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Selmecz-, Beszterczebányán
és Ipolyságon.

A Magyarországi Kárpát Egyesület Herczog Szász Coburg-Gothai Fiilöp Ö királyi fensége védnöksége
alatt álló Szittnya Osztályának közlönye.

' lyek legtöbbjén nincs is faiskola s nem is lesz ; a
nak a munkás rendelkezésére s ezeket töltve a fais
Egy üdvös indítvány.
kolában, kenyér kereső munkájokban épen nem aka
| hol van is, nem hoz hasznot, mert sokba kerül a
Az utóbbi évek szomorú tapasztalatai számta
dályoztatnak, de sőt nem tagadhatva azt, hogy a
fenntartása, a mihez sem munkaerőnk, sem pénzünk
lan hibáját tárták fel termelőinknek, gazdáinknak, | nincs.
semmittevés.a henyélés a korcsmába visz sokakat,
nem is mondható hogy ily berendezés mennyire elő
sőt magának a gazdálkodási rendszernek is.
Ezen ellenvetésekre akar a Selmeczen megje
nyére válik munkás népünknek.
Az arany kalász nem hoz többé aranyat, osz
lenő „Nép Kertésze11 hasábjain Lukácsy Aladár poMi a módozat további részleteit illeti, állapít
ladozik a délibábos kép, mely a tőle ékes rónaságot
mologus megfelelni, amidőn azt javasolja, hogy
suk meg ezt az adott viszonyoknak megfelelöleg
a költői kedély előtt oly vonzóvá tette, most már
„fizessük pénz helyett fával a munkásokat.w
aztán magunk. Osszuk be a faiskolában a muukálatok
a kereslet szerint mérlegeljük az aczélos búza ér
..Nem botot értek,— úgymond — mely bizony
nagy részét alkalmazkodva, munkásaink megjele
tékét s azt tapaszteljuk, hogy e kereslet vajmi gyarló.
sok rósz munkás méltó napidija lehetne, avagy
néséhez menyiben ez lehetséges. így például az
tűzifát, mely szintén sok szegény földönfutó kandal
ásást, a földforgatást s több ily munkát, mely nincs
A szomorú tapasztalat alapján el-elkeseredik a
lójában nem kis szolgálatot tenne a dermesztő hideg
feltétlenül időhöz kötve, végeztessük jó eleve s időn
gazda s elfordul lelke attól a földtől, attól a fog
ben. hanem élő gyümölcsfát, mely jövedelmező voltá
ként a megjelenő munkások felhasználásával stb.
lalkozástól, mely apáinak oly dúsan adta vissza a
nál fogva sehol annyira, mint a szegény munkásnép
Tanító urak s lelkész urak, fogadjuk el ez
reá fordított munkát, gondot.
kis kunyhója mellett az udvarban, vagy kis kereljárást minél szélesb körben, annál is inkább, mert
tecskében
kedvező
helyre
nem
talál.
S dicséretére legyen mondva gazdáink nagyobb
a kivitel nem ütközik nehézségekbe s ily módon
Igen. fizessük ezzel a munkásokat.
mint már emlitém, nemcsak a magunk, de a sze
részének, hogy az elkeseredés nem lel náluk ál
A
józanabbak
nem
fogják
a
nemes
csemetét
gény nép baján is segítünk és hatalmas lendületet
landó otthont, a mostoha körülmények gondolko
visszadobni, hanem figyelemmel elültetik, gondosan
adunk gyümölcstermelésünk általános elterjedésé
zókká teszik őket s a gondolat üdvös terveknek,
ápolják smig csak a fa él és terem, nem szűnnek
nek a nép között.
tetteknek válik szülőjévé és számos oly utat jelöl
meg áldani érte.
meg, melyre eddig lábát se tette, tekintetét se ve
Es ezzel kettős szolgálatot teszünk,
Először is segítünk magunkon, t. i. a faiskolá
tette a gazda.
Felvidékünk ipara.
ban, hol ha nem rendelkezünk a kellő pénzalappal, j
Ilyen egyebek között az az út is, mely a
Beszterczebánya és vidéké az országos kiállításon.
különben
tétlenségre
vagyunk
kárhoztatva
minden
ügy;
faiskolába vezet: gyümölcsöseink eme bölcsőjébe.
buzgóságunk daczára is, és másodszor segítünk a
Az országos kiállításon városunkból és annak
Kiket az előre látó kormányi rendeletek, az
szegény ember baján, ki legyen bár még oly kedve
vidékéről a kővetkezők részesültek kitüntetésben:
lője a gyümölcsfának, ha maga nem ért annak elő
üdvös intézkedések és intézmények meg nem győz
„A besztercebányai m. klr. erdöigazgatóság gyűjte
állításához, nem juthatna másként hozzá, mert nem
ményes kiállítása:u (Versenyen kívül.) Közreműkö
hettek, azokhoz ellátogatott a legnagyobb mester :
telik csak egy-két forintot is arra áldozhatni.
dési érmet nyertek : S c h o 1c z Rezső osztálytaná
a szükség, 8 megtanította őket a kisebb dolgokkal
De hogyan? találná valaki kérdeni, tehát nem
csos Bbányán. Sokoldalú és sikeres intézkedéseiért.
való foglalkozásra, megismertette őket a gazdaság
mindegy-e a szegény munkásnak készpénzben fizet
P a p p János róniczi erdész, sikeres fáradozásért.
eddig figyelemre sem méltatott apróbb agaival.
ni a portékát avagy munkával megváltani mely utób
S c h m u c z e r József erdész, sikeres fáradozásért.
így jutott aztán a gyümölcstenyésztés is azon
bi esetben kenyérkeresö napidijától — t. i. kész
Z a r b a c h Ede stavuyicskai erdész. H a u s n e r
pénzben
—
elesik
;
nem
tagadva
saját
előnyünket
József erdőig, építész. K l u t t e n t r e t t e r Károly,
kedvező helyzetbe, hogy kezd népszerűvé válni ott;
j
a
mellett
?
továbbá: D 1h o s István besztb. erdőig, ácspallér
a hol eddig fumigálták.
Azt hiszem nem. Vannak időszakok midőn nem
sikeres fáradozásért. — „A besztercebányai kőbánya
Ugydc a gyümölcstenyésztés sikerét csakis a I csak nehéz munkát kapni a napszámon élőknek,
társulat41 kiállítási nagy érmet kapott, nagyban ter
jól kezelt faiskolák biztosítják, faiskoláink pedig
de egyáltalán egyesek munka nélkül maradnak, vagy
melés és versenyképességért. Továbbá: S t e f k o
ha nem is időszakok, de egyes napok mégis áll
Ferenc lakatos, Bbányán, jó munkáért. P i c k l e r
udvalevöleg rósz állapotban vannak, a kijelölt hc-

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
Intés.
— In c z é d i

L á s z ló tó l. —

Ifjúságod tüudérkertjét
Járod még 111a boldogan ;
Hajh, de alig tekintesz szét,
A varázskert oda vau.
Fehér hajjal, sötét s/.ivvel
ÁWav. a hideg sir előtt
És a hova csak virágért
Jártál eddig : nyugalmáért
Óhajtod a temetőt.
A'ltél-e már? Szcrettél-o?
Az idő nem kérdi meg.
Akárhogyan fukarkodtál,
Elrabolja kincsedet.
Mondhatod, hogy a jövőre
Biztad boldogságjdat —
Száll az idő sebes szárnyon,
S mig merengsz az cltltnt álmon,
Már fölötted elhaladt.
Mit tőrödül hát a múlttal,
Mit bajmódol a jövőn?
É\] vigau a pillanatnak,
Mit sorsod uyujt kedvezőn.
Legalább ha hajútörten
Ülsz a sivár partokon,
Emlékeid bűvös szárnya
Elrüpit a tllndértájra,
A hol bolygál egykoron.

„Két csók.“
(Folyt.)

Tapasztalatból tudjuk (már a ki tudja) hogy két jó
barát mily sok tarkát-harkát összebeszél, ha a kebel ügyei
ről csevegnek s a beszéd végen rendesen hova térnek viszsza? hát oda a honnan kiiudultak : a szívhez. Alanyoknál?
no hisz várhaiuá a végét valaki anuak, mig ezek ki tuduák

hogy aludui is zokogva menjen. S hogy mi a szerelem, ta
beszélni magukat, kivált hu sokáig nem látták egymást s leg
lán még fogalma sem volt vóla. Alkotott ugyan már magá
kivált ha valamelyiknek szivében egész kíséretével megje
nak ideált, látta is már egynéhányszor az ideálnak megfe
lent az a hatalmas dvnasta, a ki . no de csak a kíséretét ne
lelő valóságot, ábrándozni is ábrándozott biz ö napouta
vezem meg, hisz igy is könnyű kitalálni. Ott látjuk a menehány percet, de édes Istenem, minő volt ez az ábrándo
laucholikus kétséget, a reményt — ez örökké mosolygó gyer
zás ! s ha az az ublakou keresztül látott szép halvány fiú a
meket, a néma lehangoltságot. Ugy-e mindenki kitalálja,
virágokról valami szépet mondana, milyen boldog lenne; s
hogy a szerelem e nagy hatalom ? Tehát mondom, ha két
aztán nevetett rá.
egymást reg nem látott barátué, kiknek egyike szerelmes,
— No, és most töröld le előbb kényeidét, aztán moudd
összetalálkozik, vigyáz/., meg ne zavard az első találkozást,
meg a nevét is. — Látod, kedvesem, beh bohók a szerel
ha pórul nem akarsz járni, mert ha megakadályozod azt a
mesek. összebeszélnek toronyát, boronyáts végül azt se tudja
szerelmes lánykát, barátnője előtt többé nem titkolható sze
az ember, hogy hát tulajdonképcu kiről is van szó.
relmének bevallásában, véged van. Az addig rád mosolygó
— Csak úgy au holló vagyok, igazad van Gizim, szólt
szemek most villámokat szórnak, az addig csak kedveseket
mosolyogva Anna; a neve . . . . de nem is hiszem, hogy
mondó ajkak most az élezek nyilait dobálják, s ha addig
ismernéd, legfüllebb látásból, mert a múlt héten is megfor
kedves mulattatója voltál, leszesz most kellemetlen ember.
dult falutokban ; termete deli, arca halvány, szeme sötét
Be ne merjen lépni tehát most senki Ófalussy Anná
k ék ; 110 láttad őt? A neve különben Lángverö Albert.
hoz, mert egy rég nem látott barátnőjével van s mert Anna
— Nem biz éu, Annám, nem ismerem, de reméllcm,
szivében, mint láttuk egész kíséretével megjelent a szere
lesz alkalmom megismerni, mert ugy-e talán ma is . . .
lem. Ez a rég nem látott barátué a nem messze íekvö PaHalk kopogás zavará meg édes beszélgetésüket. Jaj
takvalva gyönyörű virága : Febérvülgyi Gizella. — Ott sé
neked most fiatal ember, ki be mersz ide lépni.
táltak a szobában fel 8 alá, átkarolva egymás karcsú dere
Dehogy jaj, dehogy jaj ! Hogy volua jaj Albertnck.
kát. Komolyak mindketten, sőt a ki figyelmesen vizsgálód
ná , még küuyet is vehetne észre az Auna szemében. Öb. ( Lám Anna mint a szárnyas angyal repül az ajtó felé, meg
I
sem
is
áll addig, mig az Albert karjai között találva magát
hogy fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze !
— Látod Gizim, úgy sétáltunk ott az erdőbeu is egy | uhui érzi, hogy most már meg lehet állni.
— Isten hozott Albertéin ! s a mit még mondani akart,
mással ; ö oly bús volt, szive tele világgyűlülcttel, és látod
azt csókkal mondta cl. Üc hát mikor az a legtöbbet kife
én vissza tudtam adui az életnek. Én nem iudom, hogy tör
jező
beszéd
a világon. Jer hadd mutassalak be batátnömtént, hanem egyszer esak csókját érzem ajkamon, és érez
nen, kivel ma nagyon sokat csevegtünk már rólad: Lángtük, hogy mi nagyon szeretjük egymást. Oh Istenem I én
verő Albert, Fehórvölgyi Gizella . . . De Gizim az Istenért
ekkor olyan boldog voltam !
hát rosszul vagy ? mi bajod ictt egyszerre ? Szent ég minő
Szegény Anna, egyszer csak azon vévé észre magát,
halvány az arezod !
hogy barátnője keblére borulva zokog.
Hagyd magára a téged szerető lányt csak egy napra,
— Semmi, semmi, édesem, csak szegény édes anyám
s nem fog kétkedni többe, ha addig kétkedett is, az örök
jutott eszembe. Olyan messze vagyok sírjától.
kévalóság hitében.
Szegény árva, csakugyan édes anyja jutott eszébe, s
— Óh beh gyermek vagy, dorgálá Aunát Gizi, látod
hosszan, némán elgondolkozott azon, hogy milyen jó lenne
látod, te sírsz, mert szeretsz s mert viszont szcrcttctcl, hisz
édes anyja mellett pihenni, és lob se látui többé ezt a hal
akkui kcuc sírnod, ha kedvesed hűtlenné lett ; pedig nem
vány arcú ifjút.
lett ugye bár ?
— Hát Nagysád is árva ? szólt őszinte részvéttel Albert,
lássa, én is az vagyok.
Bizony pedig nem Anna, hanem Gizella volt a gyer
Aztán csevegtek sokat, hosszasan, de Gizella mindegyre
mek, kinek elég volt egy rózsa kinyilta, hogy egész nap
boldog legyen, egy kis bogárka véletlenül történt cltaposása, I komorabbá lön, annyira hogy ez Anuának is feltűnt, s m i-

Rafael börgyáros Bbányán, .jó munka é- verseny
képességért. „A besztercebányai szíjgyártók gyűj
teményes kiállítása: F i g u s e li Sámliéi, szíjgyártó
Bbányán, K 1 i m ó Bál, szíjgyártó Bbányán. mind
kettő jó munka és versenyképességért. „A hermaneezi papírgyár11. (Versenyen kívül, jury-tag.) —
T u r g y i k János és fia posztósok Railványban.
Id. M a r k o v i t s János, posztós Radvány. jó mun
káért. T a k á e s G. Vendel, pipa és pipaszárgyáros Zólyomban, verseny és kivitelképességért.
S o v á n k a Sándor barmónium és orgona készítő
Bbányán, versenyképes, jó és szép munkáért, G eb a u e r József nyerges és ü n d r e y Lajos kerék
gyártó Bbányán, jó munkáért.
A midőn a kihin
tetteknek gratulálunk, abbeli sajnálatunknak is adunk
kifejezést, hogy Besztercebányáról az iparosztá'yból aránylag kevesen vettek részt a kiállításban,
pedig Besztercebánya ipara — különösen az asz.alos ipar — megérdemelte volna, hogy azt a ki iitáson minden hazánkfia megismerje.
—y.
Bruszno fürdő.
(Folytatás).

Brusznó sokkal szerencsésebb, mint Mostycnicz. mert
már a 40-es években pártfogóra talált, a ki az imént leirt
primitív állapotból kiemelte s egy kis fürdői teremtett be
lőle, — Koritnyica is ilyen volt bajdana.>au ! Egy falum .ió
8 két kád különösen az erdészeti tisztviselők használatára,
S most országos liirtl fürdő! Korituyiczát Kocb erdő
igazgató karolta fel, neki köszönheti létét, Brusznót, mely
egy évtized óta egészen el volt hanyagolva, úgy hogy az
épületek düledezö félben voltak már. ez idén Rozenaucr
Lajos vette meg, ki az elpusztult vidéki gyógyfürdőből
országos fürdőt szándékozik alkotni- Nem kiméivé költsé
get, már megkezdte Zsigmondy utasítása szériát a fúrást,
hogy a már most is gvógyerövel bíró víznek hatását ter
mészetes meleggel fokozza. Az eddigi tapasztalás szerint a
vállalkozó áldozatkészségét siker lógja koronázni.
De beszéljen helyettünk egy szakember, ki, bár néme
tül ir, mégis magyarul érez, mert müvét, a mely 47ő ol
dalra terjed, magyar hazafiüi szellem lengi át.
Dr. W ar. ht el D á v i d , a soprouvi helytartóság!
kerület orvosi referense, sok magyarországi és külföldi
szaktársulat tagja 1859-ben Bach megbízása folytán U n g ar e n s K u r o r t e u n d M i n e r a l q u c l i e u cim alatt
szakszerűen ismerteti hazánk minden gyógyfürdőjét s ás
ványvízforrását. Mint előszavában mondja: Azon élénk
érdeklődés mellett, melyet a kormány legújabb időben a
közigazgatás minden ága iránt tanúsít, kellett, hogy a mo
narchia gyógyhelyei is sorra kerüljenek. S valóban, Bach
ministernek 1857-ben utasítása folytán a monarchia gyógy
helyeit szakférfiak azon célból utazták be, hogy kikutassák,
vájjon egyik, vagy másik gyógyhely nem szenved-e hiá
nyokban, melyek javítása kívánatos, de egyúttal, hogy arról
is meggyőződjenek, vájjon nincs-e oly gyógyforrás, mely

kor e miatt Gizellát megkérdezte! a lányka anyja halálát
adta okúi. Erre azután mindhárman elhallgattak.
— Hanem édesim tudjátok mit ? szólt Anna elöszöris
hagyjuk a szomorú dolgokat, másodszor pedig szlóitsátok
egymást egyszerűen csak uevetckeu, legyetek jó barátok,
hogy mi hárman megalakíthassuk a szeretők szentháromságát
Szegény Gizella, csak komor volt ezután is. arczán
folyvást ott ült az a halotti sápadtság. Isten a megmondha
tója, miuö kínos gyönyört érzett, mikor Anna az Albert vál
lára hajtva fejecskéjét, vele oly édesen csevegett: ha mo
solygott, mikor Albert valami bonóságot mondott, mosolyá
tól elrémült a szerelmes pár, mert e mosolyban benne volt
a jeges sarkok minden fagya, hisz a melegség mind a szívbe
költözött, égető zsarát nokával.
Este a színházba mentek. A L o v o o d i á r v á t ad
ták, itt aztán kisírhatta Gizella magát, nem kérdezte tőle
senki, mi baja; Albert azt gondolta magában : „hisz ö árva,
van oka sírni.“
Másnap általános utazások történtek. Anna Kajántóra
ment beteg látogatására. Gizella hazament Patak fair áj a ioz
útjába esik Kajántónaai Albert pedig egy barátját látogatta
meg Kajáutún. Anna megigértette Alberttel, hogy a inig Er
délyben lesz, sokszor fogja öt Gizelláról tudósítani. Ezzel
azt ígérte meg Albert, hogy Gizellát sokszor ineg fogja lá
togatni.

A szoba úr.
E lb e s z é lé s .

Csöngci Pali azok közé a fiatal emberek közé tarto
zott. kiknek jelmondata: Nincsen párja a gyöngy szabad
életnek !
Élte is a világát szabadon, mint a dalos madár; nem
volt, a ki otthon marasztalja s nem volt. a ki szeim ta 
nyással fogadja, ha nem jött haza a rendes időbeli.
Ez az életmód szerfelett tetszett neki s fel is lette ma
gában, hogy soha. de soha meg nem házasodik.
— Majd bizony ö még nyűgöt is vesz a nyakára s
utóbb még olyan feleséget kap, a ki folytonosan franczia
zém-regényeket olvas, melyek miatt örökké sótalau marad
a bús és megkozmásodik a leves.
Ez a gondolat már egymagában is elég volt arra. hogy
elhatározása egészeu megszilárduljon

eddig nem iiieiialtntuU kellőleg s melyet a sikerre való kiiáiásial ápolásba lehetne fogadni. — „En is azon meg
tisztelő megbízásban részesükéin0 — mondja tovább —
„hogy hazámnak g\ógyaelyoit s ásványvízforrásait hasonló
célból meglátogassam, a pozsonyi helytartóság! kerület
kivételével. De. miután a rám bízott kerületeket bejártam,
elhatároztam magamat, hogy a pozsonyi helytartósági kerü
letet is meglátogatom, hogy Így hazám összes gyógyvizeiről
tudósíthassam hazámfiáit, mert Dr. Kitaidel : Jlydrographio
von Uugara- eimii müvén kívül egy szakértő mü sem
jelent meg hazám gyógy- és ásványvíz forrásairól,
(Folyt, küv.)

Magyar színészet Beszterczebányán.
i—cin oet, 24. Évcnkiuti rendes vendégjeink újra
mcgjötick , hogy bosszú téli estéinket lehetőleg kelleme
sekké tegyék egyrészt, másrészt, hogy mint a nagy ügy
nem utolsó munkásai, feladatukat a mi vidékünkön is tel
jesítsék. l'dvözöljllk őket körünkben! Pályája a színésznek
jól tudjuk, folytonos vcgylllékc az örömnek s keserűségnek;
kívánjuk hogy e városban, mely hajdani hírhedtségének
minden módon való clfelcjtctéséjc törekszik, csak is öröm
legyen osztályrészük, mely nehéz munkájukban őket szün
telenül buzdítsa s lelkesítse. Mi esteli benyomásuk is ked
vező v.>lt Az összes személyzet által elénekelt Ilymuus
után sziurekerült Schöuthau pompás, 4 felvonásos bohózata
a Szabin nők elrablása Benedek fordításában. Telve van a
legelmésebb fordulatokkal s ötletekkel, melyek folytonos
jókedvben tartották a közönséget. A darab főszerepe
(Botegi) Tukoray kezében volt, még pedig helyesen ; játéka
e szerepében szépen domborodik ki, kivált egyes helyeken
valóbuu művészi. Köréje csoportosulnak u többi szereplők
Fereuczy, Liptay, Nagy, Fekete, a nők közül Nagyné, Bora
Paula. Szilágyi Etelka, kik a darab sikerét tölök telhetőén
clömozditák. A súgó derekasan dolgozott ; ele nem csoda.
Nagy s Fereuczy folytonos fortissimoi mellett az ö pianoját is hatványozni kellett. Kár. hogy e jeles darab a pró
babállal össze esett ; így csak kevés közönség nézhette
végig annak élvezetes előadását,

ügyes, hangja elég erős és kellemes csengésű, csak iparkod.
jék dalai előállásába több vervet üuteui. Jeles alakításáért
és mindvégig helyes mérséklettel vezérelt játékáért dicsére
tet érdemel Lipcsoy Judit (Súsk&ué). Nagyné(Száli) nagyon
siránkozó mama volt, a mamák, a színpadiakat értjük, kö
zös hibája. A súgó szerepléseiről ez alkalommal nem irhaDr. Árgus.

(eh) Octób. 27. A bagdadi liorczcguő. Színmű 3 fel
vonásban, Irta Kardon. A hatásos darab itteni első előadása
sikerültnek mondható ; a czlmszeropheu Bora Paula helyes
felfogásának, s kiváló drámai tehetségének sokizbeu szép
jeleit adta ; Így az első felvonásban az ajánlati jelenet,
vagy az, Nóuroaili házában, művészi volt, s megtette a
hatást: gyengéi)!) volt, midőn gyermeke védelmére kel
Nouroadival szemben; az anyaszerctet kitörése erősebb szí
nezést követel, Fekete Nouroadija még sok helyt hiányos ;
de dicséretesen kell kiemelnünk dictioját. mely a szerep át
éléséről tesz bizonyságot; mozdulatai még uem voltak a
bizton számitó Nouroailiéi. Tukoray — mint Godlcr — már
az első felvonásban volt kénytelen belátni, hogy a meg
kezdett úton tovább nem haladhat, s mindennek oka a
túlságos paroilizálás volt, mUylycl a rouó szerepének neki
látott. Forcnczy Uicharilc külümbou is száraz szerepét bi
zonyos fokig még kodélyteleunek is magyarázta ; pedig a
fin és az anya találkozását Kicbardc szervezi. Liptay
(De Hun gróf) nehéz szerepében minden esetre tisztességes
sikert aratott. Az egész előadás benyomása jó, s így annál
inkább fájlalhatjuk azon teljesen meg nem okolható körül
ményt, hogy a közönség újból is oly gyéren jelent meg.

A hölgyfutár.
Emlékezés u forradalom utáni irodalomra.
B a lá z s S á n d o rtó l.

V a s ú r u a p 1885. okt. 25-én színre került az Á ré nd á s z s i d ó Kláriié népszínműve. Selejtes szerkezetű de di
cséretes teudcncziáju színdarab, A szereplők üszjátéka ez al
kalommal jobban felelt meg a közönség izléséuek. mint
megelőző este, a zsidón beszéd és éleek természetesen a kar
zat sűrű tapsait nyerték meg. A férfiak közül Kertész Gyula
(László) ügyesen mozgott a színpadon, hangja elég erős,
épen azért szokjék el a kiabálástól. Forcnczy (biró) játé
kával nem vagyunk megelégedve, azt hiszi, ha öblös hang
ját noki ereszti már megvan a hatás, Tukoray a czimszerepben ügyesen alakított játéka nagyobb ízetlenségektől ment
volt, raindeuekfölött dis/.kretiót ajánlunk neki játékában. Ker
tész Aladár (Smüle) ügyesen játszott, kár hogy szerepe oly
izetlen és kopott volt. A nők közül helyrevaló menyecskét
ismertünk meg Fcrenczyné P. Erzsébetben. Játéka eleven.

Igénytelen, kis alakú féliven megjelenő' szépirodalmi
és társadalmi tartalmú napilap volt, melyet K o z m a Vazul
nyomdász mint kiadó, N a g y Ignácz mint szerkesztő az
1850-ik év. már nem emlékszem egész biztonsággal melyik
havában indítottak meg.
Rendkívül színtelen, ártatlan lap volt, különösen ele
inte — de nem is igen lehetett más. Nemcsak azért, mert
a rendőri censura rendkívüli szigorral járt cl minden ma
gyar lap és könyv irányában, hanem azért is, mert nem lé
teztek magyar írók. Ki bujdosott, ki börtönben sinlödütt, ki
katonának volt besorozva. A legtöbbnek pedig még nevét
megemlíteni sem volt szabad, de nem is lett volna tanácsos,
mert a rendőrség rögtön kérdőre fogta volua a szerkesztőt,
hogy tudassa vele az illető rejtekhelyét. Mert a régibb ma
gyar irók közül egyetlen sem létezett, ki inkább kevésbbé,
egy vagy más tekintetben ne kompromittálta volua magát
a forradalomban. S ezért mindnyájan üldözés tárgyai voltak
Jókai bujdosott, Jósika mint száműzött külföldön élt
Kúthy Lajos, a szerencsétlen Kuthy Lajos pedig kétségbe
esve nemzete és hazája jövendője fölött, de különben uem
j lévén képes nélkülözéseket tűrni, hivatalt vállalt s ezzel ne

Mert Pali valóságos gourmánd volt. Éit halt a jó ebéd
ért 8 főzés dolgában, illetőleg az ételek meg bírálásában va
lóságos szaktekintély volt s mindenki tisztelettel hajolt meg
ebbeli nagy tudománya előtt.
Az ibolya szagát alig bírta megkülömböztctni a rózsá
étól. hanem ha elment egy ház előtt, melyben főztek, az
ételszag azonnal megcsiklaiuiozta az orrát s minden tétová
zás nőikül a legnagyobb határozottággal megbirta mondani,
hogy itt például franczia rostélyost készítenek vagy almásrétest sütnek.
Ezen a réven jutott he Pali a Takácsékhoz is.
Egy derült őszi pénteki nap délelőttjén ott sétált a
stáczió utczán, hát egyszer csak szimatolva megállt egy ala
csony. de tiszta, csinos küKejtt. fehérre meszelt ház előtt.
— Hm hm. itt bizony ráklevest főznek ! Amit én már
hálom i.oie nem is láttam. Egy vendéglőben sem kaphattam,
pedig lcgkcdvooczebb ételem. Szeretnék megkóstolni egy
keveset belőle. De hogyan ?
E szavaknál pillantása a kapura esett, melyen egy fe
hér táblácskát vett észre. Közelebb lépett.
„E házban egy e-ónosan bútorozott szoba azonnal kiadó.“
— Nagyszerű, ha nem is a ráklevesékiicl vau a szoba,
de legalább vau iini; m a bemenetelre.
A rákleves szaga egyenesen egy nyitva álló konyha ajajába vonzotta öt.
— Jó napot kívánok ! Kezeit csókolom uagysád ! s/.akifá hirtelen félbe magát, amint a tűzhely melleit gyönyörű
szőke lánykát pillantott meg.
Jó napot uram. Kit tetszik keresni ?
- Hát
. kérem . . úgy olvastam, hogy itt egy
hónapos szoba volna kiadó !
— Igenis Majd behívom a mamát. Majd az megmutatja.
A mama jóké pii. s>:clid ass/.oiívság volt. A szoba. térlueszeiérten felségeije n iiMegtetszett Palinak s ez SZÓ! léikül
kibérelte
— De kérem., monJa Pali c/ éija felé törve én már
naivon meg szokta in lmígy otthon eoédclck. Non 1Vollla szívés illő dij mellett élelmezni is.
Pál i nagyau incgn verte a ninna kegyét. Mert élőt
szőr is kezrt csókol neki Aztán nem is alkudott a s:zoba iárára.
Miért iie ? volt a felelet. Ncm szoktam ugyau kosztut adui. hanem ön nálunk fog lakni s úgy szólván csalá
dunk tagja lesz. Igen szívesen megteszem.

— Akkor ma már otthon ebédelek s ebéd után elho/■atom a podgyászomat. Kiáltott fel Pali elragadtatva, hogy
ily könnyen sikerül rákleveshez jutnia.
így is történt, Pali ott ebédelt s éppen nem volt oka
a történteket megbánni. Olyan jóizü, zamatos ebédet, a mi
lyent itt eléje találtak, már évek óta, uem evett. Kivált a
rákleves ! Oh, annál Hűségesebbet, még Párisban sem kaphatna.
Pali végtelen boldog volt. Egészen abba hagyta a jár
dataposást s egész délelőtt ott settenkedett a konyhában s
bámulta a szép Mariska művészetét a kulináris tudomány
ban. Azonkívül bő alkalma volt látni, hogy Mariska a ház
tartás többi ágaiban is nem kevés jártassággal bír, sőt mi
kor egyszer lég lmzam tói heves fogfájást kapott, Mariska olyan
cseppeket adott neki, hogy fájdalma rögtön eltüut.
Ily körülmények között Pali mindinkább kezdte meg
változtatni elveit s egy napon csak azzal lepte meg özvegy
Takács Petemé asszonyságot, hogy frakkot öltve fehér nyak
kendőben, kiakkjával hóna alatt, ünnepélyes arczczal. belé
pett szobájáoa s minden tétovázás nélkül — megkérte Ma
riskát feleségül.
A mamának semmi kifogása nem volt, mert Palinak
kis birtoka után elég jövedelme volt ahhoz, hogy feleségét
eltarthassa; Mariska pedig pirulva vallotta he, hogy kis szí*
veeskéjét regen odaajándékozta már a s/obaurnak.
Rövid idő múlt el s a boldog mátkapár elmondta már
a holtomiglan — holtodiglant.
A fiatal (érj és neje ott ültek otthonos szoháeskájuk•
han s bizalmasan sugdostak.
- Tudod-c. kedvesem, hogyan jutottam hozzátok ?
Ilát lakást kerestél . . .
Dehogy lakást. Eszemágábau sem völt. Hanem a
rák le vés szara száll he hozzátok. Tudod ez a kedveuez éte
lem. S a mini láttam milyen jó gazdasszony ; milyen sza
kácsnő, meg egész kis doktor az éu drága muezuskám, hát
egészen bele bolondultam.
A muezuska elpirult s édes csókkal zárta le a beszélő
ajkait.
De ez azért újra fölvette a félbeszakított themát.
— Ugyan mondd meg, muezuskám, honnan tanultad
te mindezt ?
— Hiszen tudod, hogy ,én a „Magyar Háziasszony,
előfizetője vagyok Abból meritem az egész tudományomat.

vét népszerű t| un né é< gvülölt té tette a nemzet előtt, ki so
hasem tudta megbocsátani neki, hogy mint a nagy vértanú
nak, gróf Battliyúni Lajosnak volt titkára egyike vo.'t a leg
első magyar embereknek, kik az önkényes uralom s oigálatúlia léptek. Fraukeuburg Bécsbcn liivatalnokoskodott és
akkor éppen seiumit sem irt vagy legalább nem bocsátott
közre. Lanka Gusztáv volt az egyetlen a régibb Írók közül,
kinek neveivel cg.•■•egv vig beszély vt.rv huraorisztikus vi.
dóki levél alatt gyakrabban lehetett a llölgytutárban ta
lálkozni.
Maga a szerkesztő Nagy Ignácz egy már testben lé
lekben megtört öreg ember volt, ki egy pár élezett, adomán
és híren kívül édes keveset irt lapjába. Vajda János és Lévay József is, valamint Liszuyai Kálmáu és Székely Józsel
is csak később mertek a uyilvánosság terén mutatkozni.
A hölgyfutárba tehát az egy Lauka Gusztávon ktvUl
többnyire csak ismeretlen nevű kezdő tiatal emberek ittak,
vagy szórványosan álnév alatt egy-egy régibb iró. A tiatal
kezdő irók közül midőn ón Pestre kerültem, legismertebb
volt Roboz, ki itt szerzett magának nevet, töméntelen sokat
irt s a közöuség tetszését megnyerte, valamint Beöthy Lász
ló, ki humorisztikus novelláival és más élezés dolgozataival
csakhamar a közönség kedvenezévé vált Kritikákkal és
aesthetikai dolgbzatokkal Atády Vilmos látta cl a lapot, ki
később azonban egészen elhallgatott és Ugyvédkedésre adta
magát.
Azután lassaukiut következett az úgynevezett uj generáczió: Tóth Endre, Tóth Kálmáu, Zalár, P. Szathmáry Ká
roly, Abonyi Lajos, később Vadnay Károly,* én és még néhányán, kik azonban korán kiálltak a küzdők sorából.
De a Hülgylutár daezára annak, hogy csak ujonezokból álló gárda fölött rendelkezett, a kik akkor első szárny
próbálgatásaikat tették, mégis hivatást töltött be és szolgála
tot tett ügy a küsünséguck mint az irodalomnak és egyál
talában a magyar társadalomnak.
Szórakozást és vigasztalást nyújtott a levert és két
ségbe esatt nemzetnek, a fővárosban egy kis szigetet, a ma
gyar társadalom és művészet központját képezte s miudenek
fölött az által, hogy az újabb irói generacziót úgyszólva
megteremtette és fölnevelte. Ez a jó Nagy Ignácz irodalmi
pályájának egyik legnagyobb és örök érdeme marad.
Nem akarok most Nagy Ignácz írói jellemzésébe bo
csátkozni. A nTisztujitás“ Btb. szerzőjét eléggé ismeri a ma
gyar közönség, itt csak az iró magáuegyéniségéröl akarok
beszélni, kit a véletlen szerencséjéből közelebbről volt al
kalmam megismerhetni.
Én voltam ugyanis a Hölgyfutár első segédszerkesz
tője, midőn már Nagy Ignácz annyira clgyöugült, hogy az
újdonságok és színi kritikák megírása is terhére vált.
Azaz, hogy nem is annyira segédszerkesztő mint új
donság iró voltam, mert a beküldött müvek átolvasását es
kicsiszolását, valamint a lap revisióját ezután is Nagy Ig
nácz végezte. Éu pedig csak híreket és újdonságokat szed
tem össze hallomásból és a kávéhá/akban levő lapokból.
Mert akkor még szerkesztőségről nem volt szó.
Nagy Iguáczot, valahányszor csak megjelentem nála;
mindig az íróasztala előtti karos székben ülve találtam ol
vasgatva a kéziratokat, vagy hátra dűlve elmélázva. Előtte

táleza borral, melyből időközönkint ivogatott egy-egy félpohárral.
Arcza komoly, sőt komor volt s szemeiből óleiunalom
és fájdalom volt kiolvasható- Lábai oly gyöngék voltak,
hogy már nem is járt ki lakásáról, Neje többnyire ott kötügotett oldala mellett, de ha idegen jött látogatóba, rögtön
odahagyta a szobát. A rósz nyelvek azt beszélték, hogy az
üreg úr féltékeny, a mi különben nem is lett volna csoda. Arcza
vörös bibiroaokkal volt tele s általában egyike volt a lcgrútabb arezoknak, csak nagy nehezen lehetett rajta fölfe
dezni a szellem bizonyos kinyomatát, a mi rút vonásait né
mileg enyhítette.
Fiatal korában élénk és szellemes társalgó volt, lelke
a mulatságoknak, de okkor már komor világgyülölövé vált,
hallgatag, a ki egyetlen szóval sem mondott többet, mint
éppen moudania kellett,
„El tetszett hozni a kéziratot, köszönöm, alászolgája !tt
— Ez volt rendes társalgásunk.
Egy napon nem volt otthon a felesége, leültetett, sőt
borral is megkínált. Mintegy negyedóráig voltam nála, a
nélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna. Én sem szóltam,
szerénységből azt vártam, hogy ö kezdjen valamit, de bi
zony nem kezdett. Utoljára megsokaltam a dolgot. Fölkel
tem s azt mondván, hogy elég lesz már a csevegésből
meghajtottam magamat. Erre is csak annyit felelt, hogy
alászolgája. Még cl sem mosolyodon. Kedélye is nyomott és
beteg volt s hogy még egészeu el nem fonnyadt, egyetlen
egyszer adta jelét.
Egy tavaszi délután vékony kabátban inoitem hozzá,
pedig odaküuu havasi eső esett és metszöszél fújt. De a
reggel még szép volt s oly meleg, hogy ettől clámitva ifjú
könnyelműségből e/adtam felöltőmet. De a nemezis hamar
utóiért. Dideregve léptem szobájába. Ö észrevett és azt kér
dezte, miért nem veszek (elsükabátot.
— Fogadásból. Feleiéin zavarodottan.
— Hogy hogy ?
— Ma reggel oly meleg szép idő volt, hogy egyik ba
rátommal fogadtam, hogy e tavaszon uem fogok többé fel
öltőt fölvenni.
Erre kissé mégis elmosolyodott, mert kitalálta a va
lóságot.
— Fiatal koromban én is sokszor tettem ily fogadást,
azért adok öuuck egy jó tanácsot: Vegyen megára két in
get, ha vau,
Ez volt egyetlen kedélyes szó, mit valaha tőle halot
tam — de ez is mily rideg!
Mily clctiskoláu mehetett a szegéuy üreg is Keresztül,

Abban vaunak kitűnő, kipróbált főzési reczeptek. minden
féle hasznos háztartási tanácsok, s még, a gyógyításban is
ad annyi útmutatást, a menuyit egy müvei., jó gazdasszouynak tudui kell.
Ekkor belépett a levélhordó s egy csomagot tett az
asztalra
Felbontották. A Magyar Háziasszonyok Naptára volt
az 1886-ik évre.
— Hát naptár is van a laphoz? kérdé a férj,
— Hogyne volna, és még milyen ! Annál mulattatóbb
s & mellett hasznosabb naptár nincsen. Tudod, még ház
tartási könyvviteli táblázatok is vannak benne. Abba beír
hatom egy krajezárig minden kiadásunkat cs bevételünket
s miudig tudom, meunyit szabad és lehet kiadnunk min
denre.
— Az igazán nagyon jó dolog. Hát azonkívül mi
van benue ?
— Nézzük meg,
Lapozui kezdtek a vaskos könyvben.
— Mennyi jó dolog van benne. Nézd csak ! Költemén vek Iuczédi Lászlótól, Dcngi Jánostól. Csáktornyái
Lajostól, l’crényi Kálmántól, Petri Mórtól, Kisteleki Edétől,
Király Kálmáutól, Városy Mihályiéi, Móry Károlytól, Halász
Dezsőtől, még Lauka Gusztáv irodalmunk e jeles reteráuja
is irt bele költeményt. Aztán ez a sok ezikk. Ilt van egy
Síkor Margittól itt Tölgyesi Mihály. Dr. Murányi 4rmin,
V, Gaál Karolin. Murányi Ernő, Lipóvszky Róza, Madarassy
László. Milkó Izidor, Sziklay P. Gyula, Szalmás Arnold.
Kenézy Csatár stb, Hát és az egész évre szóló étlap, kis
szakácskönyv és ez a sok háztartási közloméuy ! No feleség,
most már látom, hogy dicséreted nem volt hiábavaló s be
látom, hogy nyomtatott betű utján is lehet valaki jó
gazdasszouyDe aztán ezen étlap szerint főzd ám ez ebédjeinket,
mert első pillanatra is látom, hogy a legnagyobb Ízléssel
van összeállítva.

Halottak estéjén Selmeczeu az akad. ifjúság a szokott
módon rója le a kegyelet adóját elhalt társai iránt. — A
fáklyásmenet az cvaug. temetőbe vonúl Oszvald Virgil sír
jához, melynél Wauluer Aladár munkatársunk tart alkalmi
beszédet, — Ha az idő és egyéb körülmények kedveznek,
úgy e jeleuet rajzban fog megőrükittetni. Ugyanekkor a pol
gári dalárda és tűzoltóink is kivonúluak a temetőbe.

Mészáros József.

KÜLQNr ÉLÉK.
Azon kéréssel fordulok lapunk azon tisztelt ol
vasóihoz, kik előfizetéseiket ez utolsó negyedben
még meg nem újították, szíveskedjenek az előf. üszszeget mielébb címünkre Selmeczre megküldeni.
Kérjük továbbá azon t. olvasóinkat is, kik az
előző negyedekről hátralékban vannak, sziveskedjenak hátralékaikat még e hó folyamán beküldeni.
Selmeczbányán.
a kiadó.

A körmöczbányai magyar egyesület mint levelezőnk
Írja, folyó hó 25.én Bózer Károly és Várady Lajos rende
zése mellett igen sikerült és díszes zeneestelyt tartott. A
közöuség, mely a föreáliiskola nagytermét zsúfolásig betöl
tötte, minden egyes pontnál szűnni uem akaró tapsban adott
kifejezést ama tetszésének, melyet a közreműködők kiválóan
korrekt szereplőtökkel méltán meg is érdemeltek. A tárgysorozat a következő volt: 1. Weber K. M. Oberon-uyitáuya
Két zongorán nagy precisitással előadta Havas Béla járásbírók szép neje, a szeretetreméltó Bundsmann Adél k. a. Bó
zer Károly és Janieck Ferenc/.. 2. Buday Irén k. a. Szász
Károly „Angyal és ördög" c. költeményét szavalta élénken,
kellő hangszinezcttcl és biztonsággal 3. Sonata Schubert
F-töl'Zo gorán és hegedűn nagy virtuosilássál játszotta: Bó
zer Károly és Bruuncr Foreucz. I. Bózer Káioly zougoráu
magyar népdalaival nemcsak a már előre várt hatást elérte,
hanem megujrázott darabjaival egész onthuaiasmusba hozta
a közönséget, 5. dr. Vcrsényi György a nála megszokott
precisitással ás kitűnő hatással szavalta Kis József „jígota
kisasszony" c. költeményét. f>. Palkovics Emil magyar nép
dalokat játszott hegedűn Pázmány Aurél zougorakisércte
mellett. Pálkovies Emil első fellépésével egészen elragadta
a közönséget; mintha kitűnő cigány állott vo'na előttünk,
oly annyira megnyerte az általános tetszést és a riadó taps
vihart a még egy pár jó darabbal kelletett megtoldania ki
tűnő előadását. 7. Végre Soupc F. „Költő és paraszt" c.
nyitányával a programtn be lett fejezve. Vonós hangszere
ken cs zongoráu előadta Bózer Károly, Palkovics Emil,
Brunncr Ferencz, Schrödcr Károly, Bleissmair Antal. Hlatky
Károly és Jancéck Ferencz tagokból álló egyesületi zenekar.
Az élvezetes estély kitűnő sikere főként B ó z e r K á r o l y
fáradhatatlan tevékenységének cs buzgalmának köszönhető,

A b. bányai takarékpénztár forgalmi kimutatása 1885
évi Szeptember havában. Bevétel: Pénzkészlet Szeptemberhó
1 ón 22799 írt 43 kr. Betétek 15927 frt 52 kr. Váltó leszá
mítolások 174114 -írt 81 kr Váltó leszámítolási kamatok
3835 frt cf9 kr. Jelzálog kölcsönök 18189 frt. Jelzálog köl
csön kamatok 1689 Irt 58 kr. Előlegek 2765 frt. Előleg ka
matai 366 frt 57 kr. Folyó számlák 127046 frt 15 kr. Őszszeseu 366,683 frt fő kr. — Kiadás. Betétek 29295 frt 07
kr. Betétek kamatai 163 frt 69 kr. Váltó leszámítolások
190872 frt 09 kr. Jelzálog kölcsönök 1100 frt. Előlegek
3600 frt. Adók 27 írt 78 kr. Folyó számlák 132959 frt 28
kr- Pénzkészlet Scptembcr 30-án 8665 frt 54 kr. Összesen
366683 frt 45 kr. — Havi összforgalom 724701 frt 36 kr.
Fáklyásm enettel készül az akad. ifjúság, mint halljuk
Szécsi Zsigniond akad. tanárt kitüntettetése alkalmával meg
tisztelni. — A megtisxteié8 ideje még nincs megállapítva,
de valószínű, hogy az ifjúság e hét végéu adózik tisztelete
nyilvánításával, nagy tevékenységet kifejtett tanárának.
Az első hó. Alföldi olvasóink bizonyára csodálkozással
olvassák az első hó hírét ott az enyhe cliina. alatt s tán el
sem hiszik, hogy ma épen mikor e sorok papírra kerülnek,
Selmecxen hó esik. Pedig úgy van. szállóiig a hó pehely
mint előhírnöke a télnek s kísérője annak az erős fagynak
mely múlt éjjel beköszöntött.
Selmecz Erdélyért. A selmeezi bányász s érd. akad if
júsága ismeikedési estélyén Schreiber Ferencz ifj. elnök
lelkes beszédben hívta fel a hazafiságáról ismert ifjúságot,
az erdélyrészi magyar közm. egyesület javára való adako
zásra. A felhívás általános éljenzéssel találkozott s az ifjú
ság és jelen volt tanárai rövid perczek alatt 100 forintnál
uagyobb összeget írtak alá a magasztos czélra.
Hadi szolgálati kedvezmény az épitó iparosok téli
tanfolyamának hallgatói számára. A m. kir. Honvédelmi
Ministerium közbenjárása folytén a Jbudapcst; állami közép
•ipartanodában az építő iparosok számára rendezett téli tan
folyam tanulói, ha még e tanfolyam tartalma alatt soroztai
nak be, a hadi szolgálat megkezdését tanulmányaik be
végzése utánra halaszthatják, Ezen tanfolyamra a beiratások
november hó 9-dik napjáig tartatnak; bővebb felvilá
gosítást nyerhetni a budapesti állami közipartanoda igaz
gatóságánál (.VIII kerület, Főherezeg-Sándor-tór 4-ik szám.)
A s tritz li. Stritzlis jóreggelt-tcl köszönt be szerkesztő
ségünkbe egyik ismerősünk s jóizüket kaczagva beszéli el
nekünk, hogy ma statistikai kimutatást állított össze Selmeczváros stritzli-fogyasztásáról, mely kimutatást ö közölne
is e lapokban, de attól tart, hogy ennek alapján azonnal
megszülemlenék az adófelügyclöség agyában az uj adónem:
a stritzli adó. Ezt ö sehogy sem akarja, tehát nem it közli,
de azon véleménynek ad kifejezést, hogy ma uincs család
Selmcczen, melyben ne stritzlit reggelizőén k. A szolgáló,
a szobalány, az inas stritzlivel inegrakottan tér haza stritzli
reggelire, Megboesáthatlan mulasztást követne cl az a pék,
ki szobalánykuutsaftját e uapou stritzli nélkül bocsátaná el.
Az a megstrizlisittclcuittetett szobalány soha se tenné többé
lábát a fösvény péknek a boltjába. De hiszcu uem is esik
ebbe a hibába egy pék sem, szívesen fizeti ezt az adót mindeuik, mert tudja, hogy vásárlóinak közegeit nyeri meg vele
A korponai szamár és a selmeezi óra. A korponai sza
márról eddig minden kacsaévadban megemlékeztünk, de uem
azért, mintha épen kacsára lett volua szükségünk, hanem,
mivel miudig ebben az évadban sétálgatott át ükelme cse
resznyével. salátával hozzánk. — De amit eddig róla el
mondhattunk, az mind kis Miska ahhoz képest, mit róla
most feljcgyzüuk- Eddig ugyanis csak azt tudtuk íóla, hogy
közel lakván gazdájával a toronyhoz, eltanulta az órajelzést
s ezen tudománya alapján hűségesen kiorditotta a negyed
s egész órákat, sőt néha megelőzve az óraütést, pontosan
jelezte ordításával az órát, mi tagadhatatlan, szép értelmi
erőre mutat. Múlt héten azonban cnuél fényesebben bizonyí
totta be, hogy ö ösztüuszcrüleg jelzi az illőt és hogy öntu
datosan ordít bakteri hivatása szerint és hogy végül tudja
azt, hogy három uem tiz, Egyik selmeezi toronyóia ugyanis
éjjeli 3 órakor megkcrgülvéu azt a hibát követte el, hogy
három helyett tizet ütött. A bakter szamár hűségesen kiséri
ordításával az óra kougását a 4-ik ütésig ; ekkor ulál a hangja 8
gondolkozóba esik. Az óra tovább üt, a szamár még egy
szer boleordit s aztán eluémúl, csodálkozással várva az üté
sek megszűnését. Mikor az óra a tizet elütötte, abakterszamár mintegy ölnyirc volt már fekhelyétől, Nyugtalankodása
aztán sem csillapult, sőt feltehető, mikép még most sem fér
az ö szamárfejébe az, hogy a selmeezi óra 3 órakor tizet
üt Minthogy a történtek engem érdekeltek, megfigyeltem
egy óra múlva, vájjon fog-e ily csalódás után a szamár or
dítani s úgy találtam, hogy négy órakor is megfelelt bakteri
kötelmeinek s pontosan kiorditotta a négyet. Szó a mi szó,
bizony uciu ártana ezt a sokszor emlegetett szamarat komo
lyabb megfigyelés alá venni, tán nem lcunc épen kedvezőtlen
Bálámnak eme türelmes paripájára nézve Ami ítéletünk s
nem csodálkoznánk többé oly nagyou a jó ucapliaikon, kik
szamárnak, mivel ez az emberiséget a szölömetszóste meg
tanította, szobrot emeltek.
A „Nép Kertesze" ez, szaklapot, c 29 év óta fennálló
pomologiai közlönyt Sclmcczbnnya sz: kir. város törvényha
tósága 15 példányban reudcltc meg a tanítók részére. Ez
intézkedés üdvös voltáról más alkalommal fogunk szólani.

Báli hir. A solmeczi bányászati és erdészeit akadémia
első éves hallgatói ugyancsak készülflduek báljukhoz, me
lyet november 21-éu foguak megtartani. Az általános érdeklődés a bál iránt, egy az előbbiekhez sikerre teljesen ha
sonló mulatságot jósol nektlnk. Balogh Laci zenekara is
nagyban tanulja az uj nótákat, kerlngöket, négyeseket és
más tánczokat. hogy újdonságokkal lepje meg a báli közön
séget. A meghívók a jövő hét folyamán fognak kiadatni.
Ha valaki tévedésből meghívót nem kapna, de rá igéuyt
tart, szíveskedjék igénvét c lapok kiadóhivatala utján a bál
bizottsággal tudatni, hogy ez e tekintetben intézkedhessek.

phásisát. Visszahozza emlékezetünkbe szabadságharezuuk ró
zsás hajnalát, hogy az ahsolutismus sötét foltjait annál élén
1 kebben feltüntethesse ; meglepő részletességgel tár elénk
oly darab történeteket, melyek a felvidék társadalmi hely
zetének megvilágositása mellett, nem csak Bars s vidé
kének kegyeletos emlékeit képezik, hanem hüségéuél fogva
hazáuk történelmére nézve becses adatul szolgálnak. A mU
körülbelül tizennégy iv terjedelemben vcliu-papiron novem
berhó folytán fog mcgjeleuui; ára fűzve 1 frt 20 kr. vá
szonba kötve 1 frt 80 kr. Kiadja Nyltrai és társa Léván.

Gömöry Sándor ministeri bányamérnök október hó
21-én érkezett Besztcrczebányára hivatal' s teendőiben, ugya
naz nap délután a czukrázdában a fekete kávé mellett hir
telen rosszul lett. A czukrázdából szállására, a „Rák** ven
déglőbe vitték, hol 22-ki éjjel meg is balt A szerencsétlent
szélhlidés érte 8 bár az orvosok mindent elkövettek, nem
lehetett rajta segíteni.
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Három inas a ki órát akart! Múlt hét folyamán tör

tén Beszterczebányán. hogy három inasnak kedve kereke
dett „órát viselni.1* Kettő „pék** volt s c kettő szerzett egy
„lakatost.** A pékek meg csinálták kovászból a bolt kulcsá
nak lenyomatát s a lakatos inas megcsinálta a kulcsot. Be
is mentek szépen — éjjel az órás műhelyébe s mindegyi
kük el vitt egy —egy rósz órát. De hát Inásnapra oda volt
az „óra dicsőség,1* mert elfogatván, sem pénz. sem posztó.**
Most a hűvösön ülnek.

Lopusny Samu,
414.

polgármester.
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Érdekes Heckscher Sámuel hamburgi ezégnek mai szá
munkban foglalt Szerencse jelentése. E ház oly jó hírne
vet szerzett magának pontos fizetéseivel, hogy lapunkban
foglalt mai hirdetményére készséggel figyelmeztetjük t. ol
vasóinkat,

o

0_

Helyiség változtatás!
Van szerencsém a n. é. közönségnek
becses tudomására hozni, hogy

IRODALOM.

könyvkötészetemet

Szépirodalmunk egyik ága sem örvend napjainkban
oly virágzásnak, mint az elbeszélő irodalom. E/.t főleg a
magyar társadalom hatalmas fejlődésének köszönhetjük, mely
a figyelmes szemlélőnek lépten-nyomon a legérdekesebb tár
gyakkal kiuálkozik. T o l n a i La j o s és Mi k s z á t h K á l 
má n voltak azok, kik e társadalmi mozzanatokat az iroda
lomnak moghóditották : amaz széles körben, bámulatos jellem
ző erővel és sójtoló szatírával, ez kedves gyönyörködtető
humorral. Nyomukban halad egész újabb elbeszélő költésze
tünk. Sajnálatunkra azonban eddig még nem volt lapunk,
mely minden e törekvéseket egyesítve az elbeszélő irodalom
nak és ezzel együtt az uj Magyarország képét tárná elénk
Annál kellemesebb meglepetést szerzett nekünk egy szépi
rodalmi vállalat, mely elérte azt, a mi mindeddig mé_' nem
sikerült- regény és bcszély irodaltnuuk tükrében a múlta,
valamiut a jelen társadalmi mozgalmakat teljesen és iiiven
bemutatni. Ez eszmét a„GondUzö“-ben látjuk megvalósítva,
mely derék szépirodalmi hetilapnak éppen Tolnai Lajos a
füraunkatársa és melyben Mikszáth Kálmán „A képviselőim
karzatáról** czim alatt közli annyira kedvelt rajzait. A GondUzö„ II. évfolyamának előttünk fekvő 4 első száma egyszerre
barom eredeti regénnyel indúl meg: „Az utolsó kuruczvilág„
történeti regény 3 kötetben kitűnő regényírónktól Abonyi
Lajostól „A vér hatalma„ mely egy korszerű pro léniát
fejteget, Beniczkyné Bajza Lenkétől és „CLiricsári Bertalan
úr Ö méltósága** cziinll társadalmi regényt Vértesi Arnold
élénk tollából. Költeményekkel találkozunk legjelesebb lan
tos költőinktől u, m. Vajda János. Kiss József, Eudrödi
Sándor és Revicziki Gyulától. A kisebb bcszély és rajz igen
gazdagon és mintaszerűen van képviselve Mikszáth Kálmán
említett rajzsorozata, 1’. Szathmáry Károly „A helybehagyott
ember**, Szana Tamás „Magyar költők szerelme** Tóth Jó
zsef „A tilos „, Jakab Ödön „Összeromlott élet**, és Tolnai
Lajos „Az első eszménykép-* sat. dolgozatai által. A lap
érdekességét és változatosságát növelik Belot egy rendkívül
érdekfeszttő regénye fraucziából lorditva. és az ismeretter
jesztő czíkkck, mulattató apróságok, talányok sat. A„GondUzö“ megjolen minden vasárnap három tömött ivén, Kiadója
.Székely Aladár Budpesteu. Előfizetési ara negyedévre 1 irt
50 kr, Legjobb lekiismercttel ajánlhatjuk e hazafias szelle
mű, szépirodalmunk színvonalán álló kitűnő vállalatot min
denkinek, ki lelket emelő és képző olvasmányoknak örven
deni tud. A kiadó mindenkinek ingyen és bérmentve szol
gál mutatványszámmal, ki e vegc.t levelező lapon hozzá
fordul.
Mácsai Lukács „A F e l v i d é k T á r s a d a l m i K ör é b ő l , 1835—1885 kapcsolatban a lévai casinó történeté
vel** ezim alatt bocsájtja közre vidékünk társas életének
közel félszázadra terjedő, nevezetesebb mozzanatait. Barsvármegyében ez idöazerint alig van hivatottabb, ki annyi
közvetlenséggel szólhatna a társadalmi élet jelenségeiről,
mint e mű szerzője, ki 40 évre terjedő közpályája alatt át
élte úgyszólván társadalmunk életnyilváuulásainak minden
Nyomatott a „Seimeczbányai Híradó- gyorssajtóján.
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Broznóbánya szab. kir. város közhírré teszi, hogy a
tulajdonát képező erdőkben 1880 évi november hó
16-tól 1889 évi november hó 15-ig. azaz három szakadat
lanul egymásután következő éven át, áruként kihasználandó
körülbelül nyolezezer tömkübméter épület- és müszerfa tövőu
az erdőben 1885 évi novembor hó 4-én d. c. 10 órakor
írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyilvános
árverés utján cladatni fog.
Venni szándékozók ezennel
felhivatnak, miszerint
2500 frtnyi bánatpénzzel ellátva fenti időben a város tanács
termében megjelenni szíveskedjenek.
írásbeli zárt ajánlatok fent megjelölt bánatpénzzel és
50 krros bélyeggel ellátva az árverés megkezdése előtt ár
verező bizottsághoz benyújtandók.
Árverési és szerződési feltételek a városi irodában
hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Breznóbányán 1885. évi Sepfémber hó 21-én.

A M K. E. Szitnya osztálya azon t. tagjai, kik a 1.
évi tagsági dijaikkal még hátralékban vannak, felkéretnek
ezeunel, hogy azokat November 15-ig annál is inkább meg
fizetni szíveskedjenek, mivel az anyaegyeslilettel a végelszá
molást eszközölnünk kell.
id. Tirts Rezső
Tibély Ágoston

f. é. november hó 1-töl az uj akadémiai
palota (Fritzház) földszinti helyiségébe a
Vankovitsházzal szemben helyeztem át
A n. é. közönség támogatását kérve,
tisztelettel vagyok
Selmeczbánya 1885 évi okt. 28.

Tornán Ágoston.
- p

könyvkötő.
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Hirdetmény.
Besztercebányán a felső utcában, közel az indóházhoz egy emeletes, jó karban való ház szabad
kézből eladandó.
A földszint áll egy nagyon látogatott korcsmá
ból és 2 félre számított szép lakosztályból nagy pin
cékből, istállókból és kertből. Az udvar igen tágas
és netaláni építkezésre alkalmas területtel bir.
Az első emelet 3 szép és nagy lakosztályból áll.
Ebben a házban egy sör és pálinkafőzőé is van,
— a tulajdonosnő eladna ezen házzal együtt egy
szersmind körülbelül 10 holdból álló és a legjobb
dűlőben, közel Beszterczebányáboz fekvő szántóföld
jét is.
Közelebb tudósítást ád a tulajdonosad a 199.
sz. felső utcai házában
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Paschko Anna.

Haupt-Gewinn

evont

500 ,0 0 0 Mark

GlücksAnzeige.

,

Die Gewinne
g a ra n tirt

jJer Staat.

Einladung zűr Betheiligung an den

Gewinn-Chancen
iler vöm S ta ate H am burg garu n tirto n grossen Gelü-Lotterie
in w elcher

9 Millionen 880,450 Mark
siche r gewonnen w erden miissen
Die G ew in n e dicsér v o rth e illia fte n G elü-Eotteriu, welche
plangemas* nur 100,000 Loose
Itliiilt. Kinti folgondo, nSinli
Dur g rŐ N w Ic Gewinii U ev. 5 0 0 , 0 0 0 M aik.

Prümie 300,000 Mark
26 Gewinne n I0.000M trk
1Gewinn á 200.000 Maik
56 Gewinne á 5000 Mark
2Gewinne úlOO.OOO Mark 106 Gewiune á 3000 Mark
1 Gewinn á 90,000 Mark 253 Gewinne á 2000 Mark
1 Gewinn á 80,000 Mark 512 Gewinne á 1000 Mark
2 Gewinne á 70,000 Mark 818 Gewinne á
500 Mark
1 Gewinn á 60,000 Mark 150 Gew. á 300, 200, 150 M.
2 Gewinne á 50,000 Mark 3Í720 Gewinne á 145 Mark
I Gewinn á 30.000 Mark 7990 Gew. á i24. 100, 94 M.
5 Gewinne á 20,000 Mark 8850 Gew. á 67, 40, 20 M.
3 Gewinne á 1,5000 Mark im Ganzén 50,500 Gewinne
und kmnmen solclie in wcnigcn Monaten in 7 Aotlicilungen zűr sicheren Entseheidung.
Dér H a u p tg e w in n 1-tor Classc betragt 5 0 ,0 0 0 M. stuigt
iu dér 2-ten Cl. auf 0 0 ,0 0 0 M.. in dér 3-tou auf 7 0 , 0 0 0 M.,
in dér 4-ten auf 8 0 , 0 0 0 M , in dér ö-ten auf 9 0 OOO M. iu
dér 6-ten auf 1 0 0 , 0 0 0 M„ in dur 7-tuu auf 2 0 0 , 0 0 0 M und
mit dór P rü m ie von 3 0 0 0 0 0 M. uvunt. a u f 5 0 0 . 0 0 0 M.
F ü r die e r s tc C l c w i i i i i z i c l i u i i g . welclio a m tlic h fost
gHRtellt, kentet

das ganze Originalloos nur 3 Gulden 60 kr.
Ö W oder 6 Mark.
das halbe Originalloos nur I Gulden 30 kr.
Ö. W. oder 3 Mark,
das viertel Originalloos nur 90 kr. Ö. W.
oder I V, Mark.
und werden diósé vöm S ta a te g a r a n t i r t e n ({rigim il-L oose
(keinu vorbotuuen Proinessou) mit lieifiigung dós O rig ilia l P lá 
non, g é g é n f r a n k ir te K in se n d u n g tles B e tr a g o s odor gégén
P o s tv o rs c h u s s selbst uaeh den e n tfe rn tc s te n G e g e n d e n von
m ir v e rs a n ü i.
Joder dur betheiligtou orbiilt von mir nacli staltgebabter
Ziehuug so fo rt die a m tlic h e Zielniugalistu u n u u fg e fo rü e rt zu
gé saudt.
P lá n mit S ta a ta w a p p e n . woram Einlagon mid V ertbeilung
dér G ew in n e auf die 7 Classen ursiclltliah, versendo im V u rttu s
g ra tia .

Dis Auszahlung und Vsrsendung dér Ecwinngsldsr
erfolgt von m ir d ire c t au die Interessentcn p ro m p t nnd
u n te r s tre n g ste r V ersch w ie g e n h e it.
■ X * Jede Bestellung kaim mán einfach auf ciné Posteinzahlung8karte oder per recom m andirte n B r ie f

8 A jánlatok : A gentur des
* Heinrich Schalek, W ien
x
cim alatt küldendők.
X 416 1— 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

maciién.

f i X * Mán wende sich daher m it den A u ftrá g e n dér
nahe bevorstehenden Ziehung halber, sogleich.
jedoch bis zum

20. November d. J.
ve rtra u e n s v o ll an
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SÁMUEL HECKSCHER senr.,
Banquier u. Wccbscl-Coinptoir in HAMBURG.
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Üzletnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség be
cses tudomására adni, hogy Sclmcczen a
a Baumert.féle házban a Szőlő fogadó átellenében

hentes üzletet
nyitottam, melyben íriss sertéshús, Só
dat', kolbász, zsif, füstölt hússal stb.
mindenkor szolgálok.
A n. é. közönségnek becses figyel
mébe ajánlottan, tisztelettel vagyok

VEREBES JÁNOS,
1

gxx<xxxxxxxxxxxx><x9

M iriazelli
gyomorcseppek,

1

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,
és felülmúlhatatlan: étvágyhiány, gyo
morgyeugeség, rósz szagú lehellet, fefuvódások, savanyú böfögés, kolika
gyomorhnrut, homok- és lmgykő fejlő
dés, gyomorégetés, túlságos nyálkakép
ödés. sárgaság, undor, főfájás (gyomorrontás esetéül gyo
inorgörcs, dugulás étel és ital túlságos élvezetéből credo
gyoinorbajok, giliszták, lép- és máj bajok, aranyér ellen
Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 k r .
Központi raktár: C. B rady „a Védangyalhoz1* czim zett
gyóg yszertára Krem sierben (Morva orsz.)
420
Kapható minden júhirfl gyógyszertárban Osztrák-M agyarlionban-

Kiadó a „Sclraeczbányai Híradó** könyvnyomója,

