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Megtámadott nemzetünk.
Ez a jó magyar nemzet, ez a világ legto- 

leransabb nemzete csupa bel- és külellenség 
által lesz folyton támadva és békésen tűri ezt 
annak tudatában, hogy hiszen az igazságnak 
ki kell derülnie.

Ez a jó, toleráns magyar nemzet megtorlás 
nélkül enged szót gyalázatos czélokat követő 
bel ellenségeinek azért, hogy méltán elvárhassa, 
hogy e szavakra senki sem hallgat, e nemtelen 
izgatások a semmiben enyésszenek el.

Ez a jó toleráns magyar nemzet még a 
külföldről befolyó sugalmazásokat és rosszakaratú 
izgágáskodásokat is, sok tekintetben szokott 
egykedvűségével veszi és bízik a nemzet tag
jainak hazafias hűségében és okosságában.

Eddig különösen a szláv és román, hogy 
úgy mondjuk, „pánság" volt az, mely bel bé
kénket, magyar nemzeti törekvésünket ocsmány 
áskálódásával megzavarni és azt megakadá
lyozni iparkodott.

Ezek a magyar honfoglalástól kezdődőleg 
rokoni kapocsba vett népek megfeledkeztek ezer 
év múltán a hont foglaló magyar nemzet nagy
lelkűségéről, megfeledkeztek arról, hogy test
véreknek, benső rokonoknak lettek fogadva és 
nem legyőzött — rabszolgáknak.

A tót és román nép egyenjoguvá lett a 
hont foglaló magyarral és egyenjogú most 
is — ezer év múltán.

Hogy e nagylelkűséget, e nagy nemzeti 
kapocsba foglalást most mért nem hálálja meg, 
sőt mért lesz egy ezer éves benső rokoni vi
szonynak elrontója, azzal számoljon ő le, de 
számoljon le azzal a tudattal is, hogy a hálát-
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Bandi dalaiból.
i.

Nincs csillagom ott a magos égen;
Lehullt az már, hajh de nagyon régen; 
Vagy nem is volt mióta születtem; 
Sötét mindig az ég is felettem.

A nyomomban varjú, holló károg; 
Tövis sebez, a merre csak járok. 
Ki szeretne, senkim e világon; 
Úgy viselem boldogtalanságom.

II.
Villám ütött sötét éjszakából,
A rengeteg tőle lobban, lángol.

Az a villám az emésztő szerelem, 
A lángoló rengeteg az én szivem.

Szerellek én, epedek utánad;
Megöl érted a mélységes bánat.

Hadd öljön meg, hadd szakadjon életem, 
Csak legalább egy csókot adj énnekem.

III.
Zúg a szélvész, száll a felhő sötéten;
A vad vihar letépi mind

A virágot a réten.
Hej, hisz én rám sem mosolyog, 

Csak bánatot hoz az ég;
Legjobb lenne énnekem az,
Hogy ha én is réti virág lehetnék.

lanság gyökerének rut, burján fajzata jó gyü
mölcsöt soha sem teremhet.

Es ha áll ez a honfoglalásnál itt talált, 
legyőzött, de egyen jogosított népeknél, meny
nyivel inkább áll az az országunkba meghí
vott, itt jó hazát talált, ide letelepedett népnél 
a némets é gnél.

Lehet-e jogos panasza az ide letelepedett 
németségnek akár egyéni, akár nemzetiségi, 
akár magán vagy közjogi viszonyai ellen ? ?

Újból kérdjük: van-e toleransabb nemzet 
a világon, a magyarnál?

Es mégis, az itt, e magyar hazában gyö
keret vert, fejlődésnek és virágzásnak indult 
németség közül is akadnak olyanok, kik a 
közös anya, a magyar haza ellen áskálódni 
merészelnek!

Elfelejtik a vendégfogadást, az uj haza 
nyújtást, azon áldásos jótéteményt, melyben 
Magyarország által részesittettek.

Nem akarjuk mi azt a nemzeti érzelmet 
megtagadó, általános mondást hangoztatni, hogy 
,,ubi bene ibi pátria"; de bizony itt, jó magyar 
hazánkban a németek „bene" pátriára tettek 
szert.

Legyenek hát hálásak ezért!! Becsüljék 
meg ez uj hazát is, e nemzeti kapcsot sokkal 
külömben, mint az évszázadok, évtizedek óta 
megszakadt, egykori ősi kapcsot.

Ide, éhhez a magyar hazához vagyunk 
kapcsolva, ehhez tartozunk vérünk és szivünk 
minden vonzalmával, ehhez az uj anya szülő
földhez és nemzethez ragaszkodjunk és annak 
javát mozdítsuk elő minden erőnkből; mert „itt 
élned és meghalnod kell!"

Ez a jó magyar haza, ez a közös jó anya

A virágot lelépi a fergeteg,
Én meg az én szerelmemben

Annyit-annyil szenvedek.
Bár lehelnék tépett virág,

Melyet vihar elragad! — 
Egy szirmom tán hozzád vinné, 
S egyszer mégis csókolhatnám ajkadat.

Abai Ottó.

Fiirt.
— A „Selmeezbányai. Hetilapé eredeti tárezája. —

Kedves nagysád ! Miért néz oly merengőn arra a 
hervatag virágra ott a keblén?! A virág sorsa herva- 
dás; azután lehullnak szirmai, s eldobjuk a haszontalan 
apróságot, mi nehány perezre gyönyörünkre volt- 
Kegyed nem dobja el? Megőrzi a hervadt virágot?! 
Tudtam; de azt is tudom, hogy nem minden virággal 
tesz úgy. Az enyémet például, egy-két nap múltával 
kidobta ön az utcza közepére. Nem emlékszik rá?! 
Egyszerű, szerény erdei virág volt bizony csak az a 
csokor, de mennyit kelle mászkálnom, mig nehányat 
gyűjtöttem.

De hát én megszoktam már, nem keresni szivet 
a hölgyekben; úgy értem, gyöngéd érzéket annak el
kerülésére, mi másnak fájhat. A nő mind kegyetlen; 
de ahol szeret, ott azután megszűnik rá nézve 
minden más, csak szive dobbanásaira hallgat. Nem 
úgy van ?!

A futó pír, mely hajnalszinnel önti el halán
tékait, azt igazolja, hogy kegyed némileg találva érzi 

fogadja szerető karjaiba mindazokat, kik véd- 
szárnya alatt élnek. Es kik e védszárny alatt 
emberi létük boldogulását elérhetni nem gon
dolják, hagyják el azt, de ne zavarják nemzeti 
magyar létünk fejlődését, családi békénket!

Mutassuk meg hát, az idegen hangzású 
családnév bár külsőségnek látszó, de a jövő 
nemzedékre is nagy benső jelentőséggel biró 
magyarra változtatásával azt, hogy ehhez a jó 
magyar nemzethez, ennek a közös hazának csa
ládtagjaihoz tartozunk.

Különösen tegyük azt most a midőn a 
tekintélyesebb német sajtó is, a többi között 
a „Kölnische Zeitung" hazánk közélete ellen 
oly vakmerő támadást intézni jónak lát.

Mutassuk meg a külföld előtt is, hogy 
testtel, lélekkel és szívvel is magyarok 
vagyunk.

Ezt fennen kell immáron dokumentálnunk 
bel és kül oldalról megtámadott „nemzeti nagy- 
létiink" érdekében!!

Vasutunk.
Egy fölöttébb örvendetes hirt vettünk, még pe

dig megbízható forrásból, mely azt újságolja, hogy 
illetékes helyen végre elhatározták, hogy a selmecz— 
garamberzenczei szükvágányu vasúti vonal rendes vá- 
gányuvá átalakittassék.

Fáradozásaink tehát nem voltak meddők és min
den jel arra mutat, hogy az átépitési munkálatokat 
már legközelebb megkezdik.

E hírünket megerősíti azon körülmény is, hogy 
a selmecz—garamberzenczei vonalon az átépítésre 
vonatkozó előtanulmányokat és méréseket három állami 
mérnök ez idő szerint végzi és hogy az itteni állomási 
főnök azon felterjesztésére, melyben a már valóban 
desperátus, rozoga vasúti kocsiknak újakkal leendő 
kicserélését kérelmezi, azt a választ nyerte, hogy ez 

magát. Még többet mondok; én tudom, hogy ez a 
virág attól van, ki nem egészen közönyös önre nézve; 
és azt is tudom, ki az az illető.

Nagysád kissé meglepetve s kérdőleg tekint rám. 
Szép szemöldei feddőleg húzódnak össze. Magam is 
belátom, hogy tapintatlanság részemről ily gyöngéd- 
telen s hívatlan kézzel fellebbenteni a fátyolt szive 
titkos érzelmeiről; de némi jogom van hozzá. Kegyed 
ámul ?! Igen, jogom van hozzá, mert — nos igen, ki
mondom, mert — én is szeretem. Hallgasson meg; 
szavaim nem fogják sérteni. Szeretem; igazán, őszintén.

Az én szerelmem nem az érzékek szeszélye, nem 
a vér futólagos felhevülése, nem játszi kedv, milyen a 
pillangót hajtja virágról-virágra; mely csak élvet, mu- 
lékony gyönyört keres, s lelkiismeretlenül letöri a 
nyíló rózsát, hogy azután gondtalanul elvesse. Az én 
szerelmem forrása mélyen lenn van szivem, lelkem 
legbensejében, össze van forva vérem minden lükteté
sével, agyam minden gondolatával, egész valómmal.

De mert tudom, hogy enyém nem lehet soha; 
mert tudom, hogy az ön szerelmét nem nyerhetem 
meg soha: az én szerelmem nem követelő, nem táplál 
reményeket; nem igyekezik magát belopni az ön szi
vébe; csak egy óhajtása van, önt boldognak látni. S 
mivel ez óhajtásomat szerelmem sugallja, fáj nekem 
azt látnom, hogy szive sarjadó érzelmeit olyannak 
szenteli, ki arra nem érdemes.

Ugy-e, ön megütközik azon, hogy ilyet mondok, 
s talán hajlandó ama szót irigységből kifolyó rágalom
nak tartani. Van is olyan látszata; de higyje el, nem 
úgy van.
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nem lesz szükséges, mivel más átalakítási munkák 
vannak tervbe véve. Ez a terv pedig másból nem 
állhat, mint e vonalnak rendes vágányuvá való át
építéséből

Végre tehát megvalósul talán e város régi óhaja 
és ha ez meg fog történni, mit most már nem alap 
nélkül remélhetünk, akkor e város hatalmas haladás
nak néz elébe és különösen sok előnyt fog nyerni ős 
bányászatunk, iparunk és kereskedelmünk, mint azt 
nemrég közlött két vezérczikkünkben eléggé markansul 
kifejtettük.

Ha ez meg fog történni, mit kétségbe vonni most 
már nincs okunk, akkor igazán örök hálára kötelezi 
le a kormány e várost, melynek egyik régi, legégetőbben 
érzett kívánsága menne teljesedésbe.

Most hát a város is üsse erélyesen a vasat, a 
mig tüzes, a míg belőle széles vágányu vasút lesz!

Alkalmunk lesz különben ez ügy állásáról már 
legközelebb igen kompetens helyről lapunknak érkező 
kimerítőbb tudósítást hozhatni.

A t. hat. bizottság múlt keddi közgyűlése.
Múlt kedden, e hó 12-én volt törv. hat. bizott

ságunk julius havi rendes közgyűlése Szitnyai József 
polgármester elnöklése mellett. A közgyűlésen csak 26 
biz. tag vett részt, de ezek végig kitartottak.

Indítványok, vagy más természető felszólalások 
nem tétettek és igy a polgármester jelentését olvasta 
fel Sztancsay Miklós főjegyző és ez a mint rendesen 
kitűnő formában és magvasságban tartott jelentés 
jóváhagyó tudomásul is véletett és hozzá csak 
Marschalkó Gyula biz. tag szólalt fel, felszólalt pedig 
oly hatalmas, erélyes hangon vasutunk közlekedése 
érdekében, mely teljes elismerést és dicséretet érdemel. 
Egyenesen kimondotta, hogy e város erélytelenségére 
nézve szegénységi bizonyítványt képez az, hogy a 
Garam-Berzencze és Selmeczbánya közti kis vonalon 
még egy harmadik vonat közlekedését sem képes ki
eszközölni. Ajánlja, hogy legalább ennek kieszközlése 
miatt egy küldöttség menesztessék a kormányhoz. 
Polgármesterünk az erélytelenség vádját találó szavak
kal és azzal a kijelentéssel, hogy ez ügyben a város 
minden lehetőt megtett hárítja el és egy küldöttség 
menesztését a maga részéről is ajánlja. Pauer János biz- 
tagnak, ki legalább azt óhajtaná elérni, hogy a garam- 
berzenczei reggeli vonathoz legyen csatlakozás, tehát 9 
óra helyeit 6 órakor reggel induljon innét a személyvonat, 
hozzá szólása után a közgyűlés a depuláczió tagjaivá 
a polgármester vezetése alatt Farbaky István orsz. gyűl, 
képviselőnket, Marschalkó Gyula, Krausz Vilmos György 
és Nyitray László biz. tagokat választotta meg egy
hangúlag azzal, hogy még önként más biz tagok is 
csatlakozhatnak e deputaczióhoz.

A tárgysorozat legtöbb pontjánál, jóváhagyó tudo
másul vétettek a tanács előterjesztései.

Örvendetes tudomásul vétetett, hogy az óhegyi 
csipkeverési kirendeltség Hodrusbányára fog áthelyez
tetni még pedig már szeptember 1-től és hogy a ta
nács annak elhelyezéséről már is gondoskodott s e 
czélra a Böhm-féle ház meg vagy bérbevételét javasolja.

A városi erdővizsgálatok megtartása tárgyában 
felolvastatott Lászlóffy Gábor pozsonyi erdőfelügyelönek 
jegyzőkönyvbe bemondott és külön is megtett előter-

Le tudok, mert le kell mondanom kegyedről, s 
talán megszakad bele a szivem; ez az én bajom lesz. 
De nem tűröm el, istenemre mondom, nem fogom el
nézni azt, hogy oly férfiúnak adja szerelmét, ki ezt 
nem becsüli többre időtöltésből, séta közben gondat
lanul letépett mezei virágnál. Ha szive dobbanása ő 
felé vonzza, csititsa el szivét; ha álmai az ő képét 
varázsolják lelke elé, riadjon fel álmából, mert a 
varázs, mely kegyedet hozzá hajlítja, hozzá vonzza, 
csalfa, mint az ingovány fölött libbenő lidércz; csak 
romlásra vezet.

Látja ott azt a hulló csillagot ? ! Valamikor ez a 
csillag, mikor nagyon közel talált jutni egy más csillag
hoz, beleszeretett, utána vágyódott, szeretett volna 
ráborulni szerelmében. S ez a másik csillag csak biz
tatta : „jer édesem, jer; szerellek én is !“

Pedig csak ámította; elcsábította a benne bizó 
csillagot, hogy hagyja el pályáját, s kiterjesztő feléje 
vonzó karjait, s a gyanútlan, ártatlan csillag hitt s 
engedett a vonzalomnak; de a csábitó nem ölelte 
örökre magához, hanem engedte lebukni a semmiségbe. 
Most olt hull le a fényes égről; talán megszakad fáj
dalmában s nyoma vész örökre, vagy talán undok 
mocsárba hull le.

Látta azt a hulló csillagot?! Csititsa el szivét, ne 
higyjen a csábnak, ne hogy ilyen hulló csillag legyen.

** * 

jesztése s illetve véleménye és bejelentetett az is, hogy 
a beszterczebányai erdöfelügyelőség kiküldöttjének vizs
gálata e napokban teljesittelik.

E vizsgálatok, eddigi folyama, kivéve cseké
lyebb pótlások és határigazitások kifogásolását, 
erdőgazdaságunk korrekt vezetéséről tesz tanúságot. 
Érdemleg azonban csak a vizsgálat teljes befejezése 
után fogunk szólani és úgy hisszük, miként ennek 
kifejezést adott Dr. Stuller Gyula biz. tag is, hogy e 
felülvizsgálat eredménye általános megnyugvást fog 
szülni, ha itt-ott jövőben némi eljárási és erdőgazda
sági javításokat is fog kelleni megtenni.

Érdekes momentuma volt e közgyűlésnek az 
Oldinger Antal elhalálozása folytán szükségessé vált 
közigazgatási b izottsági tag választás. Érdekes volt 
annyiból, hogy a titkos szavazáshoz a főjegyző által 
kiosztott szavazó Iapokkan Valmráth Nándor bélabányai 
biz. tag, nyug, városi kiadó neve figuráit, mit — teljes 
joggal — birtelenében sokan nem helyeseltek s csak
hamar összeszólalkozva más jelölt Jezsovits Károly 
nevét írták az officziozüs titkos szavazó lapokra és 
a leadott 26 szavazat közül, 16 szavazattal meg is lett 
Jezsovits Károly választva.

Az eredmény éljenzéssel lett fogadva, mely külö
nösen felharsogott akkor a midőn Jezsovits Károly 
ünnepélyesen megköszönté a bizalmat és kijelenté, 
hogy e komoly tisztség feladatának komolyan is fog 
iparkodni megfelelni.

A város által megvásárolt Urbari-féle ház és telek 
a városi mérnök nejének lett 400 írtnyi, tehát a sze
retet- és árvaház alapjából kölcsön vett töke kamat
jának megfelelő évi bérösszegért bérbeadva.

Az iparos tanoncz-iskola hitoktatóinak évi dija 
40 frlról 80 fiira emeltetett fel.

Az országos erdészeti egylet közgyűléséhez a ren
des napidijak mellett polgármesterünk és Krausz Géza 
városi erdőmester küldettek ki, kiknek egyenként 120 
frtnyi költséget javasolt a tanács e czélra, de Bárdossy 
Antal biz. tag felszólalása folytán, hogy „gazdálkodjunk 
a város pénzével**,  csak a rendes napidijak lettek meg
szavazva. (Inter parenthesi legyen mondva, ez, 8 napi 
időtartamot véve, majdnem egyre jön és hogy városuk 
a közgyűlésen kellőleg képviselve legyen, az a mull 
évi közgyűlés lefolyása után — melyen erdész akadé
miánk innen való elviteléről volt szó — tiszta tenye
rén fekvő dolog.)

Az országos m. gazdasági egyesületnek az agrikol 
tariffák tárgyában lett javaslata törvényhatóságunk 
állal is párloltalni fog.

Vojtás Mátyás gymnasiumi r. tanár, derék pol
gártársunk és családja e város kötelékébe lelkes éljen
zések közt lett felvéve."

A rendkívüli tárgysorozatnál nagy tetszéssel fo
gadtatott, hogy a kormány a helybeli czipőgyárat uta
sította a gyár felépítésének haladéktalan megkezdésére 
s illetve keresztülvitelére.

A kisebb alapok számadásai teljesen rendben 
találtatlak.

A felsö-Rónán villákat építő részvénytársaságnak 
a vápos ingyen telkei, követ és törzsön épületfát nyújt 
és a magán vállalkozóknak is, aj superedificationaiis 
jog fenntartása mellett úgyszólván ingyen telket, ingyen 
épületkövet és polgári áron épületfát bocsájt rendel
kezésére.

A közgyűlés az elnök éltetésével ért véget.

KÜLÖNFÉLÉK?
— Személyi hírek. Lovag Berks Róbert csász. és 

kir. kamarás, a Gepamb Unió képviselője négy heti kúrára 
Karlsbadba, kőszegi Winkler Benő kir. főbányatanácsos 
egészségének helyreállítása czéljából Stoosz fürdőbe uta
zott. — Jezsovits Károly lyc. igazgató tegnap szombaton 
Békés Csabára utazott, hogy a néhai Breznyik János 
által a helybeli lyceum javára hagyományozott birtokra 
vonatkozó uj bérleli szerződést a lyceum képviseletében 
megkösse. — Storch János dohánygyári igazgató hat 
heti, Bodor József városi állatorvos két heti sza
badságra ment. — Haverla József felszentelt pap 
Nagy-Tapolcsányra lett segédlelkésznek kinevezve.

— Legfelsőbb elismerés. Királyunk Ö Felsége 
elrendelte, hogy kőszeghi Winkler Benő kir. főbánya
tanácsos és a bányász akadémia érdemdús tanárának, 
saját kérelmére történt nyugdíjaztatása alkalmából, 
legfelsőbb elismerése tudtul adassék.

— Hoffmann Sándor meghalt. Hoffmann Sándor 
a köpalaki földbirtokos, oki. gyógyszerész, nyug, posta
mester, megye bizottsági tag stb. a magyar hazafias 
és emberbaráti érzelméről széles körben ismert derék 
öreg ur tegnap, szombaton reggel csendesen kiszen
vedett. Számos gyermekén és özvegyén kívül sok unoka, 
dédunoka előkelő rokonság és széles baráti kör gyá
szolja a jeles, népszerű, vadász passiójáról is ismert férfiú 
elhunytál. A boldogult hült tetemei folyó hó 18-án 
reggel 8 órakor fognak a róm. kath. szertartás szerint 

Kőpatakon beszenteltetni és onnan a szélaknai teme
tőben 11 órakor örök nyugalomra tétetni.

— Esküvő. E hó 12-én kötött házasságot Kne- 
zovils Adolf bányai árspénztári pénzlárnok kedves 
(ima leányával Markó 1 ivadar, zólyomi vasgyári 
mérnök. Tanuk voltak: a menyasszony részéről, ennek 
bátyja ifj. Knezovits Adolf dr. budapesti ügyvéd, a 
vőlegény részéről Dr. Tóth Imre bányakerületi főorvos. 
Nyoszoló leány a menyasszony nővére Knezovits 
Aranka kisasszony, nászasszony Dr. Knezovits Adolfné, 
vőfély Gáspár Géza tart, honvédhadnagy volt. A pol
gári és egyházi egybekelést szükkörü családi lakoma 
követte, melyen részt vettek a fentieken kívül még 
Kriszta Jánosné és az örömapa 76 éves anyja. A 
fiatal házaspár aznap délután uj otthonába utazott.

— Halálozások. Moesz Géza selmeczi lyc. tanárt 
nagy gyász érle édes anyja özv. levkóczi Moesz Vil- 
mosné szül. Illich Anna asszonynak elhalálozásával, 
ki f. hó 10-én délben tevékeny élete 73-ik évében 
hirtelen elhunyt Körmöczbányán. A boldogult hűlt 
tetemeit folyó hó 12-én helyezték az örök nyugalom 
helyéie. Sztraka Jozsej Geramb J. J.-fele bányamű 
nyug, felőre, f. hó 15-én élete 75-ik évében hosszú 
szenvedés után elhunyt. A boldogult hűlt tetemei ma 
vasárnap d. u. 3 órakor fognak a hodrusbányai róm. 
kath. sirkertben örök nyugalomra helyeztetni.

— A tűzoltói jubileumhoz nagyban folynak az 
előkészületek. Az általunk is közlött sorrend pótlást 
talált, mert mindig várva várt főispánunk tiszteletére, ki 
e hó 24-én érkezik a jubileumi ünnepélyhez városunkba, 
a tűzoltók fáklyás menetet fognak rendezni, melyen 
kivétel nélkül ré zt fog venni összpolgárságunk. — 
Üdvözlő szónoklatot fognak mondani Pauer János fő
parancsnok a tűzoltók, Allmann Imre levéltáros az 
egész polgárság nevében.

Jutalmazás. A Dr. Tóth Imre-féle alapítvány
ból az idén Huszágh Adolf steffultói róm. kath. tanító 
lett jutalmazva, ki 25 év óta tartó működése és a 
tanítás terén elért szép eredményei folytán ezt ki is 
érdemelte.

— A nagyhonti egyházmegye közgyűlése e 
hó 14-én tartatott meg Ipolyságon a vármegye szék
házának nagytermében Hándel Vilmos főesperes egy
házi és Laszkáry Pál m. felügyelő világi elnökök veze
tése mellett. A tagok szép számban gyűltek egybe és 
a tárgysorozat, bár némely pontján vita is volt, elég 
simán tárgyaltatott le. Különösen a papválasztási uj 
reformjavaslat idézett elő élénkebb vitát, de azért az 
36 szavazattal, 12 szavazat ellenében elfogadtatott éppen 
oly módozattal, mint a milyet a selmeczi egyház con- 
vent-gyülés magáévá tett. — Először történt, hogy az 
egyházmegyei közgyűlés Ipolyságon, a vármegye szék
házának nagytermében tartatott, mi jeles ottani lap
kollégánk, a „Honti Lapok" incziativáló, e tárgybani 
közleményeinek köszönhető. A közgyűlést az ipolysági 
szálloda éttermében fényes bankett követte, melyen sok 
lelkes felköszöntő mondatott. — A közgyűlésen váro
sunkból részt vettek : Handel Vilmos főesperes, Bern- 
hardl Adolf, a selmeczi egyházközség alfelügyelője, 
Oszwald Gusztáv és Micsinay János, selmeczi kiköldött 
egyháztagok. A jövő évi közgyűlés városunkban fog 
megtartatni.

A selmeczi izraelita nőegylet választmánya 
Dr. Goldslücker Márkné úrnő elnöklete alatt múlt 
vasárnapon választmányi gyűlést tartott, melyen ör
vendetes tudomásul vétetett, hogy az újonnan alakult 
egylet alapszabályai ministeri jóváhagyást nyertek és 
igy ezen emberbaráti, nemes czélökal követő egyesület 
már legközelebb megkezdheti üdvös működését, mely
ről esetröl-esetre, be fogunk számolni.

— Behívás a nagy hadgyakorlatokhoz. Váro
sunkból jövő hó 13-ára 40 honvéd hadköteles hiva
tott be a nagy hadgyakorlatokhoz. Mennyi munkaerő 
vész el három héten keresztül éppen mostan, midőn 
nyakig uszunk mindenféle építkezési és más munká
latokban. De hát hiába, a nagy hadgyakorlat az első 
és csak aztán jön a kenyér kérdése.

— Erdővizsgálat. A selmeczi, bélabányai és hodrusi 
városi erdőket e napokban vizsgálta meg Pánczél Ottó 
beszterczebányai kir. erdőfelügyelő, bejárván a polgár
mester és városi erdőmester kíséretében ezen erdőteiüle- 
teket. Az eljárási tegnap, szombaton fejezték be és annak 
eredménye annak idején nyilvánosságra fog hozatni.

— Legyünk magyarok külsőleg is. A soknemü 
támadással szemben, melylyel egyes külföldi lapok néni 
átalják illetni a magyart, most már igazán hazafias 
kötelességünk, hogy nemcsak érzésünk szerint legyünk 
jó hazafiak, jó magyarok, de mutassa ezt nevünk is. 
Itt el kell enyésznie minden személyes érdeknek, el
fogultságnak, álbüszkeségnek. Ki magyarnak érzi ma
gát, de neve nem az, tegye magyarrá ezt is, nehogy 
a rosszakaratú külföld ürügyet találjon a sok idegen 
hangzású név révén sok jó magyar hazafi magyar
ságát kétségbe vonni. E lap szerkesztősége a név- 
magyaritás tárgyában szívesen szolgál a kívánt útba
igazításokkal, esetleg megszerkeszti a névmagyarosí
tásért való kérvényeket is ingyen, a hazafias czél 
érdekében.
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— A „honti ág1, hitv. ev. tanitóegylet**  
Fábián Vendel, báti tanító és Holuby Adolf alesperes 
ikerelnöklete alatt f. évi julius 11-én Hársas-Terényben 
tartotta közgyűlését. Rövid istentisztelet után bevonult 
a tanítói kar az iskolaterembe, ahol Fábián V. elnök 
buzgó szavakkal üdvözölvén a tagokat, az értekezlet 
megkezdte áldásos működéséi, mely csak a déli órák
ban nyert méltó befejezést. Kiváló figyelemmel hall
gattuk a szuhányi karlárs igen érdekes pomologiai 
előadását. A komoly munkát tarsas ebéd követte.

* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.

— Rablás. Tököli Kálmán és Kakara Sándor 
bakabányai czigány zenészek f. hó 8-án az esti órák
ban Ghodur János bakabányai lakos lakásaba beha
tolva, őt lefogták és a ládájából ruhaneműt és 2 írt 
70 krt elvettek ; eltávozásuk alkalmával Chodur Já
nost kulescsaj szobájába zárták, hogy kénytelen volt az 
ablakon kimászni és segélyért kiáltani. Krump János 
bakabányaií községi bíró a tetteseket elfogva a báthí 
szolgabirósághoz kísértette, a honnan azok f. hó 11-én 
csendőri fedezet alatt a selmeczbányai kir. jbirósághoz 
átszálliltaltak, a hol a vizsgálat ellenük folyamatba 
tétetett.

— Részeges tolvajok. A mull héten Weisz 
József hegybányai kereskedő pinczéjébe betörtek Gáspár 
János és Bohus Alajos hegybányai bánya munkások, 
hogy szeszt és bort lopjanak. Az általuk okozott kár 
80 frt-ra rúg, mert nagyobb menyiségü bor és szesz 
folyt ki, pedig a tettesek csak 8 litert vittek magukkal, 
de ezt sem messzire, mert a szomjas torkú fráterek a 
pinczében annyira tele itták magukat, hogy a tett szín
helyéről csak néhány lépésnyi, távolságra támolyog
hattak, hol azután őket alkoholos mély álomba me
rülve találták meg és onnét egyenesen a selmeczi 
járásbíróság fogházába szállították be. A nyolcz liter 
szeszes ital is megkerült.

— Trachoma vizsgálatokat ejt meg ez idő 
szerint a hatóság és szomorúan kell konstatálnunk, 
hogy ezen még csak nagyon rövid idő előtt itt nem 
is ismert szembetegség Hodrus külutczánkban annyira 
elharapódzott, hogy most már szükséges lesz az ottani 
összes lakosokat szem vizsgálat alá venni, hogy a baj 
terjedését valamiképpen megakadályozzák.

— Iskolalai értesítők. A selmeczbányai ág. hitv. 
evanqelikus .lyceum értesítője a lefolyt tanévről megjelent. 
A kimerítő és nagy gonddal szerkesztett értesítő néhai 
Breznyik János, volt lyceumi igazgató sikerült arczké- 
pét is hozzá, s a bevezető rész, Jezsovits Károly, 
lyceumi igazgató tanár tollából, kimerítőn méltatja az 
elhunyt, érdemekben oly gazdag Breznyik János életét 
és működését. E bevezető részt Király Ernő, lyceumi 
tanár 0 felsége szoboradománya alkalmából és az 
1848-iki törvények szenteritése emlékére tartott 2, len
dületes bezéd követi, melyek után a tanári kar van 
megnevezve. Áttér azután az. értesítő a végzett tan
anyagra, ennek beosztására, a Jyceumban létező egye
sületekre, a kiosztott öszföndijakra, hálásan említi föl a 
fentartókat és pártfogókat, s örömteljes hangon szá
mol be a könyvtár és gyűjtemények gyarapodásáról; 
végül a tanulók névsorát s előmenetelétj közli. E 
táblázatokból látjuk, hogy a lefolyt tanévben a helybeli 
lyceumba fel lett véve 374 tanuló, közölük 1 elhalt, 
G kimaradt vagy vizsgálatot nem tett. A tanulók élet
korára vonatkozólag felemlítjük, hogy 3 tanuló volt 
10-éves, a legfiatalabb, s 1 tanuló 21 évesen felül, a 
legidősebb. Elégtelen osztályzatot kapott 28; érettségi 
vizsgára jelentkezett 43; ezek közül 39 sikerrel állotta 
meg, 4 javítóvizsgái a lett utasítva. A ki az értesítőt 
figyelemmel olvassa, azon meggyőződést meríti belőle, 
hogy e jeles tanintézetünk minden tekintetben a kor 
magaslatán áll, s minden izében a magyar szellem 
lengi át. A magyarok istene adja, hogy jövőben is 
mindinkább felvirágozzék s a hazának sok derék pol
gárt s honfit neveljen. — A helybeli kir. kath. nagy- 
gymnasium értesítőjét is vettük, igaz, kissé elkésve, a 
miért most már hely szűke miatt behatóbban nem 
szólhatunk róla. Az értesítő bevezető részül adatokat 
közöl a nagygymnasium 1897-98-iki tanévi történeté
hez, azután felsorolja a tanári kart, az ebben történt 
változásokat, a tanévben bevégzett tananyagot, a tan
tervet; kimutatja a tárak gyarapodását s értékét s 
áttér azután az érdemsorozatra. A lefolyt tanévben 
121 tanuló lett felvéve, ezek közül kimaradt 7. Ezu
tán felsorolja az értesítő, melyik tanuló részesült mi
lyen, honnét eredő jutalmazásban. Ezt követi a gvmná- 
sium segélyzőjegyletének XVIII évi működéséről' szóló 
titkári jelentés. Szívből kívánjuk, hogy a gymnásium 
derék igazgatója, Panek Ödön, s a tanári kar a jövő 
években is teljes megelégedéssel tekinthessen az alatta 
elért eredményekre.

— Lövészet. Úgy a f. hó 3-án, mint a 10-én 
megtartott lövészet igen jöl sikerült. Az egylet lövész- 
(agjai is egygyel szaporodtak, Matzán Ferencz lépvén 
be a tagok sorába A 3-án megtartott lövészeten az 
első dijat Liha Antal kir. járásbiró vitte el szép szeg
lövésre, a második dijat Belházy Gyula, a harmadikat 
pedig Seidel Ágoston nyerte el. A 10-iki lövészet még 
érdekesebb volt. Nem kevesebb mint 3 szöglövés esett, 
melyek között alig lehetett különbséget tenni. Az első 
dijat ez alkalommal Seidel Ágoston, a másodikat Matzán 
Ferencz és a harmadikat Havas János nyerte el.

Szorgos piaczi vizsgálatot teljesített kora 
reggeltől kezdve a tegnapi hetivásáron Dr. Kapp Jakab 

városi ügybuzgó főorvos. Ez alkalommal sok éretlen 
gyümölcs és kis mennyiségű húsféle koboztatott el.

— A körmöczbányai áll. főreáliskolánál fenn
álló Alumneumba az 1898/9. tanévre egy ingyenesés 
húsz mérsékelt dijat fizető tanuló vétetik fel. Az Alum- 
neumban a tanulók a főreáliskola egyik e czélra be
rendezett termében élelmezést — ebédet és vacsorát 
- kapnak. Azon tanulók, kik ezen lápintézetbe fel
vétetni óhajtanak akár ingyen akár mérséket dij mel
lett, felhivatnak, hogy „A körmöczbányai Alumneum- 
egyesület igazgatóságának" czimzett múlt évi iskolai- 
és szegénységi bizonyitványnyal felszerelt bélyegtelen 
kérvényeiket legkésőbb f. évi augusztus hó 3-ig Kör- 
möczbányára bérmentve küldjék be. Később beérke
zett kérvények figyelembe nem vétetnek. Az egész évi 
70 frtnyi dijat fizetők száma kikötve nincs, s jelent
kezhetnek az iskolai beiratások alkalmával a tápinté
zeti igazgatóságnál. A mérsékelt és teljes dij fele 
minden félév elején azaz szeptember és február elsején 
előre fizetendő.

— A „Selmeczbányai Kalauz4* a jövő hét fo
lyamán, csinos kiállítású füzet alakjában, meg fog 
jelenni és kapható lesz Joerges Á. Özv. és fia könyv
kereskedésében.

— A holt szezon itt van a nyakunkon, akár 
hogy is igyekezzünk azt eltagadni; a városok utczáin 
gyérül a közönség, különösen a szépnem tündököl 
távoliét által. Szétrebbent a hölgyvilág jórésze für
dőzni, s még az itthon maradtak is minél kevesebbet 
tartózkodnak a városban. Álmosság és unalom üti fel 
sátorfáját mindenütt a falakon belül, s minden törek
vés oda irányul ama két ernyesztő rém elűzésére. így 
születnek azután az uborkaévad csodái, a hírlapi kacsa, 
a tengeri kígyó, a czápa stb. slb. S mintha a termé
szet a holt szezont még nyomasztóbbá, még tűrhetet
lenebbé akarná tenni, folyton komor fellegeket úsztat 
az égen, villámokkal, záporral, jégesővel rémitgefi a 
szegény halandókat. Még a virág is csüggetegen lóba- 
lódzik szárán, mintha megunta volna éleiét, és spleent 
akarna kapni, akár csak valami telivér ánglius. De a 
legkeservesebb a holt szeszón a szegény újság szer
kesztőkre nézve, de azért mégis tudják mivel tele
tölteni a lapot; itt e városban hál' istennek erről is 
gondoskodik a sors. Ha nincs is színház, nincs hang
verseny, nincs bál, gyűlések sincsenek, hol néha gyön
géd veszekedések élénkítik az ügyrendet; semmi de 
abszolúte semmi sincs, mit a riporterek szákmányul 
ejthetnének, mégis akad itt sok más, miből a lapot 
megtölteni lehet.

— Klincsiok Náczo hundstosziár okoskodásai.
Zenyim tovaris jó barát, a Hanzó, ki zujságokat zolvassa, 

mondja nekemnek, hogy valami zemberek nás Királyunkat zakarták 
dinamittal támadnyi. Hej, bo prisszám, zide közibunk kerülnének 
ezek, majd kitárolnának zinnen dinamittal; álé sak ha Felsiges 
záldott jó zurunkat levihetnyi lehetne zbányába, muszáj volna látnyi 
neki, hogy nem kell filnyi semmit . . . zinkább meghalnánk mi 
seezi, minthogy drága fejének sak zegy hajszála megbántodnyék. 
Pedig mi dinamittal keressünk mienk nehiz kenyerünket.

Hogy zilyen hideg zesős nyár van, zannak legjobban zörvend 
a hutász . . . nem zizzad tíiz melety, de melegegyik.

A Drosgyák, ki már zöreg provisiáns, tanácsolja nekemnek: 
„ha zadót mégysz fizetny i, zakkor simfelnyi kell neked mindenre, 
ale ha sak kérsz halasztást, zakkor legyél te zalázatos, mint 
a kutya.

Ha zenyim schihtenmeistert szidnyi zakarná valaki, zakkor 
kapna tőlem kalpakot, hogy megzemlegetnyé; de sak ha zenyim 
schihtenmeister zakar valakit szidnyi, bo prisszám, zén is szidom 
zasztat; mert zegyetértésnek muszáj lennyi.

L®nt bányák zmélységben játszom zéletemmel; fent zbányák 
om szeginy gyermekeimmel ... ki tudja mi lesz 

belőlük ? ?
Hogy lehet hamisitanyi brinzát, vajat, zsírt, zitalt stb. azt 

tudtam, de hogy lehet hamisitanyi közvéleményt zis, zasztat sak 
most tapasztalok.

i . Z??e,n ,lliten zeűlber ek Styavniczán zannyit zössze-vissza 
^okoskodtak, hogy zén is kifogytam most zokoskodásbul is sak jövő 
heten fogok valamit kiokoskodnyi. Addig is: „Pohvalen !“

Selmeczi teleton-hirmondó „Újság"
Rövid levél a felelőtlen szerkesztőhöz.

Kedves felelőtlen Szerkesztő Urunk 1
Alig vettük leveledet, s futottunk felhajhászni legalább egy 
szál czigányt ki elhúzza nekünk keservesen azt a nótát:

»..............................................................................

Hisz még nem is köszöntöttetek, 
Már búcsúzni, már is válni kell."

Hát ismét csak tovább vitt a mi kávémasinánk?! Ég veled 
hát és gyöngyharmat; élvezd helyettünk is a dicső vaká
ciót, melyet ime, fájdalmas szívvel bár, de megadunk.

Vezerczikk. Polgárok! Itt az ideje! Ne késsünk soká, mert elszalaszt- 
juk a pillanatot, mely csak pillanat, és nem ezer év! — 
Ragadjuk ki magunkat a tespedtség mocsarából, elszántan, 
bátrán, mint illik, s közös akarattal, egyhangúlag jelentsük 
ki, hogy többé nem tűrjük azt, mit tűrnünk nem szabad. 
Nem, nem tűrjük többé, hogy (:Ezer bocsánat, most veszem 
észre, hogy Klincsok Náczó fidibuszt csinált a kéziratomból 
s nem tudom tovább folytatni:)

Tárcza. (Czime nincs) Júliusi nap. A levegő rekkenő meleg. 
Délkeletről sötét felhők tornyosulnak. Egy-egy szélrohasu 
száguld végig a tájon. A madarak félve bújnak az ágak 
közé, a békák bebukdácsolnak a viz alá. Hangtalan vidéken 
fonnyadt mezei virágok közt lankatag lépésekkel ballag egy 
ifjoncz, kezében fehér lapot tart, melyre felül rá van írva: 
Tárcza. Másik keze irónt forgal a csucsuritott szájban. Az 
ég villan, dördül; súlyos esöppek esnek. Az ifjoncz tovább 
szopja a czeruzát. A vihar izmosodik. Egy hupikék villám 
le^tenderedik s végig sújtja az ifjoncz kezében libegő lapot. 
Ez végzetes volt; az a szülemlendő tárcza a telefon-hírmondó 

Újság számára készült volna; az a villám pedig, sajnos 
lapos ménkű volt, s azért üres is a tárcza.

Külföld. A „Kölnische Zeitung11 Magyarország ellen intézett alap
talan ki fakadásait kölni vízzel fogja akarni lemosni.

A „Dreifuss" iigy most már csakugyan „három lábu“ szörny lett, 
melynek mind a három lába: Dreifuss, Picguard és Eszterházy 
a hűvösben lábal.

Belföld. A turócz-liptói elvtársak „űdvözlégy Salva“ czim alatt tá
viratot menesztettek a „Szlovenszki liszti" rózsahegyi 
lapnak salvakvardiában (a dutyiban) ülő szerkesztőjéhez — 
Salvához.

Helyi hirek. Városunkban a különféle csoda bogaras iratok és köröz- 
vények aláírási mániája ütött ki és oly mérveket kezd ölteni 
hogy a hatóság kénytelen lesz az aláírási „zárlatot" elren
delni. Ezen veszélyes epidema tanulmányozására, mint halljuk 
a kormány szakközegeket fog kiküldeni. — A különféle, gúny 
plakátok felragasztása ezentúl kell, hogy rendőri assistenezia 
mellett történjék meg, ne hogy azokat valaki elkobozni me
részelje. — A városháza közelében levő támfal és lépcsőzet 
oly hihetlen gyorsasággal készül, hogy biztos reményünk 
van arra, hogy már a jövő század elején teljesen készen 
lesz. —

Szerkesztői posta. Törv. hat. bizottsági tagnak Mit? ön beszélni me
részkednék a közgyűlésen ? Hát nem szereti ön jobban az 
aranyat az ezüstnél ? Hiszen hallgatni arany és beszélni, 
értékét vesztett ezüst. Tehát ne beszéljen, hanem hallgasson, 
de Írjon az önt tisztelő

selmeczi telefon-hírmondó 
JJjság“-nak.

Szerkesztői üzenet.
Miből készül az amerikai zsír ? E kérdése 

éppen kapóra jött, amennyiben arra megfelel a „Mészárosok és 
Hentesek lapja" legutóbbi szamában közzétett következő közlemény: 
„Az amerikai zsirgyártóknak lapja „The National Provisioner" 
akadt a minap kezünkbe. Hát a ki arra kiváncsi, hogy miből 
készül az a bizonyos amerikai zsir, az ebből az ujságlapból meg
tudhatja, mely reczepteket közöl a zsiresinálásra, mintha a zsir nem 
volna egyéb, mint valami vegyiszer, melynek minél többféle válto
zatot adni a tudománynak feladata. Tehát a legjobb családi zsír (!!!) 
igy készül: Végy 40 font zsírt, 20 font faggyút, 20 font gyapot
olajat. 20 font hulladék-hájat, keverd össze és kész a legjobb csa
ládi zsir! A második minőségű zsírhoz tulajdonképeni zsírra egyál
talán nincs is szükség. Az 60 font gyapotolajból, 20 font rothadt 
hulladékhájból, 10 font gyapju-stearinból készül. Utánzott zsir igen 
egyszerűen előállítható: ha 60 font zsirhabhoz illetve zsirmaradék- 
hoz 40 font faggyát adunk, kész az utánzott zsir. Kubazsirhoz már 
többcélét kell venni. Persze zsírt nem; 60 font faggyúból, 25 font 
hipermangansavas káliummal tisztított rothadt hulladék-hajból, 15 
font gyapotolajból, végül 20 font vízből 120 font kubazsirt lehet 
előállítani és a reczeptközlő még külön is megjegyzi, miszerint, ha 
ehhez a keverékhez egy kis tiszta kazánzsirt adnak, úgy annak 
illata (fiavor) épen olyan lesz, mint a príma sertészsíré, minő 
gyanánt azt forgalomba bocsájtják (to pass fór.) Mikor mindezeket 
olvassa az ember, szinte azon gondolkozik, vájjon van-e e föld 
hátán ember, ki ezt a kotyvalékot, az amerikai zsírt, étszerül 
felhasználja. Részünkről még hozzá tesziik, hogy aggodalmai alap
talanok; mert a mi henteseink a hamis zsirgyártást nem is ismerik. 
Különben legtanáesosabb ha szalonnából, vagy hájból lesz a zsír 
házilag kipörkölve,

„Őszinte barát* ‘-nak köszönjük szives figyelmeztetését, 
hogy az a bizonyos úri ember aláírásokat gyűjt lapunk ellen. Csak 
rajta! Majd mi válaszolunk neki, de aláírások gyűjtésének szük
sége nélkül, mihelyest kéz alatti, nemes agitáoziója nyílt kifejezést 
nyerne. Addig türelem!

E. V. úrnak Bndapest. — A kenyérről szóló czikkét köszö
nettel vettük és legközelebb hozni fogjuk.

N YI L T-TÉR.*  '
Tekintetes

Emőky Adolf cs. és kir. tartalékos tüzérhadnagy 
és

Jaccobs Ernő cs. és kir. tartalékos huszár-cadet 
uraknak

Helyben.
A „Selmeczbányai Hetilap" jul. 10. számában nemkülönben 

a „Selmeczbányai Híradó" jul. 14. számában nyilt-tér rovat alatt 
Önök levelet intéztek „Clement Béla m. kir. bányásziskolai 
tanár és akadémiai helyettes tanár urnák Helyben", mely nyílt 
levelekre válaszom a következő:

Önök nyílt levele önmagában hordja az incorreetséget, min
den helyesen gondolkozó felismerheti azt, azért nem is akartam rá 
válaszolni, de teszem ezt, hogy ráutaljak azon hajszára mely a 
város erdőjövedelmeinek fokozására indított aetióm es a város 
culturája, a népnevelés és a magyarosításra évek óta kifejtett mun
kásságom, hazafias áldozatom ellen irányult. (Nyilvánosan kijelen
tetett: Dr. Tóth Imrét meg kell celárni!)

A személyes sértegetés és támadás kezdődött még április 
hónapban az erdészeti szakbizottság üléseiben; most folytattatik a 
helybeli lapokban az Önök nyilatkozatában, s a lapok megjelentével 
együttesen az utczán is. E hónap 10-dikén kifüggesztve volt kapumon 
Tsehululangkorn siami király nevében kiállított diploma a bősz diófate
nyésztőnek, egy diófalevél koszorúval s halálfejjel díszített, feketére 
festett faérdemkereszt, majd e hónap 14-dikén a „Selmeczbányai 
Híradóban megjelent második nyilatkozatukkal (nem olvastam el) 
egy időben a város utczáin „Éljen Dr. Tóth Imre az uj siámi 
udvari diófaesősz" falakra mázolt hirdetmény.

íme rámutattam azon társaságra és szerepre, melybe Önök, 
azt hiszem tudtuk és jobb meggyőződésük ellen kerültek. Égyébként 
Önök fellépése nálam következőképen történt: Megjelentek junius 
22-én lakásomban egy Írott „Nyilatkozattal" s azon kérelemmel, 
hogy a rágalmat, melyet Clement Gy. számvevő ellen emeltem 
vonjam vissza, illetőleg a nyilatkozatot Írjam alá. Önöknek kijelen
tettem, sőt a maeulaturás kéziratot is megmutattam, hogy a kér
déses irat nem vád, hanem magánjellegű bizalmas levél volt, én 
azt legalább ilyennek tekintettem és ezt az Önök hozta nyilaskozatra 
ráírtam.

Majd jul. 5-dikén újra megjelentek d. u. 2 órakor (s nem 
fél 2 órakor) kardosán, egyenrnhában s arra hívtak föl, hogy meg-



4 SELMECZBANYAI HETILAP 1898. julius 17.

bizójuk nem hisz Önöknek, igazoljam Írásban, hogy a maeulaturá- 
ban nem áll Clement Gyula, hanem csak városi számvevő, kijelen
tettem újra, hogy ar Írást megmutattam, saját szemeikkel láthatták, 
de egyúttal azt is mondtam, hogy a városházán levő levélben le
hető, Clement Gyula városi számvevő áll, s minthogy most rögtön 
nincs időm a kívánt nyilatkozatot Írásban megadni, mert a város 
dolgában van tanácskozásom, megígértem, hogy másod napon meg
adom a kivánt választ, ami az Önök kívánsága szerint meg 
is történt.

Önök daczára, hogy fegyveresen jelentek meg nálam, tőlem 
nem fegyveres elégtételt kértek; mert ekkor Önökkel szóba sem 
állhatok, — segédeimet neveztem volna meg — hanem első Ízben 
azt kérték, hogy a vádat vonjam vissza, másodszor arra kértek, 
hogy megbízójuk előtt Írásban igazoljam Önöket; mert az Önöknek 
nem hisz. Ez a való tényállás, Önök mint gentlemanok ezt kény
telenek lesznek elismerni.

Amit Önöknek írásban adtam első Ízben, arról a városházán 
a fegyelmi vizsgálat jegyzőkönyvében foglaltakról meggyőződést 
szerezhettek volna, mert amint megbízójuk hozzá jutott a kérdéses 

levélhez, Önök ép oly utón betekintést szerezhettek volna a fegyelmi 
vizsgálati jegyzőkönyvhöz,

Ami Önök további kijelentéseit illeti, hogy ötöltem-hatoltam 
volna, hamis informátiókkal félrevezettem, az lehet oz Önök véle
ménye, de nem a való igazság. Én Önöknek megmutattam a kéz
iratot és saját szemeikkel győződhettek meg, hogy nem vád, hanem 
bizalmas magán levélről van szó és a vizsgálatnál juníus 27-ikén 
ily állást foglaltam el.

Önök továbbá igen fura nvilatkozatot állítottak ki, mintha 
engem párbajra hívtak volua ki, a sértésért helyt állani nem aka
rok, meghazudtoló eltárásomat mai napig sem igazoltam, minek- 
folytán a további érintkezést ez ügyben most már nem folytatják 
s ebből levonják a eonsequentiákat stb.

Tisztelt Üraim 1 Önök szerepükkel teljesen zavarban voltak 
és téves eonsequentiákat nyilvánítottak, ezt Önök tapasztalatlansága 
és fiatalságának tudom be; egyébként itt Önöknek kijelentem, hogy 
tisztelettel hajlok meg Clement Béla fiúi érzelmei előtt s nagyra 
becsülöm azt és sajnálatomnak adok kifejezést, hogy boldogult atyja 
nevét a levélbe bele vontam s igy a holtak iránti szokásos kegye- 

et ellen vétkeztem.
Selmeezbánya, 1898. julius 15.

Dr. Tóth Imre.

HIRDET É S E K.

Uj női szabó-üzlet.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy Selmeczbányán a Honvéd- 
utczában, a szélaknai kapu mellett

női szabó-üzletet
nyitottam, melyben a fővárosokban szerzett 
tanulmányaim és tapasztalataim folytán képes 
vagyok úgy a szabászat, mint a divatos, csinos 
kiállítás tekintetében a legmodernebb igények
nek is megfelelhetni.

A szabászat és varrásból oktatást is adok 
szerény díjazás mellett.

A midőn a mélyen tisztelt közönség jó- 
akaratu pártfogását kérem, egyúttal biztosítha
tom, hogy főtörekvésem csak az leend, hogy 
üzletfeleimnek teljes megelégedését kiérdemel
hessem.

Kiváló tisztelettel

Reich Jakab,
nőszabó.

Tej eladás.
Kitűnő, egészséges faj tehenekből fris

sen fejt 1—30 liter mennyiségű tej kap
ható naponkint elzárt edényekben a ren
des árak mellett, házhoz szállítva, egy 
közel fekvő községből. — Tudakozódhatni 
a kiadóhivatalban.

Egy ügyes írnokot,
Újbányái ügyvédi irodámba azonnal felveszek 

előnyös feltételek mellett.
Dr. Risanek Béla

újbányái ügyvéd.

Házeladás
A.7. Erzsébet-utczában, az ágost. evang. felekezeti alsó 
népiskola mellett fekvő és a selmeczi ág. év. egyház 
tulajdonát képező két ház, kert és nagy telek szabad
kézből eladó. —■ Bővebb felvilágosítást ad az ág. evang. 

egyházközség elnöksége és e lap kiadóhivatala.

Kérjty

(ontinenfal 
OdCCféi íampany.

oiLág híréi spanyol és portugál/ 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tar rag o na stb.

Kaphatók az összes finomabb 
fűszer és csemege kereskedő - 
sebben,, valamint poharanként 

az előkelőbb szállodák. kávéházak és vendég lökben. 

Saját fiók. r , Budapest 
csakis: ■ kVKossuth-Lajos és Újvilág Mcza 

sarkán, a (Jentry-Gisinoval szemben _
Bodega“-borok föelárusitója Selmeczbányán

Ernst Zsigniond,
kinek főtéri üzletében a legjobb minőségű külön
féle és mindig friss töltésű ásvány-vizek is 

palaczkokban kaphatók.

♦ ♦

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

Raktár: 85JÉCJS, I., Seilcr^asse 1. szám.

A „SWTOHIK” e2ust<n-gyár,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona,

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

in i ii de n n e ni íí ezüstár íi t,
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

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

Uj vasáru-üzlet!
I iszteletlel hozom tudomására a n. é. 

közönségnek, hogy Selmeczbányán az 
Erzsébet-utczában levő Eichl Sándor utóda 
és Geiger Márk nagy kereskedő czég 
házában

uj vasáru-üzletet
rendeztem be és nyitottam meg.

Ezen üzletem fel van szerelve minden
nemű legjobb minőségű vasárukkal, melye
ket jutányos árak mellett árusítok.

Fötörekvésem leend, hogy jó és olcsó 
áru, pontos kiszolgálás és szolid üzleti eljárás 
által tisztelt vevőim teljes megelégedését 
kiérdemelhessem.

Kérve nagyrabecsüll pártfogását maradok 

mély tisztelettel 

Bock Márk.

I

Egy bányász akadémikust
keresek ki, a trigonometriát alaposan 
érti, s kellőleg tanítani képes. Ajánlatok az igény 
megnevezésével zárt borítékban e lap kiadóhivatalába 

nyújtandók „A. K. <J.“ jelige alatt.

Eladó
2 darab selmeczi takarékpénztári, 10 darab népbanki 
részvény, egy jó karban lévő zongora, egy szép ház 
kerttel a Steingrubenen. — Bővebbet megtudhatni: 

a kiadóhivatalban.

Mélyen tisztelt közönség!
Daczára a mindinkább szaporodó konkurencziának, nagy áruházamban képes voltam és képes vagyok 

most is legjobb minőségű áruimat az ismert olcsó árak mellett árusítani.
Most, hogy konkurenseimnek száma ismét megszaporodott, kénytetve érzem magamat a nagyrabecsült 

közönség szives tudomására hozni, hogy képes leszek ezentúl is Icitiinö minőségű áru és olcsóság 
általi a versenyt kiállani.

Egyszóval minden törekvésem oda fog irányulni, hogy áruimnak kifogástalan és kitűnő 
volta mellett is, az árakat a legolcsóbbra szabhassam.

Megköszönve az eddigi és kérve a további nagyrabecsült pártfogást maradok
kiváló tisztelettel

Weisz Adolf.
♦

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


