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Apostolok oszlása után.
A tantermek ajtni bezárultak, a tanuló 

fiatalság, a haza reménye, hazatért, övéi
hez. az édes házi tűzhelyhez, a sziliek 
megelégedésében elvenni jutalmát a szor
galomnak, az igyekezetnek, vagy piron
kodni és vezekelni a restségért, a mulasz
tásért. a benne helyezett bizalom kijátszá
sáért.

A kisebb és nagyobb jó tanulóknak 
jó mulatságot kivárniuk a szép szünnapokra, 
a vezeklőknek, a pironkodóknak több szor
galmat; azokhoz azonban, kik ez iskolai 
cv végén bevégezték- pályáikat, az egye
temi tanfolyamét, s ezek közt különösen 
a végzett jogászokhoz egy pár komoly 
szót. akarunk intézni, melyeknek figyelembe 
vételét saját érdekükben, valamint a közügy 
érdekében is úgy részükről, mint a szülők 
részéről kérve kérjük.

A végzett jogászokra nézve ezek a 
napok, nem a vidám és gondtalan pihenés 
napjai, hanem a tépelődés, a legkomolyabb, 

“ iCíHÍEírtriiesV THfcf^jftreilt^pHioiníit 
m&nyzat természeténél fogva csak mecha- 
nice működő semmiféle apparátusa.

Az 1880-ik népszámlálás kimutatta, 
hogy eddig a magyar cultura áramlata által 
kevésbé megközelített rétegek — mint az 
ipari és kereskedelmi osztály előnyös szá
zalékokban magyarosodnak, miből biztos 
következtetés vonható a városok magyaro
sodására.

És helyesen vau így, mert az állam- 
eszmét — mindenütt a középosztályok kép
viselik — és nem a nép — és nincs oly 
chauvinismus, mely azt tömegeiben meg- 
magyarositani erőt erezzen magában.

legyenek? Mily pályát válasz-Mivé 
szanak ?

Erre a kérdésre, melynél nagyobbat 
és fontosabbat, az élet alig tár elénk, kell 
feleletet adniuk.

Józanul és okosan gondolkozó embe
reket e fontos kérdés eldöntésében két 
tekintetnek kell vezérelni.

A hajlam és a tehetség.
A hajlam, bár egyik fötényezö, de 

egy magában még sem elegendő arra, hogy 
valaki abban, valamely pályára hivatoti- 
ság-ot lásson, tehetség is szükséges hozzá, 
hogy nyugodtan ráléphessünk az előszere
tetünket megnyert életösvényre.

A tehetség még kevésbé elég, egy
magában, hajlam nélküle A bármily kiváló 
tehetséggel, de valódi kedv és lelkesedés 
nélkül folytatott munkálkodás (a mit pedig 
csak a hajlam Túl meg) nagy igazi sike
reket ritkán ér cl, kiválóan végzi, végez
heti munkáját, de mindig csak szakma- 
munkát végez. E kettőnek szerencsés egye

sei)! kell félteni, az úgy mint eddig, ezen
túl is magyar fog maradni.

És méltán megilleti az elismerés Sel
meczbánya városát, melynek magyaroso
dása rendszeres, intensiv — és nem lan
kadó, mintha azon nagy szellemnek atom
jai, ki falai között szívta magába a tu
domány tejét „kit felvett a hír karjára — 
mint az anya kedves gyermekét" benne 
volnának levegőjében s átjárnák minden 
idegszálát, a város derék értelmiségének.

Mondtuk, hogy a tömegnek megun a- 
g-yarosítása a legmerészebb chauvinismus- 
nak sem juthat Magyarországon eszébe, mert

Mert a fiatal ember sokféle tünékeny 
benyomások behatása alatt áll.

Kiválóbb sikerek, eredmények, kitün
tetések, szerencse, miket egyik vagy másik 
pálya kiválóbb képviselőjénél fölragyogni 
lát, könnyen elragadják, ingadozóvá teszik, 
ide oda hajlítják, s egy pillanatban feled
tetik vele azt, a miért még tegnap fiatal 
szive egész elragadtatásával rajongott.

Rendre ügyvéd, bíró, tisztviselő, tanár, 
iró s isten tudja mi minden akar lenni.

S utoljára is, a rendkivttlibb eseteket 
kivéve, majdnem egészen a véletlen, a 
szerencse dolga, hogy az utósó elhatáro
zásnál az igazi ösvényt válassza.

Minthogy ez igy van, a leghelyesebb 
s legczélszevííbb dolog a még e fontos 
kérdésre nézve egészen tisztába nem levő 
fiatal embereknek oly téren kezdeni meg 
a pályafutást, a hol. még azon esetben 
is, hogy ha később egy más hivatásnak 
engedve, ‘ más pálya ösvényre lépnek is, 
az ott töltött idő, nem elveszett idő, a
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tiv — félreérthetetlen módon tanítanak s
buzdítanak hazaszeretetre.

Le kell fordittatni a magyar költők 
népies — hazaszeretetei lehelő költemé
nyeit — a hazai nyelvekre kell áttenni a 
magyar írók múltúnk annyi dicső episodját 
szingazdag-on megvilágító munkáinak isko
lai olvasókönyvekbe beillő részeit, hadd 
erősödjék az idegen ajkú növendékben * 
nemzeti összetartozóság élénk tudata, iz
mosodjék hazaszeretete már a népiskolá
ban, melynek reminiscentiái kisérik végig 
még a magasabb műveltség részesévé is 
vált embert az egész életen.

% x s i g s j l

Roesel (Rézl) Borbála, vagy a selmeczi Újvár.
Történeti elbeszélés 

Pongracs Lajostól. *)
Roesel Erazmus 1L Ulászló király alatt kincs

tári elnök volt Selmeczbáuyán. Magyarország ez 
időbeli szegénysége és Selmecz-város dúsgazdag- 
sága oly ellentétet képezének ekkor, milyent ke

gyeset mutathat a’ történet. Gyakran megtörtént, 
hogy égy selmeczi polgár, kinek nem volt .egyebe, 
mint reménye és joga földalatti néhány lábuyi 
hányaérhez, annyi pénz birtokába jutott, a’ meny
nyit az ország többi része egyszerre elő nem tu-

*) A „Selmecnbiínyai Híradó” igen tisztelt szerkesz- 
i.t.ége felhívásának engedek, midőn ezen ifjúkori beszé- 
lyrm e becses lap hasábjain közre bocsátani nem ellenzőin 
még a jeles tollú líreznvik Roesel Borbálára vonatkozó 
nagybecsű, okinányilag igaz lít közleménye után sem. 
Kgyébiránt némi mentségemül szolgáljon, hogy gróf Zichy 

- cziinii művét tudtommal 
okmányok után irta, míg én elbeszélésem hős

nőjét. ennek egyik* krőuikairással foglalkozott kovtársii 
után törekedtem jellemezni. jJjásd Bél Mátyásnál, „Notitia 
Hungáriáé” Tóm. IV. Rág. 62ö.) P. I,.

dott volna állítani, Mind o mellett az ország — 
most királyi — bányák kezelése roszul ment, a 
jövedelem sokszor alig íödözé a -költségeket, s a 
nyereség a tisztviselők, többnyire külföldiek 
zsebébe került, S igy nem csuda, hogy mig egy
némely selmeczi lakos a mindennemű kéj és ké
nyelem élvezetébe jólakásig merült: atldig az 
egykor olly hatalmas Magyarhon királyának nem 
volt. búsra valója, s az, ékét enyhíteni kénytelen 
lön a kofák piaczi sátorai alatt — a Laezi 
konyháján!
. És ez időben élt Roesel Erazmus, és kincs

tári elnök volt Selmeczbáuyán. Azonban Roesel 
mindenkitől lelkiismeretes férfiúnak tartatott 
kiről — noha számadásnélkiili kezelője volt a 
kincstár bevétel- és kiadásainak — senki sem 
tuda roszat szóllani, sőt tettei és életmódja minden 
rágalmat megczáfolának; mert Roesel igen egy
szerű életet ólt, s ollykor ollykor tett kölcsönei 
némellyektöl a „szegény" gúnynevet szerzek neki.

Emsei Eraxinusnak minden életgyönyöre 
hivatalán kiviil, két felserdült gyermekében, cgv 
fiit- s egy leányban látszatott lenni, kiknek ne
velésére kivéte.ikép, költséget nem kiméit. Amaz 
Lörineznek neveztetek)' s többnyire beteges volt, 
í"gv tért vissza a paduaij egyetemből, hová tudo

mány- és egészség-szerzés végett atyjától külde
tett. Az utóbbi, Borbála, nemének egyik dísze s 
városának legszebbike volt. Testalkotása, mikint 
egyik kortársa*) Írja: erős és bájos vala, tudo
mánya pedig az akkori divatos óvilági Írókra is 
kiterjedt, kiknek nyelvét érté és beszélé. Lelkű
iéire férfias és önző, szive közép volt a jó és 
rósz között, mikint annak jeleit adá, liasonlag 
azéboz, kinek bensője nem tudja magát elhatá
rozni a folvvásti jó vagy rósz követése közt. 
Ezeken kiviil még egy fővénás borult el Borbála 
jellemén, miliői élte s tetteit lehet egyedül ma
gyarázni, s ez volt lelkének perezenkint jóra 
roszra változó szeszélye,

De haladjunk tovább! Scotti rájzhüség nem 
czclja sebes folyamot igénylő bcszélyünknok, 
mellyet még cl sem kezdők, holott 1575-ik évig 
tart az, tehát bosszú évek sorát néhány lapon 
kell adnunk, most pedig még csak 1520-ban va
gyunk Roesel Erazmus halálos ágyánál, áldva 
gyermekeit, s tölök búcsúzva.

„Isten áldjon meg titeket, édes gyermekeim 
— szóla a haldokló öreg — isten áldjon meg! 
Lőrinez. légy te védje nővérednek, és szeressed 
öt. mint ö szeret téged. Te pedig Borbála, boldo-

*) Richter.



A közigazgatási pálya alatt nem azt 
értjük csupán, a mit eddig ez elnevezés 
alatt a végzett jogászok értettek, t. i. kizá
rólag a megyei szolgálatot. Ezt mi már 
magasabb fokozatnak tartjuk, melyre már. 
hogy azon valaki sikerrel működhessék, 
nem elég az elmélet, oda már bizonyos 
gyakorlati ismeretek és tapasztalatok szük
ségesek.

Értjük a községi jegyzöséget. Azt az 
állást, melyen az ember a közigazgatás 
minden ágában kiképezheti magát, s me
lyet. ha valaki emberül betölteni képes, 
joggal tekinthet a teledhetlen emlékű Nyári 
Pállal oly lépcsőnek, melyről egész a mi
niszteri bársonszékbe feljuthatni.

Itt. ez állásban óhajtanám én a ma
gát közigazgatásra szánt magyar fiatalság 
pályakezdetét látni.

Nemcsak azért, hogy majdan a me
gyei hivatalba, ha polgártársai bizodalma 
őt oda szállítja, mint gyakorlatilag is ki 
képzett ember léphessen, hanem tőkép azért, 
hogy e fontos állás, mely szerény rangja 
és dotatiöja daczára az igazi jó közigaz
gatás talpkövét képezi, végre illetékes és 
a kellő qualificatióval és nélkülözhetlen 
előismeretekkel biró egyének kezébe jusson.

Mert hogy a községi jegyzők társa
dalmi állása, fájdalom, még ma sem áll 
oly tekintélyes magaslaton, mint azt épen 
a közigazgatás érdekei megkívánnák, an
nak első fő. mondhatni egyetlen oka az. 
hogy a jegyzői állást ma még nem nagy 
kivétellel oly egyének foglalják el. kiket 
az állásra nem benső hivatás vezetett, kik 
arra a szükséges előismeretekkel, minösi- 
téssel nem bírnak, kik annak úgy társa-

tudja megőrizni és a nagy férfiak nevei 
nem merülnek el soha a feledés tengerébe, 
még akkor sem, midőn a nemzet romlás
nak indult vagy romjaiban hever. Az ó Hel- 
lás hajdani dicsőségének egére a feledés 
fellege szállt, de csillagként ragyognak 
rajta még oly.nevek, mint Leonidás vagy 
Alcibiades. A magyar dicsőség nagy ko
rából is világító szövetnek gyanánt vilá
gítják be őseink nevei a jelenkor szuny- 
hyadó éjjelét és midőn a magyar mytholo- 
gia 3 félistenét Hunyadit, Zrínyit s Szon
dit a képzelem gyors búvárja felhozza a 
múltak tengeréből: minden honfikebelben 
felébred a hódolat nemes érzelme. Ama vá
ros hol a szigetvári hős meghalt a honért

bér, ki az oly szép állást csak végső és 
egyedüli menedékkép keresi fel.

Innen a sok sikkasztás, visszaélés!
Mi máskép lenne mindez, ha jogvég

zett. tehát a teljes qualifiicatióval és tol- 
tehctöleg a szükséges erkölcsi érzéssel és 
fedhetetlen becsületességgel biró emberek 
igyekeznének ez állást elfoglalni.

Mily nyeremény lenne ez, úgy társa
dalmi. mint közigazgatási tekintetben is!

Ezt legjobban magok a képzett s lel
kiismeretes jegyzők érzik, s mindent is el 
követnek annak megvalósítására. Az oly 
ügyesen és gonddal szerkesztett „Uj köz
ségi közlöny “-ben D o b o z y  István, a 
szerkesztő, crnyedetlcn kitartással igyek
szik a magyar gentry fiatalságát e szép 
pályára édesgetni, minden számában ki
emelvén és fejtegetvén azon feladatok fon
tosságát és jelentőségét, melyek a szerény 

; jegyzői álláshoz kötve vannak, melynek 
társadalmi súlya és tekintélye azonban 
mindjárt magasabbra emelkednék, ha az 
művelt egyénekkel s jobb családok gyer
mekeivel lenne betölthető.

Adja Isten a közügy érdekében, hogy 
! óhajtás mielőbb beteljesedjék, hogy 

lelkes felhívása ne legyen pusztában el
hangzó szó! 

i

Az akadémia lll-ad éves erdész hallgatói 
idei mármarosi kirándulása.

Az akadémián töltött idő legszebb napjai 
; közé tartoznak a nagy gyakorlati kirándulás nap

jai. Idei kirándulásunk az elmúlt napokat, melye
ket Mármarosban töltöttünk, mélyen véste emlé
künkbe, oda, hová a kedves emlékek vésődnek. 
Mármavos vendég szerető lakói, kiket szerencsések 

j voltunk megismerhetni, nemcsak jól, de szívélyesen
merengünk a múltak -fényes napjain. de ')" 
kebelünk nem melegedik fel e fényes 
napok emléke iránt! S ha a kebel hideg 
marad, miként tudnék legyőzni az önzés j 
legsúlyosabb tényezőit, a tárcza zárait! 
Hisz igaz, hogy Arany János szobrára 
néhány nap alatt egybegyiilt, sok ezer fo
rint. Ue hát nem volt-e ez a pillanatnyi 
meghatottság lázas szüleménye . v  ? Hisz 
nézzetek csak körül: honalapító Árpádunk 
emlékét egy kő sem jelezi. . . ! ltitalapitó 
sz. Istvánunk szobrát egy napilaphoz be
küldött könyöradománybóí akarjuk felállí
tani . . .! A tervezett Mátyás-szobor Mün
chenben áll Miksa bajor király fejével..! 
Eákóczyról eddig csak a hagyomány be-

ott szívesen látott vendégek leendőnk, mert való
ban azok is voltunk. Másfél napi itt idézésünk, 
mely idői szakismereteink gyarapítására használ
tuk. elég volt arra, hogy vágyat ébresszen ben
nünk a mielőbbi visszatérhetés iránt.

Bustyaházán megtekintve az ottani 7 keretű 
fűrészt a tavalyi -Országos erdészeti egyesületi* 
gyűlésen kiállított honi faragott tárgyak még meg
maradt részét: a tisza melléki nagy rakpartot s 
a Tiszán letutajozván: nyugalomra tértünk laká
sainkra. hogy korán reggel indulhassunk tovább. 
Kelner erdőmester ur intézkedése szerint június 
12. én korán reggel trombita harsogása vert tel 
álmainkból, házi tűzoltók trombitása talán nagyon 
is korán reggel 4 óra után zngta fiileinkbe a ria
dót. Akarva vagy nem fölkeltünk, az utezán váró 
kocsijukra ültünk, s bedüezögtünk Taraczk völgy 
döczögös Htjába. Az úton végig minden megálla- 

; podási helyen magyar nemzeti szinü lobogó hir
dető már messziről, hogy itt reánk várnak. Clia- 
minetzeii villás reggeli, Dombon ebéd várt, mely 
utóbbi helyen Csaszkoczy erdész ur szeretett neje 
s nővére nyájas társalgásuk áltat igyekeztek még 
fiiszerezettebbé tenni a különben is pompás ebé
det. láz nap estvéjén Királymezőre értünk, hol 
„hozott Isten örömünkre* fölirással. s zöld gallyal 
diszitett teremben a főerdész ur lakásán fényes 
estebéd várt reánk, melyet a lehető legkedélyesebb 
beszélgetés közben költöttünk el.

Június 13.-án reggel tovább folytattuk utun
kat a turbaczelli völgy felé. A bruszturai surran- 
tónál Brusztura falun alul vártak az érkező tu
tajokat.

Itt szánalomra gerjesztő jelenet tanai voltunk. 
Láttuk, mint veszélyezteti csekély dijért életét e 
vidék szegény lakója, midőn e lejtős és kanya
rodó, fával padozott, s oldalfalakkal ellátott med
ren vezeti le tutaját. Láttuk a leereszkedő tnta- 
josok arczán a halálfélelemnek elszántsággal pá
rosult kifejezését. Ugyanekkor hallottunk egy tőr- 
tónetecskét a közel múltból, mely Siimegb erdész 

_ur előadása szerint igy hangzik: Két orosz tuta- 
jos vezetett le egy tutajt. A tutaj hátsó fele szét 
bomlott és az egyik tntajos vizbe esett, Társa ki
ragadta őt a tatai alól, s ímba eszméletre nen) hoz, 

viharja ellen 'Iciizdíink, hogy* sajfálTK cl 
merüljön, ekkor van hivatva ily szobor : 
felgyújtani az érzelmet, hogy első sorban 
a haza, azután mi magunk. Szobrot tehát 
Szondinak, oda, hol a megyei élet szive 
lüktet, s a mely városnak a hajdani büszke 
Drégely véd bástyája volt. Már Tinódi meg
írta néhány évszázad előtt, hogy midőn 
Drégely elesett, „Basa eleredő Ságra". A 
felső bányavárosoknak is Drégely volt 
kulcsa . .. rajta tehát kezdjük el a félbe
hagyott munkát újra. s ha az összegyűj
tött pénz nem elég szoborra vagy emlék
oszlopra, kezdjük újra a gyűjtést, adjunk 
e czélra hangversenyeket s mulatságokat, 
s én bízom az ügy szent volta alapján,

gitsad térjedet. ki most jegyesed, s kit te olly I 
liőn szeretsz. Éljetek azzal, mit a világ nyújt, 
mellyben mindentől függetlenekké vágytálak tenni 1 
benneteket. Engem az szegénynek tartott, de csa- 1 
latkozott. Mezei lakom pinezéje fenekén — jól 
vigyázzatok — rejtett vasajtót fogtok lelni, mel
lyel kívülem senki sem lépett át. Ezen túl egy 
légi bányaüregbe juttok, hová nektek gyűjtött 
kincseim lerakám. Osztozzatok!" . .

Az öreg Boesel elhalt, és a két gyermek 
néma keservvel állott az atyai hideg test fölött.

Néhány nap múlva uj hivatalnok nevezte- - 
ték helyébe, s az előbbinek gyermeki a fényes 
hivatal-lakból átköltöztek atvjok mezei szerény 
lakába, hol csakhamar feledésbe jutottak az él
tében olly tekintélyes Eoesel Erazmus .szegény" 
gyermekei.

„Váljon lesz-e ember, ki baráti részvéttel 
vigasztalni jövend minket, akkor is, midőn hiva
talt osztogatható atyánk nem él?" szála búsko-
molyalt egy nap Borbála Lőrinez testvéréhez.

.Minek ez örökös kétely az emberekben? 
— felele Lőrinc/, nővérének, — liigyj bennük, 
valamint a bitben, és tapasztalni ne kívánj. És 
„cUi.jr-j u  ha iól vizuráljnk: azok nem ördögök,

' ' v ‘ képzelmed

óhajtaná azokat, hanem közép a kettő között, 
kik a világon élvén azt úgy veszik, a mint van, 
nem pedig mint annak lenni kellene. Es váljon 
Siegelsbcrged. ki téged annyira szeret, ö sem 
volna képes embergyülölö nézetidnek más irányt 
adni?"

„Lehet, hogy ö kivétel a sokaság közül, 
azonban ki mer jótállani, hogy Siegelsberg a 
szegény Írnok bennem nem a főhivatalnok leá
nyát szerété, s annak elhaltéval el nem halaiul 
ehliezi szenvedélye, mint a kivel többé nem köt
heti ősszé egy fényes pálya reményeit V"

„Keménylem Siegelsberg nem sokára maga 
fogja feddöleg megczáfolni epés szavaid; igen ö 
maga, ki Becsből, hol titoknoksági kérelmével 
járt, tegnap visszaérkezett."

„Tegnap, holott már ma. van! s Siegelsberg 
még nem látta atyja halála óta kedvesét!" fáj
dalmas érzettel kiálta tol Borbála.

Az egyetlen szolgalány e két testvér szere
tett nőrokonával, Borbála egyetlen barátnéjáyal 
a iénebbi párbeszédet tartók közé lépett, s amaz 
egy levelet nyujta át Sicgelberg-Rudolftól Írva, 
s ezimezve Roesel Löriucznek.

Lőrinez felnyitása .levelet és olvasott: „Kö
rűim hmm szándékon! ellenére hosszast) ideig tar-

tóztatának a császári városban, hol kegyelmed 
atyja ajánlatára — kinek az ur isten adjon örök 
nyugodalmat — a bányászati titoknokságot utol
érem. Ezen körülményből, meg bizonyos köteles
ségokozta kénytelenségböl . . .  ez alkalommal .
. . nővére kezével — őt tisztelő szivein ellenére 
— felhagynom javasolják mostohább körülményiül 
. . . . s ezen uj helyzetem . . . .  rangom . . . 
stbi"

„A háládatlan !" kiálta föl némi haragos in
dulattal Lőrinez.

„A világ a mint van!" válaszola bizonyos 
elfojtott érzetével a gúny- és fájdalomnak Bor
bála, kinek hosszas évekig tartó első s egyetlen 
szerelme csalódásából eredett fájdalmait, mint egy 
női szív  szenvedéseinek különböző pluisisait nem 
levéli szándékunk jelen elbeszélésben az olvasó 
elibe vezetni, csupán annyit mondunk: hogy ez 
idő alatt a szüntelen betegeskedő Lőrinez test
vérét is elvesztő halál által Borbála, s nem ma
vada föl egyebe egykori ifjúsága, baráti s atyai 
emlékeiből, mint távoli, már kissé korosb nőro
kona, s egy ölebe.*i (Folyt, küvetk.i

*j Jónak véli a szénái figyelmeztetni a tisztelt olva- 
vasót. hogy valamint beszélyc foaikatrpszeit: úgy az e bi’őli 
epizódot, is híven a történetből mentette. .



hogy fáradozásainkat méltó cmlméuy fogja 
koronázni.

- Persze nálunk sokait kételyt fognak 
fíízni e vállalat sikeréhez. De nincs veszve 
bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. 
Apellálunk első sorban Ilont megye nagy 
birtokosaihoz s az a Magyarország, mely 
hajdan szülni tudta Leonidását, az nem 
lehet oly szűkkeblű, az nem lehet fásult 
szívű, hogy nagy fia emléke iránt ne vS 
seltetnék teljes kegyelettel s hódolattal.

Németországban minden hadvezérnek, 
Írónak s miivésznek van szobra s valóban 
bámulni tudtam rajta, hogy gyakran isme
retlen férfiak szobrait láttam a német vá
rosokban. Franeziaország minden nagy ha
lottja temetése után rögtön felállítja szob
rát s Olaszországban ? Padnában a Vietor 
Emanuel téren (JO szobrot olvastam ossz - 
2 körben, melyek Olaszország nagy fór- 
fiait ábrázolják. S miért ne tudna a Kár
pátok országa: az „aranykalászszal ékes 
fónaság“ és aranyat s ezüstöt rejtő he
gyek hona elég nagylelkű lenni nagyjai 
emléke iránt? Pedig Szondi egyike leg
nagyobbjainak. Hanem kápolnát építeni ez 
merő képtelenség. Hiszen Szondi sírját pon
tosan nem tudjuk úgysem. Tehát hová? 
Mert elvégre a nagy nyelvujjitó, ki egy 
félszázadon nyomorban élt, most gyönyörű 
Mausoleum alatt alnszsza vakmerő remé
nyei álmát — Széphalmon !

Ettől el kell tekinteni tehát! Szobrot 
neki, ez legyen jelszavunk, s ha talán 
szavaim ne lelnének viszhangra, vigasztal 
jelszavam : bukjam bár, de vívtam . . .!

Winter József.

miként kell magyarul kéru . köszönni é« üdvöz
letét mondani. Az úgynevoz tt társalgásiul! mely 
naponta > , vagy '/ órát v >sz igénybe, a neve- 
h'inö oly t:\v-xyv.i magyaráz. molyt t. egyszer..mind 
s/.emiéiiei is. .1 gyermek Azon tárgyat, melyről 
szó van. közvetítőiül magatelíitt látván, a hallot
tak é lá io i ía k  iránt érdeklődni közli. arról gon
dolkozik a nagy a rövid idő máivá, habár i röl- 
tetve is. bizalma támad és kérdezősködni kezd A 
naponta i niétlöúö szabad u-stgyukorkituál a lest 
részeit megismerni és megnevezni tanulja s e 
mell. tt a gyermek f dyton kellemesen szórakozik.

Ep oly kellemes, mint hatékony a közös- 
társasjáték. melylyel a gyermek a társas életre 
sz.okíattatik. E mellett a gyermek játszva és ész* 
revétleniil magyarul beszélő kis társai vagy a ne
velőimtől sok magyar szót sajátít el, melyeket 
a gyermekeknél megszokott erős nyelvérzékkel 
megragad. 1̂  játékoknál továbbá a környékeit 
ismeretes magyar népdalok dallamaira oly ma
gyar szöveg használ tátik, melyet a 3 éves gyer
mek is már felfogni képes. Ez. által egyfelől a 
kisded ezen apró dalokat elsajátítván, ugyan 
annyi magyar szónak is birtokába jut és egy
szersmind eleje vétetik annak, hogy azon nép
dalokat a néha frivol, de legtöbbször a gyermek 
felfogását, einészthetlen fogalmakkal terhelő szö
vegben énekelje. Ugyan csak a játékokban eset
leg előforduló egyes mesterségek utánzásánál meg
tanulják a mesterségek, szerszámok és eszközük 
magyar elnevezését s a mellett a hasznos és ne
mesítő játékban örömmel vesznek részt, Az állat
világból vett játékoknál megtanulják az állatok 
elnevezését, a kertész s hasonló játékokban a 
virágok neveit.

(Folyt, következik).

W-

A gyermekkertek és a magyarosodás.
Irta:

H a l á s z  S a r o l t a
!i magyarországi fröbclegylet II. gycrmekUertjóuck vezetője.

Hontmegye és Selmeczbánya' azon vidékek 
közé tartozik, melyekben a népesség fokozatos 
magyarosodása nemcsak kívánatos,, hanem a kö- 

betudásával legkönnyebben - elérhető
is. Ezen körülmények közé sorolom a meglelte- 
tős nagyszámú magyar elemet, a teljesen magyar 
intelligentiát s azon ismételten nyilvánult óhajt 
és kívánságot, hogy a magyarosodás ügye és fo
lyamata, minden lehető módon elösegittessék.

Mint ki évek hosszú során át hivatásszerű- 
íeg és előszeretetből is azzal foglalkozom, hogy 
a magam kis körében előmozdítója lcg,yek a ma
gyarosodás ügyének, szabadjon felhívásukra né
zeteimet és tapasztalataimat elmondanom oly 
intézményről, linely vélekedésem szerint minden
nemű magvarositási törekvéseknek kell, hogy 
alphaját képezze.

A sokat emlegetett, de nem mindenki által 
megértett Fvöbe l  rendszerről azt lehetne állí
tani, hogy ez nem is belső paedagogiai értéke, 
hanem egyenesen a magyarosítás ózdijaira lett 
feltalálva, legalább kevés oly idegen eredetű in
tézményt ismerek, mely benső lényegének meg- 
bolygatása nélkül nemzeti czéljainkra oly szoro
san s oly annyira rá ülőén alkalmazható lenne, 
mint F r ö b c 1 rendszere.

Magyarországban kezdik ezt immár belátni 
minden felé. Különösen a társadalomnak e rész
ben valóban femek tapintata vau s a tapasztalá
sok igazolják, hogy midőn alapvetésről van szó, 
F r ö b e l  rendszere e tekintetben minden jogosan 
támasztható igénynek megfelel.

A gyermekkertekben a zsenge, fejlődni ás 
eszmélni alig is kezdő gyermek játszi módon és 
szinte észrevétlenül, valóban mesés rövidségü idő 
alatt idegen nemzetiségéből kivetkőzik, s mind
azon előfeltételek birtokába jut, melyek szüksé
gesek ahhoz, hogy magyarrá neveltethessék.

- A .gyermekkertekbe' és óvodákba a kisde
dek' 3 és 6 év közti korukban vétetnek fel s 
ezeknél első sorban a beszélő tehetség fejlesztése 
képezi a feladatot, A gyermekkevtekben és óvo
dákban alkalmazott Fröbel -féle rendszer és 
annak egész . módszere erre elégséges alkalmat 
nyújt. A kisded mar belcptekor megbarátkozik 
a vele foglalkozó, játszó és természetesen csak 
magyarul beszélő gyermekkcrtésznövcl, vagy 
óvónővel, és mindjárt az első napon megtanulja,

Pár szó
fekőtéi-palArti megyei fitosénál részt illetőleg,

A méltatlanul megtámadott Várjon Lajos 
nyitramegyei főmérnök védekezése alkalmával, a 
többek között 0 szavakat is m o n d t a o l y  
kupacz, milyet én követelek a szállítótól az 
megér 3 frt 42%o krt, mert abban sem i s z a p 
sem s á r 11 i n e s,“

Ezen iszap és sár nélküli kupaczból hiszem 
én megalkothatni magamnak azt a szilárd pontot, 

a-mclyíőnr'Tni'mérhliki' bmífiilunliaF^K%in-ter- 
pellálhatom. Es kérdezem:

Van-e tudomása a főmérnök urnák azon. 
nem mondom ón visszaélésről, de mindenesetre 
mostoha gondozásról, a mibe a felsötúr-palásti 
útvonalrészt részesítik? .
Eléggé terhes az nekünk palástiaknak, hogy ezen 
Htunkra, egészen Palástig, a túri kőbányából kell 
hordanunk követ, holott patakainkban valóságos 
kőpatakokat bírunk, melyek minden évben meg
hoznák a szükséges kőnek, legalább nagy részét.

Ámde ők erre azt felelik, hogy a túri kő
jobb.

És igazuk van.
És a kő ellen nem is emelnék panaszt, csak

h o g y  mi tavaly i s z a p 0 t és s a r a t kaptunk.
Nagy részben bizony csak ezt és nem követ,
Hiszen a kupaezok az első eső után úgy 

néztek ki, mintha be volnának mázolva. Nyű.„a 
ál pedig, fű és virág díszlett rajtuk mint a sír- 
hantokon.

Valóban sirbantok voltak. Alájuk lett a jó 
út eltemetve.

Annak idején, mikor szót emeltem ez eljárás 
ellen, azt a választ kaptam, hogy hiszen az a sár 
nem olyan sár, mint más sár, mert az kő-sár 
tehát jó sár.

Akkor kénytelen voltam azt elhinni nekik, 
mert a sarat e szempontból még meg nem ügyel
tem: útkaparó pedig nem vagyok, hogy azt el
méletből tudnám.

De ma a tapasztalat és Váljon főmérnök 
szaknyilatkozata oly biztos alap, melyről egészen 
bátran kimondhatom, hogy de bizony csak sár 
a sár.

Azért is most jó eleve egész tisztelettel ké
rem a tekintetes főmérnök urat, hogy jövőre ka 
a t ú r i  k ő b á n y á t  a fenekén összegyülemlett. 
törmelék, por stb.-töl ki t i s z t i  i t a t  ni  a k a r j  ák,  
ne tétessék azt velünk palástiakkal, Vagy legalább 
110 hoidaSSák azt a mi Htunkra.

A mi parasztunk igen jól érzi magát az ö 
mázolt talajú szobájában,/de már a mázolt utat 
még ö sem szereti. Igaz.-bogy ez út nem vezet

valami magasabb hivatala egyéniség udvarába, de 
forgalmi jelentősége azt hiszem az illetékes be
íveli is el van ismerve s talán ez is esak nyom 
valamit a latba. ./. latrán.

Különfélék.
.Őrök érnék Szlávy Józsefről.“ Az 1832.

évben i. letkeze t Selmeezi Magyar olvasó Társulat 
1X43, j  11 ni ha 1. fölvett jegyzőkönyve ezen érdekes 
határozatot tartalmazza: sÖrök emlékül fenn mamii
kat Ji'ijyzüköny vünkbe, Imi/;/ ka e,jy Szí ár,/ József 
nem áll elő, olvasó társulatunk akkor tahin örökre 
elalszik — örök köszönet tehát luki. a társulat, 
örök köszönet a nemzet nerj.hr.“ Pávay Vájná Elek
jegyző.

A selmeczbányai k. k. gymnásium segéiyző-
egyesülete f. hó 24-én délután 5 órakor a gym- 
uásiumi épület rajztermében választmányi gyűlést 
tart, melyre az egyesületnek t, közegeit és vá
lasztmányi tagjait tisztelettel meghívja az elun ség.

A magyar szó hatalma. Ott pompázott a mi
liők bán a takarékpénztári épületen egy óriási 
Snbscriptinnsbogcn. — Egyik munkatársunk lel
kesen szónokol a Bogén német volta ellen, . . .  s 
íme a Bogén megmozdul s szégyenkezve olvad 
1c a falról.

Ipolysági farsang. Karnevál berezeg nyakig 
begombolkozva köszöntött be hozzánk. Mindössze 
csak egy bállal és egy táuezezal összekötött tár
sas vacsorával biztat. Amaz a casino könyvtára 
javára e hó 20-án, emez O r s z á g  J ó z s a  ur- 
liiilgy kezdeményezése folytán február 1-én fog 
megtartatni. Eredeti s nem tudni minek tulajdo
nítandó, hogy a casino báljára az Ipolysági höl
gyek közül la leányokat értem) egynek kivéte
lével senki sem szándékozik eljönni. Sőt a bál 
ellen rendesen agitátió folyik, s ennek következ
tében a bál bizottsági tagok nagyobb része is tá
vol akar maradni. Ellenben a közvacsorára oly 
tömeges a jelentkezés, hogy a casino nagyterme 
a 'vacsorázok befogadására valószínűleg szűk 
leeud. isién a megmondhatója, hogy ezen fejte
tőre állitott világnak hol keresendő a magyará
zata. A megtartott vigalmakról kimerítő tudósí
tást hozunk.

Álarcosbál. Az álarcosnak jelentett, de jel
mezbálnak bizonyult mulatság oly fényesen sike
rült, lmgy az utóbbi években hasonlót nem lá
tott a gyíkok városa. — Bővebb lcirást a tudó
sító álmossága miatt csak jövő számban adhat.

Hány özvegy van Honiban és Selmeczen ? 
Montban lő éven aluli özv. nő 3, l i l —20 éves 
20, S.- ő, 21—25 éves ll.-lian 84, S.-cn 13, H.-ban 
20—30 éves özvegy férfi van 35, >S,-cn 7, amott 
217 nő, itt 44: 31— 10 éves özv. férfi H.-ban 
104, S.-cn 24, nő 742, cmitt 130: H.-ban 41—50 
éves özv. férfi 102, S.-cn 23, nő 1370, cmitt 200.

Böngészet A legnagyobb selmeezi ágyún, 
mely a szabadságharca előtt az Újvárról hirdetni 
szokta az ünnepélyeket, ez vaia Írva:

Dió StatÚ Schomnitz lics midi maciién;
Wen irh treff, iler tinit nieht laelicn.

A kolpachi zseni. Nem Krisztus Pilátus elött-
nek világhírű szerzőjéről szóinak e sorok, hanem 
arról a zseniről, ki szintén szerző, csakhogy 
nem egészen egyenes utón szerzője sok „tilal
mas dolognak11, — Ott gnnnyaszt ö kolpachi tó 
melletti viskójában rövid szárú garasos pipájá
ból szíva a hőnyit, melyet nem érintett még tra- 
fikos kéz, sem vágókés, lévén az csak amúgy ösz- 
szedörzsütve mosatlan markok morzsoló hatal
mától.— Olyan zsíros hajit s tüszőjti ö is, mint a 
többi majoros vagy pásztor, s ha hivatalos küszöböt 
érintenek, lábai — ami gyakran megesik rajta 
még pedig akarata ellenére — csak úgy az aj
tósarokban hagyja ö is karimás kalapját, mint 
akármelyik tót paraszt. — Miben különbözik té
kát ö a többitől annyira hogy a z s e n i  nevet 
ruháztuk rá ? Hát abban, hogy amely jámbor juh 
tiltott módon veszi fel a néhai nevet azon a tájon 
merre a selmeezi kálvária csúcsáról a jó szem 
ellát, annak a lelkét a kolpachi zseni áltál irt 
tolonczlevél kiséri az alvilág urához Plútó ö nagy
ságához: — amely háziállat, legyen ez szarvas, 
vagy szarvatlan. bőgő vagy röfögő, gazdája tudta 
nélkül költöztettetik ki éjnek idején az apai is
tállóból, az mind a kolrachi zseni billogos keze- 
irásával tereltetik a zólyomi, beszterczebánya-



vásárra.— Van idó, a mikor fi mimlent Imi - 
van. a mikor sommit som tud. — Tudománya 
különösen akkor hagyja el ha hivatalos közeg 
találja ót intervievolni. — Keresztlevél, passus 
még pedig magyar német, tót vagy latin nyel
ven villámgyorsan kerlll ki a kolnaehi zseni per- 
ezegö tollából. — Ismeri ö a selmcezi járásbíró
ság börtöneinek minden zegét-zugát. s ha görögre 
télfi-zed. vagy héberre kámori -zod e sorokat, 
még azt is megérti a kolpaehi zseni.

Ipolysági városház és iskolaépület. Több 
ipolvsági polgárból álló küldöttség járt küzclébb 
a fővárosban s azon kérelemmel járult a közok
tatásügyi ministerliez,, hogy az iskolaépítkezést 
hez korábban kilátásba helyezett állami segélyt, 
tekintve az ez irányítani égető szükséget, most 
már mielőbb bocsássa a város rendelkezésére. A 
minister igen nyájasan fogadta a küldöttséget, s 
kérelme haladéktalan teljesítését megígérte. Ila 
a ministeri Ígéretben bízni lehet, akkor Ipolysá
gon. a régi rozoga sóházi épület e ezélra kivá
lóan alkalmas telkén, a városi hivatal, a polgári 
iskola s ssz óvoda befogadására képes díszes épü
let fog emeltetni. Legközelebb e tárgyra visz- 
szat érünk.

Hány láeny van Honiban és Selmec/en ? 
A ki tudni akarja, az olvassa el e száraz számo
kat s vonja le belőlük a költői következtetést. 
Honiban 1:') éveis aluli leánv van 17.304, Selme- 
ezen 2.727. Honiban 10—20 év közti 3351, Scl- 
meczen 729, Hontlsan 21—25 év közti 1007, Scl- 
nieezeu 330 van.

Városunk tanácsa megértvén a hontmegyei 
gazdasági egyesület kiváló jelentőségét s üdvös
nek találván kihatását ezen városok gazdasági 
viszonyaira is ajánlatot tesz a közgyűlésnek, hogy 
abba ezen városok közönsége tagul belépjen, s a 
belépésre a városi gazdaközönséget is felhívja, 
végül, hogy határozatilag mondja ki, mikép az 
egyesület czéljait hatósági közegei által minden 
alkalommal elömozditandja.

V . egyletének kölcsönfelvételét és a helybeli nép
banknak ugyan magyar de a takarékpénztárnak 
mely épen olyan í j i a g y a r  pénzintézet mint a 
népbank vagy akál maga a közvetítő, tiszta u é- 
m e t fi Havasokat;-, nyugták és aláírási iveket 
merészelt küldeni, nolott e kölesön tisztán az 
hitelligeneziára támaszkodhat s ha, a mi nem való
színű, volna is intelligens ember városunkban, a 
ki nem beszél magyarul, annak meglehet azt 
magyarázni. (V—e.)

7258. sz.
Ts82.

Árverési hirdetmény.
Az ipolysághi kir. törvényszék területén Felső- 

ITandorf község határában fekvő és ezen községi 
22. és 91. sz. Tjkvbcn 1. I —12 illetve I. 1—7 
górsz, alatt, jelesül, a 22. Tjikvben basonfcle rész
ben Valentik Oyürgy, — a 91. sz. Tjkvbcn pedig: 
egészen Lacza Márton végrehajtást szenvedők 
tulajdonául felvett ingatlanok, illetve birtok ju 
talék, Ollik János gyám. mint végrehajtató részé
ről 100 fit tőke, és járulékainak kielégítése vé
gett végrehajtás alá vonatván, a 22. sz. Tjkvbcn 
felvett birtoknak: Valentik Györgyöt illető basou- 
fele része tartozékával 1883. évi február hó 12. 
napján d. e. 10 órakor Felsö-Prandorf község 
házánál tartandó nyilvános árverésen becsáron 
alul is c,l fog adatni.

Kikiáltási árul a 22. sz. tjkvi birtoknak 
basonfcle részénél 079 fit — a 91. sz. tjkvi bir
toknál pedig 968 írt o. é. megállapított bccsávak 
szolgálnak bánat pénzül, az egyes kikiáltási árak
nak 10'’/.-ja leteendő.

A vételárnak fele 45 nap alatt, másik fele 
90 nap alatt az árverés jogerőre emelkedésétől 
számítva fizetendő.

Az egyidejűleg megállapított árverési felté
telek hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóság
nál és Felsö-Prandorf község elöljáróságánál meg
tekinthetők.

Kir. törvényszék telekkönyvi hatósága Ipoly
ságból! 1882. november 2-án.

Szakoly Sándor ni. p., 
telckkönyvvezetö.

Vételár 3 egyenlő részletben 8V,. kamatostól
90 nap alatt sclmcrzi kir. adóhivatal íhint bírói 
letéti pénztárnál kérvény mellett fizetendő Téiszen.

Vevő a vételi bizonyítvány kezéhez vétele 
napján haszon élvezetbe lép, tulajdonjog azonban 
javára csak a vételár teljes lefizetése után hiva
talból hckcbeleztetni ing.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár 
ellen biztosítani.

Ha a vevő a vételárt meghatározott időre 
ie nem fizetné, bár mely érdekelt fél kérelmére, 
költségére és veszélyére viszárverés elrendel
tetni fog.

Árverési feltételeknek többi pontjai az el
járó bíróságnál és Sclmecz város tanácsánál meg
tekinthetők.

Sclmeczcn 1883. január 15.

15, szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 102. illetve 129. 4j-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a sclmcczbányai kir já
rási) Íróságnak f. évi 110. sz, végzése alapján 
Cerva R- csődtömegéhez tartozó, s egyes adósok 
irányában fonállá s 074 frt 98 krttevö követelések, 
továbbá 2 drb. a selmcezi korcsolyázó egyleti 
részvény 10 frt becsértékben: nem különben a 
kotterbachi „Heiliger Geist“ nevíi bányavállalat
nál levő ~~ad bányarész 00 frt 00 kr. becsérték- 
ben nyilvános árverés utján cladatnak. — Ezen 
árverés .Selmcczbányán a _mértékhitelesitőa helyi
ségében 1883. évi január hó 30-ik napján dél
utáni 2 órakor megtartatik, melyhez a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi 00. t. ez. Í07- §-a értelmében a leg
többet ígérőnek bérsávon alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi 00. t. ez. 108. g-ában megállapított fel
tételek szerint lesz kifizetendő

Kelt Selmcczbányán, 1883. évi január hó 18.
Hoffmann Alajos, 

kir. bírósági végrehajtó.

1883. évi 170. szám-

A helybeli bánya társpénztár njablii sza
bályozásának mi akadálya sincs többé, mivel 
azon jótétemény, mely szerint a felemelt nyug- 
bórekhe." o ...úr

is részesültek, ezúttal a inagántársulati bánya
munkásokra is kiterjesztetett, még pedig a bánya 
birtokosok megtcrheltetése nélkül, miután az alap
szabály 20. g-ban részletezett ideiglenes hiánylat 
azon részét is fedezendi a magas kincstár, mely 
a magán bányatávsnlatok által lett volna elöálli- 
tandó.

Serenade-dal tisztelte meg polgári dalárdánk 
ének s zeneköre Farbaky-Kiirthy Piroska ö nagy
ságát nevenapja előestéjén, azon szívességéért, 
melyre a dalárdát estélyein való megjelenése által 
minden alkalommal méltatni szokta.

-Ungarische Landesbank Aktiengesellschaft"
közvetíti a s/.t. István koronaországai vöröskereszt-

74. szám.

______ ____ Árverési hirdetmény. ___ _

Selmcezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság részéről közbirré tétetik, miszerint kir. 
járásbíróság területén fekvő Skamla szül. Ma,ver 
Mária hagyatékához tartozó selmcezi 384 .számú 
tljk. A f i .  sor, 533 helyrajzi szám alatt foglalt 

számmal jelzett ház és kert, 2. sor 1313 helyi-, 
j szám alatt bevezetett rét 1883. évi Február hó 
I 5-én reggeli 9 órakor selmcezi kir. járásbíróság 

telekkönyvi osztályánál tartandó bírói árverésen 
legtöbb ígérőnek becsáron alól is eladatni lóg.

Kikiáltási ár a fentebb kitett ház és kert
nek 350 frt és a rétnek 240 frt adó szerint meg- 
megállapított becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak fentebbi 
becsárnak IO'/» készpénz vagy óvadék képes ér
tékpapírokban az árverés megkezdése előtt bírói 
kiküldött kezeihez bánatpénzül letenni.

Árverési hirdetmény.
A körmöcz,bányai magy. kir. erdőgon<1"jJ 

ság II. főosztálya, 13.számú -Kaik")-"-"'* 
ösThigáliáh 'megközelítőleg felbecsült következő “  
fatömegek fognak a f. évi február 1-én d. c.

; 10 órakor a körmöczbányai magy. kir. erdőgond
nokság irodájában nyilvános árverés utján el
adatni: 1014 tömköbméter fenyőépiiletifa

222 _ blikk szerszámfa és
50 kőris és juhar szer-

j számfa.
Az adásvevési feltételek betekintés végett a 

zsarnóe.zai magy. kir. adóhivatalnál és a kőrmőcz- 
bánvai magy, kir. erdőgondnokságnál nyitva tar- 

j tatnak.
Magy, kir. erdőliivatal Zsavnóe/.án. 1883. évi 

január hó 13-án.

rráitiiromat nem dija?, tutik.

HETI ÉTLAP
a H ruska-fé le  vendéglőben.

A jegyzékben elösoiolt ételeken kívül a bét 
folyamában még kővetkező

magyar eredeti ételek kaphatók.
Minden Vasárnap: 
Minden Hétfőn: 
Minden Kedden:

Minden Szerdán: 
Minden Csütörtökön:

Minden Pénteken: 
Minden Szombaton:

Pörkölt csirke tarhonyával. 
Alföldi gulyáslius, székely gulyás. 
Füstölt hús káposzta és gom- 

bóczczal.
Magyar beafsteak,
Széchényi rostélyos és kolozsvári 

káposzta.
Reggel, délben és este halászlé. 
Foghagymás sült pörkölt-káposz

tával • serpenyös rostélyos.
VI i n t i m  H ttp  v n lm tli  t r s e l i e n i  s i i r .

Abonálók részér# házon kívül is adatnak étkek. 
Jó ételek s italokról gondoskodik

H x - U L s l c a ,  ü - i s t j o s
v e n d é g lő s .

megküldött könyv
nekem nagy szolgálatokat tett 
mert nemcsak én, a ki már 

teljesen reménytelen valék, hanem szá
mos ismerősöm is a benne foglalt ta
nácsoknak köszönhetik egészségük hely
re á llí tá sá t.—- Ezeket írja egy szeren
csésen kiépült a _Dr. Airy gyógymód
járól. “ F. 416 lapra terjedő kitűnő 
munkában nem csak a betegségek leí
rása foglaltatik, hanem egyszersmind 
o 1 y gyógyszerek is vannak felsorolva, 
melyek tényleg jóknak bizonyultak, 
ngv hogy a beteg a felesleges kiadá
soktól mentve van. Egyik szenvedő
nek sem kellene tehát elmulasztani e 
könyv megszerzését, mely Richter kia
dó-intézetében Lipcsében jelent meg. E 
könyv 75 kr. beküldése mellett Gori- 
schek K. egyetemi könyvárus által 
iBécs 1. István-tér 6. sz.) kívánatra 
bérmenlve küldetik meg.
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