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Hivatalos, 

szabásunk
magán és nyílt-téri hirdetések megállapított dij- 

szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Meg jelen minden vasarnap.

Karácsonykor.
Anyagi gondjaink sivár Zaharáján szinte 

jól esik egy-egy üde oáz, melynek kedves ár
nyékán levetkezzük a fárasztó prózai munkát, 
hogy lelkünk az eszményi szép, a vallási fenség 
körében éledjen.

Egyedül vagyok, keblemben a szent ünnep 
ihlett érzelmei s hogy mélázó szemeim a jászol 
kisdedét érintik, gondolatom elidőz a múlton, a 
régi történeteken.

Előttem az ősi kor, a legrégibb idő, mely 
bú- és nélkülözésre fogalmat nem ismére. Látom 
az első párt a jólét kertjében, melybe a Teremtő 
javait azért helyezé, hogy fáradalom s gond 
nélkül szolgálják földi urukat. S ime az em
berben felébred az emberi. Egy jobb után vágy, 
miről azt hiszi: az ég és föld Ura irigyen rejté 
el előle. Egy jobb után lüktetnek beteg vágyai, 
mit vele megosszon, ki bőven ellátta minden
nel. .. . Miért van felette valaki? Miért ne le
hetne egyenlő azzal, ki néki létet adott, vagy 
még annál is nagyobb ?! . . .

Majd változik a kép; a nyüzsgő természet 
uj tárlatot mutat Görnyedő alakok túrják a 
kemény göröngyöket, hogy élelmet kamatra rejt
senek belé. Aggódó tekintetek tévedeznek a meg
művelt talajon, sóvár szemek merednek az égre 
fel, vajh’ jön-e áldás a megkérgiilt tenyér mun
kájára! Verejtékes arezok tétovázva lesik az 
alkalmat, hol két kezük szorgalmával a minden
napit megkereshetik.

Karácsonyi rege.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárczája. —

Kibukkant a hold. Fénye kékes csillogást vet a 
hóval borított tájra; beoson az erdő sűrűjébe s ezüst
ragyogást varázsol a fenyők zuzmarás ágai köré. Ha a 
suhanó szél suttogva röppen ide-oda s rá a sugár 
fenyők csendesen bólintgatnak, ingatva hóterhes ágaikat, 
valami halk csengés-bongás hangzik, mintha parányi 
eZüstcsöngetyük csilingelnének.

Ez a tündérek jeladása.
Ott bent mélyen az erdő sűrűjében szál fenyő 

rnagaslik kis tisztás közepén.
Hóboritotla ágairól kristálytiszta jégcsapok csüng

nek, melyekben a holdsugár szivárványszinekre törik.
S ezek a jégcsapok elkezdenek ragyogni, mintha 

bensejükből valami tündéri fény törne elő; az ágakon 
a hó elkezd villogni, mint megannyi gyémánt, s a kis 
tisztást rózsás fény derengi be, mint a hajnal pírja, 
s innen-onnan, zöldellő moha, fenyőgallyak, hóivezetek 
rejtekeiből tündérek 'lebbennek elő ragyogó lepke
szárnyakon's a mint légi lejtéssel, füzérbe fogódzva, 
körűllebegik a fenyőt, a tisztás hava eloszlik, bársonyos 
gyep sarjadzik fel s, ibolya, gyöngyvirág nyílik, édes 
illattal árasztva el a tisztást.

S a tündérkirályné, ama fenyő egyik ágán ülve, 
most csendet int, s a tündérraj karéjt képez körülötte’ 

„Kedves tündéreim!" szól a királyné. „Tudjátok, 
karácsony este van ; annak az emlékünnepe, midőn a 
szeretet leszállt az emberek közé, hogy boldogítsa az 
emberi nemet. De az emberek vakok, nem látják be. 
hogy csak a szeretet vezethet az üdvhöz. Számkiüzik 
azt körükből, s üldözik követőjét, inig azután maguk 
is boldogtalanok lesznek. A mi hivatásunk, kedves 
tündéreim, hegy a gyerló emberi nemet visszavezessük 
a szeretet s igy a boldogság útjára. Széjjel hintjük a 
mai szent estén az öröm lündérvirágait, s az öröm 
érzete megpyitja az ember szivét a szeretetnek is. 
Számoljatok be, miként jártatok el hivatástokban."

S a tündérek egyenkint mind előléptek, s el- 
mondák, mit végeztek.

Az erősebb mind többet ragad magához, a 
gyengét hatalma lánczokba szorítja. A hatalom 
nem ismer határokat, előtte csak az „én“ va
lami, minden más érte van, rabjává teszi. És 
állattá aljasul az ember felebarátja kezén; rab
szolgává sülylyed a remekmű, kit Istennek ön
keze szabadnak alkotott.

A végzet mily gúnyos ostora! A teremt
mény, ki előtt a dús természet nyitva állt, hogy 
csak kezét nyújtsa ki s markolhat tetszése sze
rint — elégedetlenkedett s im homloka vért gyön
gyözik a betevő falatért; a teremtmény, kit al
kotója gyermeke gyanánt dédelgetett — fel
lázadt korlátoltnak vélt sorsa ellen s im most 
nyögve tűr társa korbácsütése alatt! . . .

A zsarnokság halad megkezdett utain. Le 
tépi az Istentől eredt igaz vallás legszentebb 
nimbusát, álnok lényeket dob oda, hogy azt 
imádják, hogy áldozzanak a bűnök oltárain. 
Ezer számra teremnek a mythologia istenített 
alakjai, vér- és húsból való képzeletek, miket 
pogány módon csodál, imád az eldurvult tömeg. 
Ám a czél el van érve, mert az emberiség az 
első égi tanok éltető sugalmából kivetkőzött. 
A nyugasztó, méltóságos gondolat, hogy mind
nyájan egyenlők, szabadok, testvérek vagyunk : 
kihalt a bálványok végtelen során.

Mily irtózatos e kép! . . .
A sötét kort egyszerre derengő homály veszi 

körül. A napkeleti bölcsek csillaga már rezgeti 
halvány sugarát. S hogy csillogó fényével ki
pattant az ég burkolatából, megállt Betlehem

„Börtönben ülő rabnál voltam" mondja az egyik, 
„kit a látszat s gonosz tanuk vertek bilincsre. Csendes 
álmot bocsátottam szemére, s álmában elvezettem 
családja körébe; ne töltse ez éjjelt keserű kínnal, 
kétségbeeséssel!“ ■

— Szép leányt ismerek — szólal meg a másik 
— ki szerelmében emésztette magát égy ifjúért. Hozzá 
vezettem ma az ifjút, s most boldogan vannak 
együtt. —•

»En meglátogattam a szegények kunyhóit, békét 
csepegtettem azok szivébe, elsimítottam a gond redőit 
homlokukon, s felélesztettem lelkűkben a reményt 
hogy el ne csüggedjenek.*

S igy sorba előadták a tündérek, mi jót végez
tek; csak kettő állt szomorúan, lesütött szemmel, 
hallgatagon.

„Hát ti miért nem szóltok? miért álltok oly 
busán? talán nem végeztétek kötelességteket?“ fordult 
feléjük a tündérkirályné.

— Szomorú vagyok — felel az egyik — mert 
nem tudok segíteni ott, a hol akarnék. Szegény árva 
fiúcskát láttam bolyongni az erdei ösvényen. Tegnap 
temették el az özvegy édes anyját, s a lelketlen rokonok 
elűzték maguktól a szegény árva fiút. Senkisem vette 
oltalmába, senkinek sem indult meg a szive a gyermek 
okos, könnyező szemének látásán. S a fiú elhagyta a 
helyet, hol senkisem szerette; elbolyongott és senkisem 
keresi, senkisem fogadja magához. Ah hogy megesett 
a lelkem a szegény fiú sorsán! Lehelletemmel melen
gettem didergő testét; de mit tehetek érte?! Az em
berek szive oly fásult, oly önző, hogy nem is merem 
a szegény árvát valakihoz vezetni. Talán jobb lesz 
neki itt az erdőben, a hóban szép lassan, csendesen 
elaludni örökre. Felölelném lelkét, s vinném odáig, 
hol az örök szeretet honol. —

S végszavainál könnyekre fakadt a jó tündér, 
s a királyné is busán ingatta szép fejét.

„Én meg" kezdé a másik tündér „ismerek egy 
férfit meg egy nőt, kik a legzavartalanabb békében, 
egymás iránti kölcsönös szeretetben élnek. Mindkettő 
híven megőrzi szivében a felebaráti szeretet isteni 

elhagyott jászola felett, honnan világosság árad 
az eltompult lelkek milliárdjaira.

Megrettent a zsarnokság az egész föld me
zén. Uj taktikát talál lázas ijedelme közt. Kit 
imént állatként tekintett, azzal szövetségre lép, 
hogy üldözze, kit ellenének vél, hogy elemész- 
sze azt, ki majdan fennen hirdeti a felebaráti 
szeretet, az egyenlőség, testvériség tanát.

Hiába.
Megfordult a föld, a rabszolgaság gyötrő 

bilincsei varázsütésre hullanak szét, a pogány 
istenek hatalma romba dől, hogy a keresztény
ség szelleme hódítson romjain.

Mennyi szenvedés, egy élet kellett oda, 
hogy jöttének diadalma legyen ! Hála, örök hála 
érte, mert az ő halálos sebei a mi gyógyításunk 
írja lett. Halála eszméinek diadalát szillé.

És mi e szent napon, száműzve az élet hét
köznapi küzdelmeit, áhítattal gyűlünk e diadal 
díszes csarnokába, hogy a tömjénfüst dicsőítő illa
tával fennen hangoztassuk szivünk forró énekét:

„Dicsőség a magasságban Istennek és béke- 
ség a földön a jóakaratu embereknek !“

Fáczy István.

Előfizetési felhívás!
Lapunk jövő számával az V-ik év

folyamba lép és eddigi működése alatt 
független irányával, változatos tartalmával 
meg tudta nyerni t. olvasó közönségünk 
tetszését és pártfogását. Kérjük a t. közön
séget, hogy lapunkat továbbra is nagyra-
szikráját, s boldogok lehetnének, ha gyermekük volna 
de ezt megtagadta tőlük a gondviselés, s ez szomo
rúja el lelkűket. Hányszor sóhajtottak fel, hogy adjon 
ez ég nekik gyermeket, kit erényben, felebáráti sze
retetben nevelhessenek; de könyörgésük eddig ered
ménytelen maradt. Hogy szeretném kívánságukat 
teljesíteni! De annyira nem terjed tündéri hatalmam !“

— Bohók! — mosolygott a királyné — hiszen 
mind kettőtök baján könnyű segíteni. Te vezesd azt 
az árva fiúcskát ama házaspárhoz; te pedig indítsd 
meg jó szivüket, hogy a gyermeket magukhoz vegyék 
s meg lesz nekik is, az árvánák is örömtelt karácsonyuk !

Üdvriadalra fakadt a tündérraj s dicséheket zengve 
lebegték körül, füzérbe fogódzva, a királynét,’s a két 
elébb bús tündér boldog mosolylyal röppent tova tel
jesíteni a királyné parancsát.

, *
Hóban gázolva, dermedező tagokkal igyekszik 

tovább az erdei ösvényen egy kis fiúcska. Göndör, 
szőke haját, sugár szemöldökét ellepte a zúzmara. 
Elszorult kebellel, töredezetten suttogja: „Ah anyám, 
édes anyám, miért hagytál el engem!"

De im, nem messze fölcsillan a városka első lámpája 
Valami éltető meleg járja át a fiúcska testét; 

oda, oda! ott talán talál valami helyet, hol meghúz
hatja magát. Talán az emberek ott nem olyan rosszak 
hogy elűzzenek egy szegény, árva gyermeket maguktól. 
Csak tovább, tovább még ; s a biztató remény uj erőt 
ad az elgyengült, elfáradt gyöngéd tagoknak.

Eléri már a várost, de senkit sem lát, a kihez 
fordulhatna. Még addig a földszintes házig elvánszorog, 
de tovább nem bírja; az ablak alatt, melyen kivilágí
tott karácsonyfa fénye sugárzik át, összeroskad; két 
keze összekulcsolódik, s keserves zokogással rebegj 
újra és újra: „Anyám, anyám, oh édes anyám!"

*

Csinos, jólétet eláruló szobában, terített asztal 
mellett, melynek közepén csillogó karácsonyfa áll, 
csendesen, majdnem szomorúan ül egy férfi és egy nő. 
Mindkettő még^ fiatalnak mondható, s szemükből az 
egymás iránti szeretet sugárzik, de valami bánat ül 
mindkettő homlokán.
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becsült pártfogásába venni szíveskedjék 
— hiszen csak a közügynek óhajtunk 
ezentúl is, tölünk telhetöleg, legjobb meg
győződésünk szerint szolgálatot tenni.

Lapunk ezentúl is nyitva áll minden 
igaz alapon nyugvó felszólalásnak; ellenőre 
lesz ezentúl is a közügyeknek és független 
irányától eltántorodni nem fog.

Kérjük tehát az újév beálltával az 
előfizetések megújítását.

Színészet.
Mielőtt a lefolyt hét színi előadásairól beszámol

nánk, áll alánosságban meg kell jegyeznünk, hogy újó
lag nyilt alkalmunk meggyőződni Jeszenszky Dezső szín
igazgató dicséretes igyekezetéről a fővárosi színházak 
műsorozatán levő darabokat jó előadásban mutatni be 
a helybeli közönségnek.

Szombaton, e hó 17-én a „GJsá/c" mulattatták a 
házat. E csinos bolondságnak nevezhető operette nagyon 
vonzott; a ház zsúfolásig megtelt. Mimosát, a japán’ 
theaház énekesnőjét Harkányi Gizella adta s kedves 
játékával, lágy, behízelgő hangjával érdemelt teszést 
aratott. Jó volt Thury Mariska is mint Molly s Erdélyi 
Kornélia mint Juliette. Miklósy Gábor Vun-Hi-ja kitü
nően sikerűit; Miklósyról egyáltalán ki kell emelnünk, 
hogy igen tehetséges, intelligens színész s ügyes ren
dező. Jeszenszky Imári-márkija jó, fesztelen alak volt s 
Szigeti Antal (Katáim) jól énekelt.

Vasárnap, 18-án a „Kukta kisasszony" A láttuk, 
már nem első ízben, de még soha oly jókedvvel, élén
ken játszva. Mi itt nálunk Selmeczen ritka eset, még 
az előkelő hölgyközönség is kaczagott Miklósy Gábor 
(Krislofóró, főszakács) és Pécsi Anna (Miss O’Melly tár
salkodónő) mókáin. Harkányi Gizella (Liza grófnő) igen 
jól énekelt s kecsesen tánczolt s Szigety is, mint Arzén 
gróf, sokkal élénkebb volt a rendesnél.

Hétfőn, 19-én „Dreyfuss kapitány" került színre 
eléggé telt ház előtt; vannak e darabban egyes jobb 
jelenetek, melyeket Jeszenszkyné Irén, Jeszenszky, Badó, 
Pelsöczy igyekeztek lehetőleg hatásosakká tenni.

Kedden Erdélyi Kornélia és Miklósy Gábor juta
lomjátékául „A falu rosszá"-t adták. Jeszenszkyné Irén 
Feledi Boriskája szép és jó alakítás volt; Szigety mint 
Göndör Sándor, dalaival aratott tapsokat, könnyedén 
s biztosan énekel. Erdélyi Kornélia Finom Rózsi szere
pében lehetőleg igyekezeti tehetségeit kifejteni s Miklósy 
Gábor Gonosz Pistája sikerült alak volt.

Szerdán a „Gésák"-oí ismételték, ugyanoly szerep
osztással, mint szombaton.

„Mily boldog volnék, ha ez a karácsonyfa nem 
csak nekünk állna itt!" Sóhajt fel a férfi.

— Édesem! vigasztalja a nő. — Bele kell nyu
godnunk, a mit isten határozott. Talán legalább azt 
megengedi az ég, hogy valami szegény árvát felnevel
hessünk, s abban teljék örömünk. — De mi az ? ! Az 
ablak alatt zokogást hallok! Ki lehet az a szerencsét
len, kinek a karácsonyest könnyeket hozott ? ! Men
jünk, nézzük meg; hátha segíthetünk rajta.

S kimennek, s ott találják a szegény árva fiút, a 
mint épen ráhajtja fejét térdein nyugvó kulcsúit kis 
kezeire s lehunyja szemét, hogy elkészüljön arra a 
nagy útra, honnét nincs visszatérés.

A nő és férfi szótlanul felemelik az elaléltát s 
beviszik magukhoz. „Ez legyen a mienk!“ suttogják, 
s úgy tekintik, mint az isten ajándokát.

Csak rövid ápolás kellett, hogy a fiúcska fel
ocsúdjon. A gyöngéd, gondos kéz csodákra képes.

Nem sokára már hárman ültek az asztal mellett, 
s a bu fellegét az öröm ragyogása váltotta fel. Az 
igazi felebaráti szeretet boldoggá tett három emberi 
lényt. Abai Ottó.

Egy színésznő szerelme.
— A „Selmeczbányai Hetilap-1 eredeti tárezája. —

Irta: Csapkovich János.
—„A kisasszony kéri, hogy legyen egy kis türe

lemmel, mig elkészül a toilettjével." — E feleletet hozta 
a szobaleány Dombóy Tihamér Írónak és színi kritikus
nak, a ki bebocsátásért várakozott az előszobában.

Dombóy megcsipdeste a leány csinos, piros
pozsgás orczáját, mintha ezzel meghálálni akarta volna 
a szívességet, melyet a leány a bejelentéssel tett neki. 
A szobaleány kiment és ő, hogy unalmát odáig elűzze 
nézdegélni kezdte az előszoba képeit, melyek rendet
lenül, minden ízlés nélkül takarták a rikító szinü 
falat. Már vagy háromszor nézte végig az ingyenes 
képtárlatot és az ajtó mégse nyilt.

—„De szépre akarja magát tenni ez az Adi, 
pedig nincs szüksége reá, mert hisz e tekintetben nem 
volt fukar vele szemben az Alkotó"— mormogott 
magában Dombóy.

Végre kinyílt az ajtó és kilépett Réthy Adrienné 
a Vígszínház primadonnája.

Csütörtökön Sardou szellemes vigjáléka, a „Csa- 
podár" került sorra. Jeszenszkyné Irénnek újólag alkalma 
nyilt művészetét bemutatni Camilla szerepében ; belé
pése igazán mesteri volt. Constancet Erdélyi Kornélia 
adta és jól adta, azt el kell ismernünk. Champignac 
szerepe is jó kézben volt: a Jeszenszkyében. Ssigety 
ügyesen adta a naiv Fridolint. Nem túloztak, nem csi
náltak bohózatot a szalon-vigjátékból; dicsérettel mond
juk, mert sajnos, némely különben tehetséges színész
nek a szokása, hogy a komikumban nem tud mértéket 
tartani A darab élénken, összevágóan ment; kár, hogy 
oly kevés közönséget látott a ház.

Arra a rövid időre, melyet Jeszenszky színigaz
gató még körünkben tölt, ne lanyhuljon el pártolásunk. 
Kárpótoljuk tömeges látogatással legalább némileg derék 
színgazgatónkat, hiszen tudjuk, hogy Selmeczbányáról ha 
mindig telt házat látnának is, akkor is anyagi veszte
séggel távoznak a színigazgatók. — Mint halljuk, Je
szenszky helybeli szerzőtől is fogadott el vígjátékot 
előadásra, mely legközelebb szinre kerül.

Beszámolónknál meg kell emlékeznünk Balogh 
Lacziról is, ki zenekarával szívességből úgy Jeszensz
kyné Irén, mint Erdélyi Kornélia és Miklósy Gábor 
jutalomjátéka alkalmával felvonások közben gyönyör
ködtette a közönséget s bőséges tapsban is részesült.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Dr. Keömley Nándor, 

pénzügyi tanácsos, Budapestről múlt vasárnap délután 
érkezett városunkba, s szerdán délután visszautazott. 
— Ft. Panek Ödön a kir. kath. gymnasium igaz
gatója 23-án ünnepet ülni Budapestre utazott Távol
léte alatt az ügyek vezetésével Medveczky János tanár 
van megbízva. —Dr. Stuller Gyula nehány napi 
távoliét után Budapestről haza érkezett.

— A mi szeretett főispánunk szava. Igazán 
kimondhatatlan kedvünk lett volna benne repodukálni 
azt a gyönyörűen, igaz és jóságos érzelemmel megirt 
evelet, a melyei a mi főispánunk, kihez városunk 
minden lakosa, tekintet nélkül a legutóbbi időkben 
felmerült kontroverziákra, osztatlan érzelemmel ragasz
kodik — irt polgármesterünkhöz és mely levél, szó- 
szerint jelent meg laptársunk, a „Selmeczbányai 
Híradó" legutóbbi számában. Mintha e levél, jobban 
mondva, főispánunk nemes lelkületűnek megnyilatkozása 
azt mondaná : „a béke legyen véletek !“ úgy üdültünk 
fel reá és hisszük hogy nagyon is latba eső, mérvadó 
szavára, hiszen csak a jóságos szeretet szól belőle, a béke 
az ő nemes, igazságos és bölcs vezetése alatt velünk 
is lesz.

— Szeressetek ... Megkondult a harang, imára 
hi . . . ünnep van. A szív legszentebb érzése, legma-

— „Isten hozta Dombóy ur! Minek köszönhetem 
e korai szerencsét"— mondá fuvolaszerü hangján.

—„A tegnap megjelent kritikám hozott ide, azt 
jöttem némileg enyhíteni"—, valászolá Dombóy, a 
mikor már a szalonban egy bársonyos fotelen ült.

—„Csak az ? . . . — kérdé Adi és igéző tekintete 
odatapadt a férfi arczához.

Dombóy, mintha nem hallotta volna a lány sza
vait, szaporán folytatá:

—„Bocsánatát esdem, ha Ián sértve érzi magát 
kritikám által, de higye el, jó akarat vezérelt engem. 
Én látom kegyedben a tehetséget és szorgalmat és 
mert szivemen fekszik az emelkedése, figyelmeztetem, 
fogyatkozásaira, hogy azokat tanulás által pótolhassa 
Lássa tegnap is, a mikor Ibsen Henrik „John Gábriel 
Borkmann" színműjében az Ella szerepét adta elő 
diszkréten játszott, de nem temperamentumosán. Át
keltett volna éreznie, bele kellett volna magát élnie 
szerepébe, bennső érzéssel kellett volna játszania és 
kegyed azt nem tette".

—„Hisz érzéssel játszottam".
—„Igen. Érzéssel játszott, de belül szivében nem 

érezte azt, hanem csak külsőleg mutatta és azt rögvest 
fel lehet ismerni, hogy nem a szívből jön"

—„Hát mondja, mit tegyek?! Mit kell tanulnom, 
hogy benső érzéssel játszak ?

— „Tanuljon szeretni! Mert a színésznőre nézve 
elkerülhetetlen szükségesség a szerelem, az az ihletadó 
elem. Ha életet, tűzet akar beszédébe hozni, szeretnie 
vagy szerettetnie kell, mert a szerelmére való vissza
emlékezés megdobogtatja kebelét, szivét; megremegteti 
hangját, a vére hevesebben lüktet majd és szenve
déllyel fog játszani. És ilyenkor a szenvedély, mint 
valami villany, átcsap a közönségre is, s megvan a 
nagy siker; mert az ember, ha tüzbe jön, ha vére 
hevesebben lüktet, nem veszi észre az apró hibákat. 
Ez volna a tanácsom, ha jónak találja, kövesse."

— „És ki tanít engem arra? Mert én még soh’sem 
szerettem".

— „Az illetőt majd a szive kijelöli. Csak a fér
fiakat bábuknak ne nézze, melyekkel unalmas óráit 
rövidíti".

gasztosabb indulata: a szeretet napja a mai. Ami virág
nak a napfény, csendes éjnek a csillag, az lelkűnknek 
a szeretet. Vágyva esdűnk utána és nélküle rideg, sivár 
a lét, fárasztó a munka. A paloták gazdagsága nyomor, 
kincse szegénység és csillogása elsötétül, ha nincsen 
szeretet. A koldus nem cseréli föl kunyhóját, ha benne 
ez isteni érzelem honol és a nélkülözés nem fáj, a kin 
megenyhül, hol a szeretet fénye ragyog. A betlehemi 
kisded lángoló szeretete bearanyozta e kietlen sárgolyót. 
Uj erényt fakasztott a szívben, mely bámulatos hala
saiban csodálatra készt. Szeressetek.... és átalakul a 
világ, menyország lesz a lóid. A régi rendszerek meg
dőlnek, a rabszolgaság avult fogalommá válik és a nő 
lealázó helyzetéből eszményi magaslatra jut. Lelencz- 
házak, menedék tanyák, kórházak épülnek az olhagya- 
toltak, a szenvedők befogadására; jóllevő egyesületek 
alakulnak, hogy letöröljék a szegények és árvák keserű 
könyüit. A panasz, ajaj nem pusztába kiáltott szó többé. 
A sóhaj, a fájdalom résztvevő kebelre talál. — Szent 
Karácsony est, mennyi öröm, mennyi boldogság jár 
veled! Minden kis pillanatod gyógyító balzsam a sebre 
melyet a lét nehéz harczában kapunk. Lehanyatlik most 
a bosszuló kar, elnémul a harag, megszül a kárölöm 
és pihen az irigység. Jöttödnek mindenki örül. A gaz
dag, mert jót tehet, a szegény, mert jóságot talál Fájó 
hogy a legtöbb jótétemény méltatlanokat illet. Az igazi 
szegénység nem a hivatalos koldusok arczárói ri le az. 
nem kérkedik rongyaival. Félre áll a kéregetést ipar- 
szerüen űző szemfényvesztők közül, elvonul egy zugba 
hogy elvégezze kicsinyes dolgait, hogy beteg gyermeke 
mellett viraszszon és segítsen gyönge erejével szerettei
nek terhét viselni. Düledező romok között, füleden, 
kicsiny födött helyen, szalmán, puszta földön fázva’ 
éhezve, de mindig küzdve találjuk a szegényt. Napi 
keresetével, tört reményeivel ide tér vissza, ebbe a 
hidegszéllel melegített viskóba, hogy nehezebb, kínosabb 
napokra erőt szerezzen. Itt keressük fel őket, itt gyújt
suk meg a szeretet áldozat-oltárát! A fehér kesztyűn 
édes emlék lesz a rozsdás kilincs nyoma és a selyem 
ruhán illattá válik a nyomorúság nehéz szaga. A lélek 
nemes megnyugvása és az önzetlen jótett tudatának 
feledhetetlen öröme bőven kárpótol minden fáradságért 
melyet a szeretet szolgálatában végezünk.

— Kinevezés. Schenek Gyula selmeczi akadémiai 
tanár a zólyombrezói vasmüvekhez főmérnöknek lett 
kinevezve.

— Karácsonyi ajándékkiosztás. Az evariz 
nőegylet Handel Vilmosné elnöklete alatt múlt va
sárnap osztott szét 34 árva gyermeknek s két özvegy
nek ruhaneműt s élelmi szereket. — A kath. n ő- 
egylet is vasárnap tartotta szépen sikerült karácsonyi 
ünnepélyét; 36 gyermek teljesen lett felruházva, hatan

—„De hol találok én olyat?"
Tihamér most figyelmesebben nézte meg a leányt 

és be kellett ismernie, hogy nem csupán a kritika 
miatt ül itt a meseszerül szép leánynál, a ki ezüstszínű 
kasmirruhában ül elölte, a mely raffinált egyszerűsé
gével Venus szépségét még jobban emeli. Holló-fürtjei 
a legutolsó divat szerint voltak kifésülve, melyeknek 
oly különös varázsa volt, hogy azoknak illata csiklán- 
dozta az érzést és színe a szemet. Sötét-kék szemei 
oly gyönyörűek valának, hogy azok képesek voltak 
egy ábrándozóval elfelejtetni a titkos éjek összes 
kéjeit . . . Fuvolaszerü hangja, ha megszólalt, Sarah 
Bernhaidt, Odillon, Patti, Pantaleoni és Blaha Lujza 
hangjára emlékeztette az embert. És az a soha nem 
látott báj, kellem, mely ellenállhatatlan elegancziávaj 
vonult végig kebelen, vállain es az egész testén le
kötötte Tihamér figyelmét.

Gyönyörű, szép volt a leány. A férfiak a főváros 
első szépségének nevezték el.

Mindenki, aki csak meglátta, beléje szeretett 
ajándékokat, ékszerdarabokat küldözgettek neki, de ö 
ezeket szépen összecsomagolva visszaküldte. Ö erényes 
volt, igazi Vesta-szűz életmódot követett és ezért sok 
irigye is volt.

Tihamérral is igy volt. A soha nem sejtett szép
ségnek csábiló varázsa öl is rabságba ejtette, de ő 
küzdött ellene, a hogy birt. De ha némelykor magába 
maradt és, valamint most is, be kellett ismernie, hogy 
azok a szigorú kritikák, melyeket e szép leány játé
káról irt, a leány hidegségéből, melylyel mostanáig 
fogadta, veszik eredetüket és ez pirral öntötte el 
férfias szép arczát.

Ránézett a leányra és nem tudott uralkodni 
magán, olyan bolond gondolatai támadtak, hogy mit 
csinálna, mit szólna e leány, ha ő most lábai elé 
borulna és ott elmondaná neki, hogy már régen sze
reti és szeretni is fogja. De nem tette, hanem felkelt 
és búcsúzni kezdett a szép leánytól.

Adi kelletlenül nyújtotta kezét a férfinak, mintha 
ezzel marasztalni akarta volna és Tihamér a szigorú 
kritikus, kitől Thália összes papnői reszkettek, el- 
érzékenyülve csókot lehelt a kicsi kacsó bársonyos 



1898. december 25. SELMECZBÁNYAI HETILAP 3

lábbelit, hatan más ruhaneműt kaptak, ezenfelül 42 
szegény asszony kapott élelmi szereket s pénzsegélyt.

— Bizalmi szavazat a miniszterelnöknek és 
üdvözlet a főispánnak. A helybeli „szabadelvű párt“ 
(létezik más is?) úgynevezett végrehajtó bizottsága
— tizenöten voltak együtt — az egész selmeczi szabad
elvű párt nevében táviratilag bizalmat szavazott múlt 
pénteki értekezletéből, melyen dr. Stuller Gyula elnö
költ, a szorongatott állapotban lévő kormányelnöknek. 
A bizalom megszavazásának eme megnyilatkozása köz
ben éppen egy zenés temetés (az éhenhalt kir. bánya
munkást temették) vonult el ódon városházunk, mely
nek tanácstermében hivatalos színezettel az értekezlet 
tartatolt, falai mellett. „Rósz ómen" mondta valaki, 
de felkelt Király Ernő és kifejté, hogy ilynemű mani- 
festátiót az egész párt nevében nem lehet tenni, mire 
azután megnyugtatóig kimondatott, hogy hát csak a 
szabadelvű párt „végrehajtó bizottsága" teszi azt meg, 
de a párt nevében; mert, mint azt Szitnyai József pol
gármester kijelenté, a „szegény népet" (bizony igaz, 
hogy szegény és elhagyatott) a karácsonyi ünnepekre 
ilyféle gyűlésre egybehívni nem volna jó. — Az egész 
értekezlet tanácskozása dermesztő ridegséggel ment 
végbe, kivéve szeretett főispánunk üdvözlését a kará
csony és újév alkalmából, ami nagy lelkesedéssel lelt 
fogadva és elhatározva és amihez mi is igaz szívvel 
csatlakozunk. Mint halljuk, egy, még pedig néni hivatalos 
színezetű ellenakczio is van készületben, mely Szilágyi 
Dezső és Csáky Albinnak óhajt bizalmat szavazni.

— Az annyi port felvert fogyasztási adó ke
zelése, tanácsi intézkedés folytán, a jövő évben is 
Krausz V. Gy. és Rosenleld József eddigi kezelőknél 
marad évi 500 Irinyi felemelés mellett azért, mert a 
pénzügyigazgatóság jóvá nem hagyta azt, hogy a város 
megváltási joga haszonbérbe adási joggá változtassák 
ál és addig, mig a város által fellebbezett eme jog 
kérdés végérvényesen el nem dől, más intézkedést 
tenni nem lehetett. A város kikötötte magának azon 
jogot, hogy mihelyt a fogyasztási adókat nyilvános 
árverésen haszonbérbe adhatja, az eddigi kezelőkkel 
való és most ideiglenesen meghoszabbitott jogviszony 
megszűnik. — Mi erre csak ezt mondjuk, hogy min
denült csak „ex-lex!“ ... — hová fog ez vezetni?? 
A város és a lévai pénzügyigazgatóság ez ügybeni 
eljárásara, szóval az ügy érdemére legközelebb vissza
térünk.

— A selmeczi ágost. evang. egyházközség 
konvent legutóbbi gyűlése múlt vasárnapon ment végbe 
Bernhardt Adolf világi és Hándel Vilmos egyházi 
elnöklete alatt. A konvent gyűlés a megüresedett hont- 
rnegyei egyház felügyelői állásra Laszkáry Pálra adta 
szavazatát és kimondotta, hogy a tanítók korpótléka 
megadása iránt még egyszer felír a kormányhoz, mi 

ujjaira. A leány vissza se vonta kezét, hanem ott 
hagyta Tihaméréibe, kinek úgy tetszett, mintha azok 
az apró ujjak reszketlek volna.

--„Dombóy ur! tanítson meg engem szeretni! ?“ 
susogott a leány s egyszerre, mintha kábultságából 
magához tért volna, erőszakkal kiszakította kezét és 
szónélkül berohant a másik szobába.

** * *

kisérte a leányt, ő vezette a színházba és haza is el
kísérte, de ilyenkor sohse lépte át a leány lakásának 
küszöbét, mert tisztán, önzetlenül akarta szeretni őt...

És e szerelem felemelte a leányt a legmagasabb 
polezra, a melyet csak egy színésznő elérhet. Öt cso
dálta a főváros és az egész ország. Hitták, csalo
gatták öt a más országi színpadokra, de ő nem ment, 
hű maradt a házaihoz, mert itt elérte azt, a mire 
vágyott ... Jól tudta ő, hogy ezt fele részben 
Dombóynak köszönheti, ki oly aprólékosan, oly gonddal, 
oly dicsérőleg irta le mindég játékát, hogy az egész 
ország figyelmét reá terelte. A nép kezdte őt csodálni 
és imádni.

Ezalatt elmúlt a tavasz és jött a forró nyár. A 
közönség menekülni kezdett a városból, ki-ki hová: 
falura és fürdőre; de Adi sehogy sehogy se tudta 
magát elhatározni. Nem tudta elhagyni Dombóyt, kit 
a hivatása Pesthez kötött. Mindig talált valami men
tegétől, hol a kalapja, hol a ruhája nem volt készen, 
ha valaki kérdezte, hogy miért nem ment már für
dőre. Végre a sok unszolásra elszánta magát az el
menetelre, de előbb Ígéretet tétetett Domboyval, hogy az 
meglátogatja,

** *
Adi elutazott. Dombóy Pesten maradt, de azért 

lelke a végtelen messzeségben: a szép leány mellett 
kalandozott. Egy pereznyire se tudta elfelejteni, alig 
várta a levelet, a melyben a lány hívni fogja magához.

Adival is igy volt. Unatkozott, semmiben se ta
lált örömet Menekült az emberek elől, kik bámulták 
és szobáiba zárkózott és ilyenkor ábrándozni kezdett 
a férfiról, kit először komolyan féffinak vett, a kit 
szive minden dobbanásaival szeret . . . Boldogtalannak 
érezte magát nélküle, minden nap várta, hogy öljön 
de azért belül félt a viszonlátás perczétől. Mert érezte, 
hogy ez végzetes leszen reá; érezte, hogy ereje gyen
gül küzdeni a szerelem isteni hatalma ellen. Jöttek 
olyan perczei, melyekben lassan tünedezni kezdtek 
az ő szigorú, megingathatatlan elvei és a szűzi tiszta
ságról szóló szép álmai . . . Kész lett volna oda adni 
magát neki, csak ne kellene színi pályájáról lemon
dania ... És ez annyira vett erőt rajta, hogy a

Ezen naptól kezdve Dombóy nap, nap után fel
kereste Réthy Adit. Mindinkább lebilincselte, elbájolta 
öt e nőnek szépsége és modora. Valami kimondha
tatlan delej vonzotta őt e szép leány körébe. És a 
leány is örült Tihamér mindennapi látogatásainak, ha 
néha úgy egy nap kimaradt, már levelet irt neki, 
hogy jöjjön már, mert várja . . . Annyira megszokták 
már együttlétüket, hogy majdnem rokonlelkeknek tar
tották egymást. Semmi titok nem volt közöttük: a 
leány, ha valami baja érte, elpanaszolta a férfinak és 
a férfi viszont.

Egy nap Tihamér elbeszélte az első szerelmét, 
melyben oly gáládul megcsalták. Elmondta, hogy szive 
már rég megholt, abban csak a gyűlölet lakozik, mert 
a szeretet, a szerelem erőszakkal lett kiszakítva onnan. 
De azért sajnálja szivét és áldaná azt, aki megtanítaná 
szerelni és remélni. S itt ránézett a leányra, ki ott 
ült mozdulatlanul, némán, csak az arczán lepergő 
könnycseppek jelezték, hogy él.

— „Adi! ön sir?!" — kiáltott fel Tihamér és a 
leány keze után kapott, melyre csókot lehelt. S midőn 
Adi vissza nem húzta kezét, nekibátorodott, átkarolta 
derekát és a leány fülei felé hajolva susogni kezdett.
— „Adi szeretem, imádom" . . .— és a leány egy 
szót se szólt, hanem leborult a kebelre, melyre oly 
régen vágyott . . .

E pillanattól kezdve a kölcsönös bizalmasság, a 
bátorság, mely oly szorosra tette barátságukat, meg
szűnt közöttük. Valami tartózkodás vett rajtuk erőt. 
A férfi többé nem hozta elő, hogy szereti, de a leány
tól se kérdezte. Minek? hisz ha benézett a leány 
gyönyörű szemébe, megtudta rögvest, hogy a leány 
él, hal érte.

Dombóy mint valami kisértet lépten-nyomon 

ha eredménytelen maradna, az egyházközség lesz 
kénytelen e korpótlékot megadni. Ezen alkalomból 
újból azon kívánságunknak adunk kifejezést, hogy a 
konvent gyűlések megtartásának határidejéről az egyház
községi tagok nemcsak a templomi szószékről, de 
Írásbeli körőzvény által is értesittessenek; mert, mint 
azt már mondottuk, nem mindenkinek áll módjában 
minden vasárnapi isteni tiszteleten, pedig sokan, 
igenis, szeretnének a konvent gyűléseken részt venni, 
ezt pedig, ha a határidőről kellőleg és eleve értesítve 
nem lesznek, meg nem tehetik.

— Akad, segélyegyleti elite bál. A selmecz- 
bányai m. kir. bányász- és erdész-akadémia segélyző 
egyesülete" jövő évi január hó 14-én a városi vigadó 
termeiban Faller Károlyné úrnő ő nagysága védnöksége 
alatt elite bált rendez. Kezdete 8x/2 órakor. Személy
jegy 1 frt 50 kr, családjegy 3 személyre 4 frt, 4 sze
mélyre 5 frt, karzatjegy 1 frt 50 kr, ifjusági-jegy 50 kr. 
Jegyek eló're válthatók Joerges Á. özv. és fia könyv
kereskedésében és este a pénztárnál. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A 
kik tévedésből meghívót nem kaptak, de arra igényt 
tartanak, szíveskedjenek a s. e. alelnökhöz fordulni. — 
Rendező bizottság: Faller Károly s.-e. elnök, Peneze Rezső s.-e. al- 
elnök, Palik Hugó jegyző, Törék István pénztáros, Huszth Aladár 
ellenőr, Quirin Leó háznagy, Körinendy Dezső, Langhaminer János, 
Rudolf Antal, Rufflnyi Aladár s.-e. tagok. Albrich Gyula, Krause Dezső, 
Quirin József, R. Solomon Emil, t.-rendezők. Aezél János, Bózer Jenő, 
Corray Ármin, Fábry Zsigmond, Günther Frigyes, flerpel Arthur, 
Hinnér József, Honkó Pál, Horváth Miklós, Hovorka József, Irinyi 
Aurél, Ivanovics József, Kádas Jenő. Kadlik Rudolf, Kellner Viktor, 
Kováts Ferenez, Kurcz Gyula, Láng G. Károly, László Samu, Linba 
Péter, Lipesey Leó, Longauer Géza, Molnár Antal, Pécsi Ottó, 
Petriesek Adolf, Piovaresy Jenő, Plander Géza, Podhradszky Lajos, 
Raics Ferenez, Roszner Vilmos, • Schifter Ferenez, Sehrnid Ernő, 
Schmidt Jenő, Sehmidt Vilmos, Schöpflin Alajos, Sehweiger Jenő, 
Somogyi Géza, Starke Vilmos, ifj. Szecsődy József, Szente Jenő, 
Szepesi László, Terray Gyula, Vessey Mihály, rendezők. — 
A bál fényes sikerének biztosítására a Lady patroness, 
az egyleti elnök és a rendező bizottság minden lehe
tőt elkövetnek.

— A törv. hat. bizottság jövő évi január 
havi rendes közgyűlése jövő hó 10-én kedden lesz 
megtartva. A tárgysorozatot annak idején közölni 
fogjuk.

— Éhen halt. Hallatlan és még is igaz, hogy 
egy állandó fizetéssel biró bányamunkás jótékony 
századunk alkonyán éhen halhat meg. Frank György, 
kincstári bányamunkás e hó 20-án lent a bányában 
munka közben rosszul lett és összeesett. Csakhamar 
kiszállították és a bányakorházba vitték, hol rövid idő 
múlva, erős görcsök közben meghalt. Éber rendőr
ségünk ennek tudomásul vétele után nyomban meg
tartotta a rendőri bonczolást, melyet Dr. Tóth Imre és 
Dr. Kapp Jakab végeztek és egyértehnüleg azt konsta
tálták, hogy a különben is végképen lesoványodott 

munkás a szó szoros értelmében éhen halt, mert gyomrá
ban valamelyes tápanyag legparányibb része sem talál- 
tatuttt. — Ha a szegény öngyilkosságból koplalt, mi 
alig tehető fel, akkor az életmegvetési heroizmus ne 
továbbját érte el; de mi úgy halljuk, hogy a rendes 
bérrel ellátott, tehát az éhhalálnak ki nem tett munkás 
felesége fukarságának lett áldozatává. — Az éhen halt 
ember özvegyet és gyermekeket hagyott hátra.

— Karácsonyi szinielőadás volt a Kolosinté- 
zetben e hó 20-án, mely igen jól sikerült. Úgy az 
énekkar dalai, valamint a szavalatok s kis színmüvek 
nagy tetszést arattak s gondos betanításra vallottak, 
mely érdem a t. főnőknő- és Placida nővéré. (A 
felülfizetéseket a jövő héten közöljük.)

— Az „Otthont**  jövő hónapban mind azon elő 
fizetőinknek, kik erre igényt tartanak, útnak indítjuk; 
kérjük azonban, hogy az egy korona negyedévi elő
fizetési összeget kiadó hivatalunkhoz beküldeni szíves
kedjenek.

— Támadás. Csabák nevezetű napszámos múlt 
pénteken a Meleg patak melletti erdőterületen egy 
fiatal fenyőfát akart levágni, mire Thurmann Mihály 
városi erdővéd atrapirozta és őt kérdőre vonta. 
Csabák erre fejszével az erdővédet megtámadta és 
dulakodás közben meg is sebesitelte. A hatóság a meg
torló eljárást folyamatba telte.

— Valami a pereczesekről. Csakugyan igazuk 
van azoknak, kik kikelnek az utczai pereczárusitás 
jelenleg szokásba vett módja ellen. Eltekintve azon 
kellemetlen, fülsértő trombitálástól, melyet a pereczesek 
bosszantólag az ember háta megett, füle mellett véghez 
visznek, eltekintve még azon veszélytől is, hogy az 
utczán járó kelő ember szemét kiszúrhatja a nagyon 
is gondatlanul ide-oda hajtott pereczes bot, még tisz
tasági s köz egészségi szempontból is elíté
lendő a pereczek ily módon botokon való árusítása. 
Mi sem takarja a pereczeket, ki vannak téve a leve
gőnek, ködnek, emberek lehelteiének, pornak, piszok
nak ; ki tudja mennyi baczillus tapad hozzájuk, s azt 
aztán az ember egye meg. Fogdossák a mindenféle 
nem épen tiszta kezek, s az ember ne undorodjék 
tőle! Mért hagyták el azt az előbbi jó szokást, hogy 
a pereczes tiszta háti kosárban, hófehér lepellel leta
karva vitte pereczeit ?! Ezt keltene újra behozni sőt 
az árusítást másként meg sem engedni; felhívjuk erre 
a rendőrség s tiszti főorvos figyelmét.

— Bánya szerencsétlenség. Száméi Ádám isten- 
áldástárnai bányamunkás egy régebban fúrt dynámjt 
töltényi lyuk újabb furasa közbeni kisebb szerű rob
banás következtében arczán megsérült. Szerencse hogy 
a töltés teljesen el nem készült, mert ennek felrobba
nása esetén 7 ott dolgozó munkás élete forgott volna 
veszélyben.

mikor Dombóy nem jött, nem tudta magát már vissza
tartani és levelet irt neki.

— „Jöjjön már, alig várom." — Ezt irta neki 
és Dombóy már harmadnapra ott volt mellette. Nap, 
nap után találkoztak most, együtt sétáltak, együtt 
ebédeltek. A többi fürdő közönség jegyeseknek vette 
őket és ők nem czáfolták meg a hirt.

Ilyenkor eszébe jött a férfinak, mily jó volna 
megkérni e szép leány kezét, de mikor végre akarta 
hajtani a tettet, valami mindég visszatartotta.

. . . Nem, nem fosztom meg zsenge színésze
tünket ezen csillagtól, mert a színésznő, aki már 
asszony, már sohsem egészen a színpadé. És aztán 
hogyan tartanám ki ezt a luxustszerető nőt . . .

Egy este, a hogy kartöltve sétáltak a parkban, 
megszólalt a férfi reszkető hanggal.

— „Adi! holnap utazom."
A leány megijedt, egész testében reszketni kez

dett, arcza elsápadt, melyet b halovány hold még 
sápadtabbá tett.

— „Tihamér! — kezdte Ada az ő édes, behízelgő 
kissé bús hangján — és ön itt hagy engem?"

Dombóy erre nem tudott felelni. Sokkal izgatot- 
tabb volt, mintsem hogy beszélni tudott volna. Pedig 
úgy szerette volna elmondani neki, hogy nem örömest 
megyen, hogy csak a kényszerítő körülményeknek 
enged, ha itt hagyja. Hívni akarta, hogy hagyja itt a 
fürdőt és jöjjön vele.

A leány látta ezt. Látta, hogy miképen tusako- 
dik a férfi; látta, hogy szólni akar és nem bir és 
erre az ő hangja is elfúlt, gondolatai cserben hagyták, 
titkos aggódás vett rajta erőt . . .

— „Nem megyünk még haza?" — kérdé resz
kető hanggal.

— „Csak egy kicsit még?!" — feleié a férfi.
S újra tovább sétáltak az árnyékban egymáshoz 

oly közel, hogy a férfi forró lehelete a leány junui nya
kát érte. S mikor már negyedszer végig mentek a 
fasoron, a leány megáit a lakása előtt és kezdé :

— „Mennem kell."
A férfi reszketve fogta meg a leány piczi kezét 

és fulladozó hangon susogott.
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— A felvidéki magyar közművelődési egye
sület hontvármegyei fiókja rendes közgyűlését folyó 
évi deczember hó 29-én Ipolyságon a megyeház nagy
termében közvetlenül a törvényhatósági közgyűlés után 
tartja. Tárgysorozat: 1. Horváth Béla főispán elnöki 
megnyitója. 2. Két tagnak kiküldetése a mostani ülés 
jegyzőkönyvének és az 1899. évi költségvetésnek hite
lesítésére. 3. A litvai egyleti ovoda 1899. évi költség
vetésének megállapítása. 4. A németii óvoda 1899. 
évi költségvetésének megállapítása. 5. A tanítók és 
óvónők jutalmazására kiutalandó összeg megállapítása. 
6. Fiók egyletünk 1899. évi költségvetésének megálla
pítása. 7. A palojtai óvodaügy rendezése. 8. A Ba- 
gonyán felállítandó óvoda részére Mészáros Károly 
által adományozott fekvőségek értékesítése. Az elnök
höz ülés előtt esetleg beayujtandó írásbeli indítványok.

— Teljes holdfogyatkozás. Ritka égi tünemény 
tanúi leszünk még ebben a hóban: a hold teljesen 
elsötétedik a deczember 27-dikéről 28-ára virradó 
éjszakán.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai,
Sak mivel zurak között megszűntek a verekedisek, mi Náczkók 

fogunk most verekednyi.
Egy szeginy tovai’isom ében halt . . . „mért nem lopott, 

mért nem rabolt!?" povedálja egy magyar poéta.
Povedálják doktorok, hogy azért rossz zegiszsig nálunk, hogy 

nincs van jó lakás. Mennyi elhagyott magazin és zúzdából lehetne 
könnyen jó munkáslakásokat csinálnyi?!

Zenyirn karácsony sak zabból fog állni, hogy gondoljam zuj 
évre: miképpen lehet majd megélnyi és gyerekeknek ennyi adnyi.

Ez egy vigasztalja zengemet, hogy jó zuraim el nem hagy
nak és fognak gondoskodnyi a mi javunkra és kis türelem, boldog 
lesz még a „Náezkó" is.

Zenyirn szép, kedves barnafürtös zasszony povedálja: ne 
okoskodjál már zannyit . . . úgy sem zirsz el vele semmit. Bo 
prisszam zigaza van neki, hát boldog ünnepeket kívánom és nem 
is fogom zokoskodnyi sak a jövő héten; addig is: „Pohvalen!11

Halló! Halló!
Ki beszél? — Itt Fehér Lajos! — Mit kiván? — 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 sbiztosítva a legszolidabb és legjobb kiszoh-4 

lásról maradok
kiváló tisztelettel

______________________Lajos.
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Selmeczi friss újság.
(Legújabb kiadás.)

Kis kávémasinánkat villamosra tervezik átalakítani. Mint halljuk, 
a kiérdemesült gőzmozdonyok e hírre összeesküvést forralnak.

Az egyik uj vízvezetéki eső az első próbánál megpukkadt; való
színűleg a miatti . elbizakodásában, hogy tehetségét túl
becsülték.

A legújabb akadémiai palota 10 évi fennállását az építész meg 
fogja ünnepelni. (Ó tudja, hogy miért.)

A bélabányai lövöldözők legközelebb disztagsági oklevelet fegnak 
átnyújtani az ottani hermandadnak, elismerésül a jóakaró 
béketürésért.

A szélaknai s a bélabányai kapu azon tűnődnek, vájjon mi ezélja 
lehet lételüknek ? ! Hát mi megmondhatjuk nekik : Hát azért 
kell állniok, mert nélkülük nem tudná az ember, hol vég
ződik a falu s hol kezdődik a város.

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik Zsbanek Józsefné, 
a legjobb hitves, anya, anyós és öreganya szomorú el
hunyta alkalmából keserű fájdalmunkat részvétükkel 
enyhíteni iparkodtak, őszinte köszönetünket.

A gyászoló család tagjai.

120 ctm. széles női poszto ruha..........................3-59
90 » „ „ szövet „ . • 9.95

ágy garnitúra 4'50-től feljebb 
ablak függöny (2 szárny) 180-tól feljebb

A Szmirna szőnyeg 7-—tói feljebb 
16A » „ 9.—tói
”7*  Manilla „ 4-—tói „

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

pénzért jót és szépet vehetni, 
bevásárlási áron alul árusittatnak.

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

szerkezete s kivitele mintaszerű, 
nélkülözhetetlenek a háztartásban s iparnál, 
legjobban elterjedve minden gyári üzemnél, 
munkaképesség és tartósság tekintetében utol
érhetetlenek.
legalkalmasabbak a divatos miihimzésre. 
tehát a legjobbak és leghasznosabbak, 

újévi ajándékul
Folyton növekvő forgalmunk, minden kiállításon való kiváló kitüntetések, a gyárnak több mint 

évi fennállása s az a világhír, melyre, gépeink szert tettek, legbiztosabb és legteljesebb 
kezesség azok jóságáért.

Díjtalan oktató tanfolyamok a divatos miili imzésbrn is. 
Tlxe Sizxg'ex CL ©. t.

Beszlerczebáiiya, Kossuth Ea jos-utczá 14.
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alkalmasak

— „Jó éjt-!"
— „Jó éjt! Viszontlátásra Pesten!" — feleié a 

leány és a hangja reszkelet, könnyeit alig tudta vissza
fojtani, melyből Tihamér bátorságot vett magának és 
újra folytatá.

— „Adi! ilyen hidegen válunk el? Mondja nem 
sajnál?" — A,,.leány valami érthetetlen szavakat suso
gót, de a férfi nem értette azokat, mert újra kezdé:

— „így ereszt elengem? bucsuzás nélkül?!
Könyörgött a férfi és féltérdve ereszkedett a 

leány elé. A leány megijedt, viszahuzódott a folyosóba 
reszketett, magától félt. Kezét keblére tette, hogy né
mileg lecsillapítsa szíve dobogását, mely kiszakadni 
készült.

— „Ah! ön nem szeret!" — susogott a férfi, a 
mikor látta, hogy a' leány visszahúzódik tőle.

— „De szeretem, szeretem Tihamér ! Nem hiszem, 
hogy ön nem tudná, hogy szivem már öné. Mondja, 
mit akar tőlem?" — és egyszeare önkénytelenül leha
jolt, átfogta a férfi nyakát s csókot, nyomott ajakára. 
„Öné vagyok és leszek is, mert szeretem"

De mintha megijedt volna e szavaktól, kirán
totta kezét a férfiéből és elrohant a sötét folyósán 
szobájába. Ledült áz ágyra, keble szenvedélyesen 
hullámzott. Kezdett nem törődni a világ Ítéletével, 
tünedezni kezdtek szigorú elvei . . . Csak az az egy 
lebegett szeme előtl, hogy Tihamér még továbbra is 
szeresse.

Valami csodás zsibongás ment végig a testén, 
melyet még sohsem érezett s melynek a hatását nem 
tudta felfogni . . . Már övének képzelte magát, tapo- 
gatódzni kezdett és a mikor látta, hogy ébren van, 
hogy még saját magáé, valami kimondhatatlan öröm 
töltötte el szivét

— „Csak ma még ne! Istenem, segíts küzdeni 
a szerelem varázs hatalma ellen" — De alig hangzott 
el sóhaja, gyöngéden, suttogva, andalítóan, közvetve
felette hangzott; „Adi."

Tihamér hangja volt ez, ki feljött utána.
És Adi nem küzdött tovább a szerelem isteni 

hatalma ellen, melynek ő is mint annyi sok más ál
dozata lett.

Rétby Adrienné is nő volt.
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Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Ardrássy-ut 29. (I. em.) 

Raktár: BÉCS, I., Seilergasso 1. szám.

Legalkalmasabb karácsonyi és újévi ajándék.

A

A legújabb sálon, ebédlő, zongora és asztali lámpák, tea, kávé, mocca evő- 
és mosdókészletek; nagy választék fali díszek, figurák, virágvázák, szent alakok 
és nippekben ; kiváló szép bor, sör, likőr és csemege készletek ‘ nagy készlet tükör, 
kép, legújabb házi áldások és fénykép állványokban ; újdonság mosdóasztalokban, finom 
evőeszközök, különféle látszerek és finom csiszolt üvegáruk.

A n. é. közönség becses látogatásáért esdve maradok
Kiváló tisztelettel

Stark Mihály.

N
em m

indennapi alkalom

A „SZAHDRE” ezüstáru-gyár,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított. Geramb J. J. unió tulajdona,

saját vagy adott rajzok szerint előállít,:
2^7* ni i ii (I e n n e in ű e z üs t á r ír t,

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 
kat, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.
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Akarsz szép, finom, tartós és olcsó karácsonyi ajándékot

I

Szőnyeg raktár!Tartós, kitűnő áruczikkek!
Karmantyúk és női sipkák !

Tudakozódhatni hentes üzletemben.

Nagy nyakkendő választék 
igen olcsó árakban !

Heider Emil-féle Morva- 
Schönbergi vászon.

vásárolni ? ? Ha igen, akkor siess

Kiváló tisztelettel

•famentes, tehát soha meg 
nem sárguló papíron.

Egy-egy kötet ára 
rendkívül díszes félbőr- 
kölésben, börháttal és 

vászontáblával
@ írt.

Minden négy hóban egy—egy 
kötet jelenik meg.

240 füzetben.
Több füzet semmikép sem lesz.

Hetenkint egy füzet fog 
közrebocsáttatni.

Egy-egy füzet tra
30 kr.

A füzetes kiadáshoz díszes be
kötési táblák szállitatnak.

Megjelenik füzetes 
kiadásban is

iOd
❖ a

4

Megjelenik tizenkét 
kötetben

eisz Adolf nagy áruházába Selmeczbányán. (Deák F erencz-utcza)
— —------------------------------------------- "" ■■ ■ —1 .............................■■■ 

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

Feltűnő olcsó árak!

’ Tudomásul!
Uj üzlet megnyitás!

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
ííagfy és kis elárusitás melletti bor, palaczksör,

psílíüka és likőr árudát rendeztem I>e,

a melyben a legolcsóbbtól a legfinomabb minőségig terjedő bort és 
palaczksört, valamint alegekszkvizitebb 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!

$ Képes Világtörténd megszerezhető:
a) Füzetes kiadásban hetenkinti 30 kros füzetekben 

minden rendes hazai könyvárusnál.

b) Kötetes kiadásban 12 kötetben, 8 írtjával
a) kötetenkinti utánvéttel bérmentve,
b) havi 1 frt 50 kros részletfizetésre.

*
rendelések a helyi könyvkereskedéshez vagy alölirt kiadókhoz tntézendők.

*

Tájékoztató képes prospektust
vagy

mutatvéinyfüzetet 
ingryexa és bérmentve

küld a mü kiadóhivatala

Budapest, Vili., Üllöi-ut 18. szám.

Karácsonyi ajándékok!
Karácsonyfadíszek, ezukorkák, gyertyák, csemegék 
déli gyümölcsök, iskolás fiuknak való

rajztömbök, rajz- és festőeszközök, iskolaszerek, 
táskákstb.alegolcsóbbárakon kaphatók a Deák Ferencz 
utczában, saját házamban lévő nagy ffiszerkereskedé- 
semben. — Megköszönve az eddig is belém helyezett 
bizalmat és azt továbbra is kérve, vagyok

kitűnő tisztelettel

Weisz Ignácz.

Van szerencsém a n. é. közönséget tiszte
lettel értesíteni, hogy

alföldről hozott, teljesen hizott 
fiatal sertéseket árusitok.

ilántörténet
Képes diszmü a müveit közönség számára,.

ÁLDÁSSY ANTAL, B0R0VSZKY SAMU, FOGARASSY ALBERT, GERÉB JÓZSEF, 
GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR

közreműködésével szerkeszti

MARCZALI HENRIK
Mintegy 2500 szővegképpel, 500 niiimelléklettel, 60 színes mülappal 

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldallal.

fi Jlagy Képes Világtörténet czéija.
Jelen m.tnr.ával az első nagy világtörténeti mü jelenik meg magyar nyelven. 
Tervében, czéljában, eszközeiben, alakjában és terjedelmében egyaránt nagy és je

lentős ez a vállalkozás.
A magyar tudomány nyújtja a magyar közönségnek az élet könyvét, a világtörténetet. 
Nemzeti művelődésünkre nézve fontos mozzanat ez.
Egy régi hiány pótlása, egy régi szükség kielégítése, egy régi, kötelesség teljesítése.

fi Jfegy lépes Világtörténet íiiusztráczióí.
A Nagy Képes Világtörténet összes illusztrácziói kizárólag egykorú vagy korhű ábrázola

tok lesznek. Képes mellékletei,, történeti térképei, a szöveg közé nyomott rajzokkal és 
irásmásolatokkal a Világtörténet egy olyan kicsinyített históriai múzeumot nyújtanak az előfizető
nek, a minőt a maga valójában lehetetlen beszerezni. Ezek a nagy európai múzeumokból, 
családi és nyilvános könyvtárakból és levéltárakból, építészeti műremekekről egybegyüjtőtt s a 
legnagyobb műszaki tökéletességgel reprodukált illusztrácziók rendkívül emelik a nrű becsét, 
az egésznek művészi értéket adnak. ______

Ez a tizenkét kötet a legfényesebb magyar könyvek közé tartozik.
Ez a tizenkét hatalmas könyv arra, való, hogy nemzetünk minden műveltjének tanítója 

barátja, tanácsadója, minden úri háznak ékessége legyen.
A mű kiadására egyesült két könyvkiadó intézet bizalommal ajánlja, tehát nagy, 

magyar vállalatát a nagy magyar közönségnek.

Franklin Társulat
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.

Teleki Antal,
hentesmester.

Révai Testvérek 
irodalmi in téze t rész vény társaság.

Meg állj!..
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Előfizető gyiijtőle szíveskedjenek a kiadóhivatalhoz fordulni.
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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.
Dtxkász Gyula

üveg-, porcelán-, lámpa , tűkön- és képpaktára
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; feketekávé (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- 
asztalkákbóí; 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 Wintenstein Hennát minden lehetőt elkövet, ho^y 
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 készült étel áll a n. é. közönség 

rendelkezésére.
r

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.

Javitások
a jól és jutányos dijuzás
L mellett eszközöltetnek.

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 mézcs- 
kalácsos üzletében.

Karácsonyi 
ü 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

Cserny József
szabó-üzlettulajdonos

ajánlja dúsan felszerelt

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

Tuschl Gusztáv
ezukrász

ajánlja a n. é. közönség becses figyelmébe ezukor- 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.

Xem Hullandó beesik holmit, de 
könyveket^, niég pedig 

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

Joerges Á. özv. és Fia.

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!

Pontos, előzékeny kiszolgálás! 
Jutányos árak!

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 czipők és valódi orosz sár- 
czipők, gyermek játékok, finom 
albumok, emlékkönyvek, hímzett 
szivar- és pénztárczák, legyezők, i 
báli keztyük és czipők, párisi 
illatszerek, férfi kalapok, nyak
kendők, Jager-ingek és e szakba 
vágó árukat mind gazdag vá
lasztékban. Kjtflnő lisztelelLel

Herczog M.
Feltűnő olcsó árak!

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

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

T
AKÁTS MIKLÓS kereskeredése 

SELMECZBÁNYÁN.

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

továbbá a hegybányai faragó iskolában készült, dús 
választékban lévő gyermek játékszereket, melyek a 
nagy üzlet szomszédságában lévő dohánytőzsdei boltban 
árusittatnak.

Nyomatott Joerges Á^osFTzvTTs^^'könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.

Tibély Ágoston örökösei ezég
Seliueezen a legrégibb rőtöskeres- 

kedéw és nagy divatáru-üzlet.

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 
eszkozlünk. — Karácsonyi és újévi ajándékoknak 
alkalmas kezdettmunkák és egyébb kézmü- és 

pipere áruk.

Karácsonyi ajándékok.
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
perecnek, arany órák, arany és ezüst óralánczok 
nők es férfiak számara, fülbe valók és mindennemű 
China-ezüst tárgyak jutányos áron.

“Kiváló tisztelettel

NOVák JÓZSGf ékszerész és ar anvmüves.

aranyozó-, faragó- és 
festö-mühelyés 

templomberendezésekhez, hol külön
féle kivitelű és nagyságú 

faszobrok s’mütárgyak 
jutányos árak mellett készíttetnek.

Weisz Lipót
divatáruháza Főtér, (Zárda-épület).

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 Daraask-féle kala
pokban igen jutányos

mellett. Nagybecsű pártfogását kérve vagyok

Mély tiszteltei

Weisz Lipót.


