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Az uralkodó ünnepe.
Ötven éve annak, hogy I. Ferencz József 

ő Felségére ráborult az a biborpalást, melyet 
a nagy tömeg csak a fény, a hatalom jelvényé
nek tart, de mely gyakran, igen gyakran ter
hes súlyként nehezedik viselője vállára.

Az uralkodói korona ragyogása is, és talán 
nagyobb fokban, mint sok ember hinné, gondo
kat takar; s az uralkodói gond emésztőbb mint 
más-é, kit a végzet nem állított oly magas 
polczra, hol a saját „én“-nek háttérbe kell szo
rulnia népek, nemzetek érdeke elöl, melyek 
sorsát bölcsen intézni minden fejedelem első 
feladata.

S ily terhes, ily felelős kötelesség nehéz
ségeivel megküzdhetni bizonyára nem adatott 
meg akárkinek ; erős akarat, szilárd jellem, hősi 
önmegtagadás kell hozzá.

Nézzük a történelem lapjait, s azt fogjuk 
találni, hogy kevés fejedelem érte meg azt, 
hogy félszázados uralkodása ünnepét ülhesse.

I. Ferencz József ő Felsége e tekintetben 
is kiválik a koronás fők sorából.

Most, e hó 2-án volt ötvenedik évfordulója 
annak, hogy a sors a korona nehéz súlyát illesz
tette halántékaira. Hányszor válhatott rá nézve 
e ragyogó fejedelmi disz töviskoronává!

De szilád lelke le tudta küzdeni mind azt, 
mi keserű ; nemes'szive megtalálta a köröskörül 
borús ég alatt is a helyes irányt, mely népeinek 
boldogitására vezethet.

S annál nehezebb volt ez, mert a szinte 
egymásra torlódó történelmi események majdnem 
mindenütt magasra felcsapó hullámai nagyon 
könnyen megtéveszthették, nagyon könnyen el-

A jégszivü hölgy.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárezája. —

Irta: Csapkovich János.

Éppen kártya-asztalnál ültünk, mikor a szer
kesztő ur megkért, hogy novellát írjak lapjába. Örömmel 
kaptam az alkalmon. Vágyaim netovábbját megtestesülni 
láttam: tehát mégis egyszer nyomda festék alá kerül 
a nevem.

Úgy éjféltájban vetődtem haza. Fejem boros volt 
és szédült; malomkő nehéz szempilláim lecsukódni 
készülődének és én mégis Íróasztalomhoz ülve, lázas 
hévvel hozzá fogtam a novella megírásához . . . Gon
dolkoztam, a hogy csak boros fővel lehet. Valami 
nagyszerűvel, valami meglepővel^. akartam kilépni a 
nagy világ elé . . . Mert annyit tudtam már, hogy 
nagyon sokat kell összehoznom, ha hatni akarok. De 
sehogy se ment a munka: alkalmas gondolat nem 
találkozott agyam káoszában.

Nehéz is most valami érdekeset írni, a mikor 
már az igaz történetek is nem a csukott kapunál és 
az ablak alatti sétálásnál, hanem csak a háló-szobában 
kezdődnek s sohasem mondanak már nekünk olyat, 
a mit e nélkül is ne tudtunk volna.

Miről és mit írjak én? . . . Mivel köthetném le 
a mai sokattudók türelmét? . . . Ezen járt elmém 
menete. Toliam hegye rég türelmetlenkedett már és 
novella tárgy még nem volt eszemben. Végre megjött 
a mentő gondolat: irok valami naiv, valami rég’ el
csépelt históriát és talán ezzel hatok. S megszületett 

terelhették volna figyelmét azon irány ponttól, 
melyet kitűzött: államai, országai nyugalmát 
lehetőleg megóvni, azokat felvirágoztatni, népei
nek nem csak hódolatát és tiszteletét, de szere- 
tetét is kivívni.

Hogy kivált ez utóbbi, igazán nemes feje
delmi törekvése teljesen czélt ért, ezt mindnyájan 
tudjuk és érezzük.

Hiszen nincs, nincs talán egyetlen egy 
ember sem az egész kettős birodalomban, kinek 
szive őszinte szeretettel nem dobognaja legneme
sebb szivű fejedelem, I. Ferencz József Ö Fel
ségéért ; de oly tisztán, oly nyíltan bizonyára 
egy sem szereti, mint a magyar.

Megértette egymást a nemzet és a király; 
és e kölcsönös megismerés szilárdabb kapcsot 
képezett közöttük az uralkodó és nép közti 
rendes viszonynál, mert ez a kapocs a kölcsönös 
szeretet.

Nincs az a város, nincs az a falu, nincs 
az a puszta széles e hazában, hol koronázott 
királyunk nyugton le nem hajthatná fejét.

S épen e szeretet az oka, hogy a magyar 
most, e hó 2-án‘ ö Felsége üdvéért benső imát 
bocsátott az ég Urához, mert ö Felségében 
nem csak koronás királyát, de az embert is sze
reti, föltétien tisztelettel veszi körül.

Az uralkodó ünnepet ült; áldásunk kisérte 
az ő szive fohászát; enyhítse az Ég minden 
fájdalmát; vezesse sikerre minden törekvését, 
mely népei boldogságán fárad ; vegye körül ko
ronáját a dics fényével, s engedje, hogy még 
soká, nagyon soká ritka szellemi ereje teljes 
épségében éljen!!

A.

az első beszélyem, melynek „Jégszivü hölgy “ lett 
a neve.

*
Egy szép, holdvilágos, nyári éjszakán, mely bű

bájjal veszi körül a benne csodálkozót, nem tudtam 
elaludni. Ide-oda hánykolódtam a kemény ágyon, mig 
nagy haraggal fel nem keltem. Felkeltem és elmentem 
a szabadba bolyongni ... .

Szép, gyönyörű éjjel volt . . A hold vetekedve a 
csillagok millióival majdnem nappali világosságot árasz
tott szét a néma éjszakán... Oly jó bolyongni ilyenkor 
künn, a mikor nem mi beszélünk, hanem maga a nyári 
éjszaka.

Utam a nyaralók mellett vezetett. A sok czifránál 
czifrább villák közt, melyeknek tárt ablakaiból folyton 
száll ki a kérkedés lege, volt egy csöndes, pusztuló 
és látszólag elhagyott ház: a jégszivü hölgy laka.

Magányosan, ismeretlenül él itt az asszony. A 
nyaraló közönség közül egyse ismeri. Nem jár sehová, 
hozzá se jár senki. Világos nappal nem mutatkozik, 
ilyenkor szobáiba menekül; csak holdvilágos éjjelenkint 
megjelenik a verandán és reszkető karokkal öleli a 
veranda hideg kőoszlopát. Monda szerint megholt 
imádóját siratja, kit maga kergetett halálba . . .

Most is ott volt. Bő pongyolába burkolva ölel
gette a hideg kőoszlopot. Majd megborzadt tőle és 
lefelé nézett merően, mintha várna valakit. De bele
fáradt ebbe is és odasimult a vadszőllős oszlophoz, 
neki csak ez volt meghittje és nézett a csöndes útra, 
mely messzi világba vezetett, s melyen ő hozzá sohsem 
jön az, kire most is várakozik. Egyszerre térdre vetette

Nehány szó a F. M. K. E.-et illetőleg.
Elvitázhatlan igazság az, hogy nyelvében él a 

nemzet. Hol a hazai nyelv hangzik a serdülő gyermek 
füléhe; hol hazai nyelven talál kifejezést az érzelem; 
a gondolat, a lelkesedés, ott nem veszhet el a haza
fiul érzet; ott él és fejlődik, izmosodik a nemzetj 
eszme gyökere, fája.

S a nemzeti, a hazai nyelvért, a hazafias nem
zeti eszméért küzdeni minden honpolgár kötelessége.

E kötelesség érzete szülte az E. M. K. E.-et. 
mely működése oly fényes sikereit tudja immáron 
felmutatni, e kötelesség érzete szülte a F. M. K. E.-et 
is és elismerjük, hogy működése nem meddő.

Nehéz álláspontja van itt a felvidéken s fel kell 
használni a társadalmi élet, a gyermeknevelés minden 
alkalmas eszközét arra, hogy a magyar nemzeti esz
mét itt, az annyira veszélyeztetett felvidéken is diadalra 
juttassa.

De kérdezzük, felhasználja-e mind amaz alkalmas 
eszközöket ?! Elmondhatja-e nyugodt lélekkel, hogy 
szép jeligéjét nemcsak hangoztatja, de cselekszik is 
érte annyit, amennyit cselekednie tehetségében van ? !

A F. M. K. E. majdnem az összes értelmiséget 
foglalja magában; müködik-e ez az értelmiség úgy, 
a mint azt tőle joggal várhatjuk ? !

Ne elégedjenek meg egyesek — vagy talán nagyon 
sokan is ? — avval, hogy rendesen befizetik a tagsági 
dijakat s azután a boldog Istenre s a központra bízzák 
a többit.

Ily részvétlenség, ily tétlenség mellett nem érünk 
el semmit sem, vagy legalább csak nagyon keveset.

Hiszen nem kívánunk sokat; de valamit mégis 
csak lehetne tenni a tagsági díjfizetésen kívül.

Ha össze tud állni nehány műkedvelő s tart szini 
előadást vagy hangversenyt, vagy akár tánczmulatságot 
valami pénztár, vagy kör stb. javára miért ne léphetne 
ki egyszer a F. M. K. E. is a gyepre?!

Mondtuk már, hogy a F. M. K. E. böviben van 
az értelmiségnek, tehát közreműködhető erőkben nem 
lehetne hiány ; mi hiányzik tehát ? !

Pusztán, csak is a jó akarat.
Hiszen nem volna oly nagyon megerőltető a tisz

telt választmányra nézve, ha egy esztendőben legalább 

SELMECZBAXYA ES VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE

magát, sirt és könnyei sűrűn peregtek lefelé márvány 
hideg arczán. így látva őt, eszembe jutott tragikus 
története, melyet im elmondok.

* * *
Az asszony budoirjába vezetem kedves olvasómat. 

Pazarul berendezett terem az. A vastag perzs a füg
gönyökön áttörő napsugarak halvány fénykarikákban 
rajzolódnak le a barokk stilü, dús aranyozásu bútoron. 
Minden egyes bútordarab egy-egy antik mű. Az egész 
külsőn meglátszik, hogy jólét honol itt.

Valami kétes félhomály dereng a szobában. Csend 
van, mintha nem volna itt élő lény, csak olykor-olykor 
egy félig visszafojtott sóhaj hangzott el, mely utat tört 
ki magának a reményvesztett kebelből . . .

Az asszony a díványon ül, előtte egy szőke, 
ábrándos képű ifjú térdel. Mig a nő sápadt, moz
dulatlan ; semmi izgatottság, semmi szenvedély nem 
látszik márványszemü arczán, a férfi tűzben látszik 
égni, szeme tűzgolyóként csillog, vére forr, és szaporán 
beszél.

— „Asszonyom, hát igazán nem hisz nekem! ? . ... 
Még most is kételkedik szerelmemben . . . Hisz kő
sziklát megindítottam volna már esdekléseimmel és 
kegyed jegszive megindithatatlan marad. M ndja, nem 
sajnál ?! . . . Nem elégedett meg még tantalusi kín
jaimmal, hanem még folyton gyötör, kínoz ... Ha 
már nem szeret, ha már sohse érem el viszontszerel- 
mét, legalább ne gyanakodjék szavaim igazságában.* 
Ezeket mondá az ifjú és leborult a föld porára, ful
doklóit, talán sirt . . .

Hiába nagy hatalma van egy nőnek.
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kétszer színi előadást, felolvasást, hangversenyt vagy 
bált rendezve melynek tiszta jövedelmét pl. arra le
hetne fordítani, hogy avval olyan 1—2 idegen ajkú 
gyermek legyen megjutalmazandó, ki a magyar nyelvben 
legrövidebb idő alatt legjobb előmenetelt tanúsít, vagy 
olyan idegen ajkú serdülő fiú vagy leány, ki a tanuló 
gyermekkorában elsajátított magyar nyelvet nam ha
nyagolta el, sőt előszeretettel gyakorolja, vagy esetleg 
oly idegen ajkú szüléket lehetne megjutalmazni, kik 
gyermekeiket a magyar nyelv tanulására buzdítják s 
magyar szellemben nevelik őket,

Mi kell ehhez ?!
Némi akarat, a kényelemnek nagyon csekély, rö

vid időn át való feláldozása s a magyar nemzeti eszme 
terjesztésében jelentékeny lépést tettünk.

Nem szívelik ezt meg a tisztelt tagok ?!
Egy tag.

Színészet.
Megjöttek.
Itt vannak a színészek. Október elejéből deczem

ber eleje lett. A közbeeső idő a várakozás, a remény
kedés ideje. Mostoha gyermek a vidéki színészet . . . 
okot nem keresünk, Üdvözöljük őket meleg szeretettel 
városunkban, üdvözöljük mint várakozásaink, reményünk 
megtestesítőit! Bizalommal nézünk működésük elé és 
reméljük, hogy e bizalom méltókat illet.

Nem kívánunk sokat, követeléseinkben szerények 
leszünk. Rátermettség, tudás és lelkesülés kell csak, 
hogy azon a szép pályán, melyen már annyian lettek 
nagygyá — babér, babérra hulljon. A rátermettség tő
lünk kívül álló okok eredménye, a tudást munka szüli, 
a lelkesülés pedig a szeretet kifolyása, rnelylyel hiva
tásunkon csüggünk.

Nehéz, fárasztó a színész munkája. Sok tanulmány 
szükséges, hogy ismerje a kort, melyben a darab meg
történik és átértse a ható tényezők fontosságát. Oda
adó kitartás kell, hogy megismerje a „szerep*  gondolat 
világát, körülményeit, hogy átvegye ennek jellemét és 
cselekvési körébe magát beleélje. Tudás nélkül a színész 
minden szava hatásnélküli, súlytalan, minden mozdu
lata ingatag, bizonytalan. Ha nem tudjuk mit kell ját
szanunk, a „hogyan*  kérdése teljesen elesik. Szánó 
vergődés a tanulatlanság, készületlenség követője.

-- „De uram, mit tesz ön ! — kiáltott fel a nő — 
„Hisz ez nem méltó egy férfi leikéhez. Én nem gya
nakszom, sőt hiszem, hogy szivéből beszél, de mihaszna 
van belőle, hisz én már asszony vagyok Nekem önt 
szeretni nem szabad. Mit ér el véle, ha azt mondanám, 
hogy szeretem?* — s keze, mint egy bágyadt fehér 
virág oda hullott a szőke ifjú kezébe, ki ráhajtotta 
lázban égő homlokát.

■— „Mit törődöm én azzal, én önt szeretem és 
bírni akarom. Bízza csak reám a jövőt, elvégzek én 
vele, csak egyszer mondja, hogy szeret . . . Adél! Ne 
kínozzon már ennyit?!-* és ezt már elfulladva, félig 
zokogva, félig imádkozva ejté ki az ifjú. Megfogta az 
asszony piczi kezét és csókot lehelt bársonyos ujjaira. 
Elhangzott a csók és diadal útjára indult az újhegyek
től fel, a tilos, a rejtelmes csipkékig , . .

A nő sápadtan, mozdulatlanul és lecsukott sze
mekkel hallgatta az ifjú szenvedélyes, örületes szavait. 
Ott ült, mint egy hipnotizált alak mely él, mely érez, 
nem ellenkezik és nem viszonoz . . . Engedte csókolni 
kezét, karját, ajakát, és szép szemét ... Az ifjú szen
vedélyesen, őrülten csókolta ott, a hol érte és az asszony 
nem ellenkezett, mert szerétté . . .

Az asszony ambra illatú leheletétől és a test 
villanyától, rnelylyel ez a jégszivü hölgy birt, őrületbe 
jött az ifjú, önkivülten ölelte, mintha kiszívni akarta 
volna életét ... És az asszony ott ült mozdulatlanul 
némán, semmi izgatottság nem látszott sápadt arczán. 
Telsz halottnak nézett ki, mely él, mely érez, nem 
ellenkezik és nem viszonoz . . .

— „Adél, én megőrülök!* — kiáltott fel az ifjú 
és oda hajolt füle föle, melyre csókot lehelt, melybe 
susogott valamit . . .

A nő erre felemelte szép fejét s a nap holovány 
világánál látni lehetett, hogy pirul alabastromszerü 
arcza és, sir . . .

A mi a csókban az édesség, virágban az illat, 
az a színészben a lelkesülés, melynek hiányában szín
telenné válik az érzés, megtörik az akarat. Követlenebb 
a hatás, maradandóbb az emlék, ha szivvel-lélekkel 
látunk valakit egy czél szolgálatában. A szereplők 
lelkesülése hangolja a nézőt és okozza, hogy együtt 
sírunk, együtt nevelünk velők!

Áttanult, kidolgozott, lelkes előadás mindig biz
tosítja az óhajtott sikert.

A bemutató, melyen Beöthy László és Rákosi 
Viktor; „Aranylakodalom*  czimü látványos, énekes 
színmüve kerül színre, most lesz, a midőn e sorokat 
írjuk.

Ma vasárnáp a „Fekete rigó" holnap zóna elő
adásban az „Aranylakodalom*  megy.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Az 50 éves uralkodási jubileum. Szeretett, 

jó királyunk 50 éves uralkodásának jubileumát városunk 
is megünnepelte. Az ünnepi nap kezdetét már kora reg
gel a leányváron eldördült 101 mozsárlövés és a nemzeti 
zászlók kitűzése jelezte. D. e. 9 órakor ünnepi menet
ben vonult a Nagy Boldogasszonyról nevezett tem
plomba testületileg a bányaigazgatóság, a városi tiszt
viselői kar, a többi hivatalok, a bányász és erdész aka
démiai tanári kar, a városi önkéntes tűzoltóság és más 
egyletek valamint igázgatójuk és tanáraik vezetése alatt 
a rom. kir. kath. nagygymnasium ifjúsága. — A nagy 
zenés misét Podhragyai Pál prépost-plébános celebrálta 
fényes segédlettel. Innét a gymnasiumi ifjúság és taná
raik kivételével az egész diszmenet az ágost. evang. 
templompa vonult, hol már egybegyült az evang. lyceum 
ifjúsága teljes számban igazgatója és tanáraik vezetése 
alatt s ottHándel V. főesperes mondott emelkedett hangú 
imát és egyházi beszédet. Az itteni isteni tisztelet végez
tével az ünneplő közönség a város tanácstermébe gyűlt 
hol Szitnyai József polgármester kiosztotta a számos 
jubiláris érmet. Az ünnepélyen a bányamunkások és 
altisztek is képviselve voltak, csak az akadémiai fiatal
ság tartotta magát távol. Az elemi iskolák az ünnepé
lyen nem vehettek részt, mert a vörheny-difleritisz 
járvány miatt hatóságilag zárva vannak.

— Névmagyarosítás. Trgina Antal hentes
mester polgártársunk vezetéknevét, belügyministeri 
engedélylyel „Teleki*-re  változtatta. Éljen ö és 
éljenek, kik példáját követik!

— Áthelyezés. Sand Leó, a helybeli kötszövő- 
gyár volt könyvelője Iglóra távozott, hová az ottani 
kötszövő gyár vezetőjéül lett kirendelve.

— Pöschl Ede volt akad, igazgató meghalt. 
Selmeczi Pöschl Ede nyug. kir. bányatanácsos, volt 
akadémiai tanár és igazgató múlt kedden meghalt 
Budapesten életének 79-ik évében. Az elhunyt életé
nek nagyobb részét városunkban töltötte s nemcsak 
mint akadémiánk kitűnő tanára és később igazgatója, 
hanem mint a valóban müveit akkori societas előkelő 
tényezője maradandó érdemeket is szerzett. Kiváló 
működésének elismeréséül kapta a magyar nemességet 
a „selmeczi*  előnévvel. Családja is a legtiszteltebbek 
közé tartozott, melynél meleg otthont talált minden 
szép és nemes, különösen a zene. Ennek művelője 
maga az elhunyt is volt, kinek remek fuvolajátékában 
nem egyszer volt alkalma nagy közönségünknek is 
gyönyörködhetni. Elnémult immáron az ő ajka is és 
egy szép, jó, nemes, műveltséggel biró ember szállt 
vele sírba. Ámde emléke élni fog mindazoknál, kik 
csak nagyrabecsülni és szeretni tudták, különösen volt 
tanítványainál, kik rajongó szeretettel csüngtek rajta. 
Akadémiánknak egyik dísze, jeles tanereje volt egykor 
az elhunyt és igy meg is érdemelte, hogy halálakor az 
megemlékezzék róla; koszorút tétetett ravatalára, a 
gyászlobogót kitűzte palotájára, a temetésen képvisel-

— „Béla, az istenért?! ... Mit csinál?! . . . 
Jöjjön el este inkább, lejövök.*

De az ifjú, mintha ném hallotta volna ezen sza
vakat még jobban, szenvedélyesebben ölelte a nőt. S 
mikor már olvadozni kezdett az asszony jégszive, a 
regényekben annyiszor megénekelt léptek hallatszottak 
a szomszéd szobában . . . Jött a férj ...------------

♦ ♦
♦

Szép, nyári éjszaka van. Olyan titokteljes, olyan 
behálózó, olyan gyorsan elenyésző, mint a szerelem. 
Szerelem éjszakája ez . .. Mennyi légyottnak, mennyi 
hamis esküvésnek volt már tanúja ez 1 . . . —

Béla ott sétált a kert elhagyott részében, türel
metlenül várta az időt, melyre az assszony Ígérke
zett. Mereven nézte a ház verandáját, hol meg kellene 
jelennie.

Egyszerre szétnyílt a verendára vezető ajtó s 
kilépett Adél. Hosszú, bő és a hold világával vetekedő 
fehér pongyola fedte szoborszerü tagjait. Ében haja 
szétbontva övezte körül termetét. Szép volt a nő és a 
sápadt hold még szebbé, érdekesebbé tette arczát.

A férfi az izgatottságtól remegett, nem tudott 
szólani. A nő meg a verenda vadszőllős oszlopához 
támaszkodva, nézte az ifjút, kit szive egész hevével 
szeretett. Nézte és szeme könnyel telt meg . . . Kitárta 
karjait, mintha megölelni akarta volna a lenn állót, 
mire a lehullott pongyola ujjak a legszebb karokat 
tüntették fel, melyekhez hasonlót emberi szem ritkán 
lát . . .

— „Adél! — hangzott a férfi reszkető hangja — 
felmenjek, vagy . . .

— „Nem, nem, inkább lemegyek én. Vagy itt 
van, olvassa el*  — s levelet dobott feléje.

Az ifjú szétbontá azt és a hold halvány világá
nál olvasni kezdé a kuszáit sorokat: 

tette magát és a boldogult élete, működése és érdemei 
méltatásáról sem fog megfeledkezni. Temetése óriási 
részvét mellett ment végbe múlt csütörtökön Buda
pesten a II. kér. Csalogány utezai gyászházból. A bol
dogult életéből röviden a következőket közöljük: 
Pöschl Ede szül. 1820. május 10-én Bécsben; végezte 
a 6 gymn. osztályt Győrött; 1835. aug. 9-én két évi 
phylos. cursust Bécsben; 1835/36—1836/37-ben két évi 
jogot Győrött; 1837/38—1838/39-ben bányászatot, ko
hászatot és erdészetet; 1843. évi szept. 28-án mine- 
ralogiai és geológiai tanulmányait a bécsi Montán 
Múzeumon; 1845. május 20. a felsőbb mennyiségtant, 
géptant és az épitészetel hallgatta a bécsi műegye
temen; 1846/47—1847/48-ban mint ösztöndíjas gya
kornok szolgált 1843. auguszt 15-től Hallban (Tirol
ban); mint gyakornok véglegesítve 1844. január 15 én 
tette le az esküt; 1847. deczember 8-ától pénztári tiszt 
volt a bécsi számvevőségnél; 1850. april 25-től ideig], 
tanár a selmeczi akadémiánál: véglegesítve mint rendes 
tanár és bányatanácsos 1855. május 28-án lett. A 
boldogult, ki nyugdíjba vonulás után Körmöczbányára, 
majd Budapestre ment lakni, a városi közügyek, külö
nösen építkezési ügyek körül is nagy és bokros érde
meket szerzett.

— Halálozás. Idősb Balázs János magányzó, éle
tének 88-ik évében múlt szerdán meghalt és pénteken 
temették el nagy részvét mellett. A szép kort elért 
aggastyánt több gyermek unoka és dédunoka gyászolja.

— A budapesti polgári dalkör a mely nem is oly 
régen városunk vendége volt, ma vasárnap d. e. 10 óra
kor a fővárosi régi városháza termében 25 éves fennállá
sának alkalmából disz-közgyülést lart. E közgyűlései! 
és az ezt követő ünnepségeken a mi dal- és zenekö
rünk is képviselve lesz még pedig: Altman Imre, Kne- 
zovits Adolf, Bachraty József, Dobó Sándor, Kis 
Frigyes, Friebert Ferencz, Greguss Antal, Fizély Károly, 
és Matzán Ferencz által, kik tegnap Budapestre utaztak. 
Itt közöljük az esti műsort: Esti műsor a VI. kér. pol
gári kör dísztermében: (Andrássy-ul) 1. Hymnus. Ze
nekar kísérettel. Éneklik az összes dalkörök. Karnagy 
Bodor Lajos. 2. Humoros próza. Felolvassa Rákosi 
Viktor ur. 3. Vándor dal. Lányi Ernőtől. Énekli a Bpesti 
polg. dalkör. 4. Fohász. Huber Károlytól. Énekli az 
„Aczélhang*  Karnagy Stark Henrik. 5. Sóhajtás. Gaál 
Ferencztöl. Énekli a „budapesti asztalos segédek ön
képzőkör dalárdája. Karnagy Hackl Lajos. 6. Haran
goznak imádkozzunk. Magyar dalegyveleg. Máder Mihály- 
tól. Énokli a budapesti Férfi dalegylet. Karnagy Dots 
Károly. 7. Dalünnepen. Thern Károlytól. Énekli a buda
pesti posta- és távirda altisztek dalköre. Karnagy Burg- 
hardt Róbert. 8. Kiért ürítsem a pohárt. Thern Károly
tól. Énekli a M. Á. V. Testvériség dalköre. Karnagy 
Bodor Lajos. 9. Nem nézek én. Huber Károlytól. 
Énekli a „Törekvés" férfi dalkör. Karnagy Stark Henrik. 
10. Éji varázs. Storch A. M.-töl. Énekli a budapesti 
„Typographia*  dalkör. Karnagy Haski Lajos. 11. Csil
lagos az éjjel nagyon. Magyar dalegyveleg. Hoppé R.-től 
Énekli a budapesti polg. dalkör. Karnagy Bodor Lajos. 
12. Szózat. Zenekar kísérettel. Éneklik az összes da-

„Béla! Én szeretem önt, lelkem öné; de testem
mel nem rendelkezem: az férjemé. Eskümet, mely ö 
hozzá köt, meg nem szegem.*

Ennyi állt a levélben, de ez elég volt a férfinak. 
Reszkető ujjaival golyóvá mozsolta össze a levelet és 
felig zokogva, felig haraggal kiállá fel:

— „Adél! ... Ha le nem jön addig, mig én 
harmat olvasok, halál fia vagyok.*  — S nyomatékül 
pisztolyt húzott oldalzsebéből.

— „Egy, kettő, há“ . . . számlálgatla az ifjú és 
felnézett a nőre, ki ott halványan, némán, reszketve, 
mint a nyárfalevél, ölelgette a hideg kőoszlopot.

Ki tudná azt megmondani, hogy mi dúlt e nő 
szivében ?!

Minő és mennyi indulatsereg reszketteté meg 
kebelét? Gondolat olvasónak kéne lenni annak, a ki 
kitalálná, mit gondolt, min tusakodolt a nő. Ö szerette 
az ifjút, a hogy csak egy nő szeretni képes: bolondul, 
őrülten. Mint leány egy perczig sem habozott volna fel
áldozni érte becsületét, erényét. .. Azt meglehette volna, 
mert hisz sajátjával rendelkezhet, de igy, mint egy férfinak 
hitvese, nem a saját magáé. . . Teste eladódott, azzal 
nem rendelkezhetik, szive, lelke, mely övé úgy is már 
az ifjúé. De mégis, sajnálta halálba kergetni azt, kit 
szive minden dobbanásaival szeret. Nehéz választás 
előtt állt. Ha lemegy, mennyországba jut, hol kéjek 
tüzében el is éghet, mert hisz ott várja az ifjú ölelő 
karjaival, kit szivéből szeret. . . Ha fennt marad, 
pokollá válik élete; mit ér neki már az élet, ha el
veszíti az ifjút, mert arról meg volt győződve, hogy az 
ifjú, mivel fenyegetődzik, megteszi. . .

Két ut állt előtte, mint Herakles előtt. Az egyik 
rózsás élvekkel, kéjekkel teli; a másik tövises szenve
désekkel övezve és ö mégis a másodikat választotta. 
Esküjét, mely férjéhez kötötte, nem tudta meg
szegni. . .
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Járdák. — A hangversenyt táncz követi. Melegen és 
őszinte szívből üdvözöljük mi is a városunkkal immáron 
benső baráti’kötelékben álló, derék dalegyesületet ezen 
szép ünnepélye alkalmából.

— Athléta-bál. A jókedv istene ült itt ünnepet. 
Szereplők és nézők, ifjak és öregek keltek nemes 
versengésre a jókedv minél magasabb fokának eléré
sében. Szép volt, nagyon szép volt! Elbámullunk a 
tornászok szer- és erőgyakorlatain; megcsodáltuk a 
hatalmas izmokat, melyekkel oly pontos szépséggel 
forgatták a vitőrt, kardot. Méltó dicséret a torna- és 
vivómestcrnek az a derék csapat, melynek mutal ványai 
kedves érzésre, édes örömre lelkesítettek. A tornászat 
után táncz következett. Athléták kellettek, hogy ez a 
sok tüzes nyíl, mely az aranyos babák szeméből hullott 
fájó sebet ne ejtsen. A négyeseket mintegy 70 pár 
tánczolla.

— A kötszövőgyár vezetőségétől kaptuk a 
következő sorokat: Hodrusbányán eddig dolgozott 
61 munkásnő, jelenleg van kint 100 gép és a mun
kásnőket folyton munkával el fogjuk látni. Az tehát 
nem áll, mit a „Selmeczbányai Hiradó" közölt, hogy 
a muukásnők Budapestre voltak kénytelenek menni 
vagy szolgálatba állani, sőt több leányt foglalkoztatnunk 
most és ezután, mint eddig.

— Kémlő intézeti közgyűlés tartatott meg 
múlt hétfőn az Alsó magyarországi bányatarsulatok bá
nyabirtokosok és bányatársaságok Selmeczbányai kémlő 
intézeti egyesülete állal, lovag Berks Róbert cs. és kir. 
kamarás, az egyesület ez idő szerinti elnöke vezetése 
alatt. Ezen egyesület évi közgyűlései már sok éven 
át a városháza tanács termében tartattak, de most 
miután a nyár folyamán a kémleldei helyiségeget a 
jelenlegi elnök eszméje szerint kibővítették, az egye
sületi tagoknak bemutatása czéljából is a kálvária alatt 
levő saját helyiségeiben tartatott meg a közgyűlés. 
A czél, melyeket az egyesületi elnök ezen kibővítésnél 
szem elölt tartott, úgy városunk, mint környékére 
nézve csak áldást hozó, a mennyiben, egy a mai kor 
igényeinek teljes mérvben megfelelő nyilvános vegy- 
kisérleti állomás rendeztetett be, és nem sokára a 
közhasználatnak adatik át A mint az tudva van, a 
város tanácsa már a múlt évben kérelmezte az ily 
vegykisérleti állomás berendezését az állam költségére 
de ez annak nem sikerült, s így már most az nem is 
leszen szükséges. Reméljük, hogy ezen uj vállalat meg
fogja hozni gyümölcseit, mi ismét gazdagítani fogja 
lovag Berks Róbert érdemeit. — A közgyűlés külön
ben a tett indítványokat, számadásokat és előirány
zatokat egyhangúlag elfogadta és az elnököt lelkesen 
megéljenezte.

— A sarlach-difterítisz a gyermekek eme öl
döklő réme ismét felütötte borzadályos fejét városunk-

Az ifjú a mikor látta, hogy hogyan tusakodik a 
nő: a kéjtől tulcsigázott izgatottságában nem tudta 
mit cselekszik. — . rom“-ot kiálltott és közvetve
utána a pisztoly is dördült.

— „Megyek8 — kiálltott a nő, megfeledkezett 
már ő mindenről, nem törődött esküjével, önkivülten 
leszaladt, de késő volt már: az ifjú lebukott, némán 
holtan. . .

Leborult a halottra, sirt őrjöngött, ébreszlgette : 
„Béla, keljen fel, itt vágyók! — és mikor látta, hogy 
az nem mozdul, félig haraggal folytaid. — „Menjen 
maga rossz! Haragszom önre! Miért nem szól?" — 
leborult a halottra és csókolta az eltorzult arcz- 
vonásait.

Férjét, ki sikoltozására kijött, nevetve, elfojtott 
kaczajjal fogadta: „Volt egy asszony, ki úgy játszott 
a legénynyel, mint macska szokott az egérrel.0

** *

Másnap férje válópörl indított ellene. Ő nem vé
dekezett, nem esküdözött, hogy ártatlan. Hagyta magára 
sorsára, hisz ijjesztőbbet úgy sem hozhat már reá. A 
pór után visssavonult a világ zajától, magába zárkózott. 
Béláról ábrándozott, kit szerelme mellett halálba ker
getett. . . A nép meg azt mondta reá, hogy egy kereke 
hiányzik. Talán igaza is volt.

Bélát eltemették. A történetet rég elfelejtette a 
nép, csak a magába zárkozott nő szivében hordja 
nyomát az elfelejthetetlen éjnek . . . Várja az ifjút, 
kit most is szeret. És a mikor az, élt nem mutatta 
meg neki, hogy mennyire szereti; nem adta oda ma
gát neki, mert esküje máshoz kötötte.

bán. E járványnak már több áldozata is volt, a többi 
közt Kapsz akadémiai kertésznek még csak nem régen 
üde egészségnek örvendő leánykája is. A hatóság s 
különösen az orvosok minden lehetőt elkövetnek, hogy 
a betegség terjedését megakadályozzák. Az elemi 
iskolák és óvodák továbbra is zárva maradnak.

— Rendőri hírek. T ü z volt a bélabányai határ
ban a múlt héten, a midőn Uschlbetz Mihály pajtája 
égett le. A vész szinhelyén elsőnek a lengei tűzoltóság 
jelent meg Zimmerman Vincze erdőőr vezetése alatt, 
majd a bélabányai tűzoltóság és Ballon rendőrbizfos 
is ott termett. A két tűzoltóságnak sikerült a tüzet 
gyorsan eloltani, mielőtt még nagyobb baj keletkez
hetett volna. — Öngyilkossági kísérlet. R. A. 
selmeczi bányaiskolai tanuló állítólag öngyilkossági 
kísérletet követett el s magára lőtt, de a golyó nem 
találta. Tettének okául azt mondotta, hogy agyvér
tolulásban szenved, mely állítását a tények is be
igazolni látszanak.

— A Garamvőlgyi vasút mizériái. Megbízhat0 
kézből levelet vettünk, mely a garamvőlgyi vasútra 
nézve épen nem hízelgő. Kivált a párkány-nánai állo
más olyannak van ecsetelve, hogy amaz állapotokon 
méltán meg kell botránkozni. Szemét és feneketlen sár 
mindenütt; a vonaton, melyen levelezőnk tovább volt 
utazandó, nehány 3. osztályú kocsin és 2 másod
osztályú fülkén kívül egyetlen kocsi sem volt kivilágítva. 
Sötétségben kellett a kupét felkeresni s az abban levő 
lámpát hiába igyekezett a kalauz meggyujtani, mert 
nem is volt. S állítólag e szépséges állapotok ott napi
renden vannak, és senki sem törődik azok megszün
tetésével. Hogy ily állapot a garamvőlgyi vasútnak nem 
válik dicséretére, azt mondanunk is fölösleges.

— Vidéki hírek. Iskola . . . tanító nélkül. 
Garamberzenczén van egy állami iskola, de mivel ta
nítója nincsen, a szülők, különösen a vasúti alkalma
zottak, kénytelenek gyermekeiket a szomszédos Jalna 
községbe iskolába küldeni. Pedig Garamberzenczén több 
mint 80 iskolakötelezett van és uj iskolai épület és 
tanító lak is van. Mi lehetóka annak, hogy tanító még 
sincsen? Felhívjuk erre az illetékes zólyommegyei kir. 
tanfelügyelő ur figyelmét. (Beküldetett.)

— Műkedvelői előadás. Az e hó iO-én, jövő 
szombaton tartandó műkedvelői előadás, legalább min
den jel arra mátat, nagy látogatásnak és sikernek fog 
örvendeni. Éppen ezért figyelmeztetjük t. közönségün
ket, hogy a belépti jegyekről már eleve gondoskodjék.

— Rendőreink oktatását vette czélba a mi fá- 
radhatlan ügybuzgalmi főkapitányunk Krausz Kálmán, 
és a mint az már tett erős voltánál fogva képzelhető 
is, e célt nem csak szentimentális óhajtásnak vette, de 
tett lég fognatositja ; mert ő maga oktatja a rendő
röket szolgálatuk mikénti teljesítésére. Itt is meglátszik, 
mit nem tesz a tett és nem pusztán aszó embere.

— Kérelem. Tisztelettel felkérjük azokat, kik 
felejlhetetletlen Erzsébet királynénk emlékére emelendő 
szoborra a mi ivünkön jegyeztek adományokat, úgy 
mint: Dr. Tóth Imre ur 5 frtof. Sztankay Ferencz ur 
2 frtot. Heincz Hugó ur 5 frtot Barth Antal ur 1 frtot 
Teleki Antal ur 1 frt őOkrt, Nagy István ur 50 krt. ezen 
összegeket polgármesterünk kezeihez lefizetni szíves
kedjenek a kinek kezéhez fogjuk mi is lefizetni az 
általunk jegyzett 3 frt és a na-lunk Bukovits István 
ur által fizetett 1 frtot is.

— Újabb panasz a város világításáról. Ezúttal 
nem a Felső-Rózsautczaiak panaszkodnak az estén
kénti egyptomi utczai sötétségről, hanem a Deák 
Ferencz-utczából a szivargyár felé vezető „Iparos- 
utcza“ beliek. Ezen utczában egy lámpa sem ég, 
holott az elegge élénk, sőt helyi körülményeinél fogva 
nagyon is szükségessé teszi a világítást. Az ott lakók 
több mint egy éve folyajmodtak a városi tanácshoz, 
hogy utczájukban legalább egy lámpa állíttassák fel ; 
kaplak is erre Írásbeli — ha kell felmutatjuk — hatá
rozatot, mellyel utasítva lett egy bizonyos hatósági 
közeg és a gázgyár, hogy tüstént intézkedjék e 
lámpa felállítása iránt. Mai napig sem létezik és az 
ott lakók újból megakarják sürgetni e lámpát. Hát ez 
nem furcsa ?

— A törv. hat. bizottság közgyűlése mint már 
azt megírtuk e hó 13-án kedden lesz megtartva Hor
váth Béla főispán elnöklete alatt. A tárgysorozatból 
kiemeljük különösen a következő érdekes pontokat: 
A polgármester jelentése a városi háztartás s közigaz
gatás november havi állapotáról. — A nagymélt. m. 
kir. belügyminisztérium f. é. 58444. sz. rendelete a 
gyámpénztár 1897. évi számadásainak s vagyonmérle
geinek jóváhagyása iránt. — Ugyanannak f. é. 115277. 
sz. rendelete annak engedélyezése iránt, hogy a gyám
pénztár tartaléktőkéjéből 800 korona áz irodai kezelési 
költségek fedezetére felhasználtassék. — Ugyanannak 
f. é. 113000. sz. körrendeleté a központi választmány

nak megalakítása iránt. — Ugyanannak f. é. 1028./el. 
sz. rendelete a városi erdőmester és alkapitány ellen 
felmerült fegyelmi ügynek harmadfokú elbírálása tár
gyában. — A nagyin, földmivelésügyi m. kir. minister 
71544. sz. rendelete az Erzsébet emlékfák ültetése 
ügyében. — A főispán ur ő Méltóságának f. é. 1088. 
sz. átirata a betegápolási tartozás mikénti törlesztése 
iránt ez oldalról intézett feliratnak pártolása tárgyában.
— Tanácsi előtarjesztés a közigazgatási bizottság öt 
tagjának választása iránt. — Tanácsi előterjesztés az 
igazoló választmány sazon bizottságoknak megalakítása 
iránt, melyeknek megbízatása ez év végével lejár. — 
Tanácsi előterjesztés azon intézkedéseinek bejelentése 
tárgyában, melyeket Ö Császári és Apóst, kir. Felsége 
50 éves uralkodásának megünneplésére megállapított.
— A tanács előterjesztése a Nitnaus szül. Scheimer 
Mária tulajdonát képező majorság megvétele tárgyá
ban. — A tanács és a gazdasági bizottság előterjesz
tése a Zlinszky-féle kerttelek egy részének a bányászati 
s erdészeti akadémia czéljaira való átengedése iránt.
— Tanácsi előterjesztés a fásításokról és a városi fa
iskolákról szóló szabályrendelet kiegészítése iránt. __
Tanácsi előterjesztés a hodrusbányai iskolák czéljaira 
felhasználandó Lang-féle ház elvileges határozathozatal 
czéljából. — Tanácsi előterjesztés a városnál alkalma
zottak viláágitási s irodai általányának ujabbi szabályo
zása iránt. — Tanácsi előterjesztés azon intézkedésének 
jóváhagyása iránt, melylyel a városi főkőnyvvevőt a 
a megyei s városi számvevők által Budapesten tartott 
congressusra kiküldötte. — A gazdasági tanácsnok és 
városi mérnök jelentése november havi működésükről 
s deczember havi teendőikről. — Tanácsi előterjesztés 
Hein Samu ujabbi egyezségi ajánlatara az újított per 
barátságos utón való beszüntetése tárgyában. — A 
rendőrkapitányi hivatalnak jelentése a közegészségügyi 
állapotnak npvember havi megvizsgálásáról. — Láhne 
és Strenge budapesti ezég fellebezése a tanács f. évi 
7557. sz. határozata ellen. ■— Tanácsi előtérjesztés a 
Gielneth született Kalischek Jozefa tulajdonát képező 
erdei belzet megvétele iránt 3-ad isben való tárgyalása 
czéljából. — Tanácsi előterjesztés a Bázler Lajos és Zsu
zsanna tulajdonát képező erdei belzetnek 250 frt árban 
való megvétele iránj elvileges határozathozatal céljából.
— Tanácsi előterjesztés a Böhm Ferencz tulajdonát 
képező hodrusbányai ház s kertnek megvétele iránt 
3-ad Ízben való tárgyalása czéljából. — Tanácsi elő
terjesztés özv. Hrasko Ignáczné részére temetkezési 
segély engedélyezése iránt. — Gyöngyösváros meg
keresése a kezelési állami biztosítás iránti feliratának 
pártolási tárgyában.

— Az Olcsó Könyvtár uj olcsóbb sorozatának 
561—580. sz, füzetei fekszenek előttünk s uj bizony
ságot tesznek e vállalat jól válogatottsága, hasznossága 
és igazi olcsóssága mellett. Norris egy nagyobb regé
nyével Vidal Adriánnal kezdődik (561—68). Egyike ez 
ama műveknek, melyekben a sajátos angol humor de
rűjében egy rendkívüli érdekes cselekvényjátszódik le. 
Csengery Antal kitűnő essayje, Deák Ferencz emléke
zete (569—570). a nagy államférfimnak jellemző voná
sokkal megrajzolt képe. Ma. mikor nagy munkája, a 
kiegyezés körül oly kemény politikai harcz folyik, két
szerié érdekes e magas stilü jellemrajz. Eckstein Ernő
nek, a kiváló német regényírónak regénye Aphrodité 
tölti be a következő hármas füzetet (571—73.) Egy 
görög művész története ez, melynek karakterisztikus 
vonásokkal megrajzolt báltere müvésztörténeti becscsel 
is ruházza föl az érdekfeszitő tárgyat. Székács József a dél
vidéki szerbek népköltészetéből gyűjtött össze 1836-ban 
egy kötetnyit. Szerb népdalok és hősregékezimen (574— 
—61.), mely ma is ez uj átdolgozásban igen értékes gyűjte
mény. Dugonics Bátori Máriá-ja (577—80) a régi magyar 
színpadnak egyik népszerű müsordarabja és irodalom
történeti értéke ma is az iró legjobb alkotásai közé 
emeli. Heinrích Gusztáv méltató bevezetése kellően 
tájékoztat e felől. A sorozat egy-egy száma, mint az 
eddigieké is, 10 kr.

— Sudermann. Abban a sorozatbán, melyben 
az Olcsó Könyvtár a modern drámairodalom jobb ter
mékeit bemututja, megjelent ujabbam Sudermannak 
Rejtett boldogság czimü színmüve is. A darab annak 
idején a Nemzeti Színházban is színre került és nagy 
hatása még élénk emlékezetünkben van. Egy falusi 
tanitó-család élete keretében egy hatalmas szenvedély 
drámája jálászódott le, izgató, életteli cselekvényben. 
Az iró kitünően szövi a mese szálait, hogy mindvégig, 
olvasva is feszült kíváncsisággal várjuk a megoldást. 
Prém Józef jól fordította a darabot, mely mint az 
Olcsó Könyvtár kettős száma (1065—66. sz.) 20 kron 
kapható.

Fölolvasás. Előkelő, szép közönség gyűlt össze 
e hó 26-án az akadémia vegytani intézetében, hogy 
meghallgassa: Tomasovszky Imre tanársegédnek „A 
virágok színe és illata0 czimü fölolvasását. A fölolvasó 
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bő olvasottságáról, gazdag ismeretéről, derék mun
kásságáról tanúskodik az a sok összehordott anyag, 
melylyel mulattatva tanította hallgatóit. A virágok sejt
jeiben található festő anyagók és illő olajok ismerte
tése, azok különböző alakulásainak fejtegetése képezte 
a fölolvasás lényegét, melyet kedves elbeszélések és a 
gyakorlatban használt alkalmazások szép leírása fűsze
rezett. A sikerült kísérletek és bemutatott csinos rajzok 
csak fokozták az érdekességet, melynek fölkeltése és 
ébrentartása oly fényesen sikerült. A jelenlevők hölgy
tagjainak — múló emlékül—színes, illatos virággal 
kedveskedett az előadó. Nagy élvezettel hallgattuk a 
vonzóan kidolgozott fölolvasást és a fölhangzó lelke
sült taps aligha jutott érdemesebbnek osztályrészül.

— Vadászati gyakorlat november 27-én. Reggel 
derült szélcsendes idő volt, déltájban azonban erős 
szél keletkezett, s az égboltot sötét esőfelhők borították 
be. A szél úgy 12—2 óra tájban egészen délkelitivé 
vált, s az eső erősen permetezett. — Három óra körül 
ismét kitisztult az égbolt s az esőt hozó délkeleti szelet 
erős északi szél váltotta fel. A vadászat színhelye a 
Selmecz—Bélabánya szab. kir. városok tulajdonát 
képező bélabányai akadémiai bérterület volt. Az első 
hajtás az alsó Mareka erdőrészben eszközöltetett báj
tokkal és tacskókkal. Cső elé került itt 7 drb. őz, 2 
drb. nyúl, 1 drb. róka és 2 drb. császármadár. A má
sodik hajtás a Peklo erdőrészben történt szintén tacs
kókkal és hajtókkal vegyesen. E hajtás nem sikerülhetett 
az erős szél miatt. A harmadik hajtás a Szkalkában 
volt. Itt négy drb. nyúl veretett fel. A negyedik hajtás 
a Meltava erdőrészben eszközöltetett. Itt 2 drb. császár
madár került cső elé. Vadászmesterek voltak Moldvay 
Vilmos és Kohout János akad, hallgatók. Kolossy 
Imre akad, tanársegéd 1 drb. rókát, Leidenfrost Ernő 
akad, halig. 2 drb. nyulat, Kohout János akad, halig, 
és Moha Alajos egy-egy drb. nyulat lőttek.

— A F. M. K. E. öröksége. Népes ülés , en tár
gyalta tegnap a fmke ig.-választmánya a Sembery- 
hagyatékot. Thuróczy Vilmos elnök előadta, hogy 
Sembery Imre szudi (Hontin.) volt lakos végrendeleti- 
leg összes fekvő birtokát, a szudi két kastélyt, 150 
holdas parkot és mintegy 5000 holdnyi birtokát a 
fmkének hagyományozta, ezen végrendeletét azonban 
fogadott fia, kit végrendelkező kitagadott, visszavé
teli perrel támadta meg. Előadta továbbá, hogy amint 
Pongrász István kamarás, esztergomi lakos, a végren
delet végrehajtója, ezen hagyomány, ól értesítette az 
elnökséget, azonnal dr. Janits, dr. Gyürky Géza és 
Lőrinczy Gyula egyl. ügyészből álló bizottságot kül
dötte a végrendelet végrehajtójához, az iratok bete
kintésére, és a másolatok megszerzése végett. A bizott
ság az örökhagyó özvegyéhez is fordult, a ki kijelen
tette, hogy hajlandó a birtokot a fmke kezelésére 
bocsátani, de kiköti magának, hogy élete fogytáig a 
szudi kastélyt és parkját használhassa, és évenkint a 
birtok tiszta jövedelmének felét élvezhesse. Ezen aján
latot írásban is adta. A jelentés folyamán az elnökség 
a következő javaslatot teszi. A fmke elfogadja a neki 
hagyományozott örökséget, és folytatja kkoru Sembery 
István felperessége alatt folyamatba tett visszavételi 
pert. A per vezetésével megbízandó Lénárt Sándor, 
nagy-tapolcsanyi ügyvéd, ki a pervitelt teljesen díjta
lanul — csak a kész kiadások megtérítésével — ma
gára vállalta. Végül bejelentette az elnök, hogy pénte
ken délután dr. Janits alelnök elnöklete alatt egy több 
jogászokból, nevezetesen Gsillaghy György, Lőrinczy 
Gyula, dr. Rudnay Sándor, dr. Bangha Sándor, dr. 
Kürth Dávid és Lénárt Sándor-ból álló bizottság érte
kezletet tartott, melyben az ügy minden része alapos 
tárgyalás és beható vizsgálat alá vétetett, és határoz- 
tatott, hogy az örökség elfogadandó, és a per folyta
tandó, mert biztos remény van, hogy azt a fmke meg- 
nyerendi. Majláth István felszólalása után uz ülés a 
javaslatot úgy általánosságban, mint részleteiben elfo
gadta. Kiváncsiak vagyunk e per kimenetelére.

— Az „Otthon“ havonkint egy kötetben meg
jelenő szép irodalmi mü előfizetésére lapunk előfizetői 
kötelezve nincsenek, csak azon tisztelt előfizetőink, 
kik — lapunk előfizetésétől eltekintve — akarják e 
kedvezményt igénybe venni, azok kapják meg. E czél- 
ból helybeli t. előfizetőinknek egy aláírási ivet bocsáj- 
tottunk ki.

— A nagy képes világtörténet 1 füzete immár 
megjelent. A csinos kiállítású füzet bővelkedik szem
léltető képekben, melyet egytől-egyig nem a szabad 
képzelet termékei, de szoros történelmi igazságon ala
pulnak. A történelem előrajzából megértjük, hogy e 
nagy képes világtörténet egyik főfeladata a magyar nép 
világtörténeli szereplését kutató szemmel felismerni, 
kisérni; már az első füzetből látjuk, hogy a szerkesztők 
mily gondosan válogatták meg, dolgozták fel az anya
got. Az első fejezet az ókori Egyptomról szól; ismer
teti ama csodaország talaj s éghajlati viszonyait, áttér 
Egyptom alakulására s a történeti idők előtti korára. 
A mü, mint azt oly elismert szaktudósoktól másként 

nem is várhatjuR, alapos tudással, de a mellett érde
kesen, vonzón van megírva. E müvet igen melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe; hiszen eddig ily törté
nelmi müvünk nincs; e munka igazi kincset képezend, 
melynek beszerzése mégis oly előnyös feltételekhez 
van kötve, hogy kiki könnyen megszerezheti.

—- Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Sak gondolnyi muszáj magamnak, hogy zakar valaki körtét 

a szomszédból, hát sak mehetne kérni, adnának neki, de nem 
keritisen keresztül ellopnyi.

Furcsaságokról povedál most zegisz Styavnicza; hát sak van 
furcsább, mikor lehordja zernber őket zis hallgatnak, mint a bogár 
a fiiben.

Sak hiábavaló, legjobb bányász zembernek lennyi ... ha 
kevis zis a kereset, de nagyon sok a becsület.

Miért nem panaszkodja négy ezer munkás semmiért, miért 
nem szólja valamit rossz vezetésért? . . . sak zazért, mert bele
nyugodni muszáj jó vezetisbe és panaszra zoka nincsen.

Zenyim krnotor povedálja, hogy sak megint hiába beszilek 
és sak jpbb lesz elhallgatnyi; hát zén megint sak elhallgatom 
magamat, de sak a jövő hétig. Addig is: „Pohvalen! “

A közönség köréből.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mind azok, kik idősb Balázs János felejt

hetetlen jó apánk, öregapánk, s illetve szép apánk és 
apósunk elhunyta felett részvétüknek adtak kifejezést, 
ez utón is őszinte köszönetünket.

A gyászoló család tagjai.

Hí t'clc testű.

Halló! Halló!
Ki beszél? — Itt Fehér Lajos! — Mit kíván? — Értesíteni óhajtom a n. é.közönséget, 

hogy a Deák Ferencz-utczában a Tandler-féle házban levő üzletemben a karácsony és uj év 
közeledtére áruraktáromon levő árukat oly olcsón árusítom, hogy a n. é. közönség a legszebb 
és legjobb áruit potom áron veheti meg

karácsonyi v, uj évi ajándékul.
A n. é. közönség becses pártfogását kérve s biztosítva a legszolidabb és legjobb kiszolgá

lásról maradok

A még raktáron lévő női kabátok 50 %

1 vég 30 l ő fős vászon ..................................... . 3 40
1 30 „ kanavasz ............................... . 345
1 n 30 „ . jobb.......................... . 410
1 n 30 , „ I lejobb .... . 5-70
1 teljes parget ruha.......................................... . 1-08
1 n .jobb ............................... . 2'-
1 n » » legjobb.......................... . 250
1 130 ctm. széles fekete finom szövet ruha . . 3 30
1 130 * n bordo , „ „ . . 330

Ugyanitt egy rőfős és rövidáru szakmában teljesen jártas segéd azonnal felvétetik.

Szerkesztői üzenet.
Kiváncsinak Bekés-Csaban. A „Békésmegyei Közlöny11 a kér

déses rimes mókákat csakis a mi lapu nkból vehette át, mert azok 
eredetileg a „Selmeczbányai Hetilap4 számára lettek irva még 
pedig igen benfentes emberünk által és igy csakis a mi lapunk
ban jelenhettek meg először. Hogy a forrást a „Békésmegyei 
Közlöny" meg nem nevezte, azon mi is csodálkozunk.

Az opposicziohoz.
Nem adom ám sokért az én menyecskémet, 
Azt a kökény szemű, barna kis fecskémet. 
Jaj de valahányszor csókot adnék néki, 
Kis fejét forgatja s mindig csak azt véli, 
Hogy nem szabad ám dús hajzatát is érnem 
Nem szabad ő tőle édes csókot kérnem. 
Ilyen az ellenzék, akarna is csókot, 
De elvárja azt a felemelő bókot, 
Hogy az udvarlója hozzá közeledjék 
S benső dolgokban is vele együtt érzék. 
Édes kis menyecském, ha hajad csókolom 
S veled boldogságom csak úgy elgondolom, 
Nem jobb-e az élet, együtt számot téve ? 
Mint a perpatvarnak mindig csak kitéve 1

Tisztelt oppoziczio, te is ennek hódolsz, 
A mikor tán arra mélyen nem is gondolsz, 
Hogy ki körül járkálsz, keresett menyeeske, 
Kinek kedvét még biz kevés ember nyerte, 
8 kinek neve nem más, hallgasd meg a dalom, 
Sem Mária, Anna, csak a nagy hatalom.

kiváló tisztelettel

1 120 ctm. széles női poszto ruha......................... 3-50
1 90 , „ „ szövet . ................................2-25
1 ágy garnitúra 4 50-től feljebb
1 ablak függöny (2 szárny) 1’80-lói feljebb
1 T2/< Szmirna szőnyeg 7-—tói feljebb
1 16A - , 9.—tói „
1 i6/t Manilla „ 4'—tói „

fehér és színes asztal garnitúrák, kávés terítékek 
csipke, szalag és minden kézmfl áru szakmába 
vágó czikkek a lehető legolcsóbban árusittatnak, 
úgy hogy mindenkinek alkalma lehet kevés 

pénzért jót és szépet vehetni.
a bevásárlási áron alul árusittatnak.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Andrássy-uí 29. (I. cm.) 

Raktár: BÉUS, I., Seilergasse 1. szám.

A „SZAEWT ezüstáru-gyár,
niely az 17o2-ben Seimeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

ÍÖT in i ii <1 e n ii e in ü ezüstár íí í, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.
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Akarsz szép, finom, tartós és olcsó karácsonyi ajándékot

vásárolni ? ? Ha igen, akkor siess

I
Heider Emil-féle Morva- 

Schönbergi vászon.

Nagy nyakkendő választék 
igen olcsó árakban!

Szőnyeg raktár!

Karmantyúk és női sipkák i

li

eisz Adolf nagy áruházába S el meczb anyán. (Deák F erencz-utcza)

Női kelmék, díszek, fűzők, esernyők, barchettek, ágy és asztal térítők, paplanok, berlini 
kendők, női sálok selyemből és berlini gyapotból, gyermek és női harisnyák, legdivaloíabb 
kötött és szarvasbőr keztyük, csipke és más függönyök, damaszt áruk, kanafaszok, 
siffonok, törülközők, portörlők, damaszt grádlik, zsebkendők, legújabb divatu baliszt 
és siffon úri ingek, nyakkendők és minden féle úri divatezikkek gazdag valász'ékban, 
minden nemű lábbeliek, egyedüli elárusitása a híres asbest talpoknak (40, 80, és 120 
kr.) s*b. stb.

Feltűnő olcsó árak! — Tartós, kitűnő áruezikkek!

Apróhirdetés.
Egy jól felszerelt kávéház 

a Szentháromság-téren azonnal eladó vagy bérbeadó. 
— Bővebbet a kiadóhival.

Házeladás
a Felső-Rózsa utczában egy földszintes 6 szobás ház 
kézalatt azonnal eladó.

— Bővebbéit a kiadóhivatal.

Árverés.
A Fritz-ház mellett lévő

f. évi deczember hó 5-én d. e. 10 órakor a Frifz- 
házban lévő akad, tanácsteremben tartandó árverésen 
három, esetleg hat évre bérbeadatnak.

Mindazok a kik ezen bérletre reflektálnak, felhi
vatnak, miszerint azon megjelenni,illetve zárt ajánlataikat 
addig beadni szíveskedjenek.

xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
Kitüntetve 12 arany és ezüst éremmel.

ADLER és GÖLD
KASSA

SZERB. KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓK.

Uj üzlet megnyitási
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség b. tudomására 

adni, hogy az itteni piaczon, a Fő-téren lévő és J. Wankovits L. 
ur tulajdonát képező házban egy
uagfy és kis elárusít ás melletti bor, palaczksör,

púlinka és likőr árudát rendeztem be,

a melyben a legolcsóbbtól a legfinomabb minőségig terjedő bort és 
palaczksört, valamint a legekszkvizitebb likőröket, rumot és konyakot 
tartok raktáron. — A legnevezetesebb bevásárlási forrásokkal való 
összeköttetésem egyrészt, másrészt pedig azon tántoríthatatlan 
üzleti elvem, hogy csak a legjobb minőségeket, a lehető legolcsóbb 
árakon fogom árusítani, felbátorítanak arra, hogy a nagyra becsült 
közönség támogatását kérjem azon biztosítással, hogy főtörekvésem 
leend a belém helyezett bizodalmát meg is érdemelhetnem.

Mély tisztelettel

Rosenfeld József.

HAVANNA-RUM 
mely évről-évre növekedő kelendőség
nek örvend, a legjobb körökben, 
valamint az összes háztartásokban 
mint különlegcsségii

THEA-RUM
használtatik.

Mivel az egyes versenyezégek ugyan- 
ily palaczkokban kevésbbé jó minő
ségű árut bocsátanak forgalomba, kény
telenek vagyunk óvni a t. közönséget, 
más mint a mi jelzésünkkel ellátott 

J|i literes üvegekben 
|a ■ ,» j,
l-t >j

töltött

HAVANNA-RUM 
vásárlásától s a midőn ennek szives 
tudomásul vételét kérjük, ajánljuk 
magunkat

kiváló tisztelettel

Adler és Gold
szerb kir. 

udvari szállítók.

ai*  nái

Felette olcsó
Butorraktáramban, miután ezen üzletágamat 

szándékom van abban hagyni, különféle bú
torok kaphatók bevásárlási áron jóval aluli 
árban.

Tisztelettel

bútorok I! I Kachelmann Gáspár.

üveg-, porczellán-, lámpa-, tükör- és képraktára Selmeczbányán
Deák Ferencz-utcza — (Oehtendung ház).

Rendkívüli nagy választék és feltűnő olcsó árak!!
Alkalmas karácsonyi ajándékok!

Függő, 
asztali, 
zongora, 
irodai és 

üzleti 
lámpákat 

csakis
Ditmar és 
Brünnertől 

tartok 
a 

legújabb 
égőkkel.

Ajánlom a n. é. közönség b. figyelmébe a legújabb 
valódi angol, majolika, karlsbádi porczellán, asztali, kávé, thea 
mokka és mosdó készleteket. Teljes mennyasszonyi kelengyék 
egy mintában. Kiváló szép falidiszek, virágtartók, figurák külön
féle szentszobrok, nippek, sör, bor és likőr készletek. Dús kép 
és tükör választék. Mosdó asztalok, és hajlított faszékek, valamint 
a közegészségügyi követelményeknek megfelelő köpőcsészék. 
Képkeretezéseket és ablak bevágásokat mélyen leszállított 
árban eszközlök. A nálam vásárolt áruk oly szakszerűen lesznek 
csomagolva, hogy azokért a felelősséget magamra vállalom.

A n. é. közönség b. látogatásait kérve vagyok
teljes tisztelettel

Stark Mihály,
üveg- és porczellánáruház tulajdonos.

Egy jó házból való fiú tanulóul azonnal felvétetik.
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A „Selmeczbányai Hetilap"
karácsonyi és újévi hirdetője
A karácsonyi és újévi ünnepek alkalmára összeállított eme külön hirdetőben foglalt hirdetésekre 

felhívjuk a t. olvasó közönség becses figyelmét.

Buxbaum László, Órás

(Deák Ferencz-utcza, Ollik-féle ház).

Ajánlja karácsonyi ajándékok bevásárlására 
nagy választékú

XXX óra raktárát, XXX 
hol zseb-, fali- és ingaórák jótállás és valóban 
olcsó árak mellett vásárolhatók.

Javítások
Jöl és jutányos díjazás

mellett eszközöltetnek.

Nem múlandó becsli holmit, de 
könyveket, mög pedig 

remekírókat, ifjúsági iratokat 
stb., — melyek tartalmuknál fogva nemesitik nagyját, 
apraját, aki elolvassa— ajánlunk karácsonyra minden 
újdonsággal ellátott raktáruknkból.

Á. özv. óm Fia.

ízléses, szép és czillogó karácsonyfa díszek, 
különféle gyertyák, czukorból készült figurák, 
finom sütemények és mézeskalácsok mindenféle 
kiállításban és árban kaphatók

Welics György
Deák Ferencz-utczai, saját házában lévő nagy mézes- 
kalácsos üzletében.

Daubner János
vendéglőjében

mindig friss és kitűnő minőségű „Szent István**  és 
vihnyei „Aczél“ sör, jó, természetes bor és Ízletes 
ételek állanak a mélyen tisztelt vendégek rendelkezésére. 
Különleges ételek és csemegék I

Pontos, előzékeny kiszolgálási
J utányos ár aki

Karácsonyi ajáítt
Van szerencsém a n. é. közönségnek b. tudo

mására hozni, hogy üzletemben mindennemű arany
ezüst tárgyak dús választékban

karácsonyi ajándéknak 
kaphatók, u. m. ékszerek, gyűrűk, brochok, kar- 
pereczek, arany órák, arany és ezüst óralánezok 
nők és férfiak számára, fülbe valók és mindennemű 
China-ezüst tárgyak jutányos áron.

Kiváló tisztelettel

Novák József ékszerész és aranyműves.

Karácsonyi 
| ajándéknak

semmi sem
lehet alkalmasabb egy

jól járó óránál
Ajánlom a n. é. közönség- becses figyelmébe 
nagy óraraktáramat, melyben mindenféle zseb, 
fali- és ingaórák 2 írttól feljebb kaphatók jót
állás mellett.

Kiváló tisztelettel

Picéin Alajos.

arácsonyi 
ajándékul 

ajánlom a n. é. közönségnek a 
Főtéri üzletemben kapható követ
kező árukat: — Legújabb divatu 
női kalapok, finom karmantyúk, 
szőr sapkák, gallérok, téli kez
tyük, kendők, gyermek ruhák és 
kabátok, kötények, fehérnemüek, | 
téli czipök és valódi orosz sár-; 
czipök, gyermek játékok, finom j 
albumok, emlékkönyvek, hímzett j 
szivar- és pénztárczák, legyezők,! 
báli keztyük és czipök, párisi 
illatszerek, férfi kalapok, nyak
kendők, Jager-ingek és e szakba 
vágó árukat mind gazdag vá
lasztékban. Kitünö Uszteletlel

Herczog M.
Feltűnő olcsó árak!

rrase Jószef
ajánlja 

aranyozó-, faragó- és 
festő-műhelyét 

templomberendezésekhez, hol külön
féle kivitelű és nagyságú 

faszobrok s műtárgyak 
jutányos árak mellett készíttetnek.

Tibély Ágoston örökösei czég
Selmeczen a legrégibb reföskcres-

Cserny József
szabó-üzlettulajdonos

ajánlja dúsan felszerelt

szövet- raktárát 
báli öltönyök, felöltők ős téli kabátok gyorsan, 
legdivatosabban és finom kivitelben készíttetnek.

A ki karácsonyfa díszeket, különféle czukorne- 
müeket, papiros díszeket, csemegéket, karácsonyi aján
dékul igen alkalmas festékkészleteket, rajzeszközöket, 
iskolatáskákat jutányos áron és nagy választékban vá
sárolni akar, az tegye bevásárlásait 

Ernst Zsigmond 
az akadémiai épületben lévő újonnan berendezett 
(előbb Trauer Gyula ur) üzletében.

Ajánlja a közelgő karácsony és uj év alkalmából 
nagy, gazdag választékú raktárát és áruházát a 
Fő-téren, valamint különösen a következő árukat : 
férfi- és női ruhaszövetek és összes kellékei, szőnye
gek, függönyök, ágy és asztalterítők, pokróczok, rövid- 
és kötöttáruk nagy raktára. Férfi ingek, gallérok, 
kézelők, keztyük és a legdivatosabb nyakkendők nagy 
választéka. Vászon és minden egyéb fehérnemüek. 
Különös figyelembe ajánljuk f. é. nov. 1-én megnyitott 

fehérnemű-varrodánkat
melyben mindennemű megrendelést, úgy mint kelen
gyéket is stb. a leggyorsabban és legpontosabban 
eszközlünk. — Karácsonyi és újévi ajándékoknak 
alkalmas kezdettmunkák és egyébb kézmü- és 

pipere áruk.

Weisz Lipót
divatáruháza Főtér, (Zárda-épület).

Tuschl Gusztáv
czukrász

ajánlja a n. é. közönség becses figyelmébe czukor- és 
különféle süteménynemüit, dús választékban lévő 
karácsonyfa-díszeit, finom lepecsételt palaczk dessert 
borait. — Megrendelésekre:

különféle sütemények, torták, diós 
és mákos kalácsok s patkók 

olcsón készíttetnek.

AKÁCS MIKLÓS kereskeredése 
SELMECZBÁNYÁN.

Tisztelettel ajánlja fűszer áruit, eredeti beho- 
zatalu thea és rumját; különféle sajtokat, con- 
serveket, caviart, angolnát, csemegéket, vala
mint naponként’friss szepesi virslit és hetenként 
egyszer bécsi virslit, saját töltésű és maga ke
zelte finom asztali és pecsenye borokat, melyek 
természetes tisztaságáért szavatolás nyujtatik. 

í Továbbá a hegybányai faragó iskolában készült, dús 
I választékban lévő gyermek játékszereket, melyek a 
j nagy üzlet szomszédságában lévő dohánytőzsdei boltban 
i árusíthatnak.

Ajánlom a közelgő karácsony és újév alkalmából 
gazdagon felszerelt divatáru raktáromat és igen 
alkalmas karácsonyi ajándék tárgyaimat továbbá 
b. tudomására hozom, hogy üzlethelyiségemet tetemesen 
kibővítettem. — Dús választékot tartok: kézimunkák
ban, selyem- és ruhaszövetekben, férfi- és női 
fehérnemű, és karmantyú készletekben. — Nyak
kendők?) és valódi Halban és Damask-féle kala
pokban igen jutányos

mellett. Nagybecsű pártfogását kérve vagyok
Mély üsztettel

Weisz Lipót.

üveg-, porcelán-, lámpa- .tükör- és képvaktáva
Selmeczbánya.

Ajánlja a n. é. közönség becses figyelmébe a terasszon lévő, újonnan 
berendezett dús raktárát, mely áll: porczellán és fajancze asztali-, kávé- és thea- 
készletekből; fekete kávé (mokka) szervizekből; színes és kristály, festett és vésett, 
sörös, boros és likőrös készletekből; a legújabb gyártmányú asztali, függő, sálon, 
irodai és üzleti lámpákból; aranyozott és diófa rámás tükrök és képekből; ablak 
függöny rámákból; hajlított faszékekből, vas mosdóasztalokból, toilette- és thea- 
asztalkákbói; porczellán, majolika és terakotta vázák és figurákból, tömérdek igen 
szép nippesekből; továbbá china ezüst díszműáruk és evőeszközökből: mindennemű 
opticai kristály szemüvegek, czvikkerek, lorgnettek és minden hozzátartozó 
kellékekből a legnagyobb választékban és különféle árakban.

A Városi Vigadó
oly helyiség, mely a sűrű látogatást csakugyan megérdemelné, annál is inkább mert 
annnak bérlője Winterstein Bennát minden lehetői elkövet, hogy 
kitűnő ételek és italok kiszolgálása és pontos és előzékeny kiszolgálás által 
vendégeinek teljes megelégedését kiérdemelhesse. A karácsonyi ünnepek ideje alatt 
kitűnő halak is lesznek ott kaphatók, melyek megrendelésre bármikor be

szerezhetők. — Kéri a n. é. közönség becses pártfogását.

• •
Bogya János vendéglős 

éttermében.
és házhoz vive is kitűnő friss sör, legjobb minőségű fehér és vörös asztali, dessert, 
champagnei palaczk-bor és tisztán Ízletesen készüli étel áll a n. é. közönség 

rendelkezésére.

Nyomatott Joerges Ágost őzv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.


