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SELMECZBÁNYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE.,
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Előfizetési ára :
Egy évre......................................................... 4 frt.
Fél évre......................................................... 2 „
Negyedévre.....................................................1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges A. óz v. és fia

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

■ ----- Megjelen minden vasárnap...... : . ——-

Inquisitió és autodáfé Selmeczbányán.
E század hanyatlása küszöbén erősen maradi 

városunkban, mely még igen szoros kapcsokkal van a 
középkorhoz fűzve ez évben játszódik le egy tragoedia, 
mely a spanyol inquisitió modernehb kiadása, ennek 
tárgya az én csekély személyem, s pendantja vagyok 
névrokonomnak, kivel hasonló dolog pár év előtt 
történt meg; bűneim a következők:

1. hogy Selmeczbányára jöttem lakni, hol engemet 
és törekvéseimet sem méltányolni sem megérteni nem 
tudják, nem akarják;

2. hogy a bányakincstárnak, városomnak és sze
retett hazámnak hű fia voltam, az igazságot szeretem, 
ki merem mondani, nemesen gondolkozom, czéljaimban 
kitartó és hazafias áldozatokra kész vagyok !

25 év óta lakom e városban, ezen hosszú idő 
alatt mint orvos, mint hivatalnok, mint polgár és 
hazafi állandóan reformátor voltam. Főtörekvésem oda 
irányult, hogy a bánya-, zúzó-, kohómunkást egész
ségessé és munkabíróvá tegyem, s a foglalkozásból 
eredő betegségektől megvédelmezzem, a betegségben 
sinylőket meggyógyítsam. Az évszázadok óta a bánya
munkásoknál uralkodó bányaaszály betegséget (anchi- 
lostomiasis, anaemia montana, Bergsucht, pierszka) 3 
évi kutatás és tanulmány után beszüntettem. 1882-dik 
év óta ezen betegség eltűnt, az ezüst kohónál az ólom
mérgezés ellen fefvetlem a harczot, a pörkölő pestek 
és körolvasztóknál alkalmazott füst elvezető kémények 
és az eddig is elért sikerek mutatják az eredményes 
küzdelmet. 1878-dik évben a Hegybánya községben 
volt bányászkórházat Selmeczbányára hozattam, s itt 
évente 300 beteg bányamunkást kezelek az egyedül 
gondjaimra bízott kórkázban A munkás állandósítása 
és nyugdíjazása az egész bányakerületben rám van 
bízva, s ezen fontos ügyben már több mint 20 éve 
óda törekszem, hogy a nehéz munkába csak egész
séges és erőteljes egyének vétessenek fel és a még 
munkára alkalmasak ellenben nyugdíjba ne kerüljenek. 
Eddigi öntudatos és következetes fáradozásaimnak meg 
van az eredménye, mert a bányamunkás ma munka
bíróbb, mint valaha volt, a megbetegedés, gyógyszer 
költség, betegpénz kevesbedett, a nagy nyugdijat élvező

Az anyai szív.
— A „Selmeezbányai Hetilap11 eredeti tárezája. —

A regék arról beszélnek, hogy valamikor hajda
nában, a mikor az emberek kedélye, szive még tiszta 
volt s lelkűk nem ismerte még az irigységet, a bosszút; 
a mikor a természet változatos szépségében gyönyör
ködve, az Isten fönségét csodálták a csillagos égben 
a nyiló virágban, a legkisebb fűszálban is: akkor jóté
kony; nemes indulatu tündérek népesítették be az 
emberek körzetét; nem röppentek el, ha halandó lény 
közelükbe is tévedt, sőt éppen ők voltak, kik tanács- 
s al segítséggel, hü kísérettel óvták, védelmezték az 

(•embereket.
De azután felütötte fejét az emberek között a 

gőg, a haszonlesés, a nemtelen indulat; elkezdték a jó 
tündéreket kiüldözni berkeikből ; azok azután el is 
szállottak, ki tudja, hova ? talán más csillagba.

S a tündérek lávoztával lassacskán kiveszett az 
emberek szivéből a tiszta jóság, a nemes érzelem is, 
s a hol előb boldogság, béke honolt, ott most bu, 
keserűség, viszálykodás, harcz dúlt mindenütt.

Megszánták a jó tündérek onnét az ö világukból 
a szegény boldogtalan embereket s láthatlanul leszór
tak nehány hervadhatlan tündérvirágot a földre, hogy 
a rossz szellemek végleg ne győzedelmeskedhessenek 
az embereken.

E tündérvirágok a nemes érzelmek. Ritkák, hi
szen tündérvirágok; de, mert azok, azért nem is vesz
hetnek ki soha.

munkások száma ellenben szaporodott, mert a munkás 
egészsége és élete jobban van megvédelmezve, mint 
azelőtt.

Mint gyakorló orvos úgy a kincstári mint mágán 
bányatársulali, nemkülönben Selmeczbánya város és 
környéke lakosainak bizalmát sikerült elnyernem.

A közéletben, nevezetesen Selmeczbányán első 
és főtörekvésem oda irányult, hogy a város rossz köz
egészségét javítsam, városunkban mint azt 12 év előtt 
„a halál adója Selmeczbányán® a gyógyászati és ter
mészettudományi társulatban megtartott előadásban 
kimutattam a közegészség lehető rossz volt, a halan
dóság 1000 lakos után 39—40 volt, a születések által 
való szaporodás 10 év alatt alig tett ki 140-et, most 
újabb időben a halálozási arányszám leszállótt 30—32-re 
és a születések által a lakosság már örvendetesen 
szaporodik, bár ezen téren még óriási feladatok várnak 
megoldásra, s éppen ezen feladatok létesítése volt oka, 
hogy inquisitió aiá kerültem, deczember 13-iki köz
gyűlésen elítéltetem, s utánna következik a látványos 
megégetés és elszóratás Selmeczbányáról 1

Már 15 év előtt bántott, hogy Selmeczbányán 
semmiféle kerszerü haladást sem tudunk létesíteni, 
nincsenek jó és egészséges népiskolák, nincs felsőbb 
leányiskola, nincs vízvezeték, a városban nincs kellő 
tisztaság, az élelmi szerek és italok egészségi ellen
őrzése tökéletlen, nincs színház, casinó épület, nincs 
kórház, nincs iparunk, kereskedésünk, nincs széles vá- 
gányu vasulunk, nincs földmivelésünk, egy szóval a 
cultura és haladás terén a többi magyar vámosokkal 
lépést nem tartunk, s miért e hátra maradás ? mert a 
városnak állítólag nincs jövedelme, pedig a jövedelem
forrás gazdag volt, csak a város javára nem használ
tatott ki, ez volt a szesz-regálé, 2500—3000 heclo- 
liter 96% szesz fogyott el Selmeczbányán, a regálé
bérlő 10000—12000 frtnyi bért fizetett a városnak, 
holott neki ebből 50000 frtnyi haszna volt, Éveken át 
gyűjtöttem a statisztikai adatokat, s midőn erről meg
győződésemet hangoztattam a város tanácsa hivatalos 
beadványban 4 helyen egy időben s pedig a kir. járás
bíróságnál, bányaigazgatóságnál, a bel- és pénzügy- 
minisleriumnál megtámadott s állásom és orvosi dip
lomámtól akart megfosztatni^a kir. ipolysági törvény-

Az egyik tündérvirág hős lelkületet lehel a fér
fiúba, hogy villogó karddal, vérét is hullatva, küzdjön 
hazájáért.

A másik tündérvirág irgalmat csepegtet gyöngéd 
női szivekbe s szenvedők jajját csillapítja, fájdalmaikat 
enyhíti az ápoló kéz.

Annak a lündérvirágnak illatától szép- és jóért 
lelkesül a kebel, mig itt igaz barátságot, igaz szerelmet 
fakaszt.

De a legszebb, legfönségesebb talán, mind e 
magasztos szent érzelmek között a valódi, odaadó anyai 
szeretet.

Az igazi anyai szív oly világot foglal magában, 
melyben annak minden, de minden érzése közpon
tosul.

Gyönge az emberi nyelv mind annak ecsetelésére, 
mi gyöngédség és erő, hősiesség, önmegtagadás, re
mény, bánat, öröm, önzetlenség lakik az anyai szív
ben, a mindezeket bevonja a szeretet soha sem lankadó 
érzése.

Soha senki sem szerethet annyira és úgy, mint 
ó anya szereti gyermekét.

A barátságot lehűtheti az álnokság, a jóakaratot 
a hálátlanság, a szerelmet a hűtlenség, de az anyai 
szeretetet semmi sem.

Az az öröm, melyet az anya érez, ha gyermeke 
jó, ha látja, hogy gyermeke boldog, maga az üdv; az 
a fájdalom, melyet az anya érez, ha látja, hogy gyer
meke boldogtalan, hogy hálátlansággal viszonozza a 
szülői gyöngédséget, maga a pokol; de azért az anya 
szeret igy is, úgy is, mert az anyai szeretet véghetetlen. 

szék a hivatalos beadványt a bűnfenyitő eljárásra 
alkalmasnak nem találta, de ezen meghurezulásért egyéb 
elégtételt még a felsőbb bíróságnál sem kaptam.

Hogy mennyire igazam volt a pálinka regálé ügy
nél kiviláglik a következőkből: a szeszregalé bérlőnek 
van városunkban 2, Vihnyén 1 palotája, tudjuk 100000 
frt betétje volt a kereskedelmi banknál, s ott 240 drb 
részvénye és fia bukásakor 60000 frtot fizetett ki 
anélkül, hogy betétjét érintette volna, ez ki tesz 330000 
frtot, egyéb vagyonával bizonyosra vehető a 400000 
frt meghaladása, ennyire gazdagogott meg a pálinka 
regálé bérlő 15—16 év alatt városunkban, neki van 
3 palotója, de a városnak nincs egészséges iskolája, 
nincs vízvezetéke stb.

Midőn ezen tényeket a novemberi közgyűlésen 
felhoztam, s egyúttal kimutattam, hogy a fogyasztási 
adókban a lefolyt 3 évben a bérlőknek évente 90— 
100000 frtnyi minimális jövedelmük volt, melyből a 
város és kincstárnak 46000 frtot fizettek, a városi 
ügyész azt mondta: „eső után köpönyeg, miért nem 
tettem meg abban az időben a kellő lépéseket."

Mióta a városnak lakója lettem, a közügyek tár
gyalásain mint virilista mindig szorgalmasan részt 
vettem, mozgalmat indítottam a vízvezeték ügyében 
és sok más közegészségügyi téren, melyeket e helyen 
nem akarok felsorolni, 2 éven keresztül havonta meg
figyeltem a város határában levő források vizbőségét, 
sokat írtam, előadásokat tartottam a vizkérdésröl 
más iráuyu számos közhasznú és egészségtani elő
adásokat tartottam, az egészségtant az 1885. év óta 
a bányászati és erdészeti akadémián évenkint, a bánya
iskolán két évenkint előadom, 2 év előtt a városi 
rendörszemélyzetet az életmentésre oktattam, egyszóval 
a közegészség terén sok irányban állandó mozgalmat 
tartottam fenn.

Nem magyarajku városunk népnevelése és meg- 
magyarositása ügyében 15—16 év előtt egy tervvel 
kezdettem foglalkozni t. i. hogy mint nem vagyonos 
ember miként tudnék csekély erőmhöz képest a nép
nevelés, magyarosításra hosszú időkre kiható döntő 
és állandó befolyást biztosítani, ekkor jöttem áz utak
nak diófákkal való befásitására. 12 év előtt azt az 
ajánlatot tettem a városnak, hogy nevelek és ingyen

A legrégibb kortól a legujabbig hányszor kísér
letté meg a művészet az anyai szeretetet művészi al
kotásban jelképezni.

így keletkezett a Niobe csoportozat; igy terem
tette meg a keresztény képírás Madonna képeinek reme
keit ; de bármily mesteri is lett legyen e jelképi alkotás 
mégis csak kísérlet maradt az, mert a véghetetlent 
véges alakba foglalni nem lehet.

Az emberi szív sejti, érzi az anyai szeretet ma
gasztosságát; megérti gyakran egyszerű szóból, s e- 
merül fölséges lényének imádatában, de kifejezésre 
nem tudja juttatni.

Azt kérdhetné talán valaki, mi indíthatott ez 
élmélkedésré ?!

Tó tükre fölé hajló fa bele hullatja virágbimbóját 
s a sima tükör tovább gyűrűzik mind tovább-tovább ; 
a tovasikló hullámkarikák tova tűnnek szemed elöl 
messze-messze.

Ilyen az emberi kedély is.
Valami behatol mélyébe, s a kedély hullámai 

gyűrűznek tovább-tovább, mint szélesebb körben a 
végtelenig.

E napokban kis költemény került kezemhez; női 
kéztől.

Nem; nem női kéztől! E szokott kifejezés nem 
illik ide.

Az a kis költemény a szív legbenséjéből fakadt; 
egyszerű, keresetlen minden sora, de minden szava 
igaz érzelem

Elolvastam s könnybe lábadt a szemem. 



2 S E L M*E C ZBANYAI HETILAP 1898. deczember 11.

adok annyi diófát ültetés és utánültetésre amennyi 
szükséges az utak mellé és az utszéli kisebb legelő - 
termetek befásitására, de azon kikötés mellett, hogy a 
diófák után eső jövedelem a népnevelés és magyaro- 
tásra használtassák, a közgyűlés ezen ajánlatomat mint 
alapítványt fogadta el és 1892-ik év óta az utszélek 
befásitása folyamatban van. Ajánlatomban kikötöttem, 
hogy a diófák jövedelméből 40 % tőkesitessék a czél 
biztosítása végett, 20°/0-ot kapjanak a magyar haza
fias szellemben működő lelkészek, 5 °/0 tékesitessék 
városi faiskola-alap javára, s ennek kamataiból hasonló 
befektetések létesitessenek, 35 % pedig forditassék az 
összes népiskolák javára, s pedig a hazafias néptanítók 
jutalmazására és fizetésük jobbítására, a szegény ta
nulóknak segélyzésére, a jó tanulók jutalmazására az 
iskolák felszerelésére. Ezen alapítvány az összes vallás
felekezetekre kiterjed.

A millennaris évben pedig következő javaslatot 
terjesztettem a városi tanácshoz, hogy 50—80 cat. 
holdnyi területen diófa erdőt ültessünk ki az 1000-dik 
év emlékére, melynek jövedelme mindaddig tőkesitessék, 
mig annak évi kamatja a 6000 frtot meghaladja, ez 
ideig csak a tőke kamatja használható fel, ezen kamat 
jövedelem fele forditassék a két középiskola mellett 
fennálló tápinlézet javára, abból 30—30 tanuló nyerjen 
ingyen ellátást, 3000 írtból alkottassék 10 ösztöndíj a 
középiskolákból kikerülő tanulók számára felsőbb tan
intézeten tanulmányaik folytatására, ajánlatot tesz a 
két intézet tanári kara, az ösztöndijat a város tanácsa 
adja. A millennáris évben 12—15 cat holdnyi erdőt 
kiültettünk, a többi területet ellenben a gazdasági 
tanácsnok lett utasítva megjelölni, ki azt mai napig 
is jelöli.

Ezen vállalat kivitelében a sok akadályt, nehéz
séget szerencsésen legyőztem úgy a diófák felnevelése 
mint kiültetése tekintetében, eddig a városnak átadtam 
8—12 éves diófákból 13,500 darabot, a nagy közön
ségnek szintén 5000 darabot azon czélból, hogy az 
utszélekre kiültetett fákat ne lopják, a diófákat teljesen 
ingyen adtam, csupán értéküket számoltam el azon 
szempontból, hogy a szám is érték nyilvántartassék.

1894-dik évben 25 éves doctori jubileumom alkal
mával több mint 1000 frtot adtam jótékonyságra, ma
gyarosításra. Már 15 — 16 év előtt azt határoztam el, 
hogy 1 frtnál kisebb bevételemet egy alapítványra 
gyűjtöm össze, ezen alapítvány ma 10 */2 népbanki 
részvényből áll, ennek évi jövedelme 73 frf 50 kr. 
ehhez járulok évente 25 írttal, ebből évente 70—80 
frt fordittatik fele részben egy a magyar nyelvben 
legszebb előmenetelt tett néptanító jutalmazására, fele 
részben a magyar nyelvet elsajátított egyébként is 
jeles előmenetelő nem magyar ajkú szülőktől szár
mazó tanulónak 5—5 írttal történő megjulalmazá- 
sára, a még fennmaradó összeg az alap gyarapítására 
fordittatik.

16 év óta bériem a Calvária 22 holdas birtokát, 
ezen az itteni viszonyoknak megfelelőleg minta gaz
daságot rendeztem be pinzgaui tehenészettel, olt vagy 
1000 darab hasznos gyümölcsfát ültettem ki, melyek 
már teremni kezdenek, azon elhatározással, hogy mint 
egyházamnak hü fia holtom után, vagy Selmeczről 
történő önkénytes eltávozásom után emlékül hagyom 
jövedelmeinek fokozására. Ezen birtokba a már eddig 
tett befektetések, javítások az eredeti értéknek két-

Nem fűzök hozzá megjegyzést; itt van, olvassák el. 
Olvassák el az anyák, s lássák, milyennek kell 

lennie az anyai szívnek; olvassák el a gyermekek s 
tanulják meg belőle, milyen az anyai szív.

S mig azt a kis költeményt itt közlöm, azon ké
réssel fordulok a nemes szivü Írónőhöz, bocsássa meg 
nekem, hogy az ő sajálját ily önhatalmúlag nyilvános
ságra hozom. Abai.

Az anyai szív.
Van oly szerető szív még

Mely soh’sem hütelen;
Sugára a legtisztább

E földi léteién.

Nincs más, mely oly erős is
S gyöngéd is egyaránt;

Oly gyakran üdv remegtet,
S a bú tövise bánt.

Örülsz ?: örömkönyüit
Hullatja; sírsz?: zokog — 

Anyád szive a forrás,
Hol szeretet buzog.

Megtörve ha letérdelsz 
Sírjára csendesen,

A sírban is meghallgat
S szive nálad leszen.

M. 

szeresét is túlhaladták. Ezen gyümölcsös a város szá
mára egy mintatelep, itt tapasztaltatik ki, melyik 
gyümöcsfaj felel meg városunk talaja és éghajlatának. 
Ezen vadvizes, savanyu, éreztetéres talajon eddig 
szerencsésen küzdöttem meg a mostoha természet 
akadályaival. Itt van 10000 db. diófa, egres, ribiszli, 
málna, alma és körte stb. faiskolám is.

Ez év február hónapjában fejeztem be tanul
mány és javaslatot, mellyel a közgyűlés bizolt meg a 
város földbirtoka után eső jövedelmeinek fokozására.

Ez év márcziusi közgyűlésen került elő a város 
erdeinek 10 évre történő kihasználásának eladása és 
a szerződés megkötése Br. Popper czéggel, a köz- 
gyelésen felemeltem szavamat a hiányos erdőgazdál- 
kozás ügyében, rámutattam, hogy a város tűzifa árban 
adott el fát Br. Poppernek köbméterjét 30 krral, s 
ezt a ezég épületfának használja ki, s hogy a faárak 
alacsonyabbak, mint az erdőkincstárnál. Felszólam
lásom nagy felháborodást szült az érdekelt erdőmester 
és főkapitány részéről, fegyelmi eljárást kért maga 
ellen az erdőmester és az alkapitány. A fegyelmi vizs
gálaton, melyet a polgármester és főjegyző mint bírók 
vettek fel, azt tapasztaltam, hogy a vizsgálatot tulaj
donképpen ellenem tartották meg, én vagyok a bűnös.

Az ápiilisi erdőbizottsági ülésben az erdőmester 
azt nyilatkoztatta ki: „ha a főorvos ur az erdőre 
megy ki, megfogatom és becsukatom" ezen nyilatko
zatot a következő erdőbizottsági ülésben letagadták, 
eltagadta az elnöklő polgármester is, hogy hallotta 
volna. Erre következett az erdőmester és főkapitány 
részéről egy piszkos utczai kofákhoz illő sértegetés, lár
mázó gyalázkodás, a két hivatalnok dühe nem ismert 
határt, ennek oka az volt, hogy ezen bizottságban egy 
javaslatot adtam be az erdőgazdálkodás illetőleg a 
kihasználás felülvizsgálására. A bizottságban nem volt 
senki, ki megvédelmezett volna,, a két dühöngőt csak 
is verekedéssel lehetett volna elhallgattatni.

Ezután következett a fondorkodás, csalfaság, 
hitegetés egész sorozata jelesül a polgármester részé
ről, kit felkerestem és megbíztam mint város fejét a 
békés kiegyenlítés eszközlésére, sőt még indítványomat 
is visszavettem, csakhogy a béke meglegyen, ő azzal 
biztatott, ne tegyek semmi lépést, a főispán eljön és 
ügyedet rendbe hozza. A polgármester nem tett 
semmit. A májusi közgyűlésen újra felszólaltam és ki
mutattam, hogy a garamvölgyi szomszédos kincstári 
erdőkkel szemben a város évente 20000 írttal kevesebb 
jövedelmet vesz be, s indítványoztam az erdökihasz- 
nálás nyilvános árlejtését, a szavazásnál kisebbségben 
maradtunk, ellenünk szavazott az összes városi hiva
talnok sereg, fellebbeztem, az elvettetett.

Majd a kir. járásbiróhoz mentein becsületsértés 
panaszszót, ő engem elutasított egy §-ra hivatkozott, 
hogy ezen sértés mint széksértés a közigazgatás elé 
tartozik, s forduljak a főispánhoz, megtettem, de 
informáló levelet is irtani hozzá, melyben az erdő
kezelő személyzetről jellemző nyilatkozatot, tettem, 
(lásd ez évi deczember havi „Selmeczbányai Híradó" 
deczember 8-iki számát.) ezen levelet a főispán a fe
gyelmi tárgyalásra ide küldte. Hivatalos adatokkal van 
bebizonyítva, hogy az erdőmesler a nyilvántartásokat 
8 év óta nem vezette, kitűnt hogy az erdei pótszerző
déseket a tanács megerősítés végett a Minisztériumhoz 
nem terjesztette fel, 8 hiteles tanú igazolja de tudja

A fényről.
— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tárnája. —

Mindig és mindenütt törekedett az ember a ter
mészet bflvős-bájú nelvén érteni. Csoda-e tehát, ha a 
mindennap oly örömmel élvezett napsugárról, a fény
ről s annak mivoltáról annyiszor gondolkodott ? Azon
ban évezredek kellettek, mig a fény valódi természe
tének lényege iránt tisztába jött. Már a hajdan kor 
legtudományosabb, legbölcsebb férfiai igyekeztek erről 
maguknak fogalmat alkotni, s a többi testi érzéshez 
képest a látást is a tapintás érzék egy nemének tar
tották. A fénymozgás szerintük nem a látott testből 
indul ki, hanem magából a szemből. „Szemünk alakja 
— irja Heliodor — mely sem nem üveges, de nem 
is oly szerkezetű mint egyébb érzékünk, bizonyítja, 
hogy a fény belőlük áramlik." Plátó belátta, hogy ezen 
elmélet elégtelen, de még sem tudott róla egészen le
mondani. 0 azt hitte, hogy a fény, vagyis a „látás 
oka" nem csak a szemből indul ki, hanem egyszers
mind a látott testből is és hogy a két sugár össze
ütközéséből keletkezik a látás érzete. Csak Aristoteles 
veté el e régen táplált nézetet, mely a szemet úgy
szólván lámpához hasonlitá. Szerinte a látást a szem 
és a látott tárgy között levő átlátszatlan közeg esz
közli. Ezen állítást a fényről utóbb képezett elméletek
nek már mintegy alapjául, csirájául tekinthetni.

Az első ki a fénytani jélenségek szoros szabatos 
magyarázatába fogott, a lángeszű Kepler volt, ki örök
becsű kísérleteivel hatalmas lépéssel vitte előbbre a 

az egész Hodrusbánya is, hogy az erdómester unoka- 
öcscse a rendőrbiztos ott a városi erdőkben favágás 
és szállítással foglalkozott, éveken keresztül 4000 km 
tűzifái szállított Schöpfertárnára s ezen 1200 frtnyi 
nyeresége volt, és egyéb erdei ügyletekkel is foglal
kozott, kitűnt, hogy a kihasználás felülvizsgálását Csiby 
akadémiai tanár a nyilvántartások, térképek és egyéb 
szükséges számadások hiányában nem teljesíthette, 
az erdő kihasználásáról rendes számadás a közgyű
lésnek nem lett bemutatva.

Eddig megfélemlítés megrettentésemre csak egyes 
izengetések és nyilatkozatok történtek, de ezután kö
vetkezett a tulajdonképeni inquisitio, junius 20-án két 
tart, tiszt jelent meg lakásomon és követelték Clement 
B. nevében, hogy azt a levelet vegyem vissza, elő
mutatták annak sértő pontjainak szószerinti máso
latát, majd a polgármester hi meg délutánra, s 
kezdődik az inquisitionalis tárgyalás, akár Arbuez Péter 
tárgyalt volna, minthogy már eddigiéiig elvoltam hatá
rozva a levelet vissza venni, a tárgyalásnál a tény
leges dolgokba nem is bocsátkoztunk, remélve, hogy 
az ügy békésen elinléztetik, s a napi rendről lekerül.

Julius elején újra megjelenik a két tart, tiszt 
lakásomon s követelték, hogy adjam Írásban nekik 
ama nyilatkozatot, mit múltkor teltem, mert megbí
zottjuk nem hisz nekik, megtettem.

Hándel V. Wankovits L. bizottsági tagok tanúsí
tása által megerősített nyilatkozatban a kérdéses le
velet visszavontam.

Julius 10-én 52/2 órakor a cseléd behoz a kapu
ról egy nagy diplomát Dr. Tóth Imrének a bősz diófa 
tenyésztőnek adományozva Tsululangkorn siami király 
által, nagy függő pecsét van rajta, és egy fekete nagy fa
keresztet diófa levelekkel koszoruzva, rajta sárga’pléh- 
ből halálfej csontokkal, Dr. Tóth Imre érdemkeresztje 
felirattal. Alig gyönyörködtünk feleségemmel 5 percig 
bennök, jön a városi rendőr, és követelte a diplomát 
és keresztet a rendőrség nevében, feleségem odaadta, 
a főkapitány őrzi, és keresi a tettest, de még mai 
napig sem találta meg.

A „Selmeczbányai Hetilap “-bán megjelent a két 
tart, tiszt ismeretes udvarias nyilatkozata, csütörtökön 
ugyanezen nyilatkozat a városi hivatalos lapban s egy
úttal a házak falain olajfestékes hirdetés „Éljen Dr. 
Tólh Imre az uj siámi udvari diófa csősz." Julius 17-én 
válaszolván a „S. Hetilapéban az este 9 órakor hoz 
be feleségem két levelet felnyitva, egyikben Sztancsay 
főjegyző másikban Kuli alkapitány egy-egy akadémiai 
hallgatóval elégtétel adásra hívnak ki, julius 18-án a 
postán jön két ily megtisztelő levél feleségem kezéhez, 
esti 6 órakor segédjeimet küldtem a megrendelt helyre.

Becsületbiróság elé állítottak párbajképtelenség 
miatt egész szombatig tartott a tárgyalás, a becsület
biróság kimondta, hogy elégtétel adás és vevésre képes 
vagyok, s jött egyúttal julius 23-án délelőtt lP/2 óra
kor az általuk fogalmazott nyilatkozat melyet aláírni 
kívántak, tapasztalatlan lévén ilyen ügyekben, azt alá
irtani, megjelent julius 24-én a „S. Hetilapéban. Pár 
napra rá egyik barátom hivat magához mint orvost 
és előadja, hogy a casino elnökéhez a helybeli lart. tisztek 
által aláirt nyilatkozat, érkezeit, melyben kilépésüket je
lentik a casinóből, ha én olt tag maradok mert elin
tézetlen becsületbeli ügyem van; mi az az elintézetlen 
becsületbeli ügy nem adott felvilágositást, de azt taná- 

magának mindinkább nagyob és nagyobb tért hóditó 
ifjú tudományt. 1604-ben kiadott nagy munkájában 
különösen a sugártöréssel, s annak több rendbeli tüne
ményeivel foglalkozik. Meghatározza, hogy a törés a 
beesési szögekkel erősebb arányban növekszik, kimu
tatja, miként töretnek a sugarak, midőn üres térből a 
földi légkörbe hatolnak . . . de a fény mivoltát illető- 
tőleg határozottan nem nyilatkozik. Utána egy kiváló 
tehetség, az éles elméjű Descartes lép föl, kit a tükrö
zés tüneményének vizsgálata ama téves elméletre 
vvzetelt, mely szerint a fény az által keletkezik és 
terjed tova, hogy a világitó test az átlátszó közegre 
bizonyos nyomást gyakorol, mely nyomás a közegben 
pillanatnyilag halad. E föltevésből azonban a fény 
visszaverődését és törését teljesen kimagyarázni a le
hetetlenségek közé tartozik, miért is segítségért egy 
enalogiához fordul, s azt állítja hogy a világító test 
gyakorolta nyomás épen úgy verődik vissza, mint 
valamely a nyomás irányában kilőtt golyó: a mi pedig 
nem egyéb mint a visszaverődés. A törés törvényének 
levezetésénél pedig fölteszi, hogy a fény a kilőtt golyó 
módjára behatol ugyan az átlátszó közegbe, de ez 
utóbbi csak a sebességnek függélyes összetevőjét mó
dosítja. Descartes tehát a fény — ha már azt golyócs
kákhoz hasonlítja — anyagnak véli; s igy elő hírnöke 
volt a Newton által fölállított kiömlési elméletnek, 
melynek nyomasztó súlya alatt oly soká szunnyadóit 
a tudomány mai álláspontjának egyedül elfogadott 
hypothesise.

A fény mivoltáról alkotott meggyőző elmélet 
fölállítása hosszú fáradozások és küzdelmek után, csak 
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csolta, ne vigyem be a szétzüllést a casinoba, hanem 
egyszerűen lépjek ki onnét, megtettem. Ezen időtő 
tői fogva a városnak 3 tisztviselője, a hol csak velők 
találkoztam kihívó tekintettel és fixáló szemekkel mér
tek végig, egész a novemberi közgyűlésig, midőn ezen 
viselkedést a főispánnak elpanaszoltam. A tart, tiszteket 
Krau-sz főkapitány szólította fel ellenem actióba. Az 
utolsó rúgást rajtam a jó collégák tették, augusztus 
vége felé levelet intéztek hozzám, melyben felszólíta
nak, hogy mondjak le az orvosi fiókszövetség alelnök- 
ségéről, minthogy elintézetlen becsületbeli ügyem van, 
s ők az orvosi közgyűlésen feszélyezve volnának miat
tam, nem mondtam le. Julius óta az utczai tüntetés 
hírlapi meghurczolástól békém volt, csak több oldal
ról hozták a hirt, hogy áthelyezésem végett a hatósági 
lépések megtörténtek.

Az 1894-ik év május hónapjában a város tanácsa 
felterjesztett a nm. Minisztériumhoz kitüntetésre, ez év 
február és márczius hónapjaiban a főispán és a v. 
tanács szintén újra ezen kitüntetés ügyével foglalkozott.

íme ez az inquisitió rövid története, mely nyu- 
galmomat, munkásságomat és feleségem egészségét 
törte meg.

A főkapitány még márczius hónapban kijelentette, 
hogy Dr. Tóth Imrét a sárga földig alázzuk meg, a 
királyi tanácsosságának vége, a polgármester ellen
ben azt jelentette ki, hogy Dr. Tóth Imrét elhajtjuk 
Selmeczbányáról.

Szeptember 29-én kézbesítették a fegyelmi hatá
rozatot, mely rám marasztaló, én elkéstem a felebbe- 
zéssel, májusban Dr. Stuller nem volr idehaza, más
részt 3 napomat elvette Dr. Tinusz a bécsi minisz
térium kiküldöttje, és hozzájárult szolgám ügyetlensége, 
ki a bepecsételt és a főispánhoz czimzetf levelet nem 
kézbesítette, Bernhardt tanácsnok nem fogadta el, 
mert majd úgy is eljön maga a főispán, s erről engemet 
nem értesített, A felebbezést a nm. belügyminisztérium 
elkésés miatt, tehát alaki okok miatt vissza vetette, 
s most kedden decz. 13-án lesz az a közgyűlésben 
publikálva. Minthogy a fegyelmi eljárást az erdőmester 
maga kérte ki önérzetből, mért nem kért a belügy
minisztériumtól a felebbezés miatt érdemleges hatá
rozatot ?!

íme előadtam a márczius óta tartó inquisitiót, 
következik az ítélet kihirdetése, s azután, minthogy 
a máglya készen áll, megégettetem, s mint kijelentve 
van elszóratom Selmeczbányáról.

És most a város inlelligentiáját, a törvényhatósági 
bizottsági tagokat meghívom az Ítélet meghallgatására 
legyen szem és fültanuja a modern inquisitió és auto- 
dáfénak, legyen tanúja a gigászi harcz lefolyásának, 
melyet a város és a haza felvirágoztatásának érdeké
bek a hasonló üldöztetésektől megrettenve magamra 
hagylak küzdeni’. Vonja le kiki a tanúságot.

De én mindennek daczára nem csüggedek el, 
mert az igaz ügynek győzni kell, a közjóért a sérel
meket elszenvedem. Éljen a haza, a haza minden előtt!

Selmeczbánya, 1898. deczember 9-én.
Dr. Tóth Imre,

m. kir. bányakerületi főorvos 
városi bizottsági tag

a legújabb időben sikerült. Newton, a physika c leg
kimagaslóbb alakja volt az, ki 1672-ben közzétette a 
fény kiömlési (emisio) elméletét, melyet kortársai a 
nélkül hogy közelebbről megvizsgálták volna, mint 
csalhatatlan tant a legnagyobb lelkesedéssel fogadtak. 
Ezen elmélet alapitója és fő védője igen finom „anyag"- 
nak állitá a fényt, mely a világitó testekből rendkívüli 
nagy sebességgel árad szét és szemünk érzékeny, ideg
hártyájához ütödvén, bennünk a fény érzetét kelti. A 
kilövelt fényanyag egészen a hajítás és a rugalmas 
testek ütközési törvényeinek hódol. Tagadhatatlan, 
hogy e föltevésből a fénytünemények igen nagy része 
megfejthető; arra azonban, hogy vele az összes jelen
ségeket kimagyarázhassuk, minden féle toldalékkal kell 
ellátnunk úgy annyira, hogy végre az egész elveszti 
azt az egyszerű jelleget, melyet egy hypothesistől joggal 
várhatunk. Newton maga is érzé elméletének gyarló
ságát, de az elért külső sikerek után föladni nem 
akarta.

Nem sokkal utobbj Newton nagyhírű kortársa 
Huyghenes fejti ki ma is alapul szolgáló nézeteit a 
fény lényegéről a rezgési vagy hullám elméletben. 
Előtte azonban már Grimaldi és Hooc, különösen pedig 
Pardies fáradoztak ezen elmélet megalapítása körül. 
Pardies e hires franczia physikus a fény elméletére 
vonatkozó nézeteit maga nem adta elő, hanem csak 
halála után láthattak azok napvilágot Ange hires mü
vében, hol a hullám elmélettel teljesen egyező meg
jegyzések fordulnak elő. A fényrezgéseket az inga len
géseihez hasonlítja, majd ismét azt mondja, hogy azok 
hasonlók ama rezgésekhez, melyek a viz fölületén ke-

Szinészet.
E szűk keretben nem lehet czélunk, hogy bírálatot mondjunk 

az előadott darabok valódi becséről. Avatatlan kezekben a legjobb 
is semmivé válik és a kevésbbé kielégítő is elfogadhbtó lesz a mű
vész lélek alakításában. A darab hibáit és a körülmények mosto- 
haságát a színésznek róni fel. . . helytelen. A színpad rendezetlen 
kicsinysége, a díszletek gyarló kiállítása, a jelmezek elégtelensége 
nem lehet alap az előadás megítélésében. Fájó, hogy a vidéki tár
sulatok „tartozik" lapjai általában ily tételekkel vannak tele!

Tagadhatatlan, hogy üres falakból várat gondolni, zongora 
mellett fényes bált képzelni igen nehéz. Húsz vitéz parancsnokát 
négy emberrel látni és orosz tábornokot bányász köpenyben, mo
solyra derítő. — Talán a gombokon levő kalapácsok azt jelezték, 
hogy messze idegenben szögeznek egy szomorú koporsót. — A 
„bevétel" rovatainak gazdag kitöltése azonban megszünteti a hiányt 
és öröm élvezet lesz a színházba járás.

A heti műsor összeválogatása és a rendezés biztossága — 
leszámítva néhány kisebb késést — csak dicséretet érdemel. Láttunk: 
látványos színmüvet (Aranylakodalom), népszínművet (Fekete rigó) 
vig idyllt (Négy évszak), operettét (Szép Heléna), bohózatot (Cou- 
lisset ur) és vígjátékot (Váljunk el.)

Az igazgató pár öntudatos játéka nem tévesztet hatást, hó
dított és mindenkit magával ragadt. — Ennek a két sokoldalú1 
Isten kegyelméből való színésznek tudása, lelkesülése bearanyozta 
az egész színpadot.

Öröm volt nézni Jeszenszkynét a mint az „Aranylakodalom"- 
ban a magyar honleánynak szabadságért lelkesülő, önfeláidozó, 
szerető nemes jellemét mutatja be. A bukott leány (Fekete rigó) 
megtérése, lelki küzdelme, utálata a bűn iránt, igazabban az élet
ben sem mutatkozik mint ennek a bűvös asszonynak művészetében 
a szenvedély hullámzása (Válljunk el), az érzelmek változatossága 
öröm és fájdalom meglepő kifejezést nyernek hangjában. Mozdulata, 
taglejtése tökéletes, bájos, csak úgy játszik a közönséggel, vele érzünk 
vele akarunk. Méltó társa volt Jeszenszky, kinek minden szava 
megfelelt a cselekvésnek és minden cselekvése összhangba olvadt 
a szerep jellemével.

Sajnosán nélkülöztük az Ígért zenekart „Szép Heléna" elő
adásában Harkányi Gizella szép iskolája, tiszta csengésű sopránja 
gyönyört lopott a szívbe és örömmel hallgattuk volna. . , zongora 
nélkül. A karról ne is szóljunk. Pelsőczy alakításaiban mi kifogá
solni valót nem találunk; csak Agamemnon ne énekelt volna! Egy 
két jól megjátszott jelenete — prodán, Saint Castol — megérdemelt 
tapsban részosité.

Általában a társulat erejébe vetett remény nem volt csaló, 
hitűnk igazra vált.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hir. Somogyi István gymn. 

tanár, lapunk belmunkatársa ma nehány napra Váczra 
utazott.

— Kinevezés. Farbaky Gyula selmeczi hohó 
segéd mérnök, mérnökké lett kinevezve az itteni kohó 
hivatalhoz.

— Házasság. Illés István selmeczi kir. kát. nagy- 
gymnasiurai tanár házasságot kötött Merényben (Szepes 
megye) Kozmann Emma úrnővel.

— Halálozás. Ifj. Pischl János, néhai Pischl 
Samu volt selmeczbányai régi polgár és vagyonos- 
magányzó legifjabb gyermeke, életének 28-ik évében 
múlt csütörtökön meghalt. A valóban szánni való 
fiatal embert, ki a budapesti állatgyógyászati taninté- 
tézetnek végzett növendéke volt, tegnap szombaton 
temették el nagy részvét mellett. Korai sirja felett megható 
beszédet mondott, Hándel Vilmos főesperes. Ott termett 
azután Laczi bandájával és könnyet fakasztólag húzta 
el az örök szép danát a falu rosszából „Jó lesz ottan 
megpihenni, oda lenn már nem fáj semmi." A szegény 
ifjú égő életfájdalmait a csöndes, néma sir fogja 
ezentúl takarni.

— Horváth Béla főispánunk holnap hétfőn este 
érkezik városunkba és elnökölni fog a keddi törv. hat. 

letkeznek, ha sima tükrére követ ejtünk; továbbá 
határozottan kifejezi, hogy a fény az éter successiv 
hullámai által terjed, miként a hang a levegőben, 
Huyghenes előtt tehát már többen voltak, kik helyes 
fogalommal bírtak e tárgjról. Nem is állitá ő, hogy 
elmélete minden izében uj és eredeti, sőt maga mondá 
hogy ismerte Pardies kéziratait, s előmunkásainak nézeteit 
figyelmére méltatta és sok irányban rájuk támaszko
dott. S ha mégis Huyghenest nevezik a hullámelmélet 
megalapítójának, ez onnan van, mert az ő keze között 
fejlődött ki e tan valóságos elméletté, azaz olyanná, 
melylyel az összes ismert fénytünemények egyszerű 
világos megoldása lehetséges lön.

Huyghenes támaszkodva Rőmer fölfedezésére 
alapul elfogadja a fény successiv terjedését, még pedig 
oly formán, hogy a világitó test minden egyes részecs
kéje alá van vetve a rezgő mozgás és a rugalmas 
golyók ütközési törvényeinek. Szerinte a fény aképen 
támad, hogy a világitó test rezgésre indítja a mindenütt 
elterjedt, véghetetlen finom, súlytalan és rugalmas kö
zeget, az étert, mely a hullámmozgás törvényei szerint 
pontról-pontra terjed tova. A leb részecskéi, a hullám 
terjedési irányban valamint az erre merőleges irány
ban is rezegnek : azonban csak a keresztrezgések hatnak 
fényinditólag, miért is a fény: a lebnek roppant gyors 
keresztrezgésében áll.

A végzett kísérletek Huyghenes elméletével oly 
szép öszhangzásban voltak, hogy méltán várhatta, mi
szerint hypothesise közelismerésben fog részesülni, és 
hogy a tudományokra oly mozgalmas korban minő a 
17-ik század második fele, rövid idő alatt fényes ered- 

bizottsági ülésen. Főispánunk kedden d. u. 5—7 óráig 
fi gad a tőispáni lakban. A közgyűlés melynek tárgy
sorozatát a múlt számunkban közöltük, érdekesnek 
ígérkezik és épp ezért'kérjük a t. biz. tagokat, valamint 
a t. közönséget is, hogy azon mentül többen jelen
jenek meg.

— Bucsuestély. E hó 5-én a városi vigadóban 
bucsupohárra gyűltek össze a dohánygyár tisztviselői 
és altisztéi; Strócz Lajos, a fiumébe kinevezett osztály
vezetőtől búcsúztak el, ki e hó 7-én el is hagyta vá
rosunkat. Szerencse kisérje uj otthonában ’.

— A budapesti polgári dalkör ünnepélye fé
nyesen sikerült. A 25 éves jubilláns ünnepen, mint azt 
múlt számunkban megírtuk városunkból is többen 
vettek részt és nem győzik eléggé dicsérni és elismerni 
a budapesti daltársak vendégszeretetét. Az ünnepély
hez üdvözlő sürgönyt küldött Szitnyai József polgár
mesterünk, mint a helybeli polgári dal- és zenekör 
elnöke és lapunk szerkesztősége. Mindkét üdvözlő sür
göny éljenzéssel és nagy tetszéssel lett fogadva. Ré
szünkről, a midőn köszönetét mondunk, városunk beliek
nek annyira szives vendéglátásáért, egyben újból igaz 
szívből kívánjuk, űogy e derék, velünk immáron benső 
barátságban álló dalkör viruljon!!

— Vadászati gyakorlat decz. hó 4-én. Egész 
nap tiszta, derült idő volt, és majdnem tökéletes szél
csend uralkodott. A vadászati gyakorlat a selmecz
bányai erdögondnoksághoz tartozó tópataki kincstári 
erdőkben folyt le. Reggel a legnagyobb reményekkel 
eltelve fuklaltuk el állásainkat a Szkalka, Horné és 
Dőlne Pázsit erdőrészekben eszközölt első és második 
hajtásban. A fiatalalosok között elhúzódó széles erdei 
utakon mindenütt friss vaddisznó nyomok és túrások 
mutatkoztak. A hajtásokban azonban mindössze csak 
egy öreg suta veretett fel. A vaddisznók a legnagyobb 
valószínűséggel még az előző éjjel átváltottak a dob- 
ronyai községi erdőbe. A harmadik hajtás a Volarszká- 
ban folyt le. Itt is mindössze egy nyúl és három császár
madár jött a vadász vonalra. A negyedik hajtás a 
Zsliebkében volt minden eredmény nélkül. A vadászat 
rendezői Ambrózy Román és Szabó Kálmán akad, 
hallgatók voltak. Az első hajtásban felveri vén sutát 
Albx'ich Gyula akad, hallgató lőtte le. Nagy vott a 
meglepetés, a mikor a tópataki korcsmánál a sutát 
jobban szemügyre vettük. Egyik akad, hallgató ugyanis 
felfedezte rajta, hogy féldiónyi nagyságú agancs dudo- 
rodásai vannak. A suta homlokcsontját lefürészelve, 
és a bőrtől letisztítva tisztán lehetett látni hogy az 
agancs képződés helyén mogyoró nagyságú csont kinö
vések vannak. A mindenesetre ritka jelenségnek mond
ható homlokcsont az akad, vadászati gyűjteményben 
helyeztetett el.

— Uj vidéki lap. „Korpona és Vidéke" czim alatt 
uj vidéki lapot indítottak Korpona szomszéd városban 
Jeszenszky Gusztáv szerkesztése mellett. A lap czéljai 
mindennek előtt a magyar szellem terjesztése és a 
magyarosodás előmozdítása. Már csak e nemes törek
vésénél, fogva de máskülönben is örömmel üdvözöljük 
ezen uj lapkóllegánkat és annak pártfogását részünkről is 
csak a legmelegebben ajánlhatjuk annál is inkább, mert 
valóban jeles munkatársak verődtek össze egy szép 
magyar nemzeti czél eléréséért.

— Állatbiztosítás. Egy igen praktikus, jó eszme 
nyert immáron aiakot az állatbiztosítási részvénytár- 

ményeket hoz létre. Azonban a szép elméletre mind 
ezek helyett mellőzés sőt igazságtalan támadások vártak. 
Csak a múlt század közepén akadt a hullám elmélet
nek egy hatalmas pártfogója, a legnagyobb német 
mathematikus: Euler személyében, ki inkább csak 
mennyiségtanilag vette tekintetbe, s a Newton elméle
téből folyó következetlenségeket mutatta ki. A jelen 
század elején azonban Joung, Malus, Aragó és Fresnel 
szózata ledöntik a newtoni tekintély bástyáit és egy 
uj korszakot, a hullámelmélet korszakát nyitják meg.

E hypothesis szolgál az összes fénytani jelenségek 
értelmezéséhez, s ez képezi a talajt, melyen a légkör 
csodás tüneményei megfejthetők. A légkör fénytüne
ményei eredetöket egyáltalában a napnak köszönik, 
melynek sugarai mindent megvilágítanak, mi hatás
körükbe esik. A hozzánk érkező fénysugarak a vissza
verődés és sugártörés általános törvényei alá esnek és 
mielőtt bennünk a fény érzetét keltenék, e befolyások 
következtében rajtok oly féle változások történnek, 
melyek a legérdekesebb fénytünemények okait rejtik 
magukban. Valóban légkörünk igen sok szép és nagy
szerű jelenség színhelye. Némelyikök, mint a tiszta ég
bolt kék színe, vagy az alkonyat pompás szinváltozatai, 
annyira megszokott mindennapi dolgok, hogy alig jut 
eszünkbe kérdeni, miért kék az ég? honnan ered az 
esthajnal bíbora? Másokat ismét ritkán van alkalmunk 
látni, részint mert tényleg gyéren jelennek meg, részint 
pedig mert nem oly könnyen vehetők észre; és ha 
mégis nagy ritkán ilyet látunk, megcsodáljuk és . . . 
elfeledjük. —i. 
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saság megalakulásával. Városunkban is lesz ezen életre 
való vállalatnak képviselete és az előző intézkedések 
megtételére derék állatorvosunk, Fodor József lett fel
kérve ki e megtisztelő megbízatást el is fogadta. 
Hontvármegye és Selmeczbánya területére nézve 
Zmeskal Z. lett megbízva a főképviselettel, ki nehány 
nap előtt ez ügyben városunkban időzött. — Az állat
biztosítás (lovak, ökrök, tehenek és más szarvasmarhák 
élet biztosítása) czélja az, hogy igen csekély díj fizetés 
mellett a biztosított állat esetleges elhullása után a 
biztositó tulajdonos megkapja a kártérítést. A részle
tesebb módozatokról legközelebb fogjuk t. közönségün
ket értesíteni.

— A „Vendéglősök Lapja“, mely már a XlV-ik 
évfolyamát éli, hazafias lelkesedéssel munkálja és kép
viseli a vendéglősök, kávésok és azok alkalmazottjainak 
érdekeit. Hasznos szakközleményeit a legjelesebb írók 
írják, s nemcsak a vendéglősöknek nélkülözhetlen or
gánuma a „Vendéglősök Lapja" hanem a nagy
közönségnek is tanulságos közleményeket hoz. A lap 
előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyed
évre 1 frt 50 kr. mely a kiadóhivatalba, Budapestre 
VII. Akáczfa-utcza 3. sz. alá küldendő. Mutatvány
számokkal szívesen szolgál Ihász György szerkesztő és 
kiadó.

— Klittcsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Sak furcsa, hogy még most is vannak zemberek, kik szeret

nének komandirozgatnyi is nem zértenek hozzá, sem nem tudják. 
Hej, bo prisszam, szeginy zember is észreveszi, ki érti ehhez és 
ki nem zérti.

De sak még furcsább az, mikor porezióval zembereket 
fizetünk és ezek még zellenünk dolgozzák s nem a mi javunkat 
zakarják elérnyi.

És sak a legfurcsább az, mikor zolyan zember akarja pove- 
dálni valamit, a ki nem zérti semmihez és ezt még a szegény 
Náczkó is tudja.

Ha hajnalkor a klopacska szólalja magát, gondolom sokszor 
temetisre hi, pedig — sak a bányába kell mennyi.

Az én gyönyörű fürtös szip zasszonyom zakkor szeret leg
jobban, ha józan vágyom ... de ez ritkán fordul elő.

Pedig az én szip zasszonyomat nem adnám semmiért . . . 
sak az az átkozott „írunk" ne volna, mit bányászminiszternek 
lehetnye megsziintetnyi.

Zenyim tovaris, a Viszkocs Janó povedálja, hogy zujságban 
olvasta, hogy lesz minister válság. Nekiinknek nem kell minister 
válság, de olcsóbb és jobb — kenyér.

Jó, hogy nincs van járványkórház. Szeginy beteg hlapeso- 
komat oda vitték volna . . . zigy pedig kigyógyulta magát.

Zostoba fejemmel sak zasztat gondolom, hogy mostani zálla- 
pot nem tarthatja mágát sokáig. De a kmotor zasztat povedálja 
hogy zostoba vágyom zennyit beszélnyi és takto hallgatnyi fogom 
a jövő hétig. Addig is : „Pohvalen !“

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

alföldről hozott, teljesen hízott 
fiatal sertéseket árusítok.
Tudakozódhatni hentes üzletemben.

Kiváló tisztelettel

Barth Antal,
hentesmester.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: I£U.I>AI*EST, Ai:<Irássy-nt 29. (I. em.) 

Raktár: 15ÉCS, I., Seilergasse 1. szám.

A „S2AKDKIK” ezüstará-gyár, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
•£££" ni i hl <1 e n ii e in íí e z ü s t á i* íi t, 

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

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

pipere-tárgyakat, stb. stb.

SHÍGER VARIÍÍMÍÉPEK szerkezete s kivitele mintaszerű.
SISfCJJEIB VAKKÓ<SEIPEK nélkülözhetetlenek a háztartásban s iparnál.
SINCHER VARRÓGÉPEK legjobban elterjedve minden gyári üzemnél.
SIlíffCJESS VARIWlálFEK munkaképesség és tartósság tekintetében utol

érhetetlenek.
SIMCJEK VAKBOOÉEEK legalkalmasabbak a divatos miihimzésre.
SINGHTR VARRÓGÉPÜK tehát a legjobbak és leghasznosabbak.

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

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

kitűnő tisztelettel
Weisz Ignficz.

A lavina.
Megindult és gördül a lavina egyre, 
Áldozatát itt is, ott is összeszedve.
Nincs kegyelmes ur már, sem rengeteg férfi, 
A kit e lavina mentébe nem éri.
De ha megérdemli ... Ki fogja sajnálni ? ? 
Kinek bizodalma fog csak jobbra válni ? 
Mint az ezer, oh nem, millió népnek szive, 
Ki lesz majd ezentúl az igaznak hive. 
Gördülj hát lavina, temesd alá mindazt, 
Mi ennyi embernek adhatott vón vigaszt!! 
Gördülj rá a csúfra, az átkozott roszra;
Ne kímélj meg senkit, ki eztet fokozta . . . 
Oh de egyet kímélj, jó magyar hazánkat, 
S őket, kik hazánknak oszlopi valának.
Ne sodord el őket! Mi marad majd nékünk ? ? 
Mint keserűn hulló, búslakodó könnyünk.

A közönség köréből.

Vrba Péter unokámat keresem.
Vrba Péter 18 éves, született Hatvanban, kita

nult szabó, néhai Vrba Mihály, volt posta- és táviró- 
tiszt fia, utoljára Zemplén-megyében tartózkodott, f. 
é. augusztus óta eltűnt és nyomára jönni nem tudok. 

Mint az eltűntnek elhagyott öreganyja, azon 
kérelemmel fordulok ez utón mindazokhoz, kik Vrba 
Péter unokámnak hol tartózkodásáról netalán tudo
mással bírnának, hogy azt velem közölni kegyesek 
legyenek.

Özv. Vrba Rozália.

Bucsuzás.

Mindazon ismerőseimnek, kiktől személyesen el
búcsúznom körülményeim nem engedtek, ez utón mon
dok Isten hozzádot.

Strócz Lajos,
m. kir. doh. jöv. gyártás 

osztályvezető.

Igen alkalmsak karácsonyi ajándékul.
Folyton növekvő forgalmunk, minden kiállításon való kiváló kitüntetések, a gyárnak több mint 
40 évi fennállása s az a világhír, melyre gépeink szert tettek, legbiztosabb és legteljesebb 

kezesség azok jóságáért.
Díjtalan oktató tanfolyamok a divatos miihimzésben is.

TIkx® Síxxg'ex CL o. x. t.
Iteszterczebánya, Kossuth Eajos-utezu 14.

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

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

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

lásról maradok
kiváló tisztelettel

A még raktáron lévő női kabátok 50 %

1 vég 30 rőfös vászon ................................. . 340
1 » 30 „ kanavasz ............................ . 3-45
1 30 „ , jobb ........................ . 4-10
1 n 30 „ „ I lejobb .... . 5-70
1 teljes parget ruha...................................... . 1-08
1 » n „ jobb ............................ 2-—
1 „ legjobb........................ . 250
1 130 cím. széles fekete finom szövet ruha . . 330
1 130 bordo „ „ „ . . 3-30

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

1 120 ctm. széles női poszto ruha....................... 3 50
1 90 , „ „ szövet .............................. 2’25
1 ágy garnitúra 4 50-től feljebb
1 ablak függöny (2 szárny) 1-80-tól feljebb
1 T2/4 Szmirna szőnyeg 7-—tói feljebb
1 16Á » » 9.—tói ,
1 16/4 Manilla „ 4‘—tói „

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

pénzért jót és szépet vehetni.
a bevásárlási áron alul árusittatnak.
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Ikarsz szép, finom, tartós és olcsó karácsonyi ajándékot

I

vásárolni ? ? Ma igen, akkor siess

Heider Emil-féle Morva- 
Schönbergi vászon.

Nagy nyakkendő választék 
igen olcsó árakban!

Szőnyeg raktár!

Karmantyúk és női sipkák!

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

Feltűnő olcsó árak! — Tartós, kitűnő áruczikkek!

eisz Adolf nagy áruházába Selmeczbányán. (Deák F erencz-utcza)|
. -=^.------------------------ X

Egy jó karban lévő pedálos Schunda-féle

olcsón eladó. — Hol? Megmondja a kiadó
hivatal.

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

alföldről hozott, teljesen hízott 
fiatal sertéseket árusítok.

Tudakozódhatni hentes üzletemben.

Kiváló tisztelettel

Teleki Antal,
hentesmester.

üj 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
a,aSy és kis elárusitás melletti bor, palaczksör, 

pálinka és likőr árudát rendeztem be,

a melyben a legolcsóbbtól a legfinomabb minőségig terjedő bort és 
palaczksört, valamint a legekszkvizitebb likőröket, rumot és konyakot 
tártok raktáron. — A legnevezetesebb bevásárlási forrásokkal való 
összeköttetésem egyrészt, másrészt pedig azon tántoríthatatlan 
üzleti elvem, hogy csak a legjobb minőségeket, a lehető legolcsóbb 
arakon 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.
Kitüntetve 12 arany és ezüst éremmel.

ADLER és GOLD
KASSA

SZERB. KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓK.

havanna-rum 
mely évről-évre növekedő kelendőség
nek örvend, a legjobb körökben, 
valamint az összes háztartásokban 
mint különlegességü

THEA-RUM
használtatik.

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

1 r literes üvegekben
1

2 99 99
1

4 99 99

töltött

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

kiváló tisztelettel

Adler és Gold
szerb kir.

udvari szállítók.

A legjobb s legolcsóbb TH
EA

-R
U

M
.

Felette olcsó
bútorok 111

Butorraktáramban, miután ezen üzletágamat 
szándékom van abban hagyni, különféle bú
torok kaphatók bevásárlási áron jóval aluli 
árban.

Tisztelettel

Kachelmann Gáspár.

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

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

Függő, 
asztali, 
zongora, 
irodai és 

üzleti 
lámpákat 

csakis
Ditmar és 
Brünnertől 

tartok 
a 

legújabb 
égőkkel.

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

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

Stark Mihály,
üveg- és porczellánáruház tulajdonos.

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

felhívjuk a t. olvasó közönség becses figyelmét.

íivegr-, porcelán-, lámpa- .tűkön- és lxéx»x»£il<:tá>x»a>
Selmeczbánya.

Ajánlja a n. é. közönség becses figyelmébe a terasszon lévő, újonnan 
berendezett dús raktárát, mely áll: porczellán és fajancze asztali-, kávé- és thea- 
készletekből; feketekávé (mokka) szervizekből; színes és kristály, festett és vésett, 
sörös, boros és likörös készletekből; a legújabb gyártmányú asztali, függő, sálon, 
irodai és üzleti lámpákból; aranyozott és diófa rámás tükrök és képekből; ablak 
függöny rámákból; hajlított faszékekből, vas mosdóasztalokból, toilette- és thea- 
asztalkákbó!; 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.

mert 
hogy 
által

A Városi Vigadó
oly helyiség, mely a sürü látogatást csakugyan megérdemelné, annál is inkább 
annnak bérlője Winterstein Sepnát 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.

• •

Bogya János vendéglős 
éttermében.

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

rendelkezésére.
_ r

Buxbaum László, Órás

(Deák Ferencz-utcza, Ollik-féle ház).

Ajánlja karácsonyi ajándékok bevásárlására 
nagy választékú

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

Javítások
jól és jutányos díjazás

mellett eszközöltetnek.

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

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

gj Karácsonyi
ajándéknak

semmi sem
lehet alkalmasabb egy

r

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

Kiváló tisztelettel

Picéin Alajos.

Cserny József
szabó-üzlettulaj donos

ajánlja dúsan felszerelt

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 
karácsonyfa-díszeit, finom lepecsételt palaczk dessert 
borait. — Megrendelésekre:
különféle sütemények, torták, diós 

és mákos kalácsok s patkók
olcsón készittetnek.

^í'ih múlandó becsit holmit, de 
könyveket, még pedig 

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

JToergjes Á. özv. és JFia.

Daubner János
vendéglőjében

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

Pontos, előzékeny kiszolgálás I
Jutányos árak!

farácsonyi 
ajándékul 

ajánlom a n. é. közönségnek a 
Főtéri üzletemben kapható követ-

Í
™ kező árukat: — Legújabb divata 

női kalapok, finom karmantyúk, 
agssaw szőr sapkák, gallérok, téli kez-

4

7

tyűk, kendők, gyermek ruhák és 
kabátok, kötények, fehérnemüek, 
téli czipök és valódi orosz sár- 
czipők, gyermek játékok, finom 
albumok, emlékkönyvek, hímzett 

I szivar- és pénztárczák, legyezők, 1 báli keztyük és czipök, párisi 
I illatszerek, férfi kalapok, nyak- 1 kendők, Jager-ingek és e szakba B vágó árukat mind gazdag vá- 
■ lasztekban. Kjtünő tisztelellel 

P Herczog M.
Feltűnő olcsó árak!

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

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

1 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.

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

Tibély Ágoston örökösei czé&
Selnieczen a legrégibb rőföskeres- 

kedés és nagy divatáru-üzlet.

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

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

pipere áruk.

■*•***•* a. ki I W-XAV!9 2- V JLLi

Van szerencsém a n. é. közönségnek b. tudo
mására hozni, hogy üzletemben mindennemű arany
ezüst tárgyak dús választékban

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

Kiváló tisztelettel
N ovák József ékszerész és aranyműves.

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

mellett. Nagybecsű pártfogását kérve vagyok
Mély tisztettel

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


