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Az erdélyrészi magyar közművelődési egyesü
let előkíszitő bizottsága beszámolván nyolcz havi 
működéséről, e beszámolóját a nyilvánosság elé bo
csátotta, felkérve bennünket is annak közlésére.

Az adatok, melyek előttünk fekszenek f. é. 
aug. 31-éig gyüjtettek , azóta már tetemesen gya
rapodott az egyesület erkölcsi és anyagi ereje, te
hát a jelenlegi állapot még kedvezőbb a most ki
mutatottnál.

A hazai journalistika sokkal bővebben foglal
kozik az egyesülettel, semhogy róla ezúttal sokat 
kellen ebeszélniink, azért az egyesület alakulásának 
érdekes történetét teljeseu mellőzve, csupán a szám
adatokat idézzük, melyek anyagi erejét tüntetik fel:

Kibocsátottunk öszesen 5214 gyüjtoívet, melye
ken a beküldési határidő a 2000-iken kezdve decz. 
végére tétetett. Visszaérkezett már 'U rész -1316. 
A visszaérkeztek közt van valami írva 7»-ad részen 
— 843 íven, üres 473 ; összes kibocsátott iveink
nek e szerint 15%-a jött vissza eddig akként mint 
a bárka kibocsátott galambja olajággal. A maximum 
mely egy ivre íratott a br. Bántfy Zoltánné ünagy- 
sága 1698 sz. ívén van, közel annyi forinttal ; a 
minimum 50 kr- 1159 sz.íven.

A legnagyobb gyűjtés, mely egy testületből 
bejelentetett a magy. kir. államvasutak kolozsvári 
üzletvezetőségeé,összesen 6342 írtta l; ív nélkül egy 
személyben ifj. gr. Teleki Domokos szerzetté a 
legislegnagyob összeget, nem kevesebb, mint 17200 
frt. értékben.

Hatóság részéről Kolozsvár városa a leg
nagyobb áldozó törvényhatósága, 5000 forintot sza
vazván meg.

Általában Kolozsvár városa hatóságában és 
nemes polgárságában a magasztos dóm legóriásabb 
alap-szegelet kövét tette le, területéről 27 ezer forint 
körül történvén felajánlás, tehát majdnem minden 
lakóra 1—1 forint.

A Királyhágón túlról szintén az egész első 
cyclusra felszámítva 22 ezer forint körül Íratott alá, a 
hatóságok megszavazásai után a pártoló tagsági 
a túlnyomó.

Megemlítjük közben, hogy legnagyobb jelent
kezés aug. 18-án volt, midőn egy nap 15000 frt.

; aláírása jelentetett ne ; Szent lstván napján 250 üres 
i ív jött vissza az egyik legnemeseb élethivatás vi- 
1 selőitől.

Pontos névsort, adni, most midőn az ivek ro
hamosan érkeznek s némelyik már valamelyik vá- 

j lasztmány listájában szintén beterjesztetett, alig 
! lehet. A szabatosan kiirt nevekből azonban mégis 
1 összeállítottuk az itt jövő adatokat.

Van egyesületünknek — mint a kinyomott és 
; szétosztott névsor mutatja összesen 24 örökös és 

719 alapitó tagja. Ezek közt 5000 frtos 1. 2000 
1 frtos 1. 1000 frtos 12, 817 frtos 1. 1, 800 frtos

1. 700 frtos 1, 500 frtos 42. 300 frtos 11, 271 
frtos 1. 250 frtos 206 frtos 1. 200 frtos 20, 180 
frtos 2, 150 frtos 1, 148 frtos 1. 135 frtos 1, 115 
frtos 1, 102 frtos 10 kro.s 1 és 100 frtos van 643; 
a minimum 100 frtos ; az összes aláirt alapítványi 
összeg 125,654 frt 10 kr.

Bejelentetett eddig rendes tag, ki 10 fi*tót 6 
évre előre lefizet 876, ki évi 2 frtot fizet 2833, kü
lönleges rendes tag ki több forintott fizet 73 : ezek 
szerint egyesületünk rendes tagjai száma e pillanat
ban 4670 ; tekintettel azonban, hogy az utolsó pil
lanatban is érkeztek ivek, a beérkezett és aláírást 
tartalmazó 843 ivén átlag 5000-re tehető már is 
egyesületünknek türzshada. Pártoló tag aláiratkozott 
összesen 890.

Fölszámítva már most van egyesületünknek az 
összes alapitó s örökös tagok után 115.654 frt 10 
kr. várandója; a 10 frtos tagok után 8760, a 2833 
rendes tag után évente 5666 frtja, vagy 6 évre 
56660 frt. A pártoló tagoktól bejön az első évben 
888 frt. három esztendőre 2664 frt.

Lesz hát egyesületünknek az első évben az 
alapítványi befizetéseket vagy ezek kamatjait kivéve 

I 15354 frtja, az egész első cyclusra ugyancsak az

alapítványok nélkül, adományokat nem számítva, 
6808 4 frtja

• Összegezve tehát- 3 hónap alatt biztosíttatott 
egyesületünknek már is 183,738 frt. s ha ide vesz- 
sziik a már kibocsátott 600 drb. bárczakönyv érté
két 30000 írtban, s mintegy 2500 frt. adományt az 
első három hónap ajánlati s behajtható eredménye 
216,238 frt. Befizettetett belőlük felszólítás, kérés 
nélkül 61000 frt.

Ez adatok után röviden kimerítettük számadá
sunkat. Biráink előtt állunk, a nemzet előtt állunk. 
Ítéljenek, jól dolgoztunk-e V Távozó előcsapatnak 
azonban talán megengedhető, hogy a teljesített kö
telesség fölemelő öntudatában távozzék, végső sza
vában is csak egy imát rebegvéu : Isten áld meg 
a magyart !

Séta-hangverseny Beszterczebáuyáa,
A beszterczebáuyai magyar színészetet pártoló egye

sület választmánya múlt héten megtartott Ülésében elhatá
rozta, hogy az egyesület pénztárának gyarapítása céljából 
jótékonycélu mulatságot rendez s a bcszteiozcbányai fiatal
ságnak a rendezésben való részvételre leendő felkérésével 
az egyesület elnökét megbízta. Nagyságos Scholtz Rezső 
osztálytanácsos ur ennek folytán folyó évi novemóer hó 
3-áoak délután 4'í, órájára értekezletre hivta íel a fiatalsá
got. Az értekezletre megjelentek a sziupártoló egyesület e. 
i. elnökén ki vili : Ben le Attila,. 0 iászár O.tó. Eiger Antal, 
Hodatcuy cs. kir. főhadnagy. Kármán, Marcsis János, Ma
rék cs. kir. főhadnagy, Medveczky Győző, Milch, Puschmann 
Ödön, Puschmann Géza, Rippcly, Ifj. Selymessy Sándor, 
S/.akmáry Fereucz, Strakoviczky Kálmán, Szulyovszky in. 
kir. honv. főhadnagy, Valter, Voisz Gyula és Zarcczky urak. 
Miután az elnöklő köszönetét mondott a megjelenteknek, az 
értekezlet Kimondotta, hogy a sziupártoló egyesület által 
elhatározott célra mint rendező bizottság megalakult, s en
nek elnökéül egyhangúlag nagyságos Scholtz Rezső úr, al- 
elnökükül Marcsiss János és II tdateny főhadnagy, jegyző
kul: Sztrakoviczky Kálmán és ifj. Selymessy Sándor Jurá
kat megválasztotta Hosszabb tárgyalás után, melynek folya
mán a rendezendő mulatság minősége iránt többféle indít.

Felelőn H/.eillesztők :

VÖRÖS F ERENCZ 

DVIHALLY EMIL.

Klüíl/.etÓMÍ á r a :
Egész évre • . . fi frt — kr.
Fél évre . . . . 2 „ 60 „
Negyed évro . . 1 „ 25 „
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A Magyarországi Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coburg-Gothai Fülöp Ö királyi fensége védnöksége 
.• ? alatt álló Szittnya Osztályának közlönye.

H iv a ttlo s  h ird e té se k  d ija :

100 szóig 2 fi t., ezentúl minden 
megkezdett száz szónál f>() kmtl 

több.

Megjelenik vasárnapon, 
Selmecz-. Beszterczebányán 

és Ipolyságon.

Fényes beszámoló.

■A „FELV ID ÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.

A múltból a jelennek.
(Egy leányka emlékkönyvébe).

1.

Egylltt bolygtuuk elmerengve 
Sötét lombos fák alatt;
Kis kezed kezembe téve 
Nem volt nálam boldogabb . . . 
Azt kérdeztem, bogy szeretsz-e V 
Válaszod boldoggá tett . . .
Pedig a lomb azt zizegte:
Ne bigyjek én teneked !

Fejed a keblemre liajtád,
Arczom érte szén hajad,
S mind, mi égi gyönyör cs vágy 
Egyesítő ajakad.
Azt hittem, hogy többé éltem 
Boldogtalan nem lebet . . .
Pedig a lomb azt beszelte :
Ne hlgyjck én teneked !

S újra járok elmerengve 
A lombvesztett fák alatt,
És a múltra emlékezve 
Szemeimben könny fakad . . .
S a mig sirok szivszakadva 
— Úgy fáj bütclcnségcd, — 
Minden, minden azt susogja :
Kár volt hinnem te néked ! .

II.
Te tépted szét azt a köteléket,
A mely lelkeinket összefűzte . . . 
Legyen úgy! Az okot nem kerestem 
A mely csalfa lelked erre űzte !

Igyekszem most feledni a múltat 
És kaczagom, bogy kaczag a világ!

Pedig sirok, úgy vérzik a szivem,
Ha néha, néha goudoiok rcád !

III.
Szerelmünknek letűnt napja,
Varázsának elmúlt fénye ;
Azt sem hinuök, hogy igaz volt,
Ila a szivünkben nem élne.

Hogyha néha találkozunk,
Alig-alig látjuk egymást - . .
Te kerülöd, én sem máskép, —
Azt a sértő találkozást.

Hanem a mikor nem látják 
Szemeidben künuyck égnek . . .
— Nem is hiszi azt már senki —
Te is siratsz, cn is téged.

IV.
Csendes éj volt, az ég derült,
A szellő lágyan suttogott ;
Szép arezodra holdíény terült,
Ragyogtak fenn a csillagok.

El azt beszelte mindenik :
„Mily édes is a szerelem .
Hogy az cnyim lősz holtodig 
Ekkor mondottad azt nekem.

És látod, látod kis leány,
Nem szemrehányás, csak panasz,
Nem telt egy óra cl talán,
S te—másnak mondtad ugyanazt.
(Suimooü,) Dávid Béla.

„Két csók.“
(Folyt.)

Kimúlt a nyár, s még nem jöttek cl azok a napok, a 
miket őszi napoknak nevezünk. Egy olyan uapon. a me
lyen a nyár haldoklik, Albert kiment Patakfalvára. Mióta 
elvált Auuától csak ott tudta kedvét találni. Az öreg Fehér-

völgyi nagyon szerette a jó fiút s gyakran mondogatta „hej 
öcsém, ismertem anyádat még leánykorában — szép lány 
volt, az Isten nyugasztalja mog.“ S az öreg ngy tudott lel
kesülni, lehet hogy oka is volt rá.

Gizella mindig komoly volt, úgy félt, hogy ki talál pat
tanni egy szikra abból a tüzből, mely felgyúlt, hogy szivét 
üsszeégesse Gyakran sétáltak a kertbeu, a virágos ágyak 
kanyargó utait bejárva cs az a halvány arczu itjn oly szé
peket mondott a virágokról, oly bobókat, de Gizella nem 
nevetett rá. Elmondta, hogy a féuy szirom hűtlen lett a 
parlag rózsához, gyüuyürü kedveséhez s a büszke fehér ül- 
jomot akarta feleségül venui s a nászéjen a hűtlen gyilkos 
is lön : a szegény parlagrózsát vérébeu lelek s ebből a vér
ből az égő szerelem lett.

Gizella úgy cl tudott gondolkozni és Albert úgy nem 
tudta c lányt megérteni.

Most is ott sétálnak a kertbeu, Gizella most is szóta- 
lau komoly és c komolyság Albcrtrc is ráragadt. Ez is egy 
neme a sympatbiáuak. Hiába vette elő világregéit, azt a 
fagyos mosolyt semmikép sem tudta felolvasztani. Azok a 
szobrok is ilyenek, melyeknek ajkaira a véső ad mosolyt 
nem a lélek, cs oh keserv, a világon csak egy szobor, — a 
Galathca tudóit lélcktöl átmclcgüiui.

— Gizella, mondja csak. de őszintén, mikor velem
van, mindig édes anyja jut eszébe ? s ha igen, adjou felvi
lágosítást, hogy értsem azt, mert Anna mindig a vig mo
solygó Gizelláról beszélt nekem. V agy-------na mondja
csak igazán, nem untatja-e jelenlétem ? ha nem, úgy örül
jön, mert holnap már távozom, cl messze messze szülőföl
demről.

— Albert, hát érdemiem én Öntől c hideg gyanút, 
lássa egy idő óta természetemmé váll a komolyság s ha 
Auua előtt olykor vig vagyok, bigyjc meg olyaukor min
dig természetemtől térek cl.

— Bocsásson meg édes Gizi, de én ncin hiszem, kegye
det báutja valami — cs éu nem is tudom még csak el
képzelni sem, hogy mi, s azt még iukább ucm tudom el
képzelni, hogy egy jó barátja előtt, bezárja az utat. a vi
gasztalás előtt. Higyjc meg ez rosszul esik nekem. Hanem 
hagyjuk ezt, m >udok egyebet; tapasztalta úgy-c, hogy jó 
barátoknak semmi sem esik oly jól, mint egymásról cs egy-



vány vettetett fel, a bizottság; elhatározta, hogy f. évi novem
ber hó 14-én esti 8 órakor a takarékpénztár dísztermében 
tánezmulatsággel és mulatságos sorsjátékkal és közös vacso
rával egybekötött „sétahangvcrsenytu rendez választékos 
műsorral és Lajos Toui zenekarának közreműködésével. A 
belépti dij szcmélyeukint 1 írtban, a sorsolási jegyek ára 
darabonkint 10 krajezárban lett megállapítva. Elhatározta
tott továbbá, hogy a sorsjegyeknek az estély folyama alatt 
leendő elárusitásánál szives közreműködésre a mélyen 
tisztelt hölgyközönségből többcu felkeressenek, s a höl
gyek felkérésére egy szllkebb körű bizottság választatott. 
Nehogy a sorsjátéknál kisorsolandó tárgyak beszerzése a 
bevétel nagy részét koczkáztassa, elhatároztatott, hogy a 
nagyérdemű közöuség is felkérsssék, bármi csekély értékű 
lehetőleg tiéfás nyereménytárgyak ajándékozására. A sors
játéknál a fösűly arra van fektetve, hogy nagyobb számú 
értékes nyeremény tárgyon kívül lehetőleg tréfás tárgyak 
kerüljenek sorsolás alá, hogy a mulatság annál kedélyesebb 
legyen. Általában a rendező bizottság mindent megtesz, hogy 
a jótékony célon kívül a jól mulattatás célja is biztosítva 
legyen, hanem a teljes siker csak úgy lesz elérhető, ha a 
nagyérdemű közönség a siker előmozdításában nagyszám
mal való szives megjelenés által résztvesz.

F e l k é r e t i k  ez u t ó n  is  a N a g y é r d e m ű  Kü- 
z ö n s é g ,  hogy miuél több, habár csekély értékű n y e  r e 
m é n y  t á r g y a t  a j á n d é k o z n i  s z í v e s k e d j é k  a 
jótékouyczélu sorsjátékra, mely szives adományait méltoz- 
tassék vagy a rendező bizottság elnökéhez vagy bár mely 
tagjához elküldeni. A szives ajándékozók iránt előre is a 
legforróbb köszönet uyilvánittatik. N a g y é r d e m ű  K ö 
z ö n s é g !  A cél, melynek érdekében ezen sétahangverseny 
rendeztetik, olyan, melyet, nem lehet eléggé a n. é. közön
ség pártfogásába ajánlaji. A beszterczebányai és zólyomme- 
gyei tisztelt közönség sokszor bebizonyította, hogy magasz
tos, hazafias és jótékony célokért lelkesedni cs a közérde
kekért nagy áldozatokat is hozni tud. Most nem kívánunk 
nagy áldozatokat, csak jóakaratot; a belépti dij ezért lett 
csak kis összegben megállapítva. Hogy pedig a szükségtelen 
fényűzés elkerülve legyen, felkéretik a mélyen tisztelt 
Hölgyközünség, hogy a séta hangversenyre csak minél egy
szerűbb, házias öltözetben jelenjék meg ! és a sorsjegyek 
elárusitásánál is közreműködését ne tagadja meg. A közön
ség jóakaratához appellálunk s azon reménnyel kecsegtetjük 
magunkat, hogy a siker cl nem marad. A rendezőség.

Egy amerikai magyar jó tauácsa.
E jó tanács nekünk szól magyaroknak, de okul

hatnak belőle azok is, kik minduntalan a „külföld“-et 
szeretik emlegetni, mint mindenben példányképet s 
nagyon hamar megorrolnak azért, ha itt-ott egy kis 
magyarosítással lépünk fel.

Amerikában élő vérünk Magyar Mihály ezeket 
mondja egyebek között az Amerikai Nemzetőrben :

Nálunk — mit a világon egy nemzetnél sem találhatni 
— a városok a községek neveit lefordítják idegen nyelvre,

és használják azt a közéletben is ; kereskedőink a külföld
del idegen nyelven leveleznek még akkor is, ha az össze
köttetés külföldi érdekébeu történik; termékeink n é m e t  
néven küldetnek a külföldi piacokra; hazánkban, bár tör- 
véoy8zerüleg a magyar nyelv a hivatalos, még is h i v a t  a- 
l o s  okmányok, s z e r z ő d é s e k  stb. más nyelven is szer
kesztem ek ; ha idegen jön közénk, akár látogatóként, akár 
keuyerkeresés végett; ha máskép nem lehet törjük az ide
gen nyelvet, csakhogy küuuyitsük dolgát; mindennek ter
mészetes következménye az, hogy a külföld előtt kevés a 
tekintélyűnk és ha véletleuül eszünkbe jön az Idegen előtt 
saját hazáukbau anyanyelvűnk jogát érvényesíteni akarni, ö 
érzi magát jogában sértve.

Az amerikai, hazájában hűen ragaszkodik nyelvéhez és 
még ha talán bírja is az idegen nyelvet, bizony követeli at
tól, hogy itt igyekezzék az angol nyelvet megtauului; nem 
is igen boldogulhat itt valaki anélkül; nem csak hivatalt 
uein, de az augol nyelv ismerete nélkül, magányosoknál is 
alig lehet állomást nyerni; az iskolában az oktatási nyelv 
az augol, hivatalos nyelv az angol, mindenféle okmányok
nak ezen a nyelven kell szerkesztve lenni, és ha magányo
sok talán anyanyelvükön is fogalmaznak, egyet vagy mást, 
ha törvény elébe kerül az, mulhatlauul szükséges hiteles an
gol fordítást mellékelni, mert a bíróságok csakis az egy tör
vényes nyelvet ismerik el és igy kénytcleuitvc vau az ide
gen odatörekedni, hogy ezen uyelvet mielőbb elsajátítsa.

De másrészt kormány úgy mint magányosok, iniudeu 
módon könnyítik a megtanulhatást. módót és alkalmat nyújt- 
váu minden egyesnek arra. Itt van a sok iskola fetnöttok 
részére is, hol ingyen oktatunk ésjhogy a szegény munkás 
is részesülhessen ezen jótéteményben, vauuak e célra esti 
iskolák; minden nagyobb városban találhatók a nyilvános 
könyvtárak, hol mindenki iugycu gyakorolhatja magát a tu
dományokban.

A magáuyosok is mindenkép segédkezet nyújtanak c 
tárgyban az újonnan érkezettnek ; az amerikai neiu gúnyol 
ki senkit hibás angol kiejtéséért, ellenkezőleg készséggel 
oktatja, a legkisebb előmeneteléért megdicséri s biztatja : 
szívesen fogad mindenkit polgártársának, söl örül annak ha 
a bevándorló mielőbb igyekszik az itteni polgárjogot meg
nyerni ; cunck következtében a bevándorlók nagyobb része 
már egy év alatt annyira halad az augol nyelvben, hogy 
legalább megértetheti magát és ha ő talán nem sajátítja is 
el soha tökéletesen, gyermekét bizonyosau amerikai honpol
gárnak neveli; ezen birodalom nagy részt ennek köszönheti 
gyors felvirágozását. tekintélyét és hatalmi állását; kövessék 
hazánkban e példát és néhány évtized múlva érezni fogják 
annak üdvös hatását.

Magyar színészet Besztercebányán.
I—eh) Ok. 2(3. Az okos bolond. Vígjáték 3 szakaszban, 

irta Szigeti A darab a szerző gyengébb munkái közzé tar
tozik : ötletei s clcci már megjelenése előtt sem voltak is
meretlenek ; nyelvezete sem viseli magán e azon társadalom 
bélyegét, melybe a személyek tartoznak i  bonyodalmak s 
kifejlet létrehozóját íMezey Laura) Bera Paula játszta, ki

mástól hirt venni; ennélfogva ünnepélyesen felkérem, hogy 
baráti soraimra, néha néha, ha egyébb dolga nincs — fe
leljen.

— Nem, nem — azt nem tehetem hogy önnek Írjak, 
soha soha — kiáltá hevesen a lány.

— Bocsánat.! sérteni nem volt szándékomban s feledje 
el, hogy oly hóbortos valék, ki azt hittem hogy barátnőm
től ennyit kérni jogomban áll! És ha c kérésem megtaga
dása is kimagyarázhatatlan idegenkedésének kifolyása, mi
nek hidegét kezdem már érezni, úgy jelenlétemmel tovább 
nem alkalmatlankodom, Isten önnel !

— Albert — -------íro k -------- kiáltá a leány, meg
ragadva a távozui készülő ifjú kezét — irok ; én istenem, 
hát hiszen én nem vagyok hideg, látja, mosolygok is; mi
ként is teheti fel én rólam, hogy haragudni tudnék Önre, 
kit Anna szeret s ki Annát szereti. — Hanem jöjjön Albert 
sétáljunk még s mondjon azokból a szép vírágregékböl, oly 
gyönyörűek azok.

Ea a halvány arcú ifjú, még azutáu sósat beszelt a 
virágokról, elmondta a nefelcjts vonzó történetét, a képzelgő 
ibolya álmait, a liliomok csatáját, beszélt a feuyvcseKröl, 
mohokká törpült apró növényekről s több ily kedves dolgo
kat, miket Gizella valódi áhítattal hallgatott, de egyikre sem 
nevetett. — És Albert addig bcszélé, inig egyszer csak mind
ketten elnémultak és hallgatták a körülfekvő rét andalító 
hangversenyét, melyben a békán a Kai mesterek, s igazgat
ják a tüesök begedülését, előjött a hold is s beune szent 
Dávid hárfázott szép számú hallgatóinak, a csillagoknak. — j 
Erre aztán a kis harang is megszólalt, — cs Albert hosszú 
időre Isten hozzádot rcbegett Gizellának, megszorítva heve
sen a lányka kis kezét, és a kis kéz úgy remegett — tán 
az örömtől, hogy sokáig nem látja ezt a halváuy arcot.

Fenn az égen egyszer csak neki irandik a hold és be
szalad egy sötét felhőbe, a aztán mikor kirohant belőle, áru
lóvá lön; elárult egy titkos könnycseppet a lányka szemé
ben, mikor ez megszorítva Albert kezét, clraondá a búcsút: 
Isten önnel. Albert szédelcgve tántorgott, nem tudta merre 
megy; három házzal, ment túl lakásán és csak akkor vette ! 
észre tévedését, mikor a Gizella ablaka alatt újra elhaladva, 
bevaliá magának, hogy csakugyan eltévesztette szállását.

Az a könny egy cseppecske viz volt csak és oh cső- |

dálatos könnycsepp, oly tüzet gerjesztett, mit semmiféle víz
zel nem lehet eloltani, — ennek a tűznek — szerelem a 
neve.

Borongó ködös őszi nap volt midőn Albert távozott 
szülőföldéről ; borongó komoly őszi nap. melyen sejtelmek
kel telik meg a kebel, az agy felkevül s a hevült szír meg
dermed és vágyik ö lábnyira a föld alá, mert úgy hiszi, 
melegebb van ott.

Az a holdsugártól megvilágított könnycsepp, mintha 
tengerré vált volna, nielybeu szorult szívvel fuldokolni érző 
önmagát, tűnődött cs tűnődése gyötrelemmé vált s azon gon
dolkozott, hogy vájjon a Gizella lelki ereje nagyobb-c — 
vagy az a bizonytalanság, hogy ő e lányka iránt mit érez? 
Mert érzett szánalmat, mert Anna mindene (legalább úgy hi
tette el önmagával) érzett szorongó érzelmet, mely a szána
lom s valami kimagyarázhatatlan benső rokonszcnvuek ve- 
gyülékc s érezte mindkettőnek gyötrelmét. Majd midőn az 
alföld sikjáu a szélmalmokra bámult, azzal nem tudott tisz
tába jönni, hogy miért kergetik egymást azok a hosszú 
lapátok, a melyik fenn v<. 11 mert sül ed olyan mélyre, a 
milyen mélyre csak súly* dhet, és ez emelkedés és sülycdés 
egy hitvány kósza szél müve; hogyan értse ezt?

Eljött a tél is és meghozta a leveleket Annától, meg 
Gizellától is; egyiknek levelei telve vannak sziliarany sze
relemmel. a másiknak hideg közönnyel, az egyik várja öt, 
a szerelmes türelmetlenségével, a másik, mintha mondaná 
„ne közeledj, mert megfagysz égő szivemnél -  Ea Albert 
is az egyiknek szenvedélyesen, a másiknak fagyos közöny- 
nyél ir.

Egyszer aztán eljött a tavasz is. a természet rendes 
szokása szerint és meghozta mindenkinek a mit kívánt. An
nának váratlanul karjai közé tévé Albertét. Albcrtnck mézet 
adott az Anna ajkáról és Gizellának — — — neki is meg
hozta a tavasz, a mit kívánt, — virágokat, ibolyát, rózsát, 
nefclcjtsct stb. mikről az a halvány arczú ifjú, oly szépe
ket beszélt s hogy örült mindcuik a maga ajándokának, de 
legfökép Gizella, ki mindennap megönté kedves virágait — 
— — könnyeivel, hogy ki ne száradjanak.

Hát még Anna, hogy örült, midőn Albertét karjaiba 
zárhatta, sírt örömében, mig Gizella mosolyogva könyezett 
bánatában

nők játéka ma is ép oly tetszetős volt, mint az előbbi es
téken. Elisméréssel kell szólnunk Nagyról is, ki Ilutosi Gás
pár szerepében, miut az okos bolond visszás helyzetével 
sok vig perceket szerzett a közönségnek; Etelka az árva 
leány szerepét Szilágyi Etel adta, az. ő szereplőre is dicséretes 
volt. Tukoray Kiuzai Boldizsárja nemcsak nagyjában, de 
mondhatnék mindenben a múltkori Gödi ordítoz hasonlít; pe
dig kettőjük közt nagy ám a külömbsóg ; szerepét azonban 
ma helyesebben interpretálta, miut a múltkor Gödiért bár nem 
zsákmányolta ki mind a szerep komicus vonásait. A többi 

I szereplő kisebb nagyobb szerepükben szintén sikerre segítette 
a darabot.

Vasárnap november 1 -én. A l> o l d o g a s s z o n y t e  m p- 
I o m h a r a n g  o z o j a. Meglehetős régi darab, már nagy
anyáink is szoruló kebellel és könnyes szemekkel kisétték a 
szép Eszmeralda sorsát és a pokoli Dóin Claudo intriguait. 
Az előadást a jobbak közé sorozhatjuk. Helyesen fogta 
fel s/.erepét és mindvégig megfelelő hangot tudott találni ne
héz szerepének Bora Paula (Eszmeralda), Dicsérőleg kell meg
emlékeznünk Gyürfynéről (Gervaiso, Gndule), kit ez este lát
tunk először. Jelenései melyekben szivrázó szavakban ad ki
fejezést a leánya elveszése fölötti fájdalmának, majd pedig a 
viszontlátás örömének, méltán megérdemelték a tapsot. GonJ 
dolkozó és jól alakitó színészt ismertünk meg Nagy Ferenc- 
ken (Q vasi módú) kinek azonkívül érczes orgánum áll rendel
kezésére ; kellő tanulmány mellett jövője lehet. Hogy Fe- 
renczy (Claudo) semminemű alakitó tehetséggel nem bir, azt 
most már véglegesen kimondhatjuk, pedig kár; szavalása 
olykor nem rósz! Tukoray miut Clopin Trouillczou sokat 
tett hozzá szerepéhez, a mi nincs benne, hanem ez este leg
alább tűrhető volt. Valóban nevetséges Tristáu volt Lánczv, a 
legutolsó hajdú uagyul)b grandezzával lép fel a törvény ne- 

■ vében, mint ö a kapitány szerepében. A közönség a tapsban 
nem volt szűkmarkú,

Szerdán, november 4. bérlctszüuctbeu a N ö o m au  ci- 
p á t i  ó n a k  kellett volna „mennie, “ azonban a közönség 
csak igen csekély számban jelenvén meg, az előadás elmaradt-

Csütörtökön, november 5-éu A 1 f o n z u r Dumas Sán
dor lifj.i színmüve. Az előadást meglehetős vegyes érzelmek
kel hallgattuk végig; volt olyan szereplő, ki igen jól játszott, 
volt olyan, ki szerepét jól töltötte be és olyan is, ki csak ron
tott a darabon. A czlinszercpbcu Tukoray ez egyszer a maga 
helyén volt, bár szeleburdisága, most is ártott neki: Tukoray- 
nak jeles sajátsága az ügyes játék és a színpadon való otthonos
ság. mindkettő ezen estve teljes mértékben érvényesült. Gyür- 
fyné mint Guicliardné csak megerösitette azou jó vélciné. 
nyűnket, melyet róla a vasárnapi előadás óta tápláltunk. 
Nagyné (.Itaymondo) oly érzelmek fejtésére, minők szegény 
Raymoude keblét dúlják, képtelen, játékában sohasem tudott 
a szenvedélyes pathos magaslatára állni, mindig csak sirán
kozó gyönge asszonyt láttunk magunk előtt. M mtcgliii (Fe- 
reuczy) liüségcscu elszavalta a súgó után moudókúját, játék
ról szó sem volt. Dr. Árgus.

Es Albert is boldog volt Annával a falusi magáuyban. 
minden na]) elmentek csóuokázui a Szamosra — pedig Al
bert úgy félt a víztől, mióta azt a cseppet, azt a könny
cseppet meglátta.

S mikor a csónakban ültek, annyi bolondot beszélt 
össze vissza; egyszer éppen azt kérdő Annától : Fáznál-c itt 
a luélybeu, itt a viz alatt, ha cu is ott lcuuék !

— Hogy fáznám, hisz le mondád, hogy a halál utáu is 
tud hevitui a szerelem.

L’gy. — igaz s erre aztán nagyon elgondolkozott.
Egy napon aztán elhatározták, hogy meg fogják tekin

tem a falu határán tátongó barlangokat. Velők az ősz Mit- 
ron is, egy öreg cseléd, — hogy kalauzolja őket a veszé
lyes utakon

Mindhárman cgy-cgy jégszeggcl cliátott botot vittek 
magukkal s furcsa hegymászó coslnmcbcu fogtak az úthoz 
a mi bizonyo-t t miikus színezetet adott a kis expeditiónak ; 
külöuöscu Annáuak a nagy bot. Tett is rá egy megjegyzést: 
..Miiven furcsa — mi botokkal akarunk betörni az égbe.u 
(Így nevezi a köznép a barlang alatt elterülő fennsíkot.)

Micsoda .1' — szólt Albert. — bál most ucm vagyunk 
az égben, angyalom szerelmünk hetedik egében ?

És Anna csakugyan elhitt*-, hogy most is az égben 
vannak s még Istent is képzelt bele, a mindenható minden
ütt jelciivaló, örök igaz szerelmet.

A vén oláh szóllanúl haladt előre, vezetve őket a mól- 
tóságosau hömpölygő Szamos mellett s egy negyedóra múlva 
elérkeztek a meredek sziklák alá, hol a folyam zúgva tör 
’.eresztől szűk medrén, vadul csapkodva a kiálló s/irtdara- 
bokut. — Es a szikla rettentő nyugalommal tekint a vízre, 
s még cs..k álmodni sem meri, hogy ü a hatalmas, egykor 
tehetetlenül lóg heverni vad ellenének szenvedélyes keblén.

Hegymászóink most a zörgő talajú erdőbe értek s meg
kezdték az utat fölfelé és nőm Bokára eljutottak az „ördög 
inedenezélicz.u Ez cgv szikláktól és százados fáktól körül
vett mélység s a köznép elnevezte ördög incdcnc/énck. — 
Ebbe is lementek megbámulni a természet e borzasztó al
kotását.

És az ördögmedenezének hangos kiáltó szája van ; ha 
zokogva megsiratod, kit szerettél az ürdöguicdenczc is meg
siratja: Iám icszzéXct is érez. Ha bele kacag, ö kacag ka-



Milyen a török nép?
Jókai Mór beszéli el a Nemzet-ben a következőket : 

Egy kiváló magyar diplomatától, ki a keleten bosszúi)» ideig 
viselt magas küldetést, hallottam e napokban u kővetkező, 
igazán megragadó adatot, a török köznép jellemzésére. A 
keleti báborü a vége felé já rt; az orosz seregek túl voltak 
a Balkánon, s Adriuápoly felé közeledtek. Starabulnak min
den kapuján tódult a menekülő ozmánük serege, egész nép
vándorlás : hozva az ölében a gyermekeit, a hátán az érté
kes holmiját, gyalog, szekéren, lovon, teveháton, targonczáu. 
A vasutak vonatai egyre betegeket és sebesülteket szállí
tottak . A szultán nem nézte ezt a látványt. 0  az egész 
nagy hadjárat évei alatt ki nem jött a palotája erkélyére, 
hogy csak egyetlen egy, csatába induló török zászlóalj cl! 
vonulását is megnézze. Attól félt, hogy valamelyik török 
katona rá talál lőni. A török „veres hold" (ugyanaz, a mi 
uáluuk a veres kereszt) igazgatója X. X. pasa, keresztény 
születésű orvos, éjjel-nappal ott volt a pályaföuél, s az eze
rével érkező nyomorultakat rendre vizsgáltatta: kinek mi
lyen betegsége volt, a szerint küldte a megfelelő kórházba; 
a könnyebb sérülteket lábbadozókat elosztotta magánházak- 
hoz; a kiknek a sebe azonban már olyan veszélyes stádi
umban volt, hogy az életet fenyegette, azokat ott mindjárt 
a pályafő helyiségeiben operáltatta. Egyszer egy óriási alakot 
lát beszélni a waggouból. Redif volt, az első tartalékosok 
közül, kik a Sipka-szorosnál oly vitézül harezoltak. Az igaz
gató maga vizsgálta meg a feltűnő daliás alakot s agy ta
lálta, hogy annak a jobb karján olyan lövésseb van, mely 
csontot zúzott, s az clhanyagolásmiatt már üszkösöd ve vau.— 
Atyámfia — inondá a redifnek — a te karodat le kell 
vágni rögtön, különben meghalsz. — 11a te mondot,
uram. akkor meg kell lenni, szólt a dalia, — vágjátok hát 
le. — Ne félj. Fájdalom nélkül esik meg. Valami szert fel
szívsz, s ától elalszol ; nem érzed, a mi veled történik. — 
Nem uram. Nem szívok fel semmit. Látni akarom, mi törté
nik a testemmel. Mikor a'szoin, akkor Allah vigyáz rám, 
akkor nem nyúlhat hozzám senki. — No hát légycu úgy, 
a hogy kívánod. — CLak arra kérlek, hogy ha jót akarsz 
velem tenni, adj egy szivart. Az igazgató odaadta neki a 
szivart, a redií rágyújtott s szitta hideg vérrel. Bizony pe
dig egy karnak a lccsoukitása fájdalmas műtét, köuyhulla- 
tás nélkül ssnki sem nézheti azt cl, hogy fosztják meg a 
műnk ab iró s fegyverhordó jobb karjától. A redif kötözés
sel elkészültek az orvosok. Akkor azt monda az orvosnak ; 
— Látom, hogy jó ember vagy ; javát akarod a szegény
nek. Ilauem már most adj még egy második szivait is. — 
Adok szívesen, édes atyáinlia. — Csak azért kérem ám, 
hogy meg egy másik sebet is hoztam magammal, azt is vizs
gáld meg. Itt vau a ezomboraon. Az igazgató akkor vette 
csak észre, hogy a redif sántít. A megvizsgált lövésseb a 
ezombou, épen olyan életveszélyes minőségű volt, mint a 
másik. — Édes atyámfia, neked a ballábszáradat is cl kel 
vágnunk. — Hisz akkor egész koldus leszek. — A miatt 
ne legyen gondod. A koldusok megélnek. Azokuak az'cgész 
világ adósa: megfizet. Ha a lábadat nem hagyod levágni, 
meghalsz. A redif uagyot sóhajtott- — Allah akarta igy, le-

cag utoljára s ha megátkozod, — az ördög tuadcucc meg
átkozza önmagát.

— Áldjon meg az Isten, szerelmedért Auuám — kiálta 
fel Albert, átkarolva a lány karcsú derekát.

És az ürdögmedcncc megáldotta Annát . . .  A pokol ál
dása . . . . mit jelentsen az?

Itt uagy pihenőt tattoftak, h így pihent erővel fogjanak 
az út nehezebb részéhez. Azután letértek egy másik útra, 
hol uiludinkább gyérült az erdő s közeledett az a roppant 
szikla tömeg, hol egyre meredekebbé lön az út, úgy hogy 
néhol már csak egyenként haladhattak. — De azért meg
fogták egymás kezét, hogy ha egyik félre talál lépni s a 
mélységbe hull, hadd vonja a másikat magával, ezt igy ha
tározták előre. Balról a sziklákon trónoló fenyvesek szomorú 
susogá8a. jobbról 50 öluyi mélységbeu a szíik sziklamederbe 
szorított dühöngő Szamos. Fejük felett a sziklák : a mese
beli óriások mcgküvesült koponyái s lábok alatt a keskeny 
út. Es ők cl volták ragadtatva e pokoli színpadon, hol a zeug 
a fenyvesek szomorú kardala s hol ők a söiuészck.

Nem, — csak Albert a színész.
Vágd földhöz szerepedet, lépj léire s rántsd magaddal 

c szegény leányt s aztán senkisem tudja mrg. hogy színész 
voltál.

De Albert nem vágta földhöz szerepét, nem rántotta 
magával a leányt, haucui megszorítva Anna kezét, lágyau 
susogá :

— Csak most ismerem a boldogságot, midöu egymás
életét féltjük, csak most tudom igazán megvetui a halált, 
hogy veled vagyok, csak most tudlak igazán szeretni, mi
döu látom hogy érettem te scui féled a ha lá lt------ és az
tán — egy édos csókba lort a két ajak,

Édes a csók Anna a pokol áldása után V
Hogyne hisz' az Albert ajkáról vau.
Mire az első barlanghoz érkeztek, már piheut a vén 

oláh. Ök is leültek egy sziklára, pihenni; hallgaták a bor
zasztó meséket a barlanglakó Dracuról, laz oláhok meséi 
mind Drakuval vaunak telei a szép f á t á r ó 1 ki mcgcsa- 
latva kedvesétől, innen a melységbe ugrott, s egy kiálló 
szírt darabot festett meg szűz vérével.

gyen meg. A's ismét nem engedte magát elaltatni; látni 
akarta, mi történik vele ? Vére omlott, könynyo csörgött, 
de a szivar nem almit ki a szájúban. A második műtét is 
végre lett hajtva szerencsésen. Mikor készeu voltak az 
egésszel : az orvos az mondá a hősnek : -  Most cl fognak 
vinni a kórházba; ott én mindennap meglátogatlak, inig 
egészen meggyógyulsz, s azután is lesz rád gondom, — Kö
szönöm uram — szólt a csonka vitéz. — Látom, hogy jó 
úr vagy, jót is tettél velem. Nem mondom, hogy Allah fizesse 
meg, mert az neked nem lenne jó. Kw majd osak meg élek, 
ha ciciben maradok. De hát mi vagyok cu ? Egy porszem ! 
Egy fűszál! Ki törődik én velőm? Hanem mondok egy szót. 
S arra ez a megcsonkított dalia felállt arra a megmaradt 
fél lábára felemelte az égre azt az épeu maradt fél karját 
8 fanatikus lelkesedéssel kiálta fél: „Azt mondom, hogy 
éljen a padisah!“ — A padisah pedig ott ült a háre
mében, a rózsavizek szökökutja mögött s megmagyarázhatta 
magának a kedveuez kadiuájával a „Journal amusaut" il
lusztrált bohóságait.

K Ü L Ö I I F É L É K .
A műkedvelői előadás, melyet a selmeczi akad. ifjúság 

szinpártoló egyesülete tervez, c hó 14-én tartatik meg, mely 
alkalommal a B o k r ó t a, A p r ó  f é l r e é r t é s e k  és 
K u k I i p r é d i k á c z i ó k kerül színre.

„A  Besztercze-Seelmeczbányai tá rsa skö r" folyó évi 
okt. .‘J1 -éu tartott rk. közgyűlésen tisztikarát égés, ti tv én ki, 
lleisz Mórt választá még jegyzőjének, cs az ezáltal meg
ürült felügyelő bizottsági tagsággal Lenért Ferenozet bízta meg.

A uapireud 11. pontja a helyiség-kérdés volt. Hosszabb 
vita után megállapodás történt abban, hogy a kör helyi
ségének a kecskeméti utczai 5. házszám alatt lévő külön 
helyiséget veszi föl,

Tudorrá  avatás. Tegnap avatták fel a budapesti kir. 
tud. egyetem jogi karánál jogtudórrá Kaldrovits Géza ügy
védjelöltet. városunk, c jeles páratlan szorgalmú szülöttjét; 
miután jogtudományi szigorlatait kitűnő sikerrel tette le. 
Mint éppen e sorok írásakor örvendetesen értesülünk Wol- 
warth Adolf kincstári segédorvos is a doktor címet kiér
demelve tért vissza a napokbau Budapestről. Őszinte öröm
mel jegyezzük fel városunk szülötteiről eme örvendetes hí
reket és sok szerencsét kivárniuk további pályájukra.

Másodvirágzás. Egy ismerősünk a napokbau Selmeceu 
tilált ibolyával lepett meg bennünket. — Novemberben Sel- 
mcczcn Ibolya ! ez uagy szó.

H arm in czkra jczá rra l já ru lt  lapunk egy olvasója ama 
szerencsétlenné vált bányász nyomorának enyhítéséhez, ki- 
uek javára a selmeczi kincstári orvosi kai lapunk muUhavi 
számának egyikében gyűjtést kezdett meg.

Lesz vagy nem lesz Cmsumverein Besztercebányán ? 
Az egyesület megalakult, tisztviselőit megválasztotta, az 
alapszabályok jóváhagyás végett fel vannak terjesztve, mint 
halljuk 1000 frt befizetve és mégis még mindig veszszük a 
méreg drága portékát !

Az adózók figyelmébe. Figyelmeztetjük adózó polgártár
sainkat, hogy f. é. Novomber hó 15-éig a f. év IV. negyed
évre járó adótartozásukat, valamiut a közmunka váltsági dij, 
járdaadó és legeltetési dij hátralékokat, úgymint liadmcn- 
teségi dijat annál inkább fizessék le a városi pénztárba, mert 
a határidő után a maradt hátralékok a legszigorúbb végre
hajtás útján fognak behajtatui.

Egy m egcsonkított hu llá t találtak tegnapelőtt a bá
nyamunkások Selmcczen az Andrásakua közelébcu. A fej 
hiányzott a ruhanélküli testről. A távolabb megtalált fejről 
egy rovnyai bányamunkásra ismertek a szcreucsétlcnbcn, 
kiről azt beszélik, hogy a katonáskodástól való félelmében 
a pálinka ivásnak adta magát s eunek a gőzétől elkábult- 
tan ugrott a melységbe.

Sórtő -e a leány csó k ja ?  Ezt a kérdést fogja legköze
lebb a gothai bíróság tárgyalni. — Neliéz feladat minden
esetre, különösen pedig akkor, mikor maga a vádló is ab
ban a hitben vau, hogy ő tulajdoukepen nem vezzi sértés
nek. — Egy tőkepénzest a vendéglőben kártyázás közben 
megcsókolta a szép pinezérnö. A jelenlevők mind irigyelték 
a tőkepénzesnek sorsát s maga a szerencsés férfi is önelé
gülten mosolygott a cuppanás után. — A qitnd licct Jovi 
mondás azonban itt is alkalmazást nyert, mert a mit a 
férfi megtehetett, az a f é r j n e k  tilos. A szerencsés férfi 
ugyanis inásuap mint szcrcncsétlcu férj lokorgasztott fővel 
állított be a bírósághoz s bepöröltc a pajkos pincérnöt, mert 
ezt ottliou a családi béke fenntartója: a liitcstárs igy kö
vetelte.

Párbajozó nő. Egy orosz kisasszony, kit egy kikosa
razott kérője rágalmazott, a vitéz férfiút párbajra hívta s 
vele Varsó mellett piszlolylyal meg is verekedett. Az első 
golyóváltás után a sértett uö azt kívánta, hogy még egyszer 
löjjenck a segédek azonban ezt nem engedték meg, mire 
a sértő fiatal ember bocsánatot kért a kisasszonytól. — Az 
elégtétel szerzés ilyen módja mindenesetre feltűnő, de én a 
bátor lelkű orosz kisasszonyt csak addig követném, a med
dig a sértett nő künyeit hullatja; mihelyt a pisztolyt vesxi 
a kezébe, azonnal a „uö, ki ül" sorába sorozom.

A husvót o ly  későre, mint a jövő évben, nem esik 
1934 ig s nem is esett 1734 óta. — A jővő évben ugyauis 
april 25-érc esik a megváltás eme uagy Uuuepo.

Kivándorlási hirdetmények kitiltása. Külföldi ügynökök, 
különösen Brémából és Hamburgból, halomszámra küldik 
Magyarországba egyszerű nyitott levélben, kivándorlásra csá
bitó hirdetményeiket, melyeknek egyedüli czélja, hogy a 
lépeu ragadó kivándorlásokat jó busás áron elszállítsák a 
tengeren túli, boldog világrészekbe. A közlekedésügyi mi
niszter ennélfogva az ily nyitva küldött kivándorlási hirdet
ményektől a szállítási jogot a magyar korona országainak 
összes területére nézve megvonta s utasította a kir. pósta- 
hivatalokat, hogy ilyeneket még keresztkötós alatt se kéz
besítsenek, hanem a kitiltott hírlapok módjára póstaigazga- 
tóságaikhoz terjesszék fel.

Gyorsan pergő nyelvek. Két előkelő franczia hölgy 
nem rég arra fogadott, hogy egy bizonyos időben ki képes 
közülük több szót elmondani. Mindakctten kéziratokat ol
vastak le. Az egyik közülük három óra alatt 203,560 szót 
olvasott fcuhangon ; a másik, kinek még inkább belyéu van 
a nyelve, 296,311 szót mondott ugyan azalat az idő alatt.

A Királyné esernyője. Triesztből Írják: Csak most. 
miután Erzsébet királyné Miramárét már bárom nap előtt 
elhagyta, jön tudomásra a kővetkező érdekes esel. mely a 
felséges asszony szivjóságát cs barutságos leereszkedését 
ujabbau fényesen megvilágítja. A királynénak a miramarei 
kastélyban való idüzéscuck utolsóelőtti napján volt. midőn 
az uralkodónó szokása szerint minden kiséret nélkül a gyű 
nyörü parkban sétált, daczára annak, hogy az időjárás nem 
volt nagyon hívogató. Alig hogy a királyné utuak iu- 
dult, esni kezdett,'cs pedig úgy, hogy akár felhőszakadásnak 
is beillett volna. A királyné, kit eleinte nem zavart az eső, 
végül mégis kénytelen volt előle a park egyik barlangjába 
menekülni, a hol egy az iskolából haza térő Icáuyka már 
előbb menedéket keresett. A gyermek, kiaz előkelő hölgy 
láttára cl akart rejtőzni, utóbb, midőn ez a hölgy megszó
lította, bizalmassá vált és bátran helyt állott a kérdéseknek, 
úgy hogy a királyné csahamar megismerkedett kis táralko- 
dóuüjc családi viszonyaival. Végül, miután az eső uem akart 
szűnni, azt moudta a lányka, hogy mégis jobb lesz haza 
meunie, mert szülői aggúdui fognak miatta. „Igazad vau, 
gyermekem, sohasem szabad a szülőknek gondot okozni, és 
mivel oly derék leány vagy, magam foglak esernyőmmel 
haza kisérui." Es a királyné csakugyan elkísérte a gyer
meket a zuhogó esőben egészen a pályaudvarig, melynek 
közelében a gyermek lakott, A királyáé itt elbúcsúzott vé- 
denczétöl s oda adta neki oscruyöjét ezekkel a szavakkal : 
„Ezt pedig tartsd meg, hogy mindenesetre legyen esernyőd, 
mert" — teve hozzá a királyné mosolyogva— „uem akadsz 
mindig oly emberekre, a kik haza fognak kisésni." A gyer
mek tulboldogan loliant haza, hol eléggé összefüggéstelenül 
mondja cl kalandját, cs mikor szülői a pályaudvar felé siet
tek, hogy a jószivü hölgyet meglássák, ez uem volt ugyan 
mariit, de a vasúti alkalmazottak megmondták nekik, hogy 
a királyné volt. A család ereklyeként fogja megőrizni „a 
királyné esernyőjét" és bizouyuyal sokan akadnak majd, a 
kik mcgirigylik érte.

Üzeneteink. A „Dalok" szerzője tí. iá, ur nem fá
radna Hozzánk?

A „L i d é r c z“ és „A z ón v a s k á l y h á m "  jó le
het, de sehogyscin bírjuk elolvasni. Nyugodtabban jobb tol
lal irjou, s no pazarolja a ragadós porzót auuyira. A Lidér- 
ezet ép úgy lehet Judásuak is olvasui, oly byerroglifas 
betűi vaunak. Ez válaszunk a 2-ik levélre.

IRODALOM.
Az Egyetemes Regónytár, Singcr és Wolfner budapesti 

kiadók c kitűnő vállalata, mely feuáliásáuak rövid ideje 
alatt országszerte közkedveltséget és szinte példátlan nagy 
keletet ért el. épp most bocsátotta ki negyedik kötetét. Ha 
az első két kötet a nagynevű Ohnet Györgynek legújabb 
müvét, a Bányát, a harmadik pedig a legkedveltebb magyar 
elbeszélők egyikének, Mikszáth Kálmáunak az összes kritika 
által jelesnek elismert elbeszélését „A lobinál fű" cziraüt 
közölte, a negyedik kötetben az angol regényirodalom egyik 
legfényesebb tehetségével, a nem régen olhunyt Hngh Con- 
way-vol ismerkedünk inog, kinek ezen utolsó, eredetiben is 
csak most megjelent regényének magyar fiVrditásával a kiadó 
minden más idegen nyelvű kiállást megelőztek s kinek müvei 
Angliában és Amerikában tényleg a Icgolvasottabbak. Cou- 
way mindig érdekesen tudja megválasztani tárgyát, lélektani 
»,apon nyugvó jellemzései tökéletesek mcseszövésc érdek* 
fcszitü. előadása egyszerű, nemes, inelvbeu a megkapó emel
kedettség küuuycken átcsillanó humorral váltakozik. A „Beát.

| ricc Ilázasságá"-bán, melynek az előttünk levő kötet az első 
részét tartalmazza, a jeles iró eme tulajdonai íokozattabb 
mérvben találhatók föl. A Talbert testvérek humoros alakjai 

! egy Dickens tollára volnának méltók, Beatrice, e fényalak, 
s mellette a fcgyházból kiszabadult llcrvey sötét visszataszító 
alakja, Mrs. Miller, az önfeláldozó lití lélek, Mr. Mordle a 
szerelmes fiatal anglikánus lelkész, mind oly tökéletesen meg- 

j rajzolt jellemek, melyek a rendkívül érdekes mese nélkül 
is méltán elégítenék ki az olvasót. A ki c kötet olvasásában 

I bele kezd, le uem teheti, mig végre nem ért, s ha elolvasta,



alig várhatja a másodikat. Hisszük, hogy a derek kiadák 
e mit kibocsátásával csak emelni fogják válallatuknak méltó 
kedvoltaégét. A regény második és befejező kötete legköze
lebb fog megjelenni. Egy-egy díszes kiállítású pirosvászon 
kötet ára 50 kr.

IfcTsrilt tér*)
(Nálunk is nagyon kapós). Uj S z e n t  An n  a. 

(Magyarország). Tisztelt uram ! Múlt hó 4-én kelt 
beeses soraira válaszúi örömmel Írhatom, hogy 
Brand R. gyógyszerész svájczi labdacsait makacs 
székrekedésem ellen a legjobb sikerrel használtam 
s kérem szíveskedjék e kitűnő labdacsokból még 
két dobozzal küldeni. Szívesen ragadom meg az al
kalmat, hogy e jó háziszert mindenkinek ajánljam. 
Tisztelettel Steiner Lambert.

A vételkor mindig meg kell győződni, hogy a 
Brandt R. gyógyszerész svajczi labdacsainak min- 
denik dobozán (egy doboz ára 70 kr. a gyógyszer- 
tárakban) rajta van-e ezégjegyül : a fehér kereszt 
vörös mezőben s Brandt R. névaláírása, minden más 
fajta csomag visszautasítandó.

•) E rovat a latt közlüttokórt nem vállal fulelőusúgct a Szerk

H I R D E T É S E K .

1885 évi 2783 szám
Talpbör szállítási hirdetmény.

A szélaknai m. kir. szertárnál 50 darab telje
sen kidolgozott, legjobb minőségű tömött sértetlen, 
darabonként 22—28 kilogram nehéz III-szoros talp
bör (III fache Ferzen) szükségeltetvén, ezeknek be 
szállítására folyó évi November 17-ke kitüzetik.

Felhivatnak mindazok kik ezen szállítást elvál
lalni hajlandók, miszerint 50 kros bélyeggel ellá
tott ajánlataikat lepecsételve, „Talpbör szállítási 
ajánlat“ megjelölésével a m. kir. bányahivatalhoz 
Szélaknán czimezve folyó évi November 16-ig be
küldeni szíveskedjenek.

Vállalkozó köteles ajánlatának elfogadása ese
tében az ajánlott szállítmányát tulajdon számlájára 
és veszélyére, és pedig 20 darabot a selmeczi m. 
kir. szertárba, a többi 30 darabot pedig Szélakuára 
szállítani, a szállítási ajánlattal pedig egy mustra 
darabot adni, mivel nem kellő minőségű talpbőrök 
el nem fogadtatnak.

M. kir. bányahivatal
Szélaknán 1885 évi November 3-án. « i

995 szám 
tíkv. 1885

Árverési hirdetményi kivonat.
A brezuóbáuyai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság közhírré teszi hogy Martinka János önkéntes árverési 
Ugyébeu a breznobáuyai kir. járásbíróság területén lévő brez- 
nobánva szabad királyi város határában (ekvö a brezuobá- 
nyai 839 szám telekjegyzökönyvben 1623 brsz. 1221 s/. tjkv. 
2784 2971 3285. 4176. 4686. 5800. 7802. 13399. 1481. 
19868. és 3005 a továbbá az 1478. sz. tjkv. 4899. hrs/.ám 
úgy az 1768. sz. tjkv. 14120. végre az 5622. sz tjkvbcn 
foglalt 6135. 6794. és 14293. hrszám részletre az 1881. évi 
LX. t.-ez. 156. íj-ához képest az együttes árverés alá bocsá
tott egész ingatlanokra az árverést 573 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fenucbb 
megjelölt ingatlanok az 1885. évi November ho 2 8 -ik  nap
ján d. e. 9 órakor ezen kir. bíróság tikvi hatóság helyisé
gében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul eladat.ii nem lógnak.

Arverczui szándékozók tartoznak az egyes Ingatlan becs- 
árának 10 százalékán készpénzben vagy óvadékképes éi- 
tékpapirban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság tikvi hatósága.
Brcznóbányán 1885. évi Október bó 9-én.

Polóny
4*22 kir. járáitliir*

1064 szám 
1885. tkvi

Árverési h ird e tm é n y i kivonat.
A bcsztcrczebányai kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Krappc Nándor végrehajtató- 
nak Turzo János végrehajtást szenvedő elleni 760 frt. tő
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási Ugyébeu a bcsz- 
terc/.cbányai kir. törvényszék területén lévő, a radváni 200 
szám tjkvbcn alperes tulajdonául I 1 s. sz. a. felvett biz 
udvar és kertre 1086 frt. az ottani 194 sz. tjkvbcn I 1 sor 
50 brsz. a. salétrom raktár cs kertnek haszonélvezetében 
alperest illető cgy negyed részre n» frt 50 kr. a királyfalv i 
69 sz. tjkvben I 1—2 sor sz. a .felvett rét, lőpormalom cs 
vízcsatorna haszonélvezetének '« ára 31 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1885 évi deczember hó 2 - ik  napján 
délelőtti 10 órakor Radvánbau a város házán megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs- 
árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. EX. t.-cz. 
42. §-áhan jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
űovoinberbó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságUgyminlstcri ren
delet 8. §-ában, kijelölt óvadékkepes értékpapírban a kiklil-

Nyomatott a „Salmaczbányai Hiradóu gyorssajtóján.

dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. $j-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előlcgcs elhelyezésé
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Beszterczebányáu 1885 évi Október hó 17 napján
A bbánvai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság.- 

4*ja

800 szám 
tkvi 1885.

Árverési hirdetményi kivonat.
A bcBztcrczcbáuyai kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a besztorczebányai takarékpénz
tár vógrebajtatónak Spanyol Jenőué szil. Cscllár Maria vég
rehajtást szenvedő elleni 260 frt- tőkekövetelés és összes já
rulékai valamint jelenlegi 6 frt. és még felmerülendő költ
ségek iránti végrehajtási Ügyében a bcsztcrczebányai kir. 
törvényszék területén lévő a Zólyom Lipcse nagy község 
határában fekvő Zólyom Lipcse utczai 21 sz, tjkvbcn + 1—4 
sor szám alatt alperes Spanyol Jenöné szili. Csellár Maria 
tulajdonául felvett f  1—4 sor szám alatt ingatlanokra 826 
frt. a zóiyom lipcsei 108 sz. tjkvben f  1—1 2 -1 5 —20 szám 
alatti ingatlanokból nevezett alperesitől '/» részben illető ju 
talékára 11 8 frt és az ottani 278 sz. tjkvben t  sor szám 
alatt, ingatlannak s/.iutón V„ részbeni illetőségére 7 ír 50 
krbau ezennel megállapító! kikiáltási árban crendelte, és 
hogv"lenncbb megjelölt Ingatlanok az 1885 évi Deczember 
hó 18-ik  napján délelőtt 10 órakoi Zólyom-Lipcsén a város
házán megtartandó nyi'vnos árverésen a megállapitot kiki
áltási áron alól is cláadatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsará
nak 10 százalékát vagy .s készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 41. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
novemberhó 1-én 3333. sz. a. kelt igazs1 giigymiuisteri ren
delet 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikul 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881.LX. t.-ez. 170 S a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges cl helyezésé - 
röl kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Beszterczebányáu 1885 évi Augusztus hó 1 napján.
A bbáuyai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság.

Novák
424. tikvi jogyzü.

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

ÜZLETNYITÁS.
Van szerencsém a n. é. közönségnek 

becses tudomására hozni, hogy a Baumert- 
féle házban Alsóutczában

fűszer-, liszt-, rövid- és 
nor i nbe r g i á r  u-ü z 1 e t e t
nyitottam melyben a legjutányosabb árak 
mellett szolgálom ki vásárlóimat.

A ii. é. közönség beeses pártfogását 
kérve, maradtam tisztelettel 

Sclmeczbánya

Weiss Ignáos.
ÍXWXXXXXXXXXXXXXXXXXX5

Sclmeczröl történt elköltözésem alkalmával ked
ves kötelességet vélek teljesitoní, midőn mindazon 
ismerőseimtől s jóakaróimtól, kikkel több évi itt 
tartózkodásom ideje alatt akár üzleti, akár egyéb 
összeköttetésben állottam, ezúton is búcsút mondok.

Fogadják irántami szivességökért legforróbb kö- 
szönetemet s kérem, tartsanak meg szives craléke- 
zetökben továbbra is. biztosítván részemről őszinte 
tiszteletem s mély hálámról mindnyájukat.

Kiváló tisztelettel
Selmcczbányáu 1885 November hó 1-én.

..... Klein Jakab.
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Üzletnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség be

cses tudomására adui, hogy .Scltneezen a 
Baumert.féle házban a Szőlő fogadó át 

ellenében

hentes üzletet
nyitottiini, melyben ll’iss srl’trsIlUS, Su
dár, kolbász, zsir, füstölt hússal slb.
mindenkor szolgálok.

A u. é. közönségnek becses figyel- 
nebe ajánlottan, tisztelettel vagyok

VEREBES JÁNOS,
427 v hentes.

<xxrx <xxxxxxxxxxxxxxl.

Hirdetmény.
Besztercebányán a felső utcában, közel az in- 

dóbázlioz 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, istállók hol és kertből. Az udvar igen tágas 
és nóta Iá ni építkezésre alkalmas területtel bir.

Az első emelet 3 szép és nagy lakosztályból áll.
Ebben ti házban egy sör és pálinkafőzőé is van, 

a tulajdonosiul eladna ezen házzal együtt egy
szersmind körülbelül 10 holdból álló és a legjobb 
dűlőben, közel Bcszterczebányálioz fekvő szántóföld
jét is.

Közelebb tudósítást ád a tulajdonosúd a 199. 
sz. felső utcai házában

428 4 Paschko Anna.

Haupi-Gewinn
o v en t

500.000  Mark
Glücks-

Anzeige.
Die Gewinne 

g a ra n tir t  
i l e  r  S t  a a t

Einladung zűr Betheiligung an den
Gewinn-Chancen

dér vöm  S tan  te  H am b u rg  g a r a n t i r te n  g ro is e n  G e ld -L o tte r  ie 
in w e lc h e r

9 Millionen 880,450 Mark
s iche r gewonnen

h ic  G ew inne ilíus.-r vortlii

Prüinic 300.000 Mark 
I Gewiun á 200.000 Maik 
2üewinnc álOO.OOO Mark 
I fi jwinn á 90.000 Mark
1 Gewinu á 80.000 Mark
2 Gewinne á 70.000 Mark
1 Gewiiin á 60,000 Mark
2 Gewinne a 50.000 Mark 
I Gcwiuuá 30.000 Mark 
5 Gewinne á 20.000 Mark
3 Gewinne á 1.5000 Mark 
und kmnmco solclie in \v< 
lungen zűr sicheren Eutse

Bilhaften Geld-L ntorlo, wuldio 
utliült. eiiid in Igemlu, naiulicli 
»t o» 5 0 0 , 0  0 0  Mark.

26 G iwinno a 10.000 Mark 
56 Gewinne á £000 Mark 

106 Gewinne á 3000 Mark 
253 Gewinne á 2000 Mark 
512 Gewinne á 1000 Mark 
818 Gewinne á 500 Mark 
150 Gcw. a 300 200. 150 M 
3Í720 Gewinne á 145 Mark 
7990 Gcw. á i24. 100. 94 M. 
8850 G w. á 67. 40. 20 M. 
ini Ganzén 50,500 Gewinne 

nig u M matcii in 7 Abtlici*
ici liing.

h ú r  H unp tgow inn  1-tm- Cl,-is.,c boti-iigi 50 ,0 0 0  M. Htoigt 
111 dór —-ten Cl. anf 00 ,000  M. in dór d-lon auf 7 0 , 0 0 0  M., 
in dór 4-ton .iuf SO.OOO M . in dór ö-tcu auf 9 0 . 0 0 0  M.. in 
d l- (i-ten Mif 1 0 0 , 0 0 0  M„ in dór 7-lou auf 2 0 0 . 0 0 0  M und 
ll"> dór P rilm ie v..u : iO »  OIM» M uvont. anf M.

l ’iir dió e r s tc  G c w i i m / . i e l i i n i g ,  welcho u in tlich  font- 
gOrttcllt. koHtot

das ganze Originalloos nur 3 Gulilíi 60 kr. 
Ö W. oiler 6 Mark.

das halbe Originalloos nur I Gulden 80 kr. 
Ö. W oder 3 Mark.

das viertel Originalloos nur 90 kr. Ö. W. 
oder I 1 Mark.

und word,in diós. vöm  S ta a tc  g a ra n t i r te n  (Irig ina l-L iio se  
(k.siue verliutniion I 'puiiumuii) mit lloifiljfuug dón O rig ilia l P lá 
ne*. g ég én  IVunkirte K insendung  d es  i le tr .ig o s  odor gépén 
P o stv o rsc liu ss  hí-ll»Mt uacli deu en tfe rn to sten  G egenden  von 

m ir v e rannd
Jodor dur bethciligteii urbalt von m ir uaeh atattgebabtor 

Ziuliung Nufurt din Kin'liclie Ziuhuug«li«to u n au fg e fo rd e r t  zu
gunaiidl

Plail mit S iiiu 'sw  i |i |in a , ív n ám  Eiulagun und Vortlmiluug 
d i G ew inne auf du- 7 Cla<*ju oreicliilinb, vuraeudc im V o rau s 
grutis

Dis A uszah lun g und V sr ssn d u sg  dér Suw inagsldG r
crfolgt von m ir d ire c t au die Interessenten p rom p t nnd 
un te r s tren gs te r V erschw iegenhe it.

Jcde B e jte llung  kaun mm einiaeh aul ciné Post- 
e inzahlungskarte oJir por recom  n a n d irte n  B r ie f
maciién.

I W ’ Mán wende sich daher m it den A u ftrá g e n  dér 
nahe bevorstehenden Ziehung halbar, sogle ich 
jedoch bis zum

20. November d. J.
ve rtra u e n svo ll an

SÁMUEL. HECKSCHERsenr.,
Ilmqnicr ii. Wo.ih-cl-C..mpt-.ir in HAMHURR.

Miriazelli
gyomorcseppek,

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,

és felülmúlhatatlan: ótvágybiány, gyo- 
niorgyengcség, rósz szagú lehel let, fc- 
fuvódások. savanyú böfögés, kulik a 
gyumorhurut, Immok- és Imgykő fejlő 
'lés. gyomorégetés, tulsógos nyálkakcp 

öiiés. sár-í n ig und »r, l 'i ii u  "gvo n i.Toitás etetóm geo 
inorgörcs, dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő 
gyiimurbajok. giliszták, lép és mijb.ijok, aranyér ellen 

Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 k r. 
Központi raktár: C. B rady ..a Vedangyalhoz-1 c iim z e tt 

gyógyszertára Kremsierben i Morva orsz.i 43o
K*|di.ii i mind-ii i iliinf gyi'.gyn/.ortárbmi O.(ítrák-M»gjr»rlionb«n.

Kiadó a „.Sclmcczbányai Híradó11 könyvnyomója.


	58

