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Post festa.
Kg. A delfibeli Apollo templomának homlokza
tán e két szó volt felirva : „ismerd meg tenmagadat 1“
Bízvást ezt írhatták volna a csak imént bezá
rult kiállítás fokapujára is, hiszen az volt főcélja,
hogy megismertesse nemzetünkkel azt, mit tud, mit
kell még tanulnia, hol nem szorul többé a külföld
vezető Bzallagjára, hol nem kell kettőzött erővel a
fennmaradt hézagokat pótolgatnia.
És sokat is tanultunk. Láttuk mezőgazdasá
gunk mily különféle, eszközei mennyire tökélyesbültek ; aránylag mily virágzó ipart teremtettünk alig
egy negyed század folyamában; tudomány, irodalom,
művészet önállóságunk rövid ideje alatt mily ma
gasra emelkedett; de figyelmünket az se kerülte el,
hogy a haladás az ország nem minden részében
egyenletes, hogy hazánk lakosságának jó része nem
tudna még megélni a maga emberségéből és hogy
az alföld még mindig jóformán maga tartja el az
egész birodalmat. Azon szegény részek közül pedig
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i.
Nem te tehetsz arról, hogy én
Boldogtalan, árva lettem.
Csak én vagyok annak oka
—Mert reméltem, mért szerettein ?
Hisz tudhattam volna én azt,
Hogy a leány mind egyforma.
Menyországot, eget Ígér,
S belctaszit a — pokolim.
ügy tettél hát te is velem,
Kiuok közé vagyok zárva:
És mégis oly édes c kiu,
Hisz miattad lettem árva !
II.

Láttam én a tiszta égen
Sok ragyogó csillagot,
De íigy. mint a to kék szemed,
Úgy egyiksem ragyogott.
Ott hagytam én a kék eget
Szép szemeid tűzéért ;
— Most tudom csak, hogy azokban
A pokolnak ttlzc ég ! . . .
111
Tudom én, hogy gúnyolsz engem,
Tudom én, hogy nevetsz rajtam ;
Gúnyolj, nevess! Én követlek,
S elviselem mély fájdalmam.
Mint
í gy
Mint
Mint

egy sötét, egy hús árnyék,
követem minden lépted.
az árny a fényt követi.
a gyilkost a kisértet.

első a mi Felvidékünk. Nagyipara igen kezdetleges,
búzája nem terem, a burgonya, zab, árpa meg a
rozs is gyakran fagy e l; a mesterember alig keres
valamit, mese csupán a há/iipur, és lakossága közt
ott kisértenek a pánszlávizmus, a kivándorlás és
antiszemitizmus sötét rémei.
Ila dúsak volnánk földi javakban, dehogy fél
nénk az elsőtől, dehogy volna meg a másik kettő !
De a koldus hamar lesz gyilkossá, kezet emel még
szülőanyjára is, ha éjtől éhsége csillapítását re
mélheti.
Az a békés tót akárhogy izgassák is rcvereu dás és nem-reverendás. palástos és nem-palástos ve
zetői a magyar állam ellen, nem veszedelmes, inig
gyomra nem korog ; de ha egyszer koplal, ha az
állam csak ekzekválja és kenyeret neki adni nem
tud: akkor fel fog lázadni a fennálló rend ellen,
csatlakozni fog azokhoz, kik már oly régen kürtö
lik a gyülölséget a magyar faj, a magyar állam
sarkköve ellen. Hellász kenyérért adta el szabadsá
gát ; Rómát koplaló proletariátusa buktatta meg;
Hollandia éhezve lázadt fel Spanyolország ellen, a
megélhetés, a kenyér nem a jövő századok uralkodó
eszméje : a múltban és jelenleg is a népeknek ez
adott és ad irányt !
A ki kivándorol, a ki képes elhagyni azt a föl
det, melyhez a megszokás, a hagyomány, a kegye
let egyaránt erős láncokkal csatolja: az a hála
szent érzelmei alól is felszabadítja magát, fegyvert
ragad a haza ellen is, ha azt hiszi, hogy módjában
lesz ez által porontyaival együtt jólakni !
A pánszlávizmus csak ekkor lesz veszedelmes !
nem a „nemzetiségi eszme“, az eszmeitleu kenyér
fogja csak rábírhatni tótjainkat a szakadásra.
És éppen azért azon nagy feladatok láncolatá
ban, melyeket meg kell oldanunk, ha a Felvidéket
elválaszthatatlanul kívánjuk az államtesthez csatolni,

első legyen egy virágzó ipar teremtése. És ez le
hetséges, ha nagyobb tőkékkel nem is rendelkezünk,
ha egyszerre a gyárkémények ezreiből kitóduló füst
fellegei nem fogják is elhomályosítani a napot.
Kezdjük kicsinyben; hogy fajunkban megvan az
erő nagy müvek alkotására megmutatta a kiállítás.
Huszonöt év előtt a viszonyok egyebütt sem voltak
kedvezőbbek mint nálunk. Piacunk van, nyers anyag
ban sem szenvedünk hiányt, minden évben uj vasút
vonal nyílik meg.
Ha azután fürdőink ezernyi közönségét ma
gunk gyártotta holmival fogjuk elláthatni, ha a mi
kereskedőink nem Brünnbül, lianefa a közel szom
szédból fogják vásárolhatni portékájukat: megnyílik
iparunk előtt a külföld is; módunkban lesz meg
osztani államiságunk terheit hazánk azon aránylag
kis részével, mely azokat' egyedül örökre szintén
nem fogja megbirhatni.
Egyesüljünk a nagy munkához valamennyien,
számos egyesületeink első céljokúl ezt tűzzék ma
guk elé a helyett, hogy hivatásukat betöltve lássák
akkor, midőn szerepkört nyújtottak egyesek hiúsá
gának, „gradus ad Parnassum“-úl szolgáltak nagy
ravágyó embereknek.
A komoly igyekezet, a kitartó munka mindig
megtermetté gyümölcsét: itt is meg fogja teremni,
csak ismerjük meg magunkat és azután t e g y ü n k !

Korán, későn, nappal éjjel
Előtted leng halvány arczom ;
IJgy félsz tőle, s nincs erőd mely
Engem tőled olriaszszon.

ide oda csapongtak, racg-megriautv i a barlang látogatókat
A sötétség alaktalau tömegének közepén ott haladt előre a
lámpafény. Anna álmadozott és azt áltuodá, mintha a sötét
ben egy 'Csillagot látna és azon goudolkozuék, hogy az a
csillag, hajnal vagy alkony csillag-e? Albert is álmodozott
és azt álmodta, hogy az a holdsütöttc könnycsepp tttzzé vált.
és most vezeti öt a végtelenen keresztül a sírba és ö rohan
eszeveszetten titánná.
Mikor aztán elvégezték a barlangjárást Anna egyszer
osak mit, mit nem gondol s ------ egy karika gyűrűt húz
fel az Albert ujjára s az ifjú kezét ajkához emelve megcsó
kolja. — „Akkor feledj cl, mikor más ujjadra teszed czt“.
- „Akkor feledlek cl, mikor más ujjnnira teszem cztu.
Bizony nagyon könnyű feltételhez volt kötve a hűség,
de hát mikor e lányka maga volt az ártatlan őszinteség —
a bizalom. Azutáu viszonzásul Albert is felhúzott cgy gyűrűt
a lányka ujjára.
A barlangból viszamenct, az ördögmcdcncéhcz értek.
Az ifjú magához ölelve a lányt, szcnvcdclycscu kiálta : „oh
mily boldog lessz az a nap, a mikor enyém lessz !u liá meg
szólalt a pokol torka „enyém lessz ;u
Haza érve aztán, még sokat csevegtek leendő boldog
ságukról h mindenről, a miről csak önfelcdtséghen beszélni
i lehet.
- Albert! most meg foglak lepni valamivel, szólt paj
zán ii osolylyal Anna, na találd ki, mi vau a kezemben?
Liliputi clcíáut - felelt nevetve Albert.
Na köszönöm szépen, ugyan kitaláltad, hanem várj
csak utbaigazitlak, - egy arckép, mit gondolsz kié ?
— Hát a chinai császáré, —
Eli te trélát űzöl a mi jó Gizellánkból, na úgy — c
jó kép? éppen tegnap kaptam lóle írja hogy sok gyönyörű
ségét találja virágaiban.
Jaj Anna, miéi t mutattad meg Albertnck ezt a kép et! ?
Nem latod é hogy összevont szemöldökkel keresi a képen
azt a holdsütöttc könnycseppet. Hah! megvan, megtalálta,
nézd hogy sápad. De nem, mily derült az arcza. s téged
keblére vonva, megcsókol,
- Aztán Albert útközben menj most Patakfalva felé s
látogasd meg öt és vig • neki egy csókot az én nevemben és
i add át neki. Ezt ni!

Látsz harmatot: az én könnyem.
Szollösugás : sóhajtásom,
Kis madárka a/, én búmat
Siratja fenn a faágon .
Légy bárhol, én veled vagyok ;
Átkozz engem, én mcgáldlak,
Mgg utolsó szóm is az lesz,
Hogy szeretlek, hogy imádlak !
(Selmouz.i
Sajó Sándor

„Két csők."
(V ige.)

Azutáu clmondá, hogy hajdanában miként jártak ide a
pópával proccssióra. a hónap minden utolsó péntekjén, mi
kor a dracu nem volt otthon, hogy lllstöltek a barlangban,
loesolgatták szentelt vízzel, hogy valamikép elűzhessék az
ördögét, ki egyre másra rontja a marhát s több cITclc hajt
csinál a vidéken. — Az öreg kifogyhatlan volt az ily me
sékben. miket mi kegyesek vagyunk egy egy mosolyra mél
tatni, de ö annyi keresztet vetett, magára, a hányszor a
dracut cmlitc, pedig sokat omlitc.
Innen aztán a nagy barlanghoz indultak még veszélye
sebb úton. Fejük felett a sziklák, mintna minden pillanatban
leszakadni készültek volna, kínos halállal fenyegetve, a szen
télyükbe tolakodókat - alattuk még inkább zúgott a folyó
s halról meg szomorúbban susogtak a fenyvesek.
A vén oláh csak halkan mormogá a I) unmiiyc Zent.
Itt az istent is veszélyes hangosan hívni segélyül. Végre az
tán eljutottak az é gbe . honnan a C i li I c s t szemlélhetek .
a mint fehérlö hármas homlokával megbántultaija magát lel
Erdélyivel.
Egyszer aztán az oláh eléjük áll a meggyujtott lámpá
val s készen állott a barlang megmutatására. Ez egy tágas
i tcreinalaku Üreg volt. a sötétség országa, hol a denevérek

Felvidékünk ipara.
Hat hónapon át nem vettük figyelembe a nagy
dicsőségben úszva a kiállítás árnyoldalát, nem az
áldozatot, mivel a vidék a nemzeti munkához járult.
Most, hogy a tündérke~t lombjai zizegve hul
lanak alá s recsegve omlik össze a számos díszes
csarnok, általános a feljajdulás mindenütt, a szomorú
való tárul elénk az ü ridegségében s ezernyi toll
perczcgteti ki a gondolatot, ezernyi hang eraelke-

dik fel 8 jelzi a tervet, raelylyel az elszegényedett
hazát megmenteni lehetne.
Egy híressé vált német professor azt eszelte ki
a minap, hogy csakis ágy menthető meg a világ,
ha a krumpli az ételek sorából kitiltatik, mert ak
kor mindnyájunknak tésztáé ételt kellene ennünk s
>gy a gabona értéke emelkedvén, a gazda meggaz
dagodnék, a szegény ember meg nem juthatván
krumplinudlihoz . krumplistertzhez , sült és főtt
krumplihoz, kénytelen lenne meghízni, egészséges
lenni. — Asztalán esak a böhmische talkli, huchtli,
kugluf, túrós rétes és ezeknek egyenrangú collégái
fordulnának meg.
Tagadhatatlan, hogy ez kitűnő Wendung volna,
esak hogy arra nem felelt meg a tudós professor
és a múlt* hetekben megtartott szakülés. hogy mit
vethetnénk a mi felföldünknek ama részébe, a hol
csakis a krumpli terem meg.
A népnevelés, az ipar. nevezetesen a liáziip ír,
a gyümölcs- és állattenyésztés, házinyúl és baromfinevelés stb. mind mind fel-felhangzik mint oly biz
tos mentő szer. mely a gabnaválsaggal járó vesze
delem egyedüli megsziintetöje.
A sok szép szó között sok az igaz. csak ott a
tévedés, hogy ha a termelés csupán egyoldalú, az az
a termelő csak egy cikkre fordítja minden igyeke
zetét, figyelmét, erejét, úgy nem sokat lendít saját
és vidéke sorsán; mert mig azt az egy cikket ol
csón állítja elő, addig egyéb szükségletét annál drá
gábban szerezheti be. A termelésnél is öszhangnak
kell uralkodnia.
De hát nagyon is lassan jutnánk el célunkhoz,
ha gondolatunk tovább is ily széles körben mo
zogna ; ezért a tér és idő korlátái kiizé lépve,
egyenesen azon vidékre fordítjuk a figyelmet, mely
Hontmegyétöl fölfelé Zólyom-, Liptó-, Túróczmegyéken át Árváig elterül.
A sok kincs közül, melyet ott lábbal taposnak,
a sok jogtalan panasz közül, melyet ott hangoztat
nak, csak egyet hozunk fel. Fünek-fának azt pana
szolja a nép, hogy nincs kenyere s nem lesz a té
len betevő falatja, s fii, fa, virág a mellett tanús
kodik, hogy volna bizony kenyered, még húsnemüd
is, csak ott ne hagynád veszni tudatlanságodban
az erdők rejtekében, kertjeid fái alatt.
Ott rothad az ízletes gyümölcs házad tájékán,
ott kínálkozik a hustpótló gomba az erdők rejtőké
ben s nincs, a ki felszedje. Bizony igaz az. hogy
„elvész a nép, mely tudomány nélkül való.“
Ha megvolna népünknél az aszalás egyszerű
tudománya: száraz kamrába, padlásra kerülne az
Isten áldása és volna mit tenni az asztalra télen is.
Frauczia-, Németország számos vidékén rend
szeresen kezelik az aszalókat s iizik az aszalást ;
nálunk Magyarországon több helyen megkezdték,
de a gomba aszalást csak Árvában látjuk némileg
felkarolva. Bedig felvidékünk erdős megyéi mind
arra vannak utalva, hogy ezt figyelembe vegyék.
— Jól van kicsikém, éretted megteszem.
Egy napja volt még csak az Anna boldogságának, az
tán elment Albert, vissza, messze a bérezés kis hazából,
Magyarországra.
Ha olyan helyre megyünk, már ha citáltatás következ
tében is, a hol egyáltalán nem szeretünk megjelenni a félsz,
vagy Isten tudja, mi az a mértföldes csizma, melylyel aka
ratlanul is csak hamar célnál vagyuuk.
Albert is szerette volna, ha mind az idő, mind a lovak meglustultak volna, óh de bosszantó humora a sorsnak,
mind a kettő vágtatott és addig vágtattak mig egyszer csak
bevágtattak, Gizelláéi udvarára. Albert félt és nem tudta,
kitől vagy mitől, mint a gyermek, ki fél a sötétben, de
agyonütjük, se tudná megmondani, hogy hát mi van abban
a sötétben, a mitől félni lehetne.
Gizella egyedül volt otthon s a nagy terjedelmű udvarbáz túlsó részében lévén, nem halottá meg a veudégszekér érkezését. *
Albertét a zongoraterembe vezették mert ott van a
kisasszony. Nesz nélkül lépett be Albert, megállóit az ajtóbán és úgy hallgatta, a mig a zongora reszketve kibírta
nyögni a „Csak titokban akartalak szeretni" bús dallamát.
Azután fordított Gizella a Füredi népdalaiban s félig zokogva
dalolja: „Sárgul a hold az ég alján, mindakettőnk oiy ha
lavány".
Gizella ábrándozik a halvány ifjúról. És Albert resz
ket, majd oda akar rohanni, hogy rálessen arra a könny*
csepre' a mely daemonává lön. De mégse teszi azt, hanem
oda lopódzik a lányka háta mögé és gyöngéden befogja
szemeit. — Talán hogy ne láthassa azt a könnycseppet.
— Jézus Krisztus, riad fel Gizella.
— No találja ki.
— Ah ön az Albert!?
— Megleptem ngy-e?
— Isten hozta ! de hát honnan ?
— Hát biz a nagy világból a kis világba hogy a kis
világban kereshessem a nagy világit.
Ejnye be megijesztett, hát iiiik-o igy megijeszteni egy
le á n y t?
* Szekér a latt nálunk kocsi) értenek.

Mily könnyűnek mondjuk a gyümölcs-, méh
Kedves Fiam Kudolf Föherczeg trónörökös u r !
tenyésztési, mennyire érvelünk a selyemhernyóneMidőn ismételve meglátogattam az imént berekesztett
velcs mellett, mely csak hat heti utánjárásunkba
budapesti országos kiállítást, a legélénkebb örömmel és meg
kerül, és azt a három négy napot, melyen egy—egy
elégedéssel szemléltem a szellemi teremtő erő és az ernye*
család egész télre elláthatná magát gombával, gyü
detlen munka e fényes alkotását, mely tanúságot tesz ma
mölcsösei. sajnáljuk abból a 3öÜ napból évenként!
gyar koronáin országai lakóinak a közelebbi évtizedek alatt
Ha Fraucziaországot hoztuk is fel, nem aka
mindeu téren való örvendetes előbaladásáról. Fokozta örö
runk mi a gombatenyésztés mellett érvelni, erre
mömet azon tudat, hogy e mü Kedvoltséged védnöksége
még képtelen a mi népünk, csak a gomba szedé
alatt jött létre, és különös megelégedéssel értesültem, hogy
sére. gyűjtésére hívjuk fel a közfigyelmet. Ez nem
Kedveltséged a budapesti országos kiállítás iránt kezdettől
kíván áldozatot, nem kivan befektetést, hisz a gomba
fogva oly nagy érdeklődéssel viseltetett, » nemcsak annak
mindenütt buján tenyészik, csak gyöznök a szedését.
megnyitásánál és berekesztésénél személyesen teljesítette
Touristáink. vadászaink széliében bejárják er- j védnöki tisztét, hanem azonkívül is többszöri jelenlétével
deinket. berkeinket: lépten nyomon veszendőbe menő
bu/.ditólag hatott a kiállítókra, sőt mint kiáliitó maga is
kincsekre akadnak ; meggyőződtek a fennt mondot- j résztvett e szép vállalatban, s ily módon személyesen is
takról. Adjanak meggyőződésüknek olyformán kife- j hathatósan előmozdította annak fényes sikerét. Ennélfogva
jezést, hogy hassanak oda, mikép ezélszeríí, hordoz- j kedvesen ösztünö/.ve érzem magamat, hogy Kedvoltségedható aszalók beszerzésével példát mutassanak a köz
nck atyai szándékaimmal is találkozó s élénk örömemre
népnek.
szolgáié ezen üdvös közreműködéséért őszinte elismerésemet
Egyesektől nem igen remélhetjük e lépést, de
és meleg köszönetemet nyilvánítsam.
tourista egyleteink közül különösen a közeli SzitKelt Gödöllőn. 1885. évi november hó 6-ikán.
nyaosztályt hívjuk fel c házi iparág meghonosítására, j
Ferencz József, s. k.
Tegye az Osztály megbeszélés tárgyává a inon- !
Dvihally Emil urat lapunk bes/.t -ezebáuyai szerkesz
dottakat; mi szívesen szolgáltatunk kezébe az asza- i
tője; folyó hó 10-én d. e. könnyű széihüdés érte, mely bár
lókról adatokat. — Nem igényel ez az Osztály
a gyorsan alkalmazott orvosi segély következtében semmi
anyagi erejét meghaladó kiadást, csak inkább er
féle komoly aggodalmakra nem ad okot, mindazonáltal szer
kölcsi közreműködést, példaadást.
kesztő barátunkat egy pár hétre ágyához fogja láncolni.
Teremtse meg ezt az ipart a felvidéknek, ke
Adja
Isten mielőbbi felépülését !
nyeret. biztos kenyeret nyújt ezáltal népünknek,
mely áldani fogja érette mindenkor.
Műkedvelői előadás. A selmeczi akad. szinpártoló egye
A gomba-aszalással karöltve járna a gyümölcs
sület színi előadása nem mint tervezve volt 14-én, de e hó
aszalás is; ez volna aztán igazán áldásos f e l v i 
utolsó szombatján 28 án tartutik meg. Az elhalasztást azon
d é k i i par .
t.—í.
körülmény okozta, hogy a Sembery termet ez idő szerint
Szöllösy tánezmester tartja elfoglalva.

Magyar szülészei Besztercebányán.
Szombaton november 7-én U <1 v ö s k e. Előadásával a
színtársulat kudarcot vallott, dacára annak, hogy a címsze
rep igen jó kézben volt Foreuczyuó úgy kellemes iskolá
zott hangjával rniut kitüuö játékával a bőven juttatott tap
sot megérdemelte, da a többi szereplőről kevés jót mondha
tunk. Hevesy i.Luurcnti ügyesen játszott, hanem hangja hangja !
Fcrenczy mint Kökké, ezen estet a szerencsésebbek közé
számíthatja, játékában clcvcucbb volt. mint máskor és comicumot is mutatott. Egészen szerencsétlen volt Kertész
Gyula rniut Kip>, csodáljuk, hogy ily készültséggel és hangtalausággal a színpadra mert lépni. Szilágyi Etelkának sem
kenyere az ének, hangja volna, de éneklésről fogalma sincs.
Liptai mint Fritclliui megállotta helyét, de neki is tanácsoljuk,
lu>gy ne énekeljen sokat. A kar olykor olykor kisiklott az
iparkodó karmester u< in csekéiy desperaliójára. Dr. Árgus.

^

A magyar színészet. A boszterezebáuyai magyar színé
sz :tct pártoló egyesület választmánya at.cz. közönséget tisz
telettel értesíti, hogy a II c v c s y Lajos színigazgatóval kö
tött szerződést, mivel nevezett kötelezettségének meg nem
lelelt, felbontotta és tőle további pártolását és a színház
használatát a uyolez napi felmondási határidőn tül megvonta.
Kelt a besztercebányai magyar színészetet pártoló egyesü
let 1885. november 10-én tartott választmányi ülésében
1 Scholcz líezsii. elnök, Dr. Keleti Vince, jegyző.
Színész a kritikushoz. Hevesy Lajos színigazgató társu
latának egyik tagjától a múlt napokban az iró műveltségét
jellemző és önteltségről tanúskodó levelet kaptunk. Polé
miába az illetővel nem bocsátkozunk.
Dr Árgus

A kiállítás vednökekez. Kudolí trónörököshöz a király
köszönő levelet intézett a kiállítás védnöki tisztében kifej
tett üdvös működéséért. A legfelsőbb kézirat szóról szóra
igy hangzik :

Mulatságok. Városunk egyhangú élete a hidegebb na
pok beálltával mindinkább élénkülni kezd. Folyó hó 21-én
Szombaton tartja az első éves akad. ifjúság a sokak által
várva vált „Fuchseuball“-t, mely, — az elébbi évekéhez ha
sonlóan, — szépnek ígérkezik. Folynak az előkészületek,
az uj „Fuchs.ik" nem akarnak a régiek mögött maradni.
Iparkodjanak is hölgyeinknek a kedvét megnyerni. A jó
Szöllösy bácsi is nagy szorgalommal oktatja tauitványait
Tcrpsychore művészetében. A tanfolyam már vége felé jár,

— A biz nem illik, hanem lássa kis búgó vadgalamb,
nem jó ám az egészségre zongorázni, dalolni, meg zokogni
is egyszerre.
— De mondja csak — de igazán, miről vagy kiről
ábrándozott. Eh de mit kérdek ily sült bolondságot, hisz
mond valamit s nekem be kell érnem vele. — Egyebet kér
dek hát: volt c itt már Hondái? Találkoztam vele az utón,
ö előbb ide ért s azt mondá, hogy egv sürgős dolga elvégcztével azonnal ide jön.
— Nem, még nem volt, hanem ha megígérte bizonyo
san eljön, ismerem őt, szavatartó ember.
— Ea az clleukczöt tapasztaltam, hanem tudja mit,
kössük egy feiiclel'uez a Lajos megjelenését s ez abból áll,
hogy ha egy óra alatt eljön, uem adom át a mit Anua
küldött s ha nein jön cl, átadom. — Adjon kezet, hogy ez
| utóbbi esetben átveszi a küldeményt,
Kezet adtak egymásnak.
Jaj, melyik rósz szellem súgta Albertnek c feltételt?
| Vagy mért is teremt az Isten szó.szegö embert a világra.
Telik, múlik az idő, már háromnegyed óra is elmúlt
!
és Iloudai még sem jön.
Az Albert szive mind hevesebben ver, mindegyre szórukozottabb lesz és Gizella is mindegyre az ablakhoz fut s
tapsolva adja tudtára, hogy — 1Hondái csak nem akar jönni.
— Már öt perez liijj-i az órának Gizi, no lám milyen
szavatartó az a Lajos, üii éu jól ismerem, hányszor Ígért le
velet s kaptam-e csak egy betűt tőle.
—- Ne csodálkozzék olyan nagyon a Lajos pontatlan
ságán, hisz a férfi nemből való ö is ; — s nevetett Gizella.
— De úgy tetszik eltelt már az óra, egy perez siucs már
belőle. — Levél ugv-e — vagy egy virágcsokrocska talán ?
— Se nem levél, se nem virág, szólt mindig szorultabb
hangon Albert — hanem egy c s ók. — Piros rózsa nem
pirosabb, mint lön e perezbeu a lányka arca; fehér rózsa
uem feliércbb, mint ugyanez az arc a pir után. Ott állott
szótlanúl, szcmlcsütvc s előtte a halvány ifjú nagyon halaványon.
Albert: ne érintsd azt az ajkat; niegmérgezi szivedet
ne rabolj csókot a szép szűz ajkáról, vond vissza szörnyű
feltételeidet, mert vége a szentháromságnak.

— Albert, édes Albert, ne kívánja tőlem, ezt, lássa az
uem illik.
— Nem Gizella, iia kezet adott, annak meg kell lennie.
Anna bízta rám, ne ucvezzeu kegyetlennek, ha állhatatos
vagyok s maradok, Aztán hát mi az, egy esők ! ?
— Eh magok összebeszéltek Lajossal.
-Esküszöm erről egy szót se vúltáuk.
— Hát akkor írja meg Annáuak, hogy átadta.
— Nem, hazudni nem akarok. Jüjjüu no kicsikém !
vagy :iát ha Mahomedhez nem megy a hegy, úgy Mahomed
megy a hegyhez.
És Albert átkarolta a iány karcsú derekát és tudja Istcu, hogy, hogy nem ! Gizella nem forditá cl arczát midőn
Albert egy hosszú csókot nyomott ajkáia.
De Albert, az Istenért, iiát megörültél 7 Bocsásd el azt
a karcsú derekat. Távozz innen, vidd magaddal könnyel
műségedet és temesd el mélyen, hogy kísérteni se legyen
erője, még álmodban se.
Hanem Albert uem bocsajtá el azt a karcsú derekai
és még egy csókot, azt a m á s o d i k végzetes csókot is el
rabolta.
És azután kitört pokoli szerelme, egész pokoli hevé
vel. Feledve lön Anna, a világ, a becsület, miudeu csak az
a holdsütöttc könnycsepp villogott lázas agyán keresztül
szivébe.
— Gizella! ne titkolja többé, hogy szeret; elárulta
egy könnycsepp. Szóljon, óh szóljon csak egy szót, csak ezt :
hogy s z e r e t l e k . Adja üdvemet c szóban, aztán nem bá
nom ha összeboinlik is a világ s az Isten minden csillagát
! szivemre dobálja is, hogy az összcroinbolja bűneimért, hogy
j téged szeretlek nagyon, örült szerelemmel.
Vége vége miudcuuck ! Nem hallod Albert? ezt sut
togja minden körülted, alaktalau szörnyek, ijesztgető pofaI ikből fogaikat vicsorgatják rád, s azt dörgik füledbe : vége
vége. Az a fali óra azt ketyegé vé — gc, vé — gc !
Gizella végre kibontakozott az Albert öleléséből, az
ábrándos nőből hősnő lett, ki szcinéucK egy sugarával ezer
halált szór ellenfelének szivébe. Bálványa összeomlott, dísz
telenné vált s most a bálványimádó egyszerre szigorú pari I táu keresztény nővé változott.

K Ü LÖ N FÉLÉ K .

apróbabái, mint értcstlltUuk, legközelebb mag fog tartatni.
Mindkét mulaDájut várva várja a; : i i
ni- i
,e/.i
a . . . jövőt.
h

Dal-ós zeneestélyt rendez a túróez-szt.-mártom magyar
dalegyeslliet o hó 21-én a megyeház, nagy termében, rész
ben a „türóczi jótékony uöegylctu javára. A változatos és
érdekes műsor a következő: 1. szakasz. 1. Kákóozy-induló
férfi négyesre alkalmazta Engcszcr M. énekli a férfikar
2. Meyerbeer : „Dinorah" dalmű nyitánya, zongorán (4 k.)
előadják Heniczky Izabella és Bock Ilona. A nyitányban
előforduló zarándok-kait hariuoniumkiséivt mellett énekli a
vegyes kar. 3. Népdalok: „Nem volt párja a faluban . , ~
„Levegőben vígan szól . . ,u .Az én rózsám takaros . . u
vegyes karra alka'mazta Boldis 1 : énekli a vegyes kar
4. Jltel A. Danso des Féos, zongorán előadja Justli Anna.
f). Marselmer: Éji dal, énekli a férfikar. II. szakasz. 1. Nép
dalok : Jaj de búsan harangoznak, Szigetvári lány, Uczczu
bizony megérett a . . . énekli a férfikar. 2. Vörösmarty :
Szép Ilonka, szavalja Fekete Miklósáé. 3. Abt: Induló,
énekli a vegyes kar. 4. Liszt: Magyar Bhapsodiu ill.i, zon
gorán előadja Éder Kóbort. f>. Népdalok ; Fekete szem éj
szakája, Kit Lu búza, Ej, haj! félre a búbánat; énekli a fér
fikar. Kezdete esti 7 óraicor Belépti dij személyonkiut 1 frt.
Egyensapkák. A lyeeumi ifjúság ismét (elölelte amaz
évek előtt divó szokást, hogy a különféle púim. kemény
kalapok helyett egyensapkát visel. Szép dolog magában
véve, a sapka is szép volna, ha „solnvar/gelb44 nem volna!
ezt az észrevételt teszi egy ellenpárti s ezt a kérdést veti (cl,
hogv nem ilienék-e jobban a Kossuth kalap V Mi m :g azon bit
ben vagyunk, hogy ha e kis jux uom használ, de nem is árt.
Az Egyesült-Államok a bevándorlók ellen. Az Egyesült
Államok tanácsa ez év február 18-áu törvényt hozott a be
vándorlók ellen, hogy egy részről megoltalmazza az északamerikaiakat a munkások beözöulésétöl, másrészről pedig
véget, vessen azoknak a lelketlen Uzelrueknek, melyeket néháuy kivándorlási ügynök folytatott. E szerint jövőre tiltva
van napszámosokat vinni az Egyesült-Államokba. A belügy
miniszter a törvényt lefordittatta magyarra és a napokban
szóiktlldOtte a törvéuybatéságokboz, hogy azt közzétegyék.
Az irodalomért is tett már valamint a aelmeczi akad.
ifjúság sziapártoló egyesülete. Utóbbi ülésében felolvasásra
szánt humorcszkre hirdetett pályázatot, melyre, mint halljuk
több mű érkezett be a választmányhoz. Eszerint rövid idő
múlva megtudjuk az eredményt s a tervezett felolvasás is
meglesz.
Ne csókoljuk a gyermekeket szájon. Egy düsseldorfi
orvos irja: Borzasztó szokás a gyermekeket szájon csókolni.
Készakarva használom u borzalmas kifejezést, mert gyöngé
den akarom magamat kifejezni, pedig a gyilkos szó már
nyelvemen lebegett. Igeu, asszonyom, gyilkos szokás ! Taláu még emlékezik rá, hogy ezelőtt mintegy 14 nappal nya
kába nagy slnvalt kerítve, S. asszonynál látogatást tett'?
Alig hogy a szobába lépett, megindító gyöngédséggel ölelte
meg a „kedves kicsiket41 Ó3 kedvére csókolgatta. Akkor
aztán elbeszélte, mily uagy torokgyulladása volt, a múltkor

— Uram ! szólt a lány kipirult arccal — távozzék. Tá
vozzék azonnal. Ön háromszoros féle gyilkos, meggyilkolta
a szentháromságot, pokoli játéka szirto zúzta az Anna szi
vét, megölte önön lelkét és nékem — nékem összetörte szép
ábráudomat. Igaza van Uram, én szerettem önt, az a könycsepp Ön miatt hullott, mert Önben eszményemet láttam
megvalósulni, ámde titkomat nagyon jól cl tudtam temetni,
mert én előttem szent volt az Anna szerelme. Szenvedtem,
szerettem tehát, de csak addig, inig szerelmemet senki sem
tudá rajtam kívül. De már most, hogy ön is tudja, kitéptem
szivemből. Menjen, és gyönyörködjék hát háromszoros gyil
kosságában, Isten önnel — s ezzel gyorsan elsietett,
Albert, mint a kit álmában lidérczek nyomnak a ha
sis iugcrlő hatása alatt, kcllcmctcs nyugalommal bámult az
ajtóra, mely a leány után becsukódott. Egy menyország
kapuja, honnan visszarántok az ördögök. Érezte, hogy keb
lében fáj valami s c fájdalom őrültté teszi, de fájdalmának
sehogy sem tudott nevet adui, szeretett, vétkezett, érzett
bűnt és büubánatot, érezte nyomornltságát s annyi mindent
egyszerre — hogy lelke elzsibbadt és egy hangot se bírt
adni ajka, a büntető clicrub szavairaHosszú merengéséből az óra ütése verte fel s kalapját
véve távozott.
A kertben megpillantva Gizellát, arra tartott, s hozzá
meut végbúcsút venni, — Isten velünk és a bűnösöknek
kegyelem, — rebegé tompa hangon. Fogadja bftesumat, végbúcsúmat, aztán feledjen e l; feledjed hogy léteztem valaha,
csak mondja ki a szót: megbocsátok! Aztán elmegyek,
messze, messze . . .
Isten önnel A lbert! Legyen kegyelmes önhöz a könyö
rülő Isten, a mint éu is megbocsátok, — hogy egemből
poklot alkota. — Megbocsátok csak távozzék, . . . távozzék
agy, hogy soha se láthassuk egymást.— Áldja meg a jó Isten
Gizella! tehát soha többé!
És most hadd vágtassanak azok a lovak, hadd repül
jön c» az idő, — Többé nem léi már scmmtől.
Vágtattak is azok. bánta is Albert akar hová viszik
már. Csak egy utat látott, csak egyet ismert, a melyik a
sírba vezet. Haza érkezett és Aliiért egy idő óta nem szere
tett semmit és senkit . . .

kénvtden volt .-gy h.-i árversenyre való meirhivást elutasi:.... nui'. .-.ka ... „ .
dagadva. Ncmő.-, u_/ voii ? Ter
mészetesen ucin tört a szegény gyermek élete ellen, mégis
g.vőngéd csókjaival sokkal biztosabban m-gültc, mintha arzcnikuniot adott volna be neki. A kedves gyermek két
vagy bárom nap múlva kezdte a torkát lájditni, amikor pe
dig az
eljött, egy szó: difteritisz, mindent inogni ugvarázott. Ma már a temetőben csak egy kis íolvlrágoznt:
sirliuut emlékeztet az ön látogatására. A szegény anya ter
me •/••lesen még csak nem is gyunakodin kegyedre s veszt'--égéért a gondviselésre panaszkodik. Az orvos nem szólt,
mert akkor igazán oktalanul cselekedett volna, de én meg
mondom önnek, hogy ön az oka a kicsike halálának. Ba
jos azt megállapítani, hány gyermek kapja igy meg a diíteritiszt. De az bizonyos, hogy a felnőtteknél a difteritisz
gyakran oly kis mértékben fordul elő, hogy ezt csak egy
szerűen hűtésnek vesszük, minthogy pedig a meghűlés nem
ragályos, igy semmi veszedelmet sem találnak abban, ha lehelctökkd másokat megmérgeznek. Szóval kerüljük a gyer
mekek csókolását, mert a difteritiszt is nagyon könnyen ter
jeszthetjük; noha azt nem akarom állítani, hogy minden
difteritisz a csóktól ered, mégis kevesebb gyöngédséget k é
rek a gyermekekkel szemben.
Próba-szónoklatok A budapesti Deák-téri ov. templom
ban a Győry Vilmos halálával üresedésbe jutott magyar lelkoszi állásra a meghívott lelkészek próba-szónoklatai e hó
15-én, vasárnap kezdődnek. A meghívottak négyen vannak,
kik közül II a e íi d c 1 V i l m o s u a g y b o u t i a l e s p er é s és s e 1 in o e z b á u y a i l e l k é s z 1 5 • é u, Horváth
Sándor zalai föespcres és kövágó-eőrsi lelkész 22-cu, Farbaky József tlszukerületi főjegyző s nyíregyházai lelkész
29-én és Petrovics Samu szentesi lelkész deczembcr (i-án
tartja meg próba-szóuokiatát.
Tűz. Múlt kedden meglepő látványban részesültek a
Stubnya-felé robogó vonaton utazók. Körmöezön túl egyik
faluban lángokban állott egy ház. a füsr hozzúférhetlcniié
tette a szomszédos házat, a lakosság apraja nagyja ott sürgött forgott az égő ház körül. Az asszonyok vizet hordtak,
a férfiak locsolták az égő üszköt. meutésröl szó sem lehe
tett. Majd egy csoport férfi nyomúl a ház elé, fecskendőt
von oda s rendszeres munkával lát az oltáshoz ; mindjárt
észrevehető volt, hogy azok gyakorlott tűzoltók, Fáradsá
guk azonban már eredménytelen volt, mivel a nagy faház
földig leégett. A látvány annyival különösebb volt. mivel
a magasban robogó vonatról csak liliputiaknek látszó em
bereknek csupán sürgését forgását lehetett látni, a tűzi lár
mát s egjéb zajt elnyelte a vonat robaja,
A meszesgödörbe esés nem lehet valami kellemes dolog.
Ezt állítani merem, habár még nem próbáltam meg. Vannak
azonban olyan, Hálámnál szerencsétlenebb llótások, kiken
ez a baj megesett. Ilyen nevezetesen két utas, ki a selmaczi vasúti állomástól kocsi híján a napokban este gyalog
indult a város leié. Alig tették azonbau lábukat Seltnecznck előttük még ismeretlen talajára, egyszerre elvesztik ezt
lábak alul és zupp. beleesnek egy gödörbe. Mikor a gö
dörből kiváuszorogva, végre a kocsiutra jutottak, valódi

Egy napon pedig kiment a gyümölcsös kertbe, s miu
tán egy csőtno irományt tttzhalálra v itt: elővette jegyző
könyvét 8 ezeket irta bele: „Oh ón nyomorúlt gyom a vi
lág kertjében, hadd gyomláljam ki belőle magamat. Nagy
mit tegyek ? Vissza térjek ezek után hozzá, térden koldul
jak tőle kegyelmet, ki hitványabb vagyok a hitvány féreg
nél? Adjam neki tudtára, hogy szörnyen megcsaltam, s az
tán esküdjem neki az Istenre, vagy pokolra, — mit tudom
ón mire, — hogy ezután hü lesszek a sírig.
Haha ha! Hisz itt ül lelkcmen az a köny csepp, mely
megégette szivemet, s ajkamon az a két csók, melyek
megégett szivemnek hamvait a semmiségbe szórták s ha
szerotue is bűnöm dacára, tudna-e becsülni s ba igeu, hat
én tuduám-c önmagamat becsülni.
Eh vesszen minden, ha a becsület oda. Én már vé
geztem, itt, de nem ! Hátra még a hattyúdal, hadd véssék azt
koporsóm elébe :
El a tűidről le a földbe.
Béke vau a hant alatt.
Minek élni. kinek szive
Száz ezerbe szétszakadt.
«
*
*
Másnap az X-i hírlapok egy nyolez • soros újdonságot
közöltek, hogy a gazdag LáugvcrÖuek egyetlen fia, a szép
reményű ifjú ismereHeu okból szivén lőtte magát
Albert tehát megtartotta szavát, oly messze messze ment,
hogy sohase találkozhatott többet Gizellával.
S* . . . ben az orsolya szüzek zárdájában van egy
fiatal apáca; mindig hallgatag komoly; netn látja őt soha
senki mosolyogni; néha meredten egy helyre tekint s
rémesen susogja: „akkor lelcdj cl, mikor ezt a gyűrűt más
ujjadra teszed11
Templomba ritkán ereszti a fejedelem asszony, mert
valahányszor templomba megy. mindig ájulva találja* a fe
szület előtt. — Tébolyát az orvosok gyógyithatlannak nyil
vánítják
Szegény apáca! Szegény Anna!
Selmeczi

örömmel gondoltak vissza a bajra, azzal vidítván fel egy1 mást, hogy milyen nagy sz- rcncsc, hogv uom valami bánya| üregbe zuhanlak le. Hogy ők igy vigasztalódtak, ez az ö
szerencsejüK, de azt hiszem nem akad az a meszes gödör
mindig ily vig halesetesekre (?); miért is uem ártana a gya
logúién valamivel több . . . világosság.
Síkos járón röpülnek az emberek Ilyen formán kezdtem
volna tegnap vcr.s-.net, lm Hízta poéta módjára versfaragás
volna kenyerem. D- nem lévén poéta, sem igazi, sem fiizfa,
csak tanácsot adhatok a síkos járón repülőknek, hogy ki
Selmeczcn ez idő szerint sétálni akar. botost húzzon, ha pe, dig most jött elös/ör a mi girbe-görbe országunkba, várja
| meg, inig kiki behinti háza elejét, s csak akkor Induljon
! H,ra
Koponyáját csak igy menti meg, mert Síkos járón
röpülnek az emberek . . .
I
i

j

Nem jönnek színészek. Sokan fájlalják Selmeczen hogy
nem jönnek Tlialia papjai és papnői, de többen jobbnak
találják elmaradásukat. Mcgvalljuk, mi is az utóbbiak közé
tartozunk, mert abban a véleményben vagyunk, hogy ha
jöunéuek is, csak nyomorúság várná őket. Színházlátogató
közönségünk ugyanis csekély és már is nagyon igénybe
volt e.s van véve a kiállítás és egyebek által. Nagvobl) szín
társulat csakis hoszszabb staggioiicra jöhetne, de akkor ki
zsebelne, bennünket s tönkre tenné magát. Kisebb rósz tár
sulat nem kell sem hosszú, sem rövidebi) időre. Mi csak
úgy várhatunk jó társulatot, ha az Nyitrúu és Beszterczebáuyán töltve a sziniévad nagyobb részét, városunk csak át
menőül szolgál neki. Bogyónak e tekintetben ügyes volt a
terve; kár, hogy kivitele nehézségekbe ütközött. A beszterezobáuyai színtársulat uem jöhet Selmcezro, elzárta útját
iapuuk mai számának fennti közleménye; a Nyitrán mű
ködő Sághy Zsigmoud színtársulata meg csak akkor jöhetne,
ha előbb Beszterczebányával szerződne és Selmoczet útjába
ejtve 8 —lü előadásra látogatná meg. Most euuyit sem bírna
meg közönségünk, de idővel ennyit bir, Nem hagyhatjuk
említés nélkül, hogy Sághy társulatáról nagyon elismerőleg
nyilatkozik a Nvitramegyei Közlöny. — Ily színtársulatot
megnyerni üdvös volna; ajánljuk a beszterczebányai és selmeczbáuyai sziuügypártoló egyesületek figyelmébe.

Szüret a Fátra álján Ilyen schlagvorttal még alig di
csekedhetik valamely újság vegyesrovata. Könnyű a „szü
ret a Hegyaljai),*• a „Svál)hegyeu“ stbféléket oda biggyesz
teni a fővárosi lapoknak, mert azt évenként megtartják Is
ten kegyeiméből. De itt a felföldön, hova az Isten kegyelnie
uem osztotta ki Noé kedveuez növényét, itt bizony csak ez
idén tartottak emberemlékezet óta szüretet s ezt is csak
most későn, mikor másutt már el is feledték azt. De hogy
a dologra térjünk. A bércek a.jatt elterülő egyik kis vá
rosinál — a nevét elhallgatjuk, hogy a borászati vándorranárokai, kiknek erről tudomásuk nincs, no blamáljnk a ma
gas kormány előtt, mert még oda találnák plántálui harag
jukban a fllloxerát — összehívja a házigazda a díszes ven
dégkoszorút a csodára, kilátásba helyezve egy kis kóstolni
valót is. A vendégek megérkeznek, kétkedve tekintenek
egymásra, mintha azt mondanák egymásnak, hogy no te is
igazán hiszed, hogy itt igazi szőlőt adnak eléd. Selmeczen,
Kütniöczüu, Stuimyán csak venyige alakhah láttam szőlőt a
leggoudosabb ápolás mellett is; már hogyan lehetne akkor
itt északabbra édes szemeket ropogtatni, édes mustot szűr
ésül ni, itt a zab hazájában ? Így kételkedtek majdnem
; mindnyájat).
Majd ki- vagy inkább bevonulnak a szőlőbe, mozsár
durrogás, ezigányzene mellett és oh csodák csodája : gyönyörű
fürtökkel megrakott lugasba vezet az útjuk, igazi, valódi
fürtök csüngnek alá inycsiklandoztatva. — Általános cso
dálkozást általános kóstolgatás követ s a vendégek azt ta
lálják hogy ez a szőlő, ez a must cseppet sem marad hátra
az egri mellett. - Vígan folyt azután a szüret, fogyott a
lugas dísze ize, kiürült a mustos Uvog, do a házi gazdának
megvolt az az öröme, hogy müve sikerült, megmutathatta
azt. hogy mit bir a mostoha természeti viszonyok között is
produkálni az ész - Mert tu Ini kell ám azt, hogy itt az
ész müve volt ez csupán, nem a nyeis erőé és természeté.
— Sietünk is megadni a recipét hasonló szüretek rendezé
séhez, nehogy azt gondolja egyik vagy mási* olvasónk, hogy
a házigazda tán Siemens módjára villanyerövcl varázsolta
oda a szőlőt a rideg éli ma alá - A recipe a következő :
keij néhány véka szop egri szőlőt és mustot, ha t, i, Eger
ben jó rokonod vagy szüleid vannak. Em -lj néhány emel
vény lugast körtedben, aggaszd tele a kapott szőlőfürtökkcl,
de előbb díszítsd lel azt fonyögallyakkal, hogy a remény
színét öltse föl. Nllits a lugas ni-llé cgv lliuoei is egyént,
vendégeid mögé pedig két szál czigáuyt, hidd durrogasson
amaz, húzzon emez, beszéld rá őket jó hangulatba hozva,
hogy tegyék fel, mintha most igazán Egerben volnának a
ime .
kész a kedves csalódás, s te úgy szüretelhetsz a
Fátrartlján, akár a 11 vrvalján
A kártyaveto czigányasszony nagyon sok örömet oko
zott ugyan már életében a szerencse utáa áhitozóknak, do
annál több bajt is hoz sokszor fejükre, mit az alábbi eset
is bizonyít. Egy csinos özvegy, kinek egyetlen lányában
van egyedüli öröme, azt a mulatságot szerezte meg magá
nak 30 krajezávon. Hogy kártya: vettetett magának a hozzá
véletlenül t?i bevetödölt ezigányasHZoiiynyal. A sibilla azt olj vasta ki a zsíros felsők és alsók gyakori fellépéséből, hogy
a házhoz nem sokára egy fiatal ember jő, ki rövid idő
1 múlva kérőként lóg fellépni, A jóslásra nevetéssel válaszolt

a csinos özvegy s azzal utasította vissza a szerencsét, hogy
„u g ya n k i gondolna ilyenre." De azért tévedésből (?) 30 krt.
adott a jósnőnek a kialkudott 20 kr. helyett. A szép özvegy
csakham ar elfelejtette a bolondságot s tovább is kis lányaí.ak élt, s csak azt az olcsó mulatságot engedte meg ma
gának, hogy homlokát kis sticzával ékesítette fel. Napok
m últa k napok után, egyszer betoppan a házba egy tiatal
ember s a kapü fölötti cédulára hivatkozva a hirdetett szo
bát kívá n ja látni. Az özvegyet meglepte a vendég, eszébe
jut a sibilla jóslása, igyekszik ezt fejéből kiverni s meg
mutatja a szobát. Az idegen otthont lelt a háznál; egy hó
napja la k ik ott; nagyon szeretetreméltóknak találja a házia
ka t ; s mint e sorok írójának bevallá, azon töri a fejét, hogy
m ik o r és minő ünnepélyességek között kérje meg a csinos
özvegyasszony . . . kis lányát. E história nyilvánosságra ho
zásával ludiserét dolgot követek cl taláu, de azt tudom
hogy a tetszeni vágyó hajfürt el fog tűnni az anya hom
lokáról és a szép özvegy ezentúl is leányának fog élni, kit
jobban szeret önmagánál s kaczagni fog a szent-antali sybilla jóslásán. Hisz ő mondta, hogy „ugyan ki gondolna
olyanra."

Üzletnyitás.
horpounjnl

a valódi és az a készítmény, mely által a kösz vény és
csúz eseteiben az ismeretes meglepő gyógyeredm ónyek
érettek el. K rég jóna k bizon yult háziszer 40 és 70 kr.
a legtöbb gyógyszertárban* kapható. Fő-raktár: Gyógy■KjVfc szertár az arany oroszlánhoz, Prága, Altstadt.
Budapesten T ö rö k •

íK K X y K X X X K K K K X X K X K K K X :

hentes üzletet
friss Sertéshús, sóilar, kolbász, zsír, füstölt hússal stb.
nyitottam , melyben

mindenkor szolgálok.
A n. é. közönségnek becses figyel
mébe ajánlottan, tisztelettel vagyok

VEREBES .JÁNOS,

ÜZLETNYITÁS.

;1

KXXXXXXXXXX

Van szerencséin a n. é. közönségnek
becses tudom ására hozni, hogy a Baumertféle házban Alsőutczában

IRODALOM.

fűszer-, liszt-, rövid- és
n o r i n b e r g i á r u-ü z Ie t e t

Vörösmarty Mihály összes müveinek 4 3 —4G-ik
füzete megjelent Mchner Vilmos könyvkiadó (Bu
dapest) kiadásában. E füzetek a koszorús költőnek
vegyes prózai dolgozatait tartalm azzák. E g y —egy
füzet ára 35 kr. s megrendelhető minden könyvke
reskedésben. V örösmarty müveit ajánlanunk szü k ség 
telen, Azt hisszük, hogy kinek körülm ényei enge
dik, az megrendeli azokat.
Téli estékre. A küszöbön álló gazdasági válság, az ol
csó gabuaárak nagy próbára teszik a magyar gazdát s ily
körülmények között a reá nehezedő közterhek mellett mindég
sötétebbé válik a kép. mely elénk tárul. A napi lapok so
kat foglalkoznak gazdasági visz myainkkal s jó tanácsokat
is osztogatnak a baj orvoslására, de c tanácsok nem jut
nak el a néphez, mely érzi az idők súlyát, de magán segí
teni nem tud. Alulírott „ Té l i e s t é k r e " czim alatt 11
népies irányú elbeszélést állítottam össze, melyekben a lel
kész- és tanítóval beszéltetem cl azou fontosabb teendőket,
melyek hivatva lennének gazdáink sjrsát legalább enyhí
teni. Bizalommal fordulok tebát a lelkészekhez, tanítókhoz
és a nép barátaihoz, hogy könyvemet a nép között terjesz
teni s előfizetőket gyűjteni szíveskedjenek. A közeledő téli
esték nagyon jó alkalmat szolgáltatnak, hogy a könyvben
felvetett eszmék mcgbeszéltcssenck s jóakarata buzdítás
mellett megvalósuljanak. Az egyes elbeszélések ezimei : Krajczárból lesz a forint. Segíts magadon s az Isten is megsegít.
Többet észszci, mint erővel. Mit tegyünk ? Saját kárán ta
nul az ember. Azok a régi jó idők. Az elásott kincsek. Mi
ből csináljunk pénzt? A jó pap holtig tanul. A legdrágább
kincs. Mit olvassunk? A könyv előfizetési ára 30 kr. mely
összeget kérem dcczember lfi-éig nevemre czimezve TuróczSzent-Mártonba küldeni. 10 előfizető után a gyűjtőknek szí
vesen szolgálok egy tisztelet példánynyal. Minden eladott
példány után 2 krajezárt a magyarországi tanítók árvaliázára adok. Turócz Sz. Márton, 1885. évi november hó 10 cn.
Nagy István,

Selmeczcn pedig Sztankay Ferencz
gyógyszertárában.
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Van szerencsém a n. é. közönség be
cses tudom ására adni, hogy Selraeczen a
a Baumert.fóle házban a Szőlő fogadó átellenében

nyitottam melyben a legjutányosabb árak
mellett szolgálom ki vásárlóimat.
A n. é. közönség becses p ártfogását
kérve, ő s lo ttó g y í'ljtö d ó llie t is figyelmébe ajánlva, maradtam tisztelettel
•Selmeczbánya

Wois2 Igná02.
*X«KXXXXXXXXXXXXKKXX>
5 0

ó ta

j a bécsi piaezou fennálló, legjobb hírnévnek ör(
vendő En gros szövet-ezég

„a jó pásztorhoz

M

azelőtt Strohschneider Vincze
BECS,
I Rollienthurmstrasse 14.
briiimi .juhyyapju .szövet
készletét
maradékokban teljes ruhákra.
T o ljc -e n e le g e n d ő e g y ú ri ö ltö n y re
és pedig kabát, nadrág és mellényre,
e ls z a k itlia tla n m in ő ség b en kapható az

Haupi-Gewinn

hentes.

GlücksAnzeige.

event

500.000 Mark

Oie Gewinne
g a ra n tirt
dér S t a a t

Einladung zűr Betheiliguny an den

Gewinn-Chancen
do. von Stu ite 11 1 uburg g aran tirto n gr»
in welt-hor

9 Millionen 880,450 Mark
siche r gewonnen w erden müssen
1>'" (rO W illllf <1i.--

th e illta fte ii (jruliI-Lottmiu, wuk-lio
eiilliiilt. -ind folgeudu, nüinlich

plaugomÜHR nur 100,001

j

Oer Kl'ONMlu Oewiuiiii int ov , '> 0 0 , 0 0 0 Marii,
Priiinie 300,000 Mark
26 GJWin 1)0 a 10.000 Mark

I Gcwinn á 200.000 Maik
56 Gewinne á J000 Mark
2Gewinne álOO.OOO Mark 106 Gewinne á 3000 Mark
I Gcwinn á 90.000 Mark 253 Gewinne á 2000 Mark
1 Gewiuu á 80.000 Mark 512 Gewinne á 1000 Mark
2 Gewinne á 70,000 Mark 818 Gewinne á
500 Mark
1 Gewiuu á 60,000 Mark 120 Gew. á 300, 200, 150 M
2 Gewinne á 50.000 Mark 3Í720 Gewinne á 145 Mark
I Gcwinn á 30.000 Mark 7990 Gew. á i24. 100, 94 M.
5 Gewinne á 10.000 Mark 8850 Gew. á 67, 40, 20 M.
3 Gewinne á 1,5000 Mark int Ganzén 50,500 Gewinne
und koiiinieii solehe in wenigen Mouateu iu 7 AbtbeiIangén zűr sicheren Eutschciduug.
I»cr Iliiu p tg e w iiin 1-tui- Ola—ti betriigt 5 0 ,0 0 0 M. utoigt
in dói l’-tmi tél iiuf 0 0 ,0 0 0 M . iu dór 3-ten auf 7 0 , 0 0 0 M.,
in d.-r 4-11-11 auf SO.OOO M , in dur 5-ten auf 110 OOO M.. iu
d 'r 0-tfii auf 1 0 0 , 0 0 0 M.. in d.-r 7-teu auf 2 0 0 , 0 0 0 M. und
mit dór l’rillllio von ŐIOO.OOO M. ovent. auf 5 0 0 0 0 0 M.
l-'iii- dió o rs tc C t( > \v in ir/.io liu itK , wolche a m tlic h fest
gcHtellt, koHtot

das ganze Originalloos nur 3 Gulden 60 kr.
Ö. W oder 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 , Mark.
nini werdon dió., vont S ta u te g a r u n tir te n < irig in n l-L o o se
I kői ne voibotencn Proim-mcii) mit lluifüguiig do» O rig iu a l J'lan es, g o g e n f a n k ir te K in se n d u n g d e s B e trn g e s odor gégén
l’o s tv o rs c h u s s -elbst nacb den e m fe rn te s to n G e g e n d e n v on
n iir v e rsiin d '
Jedi-r dór bothoiliglon erbiilt von ntir nacb atattgcliabter
Ziobuug so fo rt dió im itliclio Zieliuugkli-tu u n iiu fg e fo riíe rt zu-

3 fr j 50 k r.

és/ öltönyre

•1 „ 50 „
nem küldhetők m ustrák, azért arra kütalc,,Bm t'its/.ö 1 ikkeket minden akadály nélkül

H IR D E T É S E K .

■i nem sz á m íto k c so m ag o
-tt összeg beküldését kérem ,

Verseny

maciién.

a

lópokróc2*S2édelgéssel S2emben!
a S í é v ó la I V n n á lló «•*». k . s/.aha<lulm n/.ofi

T A K A R Ó és P O K R Ó C Z G Y Á R
Llchtenauer’s W*"- & Sülnie
ezégn küld bécsi raktárából

LÓTAKAEÓKAT
IWO r m . Ilo n *# . i :io

<-m.

S W

< k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k x

3 F o g fá jd a lm a k

ukáriuilycu
te rmészetttk ck, hogy ha a fogak akár lyukasak akár bc.töK inöttek a híres iu ilii* k i v o n u l o k hasznáp tatával clhárithatók. E s/.er utolérhctctlcnsógévcl
^ világhirre tolt szert és egy '-családnál sem mclK lözendö. Selnurzbányán <Sztankay
JieszterczeK bányán Kisert Érieknél kapható .Vő kros üvegekben.
(

• l é l e u P k l 'l t I z.ikithatl.ni miélénk flzinU n/..: lek kel. drbjáf

X X XX X X X X K X X X X X X X X X X X X )

1 frt 60 kron
C M t m a iila il i n b p l r é r l t r .

Csak u tömeges gyártás és óriási készletnél fogva va
gyunk abban a helyzetben, ezeket a lopokroezokat eb
ben a rendkívüli nagyságban és ebben a kitűnő minő
segben ily rendkívül olcsó áron á ru síta n i.

•Száz meg száz köszönő levél ál) bárkinek is
rendelkezésére.
A azétküldés utánvéttel történik. A neui te ta z ’• darabok minden
akadály nélkül visuznvétctnek.
131 1 — 1
A c z jm re p o n to s a n k e ll ü g y e ln i !
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Pferde-Decken-Faüriks Haupt-Niaderlage :
W len.

I.. KiHli<‘ iitliu riii« f i’ mmnc flfl.

Nyomatott a „áolime/.bauyai Uirvió" gyorssajtoja’i .

'X

Dis A aszahlusg und Vsrsendung dér Gswinngslder
crfolgt von m ir d ire c t an die Interessenten p ro m p t nnd
unte r stre n g ste r Ver3chw iegenheif.
; 3 ^ * Jede Bestellung kaim maii ciufacii auf ciné Posteinzahlungskarte odor per recom m andirte n B r ie f

1X
X

X

3 Uff
w

lást ajánlok,
A jánlatok : A gentur des
Heinrich Schalek, W ien
cim alatt küldendők,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Mán wende sich daher m it den A u ftrá g e n dér
nahe bevorstehenden Ziehung halber, so g le ich
jedoch bis zum

20. November d. J.
v e rtra u e n svo ll an
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SÁMUEL HECKSCHERsenr.,
Baii(|uic

Wcchycl-Cmnptnir iu HAMBURG.

Máriazelli
gyomorcseppek,
kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen.
és felülmúlhatatlan: étvágyhiány, gyűmorgyongoség. rósz szagú lehellel, fcfuvóiíások, savanyú büfögőn kulik a
gvoimiriiurut, honink- és hngykö fejlő
•lés, gyomorégetés, tulságus nyálkakép
/.ödés. sárgaság umlor, l’ifáj.u igyoin irrontás eseténi gyo
morgüres, dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő
gyoui irbajok, giliszták lép és inájbijok, aranyér ellen
Egy üveges1 ára liaszmlatt ntasitással együtt 3 5 kr.
Központi raktár: C. Brady „a Vedangyalhoz" czim z e tt
gyógyszertára Krem sierben Morva orsz.i
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Kiadó a „Sclmeezbányai Híradó- köuyvnyoraója.

