; 7 Az édes álom ; ealeium, konyhasó mindegyik összekötésből mintegy
pét elfogadja és leloplezesere határidőül a legközelebbi j s. Élőkép : Eugedjeii k hozzám a kisdedeket 9 A rósz I font került ki a tetemből. Egy másik ugyanitt lévő
közgyűlést tűzi ki Ezt egyhangúlag elfogadták.
kiállítás az emberi testben lévő legfontosabb elemeket
Vicza ; 10. A jó testvérek; 11. Hal ut án; 12. Leves
Ezután küldöttség ment Roszner Ervin báró ; főzés; 13 A megelevenedett nászba bák ; N. Előkép: tartalmazza részben számokban részben pedig valóságos
főispánért, kit a terembe lépésékor lelkes eljenz.es üd „Pannónia- A kedves szereplő iiiesiernöjükkel Wcrsenyi anyagokban. E szerint egy ember mintegy )l font
vözölt. Az alispán közölvén vele a gyűlés határozatait, : Róza óvónővel együtt megérdemelt tapsokban elisme
élenyt, 15 font könenyt, 3*/, légenyt és egy köbláb
Roszner báró köszönetét mondott a kegyes érzelmekért. résben részesültek.
szénenyt tartalmaz. Továbóá 120 gram chlórt, 99 gr.
Midőn három évvel ezelőtt, mint teljesen idegen ember
A lövöldéről. A polgári lőve.szegy lel. ha csak fluort, 500 gr. foszfort, 90 gr. ként, GO—-ÓO gr. nátrium
e megyéin* jött, nem hozott magával egyebet, 'mint különösen kedvezőtlen idő be nem áll. a lövvizelet áp- és kálium fémet, valamint 5 font calcium-fémet.
kötelesség!udást és jóakaratot, és már akkor is me I rilis lm 22-én délutáni ! órakor kezdi ismét meg. a
— O rsz á g o s k iá llítá s L cm bcrgbcii Lembergleg fogadtatásban részezült. Ma, midőn a közpályán ki mikorra az egyleti tagok minél számosabb megjelenése ben f. évi juuius-hó 1-tól október-hó l-éig országos ki •
fejteit tevékenység legszebb jutalmát nyújtották feléje, kéretik. — Az egyleti helyiség fűtve lesz.
állítás fog tartatni, melynek magyar osztályában ki
a dieséretek sorából egyet elfogad: hogy ígéretei bevál
l-lllialt ik 85. Goldbruimer Karoly 2 ;2 hónapos állíthatok : 1.) mezőgazdasági gépek és eszközök; 2.)
tani igyekezett. Ha voltak némi sikerei, ezeket annak
r. k. szamárliuriit april 8 án. Sö. Fusko Lajos 4 eves ipari munkagépek, mindennemű motorok, szerszámok,
tulajdonítja, hogy az igazság és az egyenesseg útján r. k., Mlningitis tubereiilosis. 8-án. 87. Gollián Márton gyár- es műhely berendezési tárgyak ; 3.) taneszközök
járt. De a dicséretek oroszlán részi- a megye közön 2 eves r. k vörbeny apnl 9-én. 88. Clirjen Mária G látszerészeti, orvosi, sebészeti, mechanikai műszerek és
séget és tiszti karát illeti. Hontmegye költött rósz híre éves ev. vörbeny april l e n . 89. Szlujka Lajos (5 éves eszközök. Az érdekeltek bővebb felvilágosi..iol a kam a
miatt aggodalmak közt jött ide, de azóta csak tisztelni, ev. vörbeny april 10-eii, 110. Stefiéi Evelina 7 éves r. k. ránál nyerhetnek. Beszterczebányai keresk. s iparkamara.
becsülni tudja e megye közönséget, a melynek főjél Mmingitis tubereiilosis april 12-én. 91. iázlosziár József
E zredév<*. k iá llítá s . Az l89o-iki kiállítás
lemvonasa az önzetlenség. Melx iU megye mondhatja cl 10 hetes r. k. Eiitemeatareb april 13-án.
szervezési előmunkálatait lényegükben befejezték és
llontmi gyével, hogy egyetlenegy tisztviselői állás betol
T iiz re n d o ri v iz sg á iét Városunk rendőrka
most már a tulajdonképeni kiállítási munkák időszaka
tésénél sem érvényesültek magánérdekek ? s hol talál
pitáuyi hivatala holnap kezdi meg a tiizrendőri vizsgá kezdődik. Az országos bizottság és a esoportbizoltságok
juk párját ennek a tisztikarnak V Az. a mi történt,
latot. melynek kereszililvilelevel Vörös Errencz \. al megállapították a kiállítás mindegyik osztályának progaz elvek diadala, mely felkölti bennünk a szilárd bitet
jegyző, I’auer János tűzoltó főparancsnok, Horváth József rnmmját es kereteit; — sok merész ujito eszmét fo
hogy bármit rejtsen is a jövő inebe, egy bizonyos, hogy
keinényseprómester s az illető biztosok bízattak meg. gadtak cl, nagy rátörő ezélokat tűztek ki A kiállítás
e inegyenek közönsége mindég meg tudja óvni közteÚjból figyelmeztetjük a háztulajdonosokat, hogy l aká ügyeit intéző kormáiiyfértink nem riadtak vissza semmi
vékeuyscg. nek ethikai alapját, iZajos tetsző és eljenz s.
saik padlását az előirt módon vízzel lássák el s a csá költségtől, hogy úgy az egész kiállítási terület, mint az
Ezután a folyó ügyekre került a sor. A közgyűlés
kányról. létráról is gondoskodjanak.
egyes kiállítási épületek méltó színhelyei legyenek az or
tartama alatt 7(’<> Irt gyűlt össze a főispán arczképére.
— Adófizetők figyelm ébe. Alulirl hivatal közhírré szágos ezred i versenynek, a megvalósítandó nagy eszmék A közgyűlés után Roszner főispán 150 teritékü
teszi, hogy a folyó évi IV. osztályú kereseti adó j nek. A tavaszi idő beálltával száz- meg száz munkáskéz
kivetési lajstromok a lévai in kir. peiizligyigazgatóság
jön mozgásba, hogy a városligetet átalakítsák az ezred
vén kiváló hajlamot, a bányászati pályát választotta
nak érvény esi t esi záradékával ellátva a városi hivatal
es a selmeezi akadémiái is elvégezvén, a kohászati nál f. o. április-bő lG-tól f. e. aprilis-bó 24 ig terjedő éves kiállítás színhelyévé, a hol azután föl lehet építeni
szaknál Zsarnóezán, utóbb Felső bányán nyert állami nyolez napi közszemlére kilététnek azon figyelmeztetés a csarnokokat, a melyek a nemzeti munka remekeit
alkalmazást. E helyeken hó alkalma volt kedvencz , sel hogy az adókötelesek netáni felszólamlásaikat, spedig: befogadják majd. Végül a kiálllitási igazgatóság szét
tanulmányait, a vegytani, ásvány- es földtant <g.‘szen * a | azon adózók, kik a fentérintiti kivetési lajstromban küld te már a bejelentési ivek tiz ezreit es minden vá
tárgyalt adónemmel már a mull ( vben voltak megróva
rosban, minden megyében működnek mar a közegek,
gyakorlati irányban is mivelni. iMS-ban az első ma
a lajstrom kitételének napját b azon adózók, kik a
gyar felelős minisztériumba bebivlák a bnnynosztály kivi (esi lajstromban megáll apitotl adóval a kivetés a kik az egyes kiállítóknak megadják a szükséges
kohászati szakához. 1849— 1855-beu a budapesti tu évében első Ízben rovattak meg, adótartozásuknak az utbaigazitasokat. Most a nemzet munkásain a sor, hogy
dományos egyetemen mint helyettes tanár működött s adókönyvei skebe történt bejegyzései követő lö nap a kijelölt, kitűzött kereteket betöltsék tehetségük és
az ásványtanon kívül két évig a vegytant is előadta. alatt közvetlenül a lévai m. kir. p -n z.iigy'igazgatósághoz szorgalmuk eredményeivel, hogy bejelentsék az ész és
annál is inkább nyújtsák be, mert ezen katáridón túl
Ez időben már bölcsészeitudor volt. iSő»;---57-bcn a
a kéz remekeit, melyek be mutatásával tanúsítani fogják
oda beérkezett felszólamlásaik az 188.3 évi XL1V. t.
budai fővárosi fóreáliskola tanára lelt. 1858-ban a ez 5. fcj-a crtelineben mint figyelen.be nem vehetők hogy ezer év múltával a műveltség milyen magas
pesti kereskedelmi akadémiához bitták meg tanárnak, egyszerűen visszautasMtatiiak Sclinee/.hányán, 1893. áp fokára emelkedett a nemzet, az ős termelés, az ipar,
melynek később igazgatását átvette. I8t>2-ben a buda rilis bő 10-en. Városi adóhivatal.
a kulturális liapidás minő alkotásai és vívmányai biz
pesti tudományos egyetem rendes tanárának hivatott
Adófizetők figyelm ébe. E hivatal közhírré tosítják a magyar államnak a második ezredet. A lég
meg. Mint egyetemi tanár időközben dekán, rektor és teszi, hogy a folyó évi földadó kivetési lajstromok a utóbbi betek eseményei elterelték az ország ügyeimét
a természettudományok mivelóje lankadatlanul mű lévai m. kir. péiizilgyigazgaloságnak érvényesítési zá az 1896-iki ezredéves kiállítástól. De ez az idő nem
ködön. I>:)8-bai) lett a magyar tudományos akadémia radékával ellátva a városi hivatalnál f. é. aprilis-bó veszett kárba. A nemzeti lelkesedés hatalmas megnyil
levelező es 1n I7 ben rendes tagja, s tagja több kül ló tól f. e. április hó 24 ig terjedő 8 napi közszemlére vánulása fölkeltette az egész müveit világ érdeklődését
földi tudományos társulatnak is. es sokféle kitünte kitetetnek azon figyelmeztetéssel hogy az adókötelesek és a nemzet minden fia most még inkább meg fogja
tésben részesült. Tudományos ezelból gyakran tett ut a ut á ni felszólamlásaikat, s pedig: a azon adózók, kik ragadni az alkalmat, mely 189ü-ban kínálkozni fog
zást a külföldön Európa majd minden országában, ugv a fenlérintett kivetési lajstromban tárgyalt adónemmel I arra, hogy a világgal megismertettük a most megnyi
szinten az ejs/.ak-amerikai allamoiibau es sok nemzetközi már a mnlt évben voltak megróva, a lajstrom kiléte- j latkozott erkölcsi erőnek szellemi és anyagi hatalmi
tudományé- kongresszuson képviselte hazánkat. Mar telének napját b azon adózók, kik a kivetési lajstrom- ! eszközeit is. Az időpont most a legkedvezőbb. Most
közel egy leiszázada szorgalmas és hű munkása a tu bán iiiegálkipitoti adóval a kivetés evében első ízben j mikor az egész magyar nemzet annyira egynek érezte
dománynak, irodalmi dolgozatai igen nagy számot tesz rovatlak meg, adótartozásuknak az adóuöuyverskébe j magát, most gondoljon mindegyikünk arra, hogy a
nek ki.
bán megírta a budapesti egyetem ásvány történt bejegyzései kővető 15 nap alatt közvetlen a i millenium ünnepén mivel fog a maga részéről hozzájá
tani inte/eteiiek százados történetet es jelen állapotát, b vai m. kir. pénzügyiyazgaiosaghoz annál is inkább j rulni ahoz, miszerint a nemzeti próbatétel a nagyszabású
melyet lMíó óta rendezett be a saját terve szerint ; nyújts; k be, mert ezen batáridőn túl oda beérkezel! ! kerethez, a kitűzött ezélboz, az évezredenkint csak
készült uj intézetben, s csak a mull evben jelent meg | telszól: inlasaik az 1883. vi XLIV. I. ez. 5. tj-a értei- j egyszer ismétlődő alkalomhoz méltó legyen. Es már
egy nagy munkája, melyen 14 évig dolgozott:
luieez ! inehen mint tigvelembii nem vehetők egyszerűen vissza most sükseges, hogy mindegyik kiállító jelentkezzék;
környékének geológiai leírása- . Meg csak azt említjük j utasillatnak. Selineczbaiiv án. 1894, april 10-rii Városi mert igy egyrészt a kiállítóknak kellő idejük marad,
föl, hogy a természettudományi társulatnak is legluiz- I adóim atal.
hogy a kerületi bizottságoktól útbaigazítást kérjenek
góbb tagjai köze tartozott, s a társulatnak sok évig j
A Munzá*. ered m én y e. A múlt heti sorozásnál j es a bejelentett tárgyak kivitelére megfelelő gondol
titkára, majd alelnöke volt es a társulat tudományos alábbiak váltak be: llaverla Antal, Láng Emil, Vi 1 fordítsa mik. másrészt pedig a rendezesse! megbízott
estélyéin számos érdekes előadást tartott,
//
leivel János, Boldis József, Simonidcsz Pál póttartalékos, közegek gondoskodhatnak arról, hogy az ideje korán
Earbjak György, Kuttkav Pál Karoly, Takács, Vajda bejelentett kiállítási tárgyak kellőleg él\ enycsülnek és a
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y - évfolyam, lü. w-ám.
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nemzeti munka millió ón millió remeke harmonikusan
rendezett, minden részletében gondosan egybeillesztett
ereszei uépezreu. ü tö tt rebesgetnek kósznbireket ,
kitUlitks esetleges elodázásáról. A legbaióratoUnbbuu
álhtliatjuk, ltogy ezeknek a meude mondáknak semmi
alapjuk Blues. Kióllttásteebnikal szempontból semmi ok
sínes az elodázásra, mert az egyes-eg,■edlll esnk a
kiadások ntlvolésót eredményezné. Egyesek bizonyos
nagyszabösn közmunkák befejeztétói akarnák fuggóvé
tenni a kiállítás megtartásának idejét. Ez képtelen ki
vánság; mert n hatalmasan haladó Magyarországban
most már mindig fognak nagy közmunkák folyni; de
a magyar állam megalkotásának ezredik évfordulója
ngy a mint a kbztndalom azt megállapította: olyan
mozzanat, a melyhez képest még a legnagyobb szabású
közmunka is elenyészik. Tokát itt nz ideje, hogy u
nemzeti munka iisszes képviselői az alkalmat, a hol a
hazafias felbuzdulást évezredre szóló alkotásban meg
testesíthetik, siessenek megragadni és az 1890-iki mii
leninmi kiállításon bemutatandó remekeiket, az illetékes
közegeknél bejelenteni tovább ne késsenek.
— K o ssu th l.n jn s f. Most, midőn a magyar
szabadságlmrez halhatatlan apostola: Kossuth Lajos
Bilim szállott, a különféle vállalatok nemes versenyre
kelnek egymással, hogy a nemzet nagy halottjának
vonásait az utókor számára megörökítsék. Ezen képek
közöl különösen kiválik egy „Kossuth Lajos és az aradi
vértanuk megdicsKtése" czimll allegóriái kép. mely Ko
zics Ferencz hazánkfia, biruev -a mltnoheni akadémiai
lestő erődet! festménye után busz szinti remek olajnyomatu hiveleltten .sokszorosítva lett. Ez a kép, melynek
láttára imádáászertl ihlet szallja tneg a honfi keblét, oly
díszesen es oly feuségésen örökiti meg allegorikus cso
portosaiban Kossuth Lajos és' 13 aradi vértanú halha
tatlan alakjait, hogy méltó lek, miszerint azt minden
magyar ember megszerezze és oltárkép gyanánt laká
sának díszéül megőrizze. A kép háromféle nagyságban
megrendelhető minden könyv és mttkereskedésébeu
kereskedésben, vagyis közvetlenül Sebők Ltpót mitBudapesten, VI., Aradi uteza 8. számkövetkező árukon :
az I. nagyságú, melynek hosszaiéi, szélessége 6:1 ezoutiméter, darahonkint 4 írtba kerül. A II. nagyságú,
melynek hossza 63, szélessége 43 cm, darahonkint 2
frt. A III. nagyságú, melynek hosszadd, szélessége .12
cm darahonkint 1 fiiba keiül.

Csarnok.
Az elhagyott csahád.
(Elbeszélés az életből.)
Irta: 4«ixcllsi.
Szép, regényes vidéken fekszik Kőrösfalva.
Tiszta fehérre meszelt házai messziről hívogatják
az embert kedves hajlékukba; s ha már egyszer ott van,
nehezen esik onnan távozni.
Örökké szeretnénk ott élni a jámbor, békeszerető
nép között.
A falu két hegy közé van ékelve, melyeken sudár
fenyőfák kellemes egészséges illattal árásztják el a
levegőt, a hegyből forrásvíz csörgedez, mely kígyóként
fut tova a falu egyetlen föulezáján.
Szép nyári est volt. A hold s csilagok világiták
meg a falunak, még a legmélyebb rejtőkét is.
Mély gondolatokkal telve .haladtam a faluba. A
templom tornya 11-et Ütött, a mi engem gondolataim
ból felriasztott, s eszembe jutott, hogy az idő későre
jár; hajlék után kellene nézni.
Egy közeliévé házba tértem be. Nagyon szivélye
sen fogadott a gazda s midőn előadtam kérésemet,
hogy szeretnék itt meghálni, a háziasszony külön szo
bába vezetett, hol egy magasra vetett ágyat bontott
szét, s készített el számomra.
„Szerencsés jó ejt" kivonva .magamra hagyott.
Szét néztem s m ondatom , jgyen kellemes benyo
mással volt rám a tjszta falusias szoba.
Az ablak előtt hosszú fehérre súrolt lúoza s asztal,
a falakon sorrendben szent képek, melyek zöld papirhói készült „ntaslikkal" voltak díszítve. E képek között
volt egy mely figyelmemet lekötötte: a világ teremté
sére vonatkozó bibliai jelenetek. Aztán a ..kaszli" fe
hér vászonteritővel, rajta poharak, melyek különböztek
egymástól. A kaszli fölött szegre függesztett színes kor
sók kék zöld rózsákkkai. A háttérben fogas, mely két
szegből állott s rajta egy ünneplő keszkonyó nagy hu
kétokkal. Az ajtó félfáján szentelt víz tartó.
Nem volt nehéz kitalálnom, hogy ez a vendégszoba
vagy a hogy ók mondják : parádé, szoba.
Mivel fáradt voltam, csakhamar lefeküdtem, azon
ban a jótékony álom hűtlen lett hozzám ; sehogy sem
tudtam elaludni.
A szelíd mosolygó arczu Imid bevilágította a szo
bámat. Álmodoztam azon angyalarczu leányról, kit négy
bét elót t láttam, s kit attól az időtől fogva, el nem
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tudok felejteni. Még most is előttem van, midőn hintó
i jába beszáll, s szép nagy villogó szén eit egy pillanatra
J rajtam felejtette.
E pillanattól kezdve meg voltam bűvölve. Napo
: kig kerestem kerestem, kutattam, mert megfogadtam,
| hogy akárhol lesz, meg kell találnom s bevallani sze: relmemet. Azonban mind hiába, czéloiuat elérni nem
tudtam, elttlut, mintha sob’se lett volna e földön, mint
j valami földöntúli lény, vagy angyal, ki le jön egy
! perezre a földre, hogy masok fejét megzavarja. Talán
; nagyitok vagy túlzók? Oh nem. Örökké előttem lesz
j e sugár termet, bosszú szőke baj s az elbűvölő fekete
szemek.
Három nappal ezelőtt a városba mentem sétálni,
gondolva hogy ideálomat feltalálom s önkéntelenül
azon helyre jutottam, a hol négy bét előtt megláttam.
Mily nagy volt csodálkozásom! Ugyanazt a Ilin
tót láttam egy divatbolt előtt várakozva. Szivem majd
kiszökött, úgy dobogott! Azonban augyalomat sehol se
láttam; mindjárt oombinátiókba merültem s kisütöttem,
hogy hölgyem bizonyosan a boltban vár s e hintó azért
várakozik.
Feltettem magamban, hogy addig nem mozdulok
helyemből, inig a divatárustól ki nem jön. Reményem
ben nem csalatkoztam ! Mert vagy kél perez múlva
a kereskedőtől kisérve kocsijába ült, s elhajtatott.
Bámultam a levegőbe mint egy őrült.
Kábulásomból egy jó barátom ébresztett fel, kinek
feltűnt magamviselete s észre vette, hogy mily mohón
bámultam arra a tündérre
Szervusz barátom ! Talán csak nem vagy szerelmes
abba a hölgybe? Tudod te azt, hogy már jegyes s
holnapután lesz a lakodalma ?
Egy patvarista veszi el, azonban leendő apósa
irodát nyit majd neki.
Mezei Ákos erdésznek az egyetlen leánya. Három
óra járásnyira laknak e várostól Körösfalván.
No-no ne tátsd a szádat, mintha el akarnál nyelni.
Látom a szemedből hogy mennyire szerelmes vagy.
Legyen egy kissé hidegebb véred, ne légy oly
hirtelen gyúlékony. Lásd én sem vetem meg a szépet,
azonban az eszemet sem veszítem el, sokkal reálisab
ban gondolkozom. Ha az a büszke Henrietté meglátna
léged, kikaczagna; hisz oly nagy az orrod s hozzá még
csúnya vagy mint egy majom.
Henrietté nagyon büszke hölgy s szüleitől el van
kényeztetve, mivel egyetlen gyermekük s minden kí
vánságát teljesitik.
Sok kérője volt, s ő mindegyiket kikosarazta.
Köztük egy gazdag földbirtokost, egy bárót, egy orvost,
s egy fiatal erdészt. Ez utóbbi annyira szerette; hogy
egy hétig nem evett s főbe akarta magát lőni !
Alig vártam hogy barátomtól elváljak. Egy szószra
mindent elmondott volna, a mi az én szivemre (őrszú
rás v o lt!
Köszöntem Pali barátomnak, és egyenesen haza
mentem. Egy eszmém támadt Ha ő az enyém nem
lehet, legalább még egyszer láthassam a . . . lakodal
mán. Az eszmét tett követte s én most itt vagyok
Kőrösfalván. Hiába zárom szemeimet, mert csak aludni
nem bírok.
Újból és újból megújulnak agyamban az iz
gató gondolatok.
A hold felhők alá bujt, szobámban sötétség van
Ballelé fekszem, hátba elalszom s róla álmodhatnék ?
. Azt mondják hogy ha balfelé fekve valakiről sokat
, gondolkodunk, arról rendesen álmodunk. Tehát meg| látjuk . . .
Reggeli bét óra volt már midőn felébredtem
Fejem nehéz volt, az álmatlan éjszaka fejfájást
okozott.
Nehéz kábulásomból ajtó kopogtatás riasztott fél.
Alighogy kimondtam a ..szabad" szót, házi uram
tisztesség tudóan lépett b e ; jól táplált mosolygó az
arcza.
Szerencsés jó reggelt kívánva azon kezdte : hogy
' mit parancsolok reggelire.
!
Instálom mi falusi gazdák reggelire a paprikás
szalonnát nyárson sütve lágy czipóval esszük s rá egy
kis papramorgót iszunk. De azért kávét is főzhetünk,
ha a fiatal úr azt kívánja. Mert én tudom hogy a
városi urak reggelbe csak azt a szürke folyadékát
iszszák. Az én lányom nyagyon jól tudja elkészíteni
Szolgált ő k ét évig a városban Tudja, nem azért, hogy
rá szorultunk volna, hanem hogy egy kis becsületet
tanuljon. Egy dijunknál szolgált, hol reggelire, ebédre
ozsonyára és vacsorára kávét ittak s így leányom úgy
tudja készitni, akár csak a királyi szakács.
Mosolyogtam ez ártatlan diesi-kvésen, azonban
reggelire nem a kávét választottam.
A házi uram piros pozsgás barna leánya szolgálta
fel a reggelit. Hamiskásan pislogatott felém, egész lé
nyéről kilátszott hogy városban lakott, mert volt benne
egy kis kaczérság.
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Gazdám beszédes lévén, mellém ült s el mondta,
hogy holnap lesz mit nézzen a falu népe. A nagysá
gos erdész urnák a lánya . Henrietté kisasszony a la
kodalmát tartja.
La ! Nagyon kényes egy kisasszony ám. Sok gaz
dag fiatal úr kérte meg. mindegyiket elutasította.
Ahol van ni! Ez ugyan nem gazdag, csak büszke;
hanem ezért ez pótolja azt ; hogy szép férfias alak.
ezért szerette meg ót a mi kisasszonyunk.
Egész nap az erdészék laka előtt sétáltam, gon
dolva hogy talán csak az ablakban megláthatom.
Alkonyodul kezdett. A bűvös esti szél az erdész
lak előtti hársfák leveleit mélán ringatta. Olykor-olykor
kellemes hársfavirág illatot hoztak az esti fuvaltnak.
A patak mellett levő Karfára ültem, onnét néztem
| sovárgó szemmel az erdész lakot. Órák múltak, anólI klil hogy helyemből megmozdultam volna.
Izgatott idegeimnek jól esett az est hűvössége.
I Fenn az ég boltján lassú utazással folytatta hosszú
j útját a halvány fényű hold.
Egy sűrű esipkebokor irányába néztem, honnan
j ogycs hangokat, meg sóhajtást hallottam. Csakhamar a
bokornál egy alak körvonalait vettem észre , mely
| mind közelebb s közelebb jött. Hangosan monológizált
s őrült módon já rt le és fel, kezeiben pedig görcsösen
j szorított valamit, Egyes hangokat, miket erősebben ejtett
j ki, meghallottam.
j
Meg . . . balok . . . tovább élnem . . . nem lehet . . .
Miért is éljek ? hisz kikosarazott! Pedig hogy sze . . . re
| tóm ! Nélküle - . . élnem . . . nem . . . lehet.
Sajnálni kezdtem az ifjút, kinek szintén oly lelki
1 állapota volt. mint nekem.
Azonban én mégis szerencsésebb voltam mint Ó !
{ Mert én titkon epedtem utána s ó ? többen tudják hogy
egy elutasított kérő, ki szenvedélyesen szeret — s
most? meg akar válni az élettől.
A szaggatott szavakból mindent megértettem, sőt
ruházatáról Ítélve azon erdész jutott eszembe, kiről
Pali barátom a minap beszélt, hogy egy hétig nem
evett s ‘. öngyilkos akart lenni.
(Folyt, köv.)

Nyilttér.*)
I le nii ch erg <». (cs. kir. udvariszállitói selye m g y á r a Z ü r i c h b e n , p r iv á t m e g r e n d e lő k n e k k ö z 
vetlen ül szállít: fekete, f eh ér és s zí n e s selyem- ;
szöveteket, méterenként -’ i't k it o l 11 frt tíő k r ig
póstabér és vámmentesen, sima, csikós, koezkázott és
mintázotlakat, damasztot stb. (mintegy 240 külömbözö minőség és 2000 klilömböző szili s árnyalatban).
Minták póstafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett
levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg
ragasztandó.
1 ,

\ v ilo tk o /at.
Tudomásomra jutván, hogy Selmeczbányán rólam
azon minden alapot nélkülöző rágalom van elterjedve,
miszerint engem a magyar-óvári gazdasági akadémia
ifjúsági köréből kizártak, annak kijelentésére vagyok
kényszerítve, hogy engem a nevezett kör Kebeléből ki
nem zártak s egyáltalán velem abban semmi különös
nem történt.
Az alaptalan rágalom feltalálóját pedig ezennel
felszólítom, nevezze meg magát, hogy szavaiért helyt
állítasson ; ellenesetben alávaló, gyáva rágalmazónak
nyilvánítom.
Magyar-Óvár 1804. április 10-én.
T ó th A risztid
I. éves gazd. akad. hallgató.
*) E rovat alatt közlötteknek sem tartalmáért sciu alakjáért
nem felelős a
Szerk.

H i r d e t é s e k ,

Májovszky Mihály
:

í

és b ú t o r a s z t a l o s
Van szerencsém a n. é. közönség
becses tudomására hozni, hogy f. évi
májits-hé 15-én a ..Csizmodia-eqylet“nek a Rózsa-utczában levő házába
költözöm.
Ennek közlése mellett kérem a
nagyérdemű közönség szives támoga
tását annak kijelentése mellett, hogy

: jutányos árak mellett jó munkával

fogom szives megbízóimat kiszolgálni.
Selmeczbányán, 18D4. április 15.
M ájovszky M ihály.
épület- és bútorasztalos.
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Kizáró
féle k iv i)el 1

SOI

C K ö b á n y a , F ü z e r -u t c z a .)

Távirati czim :

BUDAPEST.

DIETRICHFI

a DREHER ANTAL-féle sörfőzdéből

Megrendelhető: Kiviteli paaczksör nagykereskedők.

D IE T R IC H é s F I Á -n á l

t kereskedők.

(ezelőtt D I E T R I C H é s G O T T S C H E 1 G )
cs. és k ir. u d v a ri szállítók,

tea., rtiraa ée ccgnac na?

Budapest, Belváros, Régi posta-utcza 1. sz.
Hogy kizárólagosan csak Örener-f i sör tölteti . arról a
Antal ur kezében lévő bi^t -si'ék! lóvéi kezeskedik. n # *

sa já t á tv ite li p in c z é in k b ö l K ö b á n v á n , F ü z é r - u t c z a 3 0 . s z .
•'
5 0 p ala czk k a l, b é r m - m v , a kói.« ui . v.t,u ti, vagy a

Silies figyelembe mel lé-rti.

d í j m e n t e s e n és b é r m e n t v e

f e l a d ó k n a k k ü lö n f e l i é t e l e a e t b iz to s ítu n k .
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Árjegyzéket k ív á n a tra a z o n n a l
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Hivatkozni bátorkodunk még azon
körülményre is, hogy nálunk a befektetéssel
e téren a szak k ép z ettsé g is együtt van
Elfogadunk nagy és kis tu< iinyiseghen
ő rlésre b ú zát, rozsot, v ásárlu n k bú zát
és ro zso t a termelőktől.
Végből ígérjük, hogy pontos kiszól
galás mellett, oda fogunk törekedni, hogy
a n. e. közönség megelégedését minden
tekintetben kiérdemeljük, s előre is köszünetet mondva, maradunk a n é kö
zönségnek alazatos szolgai
Szent-Antal 1894. április I.
Pécsi Alajos.
Pisch Ferencz.

H E N G K R M

Á tv ite li sö r p in e z é in k a sö r fő z d é v e l eg y é s u g y a ia z o n u tc za b a n van n ak
” k tö lté se kora reggel történ ik , n sörn ek u g y a n a z o n - ie d e : i b ön .érsék c
v é n n é l a sö r fő zd e p in c é é ib e n bír. mi áltál a sz é n sa v <-liil;

UJ

Alulírottak
g-erm üm alom “ czimmel a inai kor igé
nyeinek e térén gazdag technikai tapasz
talatokkal és áldozattal járó befektetéssel
a legjobb, legújabb találmánya gépekkel

2-án üzem be hozzuk.
Midőn a n. é. közönség b. figyelmét,
pártfogását és támogatását e vállalatunkra
kikérni bátorkodunk, el nem hallgathatjuk
azt, hogy helyben a mienkhez hasonló ál
dozattal'eddig senki sem bátorkodott fel
lépni, a minek a n. é. közönség nagy
hiánvát érezte.
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