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1SOO.
Ismét letűnt egy év az idő megmérhetetlen, 

végtelen tengerébe.
Letűnt eseményeivel, örömeivel és szen

vedéseivel.
Az im lehanyatlott esztendő elég gazdag 

volt eseményekben, de még gazdagabb volt szen
vedésekben, mig vajmi kevés örömöt nyújtott.

Különösen nekünk magyaroknak bőven ki
jutott a fájdalmas szenvedésekből.

Hiszen, ha az áldatlan politikai bonyodal
maktól is eltekintenénk, nem volt-e elég, véghe- 
tetlen, legsúlyosabb, fájdalmas szenvedést okozó 
bánatunk felejthetetlen nagyasszonyunk Erzsébet 
királynénk halála? Oh, e letűnt év már csak 
ezért is fájdalmas emlékezetében marad minden 
igaz magyarnak. — — —

De im, már pirkadt az újév derengő haj
nala. E század utolsó esztendőjének nemtője meg
jelent rejtélyesen, titokzatosan, mint mindig . . . 
ki tudja mit hoz magával, mit fontak a Párkák 
számára ?!

Reméljük, hogy jobbat, Hűvösebbet, az em
beri nemet és szegény Magyar hazánkat boldo- 
gitóbbat, mint a nehéz végvonaglásban kimúlt 
esztendő.

Oh, bárcsak igy volna!
Bár megtalálnák azt az Ariádne fonalat, 

mely a társadalmi, állami bonyodalmak labirin
tusából az emberiséget és különösen felzaklatott

Sylvester, újév.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárnája. —

Valami sajátságos varázs veszi körül azt az éjt, 
melyben az ó-év letűnik a múlt végtelen tengerébe 
s az újév ifjú tündérként egyszeribe csak itt terem 
s mosolygó arczczal üdvözli a balga embereket, kik 
minden jót várnak, remélnek tőle — és csalódnak.

Azt a titokzatos éjfélt de mennyien várják be 
zeneszó, pohárcsengés, vidám kaczaj közepette.

Talán azért e jó kedv, hogy végre lerázták azl 
az avult évet s uj év köszönt be, uj vágyakat, uj 
reményeket keltve ? !

Mi az az újév? Emberi elme szüleménye, képzet, 
elvont fogalom, melyet a nagy mindenség nem ismer.

De hiszen az ember korlátolt, nagyon is korlátolt 
lény s szüksége van rá, hogy legyen valamije, mihez 
rövid élte tartamát mérje. A mozgás változataiból 
megalkotta az idő fogalmát, s ezt szépen beosztotta 
évekre, napokra, perczekre.

A haldokló a perczeket lesi, mikor röppen el 
már élete? Az ifjú évekre alkotja meg terveit, s talán 
már a következő pillánál bán ö is a múlthoz tartozik.

Talán mind ennek sejteleinszerü érzése készteti 
az embert, hogy a két évet, a múltat s jövendőt el
választó azon határpillanatot, melyet maga jelölt ki, 
mégis úgy ünnepelje, mint valami rejtelmes szellem
hatalom jelenlétének ünnepélyes perezét.

Ha az óra éjfélt üt, hirtelen elnémul a dal, el a 
zene, a pohárcsengés, a kaczaj; csönd áll be, melyben 
az emberek lélekzetvétele hallik.

Az imént még derült arezokon valami borongás 
vonul át ; ki tudja, mily érzelmektől remeg a szív az 
órának ama 12 ütése közben?!

Talán felujul a szívben minden, mi fájdalmasat 

nemzetünket a béke, megelégedés és megnyug
vás puha pázsitjára vezetné!

Bár ha a nagy, az óriási nagy társadalmi 
átalakulás, melynek kétségkivüli küszöbén ál
lunk, a megoldást romboló katasztrófák nélkül 
találná meg!

Bár ha a mérvadó tényezők istenadta böl- 
cseséggel volnának telítve és igazi liivatott- 
sággal is bírnának e jövendő nehéz feladatok 
megoldására!

Bár lia ne mondhatnék el azt, hogy „vannak 
szemeik, de nem látnak és vannak füleik, de 
nem hallanak." Hiszen az embert, kellő bölcs 
és minden téren igazságos vezetés alatt nem 
volna oly nehéz a kellő korlátok között tartani. 
Minden ember ösztönszerüleg érzi, mint az ártat
lan gyermek, ki az, ki igazán, őszintén j ó és 
h ü hozzája és — követi ezt vakon.

Mért nem adott a sors nekünk most ily 
embert!? Soha talán nagyobb szükség nem lett 
volna rá, legalább nekünk magyaroknak nem, 
mint mostan.

De ne csüggedjünk el: a magyarok Istene 
minket el nem hagy!!

Kérjük őt, imádkozzunk hozzá, hogy e sú
lyos beteg év kimultán segítsen bajunkon! Vilá
gosítsa fel azokat, kik liivatvák nemzetünk 
háborgó hullámokon küzködő sajkáját kormá
nyozni, vagy azt befolyásolni, hogy nem egyes 
emberek érdeke, személye és személyes vonat
kozása, hanem egy egész nemzet, milliók üdve 

eddig erezett s aggódik, nem hoz-e a jövő még több 
bánatot?! Talán boldogságot rojt a szív, s fél, hogy 
közel a perez, melyben azt elveszti?! Vagy talán a 
múlt bújára derül remél ? !

A tizenkettedik ütés is elhangzik ; bongása elhalón 
rezzen még s mintha valami tündérkéz letörölte volna 
azt a komoly vonást az arczokról, mosolyra, kedvre 
derül mind; a telt pohár cseng és „boldog újévet!" 
hangzik fel az üdvözlet.

Vájjon az a mosoly, az a jó kedv, az a jó kíván
ságot foglaló üdvözlet mind igazi, szívből fakadt-e?!

Talán egyik vagy a másik kedélyében megmaradt 
a méla borongás s derültsége csak áleza, nehogy ki
nevessék érzékenykedése miatt.

De ki fog újév virradatán töprengeni ?1 El a 
szürke gondolatokkal, változatosabb, s mindenesetre 
nevettetőbb, vagy tán nevetségesebb a tarka való.

Mert például azt csak nem fogja senkisem 
tragikus, de még drámai dolognak venni, ha az ifjú 
urat, ki az éjjel kelleténél kissé gyakrabban emelgette 
ajkához a poharat, reggeli nem épen édes álmából 
dörömbölés veri fel, s a legelső újévi gratuláns a 
számláját bemutató szabó.

Tulajdonképen, jog- igazság, méltányosság és 
humanitás szempontjából törvényileg el kellene liltani 
bizonyos pénzsovár embereket attól, hogy a jámbor 
halandót újév napján és hónapján olyan természetű 
követelésekkel háborgassák. Elég sok idő arra az év 
11 hava; de embertelenség, hogy már a kezdő év első 
zsenge pillanatait is megmérgezik, a felemelkedő esz
ményiességnek szárnyát szegik oly prózai ügygyel, mint 
amilyen a pénzbehajtás.

Ha legalább joguk nem volna hozzá! De hogy 
ez megvan, az bélyegzi épen barbarizmussá eljárásukat.

Sok dzsentlmén ki sem nyitja ilyenkor ajtaját 
mi pedig, szerény véleményünk szerint, nem észszerű,
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forog koczkán, melylyel játszani amig egyrészt 
vakmerőség, másrészt az utókor átkát fogja kér
lelhetetlenül eredményezni.

Ne játszón hát senki ezzel! . ..
Legyen az bárki!!-------
1899! Letűnő századunk utolsó éve! Légy 

te az emberiségnek s édes magyar hazánknak 
boldogitóbb üdvére!!

Sz.

Előfizetési felhívási
Lapunk mai számával az V-ik év

folyamba lépett 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- 
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, midőn boldog újévet kí
vánunk, az újév beálltával az előfizetések 
megújítását.

A szerkesztőség
és

kiadóhivatal.
mert elzárja szerencséjének útját; igen is; mellettünk 
bizonyít az a babona, hogy, ha az első boldog újévet 
kívánó czigány, az szerencsét hoz, már pedig zárt 
ajtón még a czigány sem m hét be, ha csak előbb ki 
nem nyitja; e sarkalatos téléi bizonyítása úgy hisszük, 
fölösleges.

Az emberi élelmesség az újév napját előnyösen 
kínálkozó pénzszerzési alkalomnak használja fel. Boldog 
újévet kíván akkor a cseléd, inas, kéményseprő, levél
hordó, pinezér, harangozó, rendőr, hivatalszolga, sőt 
z ez meg már igazán impertinenczia, még a sirásó is.

Természetes, hogy az ő boldog újév kívánásuk 
forrása nem önzetlen felebaráti szeretet, hanem az a 
remény, hogy valami aprópénz üti meg a markukat, 
mi mellett oly udvariasak, hogy nagy pénzt is el
fogadnak.

Vannak, igaz, oly újévi gratulánsok is, kik nem 
vágynak borravalóra, sőt oly szerények, hogy még a 
kilétüket is titokba burkolják; ezek azok a gratulansok, 
kik ama bizonyos tréfás levelezőlapokon örvendeztetik 
meg embertársaikat czifrábbnál-czifrább kívánságokkal.

A ki e szokásnak legjobbizüen nevet, minden
esetre az ily lapok árusítója; s a ki leginkább böszan- 
kodik rajta és méltán, az a postaszemélyzet.

El sem gondolnék, mily óriási munkát kell a 
postásoknak újév táján végezniük, s bizony megérde
melnék, ha a minister ur ő kegyelmessége minden 
egyes posta alkalmazottnak a főnöktől kezdve lefelé 
újévi ajándékul dupla fizetést utalványozna ki január 
havára ; mellesleg megjegyezve, azon meggyőződésünk
nek adunk kifejezést, hogy ily dupla porcziót elfogadna 
más bransbeli tisztviselő is; bizony rá is férne!

De vesszük észre, hogy ismét csak ott vagyunk, 
ahol elején voltunk, az emberek sorsának bírálatánál.

Ne folytassuk !
Soraink ne keverjenek zm hangot a dallamba; azt
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Színészet.
Elmennek a színészek. Utoljára gördül le ma a 

függöny, hogy eltakarja előlünk a festett világot. A Sem- 
bery-terem kiürül, nyugalomba vonul ... és legyen 
belőle kórház, magtár vagy akármi más, csak színház 
ne többé. Az a város, mely előhaladásáért: a tudomány 
és művészetért annyi áldozatra kész, bizonyára uj ott
hont, melegebb fészket teremt a színészetnek is.

Megérdemelte vón’ ezt már Jeszenszky társulata 
is, melyről kapuzáráskor nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
fényesen megállta helyéi és középszerűnél jóval maga
sabban álló előadásokat nyújtott. Ez utolsó héten meg 
mintegy versenyre kellek színészeink, hogy minél job
bat, minél tökéletesebbet alkossanak. A „Bányarém" 
„Czigánybáró", „Deborah" előadásai elnémítottak min
den gáncsot és méltó dicséretet hoztak szereplőiknek. 
Lörincz (Szigety) és Margit (Erdélyi Górnál) szomorú 
szerelme és a bánya-sir előtt való megható búcsú köny- 
nyet csalt a néző szemébe. Jeszenszky, Miklósy és Pel- 
sőczy játéka kifogástalanul jó volt. — A „Czigánybáró" 
remekül sikerült énekszámai: Szem a szembe, (Harkányi 
Thury, Szigety) Ki esketett (Harkányi, Thury) még 
sokáig csengenek. Harkányi Gizella édesen lágy hangja, 
mely a pianókban is kitartó, biztos, szívből szívhez 
szólott. — Deborah (Jeszenszkyné) átkozódási jelene
tében a megcsalt szív igaz érzése igazán, megrázóan 
állott előttünk.

Szerdán Bérezik „Miért nem házasodik a sógor" 
czimü egy felvonásos vigjátéka után Schmeer Arthur 
„Schau Schau ez már beszéd" czimü bohóságát láttuk, 
melyet lapunk jó tollú főmunkatársának, Abai 
Oltónak a vigjátéka: „Begyes ur okossága" követett. 
Az első bohóság, melynek vigécz alakján (Miklósy) kitü
nően mulatott a kis számú, de lelkes közönség és hely
beli szerzőjét megérdemelt tapssal jutalmazta, midőn 
óhajára a színpadon megjelent. — „Begyes ur okossága" 
alapeszméjében, kidolgozásában derék munka. Az ott
hon elkényeztetett, bálokon nevelt, üres lelkű, büszke 
leányokat mulatja be a férjvadászat kudarczában. 
Asztrát (Thury) — ki Kerekessel (Szigety) szerelmi 
evelezésben van, hogy magát minden eshetőségre biz

tosítsa — Szerémy mérnök (Radó) kéri meg. De az 
apának hypnozissal suggeráll beszéde mindent meg
hiúsít. Begyes ur (Pelsőczy) elaltatása oly nagyszerű 
volt, hogy még Szegheő dr. is (Miklósy) elmosolyodott, 
— talán a súgó után indult? — Az előadás alatt föl
hangzott jóizü kaczaj és a meg-megujuló tetszés kife
jezése csalhatatlan tanúi a darab sikerének. A szerzőt 
kihívták. — Gratulálunk!

Ha fölemlítjük még, hogy Echegaray „Örült-e 
vagy szent?" czimü hatalmas drámáját is bemutatta a 
társulat, lényegében beszámoltunk e hét válogatott mű
soráról.

A világ megalkotásában is talál hibát az emberi 
ész, a napnak is van árnyéka .... de ha a tökéletes
ség az uralkodó, ha a fény nagyobb, kinek jut eszébe 

szeretnők, ha minden ember, s kivált minden előfizetőnk 
a legderültebb hangulatban töltse el a mai napot, 
s hogy a beköszöntött újév rá örömöt, boldogságot 
s ráadásul főnyereményt hozzon az oszlálysorsjátéknál 
vagy hírlapírói sorsjegyeknél; vagy mindkettőnél ? 1

Azt kívánjuk, hogy soha álnok, soha képmutató 
hazug, de mindig őszinte szívből fakadó érzést fejezzen 
ki a nekik szóló alábbi négy betű :

B. U. É. K.

I
A második négyes.

— A „Selmeezbányai Hetilapé eredeti tárezája. —

Irta: Csapkovich János.
Senkise tudta felfogni, hogy miért kosarazta ki 

Kovách Malvin Márffy Dezső albírót.
A mamák és az eladó leányok uton-utfélen tár

gyalták az esetet, mely egy időre megzavarta a kis 
város egyhangúságát . . . Valami felfoghatatlannak 
tűnt fel nekik a dolog. Hát nem feltünő-e ez? Ha 
még a mai világban is találkozik egy szegény leány, 
a ki kikosarazza a város bonvivánját, a kiért még a 
legjobb partibeli lányok is sóhajtoztak titkon.

—„Nem tudom felfogni a dolgot — megszólalt 
egy mama, a kinek három eladó leánya volt kész
letben — hogy miért kosarazta ki Malvin azt a csinos, 
elegáns fiatal embert. Szeretném tudni, minek a remé
nyében követte el a leány e meggondolatlanságot?! . . . 
Mire támaszkodik e leány ? . . . Szépségére ? . . . 
Arra a mai világban már nem igen lehet. Hisz’ a mai 
világ léha férflai nem a leányt nézik, hanem a pénzt. 
Mottójuk: van-e és mily nagy a hozomány."

—„Nénike! de Malvin gyönyörű leány és az ilyen 
szépet bármikor viszik"— közbe szólalt egy fitos orrú 
kis menyecske.

SELMECZBANYAIHETILAP

a fogyatkozás, a sötétség? Szeretettel foghat a búcsú
nál közönség és színtársulat baráti kezet, mert amit 
megtehettek, mindkét fél megtevé!

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Soltz Gyula m. kir. 

országos főerdőmester és Farba k y István orsz. 
gyűl, képviselőnk a karácsonyi ünnepeket városunkban 
töltötték. — Ft. Pátié k Ödön a kir. kath. gymna- 
sium igazgatója 2-án körünkbe érkezik és 3-án hiva
talát újból elfoglalja.— Glement Károly liptó- 
ujvári erdészjelölt, néhai Clement Gyula volt városi 
főszámvevő fia a íöldmivelési niinisterium erdészeti 
osztályába hivatott be szolgálattétel végett. — Gzeke 
Endre, dohánygyártási osztályvezető és Konrád 
Lajos, dohánygyári szertári kezelő az idei dohány
beváltáshoz lettek kiküldve s már el is utaztak ideig
lenes rendeltetésük helyére.

— Eljegyzés. Heindl Géza Pécs-bányatelepen 
alkalmazott végzett bányász jegyet váltott Konrád 
Gizella kisaszonnyal, Konrád Lajos helyb. kir. dohány
gyári kezelő bájos szép leányával.

Hymen. Illés Vilmos m. kir. bánya segédmérnök 
Hodrusbányán, eljegyezte Véssey Ferencz Győr kerületi 
kir. erdőfelügyelő szeretetre méltó, bájos leányát 
Véssey Ida kisasszonyt. A Véssey család közeli rokon
ságban áll. Martiny István hegybányai kir. bányatanácsos 
és Szitnyai József polgármesterünk családjával.

— Házasság. Weisz Márkus városunkban lete
lepedett rövidáru kereskedő múlt hétfőn kötött házas
ságot Irnmerblum Ignácz helybeli mészáros mester 
Berta leányával.

— Meghalt özv. Lindmayer Jánosné szül, nagy- 
csemethei Horváth Ernesztin múlt hó 26-án Hodruson 
életének 69 évében. Az elhunyt, széles körben ismert 
úrnő, édes anyja volt Lindmayer János hodrusi rendőr
biztosnak és tb. rendőrfogalmazónak és Lindmayer 
Hona hodrusi postamesternőnek és nagy nénje volt 
Krausz Géza városi erdömeslernek és Krausz Kálmán 
föKapitánynak. — Temetése múlt hó 28-án ment végbe 
Hodruson nagy gyászkisérettel és részvéttel. A rendőr
kapitányi hivatal és a rendőrbiztosok képviselve voltak 
azon és 14 szép koszorú küldetett a ravatalhoz. — 
Az elhunyt, általánosan nemes lelkűnek ismert úrnőt 
két gyermekén, 3 unokáján és két menyén kívül a 
Krausz és más kiterjedt, előkelő rokonság gyászolja.

— Felejthetetlen királynénk szobrára a Hacher 
Gyula, városi erdővéd elnöklete alatt álló hodrusi 
betegsegélyzö és temetkezési egylet tagjai 8 forintot 
gyűjtöttek, mely összeget a nevezett elnök a polgár
mester kezeihez le is fizette.

— Egy uj „Selmeezi.“ Sturz József, Sturz 
Mihály volt bélabányai rendőrbiztos fia, ki jelenleg 
Zsolnán vasúti alkalmazott, vezeték nevét „Selmeczi“-re 
változtatta. Éljen!

— „Az igaz. Szép a leány, talán legszebb is a 
vidéken, de mit ér a szépsége a mai prózai világban. 
Szép tál, üres tál nem sokat ér".

—„Azt csak a nénike mondja; de a férfiak 
másképen beszélnek, a kik mindnyájan bolondulnak 
utána".

— „Az mindegy. Az nem határoz a dolgon. Bolon
dulnak utána, udvarolnak neki, de azért egy se kéri 
ugye-e?". . .

—„Mert nem merik".
—„Ah ! jaj! Mese beszéd az egész. A mai férfiak

ban nem volna bátorság, hisz nem Don Quichotték 
ezek".

A mamák emigyen kárhoztatták Malvin cseleke
detét; de a leányok büszkék voltak tettére.

—„Lássátok, még létezik a szerelem. Ragyog 
még a csillaga". Mondogatták maguk között és azok 
a hozomány nélküli kis leányok ugv örültek ezen. 
Reménykedtek, hogy ők is férjhez mehetnek még és 
az a remény olyan édes volt.

—„Jól tetted kedves Malvin, hogy kikosaraztad. 
Miért mennél hozzá, ha nem szereted. Mi is igy tettünk 
volna, mert hisz olyan k'állhatatlan ez a Dezső. 
Tegnap is a szemtelen, a mikor gúnyoltuk: „no Dezső 
nehéz-e a kosár?" Azt mondta, hogy akármit is 
beszélünk mi, te mégis csak az övé leszesz. Ugy-e 
Malvin ez nem igaz? ... Az meg nem történhetik . . . 
Te be fogod várni azt, kit szived szeret".

— „Én? ... — itt egyet sóhajtott a leány — nem 
szeretek senkit".

—„Ne tagadd kedves Malvin. Hisz a szemed, 
egész lényed mondja, hogy egynek a képét hordod 
szivedben, de azt hiába várod . . . Benkó néni is a 
minap mondta, hogy kár annyit és oly’ vakon bízni 
benne". — A jó barátnői igy szurkálták.

Malvin félig haragosan, félig elpityeredve nézett 
rájuk, mintha mondani akarta volna: „Mit törődtök
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— Örvendetes hir a Geramb bányaegyletröl, 
Mint biztos forrásból tudjuk, a Geramb János József 
bányaegylet tulajdonát képező Schöpfer táró bánya 
részére a bánya egyletnek képviselője lovag Berks 
Róbert cs. és kir. kamarás, 35000 frt költséggel, villa
nyos erő átvitelű vizemelő gépet rendelt meg, mely 
nemsokára működni is fog. Ebből is tagadhatatlanul 
kitűnik, hogy lovag Berks Róbert fáradhatatlan buz- 
gósággal törekszik a magántársulati bányászatot Sel- 
meczbánya város nem csekély javára fejleszteni és 
fentartani, s mégis akadnak olyanok, kik bár semmi 
közük sincsen hozzá, mégis rosszakaratú híreszteléssel 
akarnak ártani e bányaegyletnek, nem gondolva azzal, 
hogy mily nagy kárára válnék az a városnak, ha azon 
szándékát, melyet már évek előtt hangoztatott a bánya
egylet képviselője, megvalósítaná t. i. hogy ezen bánya
egylet székhelyét Barsvármegyébe áthelyeztetné; csak 
akkor tudná meg a város, mennyit veszített minden 
tekintetben, mert tudva levő dolog, hogy ezen bánya
egylet egyike a legnagyobb adólfizetők közül. Ismerve 
azonban lovag Berks Róbert cs. és kir. kamarás ur
nák nemes szivét, ezen szégyent a városra nézve nem 
fogja megtenni és őseinek erre vonatkozó végrendele
tét sértetlenül betartja.

— Uj szerkesztő. A „Selmeczbányai Híradó" 
szei keszlését, miután Vörös Ferencz főszerkesztő és 
Sztancsay Miklós felelős szerkesztő visszaléptek, újévtől 
kezdve, mint halljuk, Kuti István veszi át. Ez alkalom
ból nem mulaszthatjuk el mi sem Vörös Ferencznek 
ki úttörője volt városunkban a magyar helyi sajtó 
megalapításának és meggyökerezésének, e téren szerzett, 
hervadhatatlan érdemeit elismerni és hangsúlyozni. 
Bizony 23 évi működés — és egy perczig sem habozunk 
elismerni, eredményes működés a vidéki hirlapirás 
terén, nem csekélység, de nagy érdem. Fogadja 
tehát a visszalépő főszerkesztő eme elismerő nyilatko
zatunkat és mindkoroni nagyrabecsülésünk kifejezését 
szívesen.

— Törvényhatósági bizottsági tag választás 
lesz e hó 24-én, mint azt már jeleztük. Felhívjuk a 
választók figyelmét arra, hogy a jelöltekre nézve már 
most, amennyire lehet, megállapodást keressenek, hogy 
a fontos választás tervszerütlenül ne menjen végbe. 
E bizottsági tag választásokban nyilvánul meg ugyanis 
a „város közönségének" bizalma és irányt adni hiva
tott akarata. A jelöltek tehát mind olyanok legyenek, 
kik városunk közügyei iránt érdeklődnek és majdan 
nemcsak a „törvényhatósági bizottsági tag" czimét 
viselik, hanem szorgalmasan meg is jelennek a köz
gyűléseken és élénk részt vesznek a tanácskozásokban. 
Mi a jelölteket névleg fel nem sorolhatjuk, de bizzunk 
abban, hogy a választók bizalma csakis érdemeseket 
fog érni.

— Uj évi gratulácziók. Tegnap, szombaton 
délelőtt ment végbe a vározháza tanácstermében 
a szokásos újévi gratuláczió. 11 órakor gyűlt össze 
teljes számban a városi tisztikar és miután Bernhardt 

i

ti vele; mi közötök hozzá, ha szeretem, ha hiszek 
benne; ha megcsalt, ha hűtlenné lett, az az én dolgom". 
De mit sem szólt, csak elfordult tőlük, hogy a könnyűt, 
mely akaratlanul lopódzott szép szemébe, szétmor
zsolhassa. A jó barátnéi még gúnyos arczczal tekinge- 
tének utána.

— „Lássátok, még most is szereti azt a Csapody 
Elemért"— suttogták maguk között.

* * **
A világ °’őtt még tudott uralkodni magán Malvin, 

de hogy haza jött, kitört belőle a fájdalom.
. . . „Elemér! . . . Mennyi sokat szenvedek én 

miattad!... Mennyi gúnyt; mennyi szánalmat kell 
kiállanom éretted! ... A rokontól idegenig, barátnőm
től irigyemig mind mondogatja, hogy ne higyek 
neked . . .

. . . „Ócsárolnak, kisebbítenek szemembe és nekem 
azt végig kell hallgatnom; nem vághatom szemükbe 
büszkén: hallgassatok már, ne hazudjatok össze annyit, 
meri hisz ő hű hozzam, ö szeret, tegnap is irt. Nem 
tehetem, mert pir lepné el arezomat a hazugságon, 
mely elröppene ajkaimról . . .

. . . „Részben igazuk is van, mert hisz négy éve 
leszen már, hogy életjelt se adtál magadról. És én a 
balga bizom benned, hiszek esküdnek, várlak téged 
s bármit is mond a világ irigy nyelve : én hű maradok 
hozzád, mert szeretlek . . .

. . . „S aztán mért is esnék kétségbe, mint a többi 
leány? . . . Nem vagyok-e elég szép? . . , Hát lehet-e 
engem olyan könnyen felejteni ? , . .“

Odaállt a mindennapi társalkodója elé és tovább 
folylatá:

. . . „Tükröcském, mondd meg nekem, ki legszebb 
e városban?"

A tükör hallgatott, nem válaszolt úgy, a hogy a 
hamupipőke meséjében áll; de neki nem is kellett fe
lelet, tudta ő jól, hogy ő a legszebb. A sok bámész- 
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Adolf és Arthold Géza városi tanácsosok Szitnyai 
József polgármesterünket a terembe hívták, előlépett 
Krausz Kálmán főkapitány és oly gyönyörű beszé
det mondott, a mihelyt e tanácsteremben már régen 
nem hallottunk. Tartalmas, valódi szónoki elegáncziával 
elmondott beszédjében visszapillantást vetett az elmúlt 
évre, melyben nemcsak az általános politikai láthatá
ron, de szükebb körű városunkon is sötét fellegek 
vonultak át. Az ország állapota fölött e sötét fellegek 
még most sem oszoltak szét, de városunkban a kará
csony békeangyala magával hozta a békét is. Biztosí
totta a polgármestert az egész tisztikar nevében kitartó, 
hű, igaz ragaszkodásáról, kérve hogy viszont a polgár
mester is tarsa meg a tisztikart jó indulatában és 
jó barátságában. Csakhogy hát e beszédet hallani 
kellett volna, e tér és idő rövidsége miatt nagyon 
is szűkre szabott kivonat árnyékát se képezi annak. 
A polgármester ezután igen megható és meghatott 
hangon válaszolt, megköszönve a tisztikar tapasztalt 
ragaszkodását és intve azt a szoros ragaszkodásra. 
Ezután Podhragyay Pál prépost-plébános a papság 
élén gratulált a polgármesternek és a tisztikarnak. 
Innét azután Krausz kálmán főkapitányunkhoz men
tek valamennyien és őt meleg ovácziokban részesítet
ték. Magától értetődik, hogy az éljenek itt is, ott is 
többszörösen és hatalmasan felhangzottak. — a ka- 
marabázban délután 4 órakor volt meg a szokásos 
újévi üdvözlés, melyet hálaadó Isten-tisztelet előzött 
meg a Nagy-Boldogasszonyí ól nevezett templomban. 
Itt felemlítjük, hogy Svehla Gyula kir. bányaigazgató 
kezdeményezésére újévi gratulációk megváltása ezi- 
mén a bányakincslári tisztviselők közölt, szegény gyer
mekek felruházására gyűjtés volt, amely 22 frt 92 krt 
eredményezett a nemes czélra. — A többi hivatalok 
főnökeiknek, egyletek pedig elnökeiknek s illetve az 
önk. tűzoltó-egylet elnökének és főparancsnokának 
szintén testületileg gratuláltak.

— A „magyar nemzethez" intézett kiáltvány 
forma lett múlt csütörtökön délután kiosztva és váro
sunk falaira felragasztva. A kiáltvány erősen pártfogolja 
a mostani kormányt és perhoreskálja a kisebbség el
járását. De hogy ki szól ily formában a magyar 
nemzethez, annak nyomát benne feltalálni nem lehet. 
E különös — mondjuk ki nyíltan — a czéi eléréséhez 
nem méltó formában kiadott valami — éppenséggel 
nem felel meg a czélnak. — Hisszük, hogy a hiva
talos közegek az ilynemű formátlan proklamácziók 
közzétételéről hivatalos tudomással nem bírnak.

— Felülfizetések. A selmeczbányai irgalmas 
nővérek vezetése alatt álló leánynevelö intézet növen
dékei által f. évi decz. 2<J-án tartott karácsonyi szini- 
elöadás alkalmából felülfizetni szívesek voltak: Berks 
Leopoldin 9 kor., ft. Osvald Richard lengei plébános 
6 kor., Farbaky Istvánná 4 kor., ft. Panek Ödön 3 kor, 
özv. Berzeviczy Károlyné 3 kor., ft. Riedl György 
2 kor., özv. Hausdorfer Józsefné 1 kor., Vadas Jenöné, 
2 kor, Demartschek Károlyné 2 kor, Krnetz István 
2 kor , ft. Hlavalhy József 1 kor., ft. Halkó István 
1 kor., ft. Ozoray János 1 kor., Nyitray László 1 kor.,

Kodó, kik lépten-nyomon követték, elég jel volt sejtelme 
beigazolására. Mert hisz minden nö természeténél, 
ösztönénél fogva él belül a gondolattal, hogy szép. Csak 
egy szó, egy bók kell, mely megerősítse sejtelmében, 
hogy azt nyíltan vallja és másokkal is éreztesse.

Innen magyarázom azt, hogy a nők között ritkán 
van igaz barátság, az csak az udvariasság, a hízelgés 
palástjába burkolt irigység, melylyel egymásközt ter
jesztik a hiúság átkos mételyét . . . Szemben agyon
dicsérik egymást, mig hátuk megélt kigyót-békát kiál
tanak egymásra.

Malvinnal is igy volt.
Szemébe sajnálkoztak felette, mig hála mögött min

den rosszat halmozlak rája. Szépségét, melyet szembe 
csodáltak, dicséltek, hála mögött irigykedve gúnyolták. 
De ezen irigységre maga Malvin szolgáltatott okot; mert 
ő tudván hogy szép, valami főlénynye] akart barátnői 
felett lenni és ezt a törekvését barátnéival sokszor érez
tette is. így nem csoda, hogy nem volt egy bizalmas 
barátnéja se, kinek elpanaszolhatla volna szive baját. 
Magába kellett fojtania bánatát és ez kétszeresen fájt 
neki. Ha lett volna valakije, kinek elmondhatta volna, 
hogy mi nyomja szivét, kebelét, talán könnyebben tűrte’ 
volna azt, amit a sors reá mért. De igy mindenkitől 
kigunyolva, gyötrelem volt neki az élet és ő mégse zúgo
lódott, hanem tűrt, szenvedett, mert szeretett, mert 
sóhajai egy névben összpontosulának: Csapody Elemér.

Ha néha elővette szeretettjének képét és ha rá
nézett a szép férfias arczra, akkor el volt felejtve már 
a bu, a kin, a kétely, mely kebelét, szivét oroszlán
körmökkel marczangolá . . .

** *

kék területén egyetlen egy bárányfelhőcske se látszott.
Szép volt az idő, méltó a nagy naphoz. A vő

legény-jelöltek mulatságot tartanak ma, arra készülő
dik a város minden számottevő tagja.

A leányok már két hónapja másról nem gondol- 
kodának, mint hogy milyen ruhát csináltassanak maguk
nak. Az apák a fiatal emberekkel feltűnően kedvesek 
és előzékenyek iparkodtak lenni s hébe-korba egy-egy 
quaterkára is elhívták a maguk kiválasztottjait. H’jába, 
a lánya jövőjéért mi mindent megtesz az ember . ..

Eljött a Várva-várt este és pedig a_legszebb utó
tavaszi este. A nap haragosvörös visszfénye ott piros- 
lolt még az ég horizontján, mig a túlsó oldalon már a 
hold és a csillagok millióinak halvány képe díszelgett. 
A levegő tele volt illattal, kéjjel.... Öröm volt künn 
lenni, magába szívni az ozondus levegőt.

A mulatság színhelyén, a „Csókligetben vígan van
nak. Fáradhatlanul húz a czigány ; ropog a padló a 
csárdás ütemei alatt...

Kovách Malvin kitünően mulat.
A fiatal emberek egész raja vette öl körül. A 

többi leányok gyűlöletes pillantásokat löveltek feléje; 
irigykedtek rája. Már hogyne? ... mikor az összes fiata
lokat magához csábítja és maga körül foglalkoztatja. 
Ö hozzájuk csak akkor jön egy-egy, ha már ő kiadta 
neki az utifüvet.

Malvin kaczajjal fogadta a sok bókol, melyek csak 
úgy röpködtek feléje. Büszkén, gőgösen, valami kicsi
nyes gyűlölködés abstrakciójával nézte végig barátnéit, 
mintha mondani akarta volna nekik: „miért nincs 
nektek ennyi udvarlótok ?“ Igazán, de sok banálist hall 
az ember ilyen mulatságok alkalmával. Végig hallgatni 
azt a sok üres frázist, mely elhangzik, kin és gyötrelem.

Egyszerre a közönség figyelme a bejáró felé 
irányult. Hol Malvinra, hol a most bejött alakra

Szép napra virradt a város népe. Az Isten meg
hallgatta a sok leányfő imádságát: szép időt adott. Az 
égboltozat a maga legszebb pompájában ragyogott, azur- 

Mihalovics N. 1 kor., Joerges Ágostné 1 kor., Mihalik 
Istvánná 1 kor., Fogadják a nemeslelkü adakozók ez 
utón is, az intézet elöljáróságának hálás köszönetét.

— Hát a város ismét bányászkodni akar? 
A városi hivatalos lap legutóbbi számában közli, hogy 
a Windischleiteni táró Gretzmacher Gyula főbánya
tanácsos véleménye szerint aranydus és az előleges 
feltárásra csak 600 frtnyi költséget igényelne. Elismerjük 
Gretzmacher Gyula kitűnő, mondjuk ily dolgokban 
paratlan szakképzettségét és elismerjük a bányabizott
ságban részt vett szakképzett uraknak mérvadó véle
ményét, hogy „e bánya a városnak biztos jövedelmet 
fog hajtani11 mindazonáltal a múlt tapasztalataiból 
kiindulva nem kérnénk belőle. Ne idézzük vissza azt 
a szomorú veszteséget, melyet a város a Sötétvégtárnai 
és más bányáiba egyenesen beleveszlelt és ne okos
kodjunk többet, már mint város, ily kísérletekkel, 
hanem, ha csakugyan áldással kecsegtet e bánya 
további helyesebben mondva újbóli mivelése, engedjük 
azt át a kincstári bányászatnak. Selmeczbánya városa, 
a múltakon okulva, soha többet bányatermelő ne 
legyen.

—- Helybeli izraelita hitközségi elnöknek újból 
Dr. Goldstücker Mark és alelnöknek Geiger Mark lelt 
megválasztva. A múlt hó 25-én tartott és igen látoga
tott egyházközségi közgyűlés az eddigi elöljáróságnak 
elismerő köszönetét mondott.

— A farsang. Legközelebbi számunkban meg
kezdjük ezen — sajnos csak igen rövid ideig tartó — 
rovatunkat. De azért már most is emlékezetébe hozzuk 
újból t. közönségünknek, hogy a e hó 7-én tartandó 
kereskedelmi bálra, valamint a akad, segélyegyletnek 
f. hó 14-én leendő nagy elite báljára minden képzel
hető előkészület megtétetett, hogy azok fényesen sike
rüljenek. Még több más bál és mulatság van, az arány
lag uiás évekhez képest igen rövidre szabott ez idei 
farsangra kitűzve, melyekről be fogunk szintén szá
molni. Most még csak annyit, ha Garneval herczeg 
hivatalos uralkodása meg is fog szűnni, a mulatságok 
folytatása biztosan bele fog nyúlni még a nagy böjt 
idejébe is. — Az akad, segélyegyleti bál arról is ne
vezetes lesz, hogy igen érdekes figurákkal, ordokkal 
és díszekkel fűszerezett cotilliónt — mi már oly régen 
nem volt — fognak a szünóra után rendezni.

— A jégpálya végre megnyílt a korcsolyázók 
örömére. Persze, hogy az enyhe időjárás volt eddig 
oka annak, hogy a korcsolyázás sportját eddig az idén 
nem űzhették. Most már szabad a jégtér, szabad a 
vásár . . . csak legyen azután tartós a rideg időjárás 
is. A jégtér igénybe vehetése mindennap a Fritz-féle 
házon alkalmazott táblán lesz jelezve.

— Hóvirágok. Kinek ne tetszenének e gyöngéd 
virágkelyhek, melyek oly szerények, hogy még napsugár 
sem kell nekik, hogy bimbózzanak ; a hó alatt fakad
nak s az első enyhébb szellő előcsalja őket. — Igen, 
de hiszen most nincs télutó, hogy hóvirágokról beszé
lünk ! — ügy van; nem is az ébredező tavasz ez első 
gyermekeiről akarunk szólni; van hóvirág máskor is, 
mint kora tavaszszal ; van hóvirág másutt is, mint a 
hó alatt. Kissé merész ugyan az eszmetársulás, de 
most, midőn a báli évad, a fiatal leányszivek tavasza 
beköszönt, a fiatal szivek sarjadzó érzelmeit hasonlítjuk 

össze a hóvirággal. Még egyszerű, ártatlan, a gyer
mekkorból alig kibontakozott szűz szive, érzelme, olyan 
mini a hóvirág; nem bódit, mert nincs illata, nem 
ismeri még a szenvedélyt; naiv bájával vonz csak s 
éppen úgy, mint a hóvirág, a legkisebb gyöngéd- 
telen érintésre hamar hervad, hogy soha többé ki 
ne viruljon. — Nem érzékenykedés az, ha alig ser
dült leánykákát látva először megjelenni a báli te
rem sima padlóján, kábító légkörében, a málazó bá
nat egy neme fogja el szivünket. Hiszen több mint 
biztos, hogy a leányka eszményi érzelmeit mihamar 
lehervasztja a rideg, számitó, kíméletlen való emésztő 
lehellete. Ki tudja hány szív, mely nemes iránynak, 
indult, hány szellem, mely eszményi szárnyalásra ké
szült, lesz végleg elterelve a báli terem démoni varázs
hatása alatt s lesz az ártatlanból kaczér, s az eszmé
nyi irányból számitó szívtelen, hiú. S a szegény hó
virágok elhervadnak örökre, s eltapossa őket a ringó 
dallam ütényeire tovairamló lakk és atlasz czipő

— A hodrusbányai F. M. K. E. karácsonyfái. 
Szilágyi Aranka óvónó odaadó buzgósága Hod- 
rusbányán is megszerezte a F. M. K. E. óvó kisdedeinek 
a karácsonyi örömöket, az óvó szép sikerű vizsgája 
után díszes karácsonyfa köré gyűltek össze a kisdedek, 
melyről 52 gyermek közt osztott ki játékszereket és 
32 gyermek kapott teljes uj ruházatot, 13 gyermek 
pedig lábbelit. Hodrusbánya intelligens áldozatkész 
közönsége sietett az emberbaráti szeretet adóját leróni 
és 58 frt 60 krt gyűjtött össze, hogy a karácsonyfa 
és karácsonyi ajándékok azt az örömet szerezzék azon 
gyermekeknek is, kiktől a sors ez örömet máskülönben 
megtagadta volna. Fölösleges talán kiemelnünk, hogy 
Paulovits J ó z s e f plébános elöljárt a szép siker 
munkálásában. A nemes szivü adakozók kimutatását 
a kővetkezőkben adjuk: Méltóságos Berks Róbertné 
5 frt, m. kir. bányahivataltól 10 frt, a F. M. K. E. 
selmeczbányai választmánya 5 frt, Puskás Józsefné 
1 frt, Matiuska Éva 50 kr., Dr. Schlesinger Antalné 
1 frt, Weisz Jakabné 1 frt, Horváth Péter 30 kr., 
Bajza Lajos 50 kr., Steiner Ignáczné 30 kr., Hacher 
Jánosné 50 kr., N. N. 2 frt, Uschlbetz Mihály 50 kr., 
N. N. 1 frt, X. Y. 50 kr., H. P. 50 kr., Dvorzsák H. 
1 írt, N. N. 50 kr., ifj. Feldsam 50 kr., id. Feldsam 
50 kr., Feldsám 50 kr., Balazsy I. 20 kr, N. N. 50 kr., 
Siasofszky 20 kr, Daubner 20 kr., Wiesz Vilmos 50 kr., 
Sebek Ferencz 20 kr., Kubinyi József 50 kr., özv. 
Sztraka Józsefné 50 kr., Kukucskáné 50 kr., Ruttkay 
Károly 50 kr., Kurtag Dezső 30 kr., Utczás István 
50 kr., Picha Gyula 1 frt, Havas Gyula 1 frt, Behr 
1 frt, Meinersen 50 kr., Oberaygner “50 kr., Jedlicka 
Berti 50 kr., Sfeulavi 20 kr., Stolt 20 kr., Púek 1 frt, 
Bruetzner 50 kr., Schedik 50 kr., Hain Ferencz 2 frt, 
Schöffer-tárna 4 frl, Matusek Irma 50 kr., Lindmayer 
János 1 frt, Timko 1 frt, N. N. 3 frt, N. N. 2 frt 
N. N. 1 frt.

— A gyilkos pálinka. Debnár Pál városi nap
számos, ki a nagy mérvű pálinka ivás szenvedélyének 
már évek óta rabja volt, múlt hó 27-én e rettenes 
irtó méregnek áldozatává is lett. A Gutfreund féle 
korcsma elő csarnokában rogyott össze és onnan vitték 
teljesen eszméletlen állapotban a rendőrök a rendőr
ség előszobájába, hol rövid idő múlva kilehelte lelkét. 
A megejtett vizsgálat kiderítette, hogy a pálinka túl 
mértéktelen ivása ölte meg a három gyermekkel és 
feleséggel biró szerencsétlen embert. Elérkezett, nagyon 
elérkezett az idő, hogy a komoly, 1 e g k o m o 1 y abb 
harezot a pálinka ivás szenvedélyével minden csak 
emberileg legkisebben gondolkozó tényező is felvegye. 
Ennek gátat kell vetni minden áron. Itt az államnak 
egyszer-valahára éreztetnie kell kíméletlenül hatalmas 

szálltak a tekintetek. Mi történt?... Kijött?.. 
A fiatalok önkénylelenül utal nyitottak a mikor meg
látták a belépő alaaot. Elemér jött Benkó nénivel, 
a ki egy négy évesnek látszó fiúcskát vezetett kezénél 
fogva. Csapody egyenesen Malvin felé tartott, a ki 
zsebkendőjébe rejté piruló aiczát.

Az egész közönség szeme megakadt Csapody 
daliás alakján és méltán, mert szebb férfit, erőtelje
sebbet ritkán lát az ember.

Elemér Malvin mellé ült le, a ki alig tudta 
legyőzni izgatottságát; nem mert a férfi szemébe 
nézni, csak úgy fél szemmel legeltető tekintetét délezeg 
termetén. A sok köznapias kérdésekre, melyeket Elemér 
intézett hozzá, alig tudott válaszolni az örömtől, 
mely a szivét érte . . . Büszkén, megelégedett mosoly- 
lyal végig tekintett a sok ismerősén, mintha mondani 
akarta volna: lássátok, mégis csak nékem volt igazam. 
Ö hü volt és marad is. És csodás az a sok leány 
szem, mely csak pár perez előtt oly gyűlölettel tekin
getett feléje, most jóakarólag, szinte bizlatólag nézett 
rája. Hálával voltak Elemér iránt, a ki elzavarta a sok 
fiatal embert Malvin köréből és igy nekik is jutott 
egy-egy tánezos.

—„Malvin ! mondja kérem, gondolt-e néha rám„á 
kézdezte Elemér és Malvin egy szót se szólt, csak a 
inelancholikus tekintet, melyet a kérdezőre vetett, meg
mondott mindent.

Elemér, mintha a tekintettől bátorságot merített 
volna, szaporán folytatá:

—„Tudná-e nekem megbocsátani a múltat és a 
mit ön ellen vétkeztem? . . . Mondja édes? ... És ezt 
reszkető hanggal ejté ki.

— „Az ... a cselekedettől függ. Lehet, hogy igen 
s lehet, hogy nem11— feleié Malvin és ránézett Elemérre, 
a ki lesütötte tekintetét.
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kezét és bizton számíthat a jó lelkű társadalom 
legerélyesebb támogatására. Az emberirtót ki kell 
irtani.

— A helybeli ezipőgyárat két év alatt felépitik. 
A helybeli czipögyári vállalat és a kincstár között, az 
úgy nevezett sóhivatal épületének megvételére vo
natkozó szerződés, e napokban érkezeit megerősítve 
le. E szerint a gyári vállalat 8000 írtért vette meg e 
szép nagy telket az azon lévő épületekkel együtt, de 
ez csak oly feltétel mellett adadolt el neki ily aránylag 
igen olcsó áron, hogy köteles ott, legkésőbben két 
éven belül egy a czélnak és követelményeknek teljesen 
megfelelő gyárat fellépittetni. Két év múlva, vagy talán 
hamarább is lesz tehát egy szép uj gyárunk . . . mégis 
csak haladunk!

— Akadémiai vadászati gyakorlatok. Decz. hó 
18-án volt megtartva a nyolczadik, s egyszersmind a 
tanévben tervezett utolsó vadásati gyakorlat. Ködös 
nedves őszi idő volt. Egész nap szélcsend uralkodott. 
A vadászati gyakorlat a Selmeczbánya város tulajdo
nát képező Drienova nevű erdőrészben folyt le. Az 
összes hajtások hajlókkal és kutyákkal (tacskókkal) 
eszközöltettek. Az első hajtásban négy drb nyúl ke
rült cső elé. A második hajtás a Tartazsinában volt. 
Itt. két drb. nyúl veretett fel. A harmadik hajtás a 
Horné Luká erdőrészben történt. Itt egy drb. nyúl 
teleltetett a vádászvonal felé. A negyedik hajtásban 
felveretett két drb. róka és két drb. nyúl. Az ötödik 
hajtásban két drb. nyúl és 7 drb. őz. A vadászat 
eredménye két drb. róka, a melyek közül egyet Csiby 
Lőrincz m. k. erdőtanácsos ur, egyet pedig Bencze 
Gergely m. k. erdőtanácsos ur lőttek, és három drb. 
nyúl volt, a melyek közül egyet Gretzmaher Gyula 
főbányatanácsos ur, egyet Irinyi Aurél s egyet Hudák 
Aladár akad, hallgató urak lőttek. Deczember hó 22-én 
és 23-án az akadémia ismét rendezatt hajtóvadásza
tokat, még pedig az első napon a Drienova nevű 
bérterületen, a második napon pedig az akadémiai 
kezelésében levő kisiblyei erdőben. Az első napon öt 
hajtásban cső elé került nyolcz drb. őz, ezekből löve
tett három, két őzbak és egy suta. A két őzbakot 
Hudák Aladár akad, hallgató ur a sutát pedig Bencze 
Gergely erdőtanácsos ur lőtték. A második hajtásban 
illetve második napon egy drb. őz, két drb. nyúl és 
két drb. róka került cső elé. Esett egy drb. nyúl, a 
melyet Vadas Jenő erdőlanácsos ur lőtt és egy drb. 
őzbak, a melyet Leber György akad, hallgató ur ej
tett el.

— A khaldeai törzsek vallásáról és művelt
ségéről szól a Nagy Képes Világtörténet 5. és 6. 
füzete. Csodálatos egy vallás ez, isten-dynastiák soro
zata az égtől a földig, mint egy visszájára kezdett 
Babel-torony. Egy hatalmas és erős isten a fő kö
zöttük, „a ki csak a jót rendeli az emberek számára/ 
A neve Merudug ő a közbenjáró Isten és az emberek 
között. A kháld Megváltó. Az ő tiszteletére faragta e 
nép csodálatos szobrait, melyek kivétel nélkül éles

•„És ezt komolyan mondja Malvin? . . . Igazán 
nem találok kegyednél kegyelmet, irgalmat? . . . kérlelé 
Elemér és a virág, melyet kezében szorongatott, a 
földre hullott . . . S azóta mintha lelke távol, a vég
telen messzeségben kalandozott volna, szótlanul, moz
dulatlanul ült Malvin mellett. Anélkül, hogy csak sejt
hette volna is, mi dúl Elemér lelkében, mi okozta a 
feltűnő változást, Malvint szomorúság, félelem lepte el, 
mintha egy nagy erdőben egyszerre magára hagyták 
volna. Észrevette, hogy Elemér valamit titkol előtte, 
mely beborítani készülődik szerelme tiszta, most verő
fényes egét. Eszébe jutott a pletyka, hogy Elemér már 
nős s erre szivét kimondhatatlan félelem és fájdalom 
fogta el.

— „Nem, ilyet nem gondolok róla! Ö hű, mert 
hisz az ittléte is mutatja"— és mintha e szavakból 
bátorítást merített volna, mosoly mutatkozott ajka 
körül.

Elemér meg elborult homlokkal olt ült némán; 
valami nagy teher, valami ijesztő titok nyughatott 
kebelén, hogy egyszerre oly szomorúvá lett. Malvin 
női ösztönének engedve neki bátorodott, mert minden
áron tetszeni akart.

—„Csapody ur, nem tánczolunk ?“. . .
—„Ahogy tetszik"— válaszold a gondolataiban 

megzavart férfi és ez olyan ridegen hangzott, hogy a 
leány megijedt, mint valami kis gyerek, a ki valami 
titokzatos, valami nagy dolog elé kerül, melynek nem 
tud nyitjára jönni. És igy gondolataikba elmerülve 
ültek, mig a rendező monoton kiáltása nem hangzott:

— „Tessék sorakozni."
Igazán egy áldott munkát végzett az, a ki ki

találta a tánczot. Mennyi házasságnak, mennyi boldog 
pereznek szerzője ez. Mennyi fiatal ember még álmában 
sem meri körül ölelni a leányt, a kit szeret és itt 
szabadon karolhatja, szoríthatja magához . . , 

profilban állanak, a két láb mereven egymás elé lép, 
hátukon ij és tegez, — olykor szárny, — nagy, kiter
jesztett, hatalmas toliakból való szárny a vállukon. 
Ezek a géniuszok, a pogány kor jótékony angyalai. 
Testükön anatómiai tanulmányt telt a művész. Csupa 
izom mind, mini ha mognyuzták volna mindet. E furcsa 
isiének dicsőségét zengik az első ékiratos vésetek, az 
ő fenségüket dicsérik a kháld zsoltárok, s szobraik a 
vallásos népképzelet legelső megvillanását őrzik, em
lékeit egy érdekes kultúrának, mely ebben az állapo
tában 2230-ig tartott — a mi időszámításunk elölt. 
E csodálatos korszakról ir e 2 füzet, s az Írást pom
pás képek magyarázzák, az uj-kori tudós állításait ős
kori művészek müveivel igazolja; ezek az özönvíz 
előtti művészek, ez ős-bohémek a maguk merev és 
kezdetleges alakjaikkal nem is állnak valami igen távol 
az uj irányokat kereső modern művészettől; olt az 
alakuló, emilt az ujraalakuló művészet áll előttünk. — 
A Nagy Képes Világtörténet egy füzete 30 kr. Kapható 
minden hazai könyvkereskedésben.

Klincsok Náczó zuj évi gratulácziója.
Zuj év beálltával, mely nem fényben játszó, 
Mindenkinek jókat kivan Klincsok Náczó. — 
Bányász ministernek leginkább óhajtom, 
Hogy az ablegátus házba be ne hajtson. 
Nem ziri az semmit, mit csinálnak zottan 
És mit povedálnak folytonosan mostan.
Komoly bányász zember munkához van szokva
S nem sokat hederit povedálásokra.
Bányász ministernek, Szathmáry zurunknak
Kívánok sak hogy hát a mienk javunknak
Fentartása vigett maradjon zállásba,
8 jó zisten áldása kisérje továbbra ! — 
Jó zigaszgatóink, meg a bergrotok zis!
Ziljenek sokáig, bár proveziáns is, —
Schiehtenmeister zurak és az fervalttyjárék 
Zinzsellér, zinspektor hutman, kraezfilárék. 
Jövő zesztendőben sak hogy boldog légyen 
Mienk pán bohunktót imádkozva kérem. — 
Sak praktikánsoknak, kin kell bosszankodnyi, 
Nem tudok ily jókat velmo kivánkoznyi.
Sak azért ziljenek zők is zegészsigben
S legyenek bölcs zurák kisőbb öregsigben. —
A meszki pánoknak, bár haragban dúlnak 
Zis sok ügy dolgában majd belé nem fúlnak, 
Szintén zaszt kívánom; „pánboch len pomáháj 1“ 
És a közügyekben a legjobban „fáráj." 
Muszáj már csinálnyi zelemi ziskolát 
Hogy nagy veszily nélkül kiildhesse hlapcsokát 
A szegény Náczkó is s ne kellesen félni 
Hogy hlapcsok majd később betegen fog zélni.
Zárva- szeretet ház már is létezhetne,
Oh és gyermekinknek.mennyi jót tehetne!! — —
Zaszt a mérges gájsztot kellene vizsgálnyi,
Hogy ne rontson minket . . . nem tudnak sajnálnyi!? — — 
Jövő esztendőben elő ne forduljon,
Hogy egy szeginy Náözkó éhen felforduljon.-------
Hogy mérges pörökben dolga sok ne legyen,
A járásbirónak kívánom melegen.
És hogy rendőrségünk sajtózirodája
Híreit e lapnak tovább is szolgálja,
Winsehujem mert zén is vágyom munkatársa,

Éppen a második négyes kezdődött. Elemér 
Malvinnal tánczolt. Egyszerre csak Elemérhez egy kis 
fiúcska szaladt.

— „Papa!? ... én éhes vagyok !“. . .
Elemér elpirult s ránézett Malvinra, kinek gyö

nyörű arczán a leírhatatlan fájdalom tükröződött vissza. 
Reménye, szerelmi oltára összeomlott, tehát mégis 
igaz volt a pletyka; Elemér nős. És ő ebben a férfi
ban hitt vakon. Ezen férfinak a nevét foglalta napon
ként imáiba, sóhajaiba és az olyan rutul kijátszotta 
őt. Feljajdulni szeretet volna fájdalmában; oda kiál
tani az embereknek: győztetek és örüljetek szeren- 
cséllenségemnek. De nem szólt, hanem leküzdve izgatott
ságát, tovább járta a négyest, mely örökké emlékezetes 
lesz előtte. Végre ennek is vége lett s ők újra helyet 
foglaltak.

—„Mi baja Malvin? Miért lett olyan szótalan ?“ 
kérdő Elemér és leste a leány szavát, mintha attól 
függne jövője, boldogsága ...

, —„Kié volt az a kis fiúcska, aki papának szólí
totta önt?" kérdé Malvin és mohó vágygyal leste a 
feleletet, mert még most is roméit, hátha a kis fiúcska 
tévedett.

—„Béla? ! . .. az enyém" nyögte ki Elemér s nem 
mert Malvin meseszép arczába nézni.

—„És ön csak most mondja ezt nekem? ! Ez fér
fias eljárás ?! ...“

— „Malvin! az Égre kérem, hallgasson meg. Épp 
most akarom megmondani, hogy árva."

— „Ha-ha-ha" kaczagott fel Malvin, „Szép vigasz
talás, vagy tán azt hiszi, hogy én leszek a mamája? ..

— „Malvin!... az Istenért! hallgasson meg, hisz 
jóvá teszem hibámat."

—„Nem, soha!" kiáltott a leány.
—„Az égre kérem, ne oly hangosan. Nézze, már 

a többiek is figyelnek ránk."

Ki mint szeginy Náczkö soha nem is várta, 
Hogy még zujságban is fogom zegykor írni 
Is a magyar nyelvet zigy szeretni, bírni.____
Zadó uradnyikot nem szeretem látnyi, 
Be ha zengem ebben évben nem fog bántnyi 
Zannak is winsehujem: boldog zuj esztendőt 
De vigye, ha bántna, a csert, a Manó őt! — 
Még ziparosoknak is sak jót kívánok : 
Jobb üzlet esztendő legyen ez tirátok !____
Vasutas és postás zűrömmel mondhassa, 
Hogy ez évben sokkal jobban megy a dolga. - 
Fiskális és doktor szint’ ne panaszoljon, 
Kereskedő zosztály szebb jövőről szóljon. 
Tanító, tanár, pap, pénzintézetbéli 
Zélete legyen jobb mint az elmúlt évi. - 
Tóvárijaimnak*  jó lelkét meg kérem, 
Hogy jövő évben is sak tartsanak vélem!____

„Nem bánom, hadd hallják meg az egész his
tóriát. Hadd kaczagjanak a balga lányon, aki hitt egy 
férfi szavában. Hadd tudja meg az egész világ, hogy 
miképen csalt meg. Ilyen férfinak neje sohse leszek" 
tört ki keserűen Malvin.

„Azt nem hiszik el, mert hisz az egész város 
tudja, hogy ön engem szeret!"

„Igaza van Csapody ur. Mint nőtlen embert 
szerettem, d. mint özvegyet, mint oly gyáva férfit, aki 
megholt anyja lelki boldogságára tett esküjét oly köny- 
nyen megszegte, gyűlölöm és megvetem/ — Ezt már 
haraggal, kipirult arczczal kiáltotta Malvin és minden 
köszöntés nélkül anyjához fordult, akivel nyomban el 
is hagyta a mulatságot.

És Elemér, mint a könnyelműségnek megtestesült 
példánya, csak azután kezdett vigadni. Berúgott, szórta 
a pénzt és a czigánynyal folyvást huzattá a nótát, mely 
épp ráillett, legalább ő annak vette:

Esik eső, majd lesz mező, hol a gulza legeljen,
Majd lesz nékem szép szeretőm, kit a karom öleljen;
Én ültettem a rózsafát, más szedi le a virágát,
Szerettem én barna kis lányt, mással éli világát.

*
* *

Másnap Márffy Dezső albiró még a hálóköntösé
ben ült és a tejfölös teáját szűrcsölte, amikor szolgája 
levelet hozott be neki. Valami nagy úri tempóval nyúlt 
a levél után és felbontotta azt. Már a papírkosárba 
szándékozta csapni, de a kíváncsisága ösztökélte, ami
kor meglátta, hogy nő irta s olvasni kezdé:

„Ha még most is ura férfiszavának, jöjjön el, 
jóra fordul minden. Malvin.

És ő, mint egy gentlemanhoz illik, fogott egy 
tiszta levélpapírt s rögvest válaszolt reá:

„Délután tiszteletem teszem. Márffy Dezső."

Vendéglős zuraknak sok vendége légyen 
De azután hát sak jó zitalt is mérjen 
Vendéglősasszonyok hús, tojás, liszt, tejből 
Sohse fogyjanak ki, sem a sós pereczből.____
Szép zasszony, leányok hálózzanak jókat, 
Utóbbik kapjanak komoly udvarlókat — — 
Zigy minden zembernek sak is jót kívánok 
De viszont hát én is számíthatom rátok ? 
Ugye, hej bo prisszám, nem hagytok magamra 
S nem haragusztok majd őszinte szavamra, 
Ne hagyjatok el a támogatást várót;
Pártolni fogjátok szegény Klincsok Náczót! — 

Jó reminysigemben mondom hát sak Ámen;
S mig nem csalatkoznám, addig is: „Pochválen !“

* (Kollegák, munkatársak)

Selmeczi felfrissített friss újság.
Mivel újévtől exlex állapot lesz, Selmeczbányán a követkozö 

renkivuli exlex viszonyok és dolgok következnek be: 
í. A béke oly nagy mértékben fog dühöngeni, hogy a rendőrség 

a szinhazbin es a bálokon jegyszedőül alkalmaztatik.
2. A selmeczi villamos a kirakatból bevétetik és üzembe kerül.
3. A két easinó egyesül, helyisége a jégen és a korcsolya csarnok

ban lesz.
4. Az elemi iskolák uj köpőládákkal szereltetnek fel, a kiszárításra

a nap kéretik fel.
5. Vendéglőinkben szódás sör és hamisított bor csak rnvosi rende

letre lesz kapható.
6. A farsang folyamán nagy testvériesülési lakoma és bál lesz a

rónai nyaraló nagytermében.
7. Mivel a városi adóhivatal intőezéduláit nem boesájthatja ki febr

16-án, masnap 17-én gyászkeretben bocsájtja útnak.
8. Az öreg vigadó — tekintve szilárdságát — közintézetté lesz.
9. A városi faraktáros önzetlen működése jutalmául fa szállítási tb.

felügyelő czimet kapja.
10. A gázgyárból egy kis átalakítással illatszer és szalámi gyár lesz
11. A hivatalokban kevesebb, de jobb dohányt és szivart fognak szini.
12. A színészek bankettre hívják meg azokat, a kik nem jártak

színházba, bár nagyon is tehették volna.
13. A honvédszobor minta leöntés alá kerül, de előbb a honvédnak

az unalom miatt eltorzult arezát kell újra lelkesedévé ala
kítani.

14. Uj lap indul meg városunkban, melynek ezélja az lesz, hogy
Selmeezet külvárosaival megismertesse.

15. Kis vasutunk nem fogja többé elgázolni a síneken ülő verebeket.



1899. jánuár 1. SELMECZBÁNYAI HETILAP 5

Gyár: Alsó Mámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Andrássy-ut 29. (I. em.) 

Raktár: ISÍ'TS, I., Seilergasse 1. szám.

Uj szíjgyártó-üzlet.

A „SZAHDBIE” eausUru-gyar, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

i i ii <1 e ii ii e in íí e z ii s t á r ú t,
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.

Szives tudomásul!
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hózni, hogy a

Dohánygyár-utcza 55. számú házban 

gy ártó'-üzleiet 
nyitottam, hol minden szakmámba vágó czikket 
pontosan és legjutányosabb árban szá
mítva, gyorsan elkészítek,

A n. é. közönség becses megrendelését és 
pártfogását kérve, maradtam

kitűnő tisztelettel

D in clajj János,
szijgyártó-mester.

ifi

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

alföldről hozott, teljesen hízott 
fiatal sertéseket árusítok.

famentes, tehát soha meg 
nem sárguló papíron.

Egy-egy kötet ára 
rendkívül díszes félbör- 
kötésben, börháttal és 

vászontáblával
8 írt.

Minden négy hóban egy—egy 
kötet jelenik meg.

Megjelenik füzetes 
kiadásban is

240 füzetben.
Több füzet sernmikép sem lesz.

Hetenkint agy füzet fog 
közrebocsáttatni.

Egy-egy füzet ára
30 kr.

A füzetes kiadáshoz díszesbe- 
kötési táblák szállitatnak.

-- --
" Megjelenik tizenkét 

kötetben

■ Újévi ajándékok!
Czukörkák, gyertyák, csemegék, déli gyümöl

csök, iskolás fiuknak való 

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

kitűnő tisztelettel

Weisz Ignacz.

Tudakozódhatni hentes üzletemben.
Kiváló tisztelettel

Teleki Antal,
hentesmester.

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
nagy és kis elárusitás melletti bor, palaezksör,

pálinka 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.

J? Jlagy lépes Világlörténd megszerezheti:
a) Püzat9s kiadásban hetenkinti 30 faros füzetekben 

minden rendes hazai könyvárusnál.

b) Kötotes kiadásban 12 kötetben. 8 írtjával
a,) kötetenkinti utánvéttel bérmentve, 

havi 1 frt 50 kros részletfizetésre.

*
A rendelésak a helyi kü.iyvkerejkKléshez vagy alűiirt kiadókhoz íntézendík.

Tájékoztató képes prospektust 
vagy 

mutatvány füzetet

küld a mü kiadóhivatala 

Budapest, Vili., Üllői-ut 18. szám.

Képes diszmü t nsüvelt közönség számára,.
ÁLDÁSSY ANTAL, BOROYSSKY SAMU, FOGARASSY ALBERT, GERÉB JÓZS8F, 

GOLDZIHER IGNÁCX, GTOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR
közreműködésével szerkeszti

MARCZALI HENRIK
Mintegy 2500 szővegképpel, 500 mürnelléklettel. 60 színes mülappal 

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldaliak

fi Jtagy Képes Világtörténet czéija.
Jelen munkával, 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 Jlagy Képes Világtörténet iiiusitrfcníi.
A Nagy Képss 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 cs levéltárakból, építészeti műremekekről egybegyüjtött s a 
legnagyobb műszaki tökéletességgel reprodukált illusztrácziók rendkívül emelik a mű 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.
yl mü kiadására egyesült két könyvkiadó intézet bizalommal ajánlja, tehát nagy, 

magyar vállalatát a nagy magyar közönségnek.

Franklin Társulat
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. J Hévai Testvérek

irodalmi intézet részvénytársaság.
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A „Selmeczbányai Hetilap"
újévi hirdetője.

Az újévi ünnepek alkalmára összeállított eme külön hirdetőben foglalt hirdetésekre felhívjuk a t. 
olvasó közönség becses figyelmét.

i

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 likőrős készletekből; a legújabb gyártmányú asztali, függő, sálon, 
irodai és üzleti lámpákból; aranyozott és diófa rámás tükrök és képekből; ablak 
függöny rámákból’; hajlított faszékekből, vas mosdóasztalókbó.1, toiletle- és thea- 
asztalkákból; porczellán, majolika és terakotla 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.

t •

■ ‘ ■ . ..

Buxbaum László, Órás
(Deák Ferencz-utcza, Ölük-féle ház).

Ajánlja újévi ajándékok bevásárlására nagy 
választékú

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

Javítások
jól és jutányos díjazás 

mellett eszközöltetnek.

különféle gyertyák, czukorból készült figurák, 
finom sütemények és mézeskalácsok mindenféle 

kiállításban és árban kaphatók

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

kalácsod üzletében.

Újévi x x x x 
ajándéknak

semmi sem
lehet alkalmasabb egy

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

r r r w r ■

Kiváló tisztelettel

Picéin Alajos.
2—

Cserny József
szabó-üzlettulajdonos

■ ajánlja dúsan felszerelt

A Városi Vigadó
oly helyiség, mely a sűrű látogatást csakugyan megérdemelné, annál is inkább 
annnak bérlője Wintenstein Bennát minden lehetőt elkövet, 
kitűnő ételek és italok kiszolgálása és pontos és előzékeny kiszolgálás 
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.

inért 
hogy 
által

Bogya János vendéglős
'' éttermében ■

és házhoz vivő 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.

Jíeiii múlandó beésü holmit, de 
könyveket, még pedig 

remekírókat, ifjúsági iratokat 
stb., — mélyek tartalmuknál fogva nemesitik nagyját, 
apraját, aki elolvassa — ajánlunk újévre minden újdon
sággal ellátott raktáruknkból.

Joerges Á. özv. és Fia.

Tibély Ágoston örökösei czég
Selmeczen a legrégibb rőföskcres- 

kedés és nagy divatáru-üzlet.

Daubner János
vendéglőjében

mindig friss és kitűnő minőségű „Szent István“ és 
Ivihnyc-i „Aczél“ sör, jó, természetes bor és Ízletes 
'ételek állanak a mélyen tisztelt vendégek rendelkezésére.
Különleges ételek és csemegékI

Pontos, előzékeny kiszolgálás! 
Jutányos árak!

■ ÉJevl
El g| ajándékulr

1

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

Tuschl Gusztáv
czukrász

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

Megrendelésekre:

különféle sütemények, torták, diós 
és mákos kalácsok s patkók 

olcsón készíttetnek.

Ajánlja az újév alkalmából nagy, 
gazdag választékú raktárát és áruházát a Fő-téren, 
valamint különösen a kővetkező 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.

Újévi ajándékoknak alkalmas kezdett munkák 
és egyéb kézmü- és pipere áruk.

üjévi ajá
n. i

lrLka
Van szerencsém a n. é. közönségnek b. tudo

mására hozni, hogy üzletemben mindennemű arany
ezüst tárgyak dús választékban

, ,...... , , újévi ajándéknak
S,'íOm- r .Ntoptau*.  „. ékszerek, gyűrűk. brochok. kar-
1 oteuuzletomheii.kapható követ- pereczek, arany órák, arany és ezüst óralánezok 
kező árukat: — Legújabb divata nők és férfiak számára, fülbe valók és mindennemű

r

masai íiiLirxíiL. — hűk. ítriittív szamara, luiuu vctioK es mindennemű
^il^női kalapok, finom karmantyúk, China-ezüst tárgyak jutányos áron.

Kiváló tisztelettel

NOVak JOZSef ékszerész és aranyműves.

szőr sapkák, gallérok, téli kez
tyük, kendők, gyermek ruhák és 1 
kabátok, kötények, fehérnemüek, I 

||Í|téli czipök és valódi orosz sár- 
^^Czipők, gyermek játékok, finom 
á£p|albumok. emlékkönyvek, hímzett 
BKgszivar- és pénztárczák, legyezők, 
Ofbáli keztyiik és czipők, párisi 
^^illatszerek, férfi kalapok, nyak- 

kendők, Jager-ingek és e szakba 
|lfflvágó árukat mind gazdag vá

lasztékban. Kitűnő tisztelettel

F Herczog M.
Feltűnő olcsó árak!

A ki különféle czukornemüeket, papiros díszeket, 
csemegéket, újévi ajándékul igen alkalmas festékkész
leteket, rajzeszközöket, iskolatáskákat jutányos áron és 
nagy választékban vásárolni 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 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.

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

aranyozó-, faragó- és 
festö-mühelyés 

templomberendezésekhez, hol külön
féle kivitelű és nagyságú 

faszobrok s műtárgyak 
jutányos árak mellett készíttetnek.

Weisz Lipót
divatáruháza Főtér, (Zárda-épület).

Ajánlom az újév alkalmából 
gazdagon felszerelt divatáru raktáromat és igen 
alkalmas újévi ajándéktárgyaimat továbbá 
b. tudomására hozom, hogy üzlethelyiségemet tetemesen 
kibővitettem. — 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
olcsó

mellett. Nagybecsű pártfogását kérve vagyok
Mély tisztettel

Weisz Lipót-
Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898

Dukász Gyula 
üveg-, porcelán-, lámpa , tükör- és l<é^r»alctáx»a 

Selmeczbánya.


