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Aszalókat a felvidéknek
A z  arany kalász nem reng; többé az alföld ró 

náin ; csűrbe vándorolt inár s bág miatta a gőzgép 
és ütemre hadar izmos kezekben a csáp, pergetve 
az aczélos szemet.

Szétárad az exekutorok raja, foglalást foglalás 
követ; jut az államnak is. de marad a gazdának is.

Az állam őrszeme betekint a K'-iváu és K irá ly 
hágó legelrcjtettebb zugába és a közgadasági elő
adók jelentéseiben előttünk a hazai term és állapota.

M aga a természet eléggé kedvezett, bő a te r
més á lta lában ; s mégis általános a panasz.

Még a bötermő rónán is panaszkodnak, mivel 
az Isten áldását nem értékesíthetik — a mostohább 
fekvésű vidékeken meg, hol pedig a viszonyok a 
gyüraölestenyésztést és háziipart némileg már fej
lesztették, kétszeres a panasz.

A hol panasz van. jó  tanácsban sincs hiány, 
csak legyen a ki kövesse.

Ha tehát mi is a tanácsadók közé lépünk, nem 
veheti tőlünk rósz néven senki, hisz csak az áradat
tal tartunk lépést, s csak annyiban té rünk  le a be
vágott útról, hogy nem a nagy hazát megmentő te r
veket hangoztatunk, hanem csak felvidékünkre vo
natkozva mondjuk el nézeteinket.

Szép felvidékünk Zólyom. Hars, H ont, Turócz, 
Trencsén, Göinör menyéiben bő a gyüm ölcster
mésünk, csak a szilvákul van ez idén hiány liely- 
lyei közzel. A ram eg y e  gyümölcstermése gyönge.

Ha most al-ár az alföld rónáira, akár a felföld 
hegyvidékére látogatunk el e gyümölcstermő évad
ban, ugyanaz a je lenség ötlik szemünkbe itt is ott is.

Azt látjuk, hogy a nép nagyon is híven követi 
annak a bölcsnek a tanácsát, ki azt hangoztatta, 
hogy élni kell az illővel; a mit hosszú féléven át

nélkülözni volt kénytelen, mire hat hónapon át vágyva 
vágyott, a nyár megérlelte azi . előtte a nyár Ízle
tes gyümölcse. — Nosza neki, mohón kap rajta s 
el sem telik vele. inig csak tál nem terheli magát 
s beteggé, nem lesz.

A betegnek mindenek fűtött diétára van szük
sége. De el leliet-c azt képzelni, hogy az. a ki hó
napokon vágyakozott munkája, fáradsága eredm é
nyére, a jó ízletes gyümölcsre, meg tudja magát 
még betegen is tartóztatni az Ízletes falattól? Em 
ber legyen az a gáton, ki ily önerővel bír !

H a még azt az általánosan elterjedt balliiedel- 
met is tekintetbe vesszük, hogy a mi népünk na
gyobb boraeopatba, mint maga Halineinanii volt, meny
nyiben az éretlen gyümölcstől megbetegedettnek egész
ségét — szerinte — csak is az képes visszaadni, 
nini azt elvette, t. i. az éretlen gyümölcs, nem cso
dálkozhatunk azon, ha a nyár, az ősz ezereknél a 
betegség idejévé válik, a helyett, hogy a munkáé, 
az egészségé volna. Nem ritka eset, hogy egész fal
vak férfi és gyermek lakosságát a h i d e g  leli . . 
ebben a nagy m e l e g b e n .

Mi másként állana a dolog, ha a gyümölcsre 
nem az egész télen, tavaszon kellene a szegény nép 
fogának hasztalan fájnia, ha t. i. télen és tavaszon 
is hozzá ju tna egy kis ropogtatni valóhoz, a jó al
mához, körtéhez, szilvához, baraczkhoz, cseresznyé
hez, iro meg a tápláló gombához.

áfásként állana a dolog, az igaz ; de hát hon
nan (rreintse elő azt a szegény nép? azt elérni le
hetetlen.

Nem lehetetlen biz az.
Felvidékünkön székiben találkozhatunk a szil

vának. cseresznyének szeszszé való feldolgozásával. 
Azzal a tudománynyal, mely ehhez megkiváutatik.

ép úgy földolgozhatjuk a szilvát, cseresnyét, almát, 
körtét aszalványnyá s ép úgy tehetjük el a húspótló 
gombát télire.

A magas kormány ebhez is megadta a je lt. 
Útmutatót jelelt ki. aszalókat állított fel egyes helye
ken. — Nemsokára a felföldre kerül a sor, figyelme 
már ide is kiterjedt.

A gyümölcsbőség csak ott válik áldássá a vi
dékre, a hol az aszaláshoz értenek. A hol a termelő 
csak azon van. hogy a meglevőt minél előbb e l
fogyassza. hogy meg ne romoljék, ott nem lendít a 
hő termés a vagyonosodáson semmit, ott a sok ká
ros is egyúttal.

Hasznot hajtóvá ott válik igazán a gyümölcs
termelés. a hol a gyümölcsöt aszalt állapotban télre, 
sőt tavaszra is eltchetjük. — Itt nem kerül a jó 
körte, alma, szilva a sertések elé s nem rothad el 
a fák alatt, mint értéktelen, a felvevésre is é rde
meden holmi, de kam rákba s innen piaczra kerü l, 
hogy erszényét töltse a g azdának .

Az aszalásnak azonban nem azt a módját é r t
jük itt, mely szerin t a gyümölcs néhány darab desz
kára, rostára, szitára rakva a nap hevének tétetik 
ki, hogy aztán orzó madár, éhes baromfi és torkos 
gyermekek szedjék ki belőle a vám o t; mi a kor
mány által máris mintául ajánlott és több helyen 
felállított aszalókkal való műveletet értjük.

A múlt években Korponáu is ak a rt az állam 
egy ily aszalót létesíteni, a hol a gyümölcstermelés 
nagyban Űzetik : a kormány megbízottja G ábor J ó 
zsef érdiószegi víuczellérképezdei igazgató  itt is 
járt ez ügyben, de az aszaló közbe jö tt gátló  k ö 
rülmények miatt el nem készült.

Helyén valónak találjuk itt felemlíteni, hogy 
a Gábor Józscf-féle aszalók felállítása 3 2 0 —40 ftnyi

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRDZÁJA.

ZM anta,-
IloHxólyku

— I r t a  B É R É N V I B É L A . -
(Vúge.)

„Látod, milyenek a férfiak.“ M <ndá Cselényiué, midou 
megint szobájukban voltak. „Most ölök. hit szerelmet es
küsznek. s a másik pillanatban mar könnyelmű kaland után 
járnak. Mii is várhatni egyebet tőlük, kik magukat a világ 
urainak képzelik, s szeretnének bennünket akarat —. önéi- 
határozás nélküli rabszolganőkké aljasitaui. B dond a/, u 
nő, ki szive vonzalmát követve, elvakultan oly férfinak 
nyújtja kezét, ki talán arra sem érdemes, hogy megvessük 
öt. Kabigát a nyakukba! Sarkunk alá kell őket hoznunk, ha 
némi önállóságra akarunk szert tenni.

Elhódítani őket a csál) minden varázsával, hogy gőgös 
eszüket veszítsék, s kezeink közt azzá legyenek, milycuekké 
mi akarjuk őket tenni. így tegyen minden uö, s nemsokára 
mi leszünk az urak, nemcsak titokban, de nyíltan is. Szá
modra is oly férfit választottam, ki mellett független lehess ; 
de te meggondolatlan szeszélyeddel elriasztottad öt, inért 
ily- ily él vb aj ü ász után rajongsz gyermekes cgyiigyUségcdbcuA

Beszélhetett Cselényiué leányának! Ez csak Ült. Iccsüg- 
geszten fővel, kulcsolt kezekkel, s némán nézett maga elé

Mily boldog volt fi még nehány perc előtt, s mily | 
boldogtalan most! Ha kit a szerencse és dicsőség fölemelt, 
és fény — és kincsektől ragyogó terméheu öuérzetcs elégítIt- 
séggcl fogadja iiizclgö vendégeit kikről jól tudja hogy iri
gyel : ha ki előkelő állásban, miudcukitöl tiszteltctvc. cgy 
intésével ezrek sorsat tudja intézni ; s egyszerre c fény. c 
kincsek, e dicsőség összeomlanak, ezren parancsolnak neki, 
s ö egynek sem: iia koldusbotra jutva, száraz kcnyérhulladé- 
kou tengődik az,kinek előbb az iunyencségekbcn is dús 
választéka volt, s clöbbcui irigyci güny kacajjal fordulnak 
el most tőle, kiuek csak az imént tányéijait nyalták : Az 
nem érezheti magát oly szegénynek, oly elhagyottnak, oly 
szere icsétlcnnck, oly tele keserűséggel, mint IUa, ki csak 
egyet vesztett, de ez az egy mindene volt: Szerelme bol
dogsága. !

Az élénk, szenvedélyed, ragyogó szemű leányból e |

néhány perc alatt hideg, komoly nő lett, kin :k már vau mit 
szivébe temetnie.

Még köny sem jött pilláira; csak ajkai szorulnak 
össze, s arca halavány. mint a fehér kamélia szirma.

Anyjának végre is feltűnt hallgatása, elváltozott arca : 
gondolta ngyau, hogy Ilka meg lesz rendülve, de ily hatást 
uciu várt. Ez a némaság aggasztotta.

„ Ilka! Mi bajod? Legyen eszed! Nem hittelek oly gyön
gének, hogy egy férfi hűtlensége annyira megtudjon téged 
törni! No de llát szólj már! Talán beteg lettél ?„

Nem, anyám! Semmi bajom! — Válaszold Ilka büsz
kén fel emelkedve; ajkai körül a lelki kin és keserű dac. 
harca vonaglott s az utóbbi lett a győztes.

— Meggondoltam! Gyantás nejévé leszek! Megírom
ucki, hogy — hogy én csak tréfának hittem, de te felvilá
gosítottál, s hogy én. hogy é.i — elfogadom ajánlatát! —

S odament az ablakhoz, s oda szorította a hideg üvegre 
homlokát. Cselényiué most már komolyan félni kezdett.

Miért e hirtelen elhatározás? ügy tűnt az föl neki, 
mintha valaki nagy fájdalomtól gyötörtetvo, méreg serleg 
után nyújtja ki kezét.

Most már ö ellenezte leánya kívánságát.
„Ugyan, ugyan Ilkái Ne beszólj igy ! Ha már kosarat 

adtál neki hát csak viselje! Akad a számodra más is !“
— Nem! Nem! Ha az, aki t  szerettein, megcsalt, mit 

nekem a többi ? Akár ki. mindegy ! Jó lesz nekem Gyantás : 
ez, tudom, boldog les/., ha csak ránézek is. Meg is irom 
mindjárt a levelet. —

,S lázas türelmetlenséggel hozzá is fogott, nem Ügyelve 
anyja ellenvetéseire.

Midőn elvégezte, összehajtogatta szép gondosan, lassan 
mintha inég tűnődnék, el küldje-c vagy sem.

Végre dacosan főlvcté fejét s a csengő gombja fele 
ment, a szobaleányt behívandó, hogy neki a levelet kéz
besítés végett átadja.

E pillanatban jelentették be Zsolnay Gézát
A kot nő összerezzent, a mielőtt még ráértek volna 

egy szót is szólni, már előttük állt a fiatal festő, holló fe
kete kis bajüszával és ábrándos, sötét- szemeivé!.

Nyájas üdvözlésére Cselényiué hideg, kimért fejhajtás- 
sál felett és Ilka rá sem tekintve, az ablakhoz ment, s azon 
nézegetett ki. mintha a jött egy csöppet scin érdekelné; pe

dig szive úgy remegett, úgy dobogott, hogy azt hitte, meg 
kell annak hasadnia.

Gézát meglepte e. hideg, majdnem sértő fogadtatás.
„Mint látom, roszkor jövök.u Jcgyzé meg bizonytalan 

j hangon.
„Igen, nagyon roszkor. Zsolnay úr!u Felel Cselényiué 

röviden, lielylycl sem kinálváu vendégét.
„Nagysád! ncin tudom, mi által vouhattam magamra 

Kegyetek neheztelését; igen sajnálnám, ha talán véletlenül 
okot szolgáltattam a haragra.u

„Igen, egész véletlenül jöttünk rá arra az okra.*1 Monda 
Malvin. „Igen sajnálom, Zsolnay úr! hogy ismeretségünk 
eddig talán akadályul volt Önnek. Kérem ezentúl magát 
nem feszélycztctni általunk, De be fogja látni, hogy ily kü- 
rüfmétiyck közt föuu nem tarthatjuk a közlekedést!

„De asszonyom! Ea nem értem! Itt valami szerencsét- 
| len félreértés ek kell lennie! Én mindig tisztelettel és be

csüléssel viseltettem Kegyetek fránt, sőt a'.on édes reményt 
tápláltam, hogy nemsokára erősebb kapocs is füzend össze 
bennünket.*1

„Erősebb kapocs?! Hogy érti czt?“ Kérdő Cselényiué 
elpirulva, s szemeiben az cugcsztclö remény sugara csillám- 
lőtt fül.

„Nagysád előtt lan uctn lesz titok, hogy szeretem Ilka
kisasszonyt !u

„Ah! Úgy?!“ Kiált föl Malvin gúnyosan, s arcáról 
vi88zaszökött a pir, keménységnek engedve helyet. „Uram ! 
Megütöm, hogy leányom nevét csak ki is ejtse! Az igaz, 
Önt nem lehet merészség hijjával vádolni! Csodálom, hogy 
pirulás nélkül mert még hozzánk belépni a ma történtek 
után. Vagy azt gondolta, nem jövünk nyomára az ön — az 
ön — űzőiméinek ? !“

„Nagysád! Legyen oly kegyes bővebb magyarázatokat 
adni, mert sem félreértés, sem pedig szeszély áldozata nem 
akarok lenni !u

„Sajnálom, de nem érek most rá magamat vallatásnak 
alávetni; s különben is igen lekötelezne, ha miattunk más
tól nem vonná meg drága idejét.w Szólt Cselényiué s túlzott 
udvariassággal hajolt meg Zsolnay elölt; akár ezt is mond
hatta volua: „Ott az ajtó !u

Géza rejtély előtt állott.
I Föl ucm foghatta, minek tulajdonítsa Cselóuyi bántó



összeget igényel s e 15 kasos aszalóról rendes asza
lás mellett naponta 100 — 120  font aszuszilvát lehet 
levenni.

Tegyünk most ennek alapján egy kis számí
tá s t: egy katast. hold szilvatermése legalább is 10 
bécsi mázsa aszuszilvára tehető, mely mázsánként 
10—18 frt árban szokott elkelui.

A szílvafák alatt nagyon jól tenyészik a széna, 
mely már magában is meghozza a szántásra külön
ben sem alkalmas völgyesebb hely jövedelmét.

E gy munkáscsalád kényelmesen elvégzi a 15 
kasos aszaló körül a munkát, megelégedve 1 frt— 
1 frt 20  krnyi napszámmal.

Azon általános elvnél fogva, hogy „a nyomtató 
lónak nem szokás bekötni a száját", a munkásra 
nézve dús jövedelem az 1 frt s a szilvás birtoko 
sáliak is lehetővé van téve termésének hasznothaj- 
tóvá tevése.

Ha fentebb hangoztatott biztató szavunk nem 
elég ahhoz, hogy az aszalók behozatalához érvvül 
szolgáljon, e számadatok bizonyára kitüntetik az 
aszalók hasznos voltát s gondolkozóba ejtik a nép 
érdekét és a küzvagyonosodás ügyét szivén viselő 
hazafit.

Egyébiránt olvasóink közül sokan ellátogatnak 
ez idő szerint a legjobb iskolába: az országos k i 
állításra. Tekintsék meg ennek egyik legtanulságo
sabb o sz tá ly á t: a mezőgazdasági esarnokot. — Ha 
ott a szebbnél szebb, Ízlésesen kiállított aszalt g y ü 
mölcsökben gyönyörködnek, gondoljanak a mi fel
szólalásunkra s hazatérve segítsék elő a gyümölcs- 
tenyésztés érdekében az aszaláshoz raegkivántató 
ismeretek terjesztését, esetleg aszalók felállítását.

Rohamosan haladó társadalm unk nagyszabású 
müvek létesítésén fáradozva, megfeledkezett a létet 
jobban biztositó kisebbekről, pedig előtte állhatott 
követendő példaként a század legnagyobb hadve
zére, ki több gondot fordított katonái csizmatalpára, 
hogy bírják a já rást, mint a fényes felvonulás pon
tosságára.

Most már a kisebb tényezők felé fordul az á l
lam és társadalom figyelme, s ezek között kiváló 
érdeklődéssel kiséri és segíti elő az általunk fen
tebb tárgyalt ügyet is; ép ezért merjük hinni, hogy 
felszólalásunk nem időszerűtlen és nem leszen ered
mény nélküli. T — i.

A magyar nőkhöz.
FSlolvaaUtott a azli&csi fürdőben.)

Hölgyeim !
Sötét felbök borultak a tájra, a Sztauek kcllucrei bő

réhez has uib'i vastagságú cseppeket hullatott a/, ég. de sttrübb 
sötétség borult szivemre, m ég  vastagabb könyekct hullatott 
a/, éu külümben rniudig derült szemem, midöu teguap dél
után belépve a gyógytcrembc ott találtam egy szebbnél 
szebb ifjú hölgyekből alakúit társaságot, amely, nincs sző 
mely kifejezhetné isszonyatonut, mely dacara, hogy tuiud- 
megauuyi tagja a „müveit" osztályhoz tartozott . . . .

— talán bizou káromkodott
ha ez \olua. mcgbocsájtiiatnáiu !
— avagy be volt csipve ?
bár világos nappal, mégsem főbenjáró bűn —
— tehát gyilkolták egymást! ?
Nem; többet, borzasztóbbat tettek, beszéltek azon a 

nyelven, melyen megfosztottak legszentebb jogainktól, mely
ért apáink milliói hulltak cl, beszéltek azon a nyelven, melyen 
kimondották a halált azou tizenhárom szentre, kiknek sírjai
hoz zarándokoltalak az iirnént a nagy francia uép legnagyobb 
költője és legnagyobb tudósa is, mint a hazaszeretet, a szabad
ság, az emberiség legmagasztosabb eszméi szolgálatában elvér
zett bajnokaihoz, beszéltek azon nyelven, mely ucmzctUnkre 
annyi átkot és oly kevés áldást hozott csupán azért, mert a 
társaság egyik tagja jobban értette magyar houleátiy létére 
azt, mint a mi uyelvLluket, vérig sértettek minden jó ma
gyart csupáu passióból, mert nekik mindegy —

„akár német, akár tót
ha úgy lesz is mint régen vót" . .

Ha külföldivel beszélnek németül, nincs szavunk az el
len, a német uemzet szomszédunk nyelve világnyelv, szé
gyen volna müveit magyarnak nem tudnia, de ha magyar 
honpolgár magyar honpolgárral beszél e, nyelven, beszél ál
talán uem magyarul: még sokkal nagyobb szégyen. Szégyen 
különösen akkor, midőn az állam számos polgára nem bírja 
még ezt a nyelvet, melynek elsajátítása egyértelmű a test
tel lélekkel magyarrá tevéssel, egyértelmű a magyar iroda
lom által a magyar haza cs nemzet iránti teljes önzetlen 
odaadással. A német állam megkiváuja. hogy a Icugycl fe
ledje lengyel, az elzászi francia voltát. Anglia megköveteli 
az irtól vessen fátyolt nemzeti létére. Oroszország orosszá 
akarja tenni a ti unt, franciává Franciakon a savoyardot . . 
Mi kevesebbet követelünk, mi csak azt óhajtjuk, hogy miu- 
den honlakos tudjon magyarul is és tartsa meg anyanyelvét; 
nem mintha erősebbnek hiuuök maguukat mint akár az 
orosz, akár a fraucia, akár a német államok, mert valóbau 
szabad uép vagyunk, nemcsak a magunk szabadságát fog
juk utolsó csepp vérig megvédeni mindig, hanem uem fog
juk a másét sem elrabolni, uem fogunk megfosztani bárkit 
is ama legszentebb jogtól, az édes auyanyelv gyakorlatától!

Nem lesz ráuk nézve veszedelmes se a tót, se oláh, 
se a német, se a szász, ha megtanult magyarúl, de most még 
uagy veszély fenyeget, inig magyarúl nem tudott nem lehe
tett egy nyugodt pi llauatuuk is, mert könnyű volt a hazá

nak egy ezredéves vihart kiállnui. könnyű volt visszaverni 
szlávot. tatárt, törököt; tréfa volt összetörni rabláncainkat 
és katdot kovácsolva belőlük kivivői szabadságunkat, nem 
féltem e nemzetet sem a német, sem a muszka hadaktól: 
de féltem bonliai gyilkos fegyvereitől, féltem az auyát fellá
zadt gyermkeitöl.

Ha büszkén és boldogan tckiutbcttluk is a budapesti 
országos kiállításra, mint e birodalomnak keleti hévvel vég
zőt! munkája által a müveit nyűgöt államai sorába való belé
pése ünnepére, mely 0 hónapig tart ugyan, de ha jelentősé
géhez mérteu szabták volna ki jtartamát, legalább 6 évig 
kellene tartania ; ha önelégülten hallgatjuk is az osztrák só 
gór irigykedését; örömmel fogadjuk is a tőlünk tanulni 
vágyó szomszéd országok lakosait: uem szabad áltatnunk ma
guukat, a bazaveszélybeu vau nagyobban, mint valaha volt!

Éjszakon, délen, keleten és nyngoton kél ellene had ; 
a tótból páuszláv. az oláhból dákoromán, a rácból szerb, a 
szászból német lesz, elszakadásra törekszik mint a közös ha
zától, mely úgy óvta őket, szabadságukért úgy vérzett, a 
megszerzőiben úgy rószesité, mint a magyar államot alapitó, 
legnagyobb számú és legműveltebb úgy saját magát a ma
gyart, feledve a muttat: mindent mit örök tanulságúl meg
írt a történet; feledve a jelent mily szabadok most is, mily 
gyengék egyedül, nem törődve a jövővel : mi lesz fiaikból V

A uagy feladat a hazát és szabadságot, melyet apáink 
m e g s z e r e z t e k ,  m e g t a r t a n i ,  reánk liúrúlt. de bármi 
hévvel lássunk is mi férfiak hozzá a nemzetiségeket megma- 
gyarositani, őket nemzet zömével szorosabb kapcsolatba hozni, 
uem fog sikerülni, minden törekvésünk hiú lesz, ha önök 
tisztelt hölgyek nem segítenek !

Nem oly régen volt, hogy a magyar nő a magyar sza
badságért, a magyar nemzetért kész volt vérét is áldozni ; 
ma nem kívánunk euuyit!

A Kozgonyi Cecíliák kora letűnt, de a hazaszeretetnek 
vele letűnnie uem szabad! A magyar nőnek ma is nem csak 
a családban van hivatása, van a politikában is, melyet betöl
teni éppen oly szént kötelesség, én c kötelességet teljesitenf 
éppen oly érdem, mint jó feleségnek jó anyának lenni.

„Férfi sorsa a nő? 11a hölgyeink kezet nyújtana a 
nagy műhöz, ha ők is lelkesedni fognak az eszmékért me
lyekért apáink közűi anuyira haltak meg melyekért miélűuk : 
el fogjuk érni a célt: biztosítani a haza fennállását egy uj 
ezredévre !

Tehát rajta hölgyeim, ne beszólyjenek ezentúl más kép 
mint magyarul még akkor sem, ha társaságukban valaki, 
feltéve, hogy magyar lakos, nem is birj az édes uyclvvűket, 
ha nem tudja, majd megtanulja, hanem akarja megtauulni, 
neme érdem ki társaságuk szerencséjét; no nyugodjanak 
önök sem addig, inig egész Magyarország magyar nemzet 
egy nem leend, no uyugodjauak mig büszkén nem kiálthat
juk kelettől nyugotig, északtól délig zsarnok ijedelmére, 
ürömére szabad népuek.

— „Magyarország nem volt, hanem vau, is lesz is mind- 
örökké !u Kostenszky Géza.

magaviseletét. Hiszen előbb e nő igen barátságos volt irá
nyában.

És Ilka csak rövid idővel azelőtt bevallotta neki sze
relmét.

Taláu Cselényinéuek nem tetszett e viszony ? De mért 
duzzog a leány?! Ez nem is viszonozta üdvözlését! Mi tör
ténhetett?! Azon hiába törte fejét!

Utolsó kísérletül még a leányhoz fordult.
„Ilka!u Szólt ehhez „Ilka! Te hallgatsz? Vigasztalanul 

hagynál távoznom?! Elfelejtetted, mit nem rég Ígértél ne
kem, hogy híven fogsz szeretni és bízol beuucra?!" S fáj
dalmas. szemrehányó tekintettel nézett reá, ki most lassan 
feléje fordult s látszólag nyugodtan felelt,

— Igen, azt ígértem. Eléggé sajnálom, uram! Ön vi
gasztalást vár tőlem? Keresse azon — annál, ki Önt kerti 
együttlétüukért kárpótolta. —

Bármennyire uralkodott is magán, ez utóbbi szavaknál 
égető könycsepp tolult szemeibe s kénytelen volt elfordulni, 
hogy felindulását elrejtse.

Géza, ki Ilka szavai alatt egyre halványabb lett, az 
utolsó mondatnál kipirult s ürömsugár villant meg szemeibeu

„Ab, tudtam itt félreértésnek kell lennie.'- Kiáltott föl. 
„Mióta elváltunk mostanáig ki sem mozdultam lakásomból!“

„Oh hiszem, uram !“ Jegyzé meg Cseiényiné gúnyosan 
„Kivált ha oly kedves társasága volt, Ezt persze fölösleges
nek tartja fölemlíteni.u

„Mentve vagyok! Igaz, volt nálam valaki, mintául hasz
nálom: de nem hiszem, hogy ez képes lett volna Kegyetek 
haragját ellenem fölidézni. Nem óhajtaná Nagysád ót látni ?u 
Kérdé Géza s fekete bajusza alatt dévaj mosoly játszadozott.

„Uram ! Ez merész kérdés !“
„Nem anyám ! Én látni akarom öt. Szeretem a bizo

nyosságot, Hol van az a nő? -  Szólt közbe Ilka határo
zottan s szemei ragyogtak mint a kivont acél, mely védel
mezni kész. de sújtani is tud, ba kell.

„Látni akarod? Eredeti kívánságaid vannak; de nem 
hiszem, hogy Zsolnay úr oly őszinte legyen nekünk a valódi 
példányt bemutatni." Szólt Cseiényiné csípősen.

Géza úgy tett. mintha nem is hallotta volna.
Elővett egy névjegyet, valamit irt rá, s azután átnyujtá 

a lapo t Cselényinénck.
„ I t t  a lakcíme. Az illető most odahaza lesz. Hí  Nagy-

sád szíveskednék e névjegyemmel valakit odaküldcni : Nincs 
messze ide, mintám néhány perc/, múlva itt lehet s Nagysád 
azutáu tetszése szerint meggyőződhetik, vájjon a valódi pél - 
danvt mutattam-e be."

Malviu kérdöleg nézett leányára.
— Igen, igeu ! — Mondá ez — El kell küldeni érte ! 

— S kikapta anyja kezéből alapot s az ajtó felé mcul vele.
— Tehát mégis nő! — Suttogá egy pillantást vetve 

a cimrc, azutáu becsengetve a szobalányt elküldte ezt a 
megbízással.

„S hogy atldig is Kegyeteket ne háborgassam, se pe
dig taláu titkos értekezés gyanújába ne foghassanak, meg
engedjék. hogy ide kimenjek az erkélyre; rám zárhatják 
az ajtót s fogoly vagyok." Mondá Géza mosolyogva, s ki
lépett, maga után behúzván az ajtót.

A várakozás pcrczei némaságban telnek cl mindegyik 
el van foglalva gondolataival.

Géza kiút mosolyog. Cseiényiné kicsit kényelmetlenül 
kezdi magát érezni s lika ? Xó.ia ugyan odaszoritja kis kezét 
szive főié, de arca inkább reményt fejez ki, mint félő aggó. 
dalműt

„Odaküin van az a mi! bevezessem ? Jelenti végre a 
szobaleány.

„Ereszd be" Szól Cselóuyiné éj Mari siet a parancsot 
teljesíteni. Az ajtó tárul s belép rajta egy igazán szép nő, 
csak hogy ez a szépség már legalább is hatvan éves.

Majdnem teher haj göndörödik a magas homlok kör'Jl, 
az arcz finomul metszett s a szürke szemekből szenvedés 
és szelídség tekint. Keskeny, sováuy keze l ilénkéit tart ősz- 
sze egy kopott kendőt, mely a nő fejét és vállait takarja ; 
valóban, jelleinzetcs alak méltó a művész ecsetére !

— Bocsánat asszonyom ! Szólalt meg csodálatosan lágy 
hangon, — de Zsolnay úr sorait kaptam s ide vezettek. Ta • 
Ián Önök szolgálatára lehetek valamiben?

Malvint meglepte e nő modora, mely oly ellentétben 
állt viselt, kopott, színüket vesztett majdnem koldusnüi 
ruháival.

Malvin már félig le volt győzve : szánalmat érzett a 
jött iránt s lehetőleg gyöugédeu akarta kikérdezni ; úgy tet
szett neki, mintha ez az öreg nő valamikor jobb napokat 
élt volna.

„Zsolnay úr beszélt neküuk Önről. M tudja csak, ked

ves asszonyom! nem lehetnék valamikép segélyére? Bizony 
az ön korában már nem igen megy w kenyérkeresés !“

— Igaza van asszonyom ! Kötni sem igeu tudok már, 
gyöngék az ujjaitn. Vén is vagyok, törődött is vagyok, nem 
tudom. Zsolnay ur mit néz le rólam festeni valót.

„Öu mintául szolgál neki?"
— Igen. asszonyom ! Erővel rávett és én utóvégre is 

beleegyeztem. Ö gazdagon megjutalmaz érte. s bizony jól 
esik nekem az a pénz : soká kellene kötéssel bajlódnom, 
mig ily összeget tudnék szerezni. --

„S gyakran jár ön hozzá? Nem esik az terhére?"
— Ma voltain nála először. Tizenegy óra után jöttem 

és csak nemrég mentem el tőle. Bele is fáradtam egy ki
csit, mert elég soká kellett kulcsolva fölemelt kezekkel 
maradnom. —

„Es miért?" Kérdé Cseiényiné.
— Zsolnay úr egy öreg anyát fest, ki fiáért könyörög,

midőn ezt lánczra verik a csendőrök. Hatásos kép lesz ; a 
csop >rtozat — az az hogy éu szegény asszony keveset ér
tek ilyi-» mihez, csak úgy gondolom Bocsássauak meg, 
hogy ily ostoba lecscgéhsel untatom. Parancsolnak még 
valamit ?

„Nem, kedves öreg! Csak azt akarom mondani, ka 
valamire szüksége lesz, forduljon hozzám."

-  Isten aulja meg, uagyságos asszonyom .' jóságáért. 
Isten áldja meg !

„Várjon csak még egy kicsit auyókám! „Tartóz
tatja "l Ilka, ki odafut a szekrényhez, kivesz belőle egy 
kis erszénykét. melyet azutáu az öreg nő kezébe csúsz
tat. „Kis kárpótlás azért, hogy ide fárasztottuk ; bizonyosan 
más dolga is lett volna. Ne szabadkozzék ! Ezt cl kell fo
gadnia! Isten áldja inog!" S ragyogó arccal teszi be az 
ajtót a bálaszavakat rebegve távozó aggnö után.

„Már hangjáról megismertem ! Látod anyám! hogy 
igaztalan voltál! S én majdnem — ab ! Adien Gyantás uram ! 
Keressen magáuak más feleséget!" S dirib-darabra szakgatja 
a Gábornak szóló levelet.

— Fogoly vagyok még ? Vagy beléphetek ? — Hang- 
zék Géza szava az erkélyajtó mögül.

„Szabad vagy, hogy az én foglyom légyj." Kiáltott 
fii mélyen elpirulva Ilka, s a belépő ifjn nyaka köré fűzi 
fehér, gömbölyded karjait. — És kegyed, asszonyom! szinte



Köszönet nyilvánítás.
K rausz Vilmosné szül. itagycseraetliei Horváth 

Emma asszonynak, a forrón szeretett nőnek, felejt
hetetlen anyának és testvérnek gyászos elhunyta 
fülíitti mély fájdalmunkra enyhitöleg hatott számos 
ismerőseinknek, jóakaró inknak , a gyászmenethen 
testületileg megjelent városi tisztikarnak, az önkén
tes tűzoltóknak, a helybeli és a bélabányai polgá
roknak és a polgári dalárdának őszinte részvéte; 
amiért is fogadják mindannyian ezúton is legforróbb 
köszönetünk nyilvánítását.

Selmeczbánya 1885. aug. hó 30-án.

A gyászoló család.

K Ü L Ö U r É L É K .
Kérjük t is z te lt o lvasóinkat, k ik  előfizetéseiket a IV -ik 

negyedre még nem ú jíto ttá k  meg, szíveskedjenek e kis h á t
ra léko t cim ünkre megküldeni.

Selmecz. A kiadó.

Magyar tudósok diadala. A D r. Sehenek-Far- 
baky-féle aceumulatorok dicsőséget hoztak feltaláló
ikra, amennyiben több hasonezeiú franczia s német 
találmánynál előnyösebbeknek bizonyultak s velők 
lesz világítva Bées nehány középülete, mint az ope
raház nagyrészben, a burg és az udvari színház s 1 
több más épület egészen. A feltalálók M agyaror
szágra nézve fenntartották m aguknak a készítés és 
szállítás jogát.

Ipoly i püspök ö cxcelleutiája. mint ürömmel értcsillilnk 
már jobban van a felgyógyulása biztos. - Adja az Eg, hogy 
miuél előbb visszatérjen c jeles főpap egészsége, hogy mun
kásságát ismét folytathassa a haza 8 egyháza szolgálatában.

Franczia vendég Seimeczen. Vámsunknak c héten ritka 
vendége volt. t. i. a párisi egyetemnek egy jeles tanára, 
Blancliard Rafael, ki tanulmányozás végett Selmeczre jött, 
hogy az itt uralkodott bányászaszályt okozó élöadickröl sze
rezzen magának tudomást; e őzéiből directe Dr. Tóth Imre 
főorvoshoz fordult, ki e téren saját vizsgálatai állal hírnévre 
tett szert. Felvilágosításai oly szakértelemre s messzeterjedö 
szakképzettségre mutattak, hogy a tudós tanár sokat talált 
feljegyzésre méltónak ; igy : az állatok előfordulása helyét, 
bevándorlása módját, megélhetési s szaporodási képességét 
illetőleg. Leszóltak az uap a bányákba is, hogy ott c báuta- 
lom tovaterjedéséuck meggátlása végett életbe léptetett be
rendezéseket megszemlélje. A tanár az öt illetett előzékeny
ségtől annyira meg volt lepetve, hogy nem tudta ezt eléggé

fölment? Kérdi Géza Cseióayinéhez fordulva, mig karja Ilka 
derekát öleli körül.

„Mi marad egyébb bátra?! Ketten vagytok elleuein, 
meg kell adnom magamat. Csak az ön bosszújától félek 
még, Zsoluay űr! Éu, bevallom, kicsit hirtelen 111 bán
tam önnel; de tudja, ha gyerinekUuk jóléte forog szóban, 
nem igen vagyunk tekintettel inasra is. Neheztelni fog rám, 
Zsolnay űr?u

— Teljesen megbocsátok Nagyaád! A békefóltétcl 
hogy nekem adja ezt a kis makraucost! — S mellére voná 
Ilka fejecskéjét.

„ügy i» az öné! Boldoguljon vele ahogy tud." Moudá 
Caelényiné, mosolyt igyekezvén csalni ajkaira : de az a mo
soly olyan volt, mint alkonyi napsugár hervadó virágon.

S a két gyermek ncui vette észre !
„liánéin Géza! Azt mondom neked, többé női mintákat 

be ne bocsáss szobádba, vagy — nekem is ott kell lennem!" 
Szólt Ilka ujjacskájával tréfásan megfenyegetve az ifjút.

— Bobó! Még most is gyanakodó vagy .' Majd intöjel- 
nek le fogom festeni azt az öreg nőt, s kép mását szobádba 
akasztom. Hadd legyen szemed előtt, s juttassa őszedbe, 
hogy nem jó, alapos meggyőződés uélklll ítélni. Lám! Majd 
elhagytál miatta ! —

„Igaz! Pedig akkor éreztem logiukább, incuuyire szc- I 
rétiek!* Suttogó Ilka, fejét Géza vállára hajtva, és sötétkék 
szemei oly végtelen hol logság ragyogásával pillantottak a 
férfi arcára.

És Malvin átfogva az ölelkező párt, egy elfojtott só- 
bújjál csókolta meg mindkettöjök homlokát, s egy köuycsep 
csillogott fekete pilláiu.

Talán saját, rejtve maradt szerelmét siratta meg vele ?
Ki luduá megmondani !

És Gyantás Gábor?! Bűskomor lett szegény !
Ncin tudta elfeledni azt a kosarat. Hiába keresett a nagy 

természetben vigasztalást. Minden gondolatacgy felé pont tért: 
Mindég ott lebegett előtte kísértő rémként az a kosár, 
Nem tudta már elviselni ezt a nyomorúságos életet. Egy 
borongás, esós esteien haza jött csontig ázva. Fogta magát, 
s felöltője helyett, magát akasztotta föl a szegre.

Szegény Gyautás.

szóval meghálálni s megígérte, hogy a főorvos állal ez ügy
ben irt hosszabb értekezést megszerzi s a párisi egyetemen 
egy magyar tanuló által lefordittalja további tanulmányozás 
czéljából.

Gyászhir. Krausz Vilmos főkapitányunkat mély gyász 
érte: szeretett neje szül. uagy-esemetbei Horváth Emma
asszony e iió 27-én hosszas szenvedés után jobb létre szén- 
derült. A halálhír nagyon meglepő volt városunk közön
ségére, melynek nagyobb része tudomással sem bírt az élet
erős nő rosszűlléteröl. Több testület, mint a városi tisztikar, | 
a népbank hivatalnokai s számos mások a gyászhir vétele i 
után azonnal siettek szeretett főkapitányunk lakására rész- ! 
vétőket kifejezni. A temetés tegnap mon*. végbe nagyszámú 
közönség részvéte mellett, A díszes koporsót cllialmozó ko
szorúk arról tettek tauuságot, hogy a elhunytat igazán sze
rető család és rokonság kiséri nyughelyére. A gyászmeuct- 
hen .Selmeczbánya város tisztikara, polgársága, az öuk. tűz
oltók, a bélabányai polgárok testületileg vettek részt. A 
menet impozáns, városunk közönségének minden osztálya 
képviselve volt.

Ki azt a mély ragaszkodást ismeri, mellyel főkapi
tányunk családjának mindcu tagján csüng, » tanúja volt 
annak, hogy mily éltető eleme a családi kör s e mellett 
mily érzékeny szive vau, csak az képes felfogni a vesz
teséget, mely főkapitányunkat érte. Kívánjuk, hogy ép e 
tudat, mely szerint sokan vannak a távolabb csők között is. 
kik előtt mindez ismerőtől, segítse enyhíteni az ö és 
családjának e gyászosét feletti mély fájdalmát. Az elhunyt
nak pedig lengjen béke porai fölött.

A Bezzegh-Rosenauer és T ársa i agyagárú s kályha- 
gyárának. melynek raktára Beszterezebányán Lórcuez és 
Társa üveg és porcellán üzletében vau, székhelye a Szl'ács 
tőszomszédságában fekvő „Halászi" iHibán fain. Meglepő, 
hogy a gyár aránylag oly rövid idő alatt oly szép eredményt 
ért e l! Mert csak ez év jauuárius havában keletkezett s 
mindenki tudja, mennyi időt vesz igénybe egy új gyár be
rendezése, a munkások betanítása, stb. S meg is, mily szép 
az eddig elért eredmény! Nem tekintjük csak a gyár prak
tikus készítményeit, mint a legjobb minőségű cserép zsin
delyt, a gyönyörű kályhákat, hanem a gyár által készített 
terracotta díszítményeket és szobrokat, melyek valóban rit
kájuk párjukat! Ha valaki kételkedik állításunkban, győ
ződjék meg Lörcncznéi annak alaposságáról. Különben e 
napokban kirándulunk a gyárba s jövő számunk egyikében 
azt, készítményeivel együtt bővebben fogjuk ismertetni.

Dr. T ó ry  Ödönt a Szitnyaosztály tisztb. elnökét várta 
minap az Osztály több tagja. Már a program is meg volt 
állapítva, mely szerint egyik kirádulás a másikat követi 
Selmecz szép vidékére ; sajnos azonban, hogy eljövetelét 
családi körülményei gátolták. Hisszük azonban, hogy a mi 
késik, nem múlik, s n i még ez őszön fogunk néhány na
gyobi) kirándulást tehetni.

Gyergyó Sz-Miklos szolgabirója ti frtot gyűjtött a felv. 
magv. köztit, egyesület részére. Kicsi ez adomány, de nem 
áll mögötte a legnagyobbnak sent, ha meggondoljuk, hogy 
ezt oly távolban gyűjtötte össze a hazafiui lelkesedés.

A selmeczi tűzo ltók mulatsága múlt vasárnap nagy 
számú és jó kedvű közönség részvéte mellett folyt le. Az 
idő kissé fenyegette ugyau hébe-közbe a vigadókat, azon
ban ók oda se neki, jól mulattak a szabadban s még a késő 
esti órákban is visszhangzottak Kisiblye berkei a danolók 
zajától.

A szép asszsny vege A greenwichi kórházban pár nap 
előtt balt cl miss Annié Parker 35 éves korában. Miss Par
ker leáuya a basouucvü gazdag baukáruak, bóditó szépségű 
volt és 16 évvel ezelőtt az augol kereskedelmi vi ág ifjai 
vetélkedtek kézéért. Szerencsétlenségére a kisasszony — 
ivásnak adta magát. Atyja e feletti bánatábau meghalt, a 
leányt gondnokság alá helyezték. Évek során nem kevesebb- 
szer. mint négyszázszor szedték fel részegen az utezáu és I 
vitték a börtönbe. Miss Parker a fogságban mindig mint elő- ' 
kelő hölgy' viselte magát, de alig szabadult ki, ismét átkos 
szenvedélyének hódolt'. Fénykorában bámulatos baja miatt ! 
az „arauyszöke örökösuönek" kivtak. Legutóbbi betegségé
ben orvosának és Marsliam bírónak sajat bajából művészi ' 
képet hímzett. Halála uapjáu levelet irt a királynőnek, mely- j 
ben mély megbánását fejezi ki rosszul felaasznált cletc fe
lett és kéri ö Felségét, hogy egy felírás nélküli sírba he
lyeztesse.

A selmeczi iparos mestereket felhívja az ipariskolai 
igazgatóság hogy tanonczaikat kellő időben Írassák be.

A szivarárus leány keróje. Velenczc egyik szivar- 
tőzsdéjében gyakran megfordnlt egy fiatal augol, a ki a 
szép clárusitónönek buzgón udvarolt A napokban átadott a j 
leáuyuak egy névjegyet, melyre „lord Rovden„ név volt ; 
nyomva és tudtára adta hogy a Grandi hotel egész elsó 
emeletét bírja, s megkérte kezét. Az angol azt kívánta, hogy 
az esküvő a legnagyobb titokban történjék, minthogy angliai 
rokonai ha valamit az ó szándékáról megsejtenek, eget-fül- 
det megmozdítanak, hogy annak kivitelét megakadályozzák.
A lány apja volt annyira ovatos, hogy elment a fogadóba, 
s kikérdezte a pinezéreket. a kik mesés dolgokat tudtak 
beszélni a lord gazdagságáról. E bő 20-án kellett volua az 
esküvőnek megtörténnie. Minthogy azonban a völegéuy ideje
korán meg uciu érkezeti, a loauy elment értő atyjával a 
fogadóba, a Ind meg is találták a vőlegényt, a mint Uuuepc-

lyeseu felöltözve — tisztította gazdája czipőit- A kérő Ed* 
ward Mauuer8 volt, Rowden lord szolgája, á leány e felfede
zésre elájult s Rowden maga legjobbau fél volt bősz ülve, 
midőn a csalásról értesült.

„A  Szünidői Lapok" bevégezte a múlt vasárnap ez évi
folyamát. Szerkeszt-ijo némi keserűséggel zárja be a lapot, 
mely keserűséget a/, előfizetési ősszegek be nem érkezése, 
az itt ot: ig-rt táino-atúa, jó cikkek elmaradása okozta. Fia
tal szerkesztője bizonvosan sokat tapasztalt e 8 hét alatt, 
a mellett hogy tározója egy kissé megcsappant.

A lányok értéké. Az erényes (?) Angliának (Izéiméi 
nemcsak a morál prédikátorokat foglalkoztatják már, de a sta 
tistikusok is nagyobb hévvel látnak anuak kiszámításához, 
hogy 1000 lány közül liáuy megy férjhez, hány marad ha
jadon és miért? A közfigyelmet nagyon is magára vonta 
a nagy leánveontingcns az egész földkerekségen ; egyre 
több visszaéléseket derítenek fél egyesek és hírlapok, kö
vetve az angol Pali Mail Gazctt példáját. Mit százak, ezerek 
tudtával követtek el eddig számosán, azt az üzelmet most 
nyilvánosságra hozzák s a törvény büntető kezébe juttatják. 
Így újabban Olaszországban is felfedeztek az angolországi- 
hoz hasonló üzelmeket s nevezetesen egyet, mely rendszeres 
leány kereskedést Űzött Amerikával. E díszes társaság ol
csón vásárolván össze a szép leányokat, 1000—2000 fran
kon adott túl rajtok. A drága portékát amerikai ügynökök 
vették át és szállították az njvilágrészbe, hol értékük te
temesen uüvekedik. Még megérjük azt, hogy a felvidéki 
lányokkal űzött kereskedést is szellőztetni találja valamely 
emberbarát. Csak egy utat kell tennie Sclmcczröl Budapest
re a teherszállítmánnyal szombaton, s bizton akad oly ada
tokra. melyek alapúi szolgálnak a további kutatásra és a 
felfedezésre. Az a lejáró borított szekér sok oly szomorú
élettörténetet tudna elbeszélni, melynek bösuőjc egy_egy
szép Hunka.

Papír-üveg nem fából vaskarika. Amerikában ugyanié
i.cmcHak bordókat, kerekokol. ogesz bajokat készítenek p ,. 
pírból, de üvegeket ih és pedig törhctlcnckot. Ez üvegek 
különösen a touristáknak alkalmasak, miután nem szorulnak 
a dróttal vagy yzalmalonattal való bevonatáéra. Most már 
papi ['tányérból elictiluk, papirscrvieltol törülhetjük szájunkat, 
papirkéssol szoldelbotjük a papirvastagságü szalámit; csak 
az kell még hozzá, hogy a szalámi is papírból kóaztil- 
|öu s a Jilgcr-lcle gyapjúimba helyeit amerikai papirrnbától 
edződjék a tourista lábikrája, Ez aztán igazi papirkorszak. 
Nem tartanak attól ezen papirkorszak elökósz itöi, hogy a köze
ledő villámkorszak egyszer csak folperzseli minden alkotásu
kat ? vagy tán épeit azon vannak hogy az ogcsz világot gyúlé
kony papírrá alakítsák át, hogy a villamkorszak annál köny. 
nyeld,en bánjék el velünk V Bizony megérjük még, hogy tűz 
özön borítja el e papirvilágot, ba a tudósok minden szikrát 
Iccsalogatnak azokból a felhőkből. Mire lógják akkor a 
jövő századok Noéivadékai az emberiség történetét leírni ? 
Nem lesz más hátra, mint a mcgvilláintalauitott felhőket 
lepedő alakban földre teríteni és vlllámfénnyel örökíteni 
meg az érdekes múltat.

.. 1 ■■(•‘tv, títj-y  c ne z-i-en a
e,yftucinben leve j.uókaszUlual egy bájos fiatal és ele- 

gansau öltözött no is helyet foglalt. A nő nagyiján játszott, 
nyert s vesztett, de nem látszott rajta semmi izgatottság. 
Annál lobban meglepte a körit Iái lókat, hogy a Hátai nó 
egyszc-re Imit lialavany lett, verejték gyöngy űzött komloká. 
re . leget 08 citromos vizet kért. majd távozni akart, de csak 
a terein o daliáimul leve köreveiig érhetett, itt leroskadt 
cs a jelenlevők legnagyobb megütközéssel pár perez múlva 
-  egy nj szülött gyermek sírását hallották. A vendégeken 
ez eset lolytan nem a részvét, hanem a gúnyolódás! kedv 
vett erőt es kimondatlak, hogy a játékteremben született 

egyáltalán nem illeti meg más név, mint a „v8- rös ftlke." ”

A remes kiállítás. Hol van a fény, melynek nincsen 
arnyay azért hát ne csodálkozzunk, ha a kiállításról, erről 
a fényes tüntetésről is hátrányos, sőt káros dolgokat jegyez
het tol a toll. A mi káros, még nem egyúttal rémes is. 
Hat akkor hogyan ni ,néhaijuk a kiállításról, hogy rémes? 
Kísérjen be a kétkedő bennünket egy nagy kéterjedésü üz
letbe a ügyeljen kissé a vastag könyvet forgatónak arcára ; 
unt vesz észre •> Azt, hogy a posta érkcztével minden levél 
egyforma hatást gyakorol arezája. Kutassuk az okát ; azt 
találjuk, hogy egy bizonyosázó mindogylk levélben előfordul; 
e szó: a kiállítás szó, mely intő levélre, contóra válaszúi 
jő. Sovány válasz, mely lm naponta 20-25-szőr ismétlődik, 
rcinessc válik, mint a bibliai hét sovány esztendő.

A szitnyahegyi nápűnnep, melyről előbbi számunkban
megemlékeztünk, nem folyt le oly békésen, mint hittük A 
uopünnop nem is lett volna eüNeilicz méltó a mulatók sze
meben, ha csak tanczczal, evéssel, ivásssl folyt volna le - 
érdekes jeleneteknek is kellett ott magákat előadni, mely 
érdekes jelenetek egv-ogy erős koponyának bezuz&sából 
néhány erős ökölnek egy-egy oldali).,rdával való hevesebb 
érintkezéséből, sikoltó amazonok ijedelméből, ünnepi frizu
rák utcákontvtalállításából stb állottak. Elicz még azt is 
mcgcsclckcdte egy vitéz csoport, hogy a „húzd ráczlgány“-t 
este „húzz a czigányra" változtatta s olyanfólével fizette a 
baudát. a miért nem szokott a cibil ember köszönetét mon
dám Ilyen fizetős -  tagadhatatlan - a legkönnyebb, kü- 
lónöscu ott, a hol annyi ntogyorófa terem, mint a Szitn, án. 
De hogy méltányos és jogos-e ez a fizetési eljárás, erre 
nézve inas véleményén merészkednek lenni a baugászok — 
Mi is.

Folyó hó 20-án lá to t t Brusznó fü rdó  bosszú idő óta 
ismét vendégeket, és pedig igen válogatott vendég koszorú t!

R o s c u a u e r La j o s ,  Brusznó fürdőnek jelenlegi tu -



lajdonosa, mint nyomtatott meghívójában mondja, „a vétel 
tényét régi magyar szokás szerint áldomással óhajtván meg
ünnepelni Zólyommegye területéről számos vendéget hitt 
meg. — Ott volt Csipkay Károly, Zólyommegye alispánja, 
Halassv Gyula Besztercebáuya orsz. képviselője. Szumrák 
Pál Besztercebánya polgármestere, Dr. Fájja Ferenc Zólyom- 
megye főorvosa. Kiss József besztercebányai kir. főügyész. 
Wágner Vilmos brezovai kir. bányatanácsos, Bende Attila 
osztály mérnök, Dr- Botbár Samu, besztercebányai városi 
orvos, s a vidéki, kerületi orvosok nagy része, azokon kí
vül Besztercebánya, Brezuó, Libetbánya, Lipcse s az egész 
környék szine-java. Összesen miutegy 80-au feleltek meg a 
szives házigazda meghívásának, ki azonban 120 veudéget 
várt. Hogy valamennyi meghívott vendég részt ucin vett az 
igen sikerült mulatságban, csak aunak tulajdonítható, hogy 
az idő délelőtt kissé kedvezőtlen volt s a mutatkozó eső 
vissza riasztotta a már készülőket. A vendéglátás csakugyan 
régi magyar szokás szerint történt. A házi gazda és családja 
vendégszeretete ritkítja párját. Az étel-ital reggeltől estig j 
csak ügy „folyt" a számos, 120 terítékkel ellátott s az erdő 
egyik legszebb pontján improvizált asztalokra — A társaság 
ebéd előtt megtekintette a gyógyhelyet s a szakférfiúk, t. i. 
az orvosok a legszebb jövőt jósolták c fürdőnek, mely a vi
déken, különösen köszvéuyes bajok elleui gyógybatásáról 
régóta ismeretes. Eddig azonban nem volt oly tulajdonosa, 
a ki nagyobb befektetések által, azt országos hírűvé tette 
volna. De a mi nem volt, az most lesz, mert H)senaucr La
jos a fürdő felvirágzására miudent nug fog tenni. Mint biz
tos kilátásban van. jövőre Brusznón vasul; állomás is les/., 
mi sokbau fogja előmozdítani a fürdő felvirágzását. — Az 
ebédnél az első igen szép felköszöutöt C s i p k a y  K á r o l y  
mondta a házi gazdára, mint a ki a szenvedő emberiség ja
vára oly tetemes áldozatokat tesz. Majd pedig S z u m r á k  
P á l. Besztercebánya polgármestere köszöntötte fel a házi 
gazdát egy igen sikerült beszédben, aztán II a 1 as  sy  Gyula 
orsz. képviselő fordult szép szavakkal a közönségbe/., külö
nösen a jelen volt orvosokhoz, szivükre kötvén, hogy a fürdő 
felvirágzását előmozdítsák. Végül ismét Csipkay Károly, a l
ispán köszöntette fel a fürdötulajdonos jelen volt családját, 
különösen nejét, leányát s nővérét. — Két zenekar élénkí
tette a jó kedvet 8 a társaság késő cstve azon tudattal tá
vozott, nogy ritkán töltött oly jó napot, mint Brusznón. — 
Jövő számunkban e fürdőhelyet bővebben fogjuk ismertetni

A „8ZÓp“ 68 a „bájos". Olvastál-c kedves olvasója e 
soroknak oly bymenbirt, melyben ne fordulna elő a „bájos" 
szó V Ha olvastál, bizonyosan nem a Fővárosi Lapokban sem 
a hölgyek lapjaiban, de még politikai lapban is alig. — Éti 
meglepetve találtam a Felvidéki Híradó egyik számában a 
bájos helyett a „szép“-et; s e körülmény indít arra. hogy 
a két kifejezést egymással szembe állítsam. — Nem íogok 
szót szaporítani, csak röviden kimondom, hogy a bájos sok 
esetben günynyá válik arra, kire alkalmazzák, legtöbb eset
ben pedig csak szokásos kifejezése a bymenbir-rovat veze
tőjének. Egyik esetben sem hízelgő a bájosnak mondottra.
— Az ezen lapokban használt „ s zép"  kifejezés a mily 
helyén való volt, ép oly természetes és őszinte jellegű is ; 
miért is százszor többet mondott a bájilus, a dús bájfi. a báj
teli, kellemteli. teli kcllemtt czifraságoknál. — Keressük és 
kövessük az igazat inég a byoi -uhirben is. Kritikus.

Érdekes tárcát fog lapunk legközelebb közölni. Ki s s
D á n i e l  zólyom-lipesei ügyvéd és főjegyző ugyanis bosz- 
szabb utat tett Szlavóuiáoan, hol igen érdekes adatokat 
gyűjtött. Jegyzeteinek egy részét már közölte velünk s bír
juk ígéretét, hogy összes tapasztalatait egy Tárca alakú 
cikkbe foglalva, lapuuknak fogja átadni.

Kis tévedésből nagy mulatság. A műit héten az a bir 
terjedt el Selmeczcn. nogy a Gedeon tárnán nagy nép ün
nep lesz Őzt. Istvánkor. E hírre csoportokban vonult ki sok 
mulatni vágyó a Godeontárnához s ellepve a gyönyörű sé
tányokat, sétatérré változtatta azokat. Mikor a tévedésből 
értesültek, már késő volt a Szituyára menni s igy mit volt 
mit tenni, ott kellett mulatniuk és pedig ezigányzenc nél
kül. A mulatság ezért nem volt hiányos, inért, a játékból, 
sétából elég jutott ki az egybegyűlteknek, kik még sem bán 
ták, hogy tévedtek.

Uj postahivatal. Folyó évi szeptember hó 1-cu Ilont- 
ni'gye Hoiit-Hrussó községében királyi postahivatal lép 
életbe, mely levél- és 5 kilogram sulvt mc.r nem haladó 
kocsi posta küldemények felvétele, lovai.o itása illetve kéz
besítésével lóg foglalkozni; összeköttetését a Hont-UrusBó és 
Ipolvnyék Közt berendezett gyalogkiildöncz-járst által nyeri, 
s kézbesítő körét Födémcs, Hont-Hrnssó és Kelcnyc közsé
gek képezik.

Arad a felvidéknek Arad városa a felv. magy. közmű
velődési egyesületbe 100 írttal alapitó tagul lépett be. A 
vértanuk városa tehát a mellett, hogy az erdélyrészi egye
sületet támogatja, a felvidékiről sem feledkezett meg. De 
hiszen nem is a felvidéknek szól csupán, hanem a magyar 
bazáuak ez adomány. Köszönet érette a t i z e n h á r m a k  
▼árosának !

Szent István napján Zólyom-Lipcsén megható temetés 
volt. Ctarahell Mátyásnak, ki hosszú éveken át a város bí
rója volt s egyike Zólyom Lipcse legtekintélyesebb polgá
rainak, nejét temették cl. Mondhatják, hogy az egész város I 
részt vett a megszomorodott férj fájdalmában, mert a gyász- ! 
meneten majdnem a város összes lakossága megjelent. Iiesz- | 

Nyomatott a „Őeimeczbányai Híradó" gyorssajtójáu

terczebányáról is voltak tübbbeu A szertartást Fucbs József 
lipcsei ev. lelkész és Moczkovcsák János beszterezebáiiyui 
ev. lelkész és kerületi töespcrcs végezték.

TŰZ. Folyó hó 10-óu éjjel, azaz éjfél után leégett a 
Hajnik küzelőbeu fekvő „Tri dubi" nevű major, mely Ka- 
kovszky Béla, beszterczebányai földbirtokos tulajdonát ké
pezi, melyet azonban ez idöszeriut Strehlinger Simon, besz
terczebányai polgártársunk tart haszonbérben. Mint értesül
tünk, a tűz gyújtogatás folytán keletkezett, állítólag négy 
be’yeu gyűlt ki egyszerre! Nem csak a nagy mennyiségű 
gabona, széua valaincunyi épülettel, hanem a marba egy 
része is oda égett. Egy éj tünkre tette az egész óv szorgal
mát! Csakugyan gouosz ember volt, ki e gaztettet elkövette, 
mert Strebliugcr Simon nem csak népszerű, de általánosan 
kedvelt ember, a ki miudeuki irányában uem csak udvarias 
és szives, bauelu a ki — mint sok oldalról hallottuk — a 
vele üzleti összeköttetésben álló köznéppel sok jót is tett, 
Bár a leégett tárgyak uagyobb részt biztosítva voltak; a 
kár mégis igen nagy.

IRODALOM.
Ciprusz újabb költeményeit, melyeket „Hóvirágok" cime 

alatt adott ki a sclmoczi akad. ifjuság, ajánljuk t. olvasó
ink figyelmébe. Olvasóink ismerik jeles tollu muukatársun • 
kát; miért is fölösleges volna részünkről a bővebb ajáu- 
lás. A mii e lapok kiadóhivatalában kapható ; ára 1 forint 
Tiszta jövedelme az akad. ifjusági kör javára esik.

V örrő sm arty  összes műveinek 39— 42-ik füzete megje- 
lout Méhner Vilmos kiadónál Budapesten- A négy füzet a 
Beszélycket és regéket, nyelv és irodalmat foglalja magá
ban. Egy—egy füzet ára 35 kr.

Álta lános iskola i a tlasz t kaptunk, mely Méhner Vilmos 
kiadásában jelent meg. Ez atlasz, mely népiskolai haszná
latra készült 8 melyet György Aladár nézett át és látott cl 
a borítékon statisztikai adatokkal az eddigi hasonló atla
szokat főképen azzal múlja felül, hogy nem csak nagyobb 
és terjedelmesebb, hanem e mellett pontos és a mi fő : igen 
tiszta nyomású. Nagyon figyelembe vceudö dolog ez a taní
tók részéről. Mert voltak atlaszaink, melyekkel csak azért 
nem értek célt az iskolákban, mivel a nem tiszta nyomás 
miatt a gyermek nem ismerte ki magát a térképeken. Méh
ner Vilmos atlaszának éppeu az az előnye, hogy a gyermek 
tájékozását a térképen tisztasága, p jntossága és kellő nagy
sága igen könyüvé teszi és igy jeleulékenyen előmozdítja 
n földrajz tanulását. Az atlasznak ára 36 krajezár, tehát 
lgcn csekély tartJalinához képest. Egyes térképek is kap
hatók belőle, melyek ára 10—10 krajezár.

,
H I R D E T É S E K .

Kiadó lakás.
Selmeczen a belvárosban kiadó f. é.

október 1-től egy :{—4 esetleg 5 száraz szó-
bából álló lakás, konyhával. élés- és fa-
kamarával egylltl olcsó áron. -  Bővebbet e
lapok kiadójánál. 311
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Táncztanitdsi jelentés.
Alulírott mély tiszteletem mellett sze

rény nyilatkozatomat teszem, hogy én min
den a fííbb körökben divatozó legújabb 
magyar és külföldi

TÁNCZOKBÓL
ide értve a helyes állást s a test kiképzi 
sére megkivántntó alapszabályokat is, az 
ez évi tanfolyam iht r  kimerítő leezkéket 
adandók, mely vállalatom pártolására a 1. 
ez. közönséget bátor vagyok felszólítani s 
magamat kegyes pártfogásukba ajánlani, 
egyszersmind egész alázattal kérem a ta 
nulni szándékozókat, szíveskedjenek neve 
iket s lakásaikat velem tudatni, hogy 
azonnal személyesen tiszteiké.Illessem. 

Selmcczbányáu 1885 aug. bó 29.én.
Lakás es tanítás a Sembery házban.

A jelentkezőket elfogadja naponta d. e. 10—12. 
d. u. 4—0 óráig.

A  la  inu nk »a e p l,  b ő  e le jé n  K e x ilö iln ek .

SZŐLLÍÍSV MAKÓ
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ikt Í885~ 8/‘̂ m Zólyommegye alispánjától.
Pályázat.

Zólyommcgyében az üresedésbe jött zólyomi járási 
orvosi állomásra (Zólyom sz. kir. város székhelylyel), mely
nek javadalmazása 50Ó frt. fizetés és 200 frt. utazási álta
lány — ezennel pályázat nyittatik

Pályázni kívánókat felhívom, hogy az 1883 óvilt.-cz. 
Sl §-ában a járási orvosokra megállapított képesítési okmá
nyokkal felszerelt folyamodványaikat folyó évi október bó 
4-ik napjáig hozzám adják be.

Beszterczebányáu 1885 évi augusztus bó 20-án.
Csipkay K á ro ly  s. k.

318 Zólyommegye nliapánja.

1885. évi 2707. sz.-boz.

Árverési hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a pjergi mészár

szék. mely a magas kincstár és P jerg  községe közös 
tulajdonát képezi, a jövő 1886. évi január hó 1-tíil 
kezdve 6 egymásután kővetkező évre a legtöbbet 
Ígérőnek nyilvános árverés útján fog bérbe adatni.

Az árverés a f. évi september hó 15-én a szé l
aknai magyar kir. erdögondnoksági irodában fog 
m egtartatni. Az árverési és bérleti feltételek az 
alólirt hivatalnál bárm ikor megtudhatók.

Zsarnóczán 1885. évi augusztus bó 8 -án,

:,n a_ 3  A magy. kir. erdöhivatal. 
Kiadó lakások.

Selmeczen az Opóstán két kiedó lakás vau, 
melyre nézve bővebben értekezhetni ugyanott a tu 
lajdonosnál. 815
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Hirdetmény,
Van szerencsém a n. érd. közönségnek 

szives tudomására adni. hogy hosszabb 
beregeskedésem miatt két üzlethelyiséget, 
nem lévén képes fenntartani kénytelen 
vagyok az U rbán-féle házban lévő nagy

saját beszerzési (gyári) áron elárusítani.

Mely alkalm at a n. é. közönség becses 
figyelmébe ajánlva, vagyok 

kiváló tisztelettel

F o r ste r  Sán d or özvegye ,
•itt! 2— Selmcczbányáu.ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
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Fogfájdalmak
ck, hogy ha a fogak akár lyukasak akár betű- 
"lőttek a híres im lii*  k i v o n a t o k  haszná
latával clhárithatók. E szer ntolórbetetlenségével 
világhírre tett szert és egy családnál sein mel
lőzendő. liesztcrczebányán csakis Kisert Érieknél 
kapható 3~> kros ilv/jekben. 8]

* * * * * * * *  { C * * * * * * * * * * 3

Máriazelli
gyomorcseppek,

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,

és felülmúlhatatlan: éu'ágyhiánv, gyo-| 
monryengeség. rósz szagú lehellet fe-j 
fiivódások. savanyú hiifögés. kolika fi 
gyoinoriiurut, homok- cs liugykö fejlői 
dés. gyoinorégetés. túlságos nyálkaképl 

ződes, sargasag, uudor, főfájás <gyomorromé s esetén i gyo I 
morgörcs, dugulás, étel és ital tnlságos élvnzctéböl oredöH 
gyomorbajok, giliszták, lép- és máj bajok. a irányé r ellen U 

Egy Üvegcse ára használati utasítással együtt 35  k r. 
Központi raktár: C. Brady .a  Vedangyalh oz" c z im z e t t l  

gyógyszertára Kremsierben (Morva .orsz i :iis f
Kapható mii'il n jóhirJ iryógyar.ortárbn.i Oaztrák-M >» »y trlioiib.’.i

Kiadó a „Selmeczbauyai Híradó" küny ruyoinója.
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