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Kéziratok nem adatnak vissza. ZZZ

A sajtó.
A sajtót hosszú idők óta a hetedik nagyhatalom

nak tartják és csakugyan ez a nagy hatalom nem : 
illuzorius, hanem létezik is, mint ilyen és mérhetetlen 
a hatalma. Irányítja és teremti a közvéleményt, milliók , 
elhatározásait, s nem egyszer a többi hat nagyhalai
mat is. — Pedig nincs fegyveres hadserege, hogy go- i 
Ivóval, bombával kíizdene; táborkara csak aczél tollak 
kezelőiből áll, a kik ez apró fegyverrel olykor egymást 
támadják a legélesebben és a leghevesebben.

A mi a hadserege tagjait illeti, — mondjuk ki 1 
őszintén — félelmetesek. A közönség ma még nem ; 
szereti a toll fegyvereseit, sőt idegenkedik tőle. Tisz- í 
teletet mutat ugyan iránta, de csak azért, mert fél 
hogy tolla hegyére találja venni. Indiskrétnek, befura- 
kodónak tartja, de azért meghívja tűzhelyéhez, aszta
lához és miközben bepillantást enged életébe: a má
sok életére és visszásságaira kívánja terelni annak a 
figyelmét, a kinek csakis a közérdeket és a nagy köz
véleményt lehet önzetlenül szolgálnia. Pedig a magyar 
sajtó, a hazai hírlapirodalom, kevés kinövéseitől 
eltekintve, valóban a nagy magyar közvélemény 
tolmácsolója. A nemzeti kultúra, haladás, a nem
zeti követelések legkisebb, legigazibb, leghatáro- ; 
zottabb és legönzellenebb szószólója. A holt belük 
megelevenednek, kiáltanak Íróik helyett és a kiáltás 1 
nem vész el a pusztában, meghallják mindazok, kik
hez intézve van, és táborba tömörülnek, hogy segítse
nek megtestesíteni egy-egy eszmét a szép, a nemes, a 
jo ügy érdekében.

Tekintsünk vissza nehány évtizedre. E nehány 
évtized alatt óriási lépésekben haladt országunk min
den téren. S vájjon nem illeti meg ez óriási e lha la 
dásban az oroszlánrész a sajtói? Nem-e a sajtó előre
haladásával párhuzamos az ország általános előreha
ladása? Jó lapok keletkeztek a vidéken, melyek fel
ölelték a vidék érdekeit, központosították, tömörülésre 
készlelték külön élő társadalmát, a vagyonosodás szem-

TÁRCZA.
A plébános úr rózsái.

„Túl a Dunán Baranyában van egy kis lány . . .“ 
azaz hogy van olt több is, de nem erről, illetőleg 
ezekről akarok én szólani, hanem egy jó öreg plébá
nosról, nemes és nemzeles Badacsonyi uramról, kinek 
vendégszerető házánál hallottam először ezt a nótát, 
mikor még uj volt, — lehet, hogy talán épen attól a 
kis lánytól, kiről ezt a nótái csináltak.

Hanem hát kezdjük az elején.
Baranyának egy kis félreeső falujában élt egy 

derék magyar plébános, egy, még a régi időkből való . 
szives vendéglátó öreg, kinek a háza elölt nem igen 
mehetett el magyar ember a nélkül, hogy a szives 
vendéglátó portát át ne lépje és egy barátságos „Adjon . 
istent* ne mondjon a gazdának. De hát nem is kellett ; 
Ám ahhoz valami nagy megerőltetés! A ki a faluba ;
jött, vagy azon kérésziül utazott, annak a plébános \
háza elölt kellett elmennie, mely az országú Ion feküdi | 
Már pedig a ki egyszer annak virágait, teli ablakait ; 
nieg a paradicsom kertjéhez hasonló udvarát az 
alacsony kerítésen keresztül meglátta, lehetetlen, hogy : 
a kíváncsiság, meg egyéb okok ne vitték volna beljebb ■ 
a plébánia udvarába, ha sohasem is ismerte annak j 
dvrók gazdáját.

Hat még a ki ismerte! — és pláne — egyszer j
nuu‘ vendége is volt, azt bizony nem igen kellelt |
másodszor hívni. j

Mert volt a plébánosnak egy olyan kertje, a 
minőt még egy poéta ember is csak lelkes ihletségé- 
h0,i képzelhet e l; de meg az sem olyan szépen, ha 
Badacsonyi uramnak kerljét nem látta. Egy valóságos 
rozsa- erdő volt az, melynek minden bokra szerelmet,

pontjából ipari vállalatok alapítását sürgették, a köz- 
mivelödés tekintetében pedig közhasznú egyesületek : 
felállítását, stb. Ezek a semmiségből keletkezett lapok 
hatalmas tényezőkké váltak, melyekre nagy feladatok 
nehezedlek és mert e nagy feladatoknak helyesen, 
öntudatosan feleltek meg, lett a magyar sajtó a közvéle
mény képviselője minden ellenszenv, minden félelem 
daczára, mi ma még balga előitéletképen a hírlapiro
dalom és különösön annak egyes tagjai iránt élénken 
él szive mélyében. — E balga előítélet persze mind- ■ 
inkább sziinöfélben van, és noha még sokan harag
szanak a sajtó igazmondására, százszorta többen van
nak, kik köszönettel és hálával veszik azt a jótékony 
hatást mit a nemes hivatást teljesítő és betöltő sajtó 
gyakorol.

Csak a nemes hivatását betöltő sajtóról szólunk, 
mert sajnos, vannak olyan szak- s hírlapok, melyek e 
tekintetben kivételt képeznek.

Nem egynek hasábjain találKozunk áldatlan, sze
mélyes élű torzsalkodással, egyik tudós (?) a másikra 
igyekszik oktroyálni balga véleményét, egyik talmi 
erkölcscsel s nem több értékű ludassal biró tollforgató 
mindenáron világujitó, morált hirdető akar lenni, vagy 
egy naiv bölcselkedő a társadalmi rendet törekszik az 
ö cella-izü tudományának kaptájára átalakítani.

Gzéljuk felé futásuk közben gyakran megesik, 
hogy nem igen válogatják meg eszközeiket. Előveszi 
egyik is másik is fegyverül a rémitgetést, fenyegetést 
a jámbor lelkűidnek ellenében s ugyanekkor főidig 
alázkodik a hatalom, tekintély, befolyás előtt, émelgésig 
hízelegve nekik, legyezhetve hiúságaikat, (ha hiúk 
mert nem mind az), támadó zajukkal a közfigyelmet 
minden áron el szerelnék fordítani a napfényt nem 
igen tűrő foltjaikról. Es ez sikerül is nekik a rövid
látókkal szemben egy időre. A megtévesztést azonban 
utóvégre is kiábrándulás követi nyomon.

Erre a mi városunkban és felvidékünkön is ta
lálunk példát. Olt volt ugyanis egy kválóan pángermán

boldogságól látszott lehelni Mintha a paradicsomnak 
egy részét szakították volna ki tündérkezek a plébános 
ur számára, oly szép volt!

Aztán volt ennek a kis paradicsomnak egy 
gyönyörűséges Évája; — nem is egy de kettő: Bada
csonyi inamnak két árva unokahuga, Margit és Esztike, 
kiket a jo ismerősök csak úgy hívtak, hogy a „Plébános 
úr rózsái". Nem is hiába adták nekik a rózsa nevét, 
szépségük vetélkedett a legszebb rózsabimbóéval. 
Bomlott is utánuk az egész vármegye fiatalsága, és 
bizony-bizony még az öregebb uraknak is meg-meg- 
dobbant a szívók tájéka, ha ugy néha-néha rajtuk 
találták felejteni tekintetűkéi, bár ők ugy szokták 
mondani, hogy csak jó öreg barátjukat jöttek meglá
togatni, mert ebben a filoxerás és peronosporás vi
lágban sehol oly jó borocskát már nem kapnak, mint 
n minővel Badacsonyi uramnak pinezéje telis-tele van.

. . . Kis diák voltam még akkor, midőn Bada
csonyi uiainal először láttam. Minden nagyobb ünnep 
alkalmából bejött a püspöki székvárosba, melyben én 
a múzsák tudományai ilju lelkesedéssel szívtam 
magamba.

Később egy piktor barátomhoz menvén lakni, 
ott személyesen megismerkedtem vele. Mindig nagyon 
rokonszenves volt elültem alakja, kivált mikor sujtásos 
magyar ruhába láttam.

’ Mikor közelebbről megismertem, még jobban
megszerettem.

Úgy, d e  ugy el tudtam ő t  hallgatni mint az 
orákulumot. Kifogy holallnn volt tréfás ötleteiből. 
Ritka jóizük el is tudtunk ám azokon mulatni Kari 
barátommal, ugy hogy mikor búcsút vett tőlünk es a 
következő vasárnapra meghívott ki az ő csendes falusi 
plébániájára, bizony nem igen hagytuk magunkat 
másodszor is kéretni, ürömmel Ígértük neki eljöve
telünket.

sajtótermék, majd egy pánszláv lapocska, mely ek ily 
takargató törekvésükről voltak nevezetesek. Volt aztán 
egy nagyon is támogatott sajtótermék, mely hogy hi
báját elfödje, megteremtette azt a hibát másokban, 
vagy ráfogta másokra s ütötte verte őket e czimen, 
És a mi társadalmunk intéző körei helyeselték akkor 
azt. a mitől később most évtized múltán megundorodtak.

No hát ily elvtelen fegyverek nem szereznek 
dicséretet a harezosnak, de a zászlónak sem, mely 
alatt ez harezba indult. Szerencse, hogy ezek most 
már ritkább kivételek.

Ila most már a külföldet vesszük általánosság
képen, ki kell jelentenünk, hogy a mi hazai sajtónk 
szép színvonala mellett éppen nem térnek el a többi 
nemzetek sajtói sem, sőt elhagynak minket. De talán 
más nemzeteknek inkább meg van adva az isteni kegy 
is, hogy sajtójának helyzetével, jelenével, múltjával és 
jövőjével törődjék és fejlődéséért áldozatokat hozzon. 
Egyik nemzet most is akar újabb áldozatokat hozni a 
sajtó örökké égő oltárán. Az egész müveit világ figyel
mét, érdeklődését és rokonszenvét keltette fel az a 
mozgalom, mely oda irányul, hogy a sajtó elöhaladása 

i ismét hatalmas mértékben biztosittassék uj kedvezmé- 
j nyék állal, melyeknek legnagyobbikát a szabad és bé- 
! lyegmentes poslaszállitás képezn .

Mily horderöt is foglal magában ez a terv, mely 
■ bár mielőtt teltet öltene a művelt világ minden orszá- 
. gaban ! — Gondoljunk csak arra, hogy a mai kőzön- 
. ség mit kivan a lapoktól s milyennek kell lennie a 

sajtónak, hogy a közönség által elfogadtassák, respek- 
táltnssék s szavának súlya legyen. A sajtónak mai 
nívója valóban rengeteg áldozatokat emészt fel és 
ezért az államhatalmaknak oda kellene hatni, hogy 
tőlük lehetőleg a sajtó tényezőiről le vegyenek min
den terhel és ezzel elősegítsék virágzását, elterje
dését.

Épp azért, mint a hazai sajti) egyik szerény té- 
nyezöje, mi szívből óhajtjuk, hogy hírlapíróink szö-

Nehezen vártuk már aztán a hél végét. De 
végre eljött az is. A szép májusi napnak rózsás haj
nala már útra készen talált mindkettőnket. Bár jócska 
ul volt odáig, csak ugy gyalogszerrel indultunk meg, 
—• mindkettőnk a maga kényelmes kétkerekű fogatán.

Jo lovaink levőn etetni nem kellelt az ulon, 
hanem azért mégis mire elértük kitűzött czélunkat, a 
nap már jócskán kibonlogatla sugarait.

Bementünk a papiakba. Az üreg plébános mar 
rózsái közt járkált, s mikor beléptünk épen egy cl- 

j száradt rózsuagat fűrészelt le, mig a gazdasszony oll 
körülötte szorgalmasan önlügellc az ébredező virágokat.

Jó reggelt! kívántunk. Jó reggelt! szólt hozzánk 
fordulva. No hát kijöttek ? ez szép Önöktől, Hát csak 
tegyék kényelembe magukat. Tudom elfáradtak az 
utón. pihenjék ki magukat!

Dehogy is. mi nem vagyunk fáradtak, Majd 
inkább megmutatom Sándornak az alsó kertet - szólt 
Károly — ő úgysem látta még, aztán úgyis ilyenkor 
legszebb a kert.

- Jó. jó ! - addig én is elvégzem a dolgaimat, 
a lányok is felébrednek majd, akkor reggelizünk.

A gazdasszony ezalatt leszedte rólunk felöltőinket, 
aztán lementünk a kertbe.

A ki szép nyári reggelen valamikor fényes er
dőben járt, az tudja, hogy mily kéjes érzés, mily 
gyönyörűség fogja el az embert, mily fenséges ihlet 
tölti el lelkünket! . . . Mennyivel kéjesebb gyönyör 
teljesebb érzés fog el akkor, midőn egy javaban 
viruló, harmatos rózsnerdőbe lépünk ! . . . Mert való
ságos erdő. csupa rózsafából, illatos rózsabokrokból. 
Az illatos és harmattól friss levegőt tele tüdővel szívtuk 
magunkba és mámorosán bolyongtunk egyik bokortól 
a másikig Szemünk, lelkünk tele volt gyönyörűséggel 
ugy hogy már-már szavalni kezdtünk lelkesedésünkben, 
mikor egyszerre elénk állt a gazdasszony és jelentette;
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vétségé is tegye meg u mi tőle lelhetik -  s általiban 
o külföldi mozgalom ébrén találjon bennünket is. es 
miként sok rósz eszmét, most az egyszer plántáljuk 
át a kiváló horderejű eszmét a mi talajunkba, abba a
talajba, hot a hazai sajt...... Idig is izmos gyökereket
hajtott. A-

Vezérfonalak a népiskolában.
Az ifjúságnak a tananyaggal való túlterheltélt sc 

régi panasz mely az alólhhi években a mérvadó körök 
ismételten hangoztattak. Kevesebb tudás es főbb 
k. pzéí : Legyen jelszavunk. A mii lantiunk az képző
hatással hájon Ni anyagi, hanem psyehologial szem
pontok -elint rendezzék ár tanításunkul Alakja por-
b- széd-zeí il, lehat keletkeztető legyen.

Az ismeielaiiyngnuk gazdag tárházát az oklatas 
különböze ágai számára sok v e z ir-fm ia l legkorlálol- 
tobb alakban nyújtja, melyeknek használata sokszor 
a legdurvább géplessággé fajul: ámbár fönyesuek lál- 
zzik az eredménv. ha a tanuló a könyvnek tarlóimat 
szőrál-szi rn bemagolva el tudja mondani i s azért az 
., kérdés merni lel: használtassanak-e vezérköiivvek ,
lőni ?

Mimién siker a népiskolai tanításnál lényegesen 
a jó és helyesen alkalmazol! módszertől függ.

Minél tovább nélkülözhető a könyvnek holt be
tűje. annál tisztább és biztosabb lesz az emlékezet, mi 
az egé-z élein* kiható előny. Egészen más valami 
valamely dolgot a szabad beszélgetés tárgyává lenni, 
mint ha arról a gyermekekkel olvastatunk es az elol- 
vasottnk.il velő!-: ismét olt o tjük. Ez a memorilás nagyon 
alárendelt eszköz az élő emlékezettel szemben. Tagad
hatatlan tény ugyan, hogy sok irodalmi termék a ta
nítóság becsületes iparkodásáról és munkálkodásáról 
tanúskodik, mely termékeknek eziilja a taimgy emelése 
s hogy a gyermekekkel a tanítás megkedveltessék. De 
viszont sok irodalmi termék az ömniinkálkodás által 
fejlesztendő szellemet I. vékenységében megbénilja. Úgy
hiszem, hogy a vezérfonalak nagyrészbon oka annak, 
hogy nénielv tanító nem oly melyen hatol a paela- 
gopiai classikusokba. hogy e forrásból a lélektani és 
módszeriiiiii alapelveket meritse.

A vezér- és általában a tankönyveknek használata 
sok veszélyt rejt magab.m ügy a tanító, mint a tanuló 
számára. Ezen iskolai mankón való támaszkodás és 
sántitás sok könnvüségi; okoz. Szép sorrendben talál
tuk itt az összes tananyagot és tanulni valói, a tan
rendnek megfelelően megszabva. Nem szükséges -;™n 
gondolkodnunk, hol állott meg tegnap az iskui t-szekér, 
hisz az irónvonás eme vagy ama leczkenel azt világo
san mutatja.

Tananvagot sem kell kei esni, ill föltalálható mind 
A hosszadalmas elök^/ülés elesik: és éppen ez a 
legnagyobb hátrány; meri ha nem i.- szükséges min
dig a részletes készülés, de azt teljesen nélkülözni soha 
sem lehet. A későbbi k*.'szülés nem annyira anyagi, 
mint inkább alaki szempontból kívánatos, sőt követel
hető : mert legelső kötelessége mar a kezdő tanítónak

S E L M E C Z B Á N Y A I  H Í R  A DÓ

1 Oda hatni, hogy a tananyagnak teljes birtokába jusson.
A Wovvhwt való szolgai ragaszkodás megakadályozza 
a szabadabb loudül.-lot: a didaclik.it látókűzt szűk 
koriálok közzé szorilja, s M in ing  bat az egyéni te
vékenységnek fejlesztésére. Hol som többől sem keve
sebbel nem vesznek ál, mint a mennyit a vezérfonal 
nyújt, ltol a könyvnek kerete korlátozza a szabad ki- 
lálást, ott az őrmester is lehet tanító, s megteszi a 
rna.M kötelességét A tanítónak szabad szava mélyeb
ben hatol a tanuló keblébe, mint a könyvnek olvasott 
szavai: mert az a tanítói szív es a gyermeki léleknek 
igazi szellemi Összekötő közege; az összekötő lúd, 
melyen nevelő és tanítvány egymásnak kezet uyuj- 
Innak.

Nevelői oktatás az. melynél a gyermekek moz
dulatlanul ó padokban fllllek, merev tekintettel a könyv 
szavát keresve, tanszékén a laniln, egyik szemével a 
könyv szavát követve, a másikkal a , lajiuló-esoporlul 
áttekintve ?

(Folytatása következik.)

Különfélék.
Kinevezések. Ő császári és apostoli királyi 

Felsége, f. évi január hő 25-én Becsben kell legfelső 
elhatározásával. Bitlsánszky Ede mimsloii tanácsosi 
cziinmel és jelleggel felruházott föbányatanácsost és 
nagybányai banyaigazgatót minision tanácsossá, továbbá 
Svehla Gyula bányatanácsost és a szélaknai bányahi- 
vatal főnőkét főbányatanácsossá és selmcczi bánya- 
igazgatóvá leggyelmosebbcn kinevezni méltóztatott.

— Halálozás. Özv. Heincz Adámné szül. Őchurff 
Emília úrnőt tegnapelőtt temették el nagy részvét 
melleit az ev. felső temetőben. A gyászoló család a 
következő g.vászlai tol adla ki e gyászeset alkalmából: 
Alulírottak mélyen megszomorodotl szívvel jelentik, 
forrón szeretett jó édes anyjuk illetőleg anyósuk és 
nagyanyjuk özvegy Heincz Adámné szül. Scharft 
Emília hosszas szenvedés után, éleiének 80-ik évében 
f. é\i február 17-én bekövetkezett csendes kimúltál. 
A megboldogultnak hült tetemei I. é. február 19-én 
délutáni 4 órakor fognak az ag. liilv. ev. egyház szer
tartásai szerint a felső temetőbe örök nyugalomra 
helyeztetni. Selmeczbánya, 1897. február 17-én. Áldás 
és béke poraira! Heincz Auguszta, Heincz Emma férjezett 
Sóltz Gyula né, Heincz Frigyes. Heincz Viktória férj 
zeü Handel Vilmosné, Heincz- Hugó, Heincz Albert 
liánt gyermekek. Sóltz Gyula, Handel Vilmos mini 
vők. Heincz Frigyesné szül. Kiesling Sarolta, Heincz 
Hugóné szül, Glósz Jolán, Heincz Albérlőé szül. 
Rak itta Luiza mint menyei. Heincz Hugó. Iván, Gizella 
Emma, Handel Vilmos, Valéria, Béla, Heincz Klára, 
Kalicza, Pál, Heincz Margit, Albert, Dóra, Luiza mint 
unokák. A temetés egyszerűségében impozáns volt. 
Nagyszámú közönség kísérte ki utolsó útjára az oly 
magas kort elért matrónái. Tűzoltó egyletünk testüle
tileg jeleni meg alapiló tagjának temetésén.

A Szent-Erzsébet r. k. nöegrylet saját pénz
tára javál a f. évi február hó 27-én a Városi Vigadó 
összes termeiben tánczczal egybekötött hangversenyt

rendez, u következő műsorral: 1 Nyitány. Schuber 
„Teufels-Lustsehloss- czimü müvéből. Előadja a ze
nekar. 2. Kettős (duó). Éneklik zenekar kísérete mellolt 
Schusztei Franké Zela úrnő és Berzeviczy Margit k 
a. 3. Melodráma. Előadja Fekete Emmi k. a , zongorán 
kiséri Cziczka Sándor ur. 4. Coupluttek. Énekli Ghauer 
Ottó ur, zongorán kiséri Bachrnty József ur. 5, „Ha
mispénz verők.“ Mercundanle-férflkar zenckiseietu-l. 
fi. Bretagnei dal. Énekli Scluuzler Franko Zola min, 
zenekar kiséiet mellett. 7. Haydn J „Búcsú* synip- 
honiáju. Előadja a zenekar. Vezető : Cziczka Sándor 
városi karnagy. Melegen ajánljuk e hangversenyt a 
nemes emberbarát! czél iránti tekintetből közőiWfgünk 
figyelmébe.

— A lyceumi itjuság' hangversenyéről. mCv- 
nek műsorát már előzőleg közöltük, ismét az elismerés 
hangján szólhatunk. A hangverseny színhelyét a Vá
rosi Vigadó termeit zsúfolásig töltötte meg az érdek
lődő közönség s ebben u nagy társaságban mégis oly 
benső családias érzés volt az uralkodó. A kis szerep
lők biztosan bár, de szerényen forgolódtak a deszká
kon; nem kellett ott a karmesternek sugdosnia, paran
csokat osztani, szóval, százfelé is rendelkezni s kézzel 
lábbal dirigálni, az a nagzszámu csopoit oly szépen 
helyezkedett el, kiki a hangnemek szerint, mindannyi
szor ugyanazt a talpalatnyi lért foglalva el minden 
keresgélés, habozás nélkül, oly biztossággal, hogy (* 
közben még a nézők közölt felismert szülőknek, roko-

; noknak, jóakaróknak is jutott egy-egy üdvözlő mos<.- 
i lyuk. A nagy közönség is a legjobb akaratiul, szere

tettel fogadta a kis dilettánsokat s ezzel az érzelemmel 
kísérte minden szereplésüket. De meg is állották úin 
helyüket a közreműködők mindannyian. Fekete István 
tanárjuk ezúttal is csodálatos eredményt mulatott fel, 
úgy az egyes müvek megválasztása, min' elöadatásu, 
a program gazdagsága és a szeretetteljes fegyelem te
kintetében. És ezt a lisztéi tiszteletből tölti be évek 
óta a jeles zeneszerző és karmester. HL az ideje, hogy 
az intézet és társadalom annak a jól betöltött kar
mesteri állásnak állandósításáról, kellő díjazásáról gon
doskodjék Ennek mikéntjéről legközelebb bővebben 
szól egyik munkatársunk egy mull évben megkezdett, 
de a képviselőválasztások idején félbeszakadt közlemé
nyünkben

— Dicséretes cselekedet. Moderlárna barsme-
, gyei bányatelep lóm. kathoiikus bányászai sokszor 

részesüllek már Kachelmann Károly vilinyci birtokos 
jótékonyságában. Ez a derék úri ember, noha protes
táns vallású, nemrégiben a modellálnai templomra is 
kiterjesztette a jótéteményeit. A templom részére 
gyönyörű harangot öntetett s az uj orgona beszerzési 
költségeihez is hozzájárult. E szép cselekedet nem 
szorul külön dicséretre, önmagát dicséri az." A fenti 
szép elismerő sorokat az „Alkotmány11 után közöljük.

— Lesz-e széles vágányú vasutunk ? Erre a 
kérdésre nézve, azt hisszük alapos tájékozási nyújt a 
in. k. államvasutak igazgatóságának városunk tanácsá
hoz intézett átirata, mely szerint az igazgatóság

vágányú vasútnak szabványos nyomtávú pályává
Kész a reggeli, lessék! „A leányuk mar h-lebredlck ?“ 
kérdi a plébános, ki szintén hozzánk csatlakozóit. -- 
Igen már várnak Önökre!"

No hát akkor menjünk!
A kél loánv. Margit és Esztikéről már tudtam, 

hogy a plébános unokaliugai, kike! mini elhalt nővére 
árva gyermekeit magához veit és taniitatott. Nagyon 
kedves és szép leányok, e melleit azonban nagy kó
pék. - mint az öreg mondani szokta. — s legjobb 
tulajdonságuk az, hogy ha vendég nincs a háznál, hát 
8 óra előtt soha som kelnek fel.

Károly is annyi sok szép tulajdonsággal ruházta 
fel ókel, annyi kedves apróságot, bohóságot mesélge- 
tell róluk, hogy alig vártam már. hogy őket szinröl- 
szinre lássam és megismerhessem.

Az ajtóban vártak. — Károly bemutatott Margit 
és Esztikének, ők meg egy Katinka nevű barátnőjük
nek mutattak be. ki pár nap óla vendégük, s kit még 
Károly sem ismert. A bemutatásokon átesve, hamar 
megbarátkoztunk és mig a reggelihez leültünk, annyi 
mindenfélét kérdezgettek tőlünk, hogy alig győztünk 
mindenre válaszolni.

A reggelit jo kedvű csacsogás közt fogyasztottuk 
el. Mindenkinek el kelleti mondani, hogy kiről és mi
ről álmodott. A 3 leány aztán kezdte fejtegetni az 
álmokat. Ük természetesen mind vőlegényről álmod
ták Egyiké szőke volt, másiké barna, de azért min
denikre rá kellett hagyni, hogy övé a legszebb, ö 
neki van legjobb Ízlése. Oly kedves csicsergés volt, 
hogy mi is hamarosan annyira beleinelogedlünk: 
mintha már régi ismerősök leltünk volna

Észre sem vettük, hogy mily gyorsau mulloll az 
idő, mikor egyszerre benyit a plébános, hogy: Uraim 
és Hölgyeim. „Megkondult az öreg harang misére!*

— No akkor hát tegyünk úgy, mintha mennénk!

A plébános előre ment, mi pedig vártunk u 
leányokra. Hamar meg volt a loilelte és akkor együtt 
mentünk a templomba.

Csak kis mise volt. — ne tessék megijedni — 
hamar véget ért.

Mise után, minthogy már 11 felé járt az idő, a 
leányok a konyhába mentek sülni, főzni, segíteni a 
gazdaaszonynak, mi pedig a plébánossal kimentünk a 
kertbe. Megmutatta melyek a legszebb rózsái. El
mondta, hogy ezt innen azt meg onnan kapta

Ezt Franczia országból hozatta, amazt Olaszor- 
! szagból. Ez a legnagyobb fajta, az a legillatosabb . . .

Ezer meg ezer féle minden elképzelhető rózsafaj 
meg volt ebben a kertben a legváltozatosabb színben 
és alakban. És ö mindenikuek ismerte nevét, lermé- 

, szelei, nyilasa és hullása idejét. Egy kis mappája is 
volt ugyan ;i kertről, melyen minden egyes fácska 
neve meg volt jelölve, de erre neki nem volt szük
sége. ismerte annyira minden zegét zugát a kertnek 
hogy behunyt szemmel rátalált akármelyik bokorra.

( — Ju ideig tartott mig be tudtuk járni a kertet a 
rózsáéi dót. Mire megkerültük, szinte fáradlak lettünk 
s leüli fink egy rózsalugas alá pihenni.

— Itt szokták mindig az én rózsáim is délutáni 
pihenőjüket tartani. Itt ábrándoznak a vári vőlegény
ről. Margit és Esztike, és egv idő óla Katinka is.

— Ez a hol most ülünk, ez az Esztike lugasa, 
emez itt mellette a Margité. Édes gyönyörűséges két 
lózsaszáloni ! — mennyire szerelem őket! . . . Még 
kis lányok voltak, mikor anyjuk, apjuk meghalt, azóta 
nálam vannak és úgy megszoktam őket. ugv a lel
kemhez nőttek, hogy nélkülük el sem tudom már 
képzelni öregségem napjait. Az az örökös jó kedv, 
az a tiszta ragyogó lelkűid, vidám csengő kaczagás, 
vig nótázás olyanná teszik kertemet, mint uz erdőt u

madárdal. Reggel kezdődik a nóta. este ér végei. 
Esztike vig nótát szeret, Margit az ábrándos, mélalui- 
sat. De néha szerepet is cserélnek. — Nem is ér rá 
itt a bánat tartós fészket rakni . . .  — Óh hát- 
őrökké igy tartana! . . .

Örökké!? . . . óh, de azt hiszem, semmi sem 
tarthat őrökké, ki váll képen a boldogság nem !

E szavak után az öreg egy kissé elrnélázotl. De 
aztán egyet sóhajtva ismét magához tért és másra 
terelte a beszédet, úgy hogy csakhamar jó kedve lett- 
megint. Mikor aztán politizálni kezdtünk, még az 
ebédről is megfeledkeztünk volna, ha Katinka kedves 
alakja nem tűnik föl a rózsabokrok között és moso
lyogva nem vág beszédünkbe:

— Ne politizáljanak már annyit! hanem tessék 
jönni, mert kész az ebéd .

— Hm! ez már szép, kivált ha ily kedves hír
nök hozza azt !

— Üli plébános ur mindig csak búkol!
— Dehogy bókolok én, egész őszintén mondom 

vagy szóljanak önök, nincs igazam?
— Igaz úgy vau! erősítettük mi.
— Eh menjünk, — szólt kitérőleg-, mert meg

hűl a leves!
— No hát jól van menjünk ! Hanem gavallérok 

maguknak most karonfogva kellene asztalhoz vezetni 
kedves hírnökünket. Látják mikor ón diák voltam hej 
de nagy kópé voltam! — Engem nem kellett ilyes
mire figyelmeztetni. Én mindig a leányok körül le- 
gyeskedlem. Kivált ha nem voltak csúnyák ! Értet lem 
is nagyon a kuriznlásboz!

(Folytatás következik)
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.„lé átalakilúsúra vonalközéi tanulmányokat véfozni, 
annak kóltséneit vámsunk közönsége viseli és ezt 

'„..érvényes formában, kellő biztosíték szolgáltatása 
Uicllett kőlolezöleg kijelenti. Az átirat szerint a köll- 
(..-ék mintegy 7000 Irt az az hétezer írtra rúgnának, 

inelyaek fele u munka megkezdése elölt, másik fele 
Htlifc' két hó múlva volna fizetendő. Az átiratot a városi 
vasúti bizottság legközelebb tárgyalni fogja.

- Köszóngáz helyett vizg-áz. Városi mérnökünk 
javaslatot terjesztett be a város tanácsához a légszcs-z- 
-yaniál a kőszéngáz helyett vizgáznak használata illetve 
előállítása iránt. — A javaslat szerint a vizgáz előnyei 
a következők lennének: 1. olcsó üzem, könnyű elő
állítás; 2.. kovósbbó robbanó mint a köszéngáz, ha 
valamely térben 8 térpercz' nt van. a robbanás bekö
v e tk e z ik .  addig a vizgázuál 14 rob. °0 szükséges. 3., 
a vezetékek soha be nem (agynak és igy kívül is 
vezethetők; 4., a világítás az összes ismert világítási 
módok közölt legolcsóbb és minőségére nézve a bécsi 
próbavilágitást hozza lel a mérnök, a hol ugyanis a 
lámpák 50 m. távol voltak egymástól és közöltük 
bárhol közepes .nagyságú nyomtatási lehetett még 
olvasni. 5., olcsó fűtési anyagot szolgáltat; 6., mólori 
vs laboratóriumi ezélokra igen jól alkalmazható; 7., 
u  összes átalakítási költségek 11000 frtol tennének.

A Néplap a selmeczi lyceumról a kővetkező 
szeretetreméllósággal emlékezik meg egyik számában : 
Selnieczbányán van egy lutheránus középiskola, mely
nek tanári kara évenként 13000 írt segélyt kap a kor
mánytól, természetesen a felekezellenné elkeresztelt 
kath. tanulmányi alapból, mert igy kívánja azt a dicső 
szabadelvűsig. E középiskolában évek óta hazaellenes 
egyesületek állanak fönn és működnek titokban a 
nemzet megrontására. Ezen egyesületekről mindenki 
tudóit, csak a segélyben részesített tanári kar nem, 
inig végre most az is tudomást szerzett róla, mert 
valami derék hazafi nyilvánosan megnevezett 40 olyan 
lyceurni luleránus tanuló iljuság értelmiségének színe- 
javából, a kik valamennyien tagjai a haza és nemzet
ellenes titkos egyesületnek. Kíváncsian várjuk miiéle 
elégtételt szolgáltál a nemzetnek a magasabb közéleti 
erkölcstan vlassicscsa, annak a luteránns tanári karnak 
mulasztásáért, amely államsegélyen élve nem volt 
képes észrevenni azt a lázas tevékenységet, melyet a 
vezetése és felügyelőié alá bízott tanuló ifjúság a haza 
megrontásával gyalázatos munkájában kifejteti ?“ Aztán 
hosszabban védelmezve a néppártot, igy végzi szavait: 
„lm ott van a selmeczbányai lyceurn az ő 13 ezer frl 
kormánysegélyl élvező tanári karával és 4(5 pánszláv 
tanulójával, a kik között egyetlenegy kath. vallású sincs! 
Jó lesz ezt a szomorú tapasztalatot megőrizni az 
emlékezetünkben, hogy a liberális kormánypolitika 
alávaló gyanúsításával szemben mint tényt mindenkor 
felhasználhassuk!“ A Néplap selmeczi tudósítója o 
hazugságok híresztelésével több kárt lelt annak a 
pártnak, melyhez tartozik, mint a megtámadott inté
zetnek; bár megváltjuk, ily híreszteléssel szemben nem 
lehel az intézet sem közönyös. Ki higyjen ugyanis 
annak az izgatásnak, melynek szócsöve ily légből 
kapott valótlanságokkal tudva ámitgalja olvasó közön
ségét? Mert nem igaz az, hogy a lyceumban „évek 
óla hazaellenes egyesületek állanak lenn és működnek 
titkon a nemzet megrontására" és mert nem léteztek, 
nem is tudhatott „mindenki" azok létezéséről. így
aztán 40 tagja sem lehetett a nem létező egyesületnek. 
Nem iga* a*, hogy »valami derék hazafi nyilvánosan 
megnevezett 40 tanulót, a kik a haza és nemzetellenes 
titkos egyesületnek tagjai." Tudnia kell a tudósítónak 
hogy ez intézetnek ezelőtt egy Breznyik János volt az 
igazgatója, a kiről ország-világ tudja, hogy a haza- 
ellenes mozgalmakat mindig csirájukban fojtotta el s 
ó akadályozta meg a hazaellenes mozgalom intézőit 
évtizedek előtt abban, hogy Sclmeczbányál működésük 
központjává tegyék. A tőle való félelmükben vitték el 
pánszlávjaink sátorfájukul Turóczba. Most is csirájában 
lelt elfojtva a tervezgelés stádiumában levő mozgalom, 
melyre a tanári kar ügyeimét éppen nem „valami de- 
*ék hazafi", hanem éppen a három kicsapott diák 
kikének a levele fordította, melyben egyik losonczi 
barátjának azt panaszolja el, hogy itt a selmeczi lyce- 
?uban nem alkalmas a talaj a mi eszméink befoga
dására. “ i]a uz a fanatikus íiu sem tartja a mi tala
junkat alkalmasnak, akkor hogy képzelhet ide a tudo- 
sitó óvek óta fennálló egyletet? llogy luleránus inté
zetben három bűnös közölt egy kalholikus sincs, ez 
rendén van. Csodálkoznunk csak akkor lehetne, ha 
llai0,“ között ilyen egy akadna, mert akkor elrémilö 
aiany illetve az a vélelem állami elő, hogy a lyceurn 
kuli), növendékei csekély kivétellel mind panszlávok.
• ar pedig ez távolról sem áll, mint a hogy az evan- 
fcvlikusuk sem azok. Abban talán igaza van némelyek
i g ’ hogy a tanári kar részéről nieginditott nyomozás 
ehetőnél lassabban volt végezve, de ez a lyceurn jó 
lrncvén mit sem csorbít. Szóval nagyítva van az egész,

mely nagyításért mint értesülünk, alighanem sajtóbi- 
rostig ele kerül ez ügy, a mi kívánatos is lenne.

A czipög-yái’i kiír javára Ghvála Adolf 
szabás/. g.izilag rafiámul rendezd, mull vasúi-nap u 
a Seinbaiy-terembon előadási Az előadás meglepő 
vall s arról tanúskodik, lioir.v iparos ifjúságiink gyors 
l.pb-kk.l haliul az önképzés, u művelődés terén. 
Obeitli Mari ossz. meglepő folyékonysággal mondta el 
hosszú szerepét, Oberl, Gyárosok, ’ Patta, Grellnoll 
szereplők jól megállották helyükéi. A kis Lfiwy nag)»u 
jól alkalmazható műkedvelő lesz; de okvetlen képeznie 
kell magát a nyelvben s -n  kiejtésben. Az énekkar 
belanilásúérl elisnniés illeti Clivála Adolf rendezői. 
Hsak folytassa e szép törekvést. Chvala bajos kellemes 
hanggal reinMke..!., A couplek tetszettek, s a  versok 
kivétel nélkül újdonságok voltak; mimlemollel azt 
határozta a rendezőség Szabó István elnök indítványára, 
hogy ezentúl nem ad elő cüupletkel, mert azok 
mindig rovására vannak a legjobb műsornak is, de 
bármely rendező társulatnak is, és végre is olyan 
importáll idegen ezikk ez, moly az Alléidon a romlatlan 
Ízlésű magyar körükbe sehol som talál bemenetelre. 
Ez érveléshez n rendező maga is, de meg Schwnrcz 
Lipőt diszlag ur is szívesen hozzájárult s igy ezzel is 
szép jelét adta ez ifjú egylet annak, hogy mily ko
molyan lógja lel hivatását. Az előadási kitűnően 
sikerült tánczinulatság követte. Ez egyletről ezentúl 

; gyakrabban fogunk szólam.
— Számadás. A í. lói 13-ikán megtart! üt lyceurni 

hangverseny jövedelme volt : belépő dijakból 29G írt 30 
kr. felülfizelésokböl 48 fit 70 kr. összesen 345 fit. 
Kiadás volt 125 fii (53 kr. marad tiszta jövedelem 
219 Irt 37 kr. Ezen összegből a Ive. zenetársaság 
küldött a kolozsvári Mátyás szoborra 10 Irtot és a 
helybeli honvéd szoborra 10 frlot: a fenmaradl összeget 
« tőkéhez csatolja, mely áll 52 Irt (59 krajezárbó). Ezen 
tökéből led ez i a hangszerekre és a hangjegyekre lett 
kiadásait. Hangszerekre ez idén is 110 frlot költött 
es megvetette alapját könyvtárának is. melyben már 
is szép számmal találhatók zongora és hegedű kotlák, 
zenei lapok a tagok magán használatára. Felülfizettek: 
Jonasch Antai ur SalgóTarjánból, Kacholmann Farkas ur. 
Kachelmann Károly ur, Panek Ödön ur. Simon Mihály 
ur. Kőbányáról cgyenkint 3 frlot. Jankó János ur 2 
lii 20 I rt. Kachelmann Johanna úrnő, Svehla Gyula 
ur. Szitnyai József ur, Vámossy Mihály ur, Budapestről 
2 Irtot. S/.öllössy Manó ur, Wágnpr József ur, 1 írt 
20 kit. Clziczka Sándor ur, Joergcs Ágost ur, Kapp 
Jakab ur. Krausz Kálmán ur. Oszvaldt Gusztáv ur, 
Steiiier Bernát in. Takáts Miklós ur I frlot Sobó Jenő 
ur, 3 Irtot. Lenesé János ur G5 kr. Ozv. Ocsovszky 
Vilmosne lirnŐ. Banmami Győző ur. Bólémat)n Ede 
ur. Gryllusz Vilmos ur, J-.lei.mann N. ur. Jeszenszky 
lnne ur. Kinnelh Győző ur. Lipcsei Adóm ur. Mazol 
Emil ur. N. N., Peslhy Béla ur. Simon Lajos ur. Strbo 
Gyula ur. 50 kr. Fizély Károly ur, Ozv. Iíitlrich Ká- 

: rolyné úrnő. X. X.. Oszlrolutzky Gyula ur, Vitális 
j István ur. Weim-r Sándor ur40 kr. Binder Lajos ur,
. Csiba István ur. Fiedler Jenő ur, Fodor József ur,
1 Geisl Bernát ur. Hidvéghy Árpiid ur, Jfthn Vilmos ur,

N. is.. N. N., N. N., ilj. Marschalkó Gyula ur, Nyilrny 
László ur. Szever János ur. Szép Vilma úrnő, Szlujkn 
Pál in-. Berzeyjczy Károly ur 20 kit. Lámer János ur 
15 kit. Érti János ur Fabriczius D. 10 krl. 
A lyceurni zenetársaság . úgy a felülfizetőknek. mini 
Ozv. Tibély Ágostonná ö nagyságának, Bcrnhardl 
Adolf, Krausz V. Gy. és Schwott Lajos uraknak, kik 
egyéb szívességgel támogatlak, ez utón is hálás kö
szönetéi mond.

Az elásott kincsesei hitegetés, Helynek ér
dekes példáit közöltük lapunk előbbi számában, nem 
mai keletű: régebben űzlek ezt már kicsiben nálunk 
a haza halálain belül is; de újabban 5—G év óla 
különösen nagy mérvei öltött ez a csalás a hidalgók 
hazájában. Igy egyebek között számos levelet gyártot
tak a következő csaló bandak (ontierro-csalók) Angol 
de Ari dana in Caslillo forte de Barcelona; Felső 
Auslriában: Bon Joacjuin Gúnyéin B. Mcndipaba Nro. 
61. Int. piai. Madrid 6- Don Julio Moréim (!. de las 
Margarilás Nro i9. BeHasvi-m Madrid. Nyomára akad
tak a bandáknak Vorarlberglx n. Csehországban, Slviiá
ban Sziléziában is, miként azt egy elöltünk fekvő 
ok Hiány szépen elősorolja, melyből mi csak a hozzánk 
közelebb eső Alsó-Auslriában szereplő bűnszövetke
zetek néhányat Írjuk ki. u. ni Anlonio Ramirez, Luisa 
Kordin amin 16.3" Madrid; (íayelano Gomez, Comosio- 
ni.-la. San Vicén .illa 65,4" Madrid, Albérlő Bániéin. 
Fómia Petit Kormos on Cnlalayeed, Zaragoza, Garlö 
Biírzhen. Ilermusilla 29 piai inlerior Madrid. Különös 
hogy uz ilyen amitó levelekre oly sokan mennek lépi.-. 
Az Úzicl — úgy látszik — jól jövedelmez a csalóknak 
mert ügynököket utaztatnak európaszerle. Hallomás sze
rint városunkban is járt ilyen ügynökük, kinek egy 
lelketlen selmeczi a kezére járt, megnevezve több 
olyan egyént, akit vagyoni helyzeténél fogva áldo
zatnak alkalmasnak tnlult.

Uj iparvállalat. Hogy mennyire segíti elő egyik
vállalat a másikat, úgy szólván lenini újat. élénken 
tanúsítja ezt az a körülmény, hogy a regi apáczazár-
d.mak újjá alakításával alapja vetődik meg egy uj 
vállalatnak: egy Selmecbányái építő fiók- vállalatnak 
• s téglagyárnak. - A vállalkozó a zárdaépitéssel 
megveti a lábát városunk talaján s azonnal ide tele
píti al vállalatának egy részét is. A régi romokon uj 
élei kel; lesz. mi eddig nem volt: több mollékiparág- 
g.d biró epilővallalal, mely az építkezést, váiősünk 
fejlődését elősegíti.

A kis iskolások védelmére hívjuk fel a 
rendőrség figyelmét. Azt a panaszos közleményt kaptuk 
ugyanis, hogy a r. kath. iskolás leánykák gyakran csak 
életveszé ylyel juthatnak iskolájukba azon a kis utczán. 
melv újabban az Ocsovszky utcza nevét nyerte. A járda 
>oha sincs behintve, egy közeli istállóból meg piszok 
r°ly uz ulczára s gyakran kocsik rémitgelik a kis leá
nyokat , kik aztán rémülten szaladgálnak életve
szélynek téve ki magukat a sima jégen, vala
mely menedékhelyre, Még hozzá egy-két rósz fiú 
örömét találja abban, hogy a lánykákat fenyegeti, 
ijesztgeti. Ha már ily szerencsétlenek vagyunk a mi 
iskolánkkal. Írja a panaszló, hogy zugokban' kell meg
húzódnunk, hál legalább igyekezzék a hatóság, illetve 
; rendőrség a bajok kisebbjét enyhíteni. Csak egy 
kis jóakarat kellene hozzá, a mi abban nyilvánulna, 
hogy a rendőr naponkint legalább kétszer sétálna 
végig a kis utczán, és nem panaszkodnánk. De erős a 
gyanúm, hogy rendőrfőkapitányunk, a ki oly nagy 
fiilvt fektet rendőrei uniformisára s ennek tisztántartá
sára. a mi dicséretére legyen mondva, attól tart, hogy 
közegei úgy járhatnának, mint e sorok írója járt a 
minap: t. i. leöntenék mosogató vízzel. Az pedig 
a milyen nagy baj lenne, ép oly könnyen meg is 
történhetnék a szűk utczában. Az én czivil ruhámnak 
is ártott, hát az uniformisnak hogy ne ártana. No, de 
tán még sem tennék ezt meg, ha . . .  ha csakugyan 
többször mutogatná magát ott a rendőr."

— Rutén gazdák felsegitése. A felvidéki rutén 
gazdák f'elsegitésére alakult bizottság e hó 20-án ülést 
tart. melyen a kérdésbon ké.-zitendő memorandumok 
tartalmát fogják megállapítani. A bizottság a minisz
terelnökhöz egv általános emlékiratot intéz, s valamennyi 
érdekelt szakminiszterhez külön-külön emlékirattal 
lop fordulni. A kívánt, intézkedések a kővetkezőkben 
foglalhatók össze: a ruténeknek szövetkezetekbe való 
szervezése főleg hitelszerzés céljából : állami marha 
es baromfikiosztás részletfizetésre: talajjavítás és rét- 
öntözés. az agrárius termelés intenzivebbé tétele 
veget! . a határnak csendőrökkel való ellenőrzése 
abból a őzéiből, hogy úgy a rutének, mint a köztük 
eiő zsidók megvédessenek a vagyontalan galíciai zsidók 
he andorlasa ellen; a keresel és vagyonnélkül való 
Izraelita családoknak ipari munkával való ellátása, 
illetve ál telepi lése Hát a mi felvidéki tótjaink felse-
gilősére mikor alakul meg ilyen bizottság? Nagyon 
ráférne ezekre is. ámbár örömmel ismerjük el. hogy 
újabban több irányban karollak fel intéző köreink a 
nép érdekeit.

Mozgósítás esetére. A jelenlegi háborús 
időben nagyon ajánlatos, hogy a tartalékos tisztek az 
okvetlen szükséges tábori felszereléseket minél előbb 
szerezzék be Hinni és Társa egyenruházati intézetében 
Budapest. IV. Sülő-utcza 2.

Uj gyógymód. Dr. Mitzger Tivadar Budapest 
egyik jeles orvosának hosszas kísérletezés után sikerült 
teljes uj alapokra fektetett oly gyógymódot feltalálni, 
mely a legmakacsabb ideg és nemi betegségeket 
gyökerestül meggyógyítja. Az uj gyógymód hydio- 
eloktrotherapiával kapcsolatos gyógyfénysugarak beha
tásán alapszik. Ezen találmány a jelen és jővö gyógy
módja és már a laikusban is azt a benyomást kelti, 
hogy az orvosi gyógyászatnak hatalmas, fölötte fontos 
újítása és haladása. Hiteles okmányok bizonyítják, 
hogy majdnem reménytelen cselekben is meglepő 
sikereket mulat fel és igy hivatva van nemcsak ha
zánkban. liánéin az összes világrészekben is a szenvedő 
emberiség jótevője lenni. Az uj gyógymódot kizárólag 
/V. Mitzger alkalmazza, (Budapest. Teréz-körút 44 
szám) Hydro-Eleklrotherapiiii Rd. Intézetben, mely 
mintaszerűen, a modern orvosi tudomány elsőrendű 
vívmányainak megfelelően van berendezve.

A székesfőváros emelkedése. Fővárosunk 
óriási lépésekkel emelkedik, különösen a külső Lipót
város felé. Mintha Phoenixként a földből kelt volna ki, 
ott áll a Magyar Országház világra szóló fényes palo
tája A kir. Curia. A kir. törvényszék. A Kereskedelmi 
Akadémia. A Vallás és Közoktatásügyi ministorium 
díszes palotái. Többek között ott van a Váczi-körút és 
az Alkotmány-utcza sarkán Förster Conrád nemes Íz
léssel és kiváló kényelemmel berendezett étterme, 
melynek téli kertje kápráztatóan szép. Utóbbira külö
nösen felhívjuk közönségünk figyelmét, Eltekintve a



31 S E L M E C Z B A N Y A I  H IK A D Ü

kitűnő konyha, jutányos ár, valamint ; ompás boraitól 
— melyek nemcsak a millenniumi kiállításon, hanem 
Bordeauxban is arany éremmel lettek kitüntetve, - 
e kellemes téli kert mint látványosság is. méltó a 
megtekintésre.

— 100 éves embert fedeztünk fel F -Rovnya 
külutczánkban Mucim János személyében. Muciin bánya
munkás volt valamikor de nyugbért soha sem élvezel! 
s az utóbbi években egy nyugbéres tartotta kegye
lemből. Most a város tanácsa veszi pártfogásába.

— Résen legyünk! A mezei gazdálkodásnak 
csak akkor van meg az igazi haszna, ha oda törek
szünk, hogy évi termésünket fokozzuk. Két szemet 
kell termeszteni ott, ahol eddig csak egy szem termett. 
Annyi bizonyos, hogy ez nem egészen rajtunk áll; 
mert nagv beleszólása szokott itt lenni az időjárásnak 
is. De meg aztán a jó Istennel sem csináltunk szer
ződést, hogy valami csapást ne küldjön. Hanem vi
szont annyi is elvitázhatlan tény, hogy okos előrelátással 
sok bajt és veszedelmet ki lehet kerülni. Különösen 
nagy csapás az, ha az ember egészséges és tele 
kalászt vár s kap helyette egy csomó fekete port. A 
gazdák ezen rémét porüszógnek szokták nevezni s oly 
kimondhatlan károkat okoz a termésben, hogy a gazda 
szinte sírva nézhet illanna. Megfelezi a menyiségel s 
alaposan megrontja a minőségei is. Hála azonban a 
tudományos megfigyelés és kutató észnek, mely reá- 
vezelte az embert, hogy mikép lehel ellene alaposan 
és biztosan védekezni. Szóval, rájöttünk a módjára, 
hogy e bajnak elejét vehetjük. Sikerült ugyanis Schön- 
beck Imrének Eszteryomban oly szert előállítani, amely
nek használata által egészen nyugodtak lehetünk az 
üszög felöl. Ez megöli a porfinomságu spórákat a- 
nélkül, hogy a vetőmagnak ártalmára volna. Nem 
volt még eset reá, hogy e csávázó szer helyes alkal
mazása mellett az üszög mutatkozott volna. Aki tehát 
e veszedelmes ellenségtől biztosítva akar lenni, az 
használja a fennebbi szert s meg fog győződni róla, 
hogy olcsó pénzért teljes nyugalmat szerzett magának. 
Mert e szer nemcsak hatásában teljesen biztos, hanem 
e mellett oly olcsó is, hogy valami érezhető kiadást 
vagy költséget még a kisgazdának sem igen okoz. Eyy 
50 dekán csomay, mely 300 liter vetőmaym eleyendő, 
csak 33 krajczárbu kerül, ü t kilós postacsomagnál 
pedig a portót is a küldő viseli s igy a megrendelő 
azl teljesen bérmentve kapja meg. Különösen figyelmet 
érdemel továbbá azon körülmény, hogy különösen 
a tavali árpa es zab a volt nagyobbmérvü nedvesség 
következtében a porüszög által meg van mélelyezve 
s a talaj szintén fertőzve lévén, minden valószínűség 
szerint az üszög is az idén nagyobb mértékben fog 
mutatkozni s igy annak becsávázása nemcsak kívá
natos, de határozottan szükséges is. Saját jól felfogott 
érdekében cselekszik tehát minden gazda, ha a kö
zelgő tavaszi vetéskor a becsávázást el nem mulasztja. 
Használati utasítás minden csomagon rajt van.

Köhögés, rekedtség ellen, valamint mell- 
tüdő- és lorokbánlalmaknai legbiztosabban hatnak a 
világhírű indiai H aw a  p a s z t i l l á k .  Kaphatók min
denütt , egy doboz 25 kr. főraktár a kontinens ré
szére : B ra  m m e r H e n r i k. Budapest, József- körút 
14, honnan 1 Irt. b e k ü l d é s e m e l l e t i  4 d o- 
bo z t p o i I o m e n l e s e n k ü i d e nek s z é t. 3—5

jN y iittér .
V ‘Vl w ilrt k e l m é t  H

IM «.» k r t u l  i'2 irt 75 krig ,gy teljes öltönyre -  Tussusr- 
enyeos vatarnim fekete, fehér, és színes Henne- 

berg selyem d,> kitol 14 Irt (>;> krig méterenként, sima .-síkos, 
mi né* é"-° ír mi tl / 0t' ,ilin,as/!-. * »• '■ (mint egy 2iO különböző
nnJ».hzf'z2Uí °  S/‘/ ' es s n. t a megrendelt áru
ía í S m ■ i i ámmen ,esen a házhoz szálli,va- mintákat postafordulta.^  és k. udvari szállító, * e lv e i . . -
!*•' , . " t k r i o h l i o n .  Svaj.-zl.a e/.imzett levelekre 10 kros, 
iiir/rrnnft ?H°*íra 0 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt 
megrendolesek pontosan elintéztettnek. ’ 3 .

H I R DKT É SE K.
Ts96n;-:^rverési hirdetményi kivonat.

A korponai kit jbiróság mint telekkönyvi ható
ság. közhírré teszi, hogy a korponavidóki takarékpénz
tár végrehajtatónak ismeretlen lartózkodásu Brúnót 
Izabella ügygondnoka Knejovics János korponai ügy
véd végrehatási szenvedő elleni 58 frl. 40 kr. lejárt 
kamat követelés és járulékai behajtása iránti végre
hajtási ügyében (a korponai kir. jbiróság) területén 
l,;vő Kot póttá város határában fekvő a korponai 82 
sz. tjkvben Sturm Brunét Magdolna, Brunel Antalka. 
Brunét Izabella és kiskorú Margit egyenlő arányú 
tulajdonosok neveiken vezetett A. + 2 sor. 764 hisz. 
alatt foglalt kertre és csűrre 285 fiiban, f  5 sor 9 15 
hisz. alatt foglalt szántóra 158 írtban, f 7 sr.r 3570 
hisz. alatti szántóra 143 írtban, f  8 sor 8922/b. hisz. 
alatti rétre 592 frtbnn, t  sor 4187 hrsz. alatti

szántóra 135 írtban, továbbá: az ottani 1392/3 sz. 
tjkvben A + 1 sor 40 hrsz. alatti házra és beltelki 
birtokra 001 írtban a f  1 sor 5128 hisz. alatti szán
tóra az árverést 157 fiiban ezennel megállapított ki- 
kiállási álban elrendelte, és hogy a lenm.bb megjelölt 
ingatlanok az 1897 évi márczius hó 12-ik napján 
délelőtti 9 órakor ezen kir. jbiróság telekkönyvi 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is óladat ni fognak.

Árver. zni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. 
t. ez, 42 g-úban jelzett árfolyammal számított és az 
1881: évi november hó l-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
ságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékké- 
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 : LX. I. ez. 170 g-a értelmében a bánat
pénznek bíróságnál elŐleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság, lvorpo- 
nán 1896 november 6-án.

Libertiny kir. jbiró,

*g9"'v Árverési hidetményi kivonat.
A korponai kir jbiróság mini tikvi hatóság, közhírré 
teszi, hogy a selmoczi takarékpénztár végrehajtatónak 
Koczúl szül. Gregorik Katalin végrehajtást szenvedő 
elleni 450 fit. tőkekövetelés és jkai behajlása iránti 
végrehajtási ügyében a korponai kir. jbiróság területén 
lévő Cseri község halárában fekvő a cserii 64 sz. 
tjkvben A I. 17 sorsz a. foglalt 3/8 bel- és kültelki 
birtokból és osztatlan tartozékaiból, Koczul szül. Gre
gorik Katalin V,-ad részt képező hányadára 198 fit 
34 krban az ottani 161 sz. tjkvben I. 1—9 sorsz. a. 
foglalt (,-ed bel- és kültelki birtokból és osztatlan 
tartozékaiból 2/,-ad részt képező hányadára 429 írt
ban, és az A II. 1 —11. sorsz. a. foglalt 1 /4-ed kültelki 
birtokból és osztatlan tartozékaiból 8/,-ad részt képező 
hanyadara az árverési 269 fiiban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte. . és hogy a í'ennebb 
megjelölt ingatlanok az 1897 évi április hó 20-án 
napjának d. e. 10 órája a községi biró lakában 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is cladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881; LX. 
i. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számitóll és az 
1881.' évi november l-én '3333. sz. a kelt Igazságügy 
ministeri rendelet 8. §-ában, kijelölt ovadékképes ér
tékpapírban a kiküldőit kezéhez lelenni, avagy az ; 
1881 : LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek i 
a bíróságnál elöloges elhelyezéséről kiállított szabály- ; 
szerű elismervényt átszolgáltalni.

Kir. jbiróság tkvi hatóság Korponán, 1897. ja- j 
nuár 10-én.

Libertiny kir. jbiró.

Pályadijat nyert harezi

kistó ssisiskii
küld 8—20 maik utánvét lel. Nem tetszőket 
8 napon belőj frnnco visszaküldve kicserél. 

— Árjegyzék, ápolás leírása ingyen —
W. Heering in St.-Andreasberg 427.

Provinz Hannover.

Vili, évfolyam 8 8!ím

A PHÖNIX-P0MÁDÉ
mely u xtuttgtirti 1890. évi egós/.- 
Kvgiigyi kinllitíUon Jutalommal lett 
kitüntetve, az orvosi vélemények és 
p/.oniyi rlismerő Intelek szerint 
a/, egyedüli ártalmatlan hajnövesztő 
szer. Kunok Inisználnla gátoija » 
liajh.iilúst és korpaképződest. \ 
bajusz nívesztesére fitiinlokn;.!; is 
nagyon ajanlalo> Kgy tégely .- 80 

k i ; utánvét: ÍK) kr.

K, Hoppé B̂CS' P®<dhonf-asse

Nincs többé szükség vegyi festészetre.
Mindenki festhet minden színben és árnyalatban ruhát és fehérneműt

t i s s  p e r c  i l l a t t .  “b s

Korszakalkotó találmány 500 % megtakarítással

M aypole  Soap
i i iH 'o !  íV ní.íí s x a (>))>» í»,

legújabb találmány házi festésre, fest minden szinben 
és árnyalatban. Tizenöt perc alatt mindenki egy kevés, 
forró vízzel és ezzel az angol fe stőszappannal ruhát 
blúzt, függönyt, zsebkendőt, selyem- és cérna-kesztyül, 
inget, harisnyát, gallért, selyemszöveteket, szallagot! 
csipkét, atlaszt, bársonyt, struc-lollat, háncs kalapo
kat slb. megfesthet. A festés színtartó és nem fakul. 
Minden ruhát újjá és modernné varázsol. Méregmentes 
és a szövetet nem rontja. Egy dara 40 kr. feketeb 
50 kr.) és ezzel egy női blouse megfesthető. Minden 

darabhoz használati utasítás van mellékelve
Szabadalmazott az egész világon.

The Maypole Company Limited,
London.
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Üzlet-átvétel. £
Alulírottak tiszteletteljesen tudatjuk a n. X 

é. közönséggel, hogy Zlinszky András ur

bérkocsi üzletét
I. évi február hó 10-élöl át vettük.

Fuvar megrendelések Greguss Antal pék-, 
vagy Jfilin Vilmos szabóüzlelében kéretnek 
megléteim. A midőn kiemeljük, hogy ipar
kodni fogunk a n. é. közönség igényeit minden 
tekintetben pontosan kielégíteni, egyúttal 
maradunk

Solmeczbányán, 1897. febr. 10.

Teljes tisztelettel

Greguss Antal és Jálm Vilmos.

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 4 - . 4 4

vb
(V

i
f f

Á 4  ;; j m  f

H . l l a p i t t u t o t t  1 8 5 8 .  l -~—-----

■— 4  *

%
Qb,
rV

Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
(ezelőtt WALSER FERENCZ)
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Sürgönyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.
G Y Á R T :

mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40% szénmeglakaritás), petróleum- és 
benzin-motorokat. Keretfíirészeket, körfűrészeket és csertöröket, Gőzkazánokat, előmele- 
g’itöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, 
szíj- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitményeket vasból. Tüz- 
fecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, 
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi 
szereket, mini gőzfertőtlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör 
tisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü 

tűzrostélyokat egyenes ás kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.

LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi
fűtéseket.

Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. 3 10
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Seimtczbányán 1897.
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