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Hivatalos rész.
A selmeczbáiiyai rendőrkapitányi hivatal 

a nagyin, m. k. Földmiveléstlgyi rainisteriumimk 
következő körrendeletét teszi közzé:

Földm ivelésügyi in. kir. Ministől-.
33228. sz.
Ilin  1895!Valamennyi törvényhatóságnak.

Nyitni és Zólyom vármegyék területén a 
ttldőlob betegség több mint lmt hónapja ked
vező eredményt mutatván, a nevezett két vár
megye területét az 18911. évi november-hó 23-án 
(10250. sz. a. kelt itteni körrendelettel alakított 
s az 1894. évi márczius-hó 12-én 13752. szám 
alatt és folyó évi január-hó 4-én 330. szám 
alatt kelt itteni kürrcndeletekkel szőkébbé 
vont közös zárlatból ezennel kivonom akként, 
hogy ezen két vármegye területéről szarvas- 
marhák 1895. évi julius-hó 1-étől kezdve — a 
mennyiben ezen időn belül semminemű gyanu- 
okok sem merülnek fel — a belföldi forgalomba 
Magyarország területére) szabadon vihetők. 

Hullapest, 1895. évi június 14-én.
A m iniszter h e ly e tt: 

M i k l ó s  Ö d ö n  
államtitkár.

Kulturális adományok.
A fonti c/.im alatt napi lapjaink egyike a „Fővá

rosi Lapok" azon alkalomból, hogy egy olá h paraszt 
40-000 frtot tett le Lúgoson oláh kulturális czélokra, 
egy felelte tanulságos czikket közöl f. év 172-ik számában, 
mely reánk nézve annyival fontosabb, mert az abban

TÁRCZA.
Megemlékezésül.*)

Ir ta : ifj. Kubiss Ágost.
Dicsőre nagya nem születtem én;
Lelkem se vágy’ a dics és hírnév u tán! . . .
Hogy is? — mikor nem csipke-függönyős,
Hsak holmi lom, szúette és szegény 
Festett bölcsőben ringatott anyám.
Dúdolva lágyan közbe’ ezt nekem :
„Csücsülj babám! Csücsülj én gyermekem !u

Nem! Nem! Dicsőre nem születtem én;
Másnál különb ne is legyek soha! . . .
Mit érne is a hir, a név nekem,
(>' mit a dics, a fény s elismerés? —
Mikor tudom, hogy ez a glória 
Egysem övedzné méltón — fájdalom —
Szerény, de nyílt és büszke homlokom.

Nem én, másnál ne legyek én különb: 
Sirhantomat se jel’zzo bronz-szobor,
Vl»gy érc- mái vány- s gránitból vert kereszt 
Melyet fájón emel a sajgó szív 
 ̂ részvétlenül dönt le a durva kor . . .

A kor s az elfutó csalárd idő,
Moly is nem fogy, de perezröl-perezre nő.

nem! Dicsőre nem születtem én: 
ir>' lelkemet se bántsa messzi czél:
Csodás tündérkertek utáni vágy,
Moly is, miként a költöző madár 

jő az ősz. lelkűnkkel útra kél . . .
*) -Mutatvány a  szerzőnek  legközelebb m egjelenő „D ala im "

'■‘■Ilin verskötetéből

nyilatkozó nézetnek felvidékünk lapjaiban s egyes fel
olvasásokban több Ízben adtunk már kilejezést. Mintha 
csak oly korán elhunyt barátunknak Kostenszky Gézá
nak, a magyar nemzeti kultúra ez apostolának a szavát 
hallanék, a szellemét látnék e sorokból, a ki tollal s 
szóval annyiszor fakadt ki azon indolentia ellen, mely- 
lycl a tisztán magyar vidékek a magyar kulturális ér
dekek iránt viseltetnek: no meg az irányadó körök 
ellen is lehetett bizony alapos okit a panaszra, a me
lyek az animálást. a buzdítást elmulasztják, mellőzik.

Az idéző tt közlemény kiemeli, hogy az oláh in- 
telligenczia nagyon jól tudja buzdítani a maga fajta
béli jómódú parasztot a közezélokra adakozásokra, s 
aztán igy folytatja:

Annál kevésbé ért ilyenhez a magyar értelmiség. 
Ott vannak például a nagy magyar Alföldén százával 
a dúsgazdag magyar földművesek, „kékbeliek", más 
néven „paraszt milliomosok.“ Ezektől ugyan ellehetnek 
bármily fontos magyar közművelődési, vagy nemzeti 
czélok. Dehogy nyúl egyik is kövér erszényéhez, hogy 
abból valamit közezélokra áldozzon ! Nagy ritkaságként, 
úgyszólván világ csodája gyanánt egy-egy ilyen ma
gyar embert emlegetlek ugyan pár év előtt a lapok 
egyik, másik alföldi magyar városból, mint a kik na
gyobb összegekkel támogattak h e l y b e l i  közczélokat; 
magasabb és általános érdekű nemzeti és állami köz- 
czélokra nézve azonban teljes apatbia, fogékonytalan- 
ság és áldozatkészség hiánya úgy azoknál, kik helyi 
czélokra még megerőltetik magukai, mint azoknál, kik 
még lokális közezélokra sem „nyitják meg áldozatra 
zsebeiket."

Egyszóval a gazdag, jómódú magyar „kékbeli- 
ség" : holt tőke a nemzetre nézve. Egyre vásárolja 
össze maga körül a földet, gyarapítja birtokát, mely- 
lyel évröl-évre terjeszkedik, mint mondják, „eszi a 
földet." Ks közgazdasági szempontból bármily helyes 
és örvendetes jelenség is ez, — annak már éppen- 
sőggcl nem lehel örülni, hogy a gazdagodás és birtok-

S ha már bolyong tú! óceánokon:
Semmivé lesz, egy puszta szirtfokon.

Nem! Nem! Dicsőre nem születve hát,
Mi szárnyra kap, mi mind föntebb viszem:
Ilir, nagyravágy ne bántsa lelkemet! . . .
Egy dal, virág, egy játszi napsugár 
Legyen elég, hogy boldoggá tegyen!
Egy dal, virág, futó szelíd mosoly,
Melyet „Ö“ nyújt s lágyan majd „Ö“ dalol.

S ha eljővend a tarló zordon ősz,
S tőrt- hányt szivem megszűnik,
Hiszem, nekem is jut egy sirhalom,
Melyen ha már úgy éj felé közéig,
Bolygó lidércok egymást kergetik . . .
Bolygó lidércck a. titkos szellemek,
I-Ialálfejű, fehér kísértelek.

S ha lesz sírom, ha jut egy hant nekem 
Majd az örök álmot alvók közölt:
Emlékemet ne jel’zze drága mű,
Csak egyszerű fenyüfa sírkereszt.
A hányt-vetelt kö s röghalom fölött . . .
Csak egy szegény ledülö sírkereszt,
Melynek tövén a föld dudvát növeszt.

Tengernyi mécs se kell majd hogyha jö 
A gyászos e st: mindszentek ünnepe!
Áztassa csak egy könycsepp síromat 
Attól, akit oly hőn szerettem én.
Hogy halva bár, — lelkcm-szivem vele,
Nekem elég, az elsírt sok dalért 
8  aztán, (mit bánom é n !) hamvadjak el 
Feledten úgy, mint aki sohse élt!

szerzés önczélnak tekintetik s abból a nemzeti kultu
rális czéloknak nem jut semmi, mert ezek a mi jómódú, 
gazdag, „kékbeli" polgártársaink oda emelkedni már 
nem tudnak, hogy péld. a felvidéken, vagy az erdélyi 
részekben nemzetiségi veszedelmek közi vergődő ma
gyarság segítségére siessenek az által, hogy azon vi
dékek közművelődési egyesületeit támogassák. Nem
csak ezt nem teszik, de magok is a legprimitívebb 
módon élnek — ruházat, élelem, életmód, de legfö- 
képen lakás tekintetében, a magasabb, vagy legalább 
a fejlettebb kulturális élet minden igénye nélkül. Mit 
ér igy a nagyobb vagyon és birtok? Nemzeti és kul
túrái szempontból jóformán semmit. Ennek a társa
dalmi osztálynak a szellemi tápláléka is mód nélkül 
sovány. Könyv-fogyasztásról szó sincs. Legfölebb a 
kalendáriomnak és valamely úgynevezett „csizmadia- 
lappnak van itt kelete. Nem kevesebbről van itt szó, 
mint valósággal arról, hogy ezt a magyar népréteget 
ilyen értelemben megmagyarositsuk. Mert az, hogy 
pusztán magyarul beszél, de lelkének és zsebének 
idegenek az igazán magyar közczélok, nem elég az 
üdvösségre. Kevesebb rideg és sivár reálizmusra, az 
anyaghoz való kevesebb tapadiságra, de viszont a 
nemzeti közczélok iránt több fogékonyságra és nem
zeti érzületre kellene szoktatni vagy nevelni ezt a 
néposztályt. Erre pedig csak az illető vidékek magyar 
intelligencziája volna hivatva: birtokosok, papok, ta
taiatok, tisztviselők sokat tehetnének e tekintetben — 
ha, mint kívánatos volna — többet és gyakrabban 
érintkeznének a néppel.

A mig vagyonos földműves osztályunk társadal
milag és kultúráikig el van m aradva: társadalmi és 
kultúrái adózást nem is igen várhatunk nem is kapunk 
tőle. (Pedig szükségünk van erre a társadalmi osztályra 
is, de nagyon.) Viseli tehát a társadalmi és kulturális 
áldozás terheit legnagyobb részben a középosztály és 
ennek is inkább a kevésbé jómódú része.

Ha valaki figyelmesen elolvassa a közoktatás

Balük Frigyes evangélikus püspök 
fogadtatása.

A pozsonyi ev. egyházkerület föpászlora e hó 
25-én a délüláni vonattal érkezett városunkba. Kísére
tében láttuk Bernhardt Adolf városi tanácsnokunkat, a 
selmeczi ev. egyház másodfelügyelöjét. Hrencsik Károly 
ev. lelkészt, Szever János, Vitális János lyc. tanárokat 
is, a kik G. Berzenczéig utaztak a püspök elé.

A püspököt hozó vonat megérkeztét taraczklövés 
jelezte, mire azonnal megkondult az óvár harangja.

A vonatról leszálló püspököt éljenzéssel fogad
ták az állomáson nagyszámban {megjelent tisztelői, 
a preszbyterium tagjai, a Szitnyai József városi 
főjegyző polgármesterhelyettes vezetése mellett a 
városi tanács és képviselőtestület küldöttei, kiknek 
élén Farbaky István országgyűlési képviselőnk s a 
selmeczi ev. egyház felügyelője magvas beszéddel fo
gadta öl, üdvözölve benne a jeles egyházfőt s a ha
zafit, a ki a szenvedélyek ama harczában. melyet ez 
egyházkerület egy töredéke saját egyházfője ellen foly
tat, nemesen állott s Alija meg helyét egyháza és 
hazája szolgálatában.

A helyeslő éljenekkel kisért beszédre a meg
tisztelt püspök válaszolván, nagyon kellemesen lepte 
meg tisztelőit, midőn egyebek között kijelentette, 
hogy a hazaszeretet mindig erénye volt a protestán
soknak s kiválóán a papoknak s neki is mint papnak 
kell ezzel az erénynyel bírnia, hisz a vallásosságot, 
humanismust, a hazaszeretettel párosulva lehet igazán 
hirdetni; de kétszeresen kötelessége ilyennek lennie 
mint föpásztornak. a kinek hivatása, feladata fontosabb 
és szélesebb körű.

Kitörő éljenek kisérték e szép nyilatkozatát a 
főpapnak, a ki ezzel teljesen megnyerte a fogadtatásánál 
jelenvolt más felekezetüeknek meleg rokonszenvét is.
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állapotáról szóló i»3-ik miniszteri jelentésnek az iskolai 
és kózmüv. izéin adakozásokra vonatkozó részét, azt 
fogja találni, hogy — eltekintve llirseh Mór báró 
másfél millónyi adományától, mely különben is nem egy 
évre, hanem másfél deezenniumra szól. 1803. évben
300,000 írtra megy az ilyczélu hazai adományok összege.

Ezen miniszteriális kimutatásban foglalt kulturális 
adományok között csupán egyetlen egy múlja felül a 
krassó-szörényi oláh paraszt adományát az Összeg 
nagyságára nezve : s ez herczeg PáltVy Miklós és ne
jének 45,000 fitos adománya, á többi mind alatta 
marad az oláh paraszt áldozatkészségének.

Mind a mellett mi örömmel registráljuk. hogy 
főuraink közül többen szerepelnek az említett kimu
tatásban kiadósaid) összegekkel. így özv. Majláth 
Györgyné szül. Prandau bárónő 35,000 írttal, gróf 
Esterházy Miklós Móricz 3000 írttal, gróf Páltiy János 
5700 írttal, gr. Schönborn Ervin 5100 írttal gr. Hu
nyadi Kálmán 3000 írttal és 6000 db téglával, br. 
Bán Ily Ernő és neje 1000 írttal; — sőt főpapjaink kö
zül is egyesek respektabilis összegekkel foglalnak helyet 
a tiszteletreméltó névsorban. Így br. Hornig püspök 
40,009 írttal. Dessewlfy püspök 30.000 írttal. Dulánszky 
püspök 20,008 írttal. Gsászka érsek 5000 írttal, no és 
Meszlény püspök is 500 kemény forintokkal. Hát a 
többi? '

Teljesen hiányzik a névsorból a pénz-arisztokrá- 
czia emberei és a rengeteg miliónvi forgalommal s 
nagy haszonra dolgozó hatalmas pénzintézetek ! Le
gyen szabad remélnünk, hogy legalább a millenium 
alkalmából fényesen helyre fogják hozni e mulasztá
sokat. Mily szép és dicső dolog volna péld., ha mind
ezek a tényezők akár egyenként, akár együttesen 
nagyobb összegű alapítványokat becsátanának a köz
oktatási miniszter rendelkezésére, hogy ez azok kamat
jait kizárólag nemzeti kulturális czélokra fordítsa. 
Ennél szebb s a nemzet életére áldásosabban kihaló 
módon nem vehetnének részt e nemzet ezredéves fenn
állásának ünnepén. Ilyen (évenként 10—14.000 fórtól 
kamatozó) alapítványt telt a kultuszminiszter kezéhez 
az a Rökk Szilárd, kinél nagyobb polgára eddig alig 
volt Magyarországnak!

A posta kézbesítés egy fontos 
akadálya.

A postai-tarifában intézkedés van ugyan téve az 
iránt, hogy különösen a nagyobb városokba szóló pos
taküldeményeken a címzett lakása, a kerület, utcza, ház
szám stb. kiírásával pontosan megjelöltessék.

Ezen gyakolati utasítást azonban a közönség oly ke
véssé vesvi figyelembe, hogy naponként ezer és ezer levél 
érkezik Budapestre és más nagyobb városokba, melyeken 
a czimzelt lakása hiányzik.

Ennek azután az a következménye, hogy a leve
lek tekintélyes része vagy hosszas kérdezösködés után 
elkésve és sokszor illetéktelen egyénnek kézbesittetik. 
vagy egyáltalán nem is kézbesíthető. Különösen előfor
dul ez rendes körülmények közt is olyan esetekben, midőn

Az éljenzések lecsillapulta után taraczklövések 
és harangszó mellett hosszú sor fogaton vonult be a 
tisztelgő közönség a város főutezáján ál a püspököt 
vendégül látó llándel Vilmos ev. főesperes lakásáig; 
hol a közönség megvált az ünnepelt vendégtől, de 
aztán egy rövid óra múlva ismét tisztelgett nála egyes 
küldöttségekként.

Legelőször a város tanácsa és képviselő testüle- 
tiiiek küldöttségét fogadta ő méltósága, kit Szitnyai 
József főjegyző polgármesterhelyettes tartalmas beszéd
del üvőzölt: másodikul a presbitérium jelent meg 
az egyházfő előtt. Farbaky István orsz. képviselő ve
zetése mellett, majd az ev. Ive. tanári kara Jezsovits 
Károly igazgatóval. O méltósága mindegyik küldöttség
hez gondolatteljes és az illető üdvözlő szavakra vo
natkozó válaszokat adott, meggyőzve mindnyájunkat 
arról, hogy benne az ev. egyházkerületnek nagytu- 
dományu. jeles főpásztorál s jó magyar hazafit tisz
telhetjük.

Még ugyanazon a napon több látogatást tett ö 
méltósága, s itteni tartózkodása alatt az érettségi vizs
gálatok nehéz, felügyeletét végezve, esténként is nagyobb 
társaságokban volt alkalma érintkeznie tisztelőivel Hiúi
déi Vilmos főesperes, majd Farbaky István országgyűlési 
képviselőnk, s Bernhardt Adolf városi tanácsnok ,\Van- 
kovits Lajos tb. v.tanácsnok családi körében, kik ő 
méltósága tiszteletére estélyeket adtak.

A tisztelet, melyet az ev. hitfelékezct s a város 
közönségé az újonnan alakult egyházkerület feje iránt 
azon alkalommal, hogy először jelent meg mint püs
pök városunkban, nyilvánított, arra méltó egyént ért fő- 
pásztorunkban s azt ezentúl is megérdemli mint ember és 
hazafi, ha majd nem először jelenik meg körünkben, t.

betegség-, fegyvergyakorlatokra való behívás és más efféle 
okok következtében a kézbesítésre hivatott egyént mással 
kell helyettesíteni. A napokban lefolyt sztrájk közben kü- 
lönő- en nagy fennakadást okozott ez a körülmény, a bu
dapesti posta és távirdaigazgatóság költségei és fárad
ságot nem kiméivé hasztalan igyekezett azon, hogy a 
postaforgalommal kapcsolatos és a közönségre annyira 
fontos kereskedelmi és magán érdekek a forgalom szü
netelése által kárt ne szenvedjenk. hasztalan pótolta 
a sztrájkoló egyéneket más munkaerőkkel, minden jó
akarata füstbe ment a közönség azon mulasztásán, 
hogy Budapestre szóló levelek nagyobb részének czi- 
meiből az utcza és házszám hiányzott,holott, ha ezen 
akadály fenn nem forgott volna, a küldemények nagy 
része c sztrájk tartama alatt is akadálytalanul kézbesít
hető lett volna.

Reméljük, hogy az elmúlt forgalmi zavarokból a 
közönség is saját jól felfogott érdekében le fogja vonni 
azt a tanúságot, hogy postaküldeményeinek gyors kéz
hez jutását a megfelelő teljes czim ráirásával biztosí
tani igyekszik, mert különben a nagyobb városok pos
tahivatalai — különösen Budapest — a legjobb aka
rat és igyekezet mellett sem képesek az érkezett kül
deményeket gyorsan kézbesíteni, a késedelem pedig 
sokszor magántermészetű ügyekben is nagy hátrány
nyal járhat egyesekre, üzletemberekre pedig valóságos 
kalamitás, a melyen csakis az érdekelt közönség maga 
segíthet az által, hogy a pontos és gyors postakézbe- 
sitésnek ezen itt említett akadályát elhárítja és posta- 
küldeményeinek czimezésére gondot fordít.

Kertészeti közlemények.
Szedjük össze a hulló férges gyümölcsöt.
A mostanában hulló még fejletlen férges gyü

mölcs mire sem használható fel, kövi .dkezésképen 
ilyenek gyűjtésére, ősszeszedésére senki sem gondol 
s a fa alatt, a törzs körül gyűlik össze a férges gyü
mölcs, oly arányban, a mint fákon gyümölcs, férges 
gyümölcs van.

Nagy mulasztást kell pedig ebben keresnünk, 
hogy a fák alatt hagyjuk összegyűlni, majd elrothadni 
a férges gyümölcsöt, mert tudnivaló az, hogy ezzel 
egy féregszaporitó telepet engedtünk létezni s követ
kezménye ennek az, hogy a gyümölcsöt pusztító fér
gek évröl-évre mindinkább elszaporodnak.

Igenis, mivel a féreg a gyümölcsből annak rot
hadása közölt kibúvik, a földbe rejtőzik, ott majd át- , 
alakul s annak idején mint molv, lepke jelentkezik a | 
virágzó fákon s semmivé teszi a termést.

Össze kell tehát szedni a lehullott férges gyű- j 
mölcsöl idönkint. minél gyakrabban s legjobb a pecze- j 
gödörbe szórni, hol a férgek bizton elpusztulnak. ;

Persze, hogy a lehullott férges gyümölcsöt össze- ; 
szedhessük, tisztán kell tartani a fák alját is és nem < 
füvei benőve, azonban most folyik itt a kaszálás egy-két ; 
hétig, a drága szénában sem teszünk kárt, szabad a I 
közlekedés a gyümölcsfákhoz.

Lukácsy Aladár.

Különfélék.Az uj félév közeledtével kérjük t. olvasóinkat, az előfizetések szives megújítására.
Köszönet. Özv. ocsovai Ocsovszky Vilmosai, szül. 

Markovits Mária Úrnő Ő Nagysága a helybeli kir. 
kath. gymnasium egy a gyors írásban jeles előmenetelt 
tanusitlolt tanulójának jutalmazására 5 forintot adott.
E nemeslelkü adományért az intézet nevében ez utón 
is hálás köszönetét mondok. Panek Ödön gymn. igazgató,

A polgári dal- és zenekör estélye, e hó 
23-án nagyszámú közönség részvéte mellett tartatott 
meg a „Városi Vigadó* nagytermében. A szakadó eső
ben törhetlen kitartással kereste fel a közönség a mu
latság színhelyét s azt a késő éjig el sem hagyva, ott 
kitünően mulatott, élvezve az ének és zenének, vala
mint a társalgás kellemességeit. Mint halljuk, jóidéig, 
talán őszig alig lesz hasonló estélye a körnek, miután 
az ének- és zenegyakorlatok is szünetelni fognak 
addig.

— Értesítés. Kik azon Kakadúmadárra sorsot 
vettek, melyet Schmidt Lajos ur kijálszatott, értesittet- 
nck. hogy a sorshúzás f. é. junius-hó 24-én este 8  

órakor? kaszinóban nyilvánosan megtörtént, a hol 
Diniák Gyula ur 04-ik száma Miksa név alatt lett 
nyertes.

— A nyaraló gyermekek a jövő hó 5-én ér
keznek Budapestről városunkba, illetve a szélaknai 
telepre, hol több hetet fognak tanáraikkal tölteni. Ez 
alkalommal mintegy 30-an jönnek.

— A lövöldéről. Folyó hó 23-án a lövészeten 
FrieberPFerencz volt a dijadó. Tétetett 777 lövés és

| eléretett 610 köregység. Lövetett 19 négyes, ezekből 
lőtt Krausz Géza 5-ót. Friebert Ferencz 3-at. Fiedler 

: Gyula 5-öt, Liszt Gusztáv 2-öt, Krausz Kálmán 1-ot. 
Dessewffy Aurél 1-et, Belházy Gyula 1-et, és Takáts 
Miklós 1 -et. Junius-hó 30-án megtartandó lövészeten 

: a gyógyfürdőből hazaérkező allővészmester lesz a dij- 
j adó, reményeljük pihent, friss erővel. Ezen alkalom

mal felhívjuk egyletünk iránt, de különösen a lövészet 
; iránt érdeklődő azon igen tisztelt urak figyelmét, a 
; kiknek fegyverük nincsen, hogy ezentúl a lövöldén 

két fegyver álland rendelkezésükre csekély dij fizetése 
j mellett. Czélszerü lenne azonban lövési szándékukat 

az egyleti allővészmester urnái előre bejelenteni, hogy 
a töltények kellő számban elkészíthetők legyenek. 
Legújabban belépett a lövök közé Krausz Kálmán 
főkapitány ur is, sőt belépési szándékukat többen 
mások is kifejezték, és reményeljük, hogy ezen üdvös 
szándékot a rendelkezésre álló fegyverek is elöfog ják 
segíteni. ’ t.

— Népmozgalmi k im utatás 1895. évi május

— A sertésvész okainak tanulmányozása czél- 
jából több törvényhatóság küldte ki állatorvosát a hely

' színére, Kőbányára. Városunk állatorvosa is ott járt s 
tanulmányozva a baj okát, igazolva látta azon állítá
sát, mely korábbi jelentésében a sertés orbánczról 

' és a sertésvészről foglaltatik. Egyébiránt a rohamos 
megbetegedések és elhullások most már megszűntek 
hazánk ama páratlan sertéstelepén, valamint városunk 
területén sem fordul elő betegség, mely utóbbi ked- 

j  vezö körülményt a kellő időben alkalmazott ovórend- 
1 szabályoknak köszönhetjük.

— A nyaralás ügyét nagyban elősegítené orz, ha 
i városunk közönsége, nevezetesen azok a családok.
, kiknek a tanév bezártával több lakásuk üresen marad 

jutányos feltételek mellett adnák ki e lakásukat a más 
vidékről ide rándulóknak. Jó, tiszta hegyi levegőnk, 
szép vidékünk, kellemes kiránduló helyeink tagadha
tatlanul vannak, s igy a fővárosi, sőt az alföldi vá
rosokból jövő turisták, nyaralók megtalálják mindazt, 
amit mint nyaralni akarók keresnek; — s ha kényel
mes lakásokkal is ellátjuk őket, és pedig kedvező fel
tételek mellett, akkor, azt hisszük mindig többen és 
többen keresnék fel természeti szépségekben oly gaz
dag városunkat.

— Betörés a  szitnyahegyi pavillonba. Azt ta
pasztalják minden tavaszszal turistáink, hogy a kirán
dulók kényelmére szolgáló helyiségeket, ülőhelyeket té
len mindig megrongálják egyesek, a kik a turistaságban 
is valami károsat, különösen a nép érdekét sértőt lát
nak. Ez évente előforduló kisebb károsításoknál jóval 
nagyobbat követett el nehány steftültói ember, a kik 
betörve a Szitnyahegyen álló pavillonba, az abban el
helyezett szép nagy ládát feltörték s a benne levő 
háziipari czikkeket s több kis és nagy tányért elloptak 
A hegybányai csendőrségnek sikerült a tetteseket ki
nyomozni s a dolog a bíróság elé került.

Káprázatok. A legfiatalabb magyar versköllök 
közül a „Káprázatok* szerzője, Telekes Béla, arány
lag gyorsan vonta magára a közönség figyelmét, s való
színűnek látszik, hogy a tehetségéhez fűzött reményeket 
idővel be is fogja váltani tudni. Ezzel a kis kötettel 
azonban még idő elölt jelent meg a könyvpiaczon. Kö
vette ugyan a divatot, mely azzal téveszti meg manap 
a szárnyait bontogatni kezdő ifjúságot, hogy minél gyor
sabban és mohóbban igyekezzék megenni a maga ke- 
rét, mert az élet botrányosan rövid, — haszna azon
ban az ilyen mohóságnak rendszerint vajmi kevés, s 
javarészt megbánás a vége. El kell mindazonáltal ismer
nünk. hogy Telekes Béla a legkitűnőbb magyar verse- 
lök közé tartozik már ma is. A csillogó köntös ott van 
majdnem mindenik dolgán, a tartalom azonban gyakorta 
nem elég izmos arra, hogy az érdeklődést művészi élve
zettel honorálja. Nehány kellemetlenül czinikus, néhány 
túlságosan őszinte, szókimondó, hús szagu hang is be
csúszott a kötetbe, mely nem való költői lantra. Le
het egyébiránt, hogy ez is csak Ízlés dolga. Petőfi, 
Arany, Vörösmarty sohasem érintették az emberi lnist. 
Lehet, hogy ők jártak rósz utón, — ez azonban még
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„étni bizonyításra szorul. Mindent összevéve. Telekes 
15, i t múzsája méltó a figyelemre. Ajánlatosnak látszik 
tehal. épen mert tehetséges és invencziózus fiatal em- 
[)t.i .. kinek verselési technikája helyenként valóban 
kifogástalan, ha nem csalatja meg magát az u. n. „mo- : 
jl>rn szókimondás* által, hanem maga teremti meg a 
sujAt hangját. Ne igyekezzék meggyőzni az olvasót, 
hanem gyönyörködtesse a szépnek kultussa által. Senkit i 

lehet haszonnal befolyásolni, poétát legkovésbbé. A 
inultból levonható konzekveneziák azonban néha talán 
a7 Q javukra is szolgálnak. A múlt pedig arra tanítja 
rzl :,'ki tanulni képes, hogy az olyan poéma fölött, 
nidy 1/ agyvelön és az érzékeken keresztül akar az 
olvasóhoz férkőzni, többnyire már születése pillanatá
ban meg van huzva a halálharang. Bizonyos igaz, hogy 
aZ érzéki, bíbor és testszinekkel festegetö legfrisebb poé- 
zis egynémely körben szívesen látott vendég és nagy 
kelendőségnek örvend. Az ilyen poézis azonban fölöttébb 
könnyii portéka, s oly gyorsan elvész, mint a reggeli 
pára. Egy két évtized és egyetlen nyom sem fogja 
mutatni, hogy valaha volt. A költő egyetlen paragrafusa: 
a szép. A ki abban keresi, a mi se nem szép sem 
nem tiszta, az lehet ideig-óráig népszerű is. megma
radni azonban nem fog belőle semmi. Ezt a nehány, 
röptében ide fogott megjegyzést bizonyára nem mon
dottuk volna el. ha a „Káprázatok* fiatal szerzője 
nem biztatna idővel sokkal több jóval, mint a mennyi 
rosszat ebben az első kötetében elhamarkodva bocsá
tott útnak. —-A könyv ára 1 frt 20 krajczár,valamennyi 
könyves boltban megszerezhető, (s. f.) Főv. L. után.

— Rózsás ajktól óvakodjunk. Gall és Lavater 
koponyatanának vetélytársa akadt a stomatologiában.
A stoma szó a görög nyelvben szájat jelent, a stoina- 
lologia tehát a száj tudománya. Az állak nagyságából, 
az ajkak formájából, a fogak sűrűségéből következte- 
lseket lehet levonni. Ezt az uj tudományt egy ameri
kai szedte rendszerbe. Nézete szerint Sand George. 
Bernhard Sarah és Gladstone szájából azt lehet követ
keztetni. hogy Sand nagy regényirónö, Sarah kiváló 
színésznő, Gladstone pedig kitűnő államférfi volt. Szá
juk képezte praedestinácziójukat, szájuk hivatásának 
engedniük kellett. Ez az uj tudomány azonban oly bölcs 
dolgokat is leplesz le. melyekre jó lesz ezentúl ügyelni. 
Felfedezője ugyanis azokról a női ajkakról beszél, me
lyek rózsabimbóhoz hasonlítanak. A nők, kiknek ilyen 
ajkaik vannak, bokájuknak tökéletes elegancziája által 
tűnnek ki. De óvakodjatok a rózsás ajkaktól! Borgia 
Lnkrecziának is olyan ajkai voltak és igy az a vers, hogy

Alnok ajka, édes csókja 
Lelkem, szivem megbontotta 

csakis olyan Borgia Lugréczia féle rózsabimbó szájacs- 
kára vonatkozhatik. Az amerikai ajk-pszychologus az 
ilyen ajkak szép birtokosainál a macskáéhoz hasonló 
érzelmeket és természetet tételez fel. A mediki Vénus- 
féle ajkaktól távol kell maradni, inig a mikói Vénus 
ajkához közel érni menyei üdv. Ennek az uj elméletnek 
kevés hivő lóg akadni és a rózsás ajkak ezentúl is 
csak olv keresettek lesznek, mint eddig voltak.

— Jókedvű mindhalálig1. Lannes tábornagy, a 
ki mint Montcbelho hrrezege, I. Napóleonnak tán leg
kedvesebb embere, de egyúttal legvitézebb és minden
kor jókedvű katonája is volt, tudvalevőleg az Aspern 
melletti csatában halálosan megsebesült. Midőn az 
orvos ütőereit tapogatta és látta a halál közeledtél, 
léjét csóválta, mosolyogva kérdé tőle a tábornagy:

— Doktor, van-e önöknek szákkifejezésük arra, 
hogy mint ver most áz én ütőerem ?

— Az igazat megvallva, nincsen volt a vontatott 
válasz.

— -lói van hát, feleié Lannes akkor majd én c\- 
nevezem. Ütőerem most a — halotti indulót veri! 
— mondá és meghalt! . . .

— Előkelő pofonok. Egy „Szép és szomuru* 
hölgy felkérésére közöljük azalábbi sorokat; a Sl.-Ger- 
mainhez közeli villák és kastélyok egyikében nem
régiben ünnepelték X. ur uj nyaralójának felszen- 
telését. X. ur számos barátját, söl nehány hülgyismcrö-

's meghívta erre a kis mulatságra és ezek pompásan 
's mulattak, annyival is inkább, mert X. ur neje leve
gő változtatás miat anyjához utazott. A lakoma javában

a pozsgős palaczkok durrogtak és a hangulat a 
képzelhető legkedélyesebb volt; egyszerre kinyílik az 
,r|j*ó és belép rajta a ház úrnője.

— Bocsánat, hogy zavarom önöket — mondá 
cgy ní,g.vvilági hölgy könnyedségével -- de férjemmel 
\nn egy kis beszélni valóm, a mit szerelném, ha önök
's meghallgatnának,

D''zel X. úrhoz közeledett, a ki egészen lesújtva 
“Holt előtte.

Uram, ön néhány hét előtt egy szóváltás ól
aiméval, a melyet nem én idéztem elő. arczul 

merészkedett engem ütni. Én arra akartam ezt a meg
aláztatást felhasználni, hogy válásunkat keresztülvi- 
fc.'mn. Fájdalom, a jogtudósok azt mondták, hogy ta-

101.

nuk hiányában az az arczulcsapás nem szolgálhat okul 
a válásra. Minthogy tehát nekem nincs reá szükségem, 
ezennel visszaadom önnek.

K ö z g a z (1 a s á g.
A következő pillanatban egy pofon csattant el 

X ur arczán.
Ha ön a gyakorlatban fel akarja ezt a pofont 

használni, legalább lesznek rá tanúi! — tette még 
hozza az erélyes hölgy, azután lassan és kevélyen, a 
hogyan jött eltávozott. Hogy a háziúrnak és a vendé
geknek a sampánvi által okozott jókedve el lett rontva, 
azt mondani is felesleges.

- -  A kínai anyacsászárné története. Az öreg 
kínai császárnénak érdekes és regényes a múltja A 
szülei állítólag oly szegények voltak, hogy a kis leány 
a legokosabbnak vélte beállani rabszolganőnek. Ezt 
meg is tette. Utóbb egy tábornok megvásárolta, a 
kinek annyira megtetszett a leány szépsége, kedvessége 
és kedélye, hogy nevelő leányának fogadta. Mikor a 
tábornok Pekingbe került, nem tudott a császárnak 
becsesebb ajándékkal kedveskedni, mint a leányával. 
A leány aztán a császárt annyira meg tudta hódítani 
hogy nőül vette. Mikor a császár 1861-ben meghalt 
az egykori rabszolganő a legnagyobb birodalom csá- 
szárnőjévé lett. A mai kínai császár akkor még csak 
hét éves volt és a birodalom igen szomorú viszonyok
ban volt. Sok volt az államadóság, és a belviszályok 
dúltak az országban. Hogy a helyzet e tekintetben 
mégis javult, abban nagy része van az anyacsászár
nénak.

— Vetőmagnak. (Mauthner Ödön tudósítása). 
Takarmányrépamagnak múlt héten is nagy kereslete 
volt, főleg oly vidéken, hol jég a vetéseket tőnkre 
tette Luczernát és lóherét illetve alig van forgalom, 
ellenben uj lóherére kezdenék már a kölésszerü üz
leteket és termelő állomásán 55—58 Irtot ajánlanak, 
de a gazdák a tavalyi tapasztalatokon okulva, az ilyen 
üzletekbe bele nem mennek. Mesterséges takarmány 
nyerésére szolgáló magvak, nevezetesen csibehur, fehér
köles, mustár és pohánka nagy mennyiségben fogytak. 
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— A legyek nyelve. Nemrégiben az a hir járta 
be a lapokat, hogy egy tudós nyelvbuvár felfedezte 
a kanárimadarak nyelvét; egy másik angol filológus 
most a legyek nyelvét fedezte fel. A mint a tudós 
előadja, a legyeknek különös nyelvük van, melyei az 
emberi fülek meg sem hallanak ugyan, de mely annál 
világosabb a többi rovarokra nézve. Nem arról a züm
mögésről van szó, melyet a legyek gyors szárnymoz
gása okoz, de bizonyos hangokról, mely nyelvet képez. 
A dologról különben könnyen lehet meggyőződni. 
Csak egy mikrofon kell a kísérlethez és két légy, 
melyek egy asztalon sétálgatnak. A két légynek be 
szélgetését igen világosan meg lehet különböztetni, 
sőt az könnyen meg is érthető; hasonló az kicsiben a 
lovaknak távolból hallott nyerítéséhez. — Ha egyszer 
elérkezik az ideje, hogy a rovarok nyelvét meg fogjuk 
érteni, bizonyára igen érdekes dolgokat fogunk hallani.

H i r d e t é s.

— A „M agyar Hírlap" a régi jó független b u 
dapesti napilap. Ellenzéki a szó nemes értelmében. 
Politikai és társadalmi vezérczikkiróinak kara, Horváth 
Gyulával az élükön: bátran szembeszáll minden hatalom
mal és előítélettel. A „Magyar Ilirlap* politikai dolgok
ban a legbővebb és legfrissebb informácziókat nyújtja. 
A magyar társadalmat érdeklők újságai: első kézből, 
azon frissen és élvezetes formában jelennek meg benne. 
Különös érdekű s „Társaság* czimü uj napi rovata. 
A vidék eseményeiről táviratok utján értesül, levele
zői kara a legjobban van szervezve. Nem pusztán 
Magyarországon, hanem a külföldön is. A külföldi hí
rek tekintetében is kiállja a versenyt a legelőkelőbb 
világlapokkal is. Gazdálkodó és kereskedő előfizetőire 
való tckinlelből, külön értesítést küld a termés árai
ról. börzei árfolyamairól, külön levélben, minden dél
után E jelentéseket minden előfizető megkapja díjtala
nul, a ki eziránt levélben a „Magyar IIirlap“-hoz for
dul. A budapesti hírszolgálat a legkitűnőbb kezekben 
van. Szépirodalmi közlései: évenkint sok kötetre megy. 
A legjelesebb tárczairókat állandó és kizárólagos szer
ződés köti a „Magyar Hírlapihoz. Regény közlései 
— könyvalakban — a legjobbak, a mit csak a mai 
irodalom nyújt. Most kezdi meg Marc Twain a legna
gyobb élő humorista regényét. Még az uj félévben kö
zölni fogja Ambrus Zoltán, Berniek Ele, Bródy Sándor 
és Tóth Béla egy egy nagyobb eredeti munkáját. A 
„Magyar Hírlap* melléklapjai: a „Kis Világ* — képes 
heti gyermekujság — és az „Évszak* pompás divat
lap. A megnövekedőit terjedelem, az alkalmi meg
lepetések és ajándékok daczára az előfizetés a régi, 
cgv hónapra: I frt. 20 kr. A szerkesztők a régiek: 
Horváth Gyula és Fenyő Sándor. Kiadóhivatal: VIII., 
József-kőrul 47.szám.

II i r d e f c é s e  k.

Első s e ln r a M n ja í  te m e tta é s i  v á l la la t
A gyász óráiban, midőn a fájdalom 

amúgy is lesújtja a hátramaradt családta
gokat. a temetkezési vállalat van hivatva a 
drága 'halott temetése rendezésével járó 
gondoktól az élőket megmenteni.

E hivatásnak tőle telhetőleg igyekszikaz első selmeczbányai
temetkezési vállalat

a n. é. közönséggel szemben megfelelni, 
tisztelettel ajánlván fel szolgálatát a kö
vetkező feltételek mellett:

I. osztályú tetemetés 450 frt.
Ií. 340

III. 230 n
IV. 1 0 0
V. 75 n

VI. 23 frt.
1 2  éven aluli gyermekek számára fenti árak
nak fele számittatik.

Maradok tisztelettelM a t z á n  F e r e n c z .
■
MIAC jóféle DUPLA-*' 1

KEMÉNYÍTŐ 1
iijnk vénának.
" é 'n y i t t í j é v e l

eéroa Cartonokban FöraktJ ^

Biztos sze r.'ag a llé ro k a t. kézelőket stb. úgy 
keményíteni, hogy úgy néznek ki m intha újak 
volnának. — Tekintettel azon követelményekre, me
lyeknek mai nap a fehérneműnek fényesség és me
revségre nézve meg kell felelni, az egyszerű rizs-ko- 
ményitől különféle pótszerek — mint főtt bóris, 
gummi, viasz stb. — hozzáadása által iparkodnak a 
mosónők javítani, a mi azonban csak gyakorlat és 
tapasztalat utján érhető el. Ez az oka, hogy sok 
háztartásban folytonos a rosszul sikerült keményités 
miatti panasz. De a keményités mindenkor biztosan 
pompásan sikerül, ha Mack kettős kem ényítővel 
történt, mely megbízható és használatra teljesen 
elkészilett keményítő szer, a mely továbbá a szük
séges pótszereket, úgyszintén a fenyítésre szolgáló 
anyagokat kellő arányban tartalmazván, lehetővé 
teszi, hogy gallérok, kézelők stb. rövid idő alatt 
úgy keményithetök, hogy ú jaknak tűnnek fel.



Joerges Ágost öz¥. és Fia kOnyvnyomdájál an Soluieczliáuyáu 1Ü96.
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