
í* szám S elm ecb á n y a .  Február 28.Vil i  é v f o l y a m  1 8 9 7 .

SELMECZ-BÉLABÁNYASZ. K VÁROS •  HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e le n ik  m in d e n  v a s á r n a p .

Elöflv.etösi ilraiv :
4 írt. 
2 „

Fölei.,s szerkesztő és kiadó:

v  Ó : s  V Fi R E N C Z.

J  0 E R G B S  . G O S T ö » v. o s F  i a.

HIVATALOS HIRDETÉSEK DIJA:
100 szóig 2 fr .. ezentúl minden megkezdett 100 szénól 50 krral több 

Uayánhirdetésck megállapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tór három hasábos sorért 10 br. 

I t e i w g d í )  ni i n  <l«n li i r <1 e l é s é r t  » O k r

Hivatalos rész.
Hirdetmény.

Mely szerint érlesiiletnek azon adózók, kik mull 
évi adóhátralékaikat ez ideit? be nem fizették, hogy ezen 
hátralékok biztosítósára lefoglalt zálogtárgyak f. évi 
márczius hó 8.. 9., 10.. 12.. 17.. 18. és 19-ik napjain 
megtartandó árveréseken eladalni fognak, miért is 
lelhivalnak, hogy larlozásaikat addig fizessék be. 

Selmeczen 1897. febr. 25-én.
Városi adóhivatal.

Az állam szolgálatában levő 
erdészek helyzete.

Az állami szolgálatban levő eiclöliszlek panasza 
ez ideig nem jutóit nyilvánosság elé: ők maguk igye
keztek takargatni nyomorúságos helyzetüket, bízva 
abban, hogy javitva lesznek fizetéseik, meg lesz vál
toztatva egész hivatali szervezetük, miáltal javulni 
fognak előléptetési viszonyaik és szolgálati rendszerük. 
Kíildüttségileg folyamodlak ügyeik intézőihez, — első 
sorban a földmivelésügyi minisleriumhoz jogos 
követeléseik leljesiiését kérve. Hogy panaszuk jogos 
és kérelmük méltányos ez el lelt ismerve, de az üres 
igéi eleken kívül semmit sem nyerlek vele.

A ki viszonyaikat ismeri, megbotránkozva teszi 
megjegyzésé!: miként is lehetséges, hogy az állam 
egyik legfontosabb gazdasági ága. az államcrdészet, 
mely a külföld eiőll is elismeri rohamossággal fejlő
dött, ily nyomornságos viszonyok közölt tengődik és 
tisztviselői karát nehéz tanulmányok árán megszorez- 
helö sznkképz^flségük fáradságos szolgálatuk daezára 
oly logdohoueszlálöbb módon díjazza.
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A plébános úr rózsái.
(Folytatása és vége.)

A : lébános urnák de jó kedve van márna, 
széli Katinka.

— Hogy ne volna! Mént búsulnék? Búsuljon a 
ló. elég nagy a feje. — De siessünk, mert még 
kikapunk.

Ki bizony — szóllak a leányok elénk jőve, 
— ha még sokat politizálnak; mert bizonyosan poli
tizállak megint maguk férfiak ugv sem tudnak egyebei. 
De most már hagyják abba és lessék mindenkinek a 
maga helyéi elfoglalni. Ölt fönn ül Katinka, balról a 
bácsi, meri máma kurizálni akar, azután Margit, Sándor, 
Katinka jobb oldalán Károly, aztán meg én.

A beoszláo nagyon jó volt. csak Katinka nem 
nkarln az első helyei elfoglalni De bármennyile vo
nakodott is — engedni kellett.

Hogy dmczáskodoll ! — de aztán leves után 
mégis csak megbéküll, kivált oll a plébános ur
niollell.

Hogy az ebéd pompás voll, az magáiéi érlelődik, 
meri í gy falusi plébános bizony m m él rosznl.

Kilód-illán aztán elkezdőd a plébános ur élezelni 
Mi-1!: rgv csőmé) kópé-águl, kalandul diák éleiéből.

Hej más élei is voll az akkor még! Nem 
0,y«n* már a mai fialni emberek. Mái nem is jo
gászok a jogit, /„k lül.he Nem linlnak azok már úgy 
mulalni sem, mini az én időmben.

Igazán! szólt bele Katinka olyan 
B.'ainollalanok ! Mikor bálban voltunk a farsangban egy 
l'ár lánczollj csak a többi megállt terem a közepén és
Ijúhiull rcánk

~ És aztán hogyan lánczollak, — vág közbe 
a tfazdasszony, — már nem is tudják ezek a régi

Hogy a mondottak igazsága általános tudomásra 
jusson, az alábbiakban közzéteszem, hogyan jut egy 
erdész pályájához és milyen haladást tehet azon.

Gymn. vagy főreáliskola érettségi bizonyítvánnyal 
(a nélkül fel sem veszik) a-selmeczbányai erdészeti 
akadémián 3 vagy 4 évi tanfolyamot kell hallgatni, 
minden félévben 0— 8 tantárgyból rendes szóbeli vizs
gál tenni. A három évfolyam lehallgatása után 45 
vizsgaeredményt felmutatva, az akadémia elvégzését 
tanúsító záradékol! indexxel folyamodni kell a földmi- 
lésügyi minisleriumhoz az állami szolgálatba leendő 
felvétel végett. Többnyire 7* évi várakozás után az 
állami szolgálatban felvett fiatalemberek ministeri ren
delettel beosztatnak valamelyik erdöhatósághoz ideig
lenes minőségű szolgálattételre 1 frt napidijjal. Ezek
nek maga.- rzime „műszaki dijnoi\ “

Kél évi gyakorlati idő után (előbb egy nappal 
sem) lehelő az erdészeti államvizsga, minek eredmé
nyeként a fiatal ember erdészeti oklevelet kap, mely 
öl az erdőgazdaság önálló vezetésére képesíti.

Minden érettségi vizsga, akadémiai képzettség és 
„erdészeti oklevél" daczára a 2 évi gyakorlat és ál
lamvizsga letételé után még két évig kénytelen szol
gálni mint „műszaki dijnok" I frt. napidij mellett, 
ideiglenes minőségben, inig végre kinevezik 500 frt. 
„segély-díjas m kir. erdőgyakornokká, a mikor es
küi lesz, melytől kezdve szolgálati ideje számit. Tehát 
a felsőbb tanintézetei végzett ..desz 4 évet szolgál 1 
frt. napidij mellell, a nélkül, hogy ezen évek később 
beszámiltalnának szolgálati idejébe. Hogy a „műszaki 
dijnok“ sorsál ecsetelhessem, elég annak alkalmaz! i- 
lá.-át leírnom.

A „műszaki dijnok"-ot kiküldik fel mérések- 
becslések*, hálái : , udezésekhez, ei dötelepiiési, kezelés, 
slh. munkálalokhu.. melyeknél legtöbbször néhány 
hónapi időt kell a havasokban kunyhó- vagy szabad 
ég alail töltenie, hová az eleimi szert eyv-egy napi-

tüzes csárdást eljárni, csak káposztái tipornak a 
csáidás helyeit.

Esztike sem hagyhatta szó nélkül.
Igaz, és oly unalmasak azok a fiatal emberek, 

hogy szinte azt várják, hogy mi mulattassuk okol. No 
de hiszen várhatnak!

Oly szörnyű voll az elkeseredés a fiatal emberek 
iráni, hogy ha azok a fiatal emberek meghallják, hat 
rögtön jóvá leendik hibájukat.

Csak Margit, az idősebb nővér hallgatott ö nem 
volt részt a vitában, csak mosolygott mikor kis buga 
és Katinka oly hevesen kikellek a fiatal emberek ellen 
— Hogy védeni nem maradt időnk, az természetes, 
nem is jutottunk szóhoz! Hallgattunk hát és a mivel 
már előzöl esc u engedőimet kértünk — rágyújtottunk.

Mindenben igazat adtunk nekik, és ezzel elértük 
azl, hogy véget ért a vitatkozás

Leszedték az asztalt és Esztike kártyát hozott. — 
No most játszunk valamit!

De mit ?
Mindenik mást tanácsúit a lányok közül. Hogy 

tehát igazlaiansag ne történjék, meg neheztelés s 
legyi-n, abban állapodtunk meg, hogy játszok először 
a . hérd és és /eleidet" lllaua „Hogy leiszik''-iá, aztán 
„Az angyal és ördögül." A „Hogy lelszik“-el azonban 
csókkal, azt kikötöttük előre.

— Abba nem egyezem bele, — szüli Eszlike.
De „Hogy tetszikd" nu-g m-m lein I csők nélkül 

játszani mell az együtt jár vele.
No ha ugv van, aklu r kezdjük meg mindjárt 

a „Hogy IcL-zikcI.
Mikor in \éterünkből észrevette, hogy elszólta 

magát megharagudott is ki akart lulni a szobából. 
De már ezt Badacsonyi uram sem engedhette.

Egy kis duzzogás után aztán mégis ráállolt. 
jut van monda nem bánom én játszom de tudom, 
hogy nem csókolok meg senkii sem.

járásnyiról kell hordatnia, e mellett ki van téve esők, 
szelek és zivataroknak. Ilyen kiküldetések alkalmával 
„lópénz11 czimén kap naponta 42 krajezárt, ebből kell 
neki odakint ruha és élelemmel magát fönntartania.

Gyakornokká (4 évi műszaki dijnoki szolgálat 
után) történt kineveztetése után 500 frt. „segélydij“-at 
kap. Nevetséges!, de egyszersmind sajnálatra méltó 
dolog ez, hogy egy felsőbb tanintézetet végzett fiatal 
ember 4 évi ideiglenes szolgálat után jut 500 frt. — 
nem is fizetés, — hanem ,segélvdíj“-hoz.

Hogy az erdőgyakornok sorsa, önérzete sőt 
. munkakedve is el legyen rontva, arról gondoskodott 
i a földmivelési ministerium a következő, mind ez ideig 
; érvényben álló körrendelettel:

Másolat. Földmivelésügyi m, kir. Minister. 78429 
sz. 1804. Körrendelet. Valamennyi magy. és horvátor
szági erdöhatóságnak, a beszterczei m. kir. erdőigaz
gatóságnak és állami kezelésbe veit községi erdők 
kezelésévéi megbízott m. kir. erdőhivataloknak és e r• 
dögondnokságoknak. (Az állami szolgálatban 3 évet, 
nem töltött erdőgyakornokoknak a szolgálatból való 

i elbocsátása iránt követendő eljárás tárgyában.)
Az állami szolgálatban három ével nem töltött 

. erdögyakornokoknak szolgálatból való elbocsátása 
tárgyában értesítem az erdöhatóságokat és erdő
gondnokságokat, hogy azok az erdőgyakornokok, kik 

: a hivatalos eskü letételének napjától számítva az állam 
szolgálatban három évet még nem töltöttek el. abban 
az esetben ha magaviseletük. szorgalmuk, szogálatuk 
pontossága, munkájuk megbízhatósága és hivatalos 
eljárásuknak és működésűknek hűsége kifogásra okot 
szolgáltat, az állami szolgálatból minden vizsgálat vagy 
Jegyeimi <ijárús nélkül, az általuk netalán okozott kár 
és költség megtérítése kötelezettségének fentartásával, 
egyszerűen elbocsátandók, és ennek rendeleti utón való 
kimondásáról a földmivelésügyi ministeriumhoz — a

Hanem azért mikor egy félórai játék ulan ugv 
nagyjából összeszámítottuk a csókokat, az sült ki. hogy 
Esztike egymaga több csókol kapóit és adott, mint 
Margit és Katinka együttvéve. Ezért persze megint 
hamgudott egy kissé. — Maguk csalnak, én nem 
játszom többé! . . .

Nem is folytathattuk a játékot, mert egy csomó 
vendég érkezett. Hat kocsi robogott be egymásután 
A kártyákat összecsaptuk és kisiettünk az érkezők elé 
Egyszerre tele lett az udvar kocsikkal, a ház meg 

: vendégekkel.
Kölcsönös üdvözlések és bemutatkozások után a 

nagy társaság hamarosan csoportokba különült. Az 
öregek a dohányzóban gyűltek össze tarokkozni, az 
asszonyok egy része a konyhába ment segíteni ozson- 
nát készíteni, másik része azonban a fiatalok közé 
vegyült a zongora körül, hol csakhamar tánezra 
perdültek.

Károly meg én minthogy nem tudtunk tánczolni 
levonultunk hál a kertbe. Érzelmeink önkénytelen 
Esztike lugasa felé vittek bennünket, hisz akkor már 
miiidakelten szerelmesek voltunk Esztikébe, csahhogy 
nem mertük neki megváltani.

Mikor Margit lugasa elé értünk közeledő lépte
inkkel Mnigilot merengésében zavartuk meg.

— Maguk ill? kérdő meglepetve tölünk, miért 
nincsenek a többiek között?

— Tánczolni nem ludunk, aztán meg amúgy 
sem érezzük magunkat jól ebben a hangos társaságban.

Üljenek luil akkor ide az én lúgosomba, látják 
én is úgy vagyok, mint maguk, azért jöttem ide a 
rózsák árnyékába. Itt jobban érzem magamat

— Hogyne! rozsa a rózsák közt, szólt Károly.
— Ejnye maga hőkölni is tud? erről az oldalról 

még nem ismertem magát. Hanem lm maga hőkölni 
akar, akkor én megyek. Hisz épen azért nem marad
tam odafenn, mert ezek a fiatal emberek, u kik most
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rendes hivatalos utón — az ok vagy okok megjelölése 
mellett jelentés teendő.

Kelt’Budapesten, 1894. évi deczember hú 21-én.
Festetik s. k.

Tehát a szakképzett fiatal eidész a négy évi 
műszaki dijnoki szolgálat után. ha ki is neveztetik 
erdőgyakornokká, még újabb 3 éven beiül minden 
oklevél, szolgálati- és közigazgatási eskü daczára 
„egyfierilen elbocsátJuit<i“ mint egy rósz szakáesné

A: erdőgyakornoknak alsó számítás szerint 4 évet 
kell szolgálnia míg — szolgálatának 8-ik évében — 
kinevezik erdészjelöltté, ekkor kap (100 frl. fizetést, 
d, hkpimt nem. Ez is különös és csak az. államcrdé- 
szelnél lehetséges, hogy valaki ütkl Irt. Pzetéssei bíró 
állami tisztviselő legyen a Xl-ik rangoszlályban, anél- 
kfi 1. hogy lakásbért kapna.

Az erdészjelölI kedvező cselben 3 év alatt »' i- 
dész* lehet. Az r érd eszi* rangon túl az eddigieknél is 
annyival lassul) az előléptetés, hogy azt lehetetlenség 
megfelelően leírni.

Ilyen viszonyok melleit az erdészeti ügyek inte-

s egyszerre vitatja meg, a kitűzött kérdések mindegyi
két alapos vita tárgyává teszi, melynek eredményeként 
egyhangúlag kővetkezőkben teszi meg észrevételeit és 
javaslatait.

Horsehitz Frigyes vállalkozó nyilatkozatának elő
terjesztése a Németitől—Selmeczbányáig tervezett h. 
é. vasút ujabbi vonalának megállapítása iránt.

Horsehitz Frigyes ajánlata a v. érdekek szem
pontjából el nem fogadható, mert a vasút létesítése 
oly áldozatot róna a városra, melyet ez meg nem bii- 
halna, miután a létesiltetni ajánlott vonalrészben ér
dekelt a Coburg herczegi családon kivid tisztán csak 
e vái os lenne. Honlmegye megfelelő támogatására szá- 
mitani nem lehet, mely okoknál fogva a túlmagas lé
tesítési költségek, egyelőre lehetetlenné teszik a vonal 
kiépítését annál is inkább, mert a vasút csak a kohóig 
esetleg Ferenez-aknáig építtethetnék ki -- mindkét 
esetben pedig olyképpen, hogy a G.-berzcnczei vonal
hoz leendő csatlakozás kizárva lenne, már pedig Sel- 
meczbanya világos elvitázhatlan érdeke követeli, hogy

zői jóakaró közbelépésük helyett még csodálkozásukat 
fejezik ki a fölött, hogy újabb időben az akadémiára 
oly kevés hallgató iratkozik be. holott azon könnyelmű 
ifjakon csodálkozhatnának, kik még akadémiát mennek 
hallgatni, azért hogy 11 éven át nyomorogjanak, mig 
azon minimális megélhetési visznyok közé jutnak, 
melyek közölt már megalapított családokkal egyült 
nyomoroghatnak. Hogy ez miként történik, közelebb
le fogjuk írni.

Valamennyi érdekelt.

Vasúti ügyünk.
Városunk vasutügyi bizottsága e hó 23-án tartott 

ülése élénk érdeklődés mellett tárgyalta ezt a nehezen 
megoldható kérdést. Az ülésen a köv. biz. tagok vol
tak jelen: Szilnyai József v. polgármester elnök. Far- 
baky István, Hándel Vilmos, Sztankav Ferencz, Storch 
János, Huberth Andor, Marschalkó Gyula, Pauer János. 
Heincz Hugó. Kachelmann Farkas, Csiba István, Oszvaldt 
Gusztáv. Nyitray László, Wankovits Lajos. Glement 
Gyula, és Sztancsay Miklós v. főjegyző, jegyző.

Elnöklő polgármester a biz. ülést megnyitja — 
előadja a v. vasúti kérdés történeti fejlődését — a 
honlmegyei érdekeltség működését; az általa elért 
eredményeket vázolva jelzi e v. törvényhatóság érde
keltségét s e tekintetben hozotl közgyűlési határozato
kat, melyek közül az ügyek fejlődése következtében 
a legutolsó határozat az összes a vasúti kérdés közül 
csoportosuló kérdések beható tanácskozás alapján 
leendő megvitatása a v. érdekekkel leendő összhangba 
hozatala s ezek alapján vélemény nyilvánítás s javas
lattétellel leendő előkészítése czéljából külön bizottsá
got küldött ki, melyet jelenben a kitűzött c/él érde
kében vélemény-nyilvánításra hív lel.

A bizottság a mai ülés tárgyául kitűzött 4 ügyet 
mini egymással szoros kapcsolatban állókat együttesen

széles vágányu vasúttal.
A honlmegyei érdekeltség által szorgalmazott 

itteni hozzájárulás kérdésében a bizottság bőven meg- I 
indokoltnak találja a trvli. bizottság azon határozatát, J 
melyben a 200000 frt hozzájárulást azon feltételhez J 
kötötte, hogy a selmeczbányai vonalrész kiinduló J 
pontja Ipoly-S/akállos legyen, és hogy a vonal egész j 
G.-Berzenczéig mint rendes vágányú kiépíttessék; e j 
két feltétel ma is első fontosságú, melyektől eltérve a | 
v. érdekek előmozdítva nincsenek; sőt minden más 
tervezett létesítés azok ellen lenne, mely okokból az 
említett két feltétel nélkül e v. közönség a h. érdekli 
vasút létesítéséhez anyagi áldozattal nem is járulhat; 
sőt az érdekeltségi kötelékből kilépni lesz kénytelen.

Az államvasutak igazgatóságának válaszirata a 
G.-Bcrzencze selmeczbányai vasul normálissá leendő ! 
átalakításának tanulmányozására vonatkozólag.

A bizottság a válaszirat hangjából é s modorából 
sajnálattal értesül, hogy az a város közönségét tulaj - 
donkópen visszalépésre hívja lel, de figyelembe véve 
rendkívül fontos érdeket, melynek a Selmecz—G.-ber- 
zenczei keskeny vágányú vasútnak rendes vágányuvá 
leendő kiépítéséhez fűznek, és figyelembe véve, hogy 
bárha hatósági adatok e tárgyban többszöri kísérlet 
daczára beszerezhetők nem voltak, de a forgalmi és 
szállítási viszonyok felületes bírálása is valószínűvé 
teszi, hogy a vonalrész jövedelmező és figyelembe 
véve, hogy Selmeczbánya ipari fejlődése legelső sorban 
követeli a vonal kiszélesbitését, azt javasolja a bizottság, 
hogy e tárgyban a beszerzendő adatokra és létező 
viszonyokra vonatkozólag alaposan kidolgozandó me
morandum szerkesztessék, melynek egy példánya a 
Nagyin. Pénzügyminisztériumhoz, egy példánya a 
Nagyin. Kereskedelemügyi miuisteriumhoz, és egy 
példánya a k. Bányaigazgatósághoz megküldessék, és 
addig a város közönsége használjon fel minden módot

és alkalmat, hogy e tekintetben az irányadó körök és 
a magas kormány jóakaró figyelme felébreszt essék és 
jó akarata megnyeressék, mert ezen vonal kiszéles- 
bitésétől függ a gyáripar létesülése és ehhez van 
kötve a bányászat és a város fejlődése is.

A Nagvm. kereskedelemügyi minislerium közlése 
a Visnyovszky Sándor által tervezett vasútra az elő
munkálati engedélynek történt megadása tárgyában 
örvendetes tudomásul vételik, azon javaslattal, ho^y 
a v. tanácsa vállalkozó mérnököt ezen város közönsége 
részéről a legmesszebb menő erkölcsi támogatásáról 
biztosítsa.

Vezérfonalak a népiskolában.
(Folytatása és vége.)

Mindkét rész izzadva azon fáradozik; hogy 
oktatási taligát egy feladattal tovább tolhassa.

Vezérfonalak ártanak továbbá az oktatási tárgyak 
bensőbb csoportosításának. Megakadályozzák az egyes 
részleteknek egymásba való hatását, elvágják azok 
érintő pontjait, elválasztják az egymásba tartozókat, 
szétforgácsolják az erőket. Csak a nyelvtanításnak ko
ronájára, a fogalmazásra irányítom t. karlársaim figyel
mét. Ha a fogalmazás tanításánál vezérfonalak vagy 
nyelvtani könyvek nyomán haladunk, könyen megég
hetik, hogy oly térre lépünk, mely a tanulók szellemi 
látókörén kívül esik; s itt igazolva találjuk a küllő 
szavát: „Sieh, das Gute liegt so nah“. Mert fogal
mazási gyakorlatokul a tárgyalt tananyag használandó 
fel, az alakot pedig az olvasókönyv minta darabjaiból 
kell vennünk.

A tanulónak is árt a vezérkönyvek használata. 
Eltekintve attól, hogy oly tanító, ki folyvást betekint 
a könyvbe, aki magát szorosan ahhoz tartja, a gyerme
keket mindinkább azon véleményben erősíti meg, hogy 
ő sem tud többet, mint a mennyi a könyvben van; 
azon meggyőződést kelti a gyermekekben, hogy a könyv 
minden tudni valót kimerít, minden egyébnek nincs 
semmi értéke.

Nagyon hozzá szoknak a könyvhez úgy. hogy 
ennek keretén kívül tovább nem terjed figyelmük. A 
könyv nekik a tanító, és a tanító az élő vezérkönyv 
A gyermek szellemi tehetségeinek fokozása, a kedély 
akarat, képzelődő tehetségnek, az észnek és értelem
nek ébresztése s felvillanyositása lehetetlenné válik 
mert a gyermek fel van mentve a fáradságtól, hogy 
soká elmélkedjék, gondolkozók, magyarázatokra figyeljen, 
példákat keressen, hisz a könyvben megtalál mindent. 
Azután sokat megértetnek tekintünk, minek fogalma 
a gyermek agyvelejében hiányzik. Sok esetben minden 
tanulás arra szorítkozik, hogy a könyvnek tartalma az 
emlékezetbe átültetessék.

A tanító szabad szavának pótlásával a könyv 
által megfosztjuk a tanítást minden kellőmétől; ilyen 
tanítás érdektelenné válik és a lanulótól elveszünk 
minden tanulási kedvel.
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jöttek, nem tudnak mást, mint hőkölni; pedig a ki 
bókol az hazudik. Én nem vagyok rózsa jól tudom. 
Csak beszéljünk mi őszintén. Inkább menjen mulat
tassa Esztikét, az szereti a bókot, ő még kis leány. 
De látja én azt szeretem, ha őszinték hozzám.

Másra tereltük a beszédet ; de csakhamar ránk 
rontott Esztike meg Katinka.

— Ejnye maguk rosszak, magukat megverjük, 
mért bújtak cl, talán szerelmet akarnak vallani Mar
gitnak. majd aduk maguknak! Tüstént jöjjenek 
ozsonnázni maguk gonoszak még éhesen is találnának 
maradni!

— Menjünk hát, ha már muszáj!
A mint azonban az ebédlőbe akarunk menni, 

egy újabb kocsi robogott be az udvarba. Károlynak 
unokaőcscse ugrott le róla Hozzánk sietett; láttuk 
arczárói, hogy nem jó hirl hoz és nem is csalódtunk.

— Fiuk rögtön jertek haza, mert Károly, az 
édes anyád most délután hirtelen nagyon rosszul lett.

Megijedtünk, azonban ö megnyugtatott, hogy 
nem oly veszedelmes a baj, de azért mégis jó, ha 
haza megyünk.

Nem akartuk a jó kedvet rontani, csak a lányok
tól búcsúztunk cl az ajtóban, és aztán engedelmet kérve-, 
elhajtottunk.

Mire hazaértünk, már jobban érezte magát a 
beteg, nem volt semmi komolyabb baja, úgy hogy 
pár nap múlva már fölkelhetett az ágyból.

Mi aztán többször is kijártunk Badacsonyi 
uramhoz, úgyszólván rendes vasárnapi vendégei 
leltünk.

A dolog vége az lett. hogy Es/.likébe nagyon 
nagyon beleszerettünk. Hogy azért továbbra is jó ha
jatok maradtunk, annak természetes oka az, hogy 
Esztike egyikünket sem, hanem egy harmadikat 
szeretett.

Közös keserűségünkben aztán szerencsésen meg 
is buktunk az érettségin mind a kelten,

Egy keservesen állanáit vakáczió azonban kijó
zanított megint minket. En beálltam aztán katonának, 
Kari meg felcsapott piktor művésznek.

Elkerültünk végleg arról a vidékről, ugy hogy 
hirt sem hallottunk többé sem a plébánosról, sem a 
rózsáiról.

Esztikét nem volt hát nehéz elfeledni. , .

. . . Három év mull el azóta. . .
A mull nyáron utam ismét Badacsonyiak felé 

vitt. Átutazóban voltam a kis faluban, és bár sürgős 
dolgaim voltak még sem állhattam meg, hogy Bada
csonyi uramhoz egy néhány perezre be ne tekintsek.

Szomorú meglepetés várt rám. Mikor beléptem 
föltűnt rögtön, Hogy nem hallottam a légi jó kedvű 
kaczagást, nótázást. — Nagyon csöndes és szomorú 
volt az egész hajlék.

Mi történt itt? Vagy talán rossz helyre tévedtem?
Már-niár vissza akartam fordulni, azonban ekkor 

kijött a plébános és üdvözölt. Alig ismertem rá. 
Mintha, 20 evvel megöregedett volna. Nagyon meg 
volt törve. Észrevette csodálkozásomat és szomorú 
mosolylya! mondá:

„Látom alig ismert rám! Hej! de sok szomorú
ság élt azóta, mióta öcsém uram nem járt erre. Mar
git. az igaz férjhez ment körülbelül egy éve már és azt 
hiszem boldog is. de Esztike . . .

— Es Esztike? kérdem ijedten.
Esztike! az meghall . . .  egy éve lesz már

annak is.
— De hát hogy történhetett az?

Mind a kettőn cgv fiatal embert szerettek 
Zalav Jenői. Mind a kelten azonban titkolták. A fiatal 

! ember, ugy látszott, Esztikének kedveskedett eleinte, 
és hogy-hogy nem a dolog ugy fordult, hogy aztán 
mégis Margitol jegyezte ■ 1 magának

— Esztike ettől az időtől fogva egészen megvál
tozott. Nem kaczagott nem danoll többé, csöndes és

szótlan lelt. Csak léiig meddig sejtettük baját, mert 
nagyon tudta titkolni. Még Katinkának sem vallotta 
meg bánatának okát.

— így jött el végre az esküvő napja. Esztike 
ezen a napon ismét Tölvidult, olyan jókedvű lett me
gint mint azelőtt. Már örültünk, hogy elmúlt minden 
baja. — Vidáman végig tánczolla az egész éjszakát 
és reggel, mikor nászúira indult a fiatal pár, jó kedv
vel bucsnzott még tőlük.

— Engem épen akkor hívtak egy haldokló 
ágyáhpz.

És Esztike ezalatt szivén lőtte magát . . . Eg.v 
óráig szenvedett még és ezalatt Katinka volt mellette . . . 
Tőle búcsúzott csak el, az ö karjaiban hall meg . • 
Utolsó szavai voltak : Boc.sássátok meg tettemet, 
de nem leheltem máskép. Nagyon szereltem Jenöt. 
Lásd Katinka, te még nem szerettél reménytelenül 
nem is tudod mennyi kin érhet egy szerető szivet. 
Hidd el, annyit szenvedtem titkolt szerelmem miatt, 
hogy nem bírom már tovább az életet. Ne mondjá
tok meg Margitnak halálom okát. No tudja meg Jenő 
sem, hogy mennyire szerettem. Talán boldogságukat 
zavarná. Pedig a sírban sem lenne nyugtom, ha csak 
egy boldogtalan perczet is okoznék nekik. Hisz utolsó 
fohászom is csak az ö boldogságuk. Ne is hívjátok 
őket vissza temetésemre sem. majd ha vissztérnek 
nászútokról, elég. lesz. ha akkor mogsiratnak . .

. . . Aztán, tudod a bácsinak kedvencze voltain 
mindig, talán ő is meg fog bocsátani. Lásd Katinka 
te oly szépen tudsz kérni, ha talán haragudnék ram 
tettemért, eszközöld ki bocsánatát. . .

Tudom, hogy nem érdemiem meg, és a világ 
nem is engedi majd, hogy ugy temessenek el, mint 
másokat, mégis ne engedd Esztikédéi oda temetni az 
öngyilkosok közé, a temető elhagyott félreeső zugaim 
Elég büntetés volt már rám nézve nz a sok szenvedés 
mit az utóbbi időkben átéltem. Kérd meg bácsit, 
adjon nekem egy kis helyet itt a kertben azt a kis
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SZeizők és könyvkereskedők javára!
Sokkal okosabb volna ezen összegeket jó iro és 

zszerek. szemlélő eszközök és játékszerek beszerzé- 
l'orditani a mi testi és szellemi kiképzésnek löb- 

ln,( használna, mint minden vezér- és gyakorló
kén''v.

(/\ kővetkezőkben akarom röviden jelezni, mely 
, ,„könyvek szükségesek a tanulók kezében és ine
lvek nem.)

Az összes nyelvtanit ás eszközlésére megfelel az 
olvasókönyv, a mennyiben az úgy van összeállítva, 
l1(l„v az nemcsak olvasó hanem nyelv és irodalmi 

'.v is és a mellett az ideális és reál irányra is, kellő 
(„leintettél van. Igaz, nem könnyű dolog ily olvasó- 
kőnyvet összeállítani; de a feladat megoldható a nél
kül. hogy nz olvasó könyvel egyoldalú nyelvkönyvvé
lealacsonyítani kellene.

A jó olvasókönyv a gyermek felfogásának megfe
lelve. vonzó alakban kedélyt és szellemet egyaránt 
képző leírásokat és elbeszéléseket nyújt a természet
t u d o m á n y o k  köréből, nyelvminta, és nyelvgyakorló 
d a r a b o k a t  tartalmaz és az összes nyelvelmélet szemlél
tetésül szolgál. A jó olvasókönyv megismerteti a ta
nulót jó  a gyermeki szellemhez hozzáférhető költemé
nyekkel ; gazdag anyagot nyújt a helyesírás és fogal
mazás gyakorlására, szóval az összes elemi nyelvtanításnak 
kiinduló és középpontja.

A tanulók használatára szánt nyelvgyakorló- 
kónyvekben a helyesírást, nyelvtan és fogalmazást kűlön- 
kúlön szakaszokban tárgyalva találjuk.

Az u. n. nyelv gyakorló és olvasókönyv között 
nincsen semmi értelmi kapocs, semmi érintő pont, 
úgy. hogy az utóbbiról azt kell gondolniok a tanu
lóknak, hogy pusztán olvasásra való. A nyelvgya
korlatoknak rokon ágai, az olvasás, nyelvtan, helyes
írás, fogalmazás oly annyira térnek el egymástól, hogy 
sehol sem találkoznak össze.

A nyelvtanításnak összes ágai szerves összeköte
tésben. egységes alapon, közös törzsből fejlesztve ter
mesztik a kívánt gyümölcsöt, a nyelvismeretet; azért 
nem szabad a nyelvtanítást az olvasókönyvtől elvá
lasztani. Az oklalás körén kívül eső, elszigetelten álló 
feladatok és példák nem vezetnek ezélhoz; terméke
nyítő hatásuk csak akkor van, ha azokat közvetlenül 
az oktatásból merítjük, csak úgy nyernek értékel és 
jelentőséget.

Azon olvasókönyvnek minta-darabjai a nyelv
tanításnak kiinduló pontjai. Az összes nyelvtani taní
tás a legszorosabban az olvasókönyvre támaszkodik. 
A reálirányu oktatásnál az olvasókönyv egészen ellen
tétes állási foglal el 111 a' tanítás nem csatlakozik az 
lletö olvasmányokhoz, hanem a letárgyalt leczke után 
következik az olvasókönyvben levő jellemképnek ol
vastassa és tárgyalása ; igy az olvasókönyv a köz
vetlen tanításnak zárókörét képezi. Minden egyobb

„ilunk ki évenkint hasztalanul a szülő zse-

rózsalugast, mely eddig is az enyém volt, hol életem
nek legszebb r szét töltöttem, hol „Ő“ róla annyit 
álmodoztam, oda kis lugasom alá, az legyen az én 
szomorú örökségem. . , Ne hívjatok ki senkit a sírom
hoz, temesselek el, csöndesen, gyászdal és könnyek 
nélkül és aztán feledjetek el . . . Te pedig édes Katin
kám, kívánom, hogy boldogabb légy. mint én voltam! 
Felejtsd el le is szerencsétlen kis Esztikédet és bocsáss 
meg nekem, ha talán valamikor megbántottalak . . • 
Élj boldogul! . . . Isten veled! . . .

— Ezek voltak utolsó szavai.
Ezeket mondotta Katinkának. Mire én visszajöt

tem, már csak hideg tetemére borulhattam.
Oh a mit akkor éreztem, az iszonyú volt! Mintha 

egyszerre kitépték volna telkemből azt a részt, mely 
eddig a boldogság derűjével volt tele. Mikor azt a fáj - 
dalmas arczol halva láttam magam előli mely életé
ben csak mosolyogni tudott* de most eltűnt róla a 
mosoly örökre . . . Ekkor, ekkor feledtem el én is az 
űrömet, a mosolyt . . .

— Eltemettük ugv. a mint kívánta, oda a rózsa
lugas alá, hadd álmodozzék olt arról a boldogságról, 
iái ábrándos lelke éleiében el nem érhelcll.

Meghalva értünk a rózsalugas elé. Olt volt 
Esziik(* sírja, Fölötte egy egyszerű köemlék repkénv- 
".v,'l. vadrózsákkal befut talva, csak félig volt kivehető 
aj la ez a szó :

— Bocsánat!
Még nyár volt, mégis a kertben beköszöntött 

ll,ar a kora ősz, hcrvndlan csöngőitek alá a legszebb 
•özsiik. mintha mondani akarták volna: ..Menjetek!

kik ill annyi öröm órát éltelek á t ; menj te is ki 
talán megint űrömet keresni jöttél ide, . . . Menj ilt 
nincs több öröm, a bánat helye ez . . . hisz a legszebb 

•tb a legszebb rózsa Esztike nincsen többé! . . .
Oauzer László.

eljárás elvetendő. Az olvasmány a tárgyalt leczkének 
kiszinezésél eszközölvén, egyúttal annak további be
gyakorlására szolgál. Ez alapelvek szerint szerkesztett 
olvasókönyv minden vezér- és olvasókönyvet pótol. 
Ila ez a legjobb könyv, akkor legyen a gyermekeknek 
egyetlenegy iskolai könyve is. Reméljük, hogy nem
sokára elérkezik az idő, a mikor a tanítási sikert nem 
merik a könyvek száma szerint, melyeknek terhe alatt 
a tanulónak háta görnyed, s melyek tanulási kedvét 
megölik. Akkor a nevelő oktatásra vonatkozó elvek is, 
melyek mindeddig sokszor csak szépen hangzó szóla
mokban érvényesülnek, több figyelemben fognak ré
szesülni és akkor beteljesedik Diestorveg szava: „Nem 
a tanítási anyag a födolog, hanem a nevelő tanító.

Az egész iskola a fegyelem, oktatás és művelő
dés mind a tanító!

Adél János

K ülőn télók.
Díszpolgári oklevél átadása. Hültl József 

nyug. minisleri tanácsosnak egy küldöttség adta át teg
napelőtt a díszpolgári oklevelet Budapesten, mely kül
döttség tagjai Szitnyai József polgármesterünk vezetése 
mellett Farbaky István orsz. képviselőnk, Heincz 
Hugó t. lőügyész, Kachelmaon Farkas bányatanácsos, 
Sztancsay Miklós v. főjegyzőnk, Nyitray László tb. ta
nácsnok, Krausz Géza v. erdőmester biz. tagok voltak. 
A küldöttség egyik tagja VVankovits Lajos: tanácsnok 
gyengélkedése következtében nem vett részt a kikül
detésben. A küldöttség az átadáskor kellemes időt 
töltött díszpolgárunk vendégszerető házában, miközben 
a selmeezi reminiscentiák közül számosat elevenített 
fel a kedélyes társalgás.

A királyi pár arczképét helybeli müvészszel 
lesteli meg a selmeezi Casino. Zsilvay János tanár, 
ki újabban Coburg Fülöp herczeg'. Goldbrunner Sándor, 
Roszner Ervin báró volt főispánjaink arczképét oly 
általános megelégedésre festette meg, megérdemli azt 
a bizalmat, melyet a Casino határozata e megbízás
sal iránta kifejezett.

— Jótékonyság'. Bőid. Heincz Emília úrnő a 
helyb. evang. egyház részére 1000 frtot, a Handel 
Vilmosné úrnő elnöklete alatt virágzó evang. nőegylet 
részére 1000 frtot, a városi szegények részére szintén 
1000 frtot, a városi kórház részéve pedig 500 frtot 
hagyományozott. Vajha a kevósbbó tehetősek se feled
keznének meg életük alkonyán a nemes czélu egyle
tek, intézményekről s kiki az ő anyagi erejéhez képest 
járulna ezek támogatásához a fenti szép példát kö
vetve, Az utókor hálával fogja emlegetni a Zmeskall 
Gábor, Heinrich, Russegger, Eiben, s Heincz nevet, 
mint a melynek viselői a nyomorral küzdőkről s a 
kultúra tényezőiről ily nemesen emlékeztek meg éllök 
alkonyán. — Legyen áldott emlékők !

— A Melanchton ünnepen mull vasárnap Hándl 
Vilmos ev. föesperesünk mélyen átérzett beszédben 
méltatta a nagy tudósnak, a ' sors csapásai között 
annyira kipróbált tiszta jellemnek működését, érdemei! 
s hivatkozott azon összeköttetésre is, melyben Luther 
legbizalmasabb barátja Selmecz .városával is állott. Ez 
összeköttetésről v. levéltárunknak több okmánya is 
szól, melyek közül egy ez idő szerint Zsilinszky Mihály 
államtitkár kezei közöli van, ki azt egy nagyobb müvéhez 
tanulmányi adatul használja lel. A jeles egyházi 
beszéd hatása alatt készséggel adakoztak a hívek a 
Melanchlon-ereklye-muzeum alapja javára.

— A városi zenekar eddig még csak az u. n. 
jámbor óhajtások közé tartozott: de azon az alapon, 
melyre Cziczka Sándor v. karmesterünk a polgármes
terünk elé terjesztett javaslatát fekteti, biztosra vehet
jük azt. hogy a jámbor óhajtások sorából a megvalósít
ható egészséges tervek közé kerül s maholnap 
valósággá is lesz. A javaslat szerint ugyanis újvári s 
óvári toronyörökül oly egyének volnának alkalmazan
dók, a kik a fúvó hangszerekhez értenek illetve ezek ke
zeléseit.' bclauilhutók. A javaslattevő szívesen betanítaná 
s hangszerekkel is ellátná ezeket, mi által 6 muzsikust 
nyerne a városi zenekar. Ezenkívül a tűzoltó űrállo
más kél szolgája is betanítandó volna, u mi ellen a 
tűzoltó egyletnek sem lehet kifogása, miután a városi 
zenekar nem egv ízben szerepelhetne e réven a tűzoltói 
kivonulásoknál s gyakorlatoknál n kedély emelésére s 
n munka kedv, jó  hangulat fokozására. így már nyolez 
tag állana a karnagynak rendelkezésére. Ehhez még 
kel tagol a vállalkozókból szervezne, eselleg a város 
egyebütt alkalmazott szolgái sorából s igv igen 
kevés, mondhatni, számot nem levő kiadással 
(élesíthetnék ezt a városi zenekart, mely bármikor 
rendelkezésére állhatna a közönségnek ünnepi alkal
makkor. I’olgái mesterünk szívesen fogadta ez ajánlatot 
s nem késik az illető bizottságoknak tanulmányozás 
czéljából kiadni, s az egyéb intézkedéseket meglenni

hogy e terv valósuljon. Mi bízunk o terv életrevalósá
gában. mert teljesen viszonyainkhoz mérten van 
kidolgozva.

A felnőttek és csecsemők gyomorműkö
déséről tartott tegnap előadást Schlesinger Antal m. 
k. bányaorvos a selmeezi gyógyászati és természettu
dományi egyletben. Az érdeklődő közönségnek figyelmét 
állandóan lekötve tartotta az erdekes tárgy fejtegetése.

Bányamunkásaink küldöttségét, mely nem 
rég Budapesten Bánfl’y ministerelnöknél tisztelgett, a 
rninisterelnök kegyesen fogadta s kilátásba helyezte 
irásbelileg kifejteit kívánalmaik teljesítését. Bányamun
kásaink meg lehetnek elégedve a fogadtatással, sőt 
hálával tartoznak úgy a niinisterelnöknek. mint Farbaky 
országgy. képviselőnknek, a ki nemcsak készséggel 
vezette küldöttségüket a rninisterelnök elé, de úti 
költséggel is ellátta őket.

A Sz.-Erzsébet r. k. nőegylet hangversenyére 
tegnap a Városi Vigadó összes termei ismét megteltek 
érdeklődő közönséggel. A nagy mulatság hangverseny 
része kiválóan sikerült. Schubert Teufels-Lustchloss 
nyitányát egész vervevel adta elő a zenekar, tetszést 
aratva. A kettős dalokat Schuszter Franké Zefa úrnő 

í és Berzeviczy Maigit k. a, jól és kedvesen adták elő,
; általános tetszés között és még meg is toldva. A 
j Monológot Fekete Emmi k. a. előadásában elérte 
• azt a hatást, a mit e kedves műkedvelőnknek előadá- 
1 sától vártunk. A .Hamispénz verők*1 előadói festői 
; jelmezükkel is érdeklődést keltettek, de maga a zenemű 
; s előadása is kiválóan sikerült tb. Laun Károly soloja 

gyakorlott képzettségre vall, hangja erőteljes, érczes s 
előadása biztos. A „Bretagnei dal“-t kedves mimi
kával kisérve szépen énekelte Schuszter Franké Zefa 
úrnő zenekar kísérete mellett. Valósággal elragadtató 
volt a dal és szép dallója. Volt is taps annyi hogy 
Haydn J. Búcsú syinphoniáját a zenekar átértve adta 
elő tetszés mellett. A mű szépen előadott adagiója 
közben érdekes volt az egyes tagok távozása s a hang
nemek jellegzetes búcsúztatása, mig végre csak a 
karmester maradt az emelvényen két hegedűssel, kik 
nehezen vettek búcsút attól a helytől, hol annyi évet 
töltöttek. A mü szintere Eszterháza telepe, a hol 
Haydn éveken át volt Eszterházy herczegnek karnagya 
s az onnan való búcsúját jelké; ezi a műsorba vett 
alkalmi symphonia. El nem hallgathatjuk azt e helyen, 
hogy Schuszter Lajosné úrnő, bár gyengélkedett, nem 
lépett vissza szerepétől s azt a fent vázolt kiváló si
kerrel töltötte be. A hangverseny utáni rész: a táncz- 
mülatság is kiválóan sikerült s a reggeli órákban ért 
véget. Ott láttuk a hangversenyen: Wagner Józsefné el- 
nüknöt, Farbaky Istvánné úrnőt, továbbá Ocsovszky 
Vilmosné, Szitnyai Józsefné, Krausz Kálmánné, Eckert 
Dismasné, Berzeviczy Károlyné, dr. Tóth Imréné, Fekete 
Lajosné. Kubacska Ffugóné, dr Schvartz Ottóné, Wanko- 
vitsLajosné, Nyitray Lászlóné,dr.KappJakabné,Sztankay 
Ferenczné, dr. Sztankay Abáné, Baumerth Károlyné. 
Richter, Győrgyné, Bernhardt Adolfné, Krausz V. G.-né, 
Takáts Miklósné, Joerges Ágostné, Oszvald Gnsztávné, 
Litschauer] Lajosné. Sclmsster Lajosné, Storch Jánosné 
Ács Józsefné, Cziczka Sándorné, Chauer Ofloné 

Tirscher Józsefné. (Szélaknáról) Bnchraty Józsefné, 
Vnutskó Fné. Papp Győrgyné, Vörös Fné, Velics Gyné, 
Zsilvay Jánosné, özv. Schréder Rezsőné, Dobó Sán- 
dorné, Schréder Gyuláné, (Poliorella), Melts Antalné,

, Filkorn Alajosné, Szpevák Józsefné, Klein Frigyesné, 
j Titze Józsefné, Till Dénesnél Krause Józsefné, Szép 

Gáhorné, Barsi J.-né, Rappersbergorné, (Bélabányáról) 
Telluch Jstvánné, Vojtás Mályásné. Melcsitzkyné, 
Meinholdné, Mihálik Istvánné, Schmidt F.né, Kui ez J.né, 
Aschner Ferenczné. Hamarv Miklósné, Steffelné, Csor
nák Józsefné, Hraskóné úrnő stb Leányok: Pauer 
Eta, Kubacska nővérek, Fekete Emmi, Oszvald Sári, 
Kálnay Margit (Körmöczről), Tóth Miczi, Ocsovszky 
Emma. Hosszu Emma, Kapp Vali, Sztankay nővérek, 
Stanga Hilda, Vörös Sári. Krumm M. (Beszterczebánya), 
Mclcsiczky Agaiba, Schréder Eta , Berzeviczy Margit, 
Platzer nővérek, Arthold Erzsi, Jáhn nővérek, Picéin
J., Sclnvarcz Emma és Matild. Szép Vilma és Gizi, Barsi 
Ilon, Tirscher Jolán, Veszten Miczi, Szabó Irén, Filkorn 

| Ella. Telluch Eta, Vnutsko Ilona, Rappensberger Eta,
! Knobloch Erna, Buxbaum nővérek, Vmik Ila. Stcffel N. 
j Záborszky M. k. a. stb. A főrendezői tisztet Krausz K.
‘ rlökapilányunk ezúttal is kitünően töltötte be s olisme- 
j rés illeti a kiváló erkölcsi és anyagi sikerért Cziczka 
' Sándor karnagyot s a melléje sorakozott jeles müked- 
j velőket. Az anyagi eredmény mintegy 380 frt. A coup- 

Icl. melyet Chauer ur adott elő, csak e sorok végén 
említjük meg. mint a hogy a fenti műsor szép kere
tébe sem illett bele. Azt ajánljuk előadójának, hogy 

| azt a buzgóságot, melyet újabban mint műkedvelő ki- 
j fejteni igyekszik. érdemesebb műfaj betanulására 

fordítsa.
Táncz-próba. Szöllössy Manó táneztnnitónk 

növendékeinek lánczpróbája mar. 6-án lesz. melyre 
szívesen hívjuk fel közönségünk figyelmét. Az idei 
tanfolyamon szinlolv alapos és lelkiismeretes oktatás
ban részesültek a tanítványok, mint az előző éviekben, 
s igv csak szépet s gyönyőrködtetőt láthatnak azok, 
akik apróban megjelennek.

— Hiányos az utczai világítás. Ez az általános 
panasz. — Minap is épp n vak sötétség miatt borult 
fel egy szán a kegyesrendiek épülete mellett, s csak a
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véletlennek köszönhető, hogy az abban ülő HSndl 
Vilmos fóeaperes uiai. baj uem érte. Majd a lóutczakon 
ütődnek össze, vagy lépnek pocsolyába a járó-kelők, 
mert miig a kain áruházi luuipa is megtagadja fényét a 
járótól. Es mi okozza e bajt? Feleletül azt kaptuk 
illetékes helyen e kérdésünkre, hogy a gázcsövek be
fagynak. Hihetetlennek latszik ugyan ez az állítás, 
hisz most mar nincs oly hideg mint januárban volt 
s őnkénvtelenül azt vetjük oda: ha akkor nem higytak 
be, hogyan fagyhatnak be most ? l’edig mégis úgy all 
a dolog, hogy befagynak és pedig oly módon. m'g> a 
gáz nutliaiinju a kevésbbé hideg időben elhagyja 
társát a gáz, kiválik belőle s kijutni igyekszik a nyi
lasokon. Terve azonban nem sikerül, mert megfagy s 
igy a világító gaz nem juthatván e csövek végébe a 
lainpagvujlogato csak hosszabb bajlódással, spinlus 
tőllőgetéssel olvaszthatja meg a fagyot s gyújthatja 
meg a lámpát. Ez a körülmény erős érvet szolgáltál 
a széngáznak a vizgazzal való felváltására melynek 
tervét városi mérnökünk alaposan dolgozta ki.

Millenáris emlékszobor. A városunk közön
ségé elölt is isméit Szász Gyula akadémikus szobrász- 
tanárt. a ki évek előtt Sz,-Háromság szobrunkat 
javította. Gsepélsziget községei egy millenáris emlék- 
szobor készítésével bízták meg, mely verseny után 
kitűnt müve 12 méter magasságú oszlop szép archi
tektúrával; fent egy álló Árpád alak tekintélyt sugárzó 
külsővel, igazi dalia, ki jobb kezében jogart tart egy 

'megtört fatörzsön pihentetve, miáltal az ország meg
hódítása nagy munkáján ak bevégzését, jelképezi. Bal 
kezét áldólag emeli a nemzetre, hogy most és min
denkorra tartsa fent? uagy munkája gyümölcsét. Az 
oszlop tövét féldombormü övezi a .vérszerződés 
megkötését- jellemezve, e l- lelt Árpád pajzsa ugyanazon 
korabeli fegyverzettel környezve. Az alapkő házai 
(sóskuli) márvány, a szoboralak érczből 2*/* méter 
magas. És e szép emlékmű nem került többe 4000 
frtnál. Ugyancsak Szász Gyula miivé a honvédfőpa- 
rancsnoksági palotán levő kél szobor: .Harcz és béke“ 
is, melyről a hírlapok nem rég oly elismerőleg nyi
latkoztak.

— Trachoma. Ez a rém, mely az utóbbi évek
ben mind sűrűbben látogat el városunkba is, a múlt 
héten két egyénen volt hivatalosan megállapítható, 
egv pénzügyőri alkalmazotton s egy akad. hallgatón.
E mellett ápolás alatt van még élőbbről néhány ilyen 
beteg, sőt mint egy megfigyelni jól tudó olvasónk 
állítja, ő az iskolás gyermekek között is látott olya
nokat, a kiken minden valószínűleg szerint már az 
előjelek mutatkoznak. Jó volna azt a szemvizsgálatot 
újból foganatosítani, hogy a baj tovább ne terjedjen. 
Dr. Kapp Jakab Ib. főorvosunk tegnap fejezte be a 
gyárakban a vizsgalatot s mintegy 12 trachomagyanus 
egyént jelentett be.

— Gyufaoldatot ivott egy szerencsétlen hod- 
rusi cseléd leány, s most borzasztó kínok közt 
vergődik városi kórházunkban, a hova a rendőrség be- 
szállittatla. Végzetes teliének okául többfélét hoz lel 
az .azt mondják,* de miután ót eddig kihallgatni 
nem sikerült, az igazi ok nem állapítható meg. A sze
rencsétlen négy skatulya gyufáról szedte le a mérget 
s ezt itta meg felolvasztva. Ilübler Mária a neve. La
punk zártakor javulásáról értesülünk.

— Talált tárgyak. Egy csomó kiskulcsol találtak 
a minap a Priviczky-ház elölli járón. A vesztes fél 
bármikor átveheti azokat a lendörkapitényi hivatalban 
Ezenkívül találtatott még egyik fényes bálon egy oly 
tárgy, melyet nem a rendőrségnél, hanem lapunk 
szerkesztőségénél vehet át a veszles fél. Oda azért 
nem adla a találó, meit attól tartott, hogy a kizáró
lag csinos uniformisos csinos tisztviselők elölt nem 
merne megjelenni károsult annak a tárgynak átvételére, 
melynek egyik elődjét a korának leggalansabb lo
vagja XIV. Lajos franczia király vette fel táncz közbe 
ezekkel a szavakkal: honny sóit qui mai y pense-. s 
mely alkalom a térdszalagrend alapításának szolgált 
alapul. Még egy hétig tartogatjuk ezt a tárgyat, de 
aztán oda adjuk egyik dalai tudósítónknak, ki azt 
báli emlékül akarja megőrizni. Nem, mégsem adjuk 
neki, megzavarná álmait, átszolgáltatjuk a rendőr
ségnek !

— A magyar szellem önállósága. Napjaink
ban. midőn költőink és Íróink túlnyomó részt külföldi 
irányokat utánoznak, színházaink tömegesen hozzák 
qe az idegen léhaságokat, tudósaink a külföldi tudo
mányt szolgamód másolják és ollózzák s a magyar 
nemzet eredeti szellemi téren sem érvényesülhet: — 
Palágyi Menyhért heti szemléje a .Jelenkor-, mely 
immái második évfolyamába lépett, czélul tűzte ki 
magának, hogy állandó szellemi harczot folytai az 
idegen századvégi léhaságok ellen az irodalom, mű
vészet és tudomány terén. Fennállása óta a „Jelenkor* 
máris számos nagy fontosságú kérdésben vitte s kezde
ményezte az uj nyelvlisztitási mozgalmat, mely a 
magyar nyelvből az idegen kifejezések kiküszöbölésére 
törekszik. Szópályázatain sok száz pályázó vett részt 
s a beérkezelt magyar szók közül máris sok ment át 
a közhasználatba. A „Jelenkor" vitte a vezérszerepet 
a léha színmüvek boőnzönlése ellen; számos érteke
zésben és tanulmányban az önálló magyar bölcsészet, 
széptan, államtudomány alapjait vetette meg. Szép- 
irodalmi munkái közül említjük: „Az ember tragédiája“ 
halhatatlan szerzőjének Madách Imrének eddig kiadat
lan munkáit, melyek Madách ismeretlen remekeinek 
ogé<z sorozatával lepték meg az irodalmi világot. Az 
eddig megjelenteken kiv il a .Jelenkor* még egész 
sorozatát fogja közölni Madách remekeinek. Megem
lítjük. hogy a boldogult költő Vajda dánon utolsó 
müvei is a Jelenkorban látlak napvilágot. Élő költőink 
és íróink javarésze munkatársa a Jelenkornak. A lap 
szerkesztősége és kiad- hivatala : Budapest. József-körut 
60 Előfizetési ára negyedévenként 2 frt.

— Küry levele. A Magnóié Soap vezérképvise
lőségének Budapesten. Kötelességemnek tartom, hogy

Nyomatott

elismerésemet nyilvánítsam a kitűnő Maypole angol 
festő szappanért, mely nek festői eredménye valóban meg
lepett. A különböző színezeteknek finomsága, frisse- 
sóge és hogy ezen kitűnő találmánnyal régi. haszna
vehetetlen ruhákat egész újjá lehel változtatni vára
kozásomul felülmúlta. Nem lógom elmulasztani a 
Maypole Soapot társaimnak legmelegebben ajánlani. 
Tisztelettel Küru Klára.

— A közönség1 kedvencze. Vau-e az országban 
számottevő ember, a ki Petáuovits Józ- ; n • ismerne. 
Aliiig az Andrásy utón voltak etlernu i. addig az volt 
nemcsak a főváros illustris közönségének, hanem u 
vidékről felránduJú előkelőségnek is kedvencz helye. 
Amióta a Vigadó-tér 3. szám alá tette at nemes 
ízléssel és kiváló kényelemmel berendezett éttermeit, 
régi vendégei ott is nagy siámmal keresik fel. De 
nincs is ezen mit csodálni, lévén nyílt titok, hogy 
Petánovits konyhája és pompás borai, — melyeket 
ha összevásárol, az árban nem ismer határt, — a 
fővárosban manapság páratlanul állanak. A pontos 
kiszolgálás és jutányos árak, de különösen az ö 
kellemes és udvarias modora és u legparányibb rész
letekre kiterjedő figyelme, ez az, a mi ól a különben 
kényes és válogatós fővárosi közönség előtt is rokon
szenvessé teszi. Tekintve, hogy a m llennium kiállítás 
alatt ilt időzött külföldiek előtt, — kiváló magyar 
konyhájával és pompás boraival, — becsületünkre 
vált, örömmel ajánljuk öt uj helyiségeiben is közön
ségünk figyelmébe.

— Divatlevél. Vessünk egy pillantást a különféle 
dolgo kraa melyekre a női loiletteknél szükségünk van, 
s csakhamar arra a meggyőződésre jutunk, hogy tu- 
lajdonkép néma főruházali tárgyak azok, a melyek tár
csánkat annyira igénybe veszik, mint inkább az a sok
sok mellékes pipere, a mely nélkül előkelő asszony 
nem is képzelhető. És ezek az apró pipere dolgok 
azok, a melyek a müértö elötl a valódi dámát fel
fedezik. Gyönyörű szallagok, pompás selyem fodrok, 
az uszály foörozat, mely egy párszori használat után 
lünkre megy, kis eleven virág bokréta az apró diszlük, 
keztyü, legyező, százféle csipke és gyöngy, a mely 
mind sok pénzbe kerül és felülmúlja a főbb ruházati 
tárgyak értékét, de a melyek nélkül mégsem lehet el 
az, a ki magát az előkelők sorába szandálja. Mennyire 
kell e csekélységekre ügyelni, egy gyűrött fodor, egy 
elszakított csipke, egy elfeslett keztyü elég, hogy a 
legkedvesebb megjelenésű hölgyet a nullára szállítsa le. 
Különösen a csínyre, az apróságokra, kell a hölgyeknek 
az öllözésnél figyelni, mert azok az öltözékek főkellékei; 
bármilyen uj és értékes is legyen lajluk a ruha, az 
apróságok emelik azt fel a maga értékére. Még egy 
kevésbbé divatos ruhát is elfogadhatóvá tesz sok 
aprólék, a mely nélkül a legdivatosabb ruha sem 
érvényesülhet. S milyen változást lehet egy öltözéken 
előidézni, ha azt nehány aprólékos dologgal felfrisiljük. 
Például: egy csinos csokor a nyakra, a derék elejére 
egy kis csipke-disz, egy kis élővil ágcsokorral kiegészítők 
uj ruhát pótolhatunk vele. Most pedig térjünk ál pár 
csinos utczai öltözékre. Láttam egy remek utczai 
öltözéket; az alj fekete atlasz sötét vörös pettyekkel, 
alul keskeny plüseh fodorral, a melyekre apró hegyek 
borulnak. Rövid mogyoró-szín posztóból készült ka
bátka elül és halul kél nagy, ránezba szedett posztó 
darabból készitve, a nyakon fekete bársony gallér 
gazdag gyöngy diszszel, a kabátka alját és az újjakal 
szintén gazdag gyöngydisz borítja, a felálló gallér 
szőrméből készült. A magas gallér hálrészél piros- 
pettyes fekete szallag disziti. Fekete bársony „Toque" 
kalapka igen dús loll-disszol egészíti ki az előkelő 
öltözéket. A másik szintén a legutolsó divat szerint 
készült ölt özek világos kék posztóból gazdag gyöngy
disz és „Satin liberly“-vel ékítve. Nagy, göngygyel 
diszitetl gombok és a derékon ismétlődő díszítés 
látható a harangaljon is. Az elején kis mellényke van 
alkalmazva a fenti diszitéssel. Az újjak felső része 
szintén „Sulin liborty“-bői készültek. A nyakon egy 
nyesi bőre mint disz, a mely a ruha elején az állat 
fejével záródik. Fekete Amazon kalap a ruhához 
hasonló diszszel egészíti ki ez elegáns öltözéket.

Florida.
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küld: cí. és k. udvari szá lló i «.
K .va i'u  Kűrit*2alM ‘» .  S»uj.:/,ba ezimzett levelek,-,. fi, 
levelező lapokra 5 krns bélyeg lagasztamló. Magyar „ v,.| 5 
irt megrendelések pontosan elinteztettnok. ' .

H I R D E T É S E K .

X - i  a -  H s :  á t  s
kiadó Ács-féle házban, emeleten vagy föld szinten 

Alsó-Rózsa utczában.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

ö ő C K H K K X í

Üzlet-átvétel.
Alulírottak tiszteletteljesen tudatjuk a n. 

é. közönséggel, hogy Zlinszky András

bérkocsi üzletét
f. évi február hó 10-étől átvettük.

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

Selmeczbányán, 1897. febr. 10.
Teljes tisztelettel

Greguss Antal és Jahn Vilmos.
ÖOOOOGXXJőöööürt

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

MT tíz perc alatt.
Korszakalkotó találm ány 500 % megtakarítással.

M a y p o le  Soap
s i t i b ő l  f e s t ő  N z a p p a n ,

legújabb találmány házi festésre, fest minden színből 
és árnyalatban. Tizenöt perc alatt mindenki egy kevés, 
forró vízzel és ezzel az angol (éstőszappannal ruhát, 
blúzt, függönyt, zsebkendői, selyem- és cérna-kesztyűi, 
inget, harisnyát, gallért, selyemszöveteket, szallngol 
csipkét, atlaszt, bársonyt, slruc-lollat, háncs kalapo
kat stb. énig festhet. A festés színtartó és nem lakul. 
Minden ruhát újjá és modernné varázsol. Méregmeulcs 
és a szövetei nem rontja. Eg’y darab 40 kr. fekete 
őO kr.) és ezzel egy női blouse megl'oslhelő. Minden 

darabhoz használati utasítás van mellékelve 
Szabadalmazott az egész világon.

The Maypole Company Limited,
London.

V o z .é r i i i í .y n ö k s é j ío :  II úri a  p u s t ,  B á l v á i i y u t i ' / a s>i/-  
F ő r a k t á r :

MÉ R T E Y  T E S T V É R E K - n é l .
Budapest, Váci-kőrut 20. szám.
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
(ezelőtt WALSER FERENCZ)

U U 1 )A P K S rf E N ,  V I .  kei*. K ü l^ o  v á c z i - u t  4 5 .  s z f ín i .
Sürgönyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.

<;y Ah t  :
mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40% szénmeglakaritás), petróleum- és 
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, Gőzkazánokat, előmele- 
gitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, 
szíj- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitm ényeket vasból. Tüz- 
fecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, 
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi 
szereket, mint gözfertötlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör 
tisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü 

tűzrostélyokat egyenes és kigy óalak bán, valamint polygon rostélyokat.
LLíESH : vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezcseket, központi

fűtéseket,
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek, t -40
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Joerges Ágost özv s Fiú könyvnyomdájában Keim, czbanyún 1807.
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