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Hazai bányászatunk népszerűsítése.
— Folytatás. —

Okát a különbségnek, könnyen lelhetjük a 
társulatok magyarellenes szelleméből eredő rend
szerben. Az idegen tisztviselő, ki nem tud meg
barátkozni azzal mi magyar, ki nagyon sokszor 
szivében ide által hozza a beléje csepegtetett 
politikai ellentétet, politikából és saját egyéni 
érzelmétől ösztönöztetve, mellőzi mindazt mi 
magyar s pártolja szülőföldjét iparában, úgy 
mint a kínálkozó munkaerőben. De váljon mit 
várhatunk azoktól a munkásoktól kik nagyon is 
emlékeztetnek arra: „ubi bene, ibi patria11 Mi 
tartja, mi köti őket e földhöz — az érdek és 
az önzés. Érdek hozza be, az önzés tartja itt 
Őket — munkájokat végzik, hogy pénzt szerez
zenek; a melylyel takarékosan bánni, a bányász 
mái- magában véve sem tud, de ez esetben, a 
mikor az állandó családalapítás vágya se 
czélja, annál kevésbé sigy nyerjük a kivándor
lók zömét, újra idegen munkásainkban, idegen 
erkölcseiket, idegen szokásaikat levetkőztetni 
nem bírják,- intelligentia liijján külön csoportot 
úgyszólván kasztot képeznek, melytől c föld 
ncpe idegenkedik, s melyből kibal minden ne
mesebb, minden magasztosaid! érzelem. Nincs 
szomoritóbb látvány, amint az ilyen hazátlan 
tömeget, munkaszünet idején látni, a mikor ne
hezen szerzett keresményét, pár óra alatt elpa-

T Á R C Z A .

Az én karácsonyom.*)
Fölébredsz-e a szent zsolozsma szóra '■!
Karácsonyest: a mi esténk, anyám !
Zord sírodból, óh Mater Dolorosa,
Mért föl nem helez' . . . Üde vár a — GoltjoMn !

Halld, a nagy éjen mennyi arc száll át . .
Hogy marad halsz ina csöndes, szomorú F 
Nézd, Íme nyújtják már Jeléin a pálmái . . .
Jól rejtve még a — tövis koszorú.

Ks álam oly nyílt u kapaszkodón még, - 
Nem tudja a világ, mit akarok . . .
Szíthatok eszmét melyben ne csalódjék . . . 
Nagypéntek yyáern mfy hívói borony.

S  még annyi bűn jár az erény mezében 
S annyi erénynek bűn még a neve . . .
Nem lesz hiába igaz küldetésein;
Ha betoUhetcm, — hadd vesszek bele!

Míg lelkem szaluid, — remél, szeret és hisz,
Hadd görnyedjek csak a kereszt alatt . . .
Olyan megváltónak születtem én is,
Ki meg nem válthatom — önmagamat.

Ah jó anyáin, holt Mater Dolorosám, —
Születnek s meghalnak az istenek . . .
Éreznél föl csak a szent ave-nótán:
Utálhatnád benne a — feszitsdmeget.

Tolekos Hóin.

*) Készülő könyvemből.

zárolja s vad, féktelen szenvedélyeinek kedve 
szerint hódol. Sajátságos osztálya ez az embe
riségnek, a melylyel foglalkozni napjainkban, 
a mikor a soeializmus mindinkább nagyobb hul
lámzást ölt, igen tanulságos és hasznos. W ne is 
csodálkozzék akkor a munkaadó, ha a szükség
letekkel rohamosan haladó bányászat, mely meg
érti a kor jelszavát, mely átérzi a magyaroso
dás magasztos voltát s mely viszont támogatást 
lel a magyar érdekek által, a legszebb ered
ményt ér el, mert állandó, tisztességes munká
sokkal rendelkezvén, kiknek hazájok van s 
nincsenek kitéve annak a fenyegető veszélynek, 
hogy gyakran legjobb munkásaikat veszítsék el, 
mihelyt a tengeren túlról megkapják az első 
biztató szót.

Pedig a bányamunkás elég értelmes terem
tés s mint munkás páratlan. Olyan munkakör- 
részére, mely kombinátióval jár, mely megkí
vánja, hogy úgy az egyén biztonositása érdeké
ben, mint az elérendő czél tekintetéből, a nyers 
fizikai erő mellett többnyire tapasztalatait, is
mereteit is használja. Hazánk népe idegenkedik 
e munkától, de hanyatló gazdasági viszonyaink 
végre reá kényszerítik (mint ez Pécs vidékén 
a szőllő termelés pusztulása óta tapasztalható.) 
S ha a körülmények kedvezők a legjobb, leg- 
hasznavehetőiib, leglelkiismeretesebb munkásokat 
nyerünk bennük, a melyhez komoly, tisztesség

Három karácsonyest.'
Imára szólít az Ünnepélyes esteli harangszó ; imára 

teszi össze kezeit a karácsonyfa meglépéseit áhítattal 
váró győrinek s fel ujjong örömében, tapsol kis kacsói
val midőn meglátja a fényárban úszó, játékszerekkel, 
nyalánksággal gazdagon megrakott fenyőeskét, melyet 
képzelete a titokzatosság túl világi varázsával vesz 
körül.

De ncmcssak gyermek örül a karácsonyfának.
Az a fiatal nő ott mily boldog mosolylyal rendez

get még egyet-mást a díszesen kiállított karácsonyfán, 
melynek zöldellő ágai közé rejti a szeretett férjének 
titkolva készített ajándékokat.

Már hat óra; nemsokára haza kell jönnie Aladár
nak a hivatalból.

Mily édes izgatottsággal várja őt neje; tu-kikan- 
dikál az ablakon a homályba, nem jön-e már?!

Végre gyors léptek ; a nő szive dobban ; tárul 
az ajtó, és —

„Édes Aladárom ! Csakhogy itt vagy már !“ 
Kiált, fel a nő, át fonva férje nyakát ölelő karjaival 
s csókra nyújtja feléje üde ajkait.

— Itt vagyok, édesem! itt vagyok; hogy örültem 
már előre ez estének, az első karácsony estének, melyet 
mi ketten mint férj és feleség töltünk el. Egy év 
múlva talán már harmad magunkkal is leszünk, ha 
megáld az isten. Jegyzi meg mosolyogva Aladár, for
rón csókolja meg piruló szép asszonykáját.

.Agyán hallgass, le rossz! -Keddi a meg zavarodott 
menyecske s talán hogy férje gondolatait más irányba 
terelje, oda húzza ót magával a csillogó, ragyogó kará
csonyfa elé.

De minek fessük tovább e csöndes, az egész 
világot egymásban föllelő boldogság képét?!

Elvonul az előttünk, mint álomlátás, fájó vágyai 
ébreszt bennünk a boldogság után , mely gyakran 
olyan, mint a rejtett virág illata, melyet a játszi 
szellő felénk lehel ; alig érezzük s gyönyörködünk

tudó magaviselet járul, — mi a bányásznál nem 
jelentéktelen kérdés, különösen a mai socialista 
áramlatok tekintet e vételénél. A magyar mun
kás ragaszkodik a vele méltányosan bánó följebb 
valóhoz, szereti munkakörét úgy, mint munka
adóját s mihelyt meggyőződött ügyének igazság
talan voltáról, sorsába belenyugszik, nem zúgo
lódik. nem elégedetlenkedik. S hogy idegenke
dik a bányamunkától ne keressük az okot ab
ban, hogy talán borzad a nehéz bányász élet
től, a kedvezőtlenebb munkától; de keressük az 
okot, a nép jellemében, melynek fő vonása a 
nyíltság, a hazaszeretet s igy nem lehet mun
kása idegen érdeknek, nem lehet tagja oly cso
portnak, a liol töretik, a hol a legutolsó hely 
az övé, holott joggal az első illetné meg. S van 
reá eset, hogy azon helyeken, a hol a társula
tok iskoláiban a tannyelv német, — ott a ma
gyar munkás gyermekei is germanizáltatnak. & 
lassanként a nemzedék hasonló lesz a vándor 
munkáshoz szellemében, érzelmében, munka- 
kedvében.

Teremtsünk magyar bányászatot és bánya
telepeink nem lesznek vendégfogadók, hol. az 
egyik nemzetiség a másiknak adja helyét, de 
rendelkezni fogunk állandó, értelmes munkás 
csoporttal, a hol az apa fiára gondol, a midőn 
szorgalma által otthonát gondozza, a mikor ne
hezen szerzett pénzét hasznos czélra fordítja, a

benne, mór elröppent, elszállt, s azt sem tujduk hová 
tűnt, bőimét jött ?!

* *

Három év telt el azóta.
Három év !
Mily kevés az emberiség történetében, mily sok 

gyakran egyes nemzetek sorsában, mily végtelenség az 
egyes ember érzelme világában.

Három év! —
Karácsony esi éje van megint.
Imára szólít a bánatosan csengő esteli harangszó,
Imára kulcsolja kezeit a nő: „Oh istenem ! Vájjon 

eljön-e ma, legalább ma haza, hogy itthon családja 
körében töltse az estét?!“ S forró, égető köny gördül 
le halavány arezán s pereg le az anyjához simuló kö
rülbelül kétéves, szőke fürtű leányka homlokára.

Ámulva tekint föl a kedves gyermek, s mintha 
ő is tudná, hogy szülőjének bánata van, nagy, ábrán
dos szemei megtelnek könnyekkel.

S amint a nő rápillant, zokogásban tör ki belőle 
az anyai érzelem. Hevesen átöleli a göndörfiirtii angyalt, 
s szaggatott sóhajjal suttog: „Mi lesz belőlünk! Mi lesz 
belőlünk! Mi lesz belőled, édes kis Ilonkám!"

S fájdalma keservében a leányka piczi, gyöngéd 
vállára rejti könyázott arczát.

Bokáig, nagyon sokáig maradt igy; lelke talán 
visszatévedi a múltba, mely mint a tavaszi nap, virá
gokon ragyogtatta sugarát.

Miért is hervadandó a virág?!
Vagy a harmat, mely reggel ott rezeg a szirmo

kon, azt jelenti talán, hogy az örömre bánat követke
zik? Az a harmat talán a virág könnye, melyet herva- 
dása sejtésében peregtél kelyhén ? !

Tűnnek a perczek, tűnnek az órák, de a kit 
oly szivszorongva várnak, az nem jön el.

Ott dorbézol az bormámoros czimborákkal a telt 
pohár s az ördög bibliája mellett.

('tere lázasan lüktet, szeme ég, haja kuszáit; hi
deg verejték gyöngyözik szenvedély dúlt vonásain. 
Egy kártyára van téve mindene, becsülete.
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lni ambitió á lta l serken te tik , mert jövő áll előtte, 
mely szülőföldjén, otthonában, hazájában ke
csegteti vonzó képeivel.

B ányászatunk népszerűtlensége főleg pedig 
abban nyilvánul, hogy a bányászat vezetői nem 
iparkodnak a nagy közönséget közgazdasági 
tekin tetből m egism ertetni a bányászat életével, 
annak nemes h iva tásáva l; tétlenül nézik n köz
vélem ényt a mely nem foglalkozik velők, vagy 
ha igen, úgy csak az idegenszerűséget látja 
benne s ki csodálja, ki érdeklődik iránta, az a 
borzalm as fenségest, a m istikust keresi. Joggal 
ké rd h e tjü k : m iért nem szerepel a term elési s ta 
tisz tika, a productio eredmény a társadalm i h ír
lapok hasábjain, miért foglalja le e hasznos, a 
közre tanulságos factort kizárólag a szaktudo
m ány? M ert a milyen nélkülözketlcn kalauz ez 
a bányász em berre tevékenységénél, oly hasz
nos, oly érdekes nem zetgazdaság tani lag az a 
nagy közönségre, ha megismeri a számokból, 
hogy az a bányászat, nem csupán borzalmas, 
nem csupán m ystikus, nem csupán sajnálatra 
méltó valami, de egy nevezetes erő az állami 
életben, tek in té lyes hatalom, a mely nagyon- 
nagyon sok iparágnak szülőjét, a kultúrának, 
a közjólétnek egyik  a lapját is képezi. S ezt 
annál is inkább tehetjük , mert m ihelyt valam ely 
baleset előfordul, arról a nagy közönség azon
nal értesül, s bizony vannak még oly helyek 
az országban, a hol a bányászatról a nép csak 
e szomorú adatok utján értesül.

Nem elég a bányászat üzemi kérdéseit tu
dományosan fejtegetni, szükséges azt közgazda
ságilag is tárgyalni, a technika mellett, jogi 
szempontból haladását, fejlődését elősegíteni: 
mert ne feledjük, hogy minden országnak, min
den társadalomnak alapja a jog, a mely ha nem 
erős, úgy a technika is tehetetlen; mert csak 
biztos talajon építhetünk századokra szóló mo
numentális épületei. És ismét itt az érdekek 
annyira összeszövődnek, hogy jó technika elke- 
rülhetlenül szükséges, a nemzeti jólétre, az állami 
hatalomra. Hassunk oda, hogy a magyar kö
zönség azon része is. mely pályánkat nem is
meri, lelkesedjék érette, szeresse, szeresse mint 
édes hazánk kultúrájának, iparának és külör.ö-

Keszketó kézzel, téveteg tekintettel követi a kár
tyák hullását; rábízott pénzt, a kincstár pénzét 
vetette koczkára, hogy helyrehozza vesztességét. S a 
kártyák bulinak, — ó vesztett; elvesztette mindenét, 
— becsületét! — Arczából kikelve, mint az ittas tá
molyog ki a sötét éjbe; nem jön eszébe hitvese, gyer
meke ; csak az az egy gondolat Űzi tova mint az őrül
tet : „Végem, végem van!" S a sötét kétségbeesés 
fojtó karmokkal megöli benne a józan öntudatot, a bi
tet, mindent ; csak egy szót suttog mindig vergődő lei
kébe, s ez a szó: a halál.

S várja a nő férjét; talán megtér, talán hazajön!
Várja kora hajnalig, szivszakadva; — ? el is 

hozzák Aladárt; hideg az arcza, néma az ajka Örökre !

Telik az idő tartóztatbatlanul. Népek, emberek 
sorsa fordul. Ki tegnap gazdag volt, ma talán darabka 
kenyérért is hiába terjeszti ki esd ve kezét, Kiki magá
nak él, mitsem törődve embertársa bajával. Oh, rideg, 
kegyetlen az emberek szive!

Ki törődnék a szegény, talán tiz éves kis leány
kával, ki dideregve, vékony ruhájába, a hogy lehet, 
burkolódva, fáradtan , kimerülve vánszorog inkább 
mint megy a város hólepte utezáin.

Karácsony estije van.
Ki-kivi liánnak az ablakokon a fényárban úszó 

karácsonyfákról a kandi sugarak, melyekben a sűrűn 
hulló hópolyhek fel-fclcsillanak, mint a borult elmé
ben a dcrültebb gondolatok.

Az utcza néptelen; elhagyatott.
Csak a szegíny Árva tapossa jégrögeit, melyek 

nem hidegebbek, mint az emberi szív, mely nem nyit 
ajtót a szegény árva leánykának; mely nem indul meg 
könyörgő tekintetén, melyből annyi szenvedés olvasható.

Szegény, elhagyatott árva! Jobb is, eredj tovább ! 
— Ott a temető hótakarta dombjai hívogatnak, lágy 
párnául kínálkoznak. Ott van édes anyád is; alszik 
csendesen. Menj, borulj föléje; lia sehol sem találtál 
hajlékot, nyugtot, ott megleled — örökre.

mozditóját.
G azdag,- mondhatom k iaknázhatlan  kincses 

birodalma — szellem i kincses birodalma - a 
bányászat, az ambitiónak, a tehetségnek, a ha
zaszeretetnek.

A term észet fensége, földünk titokzatos 
születése annak homályos és rendkívül érdekes 
története, mely a bányászat úttörőinek sugal
mazza eszméit, jussanak  azok az érdeklődő kö
zönség birtokába is ; Írjunk ne csupán, tudomá
nyos modorban a szakképzett egyének szám ára 
de Írjunk a nagy közönségnek is, a mely érdek
kel, lelkesedéssel fog k bvetiii bennünket a bá
nyák titkos világába, a bányász küzdelem tőljes 
m unkahelyére, a term észet impozáns erőinek, 
az anyaföld végtelen érdekes képződésének ta
nulmányozásához !

Ne vessük meg az idealism ust, olyan forma 
ez! mely virágba öltözteti az igazságot, bájló 
külsőbe rejti az eszmét s igy ülteti át a lélekbe, 
igy fejleszti a tudomány szomját, az akarat erőt.

Mert mi bányászok nem csupán a rideg 
szám ítások emberei vagyunk, a mi pályánk 
úgyszólván az egyedüli, a hol a reális  átm enete 
az ideálisba a legtisztábban látható. dé> kedély, 
igaz lelkesedés, em berisniert a bányász nélkii- 
lözhetlen kelléke, hogy a k itűzö tt czélhoz, a 
teljes eredm ényhez juthasson, 

j A magyarosodás hullámai minden téren 
j fokozódnak, csak mi állunk tétlenül, mi nézzük 

azt, hogy M agyarország gazdag  kincseit, mint 
aknázza ki idegen nem zet népe, mint tartja  főn 
hazafiatlan uralm át s mint áll ú tjában mind an
nak, a mi m agyar. L ép jünk  harczi s ík ra  azon 
társu la tok  ellen, a m elyek elzárkóznak a  ma
g y ar eszme, a m agyar nemzeti érzés elöl, k í
vánjuk végre a bányatörvény m agyar szellem 
ben, m agyar viszonyokhoz alkalm azott lé tesíté
sét. S úgy bizonyára rövid időn be fog követ
kezni az, hogy a bányászattal és kohászattal 
foglalkozók szám ának azaz a 08,780 m unkásnak 
nem a kisebb százaléka lesz a  m agyar igazga
tású társu la tok  kezében, de fordítva. Je len leg  

m agyar igazgatóság  alatt, 2 8 % állam i és 
48*7% az idegen társu latoknál nyer a lkalm azást

De ott, - a temető árkába” — a merre mosj 
táutorodol --■ azt a helyet ne taposd ! Te nem tudod 
bár, — édes atyád van ott eltemetve ! Tovább, to
vább, oda, ott vár édes anyád, lásd, mint mosolyog 
te reád!

..Jövök már, anyáin, jövök !" Suttog a kis leány, 
s odarovskad a puha hóba, sirhalomra,

Hulló pelyliek eltemetik, az éjjeli szél búgja el 
felette gyászdalát. Abai Ottó.

A ii ő k r ő 1.*)
— Folytatás. —

Itt véget ér a gyermekkor, véget az iskola is és 
a játékoktól is búcsút vesznek. Elhagyják a kedves 
Mars-mezőt, mert oda haza sokkal komolyabb szórako
zás várakozik fájok: a táucz és a zene — s mire ezt 
is megtanulták, már nagy leányokká váltak és szivük 
is gyógyithatatlauul meg volt sebezve a szerelemtől.

A kik csak 2 —í» évvel ez előtt a Mars-mezőn 
öntötték ki jó kedvüket, már mind komolyak és mind 
kelengyén dolgoznak.

** :f.
Először a szövést és fonást tanulták meg. A hím

zést utoljára hagyták, melyet a festészet tanulása előzött 
meg, mert azt tartották, hogy csakis a festészet isme
rete mellett hímezhetnek Ízléses szőnyegeket és Ízléses 
függönyöket.

Legjobban azonban a szövést és fonást kellett 
tudniok, mert majdnem minden apa csak azt a ruhát 
vette magára, a melyet a leánya vagy felesége ké
szített.

8 hogy mily sokat tulajdonítottak a rómaiak an
nak, hogy a leányok jó zenészek és jó tánezolók 
legyenek, erről Statinsnak reánk maradt műveiből elég 
bő fogalmat alkothatunk magunknak Ez a római költő 
mostoha leányát úgy állítja elénk, mint egy tökéletesen 
művelt leányt.

*) írta s irodalmi estélyünkön felolvasta Vaszarj A. őr. Sz.

íg y  tehát a legnagyobb társu la tok  hazánkban 
még mindig idegenek kezében vannak !

A társadalom közönyös, m ert nem vezetjük 
körünkbe, nem hívjuk föl figyelm ét, nem vívjuk 
ki szeretedét, nem ism ertetjük meg a  bányászat 
érdekes szervezetével, sokoldalú ism ereteivel, 
kedélyre ható tevékenységével s  nem hivatkozunk 
arra a nemzeti és közgazdasági erőre, a  m ely 
idegenek szolgálatában oly hathatósan, de titkon 
s mint m ár kim utattam  ártalm asaiirinüködik. D e 
m ihelyt kitűzzük a tricolort, m ihely t ak tióba 
lépünk, úgy a tudomány, mint a  társadalom  
terén, m ihelyt minden ifjú, ki a  bányászati 
pályát választá, mint lelkének legm egfelelőbbet, 
k itartással, erős akarattal és igazi bányász le l
kesedéssel. pályája iránti határta lan  szerete tte l 
lép a tevékenység  mezejére, úgy a m agyar kö 
zönség velünk jő , e lk ísér a kincsek  o rszágába 
és velünk mondja az üdvözletét, velünk köszönti 
a felkelő, az izmosodó m agyar bányászatot, 
mely valóban meg' hozza a „jó szerencsét4*: a 
tiszta, ham isítatlan hazafiságot!

A feladat magasztos, s ha a m agyar bá
nyász ifjú szivét a hazaszerete t dobogtatja s 
nem az ö n é rd ek ; úgy erejének, ak ara tán ak  
büszke tudatában rem énynyel tek in t a jövőbe, 
— mert fellelte  azt a  tért, a  m elyért am bitiosus 
le lke  vágyódott: basznál hatni szere te tt hazájá
nak, tenni, alkotni a  tudomány fe lv irágoztatá
sára, a  közjóiét m egterem tésére.

Ilolli limm (.ózó.

Évi jelentés.
(Folytatás.)

Az üzeni eredménye a következő volt:
1802. évi január-hó 1-től október-hó végéig ter

meltetett zúzóércz: 10445,1 tonna, aranyércz 781,005 
kilogramm, feldolgoztatott 12352.8 tonna s igy 1037.7 
tonna a tavalyi készletből. Ebből nyeretett 32,184- kgr 
malomarany, 28,790 kgr érczarany, 2324,2 1 gr kénes- 
mura 24,074 kgr 0  3  tesz összesen 85,645 kgr 0  3  
A bevétel 1892. évi január 1 -töl okt.

végéig .................................... 86725 frt 50 kr.
a kiadás 1892. évi január 1-től oki.

végéig .................................... 74700 frt 51 kr.
a tiszta nyerem én y ..........................12015 frt 54 kr.
megjegyzendő azonban, hogy a kimutatott kiadásokban 
6281 frt 18 kr. összegű befektetések is szerepelnek.

„Nemsokára — igy biztatja feleségét, — férjé 
fog akadni leányunknak — de mégis érdemli szellemi 

| előnyei és kitűnő termeiénél fogva. Tudom fog 
| akadni férjed — azért hát csak pengesse cziteráját és 

énekelje atyja költeményeit az 6 általa készített dalla
mok szerint és a tánczraulatságokon kecsesen moz
gassa teher karjait! Fog akadni férje, úgy folytatja 
egy másik helyen, mert tehetségeit és művészetet még 
fölül múlja Kitűnő kedélye és szerény magaviseleté."

Különösen feltűnő az, hogy a rómaiak igen sokat 
adtak arra, hogy a ki zenét tudott, vájjon tud-e dalla
mot is teremteni a költeményekhez. És igeu sokszor 
megesett, hogy az udvarló abba hagyta az udvarlást, 
ha ideálja nem értett a zeneszerzéshez. Ez azonban 
túlnyomóan csak a költőknél történt meg, kik költemé
nyeiket ideáljukhoz vitték — és a szerelmes eziterára 
megzenésítette azokat, a mit aztán együtt el is énekel
lek a lágy hangú ezitera kiséret mellett.

Plinius a férfiak eme követelését jogosnak tartja, 
mert ő a zeneszerzést nem a tudománynak, sem a te
hetségnek tulajdonítja — hanem egy más hatalomnak 
<s szerinte ez a hatalom : a szerelem. 8 ha nem vesz- 
szllk szorosan szavait — bizony! van abban valami, 
mert ma napság is azt mondják : a szerelem min
denre képes.

s  Hogy Statius költő föntobbi szavaira még reflek
tálja le, Ilii kell azt is említeni m, hogy a rómaiak bizo
nyos rithmikussAgot követőitek n felsó test ős a karok 
mozdulataiban, mely rithmikus mozdulatokat már he
lyesen neveztek el ők is a tAucz metszetének. És ba 
meggondoljuk , hogy majdnem trenden római leány 
lAnrza művészies volt, úgy a ludi mugistoraket igazán 
dicséret és elismerés illette meg, kik eme követelmé
nyekhez kitűnő alapot adtak a leányoknak.

De az is elvitázliatlan, hogy a szép, kellemes 
lánez emelte is a leányok járásában és testtartásában 
a könnyedséget, a mit, a nőknél igen magasra be- 
esültck.
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A Beszterczebányn sz. k. bányaváros tulajdonát : 
képező ,, Hóm ok hegyi banyák' ez idő szerinti állapo- í 
tárói a kővetkező adatok nyújtanak bővebb lelvilágo- ; 
sitást. j

A nevezett bányákban termeltetett f. é. január-hó j 
1-tŐl szeptember végéig vagyis kilencz hónapon át 
8,330 kgr rézérez, melynek tartalma rézben: 14G2 kgr 
ezüstben: 1,239 kgr összes értéke 501 frt 7 kr. inig a 
kiadás 47(1 frt 23 kr. A termelt érez fakó érez; a 
munkások száma 8-ra apadt a réz árának apadása 
következtében; 30 év előtt több mint 150 munkás 
dolgozott ezen bányákban.

A kémlő intézeti egyesület kötelékébe tartozó 
magántársulati bányászat úgy jelenlegi üzemét, mint 
az ennek fejlesztésére a közel jövőben tervezett mű
veletek és kilátásba helyezett vállalatokat feltüntető 
ezen adatok annak fényes bizonyítékul szolgálnak, hogy 
a magántársulati bányászat, az érdekeltek legodaadóbb 
gondoskodása s áldozatkészsége nielleti egészben véve 
s általán örvendetes lendületnek, előre törő terjeszke
désnek s fokozódó fejlődésnek indult, úgy hogy ezen 
előzmények melleit bizton várható a jövőtől, hogy ez 
a bányászat sorsa iránt táplált reményt és várakozást 
minden irányban igazolni fogja.

Mert miként fonnebb láttak a bányatársulatok s 
az egész vonalon sem költséget sem gondot nem kiméi
nek, s azon czélból. hogy sikert arassanak, úgy a tudo
mány vívmányait, mint a gyakorlati tapasztalat előnyeit 
szüntelen buzgósággul alkalmazásba veszik; úgy hogy 
ez időre oly verseny emelhető azok körében a hala
dás ösvényén, mely lendületüknek a helyi szükhatáro- 
kon túl is az elismerés babérját kivívta s ezen törek
vésük méltatását a továbbra is biztosítja.

De bármennyire is megnyugtató az erkölcsi siker, 
melynek lelkesítő hatása alatt a buzgóság is egyre 
fokozódik — annak tudata, hogy az egymagában ko
rántsem egy az anyagi sikerrel, mely után minden bá
nyász létösztöne folytán vágyódik, arra int, hogy úgy 
az erkölcsi mint az anyagi siker tartósságának biztosí
tása czéljából, mindazt számba vegyük, mi a jövőben 
mint akadály, mint hátrálható, bénító vagy lesújtó, 
bányászatunkra nehezedni készül — és arra int, hogy 
mindennek elhárításáról eleve korán gondoskodván, a 
netáni veszély ellen védekezzünk, az elháríthatatlan 
csapás káros következményeit előzzük meg, vagy ellen
súlyozzuk.

S íme ily imminens veszély, mint a derült égből 
lecsapott villáin, a valuta rendezés során fenyegeti az 
ezüst bányászat ernyedetlen kitartását s szorgalommal 
kifejtett haladását.

Kétségleien ugyanis, hogy inig az állam más gaz
dasági és pénzügyi rendszabálya nagyobbára a polgári 
társadalom csak bizonyos rétegeit s osztályait érintik, 
addig az uj pénzrendszer megalkotása minden egyesre

A mi a zenét illeti, abban igazán páratlanok 
voltak a római leányok.

Quintiliau említést tesz a czitorához hasonló psal 
tóriumokról és a lanthoz hasonló spadicumokról, a 
melyeken egy ideig igen sokat játszottak a leányok, 
de mivel ezeket a szigorúbb kritikusok elpuhitóknak 
és főiizgató hangszereknek tekintettek, azért ki is hagy
ták menni a divatból, és helyükbe a kellcmcshangú 
czilerát honosították meg.

Ezek mellett igen gyakran nyilvános alkalmak
kor is énekeltek. Így pl. ima vagy vallási ünnepeken 
a körmenet alkalmával cziterák mellett a nemes csa
ládokból 27 férjbezmenő leány himnusolmi czéloz Ho- 
rátius is költeményeiben, melyekben önzőén dicsekedik 
avval, hogy akárhány nő vissza fog gyakran miié 
kezűi arra, mint gyakorolta és tanulgatta leánykorá
ban az általa készített Ünnepi dalt.

A leányok szivvilágára mindezek, igazán szép 
fényt, vetnek. A zenei műveltséget, melyet a szi\ érze
lem legnemesebb szószólójának tekintettek már ők is, 
a kik csak tehettek, mind megszerezték maguknak, 
sót némelyek, mint. Plinius mondja, az irodalomban 
is nagyon jártasak voltak és nem egyet emlit. föl, kik 
költeményeket is Írtak, melyeket maga maguk meg 
is zenést tét telt.

11a a föntebbieket tekintjük, azt tapasztalhatjuk, 
hogy abban a korban ezeket a tulajdonokat mintegy 
a házasság főkellékének tekintettek.

Lúczián, ama kor egyik legszellemesebb Írójától 
igen érdekes adatokat bírunk ; a többek közt Lúczius 
Verus szerelmeséről, Pantheáról is egy egész könyvel 
irt, a melyben minden tehetségét és tulajdonságát föl
említi s minden szavából az ri ki hogy mindezeket 
legalább részben minden férjhez menő leánynak bírnia 
kell, hogy jó férjet kapjon. Hogy Pantheát mennyire 
dicsőíti és magasztalja, azt a következő pár sor idé
zetből kivcheljük.

„Szépségét csak úgy lehet leírni, ha a görög ecset 
és véső leghíresebb mesterműveinck kitűnő tulajdonait

s leginkább az ezüst bányászattal foglalkozóra nagy 
jelentőségű, sőt utóbbira vonatkozólag anyagi s gaz
dasági életébe oly mélyen hat be, hogy esetleg létét, 
további fennállását is megingathatja s azt arra szomorú 
helyzetbe sodorhatja, melyre az azon külföldi orszá
gokban jelesül több helyt végkép elpusztulva jutott, 
melyekben az aranyvaluta már ez elölt behozatott: 
miről Németország ezüst bányászata elrettentő példa
kor szolgáltat, noha ott mindaz már kora intézkedések 
történlek az átmeneti időszak olvképeni felhasználására, 
hogy ez alatt a bányászat a változott viszonyokhoz 
képest megélhetésének biztosítására, vagy esetleg más 
iparra való átvezetésére berendeztessék s a káros kö
vetkezmények a közgazdaságilag, mint a nép megél
hetése tekintetéből enyhitlesseuek s ellunsulyoztassanak.

8 habár ő Nagyméltósága a pénzügyniinister úr 
exposéjében, tnelylyel az 1892. évi országos költség 
előirányzatot a képviselő háznak bemutatta igazoltan 
jeleztetett, hogy az ezüst piaczi aráinak roppant ha
nyatlása, már a valuta rendezési kérdések szőnyegre 
hozatala előtt is fennállott s nagyobbára az utóbbiak
tól függetlenül állott mesés túltermelésnek és új gaz
dag mezők megújításának a következése - mindazon
által nem szenvedhet kétséget, hogy azon hatás, me
lyet az arany valuta az ezüsbányászatra gyakorolni 
fog, ép azért, mert az ezüst világpiacai konjuncturai 
már előzetesen is kedvezőtlen alakulást nyertek, két
szeresen káros s nyomositó, sőt helyenként végzetes 
eredményeket szülhet, és mert ha Angolország és az 
éjszakamerikai államok ujabbi pénz műveletei végleg 
megoldási nyernek, a végzetes kihatás csak hatványo- 
zódik. (Folyt, köv.)

K ülönfélék.
— hes ty ánszUv Sándor llontmegye alispánjá

nak, kir. tanácsosnak 25 éves közszolgálati jubileumát 
szép és lelkes ünnepély lyel ülte meg a megye közönsé
ge. Az ünnepségek sorozata azzal vette kezdetét, hogy 
a megye tisztikara remek kivitelű diszkardot nyújtott 
át az ünnepeknek, a ki Bolgár Endre főjegyző üdvözlő 
szavaira meglmtottan mondott köszönetét. Külön tisztel
gett ajubilálónál Korpona városa, a körjegyzői testület 
és Ipolyság városa, mely az ünnep emlékét egy nagyobb 
alapitváuynyal is megörökítette. Az állami polgáriskola 
tanítónői díszes bokrétával lepték meg az ünnepeltet, 
lloszuer Ervin báró főispánunk a törvényhatósági köz
gyűlésen, melynek termet a nagy számban megjelent 
biz. tagok zsúfolásig töltötték meg, elnöki megnyitójá 
bán meleg szavakban emlékezett meg a nagy tisztelet
nek örvendő alispán érdemeiről, melyeket a hosszú 
közpályán szerzett. A közgyűlést 200 terítékű bankett 
követte, melyen az első felköszöutőt főispánunk mon
dotta a királyra, majd pedig az ünepeltet köszöntő fel;

egy beállítjuk melyeket mind magában egyesit, hangja 
a legkellemesebb, énekében művészetre és zengzetességre 
túl tett a fülemilén, s még Orplieus és Ampliiou is né
mán ballgatóznáiiak reá, épp’ olyan mesteri-czitcrajá- 
téka, a költészetre a legélénkebb hajlama van, a törté
nelem a szónokoknak és bölcsészeknek iratait a legrész
letesebben ismeri . . .“

Leírja még szép termetét és más egyebb tehetsé- 
; gcit is a többiekben ; de ezeket nem ismételem, mert 
| már a fentebbiekben fölemlítettem ebhez hasonlókat.

A leányok házasságába az apa soha sem szólt 
bele. Ö mindig csak azon volt, hogy 19 éves koron 
túli leány ne legyen a házban, azért már jól eleve gon
doskodott arról, hogy vőlegény legyen.

Beudesen 12 éves korban már menyasszonyok 
voltak és Ili —17 éves korban menyecskékké, vagy 
már asszonyokká lettek.

Az udvaroknál az eljegyzéseket már korán meg
ejtették. így pl. Agrippa és Pomponia már egy éves 
korban eljegyezték Viprania Agrippina leányukat 
Tiberiussal.

Sokszor azonban az ilyen korai eljegyzések való 
ságos trngiko-komédiák voltak a sors kegyetlensége 
folytán. Sajanus, kit bukása uláu a tan ácsba tározat 
folytán kivégeztek, egyik leányát Drusussal, Claudius 
fiával jegyezte el még gyermek korban. Azonban az 
eljegyzés után pár nappal a kis menyasszonynak a 
torkán akadt egy körte darab, a mitől mihamar meg 
is fulladt.

Voltak azonban olyan esetek is, bár nagyon rit
kán, hogy az ily korai eljegyzések boldog házassággal 
végződtek. így pl. Neró Claudiusnak Octavia leányát 
ü éves korában eljegyezte, s mikor a leány 10 éves 
és Néró 10 éves lett meg is kötötték a házasságot.

Martiniig egy igen érdekes esetet emlit föl a kö 
zéposztályból a házasságra vonatkazólag.

Egyik római polgár gyönyörű és művelt leányát 
egyszerre

'b

mire az alispán hálás köszönetét mondott a kitünteté
seit. Fölolvasták a számos táviratot; este a várost kivi' 
hígították és fáklyásmonetet rendeztek. Az ünnepséget 
tánczmulatsúg zárta be.

— JéüzHiizdiifcági előadóvá a fóldmivelésügyi 
ministerium Bernbardt Adolf guzd. előadó tanácsnokot 
nevezte ki Selmeczbánya területére terjedő hatáskörrel.

— Szegény gyermekek karácsonyit. Ismét egy
év pergett le az idő kérlelhetetlen következetességgel 
tovább forgó kerekén : búcsút vesz tőlünk az ó-év, he
lyet engedve a nemsokára beköszöntő újnak, mely
től sok szép reményének megvalósultát várja boldog- 
boldogtalan . . .  A keresztyénség lélekemelő ünnepe, 
mely évszázadokon át utolsó kimagasló pontja a bú
csúzó ó esztendőnek, a gyermekvilág óhajtva várt öröm 
napja, megérkezett. Vajjou bányán gondoltak a fény
ben úszó, dúsan leleakgatott, örökzöld karácsonyfát 
dobogó szívvel, boldogan körülvevő kicsinyek közül 
arra, hogy létezik kivülök még sok millió és millió 
gyermek, ki ilyesmit 6olia nem látott, nem élvezett s 
ki, ha az inaég sírba nem viszi csupán a felette éber 
szemmel őrködő Gondviselésnek köszönheti ! Érezhette 
ezt ama 2b szegény árva is, kiknek karácsonyát, a 
valódit megelőzőleg, f.-hó 18-án láttuk lefolyni a hely
beli ág. ev. elemi iskola tantermében. Diszes közönség 
hallgatta az elhagyott kisdedek szószólóinak auyauyel- 
vököu s magyarul is kifejezett háláját és köszönetét a 
„kegyes jóltevők" és „pártfogók" irányában. 
Hrcncsik Károly és Hiúidéi Vilmos fóesperesekuek 
az árvákhoz intézett, bálára emlékeztető szavai után 
következett az ajándékok és adományok szétosztása. A 
karácsonyfa kincsei gyorsan tűntök el ama jókora ter
jedelmű papiros zsákodban, melyekbe az árvák az adot
takat elrejtették. Az ozsonnát követte a ruhanemüek 
egyenkénti átadása; 77 frtot érő uj s ugyanoly értékű 
régi darabot osztott szét az árvák között a helybeli 
cv. nőogylet, mit tagjainak buzgó támogatása tett le
hetővé. Épen azért e helyen is kötelességének tartja 
az egylet vezetősége, köszönetét mondani mindazoknak 
áldozatkószségökért, kik a szent ezél elérését ez idén 
is, anyagi segclyökkel előmozdították. Ifj. II.

Elszom orító jelenetnek voltam e napokban 
szemtanúja. Városunk egyik mellék utczáján egyedül 
haladva, egyszerre hangos sirást hallok. Oda tekintek 
azt látom, hogy egy rozzant ajtót emel ki a sarkábó 
egy férfi, hogy a nyilason át egy dunnákkal s vánko 
sokkal jól megterhelt asszony kiférhessen. Az ajtót lielyn 
tették, he is zárták, a sirás azonban kihallaiszott a ház 
hói, sőt mintha itringösirbbá;_kráér?effőf)friHetTvöln ;i. £■/ 
ágyneművel megterhelt asszony nehezen czipelte terhét 
a városi végrehajtótól kísérve, és én, mintán visszafor
dulva néhány vigasztaló szavat intéztem a kesergőkhöz 
dideregve siettem tova e fagyasztó jelenet színhelyétől, 
s most eltűnődöm azon, hogy milyen könnyen előkerülne

10 költő,
7 ügyvéd,
4 tribün,
2 kikiáltó és 
1 zenész kérette meg.

Tehát egyszerre 24 kérő közül kellett választani. 
.Mit gondolnak vájjon melyik kapta meg a leányt?

Az apa a házasságba nem szólt bele, hanem a 
választást feleségére és leányára bízta. A mama így 
okoskodott, a mi nem kis politikát árult el részéről:

A költők mind nagy idealisták és rendesen köny- 
nyelmüek s kevés pénzt is keresnek ! Kikosarazta 
mind a tizet.

A 7 ügyvéd hasonlóan járt, bár mindeuiknek 
szépen volt jövedelme, de a mama soha sem bizott 
olyanban, a mi a szerencsétől függött, niiut pl a ró
mai ügyvédek jövedelme is . .

A zenész elmuzsikálta a 4 tribün és a két ki
kiáltó házasságát is. A mama nála állapodott meg leá
nyával együtt, mert az ó jövedelme volt a legjobb 
és a legbiztosabb is. 8 hogy csakugyan az lehetett, 
már ama 200.000 sestertiusból is láthatjuk, a melyet a 
fösvény Vespasianus czászár Tcrpnua és Diodorus cite- 
rásoknak fizetett a Mareellus színház ismóti fölavatása
kor történt föllépésükért. De a zeuetanitás bére is je
lentékeny összegre rúghatott náluk, s a tiszteletdijak, 
melyeket liires énekesek és cziterások gazdag tanítvá
nyaiktól kaptak, különösen a leányoktól, a tudósok és 
a többi kény ér kereső polgárok irigységét és bos/.úságát 
keltették föl.

Maga Martinba is költő volt, azt a tanácsot adja, 
j hogy egy, fiút ki boldogulni akar, a világért som kell 
1 iskoláztatni vagy vele verseket faragtatni! Inkább ta

nulja meg a cziterát vagy fuvolát és ha kemény feje 
van, akkor is csak kikiáltó vagy építőmester legyen.

*% t

(Vége köv.)
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az a neluüiy Toriul, a mi miatt ebben a hidegbeu egy 
szegéuy család az egyedüli védőjétől, a párnáitól losz
tatott meg, lm a sok szép karácsonyfáról esak egy egy 
krajczáros holmit szánnánk annak az ágyneműnek visz- 
Bzavéltására! V Az én gyermekeim már megszavazzak e 
uzélra u dézsmát a meglehet, hogy többen is megteszik 
ezt 8 akkor boldoggá teszszük a most kesergőket, r.

— Véres verekedés t*ny bot minit. „Add vissza 
u botomat, melyet elloptál !“ ezzel a megtisztelő kia 
hálással állított be minapában egy t. polgártársunk, 
egy másik t. polgártársunk lakásába, ez utóbbi a 
rettenetes megtiszteltetés feletti dühében megragadja 
vendégét s kilóditja az udvarra; ez sem rest s még 
dühössebbeu vágtat viszsza a szobába még erőteljesebben 
verve öklével a fejébe megértetni óhajtván vele, hogy 
elveszett botját követeli; a t. gazduraui ekkor egy el 
nem lopott botot kap elő a szegletből s lehető véresen 
magyarázza meg vendégének, hogy ó azt a botot nem 
lopta, hadd érezze! kittemben a saját botja esak nem 
magyaiáz olyan erélyesen, azt szeretetteljes szóváltás 
követi s a léezkerités is recsegő nyilatkozatokkal szól 
közbe a vitvba a szerint a mint egyiknek vagy má
siknak háta simitgatja, sót a t. ellenfeleknek egyes 
darabjait is kénytelen örökáron oda kölcsönözni e 
kölcsönös magyarázgatásokra. De hát a kolbász is 
elfogy akár milyen bosszú, ók seui verekedhetnek örök 
időkig s mindkettő végre ájultán nyugszik bele, hogy 
a bot fues, de nyomai érezhetők. _____ ^

Gs a r n  o L
Szerelve mindvégig
— Eredeti regény egy kötetben. —

Irta: M olnár G yula . (Ili
Ebből kifolyólag elkédzelhetjü, hogy nagy tisz

teletnek is örvondett a város előkelősége előtt, mely 
szívesen kereste fel lakását, hol a háziasszony vendég
szerető fogadtatása mellett, pompás mulatságot élvez
hettek végig.

Ilyenkor az ezredes is hozzájárult ahhoz, hogy az 
estélyeiket minél fényesebbé tegye. Maguk az ezred 
tisztei, ezredesüket bálványozva, elkövettek mindent, 
hogy az általános hangulatot emeljék és vidámságuk 
derűssé tette az ünnepélyt és elfeled hetedeimé is egyúttal 
nehány fiatal leány előtt, kikéletők legszebb perczeit töl- 
tötték gyakorta Ilartayéknál.

Az ezredes egy modern stylbeu :,mü jen csinos 
földszinti, tágas épületben, szépen berendezett villában 
lakott, mely a város egyik legszebb pontján feküdt A 
villát kert vette körül, mely a gondos kertész keze 
alatt valóságos tündérkert benyomását telte az emberre. 
A finom homokkal telehintett utak szép virágokkal 
teleliltetett gruppok mellett visz el, honnan üde, bal
zsamos illat száll fel a levegőbe. Aztán gyönyörű élö- 
sövény húzódik el a vasrácsos kerítés mellett, mely kö
rül veszi a kertet hosszában. Magas lombleveló fák 
vetnek árnyékot a villára, mely mintha elbújni lát
szanék a lömbok között. A villa eleje tágas terrászban 
végződik, előtte a hosszú korridor, mely egy 
széles udvarba vezet, hol az istállók és a fogatok 
állanak.

Ezen az estén, melyen az ezredes estélyt tar
totta, a villa egészen ki volt világítva és a bejáratnál 
a cselédség sürgött-forgott óriási muukájokat végezve 
a vendégek kiszolgálásában. A hinták egymásután 
gördültek a bosszú korridorba, hová elegáns ruhájú 
csinos dékolletúlt hölgyok, frakkos rendjeles urak 
hetyke huszártisztek és csinos fiatal emberek egész 
raja érkezett meg as esti kilencz óra tájban.

Az idő gyönyörű. Teli hold szórta szét eztitös 
sugarait a fák lombjain, a kert illatos virágain.

Andalító, harmonikus czigányzene hallatszott ki 
a belsó termekből és szinte látni lehetett, minő türel
metlenül várják a fiatal hölgyek a pillanatot, midőn 
a zene lágy akkordjai mellett tánezra perdülnek féke
vesztett 8zilaj8ággal, észbóditó odaádással.

A báronesse künn a korridorun fogadta a tőle 
megszokott vendégszerető szívességével az érkező ven
dégeket, mig férje, az ezredes, barátságos kózszoritása 

fejezte ki örömét azoknak a férfivendégekuek, kik es- 
télyét eljövetelükkel megtisztelték.

A város szine-java, mintha találkát adóit volna 
itt egymásnak. Irodalmi kitűnőségek, politikai vezérfér
fiak, pár lapszerkesztő, néhány művész és híres doktor 
és ügyvéd képviselte itt a polgári elemet, mig a had
sereg köréből számos egyenruhás egyént látni a mint 
szívélyes baráti viszony mellett erósb kapcsokkal fűzik 
öszsze az összeköttetést a polgárság és katonatisztek 
között.

Kellemes látványt nyújt c tarka tömeg, mely alá 
s fclhullámzik a termekben, zsibongva, mint a kap
tárban lévő méhraj élénken csevegve mindenféle tár

sadalmi kérdésekről, vitatkozva, nevetve sok bokókás 
dolgou.

A háziasszony fáradhatatlanul jár alá s fel, beszéli 
get mindenkivel, pár nyájas szava vau minden ven
degéhez es főleg a hölgyeknek all re n d e l kezesere. A 
termekben csoportok alakulnak egy*egy asztal körül, 
libériás inasuk hűsítőket hordanak fel es elénk társal
gás indul meg egy-egy szegletben.

Fiatal, csinos, báli toálettben lévő hölgyek alá 
és {'elsétálnak abban a nagy telemben, mely ez alka
lomra tánezteremme van átalakítva. Udvarias gavallé
rok szegődnek melléjük és a társalgás kezdetét veszi 
abban könnyed és szellemes modorban, melylyel a fia
talság egymással érintkezik és mely annyi örömet okoz 
a szívnek.

Huszártisztjeink közül már ott vannak többen, 
llaró tvzepl'aludy Ödön huszárkapitány pompásul néz ki 
díszruhájában, de nagyon komoly most, mikor az 
ezredesével beszélget. Tóle nem messze Hideg Bálint 
főhadnagy cseveg az alezredessel, kinek megnyerő ar- 
eza vau es nevetős, vidám kifejezésit vonásai oly meg
nyerő bizalmat ébresztenek, l'edig hát roppant szigorú 
egy ember, jóllehet külseje után a-/, ember máskép vé
lekednek.

Balzsamos Ferenc/ gömbölyű alakja , melyen 
esak úgy feszül az uniformis, ezúttal ;i fiatal hölgyek 
körül forgolódik, hol általános derültséget okoz ügyes 
élezeivel. Igaz hogy kitünően tudja mulattatni a hűl

hetik

Felkérem tehát azon tisztelt vevőimet, kik
nek nálam tartozásuk van, miszerint azt I pja- 
kcM 'íhb j|» istü*r k i .
mivel az, ezen napig ki nem egyenlített számla- 
követelések behajtásával ü f 'y v t  le n i .  í fogom 
megbízni, a mi az illetőkre nézve tudvalevőleg 
sok költséggel és kellemetlenséggel volna üsz- 
szekütve. Tisztelettel

2—2 S c h a l k  J a nka ,
divatAraantf.

gyeket, kik hálás pillantásaikban gyakorta részeltetik 
^  Vöt is, esak az a kár, hogy az általános érdeklődés 
5  'azonnal kialuszik, mihelyt a hölgyek szeme véletlenül 

\ J  gömbölyű alakján réved ez. (Folyt.',köv.)

Nyilt-tér.
Báli selyemszöveteket méterenkint 55 krtól 

9 frl 85 krig mintegy 300 különböző árnyalat és 
sziliben) szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
végekben is póstabér-és vámmentes llct:uchcrg C*. 
(es. kii\ udvari szállító) selyemgyára Zürichben. 
Minták póstafordulóvid küldetnek. Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 3

pallag Nagij Leróna
AZ ÖSSZES ISMERETEK ENCIKLOPÉDIÁJA

megjelenik mintegy 13000 kéthasábos oldalszöveggel, 
több mint 2 0 0 0  B zö v ü i'il lu sz trác ió va l, 240 fa 
metszett! k é p m e llé k le tte l, 64 színnyom atú .
(chrorno-) képpel és 170 té rk é p p e l, összesen 16 k ö 
tetben, kötetenként 45— 50 ív terjedelemben, vagy 
240 három-négy íves betonként megjelenő füzetben. 
Á r a  kötetenként díszes félbörkötésoen 6 frt =  12 ko

rona; füzetenként 30 kr. =  60 fillér.
A N A G Y  L E X IK O N  versenyez a legjobb francia, 
angol, német, olasz, amerikai lexikonokkal a világ 
eseményeinek szellemi és anyagi adatainak feldol
gozásában; a m agyar föld, magyar nép. magyar állam, 
magyar történelem, magyar közgazdaság, magyar 
ipar és kereskedelem, m agyar tudomány, művészet, 
irodalom és egyház ismertetésében pedig páratlanul 
áll irodalmunkban, úgy. hogy nemcsak a gyakorlati, 
emberek, de a szakkörükre nézve is nélkülözbetlen 

forrásmunka.
A N A G Y  L E X IK O N R A  megrendeléseket elfogad, 
valamint részletes elörajzot és inutatványfüzelet 

készséggel küld:

• S o c r ^ c ü  .1. ö z v . c s  F i a
k ö n y v-, iró- és r a jz s z e r  k e r e s k e d é s e  

Sclmcczhánván.

*) E rovat alatt köztöltéknek sem taitahimért s 
nem felelős a

H  i r d e t é s.
Vau szerencsém ezennel igen tisz telt vevő

immel tudatni, hogy jövő évi január-hó 15-én 
üzletem et Budapestre teszem át.

LE G R I F F O N
a legjobb szivarltapapir
a iBiioiil) s m i a  I m i j é t

rolniktól* a nagy tőzsdében. 8— 13
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Magyarország legolcsóbb és legdíszesebb lépes hetilapjaKERES CSALÁDI LAPOK |
1893. év január-hó 1-én tizenötödik évfolyamába lép; a ma- H 
gyár müveit, de különösen a magyar női müveit olvasó közön

ségnek legkedvesebb lapja.
A Képes Családi Impok a magyar 

szépirodalmi lapok között legjobban el van 
terjed ve.

A Képes Családi Lapok most lépett 
a 15-ik évfolyamába, mi eléggé bizonyítja, 
mennyire megnyerte e lap a magyar müveit 
közönség tetszését.

A képes Családi Lapok szellemi ré
szét a magyar irodalom legelső írói nyújtják. 
A szerkesztőség dr. Murányi Ármin, dr. Tolnai 
Lajos és dr. Váradi Antal kezében van, akik 
sem fáradságot, sem költséget nem kiméinek, 
hogy a lap szelleme a művelt olvasók leg
magasabb igényeit is kielégítse.

A képes Családi Lapok munkatársai 
sorában vannak ;; többi között: Jókai, Mik
száth, Dalmady, Temérdek, Lauka, Tülgyossy. 
dr. Murányi Ernő, Csorba A., Pósa, Rúd- 
nyánszky, Beniczkyné Bajza Lenke Blltlner 
Lina, Nagyváradi Mini, Kövér Ilma, V. Gaál 
Karolina, Harmatb Lujza, Hevesiné Síkor 
Margit, slb. stb. hírneves íróink és Írónőink.

A képes Családi Lapok minden szá
mában legkiválóbb művészek rajzai és képei
után inő illusztrácziókat ad.

JM. ,i

A képes Családi
mához legjobb Íróinktól 
nyomtatott ivét kapják 
díjtalanul, s igy egy év

tok minden szá- 
0’ regi ny teljes 
olvasók teljesen 

att 5—<3 regény
birtokába jutnak, melyekhez mindig díszes 
boríték is járul.

A képes Családi Lapok minden szá
mában ügyesen összeállított sakkrejtvények, 
apróságok és irodalmi ismertetéseket talál az 
olvasó; — s a lap előfizetőinek postájában 
a legszellemdúsabb társalgás folyik az elő
fizetők között; végül

A képes Családi Lapok minden két- 
hétbeu külön divatmellékletet ad, a mely a 
női közönségnek minden más divatlapot tel
jesen nélkülözlictővé lesz.

A képes Csa ádi I,.- pok előfizetése egy 
évre (i Irt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 
i)0 k r ; a ki az egész évi előfizetési dijához 
80 krt küld, 4 regényt, a ki félévi előfizeté
séhez 40 krt küld, 2 regényt, s a  ki negyed
évi előfizetéséhez 20 krt küld, I regényt kap 
bérmentve jutalmul.

Előfizetéseket az év bármely napjától 
elfogad és levelező-lapon óhajtásra mutat
ványszámokat bárkinek díjtalanul küld:

a »Képes Családi Lapok« kiadóhivatala
Budapesten, Nagy korona-utcza 20. sz.

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában fcjelnifczbíínyán 1892.
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