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E I. Ö F I Z E T É S I Á K A K :
csak a „Selmeezbányai Hetilap": az „Otthon" szépirodalmi havi füzettel:

Egy évre......................................... 4 frt. Egy évre..............................6 frt — kr.
Fél évre......................................... 2 „ Fel évre............................. 3 „ „
Negyedévre.....................................1 ,, Negyedévre......................1 „ 50 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhiv.-bán és JoergesA.özv. és fia könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapitott dij 

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

--------- Megjelen minden vasárnap. —■*

Ünnep után.
Az ünnep elmúlt, de hatása nem ; úgy érez

zük, mintha ama magasztosult érzés, melyet 
bennünk a honvédszohor leleplezési ünnepe föl
keltett, szemernyivel sem fogyott volna meg s 
mit sem vesztett erejéből s a reá következő 
napok nem is váltak a szó átvitt értelmében 
hétköznapokká, hanem magukon viselik az ünnep 
jellegét s átragyog rajtuk még mindig október 
nyolczadiki hazafias ünnepünk fénye.

Nem is lehet ez másképen, hisz ős bánya
városunk kegyelete azt az ősi szellemet vará
zsolta elő a múltból, a mely már annyiszor adott 
újból életet, újból erőt a magyarnak: a haza
szeretet szellemét, e magyar haza iránti rajongó 
szeretetét.

Miként Márczius idusán mindannyiszor meg
esküszünk a „magyarok Istenére", úgy tettünk 
esküt, fogadalmat ez ünnepünkön arra, hogy ezt 
a hazát szeretni, a védelmében elesett vértanuk 
emlékét tisztelni, az életben iparadtakat pedig 
becsülni fogjuk mindenha. Együtt fogadtuk ezt 
városunk első tisztviselőjével, ünnepi szónokunk 
egyikével, kinek amaz ünnepies fogadaJmu sza
vai még most is fülembe csengenek, hatásukat 
még most is erezem: „E szentélylyé avatott he
lyen, az Ur szabad ege alatt, a magyarok Is
tenére fogadom, hogy megbízó közönségem akkép 
fogja gondozni a hálás kegyelet s a hazafias 
áldozatkészség ezen alkotását, miként a szülő 
édes gyermekét gondozza, úgy általam, mint 
hivatali utódaim által mindent el fog követni, 
hogy az, mint a nemzet ereklyéje s mint e város 
ékessége végiglen hirdesse a nagy idők emlé
két és hogy mindenha ébren tartsa a hazasze
retet szent érzelmét népünk szivében, édes lia-

Egy csók.
(Angolból.)

— A „Selmeezbányai Hetilap" tárezája. —

Hideg, zivataros novemberi este. Az eső áztatott 
országúton egy fáradt férfiú halad. Köpönyeggallérját 
felhajtotta, kalapját a szemébe húzta, úgy mendegél 
már két óra óta, amióta a várost elhagyta. Menedék
helyet keres, de sehol egy kunyhó, amelyben meg
húzhatná magát. Már-már kidől az éhségtől és fárad
ságtól, amikor gyönge mécsvilága szűrődött ki az éjsza
kába. A vándorló meggyorsította lépteit és hamarosan 
el is érte a házikó ajtaját. Bekopogtatott. Nagy, ter
metes férfi nyit ajtót és ridegen rászól a bebocsáltatást 
kérdőre:

— Mi az ? Mit akar itt ?
— Egy íalat kenyeret — éhen halok!
— Kenyeret? Dolgozzék, vagy a kutyáimat szó

lítom !
A vándorló nagyot sóhajt, azután folytatja az 

útját. Szeme fénylik, mint az őrülteké, ajka idegesen 
rángatózik, ujjai görcsösén összehuzódnak. Egyszerre 
csak gyönge nesz üti meg fülét: egy kerékpár gördül 
az országúton.

A vándorló egy bokor mögé rejtőzik s onnan 
nézi az egyre közeledő kis lámpást . . . Amint egészen 
közelébe ér a magányos kerékpáros, előugrik és útját 
állja. Egy fiatal ember ügyesen lesiklik a gépéről s 
kedélyesen szól:

— Az ördögbe honnan került elő? Szerencse, 

zánk üdvére s Urunk Királyunk dicsőségére! 
jsten engem, Isten minket, úgy segéljen!"

Mintha nem is a minden szentet, a múltak 
kegyeletét, tiszteletét lerombolni akaró XlX-ik 
század, hanem az eszményült XV., vagy XVIII. 
század végfia szólana hozzánk e kegyeletes, 
hazafias szavakban. Formáját, tartalmát amaz 
eszményibb korból vette kitűnő szónokunk, év
századok előtt élt hivatali elődeitől örökölte, de 
fogadalmának tárgya, a haza és szabadságsze
retet emlékjele: a szobor, mely azt jelenti a 
költőként világgá:

„Tied óh hon szivünk lángja, vére, 
Ez van írva fogadalomképen

Koszorúink minden levelére.’1

a szent emlékjel a miénk, itt van városunk egy 
közterén.

** *
Az ünnep lefolyásáról itt számolunk be. — A 

házak már szombat délután fel voltak lobogózva és 
a koszorúk nagyobb része látható volt a kirakatokban. 
- A rendező bizottság még szombat délután ülést 
tartott és a programmot teljességgel megállapította. — 
Ugyancsak szombaton este volt az ismerkedési estély 
a városi vigadóban, melyen vendégeink és közönsé
günk közül is számoson vettek részt. — Felköszöntő
ket mondtak: Szitnyai József, Szabó György rima
szombati polgármester, Brolly Tivadar pozsonyi pol
gármester, Sztancsay Miklós főjegyző, Jákó Gyula 
főmérnök és Vörös Ferencz tb. főjegyző. — Az estély 
folyama alatt lapunk múlt vasárnapi ünnepi száma 
lett a vendégek közt kiosztva és általános tetszést 
aratott. A társaság az éjjeli órákig volt együtt. —

Vasárnap, október 8-án már hat órakor reggel 
12 mozsárlövés jelezte az ünnepi nap kezdetét és alig 
volt délelőtti fiz óra, daczára a hideg, esős időjárás
nak, már gyülekeztek a szentháromság és a városház 
előtti téren, hol azután csakhamar megtörtént a sora- 
kozás és 11 órakor az ünnepi levonulás az Erzsébet., 
térre a legnagyobb rendben történhetett meg. — A 

hogy lassan jártam, mert különben mindkettőnknek 
sebészre volna most szükségünk.

— Felakartam Önt tartóztatni!
— No lám és miért ? — kérdezte a kerékpáros, 

a vándorló arczát vizsgálgatva.
— Segítenie kell rajtam; — szólt most a vándorló 

és fenyegető mozdulattal emelte fel botját.
— Itt keres segítséget, az országúton ?. 

. — Itt vagy akárhol, mert éhen halok!
— Az Istenért! íme ez a pénzdarab ... de pénz 

nem segít most magán. Táplálékra van szüksége s azt 
csak a városba találhat Lássa én oda tartok, ahol az 
a két torony feketéllik. Templetonak, a békebirónak 
jószága az. Ismeri őt ugy-e, de nem kell félni tőle. Én 
előre sietek s mire oda ér, valamit készítettünk a 
számára.

A fiatal ember folytatni kezdte útját, a vándorló 
azonban vállára ütött.

— Megértett ugy-e ?
— Igen, de . . .
— De?
— Ki az a Templeton, akiről éppen beszélt. 

Templeton Róbert, a híres építész?
— Igen.
-—• Rokona ő önnek?
A fiatal ember egy pillanatig csodálkozva nézett.
— Nem, nem rokonom éppen; — mondotta 

aztán: egyelőre még nem az. De rövid időn belül az 
apósom lesz.

A vándorbot a földre zuhant. Mialatt a vándorló 

menetben az elemi iskolás gyermekek, a lyceum és 
gymnasium ifjúsága, a bányaiskolai tanulók, az akadé
miai hallgatóság, a dalkör, a 48-as honvédek, a gyö
nyörű koszorúkat vivők, az összes hivatalok tisztikara, 
az idegen küldöttségek, nagyobbrészt pompás disz- 
magyar ruhában, az ide való összes egyesületek, tár
sulatok lestülefileg, a kötő- és szövőgyár, czipőgyár, a 
hodrusbányai temetkezési egylet külön zenekarral, a 
teremtőtárói bányászok középkori diszöllözetben lévő 
zászló vivővel és gyönyörű zászlóval és a belvárosi 
kincstári bányászok nagy küldöttsége vett részt. Meg
közelítőleg négyezerre lehet tenni azoknak a számátf" 
akik részt vettek abban a festői és impozáns menet
ben, a milyen aligha vonult le még Selmeczbánya fő- 
utczáján.

Tizenegy óra múlt, mikor a menet a lepel alatt 
lévő szoborhoz ért. Az Erzsébet-tér igen szépen fel 
volt díszítve, A rend mindenütt példás volt. A szobor 
körül a koszorúk vivői foglaltak állást, mig a szoborral 
szemben az idegen küldöttek és mellettük a 48-as 
honvédek, oldalt pedig félkörben a hölgyek állottak. 
A selmeczi polg. dalkör az „Isten áld meg a magyart" 
énekelte és vele énekelt a sok ezernyi főből álló 
ünneplő közönség. Ezután a dalkör Bachrathy József 
karmester vezetése mellett Huber szabadság dalát 
énekelte még pedig igen szépen. A zugó éljenzés 
csillapultával az emelvényre lépett Király Ernő az 
ünnepi szónok és egy magvas, történelmi visszapillan
tásokban gazdag, nagy hatást elért beszédet mondott, 
mely alatt a szoborról lehullott a lepel és a lelkesedés 
szülte éljenzés csakugyan szűnni nem akart. Erre 
Szitnyai József polgármester vette át gyönyörű beszéd 
melleit a város megbízásából a város gondozásába a 
szobrot, szavait azzal fejezve be: „hirdesse a nagy 
idők emlékét s hogy mindenha ébren tartsa a haza
szeretet szent érzelmeit népünk szivében, édes hazánk 
üdvére s Urunk Királyunk dicsőségére! — Isten engem, 
Isten minket úgy segéljen." A viharos éljenzéssel foga
dott beszéd után Vörös Ferencz szavalta el Abai Ottó 
alkalmi ódáját gyönyörűen, nagy hatással, mely sza
valat magával ragadta az egész közönséget. Ezután 
Huszlh Aladár az akad, ifjúsági kör elnöke mondott 
tartalmas beszédet,' lelkesedéssel, fiatal tűzzel, mely 

utána nyúlt, a fiatal ember felkapott a gépére és tova 
sietett. Vissza is szólt:

— Ne felejtse hát a két tornyocskát. Jót állok, 
hogy tisztességes vacsorát kap . . .

Templeton Róbert, a híres építész, gondolatokba 
merülve ült könyvtárában. A szomszéd szobából a 
leánya éneke hangzott. Az ének eszébe juttatta Tem- 
pletonnak. hogy milyen nagy nap van ma. Franklin 
Warold eljön, hogy elvigye a leányát, vagyis annak 
»igen«-jét. Franklin Waroldnak azonban egy történetet 
kell előbb megtudnia. Templeton nem tudta, hogy 
miképpen adja tudtára azt.

Kopogtattak. Franklin Warold belépett.
-— Ön a válaszomért jött ?
— Igen.
— Hol van Clarice? Jelen kell lennie, hogy meg

hallja azt, amit önnek elmondandó vagyok . . .
Clarice kevéssel utóbb bejött s a két férfiú cso

dálkozással fogadta:
— Te sírtál, gyermekem ? — mondotta Templeton.
— Igen; -- válaszolt Clarice; — egy szegény 

vándorlót vendégeltem meg. Warold akarta igy; s az 
a szegény ember oly különös módon köszönte meg azt.

•— Gyermekem, folytatta most Templeton; — 
hallgasd meg azt, amit mondani fogok. Az én történetem 
az és a tied is . . . Nem ifjúságom harczait akarom 
nektek elmondani; nem is rólam lészen szó, csak rólad 
Clarice ... Te nem vagy az én leányom!

Clarice felsóhajtott.
— Nem a te leányod?
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gyújtott és viharos éljenzések törtek ki utána. Ezután 
a koszorúk lettek elhelyezve.

Koszorúkat helyeztek a szoborra: a 48-as köz
ponti bonvédegylet, Esztergom vármegye, Debreczen 
sz. kir. város, Kolozsvár sz. kir. város, Zólyom város, 
A r. kath. nőegylet, Az ág. hitv. ev. nőegylet, Az izr. 
nőegylet, A bányászati és erdészeti akadémia tanári kara, 
A m. kir. felsőbibertárói bányahivatal tisztikara, lovag 
Berks Róbert a Geramb unió képviselője, Farbaky István 
orsz. képviselő, A iyceum tanári kara, A bányászati 
és kohászati egylet, Az eperjesi ref. theologia ifjúsága, 
A selmeczbányai hírlapírók, A szandriki ezüstáru gyár, 
A selmeczbányai vadász egylet, Az akadémia ifjúsági 
kör, Az ág. ev. Iyceum ifjúsága, A selmeczbányai dal
kör, A r. kath. gymnasium ifjúsága, Az önkénles tűz
oltó egylet, A selmeczbányai polgári kör, A bánya- 
iskolai tanulók, A selmeczbányai kereskedők társulata, 
A selmeczbányai kereskedő ifjak társulata, Az elemi 
iskolai tanulók, A selmeczbányai vegyes iparlársulat. 
A selmeczbányai mészáros ipartársulat, A munkás 
segélyegylet, Az iparos ifjak, Magyar kir. dohánygyár 
munkásai, Hodrusbányai temetkezési egylet, Kötő- és 
szövőgyár munkásai, A selmeczbányai czipögyár mun
kásai, A hodrusbányai teremtőtárói bányamunkások, 
A Pachertarói bányamunkások, Selmeczbánya város 
közönsége és Bélabánya testvér-város közönsége. Pusz- 
tay Antalné sz. Balogh Sári is helyezett egy forgács
ból művésziesen készült koszorút a szoborra még az 
ünnep kezdete előtt. — A szebbnél-szebb koszorúk és 
azok feliratos szallagjai a selmeczi kegyesrendiek házá
nak e czélra átengedett egyik szobájában őriztetnek meg.

A koszorúk letevése alatt a legmeghatóbb jelenet 
volt, midőn Nagy Pál nyugalmazott esperes volt 48-as 
honvéd a 48-as honvédek nagy cserkoszoruját tette 
le megható rövid beszédet mondva ; a legnagyobb lel
kesedést szülte pedig, midőn Jezsovils Károly lyceumi 
igazgató a tanári kar koszorúját tette le ezen szavakkal: 
(a szoborra mutatva) „Ti nyugosztok .... Mi résen 
állunk!" Ezután a dalkör elénekelte még a szabad 
hajdú dalát és a közönség oszladozott.

A város közönségének hazafias meghívására több 
törvényhatóság, város és hazafias egyesület küldötte el 
képviselőit ünepünkre.-------Barsmegyét Berks Róbert
cs. és kir. kamarás és Kachelmann Károly, Esztergom 
vármegyét B. Szabó Mihály főjegyző, Reviczky Győző 
és Perényi Kálmán főszolgabirók, Pozsony vármegyét 
Pelhőcz Jenő főjegyző, Szabolcs vármegyét Kállay 
Leopold, Dr. Mezőssy Béla, Haas Mór, Beniczky Miksa, 
Batla Ignácz, Zólyom vármegyét Ferenczy Ödön főjegyző 
képviselték. Debreczen város Király Gyula tanácsos és 
Aczél Géza főmérnök, Kolozsvár Feilitsch Arthur báró 
orsz. képviselő, Pozsony Brolly Tivadar h. polgármes
ter, Esztergom Maiina Lajos polgármester, Körmöcz- 
bánya Szmetanovits József főjegyző, Léva Bódogh Lajos 
polgármester, Losoncz Wagner Sándor polgármester, 
Rimaszombat Szabó György polgármester, Újbánya 
Katicz Emil polgármester, Truszka Károly főjegyző és 
Bauman Samu erdőmester, Zólyom városa Skrovina 
Mátyás polgármester és tizenhat tagú küldöttséggel 
képviseltette magát. — A központi 48-as honvédegylet 
részéről Mikár Zsigmond titkár és Nagy Pál nyug, 
esperes 48-as honvéd volt jelen; a kolozsvári orszá
gos ereklyemuzeumot Kuszkó István igazgató képvi-

— Nem . . . Két fivér szeretett egy leányt. Az 
egyik szorgalmas és dolgos volt, a másik vad és gond
talan. A leány azt választotta, aki csak az élvezetek
nek élt . . . Két évig éltek együtt boldogan. Leánykájuk 
született és ekkor történt, hogy az apát börtönbe 
jutatta könnyelműsége. Az asszonyka nem élte túl ezt 
a csapást és a mikor letették a zöld temetőbe: haza
tértem én, a szorgalmas, dolgos fivér, hogy fölneveljem 
a kis leányt, téged, Clarice; hogy gondját viseljem, 
amig az apja hazatér . . .

Mély csend következett. Azután megszólalt Warold:
— Az, amit most hallottam nem változtat érzel

meimben. Szeretem magát Clarice . . .
Egy órával később a jegyesek a park kijáratánál 

állottak.
— Valid be most, Clarice, — szólt Franklin 

Warold, — hogy miért sírtál az imént, mielőtt atyád 
szobájába jöttél?

— Az a szegény ember ... a csavargó . . .
— Megijesztett talán ?
— Nem, Warold! Hanem azt mondotta, hogy egy 

leánykára emlékeztetem, akit nagyon szeretett; az ő 
leánykájára, akit elveszített örökre ... és ... és meg
kért, Warold, hogy csókoljam meg.

— És te megtetted ? — kérdezte Warold nevetve.
— Nem mondhattam ellene. Az öreg ember 

nagyon kért és nagyon sirt.. .
*

A következő reggelen a néhány mérföldnyire fekvő 
tóban egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak. A 
csavargó volt.

selte. — A Budapesti Hírlap Béla Henrik irót, a Bu
dapestéi- Tagblatt Sátori Jakab tudósítót küldötte el 
az ünnepre; az „Otthon" hírlapírói és irói kört Lit- 
schauer Lajos, a Zólyommegyei Lapokat szerkesztője 
Nádosy Gyula képviselte. Hontvármegyét és Korpona 
városát Horváth Béla főispán vezetése alatt megjelent 
küldöttség képviselte, melynek tagjai Totovits Kálmán, 
Holczer Pál, Knezovits János voltak. Czibulya László 
honti alispán betegsége miatt akadályozva volt az eljö
vetelben.

Az ünnepélyhez a következő táviratok érkeztek: 
Selmecz-Bélabánya közönségének üdvözletét nagy öröm
mel vettem és midőn szives megemlékezésükért leg
mélyebb, legmelegebb köszönetemet fejezem ki egyúttal 
kérem a jövőre is bizalmukat és nagybecsű támogatá
sukat. Széli Kálmán. — Fogadja Selmecz-Bélabánya 
sz. kir. város a mai szoborünnep alkalmából őszinte 
üdvkivánataimat. Áldja meg az isteni gondviselés szel
lemi és anyagi jóléttel azt a derék közönséget, mely 
bányáiból nemes erezet, szivéből honfierényt szolgáltat 
a hazafiak. Ponori Thewrewk egyetemi rektor. — Idő 
rövidsége miatt képviselőt nem küldhettünk, de szív
ben, lélekben olt vagyunk és együtt ünnepelünk Sel
meczbánya hazafias közönségével. A székes fővárosi 
tanács. Halmos, polgármester. — A hazafiul tisztelet 
hálás érzésével és örömével üdvözlöm ősi bányaváro
suknak nemzeti hőseink dicső emlékére szentelt mai 
ünnepélyét. Bedő Albert. — A hazafiságnak ilyen ekla
táns megnyilatkozását örömmel üdvözli és lélekben ott 
van, együtt ünnepel a hazaszeretet igaz érzésétől át
hatott s a szabadságért lelkesülő közönséggel a sáros
pataki főiskola ifjúsága. — Üdv Selmecz és Bélabánya 
ősrégi bányavárosok hazafias közönségének, hogy szob
rot emelt a dicső szabadság hősöknek; példát mutatva 
áldozatkészségével a felvidék többi városainak. Legyen 
ama leleplezett szobor újabb tanujele annak, hogy egy 
nép, mely dicsőt s magasztost így magasztal, van 
abban élni hit, jog és erő ! A zólyomi nemzeti szövetség. 
— Váratlanul közbejött akadályok miatt a mai ünne
pen részt nem vehetek. Adja az ég, hogy hazafias 
irányú nemes törekvésüket örök időkön át teljes siker 
koronázza. Ordódy, főszolgabíró. — Szellemileg köz
telek vagyok és negyvennyolczadiki bajtársaim nevében 
köszönetét mondok a hazafias selmeczieknek. Élje
nek! Tirts.

Déli 1 órakor közebédre gyűltek sokan, mintegy 
250 jött össze a városi vigadó nagy termében és még 
többen vettek volna e banketten részt, ha hely lett 
volna. Sokan emiatt elhagyták a termet. A 48-as 
honvédek egymás mellett a középső asztalsorban ültek. 
Az asztalfőt Horváth Béla főispán foglalta el, ki a 
királyt köszöntötte fel, mely tósztot állva hallgatták 
végig és harsogó többszörös éljenzés tört ki utána. 
Ezután Altman Imre a kormányra, Farbaky István a 
vendégekre, Sztancsay Miklós és Handel Vilmos a 48-as 
honvédekre, mit Tarnóczy Attila Biliséről az ünnepély
hez ide jött 48-as honvéd, ki a Selmecz melletti ütkö
zetben sebesült meg, köszönt meg meghatottan ; Jákó 
Gyula a sajtóra, Feilitsch Arthur báró az ifjúságra, 
Vadas Jenő Tóth András szobrászra, Szabó Mihály 
esztergommegyei főjegyző a vendéglátó selmecziekre, 
Szentgyörgyi Ede a magyar bányászokra és Reviczky 
esztergomi főszolgabíró a nőkre mondtak tósztot.

A banketten, melyen Balogh Laczi zenekara 
pompásan muzsikált, lelkes hangulat uralkodott csak 
a vendéglős ellen merült fel minden oldalról panasz, 
ki ez alkalomból egy cseppet sem tett ki magáért. 
Este a szobor ki volt világítva és az Erzsébet-téren a 
hegybányai bányászzenekar játszott.

A város másnap hétfőn is fenntartotta lobogó 
díszét.

Végül ki kell emelnünk ama ügybuzgó, fárad
hatatlan és igy sikeres tapintatos rendezést is, mely
nek főérdeme Kuti István alkapitányunkat illeti meg, 
ki a sajnálatunkra akkor megbetegedett Krausz Kálmán 
főkapitány helyett vállalta magára a nehéz főrendezői 
tisztséget.

Merénylet a szólásszabadság ellen.
— A múlt keddi közgyűlésből. —-

A múlt keddi közgyűlésen takaros kis dolgot 
hozott köztudomásra Handel Vilmos biz. tag, mely 
abból áll, hogy Bretlschneider ur, a helybeli czipögyár 
vállalkozója őt becsületsértés miatt perbe fogta a múlt 
májusi közgyűlésben mondott szavai miatt.

Mi elővettük a kérdéses közgyűlésről szóló jegy
zeteinket és a május 14-én megjelent 20. számú lapunk
nak erre vonatkozó tudósítását és azokban ezt találtuk: 
»az indokolt megbotránykozás hangján szólalt fel Handel 
Vilmos biz. tag kijelentve, hogy ez a vállalat (a sel
meczi czipögyár) kvalifikálhatlanul hinti a port a város, 
a közönség és a kormány szemébe. Inkább semmit, 
mint az ily rosszat megtűrni, mely csak kizsákmányolja 
a szegény munkásokat és olcsó portékának tekinti az 
emberanyagot. . .«

Handel Vilmos biz. tag ezen kijelentése a köz

gyűlésen általános helyeslésre és visszhangra talált 
sőt maga az elnöklő főispán is, kinek e közgyűlésen 
adatott át a díszpolgári oklevél, Bretlschneider ur viselt 
dolgai fölött megbotránkozásának adott kifejezést.

Handel Vilmos biz. tag fent idézett kijelentését a 
közgyűlés teljesen magáévá tette és mi tovább megyünk 
és elmondjuk ennek a czipőgyárnak egyes viselt dolgait.

Ez a gyár — teljesen elhibázottnak mondható 
kereskedelmi kormányintézkedés folytán — az államtól 
évi 8000 frt készpénz szubvencziót és az összes drága 
gépek ingyenes használatát kapja azért, hogy az itteni 
munkásosztálynak kenyérkereseti forrását képezze és 
egy megfelelő, legalább 300 munkásnak helyt adó 
gyárat építsen. Ez évekkel ezelőtt történt és Brett- 
schneider ur gyárat mostanáig sem épített, csak nagy 
unszolás és a kormány fenyegetése után most épít egy a 
kormánytól tekintettel a czélra —• potom áron át
engedett telken s felhasználva a régi épületeket- de 
persze húzta a 8000 frt szubvencziót és beletömölt 
egy szűk helyiségbe vagy 60 —80 munkást, kik mind
untalan baleseteknek voltak kitéve oly annyira, ho^y 
a rendőrfőkapitány közegészségi és emberbiztonsági 
szempontból e gyárát mar több Ízben egyenesen be 
akarta záratni és csak a munkások kenyérkeresésére 
való tekintetből és a közgyűlésnek többszöri halasztási 
adó intézkedéséből nem tette azt.

Szóval , Bretlschneider ur jól értett ahhoz, mint 
kell kihasználni a kedvezményeket, de viszont kötele
zettségének mostanáig sem tett eleget.

Hát most azt kérdjük: reális eljárás volt-e ez? 
Nem érdemelte-e meg a sokkalta élesebb, mint azt 
főispánunk is a múlt keddi közgyűlésen kijelentette 
kritikát ?

Hogy vakmerösködhetik ez a vállalat, melynek 
hallgatni, mélyen hallgatni kellene, a szabadszólás joga 
ellen merényletet .elkövetni és egy törv. hat. biz. tag 
áltál nem is személyére, mint magára a vállalatra 
mondott bírálat miatt a bíróságnál panaszosként fel
lépni ?!

Bízunk bíróságainknak a szólásszabadságot és a 
nyilvános, az állam testén élősködő vállalatok megbirál- 
hatását megóvó Ítéletébe egy ily, enyhén mondva, 
merészen elbizakodott feljelentéssel szemben.

De ez nem elég!
Kérjük a kereskedelmi minisztert, hogy ennek a 

drága pénzzel és gépek használatával szubvenczionált 
vállalatnak viselt ügyeit alaposan és menten minden, 
bármily oldalról jövő protekcziótól, megvizsgáltassa. 
Attól az élvezett segélyt esetleg elvonja; mert ily na°-von 
is kedvező feltételek mellett akad itt Selmeczbányán 
is vállalkozó, ki bizonyára különben fog megfelelni 
humánus kötelességének, mint az, kinél első a gseft, 
azután csak a czél, a melyért az államsegélyt élvezi.

Bretlschneider ur vállalatával ezzel egyelőre végez
tünk volna.

De igazat kell sajnosán adnunk Handel Vilmos 
biz. tag , azon kijelentésének is, hogy e bírói panasz 
megtételének szálai ide a közgyűlésbe vezetnek. Meg- 
döbbentőleg hatott e kijelentés. Hát akadhatott törv. 
hat. biz. tag, kinek e város javát kötelessége szivén 
hordani, ki talán Brettschneidert e, részben nevetséges 
panasztételre felbujtotta volna? — Ezt, ha nem hallottuk 
volna, lehetetlenség volna elhinni.

De majd ki fog tudódni a való!
Addig is nagy örömmel konstatálhatjuk, hogy 

a közgyűlés és az elnöklő főispán Handel Vilmos biz, 
tagnak az általa nyújtható legnagyobb satisfakcziót már 
most eleve megadta.

KÜLÖNFÉLÉK.
Személyi hírek. Szathmáry Béla ministeri 

lanácsos, a bányászaii és kohászati államvizsgákhoz 
kiküldött kormánybiztos jövő szerdán Budapestre vissza
utazik. — Liha Antal selmeczi kir. járásbiró 3 heti, 
szabadságra ment. Ezen idő alatt a bíróság vezetését 
Erdély Gyula kir, albiró vette át. -- Tóth András szob
rász múlt csütörtökön Debreczenbe haza utazott.

— Főispáni látogatás. Horváth Béla főispánunk 
e hó 7-én este érkezett titkárja dr. Soltész István és 
Totovits Kálmán hontmegyei főszámvevő kíséretében 
városunkba, hogy részt vegyen a honvédszobor ünne
pén. Főispánunk azon, úgy is, mint a honti küldöttség 
vezetője részt is vett. — Hétfőn számonkérő széket 
tartott, kedden elnökölt a törv. hat. bizottság közgyű
lésén és a közigazgatási bizottság ülésén. Kedden este 
haza utazott Ipolynyékre.

— Nagy idők tanúja halt meg Hegybányán. 
A volt negyvennyolczas honvéd: Buchfellner György 
kereskedő, ki életének 68-ik évében, hosszas szenvedés 
után e hó 12-én hunyta be szemeit örökre s nagy 
részvét mellett lett eltemetve e hó 14-én a hegybányai 
ev. sirkertbe.

— Esküvő. E hó 12-én vezeti oltárhoz Stein- 
höbel Lajos Ózdi számvizsgáló Pauer Etelka kisasszonyt, 
Pauer, János akad, titkár, tb. v. tanácsos müveit lelkű, 
kedves leányát.

— Kálmán napján, mely e hó 13-án volt, Krausz 
Kálmán főkapitányt számosán üdvözölték. A városi 
tisztikar a polgármester vezetése alatt testületileg 
gratulált, azonkívül Podhragyay Pál pr. plébános veze
tése mellett a róm. kath. papság is. — Persze, hogy 
a rendőrkapitányi hivatal személyzete Kuti István al- 
kapitány tolmácsolása mellett elsőnek adott meleg ki
fejezést őszinte névnapi kivánalainak.
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v- Kápolna szentelés. A városi kórházban épí
tett uj kápolnát ma vasárnap délelőtt 9 órakor szen
telik be szentmise tartása mellett. Ugyanekkor lesz a 
kórház átidomitott és újonnan berendezett helyiségei
nek is a felavatása.

— Eg-y öreg1 48-as honvéd hazautazására ado
mányoztak : Jaeger Gyula 50 krt, Teleki Antal 50 krt, 
Krausz Kálmán 50 krt, Károly N. 1 frtot és a Selmecz- 
bányai Hetilap szerkesztősége 1 frt 50 krt. Összesen 
5 frtot. Az összeget Liha Antal kir. járásbiró ur volt 
szives rendeltetésének átadni.

— Az október havi rendes közgyűléséből. 
Horváth Béla főispánunk szép szavakkal megemlékezvén 
a honvédszobor leleplezési ünnepélyről és elismerésé
nek adva kifejezést e város lakosságának hazafias ér
zelmei fölött, megnyitotta mint elnök az e hó 10-én 
tartott október havi rendes közgyűlést.

A napirendre tűzött tárgysorozat előtt Hándel 
Vilmos bizottsági tag szólalt fel a selmeczi czipőgyár 
vállalkozójának ellene tett bírói feljelentése tárgyában, 
melyről lapunk más helyén szólunk.

A polgármesteri jelentés felolvasása után a köz
gyűlés utasította a tanácsot, hogy úgy a bányaeladás
ból befolyt összeg, valamint a 150,000 frtnyi kölcsön 
hová fordításáról már a jövő közgyűlésnek kimerítő 
és részletes kimutatást terjesszen elő.

A közgyűlés legfontosabb tárgya a jövő évi költ
ségelőirányzat volt, melynél Kachelmann Farkas biz. 
tag az elhalasztást kívánta, mert a kinyomatott elő
irányzati tervezetet a biz. tagok csak mull szombaton 
kapták kezeikhez és így idejük nem volt azt áttanul
mányozhatni. Farbaky István, Handel Vilmos, Heincz 
Hugó, sőt maga a polgármester is indokoltnak látják 
e kívánságot, de tekintettel a törvényre, mely rendeli, 
hogy a költségelőirányzat mindig az októberi rendes 
közgyűlésen tárgyaltassék, az elnöklő főispánnak is ily 
értelmű indítványára, a közgyűlés a részletes tárgya
lásba bele bocsátkozott azzal, hogy jövőben gondos
kodva legyen arról, hogy a biz. tagok a költségelő
irányzatot tárgyaló közgyűlés előtt oly időben kap
hassák meg, mely elegendő lesz annak áttanulmá
nyozására.

Az erdészeti jövedelmeknél felszólalt Csiby Lőrincz 
biz. tag, ki a városi erdők revíziójával van megbízva 
az iránt, váljon miként véli biztosítva a város az épü
letfából bevételezendő és előirányzott 100,000 koronát, 
a midőn ez csak az esetben érhető el, ha a város 
mint erdőtulajdonos az erdőfelügyelőség által kiszabot! 
feltételeknek fog eleget tenni ? Megtörléntek-e azon 
intézkedések, melyek e feltételek teljesítésére vezetnek. 
Különösen a nagymennyiségű tűzifa kitakiratására nézve 
történt-e most már valami. Ezenfelül kifogásolja azt, hogy 
az erdők belsejében legyenek a mészégetők, melyek 
nagymérvű erdőrongálással járnak.

Krausz Géza v. erdőmester rneghyuglatólag ipar
kodik kimutatni, hogy minden megtörtént, mi az 
erdőknek, a megállapított üzemterv szerinti további 
raczionális kihasználását lehetővé teszi és az előirány
zott 100,000 korona bevétel biztosan várható. A tűzifa 
kitakarítására nézve is szerződés köttetett a Popper- 
czéggel.

A polgármester, Heincz Hugó t. ügyész, Kachel
mann Farkas biz. tag és Csiby Lőrincz, valamint az 
erdőmestér ismételt hozzászólása után a közgyűlés el
határozta, hogy e kérdés az erdészeti bizottság és a 
tanács elé vezéreltessék oly utasítással, hogy a dolgot 
az erdőfelügyelőséggel tisztába hozza és intézkedjék a 
további erdőhasznositás rendes és szabályszerű menete 
s illetve az akadályok elhárítása iránt. Felszólalás tör
tént még a tisztviselők útiköltségénél, az utak és utczák 
jó karban tartásánál, a jutalmazások és segélyeknél, 
de a költségelőirányzat a beterjesztett alakban válto
zatlanul elfogadtatott.

A költségvetés nagy szakértelemre valló össze
állításáért Csányi Ottó v. főszámvevőt teljes elismerés 
illeti meg.

A tárgysorozat több tételeinél a tanácsi indítvá
nyok fogadtattak el.

— Erzsébet-tér. Polgármesterünk a mull keddi 
közgyűlésen felolvasott jelentésében indítványozta, hogy 
az eddig „Pachertáró" térnek nevezett tér felejthetet
len Erzsébet királynénk neve után „Erzsébet" térnek 
neveztessék el. Ezt a közgyűlés nagy lelkesedéssel 
fogadta és a város feliratot intéz arra nézve, hogy ezen 
elnevezést koronás királyunk is megengedje.

— Felakasztotta magát. Herfl István selmeczi 
kincstári kohóaltiszt e hó 11-én a lakásán s mire meg
találták már halott volt. A hatósági vizgálat az öngyil
kosságot minden kételyt kizáró módon konstatálta. 
Az öngyilkos, ki különösen az utóbbi időben nagyon 
is hódolt az ivásnak, tettét ittas állapotban követte el.

— Lövöldöző kőmives-pallér. E hó 12-én fél 
tizenegy órakor éjei Tuschl Gusztáv czukrászatában 
Dorn nevű kőmives-pallér részeg állapotban egy 12 
milliméteres hatlövetű forgó pisztolylyal lőtt s mire a 
rendőrség megérkezett haza, futott. Az eljáró rendőr
tiszt még az éjjel elkobozta a revolvert és a lövöldöző 
pallér ellen az eljárást folyamatba tette.

— A kanyaró járvány nem <^ak hogy még 
mindig egyre tart, de a megbetegedések esetei csökke
nés helyett szaporodnak. Szerencse, hogy ezen, úgy 
látszik, városunkban permanencziába helyezkedett jár
vány meglehetősen enyhe lefolyású.

— Vadászati gyakorlat. A selmeczbányai m. 
kir. bányászati és erdészeti akadémián az erdészeti
szak számára megállapított tantervbe a vadászat és 
fegyvertan mint rendes tárgy van felvéve, a mely tárgy 

az elmélet mellett gyakorlatilag is a lehető legtágabb 
keretben adatik elő. E tantárgy gyakorlatai kélfélék: 
a téli hónapokban (októbertől deczember végéig) ren
dezett vadászati a nyári félévben (áprilistól junius 
végéig) tartott czél és gömblövészeti gyakorlatok. A 
vadászati, gyakorlatok folyó hó 7-én vették kezdetüket. 
A hivatalos vadászat e napon a Selrnecz-Bélabánya 
sz. kir. városok tulajdonát képező, s az akadémia által 
bérelt Drjenova és Szrjeborná erdörészekben tartatott 
meg, három hajtás pedig a Tópatak község határában 
fekvő, szintén az akadémia által bérelt részekben ment 
végbe. A szeszélyes őszi időjárás az első vadászati 
gyakorlatnak bizony nem sokat kedvezett, mert azt a 
megeredt eső miatt délután 1/? 2 órakor már félbe kel
lett szakítani. A vadászatot kizárólag hajtok segítségé
vel tartották, s tekintve azt, hogy az előző héten foly
tonosan esős idő járt, nem lehet csodálkozni azon, 
hogy a hajtok a nedves fiatalosokban nem dolgozhattak 
megfelelően. Felverelett összesen 6 drb nyúl és két 
fészek császármadár. A hajtők állítása szerint két drb 
erdei szalonka is volt a hajtásban,' de ezek cső elé 
nem kerültek. A vadászat eredménye végtelen silány 
volt éppen a rossz időjárás miatt. Esett egy drb nyúl 
és egy drb császár madár. A nyulat Borsitzky Ottó 
II. éves erdész akad, hallgató, a császár madarat Po- 
lonyi Antal főerdőőr lőtte.

— Akadémiai beiratkozások. Eddig összesen 
220 akad, hallgató iratkozott be. Az első évesek kö
zött van 53 erdész, 27 bányász, 12 vaskohász, 9 fém- 
kohász és egy erdőmérnök. Tavaly 82 első éves irat
kozott be összesen, ez évben pedig' 102 és igy 20-szal 
többen, mint a múlt évben.

— Elg’ázolás. Múlt pénteken úgy hat óra felé 
este a Heitn és kamaraház közti utkanyarulatnál Éliás 
zólyommegyei sindelyszállitó fuvarossá legázolta a 6 
éves Muha Annát, ki ép ez idötájban anyjával, egy 
dohánygyári munkásnővel ment arra. A fuvaros észre- 
vevén a szerencsétlenséget, melyet okozott lovai közé 
vágott és Bélabánya felé iramodott, hol azonban gyors 
telefon értesítésre elfogták. Á lányka szerencsére csak 
horzsolást .szenvedett. — Sokszor rámutattunk már 
ezen utrészlet veszélyes voltára. Ez a baleset, sürgeti 
hogy az mielőbb szabályoztassék.

— Vidra a selmeczbányai akadémiai halas
tavakban. A selmeczbányai, erdészeti és bányászati 
akadémia kisiblyei pontytenyésztő tavait ez idén a 
halak legveszedelmesebb, ellensége — a vidra — több
ször meglátogatta. Az akadémia Kisiblyén alkalmazott 
főerdőőre Moha Alajos több Ízben utána járt annak, 
hogy e veszélyes, ellenségtől a halállományt megszaba
dítsa. Lesbe állt; tőröket, állított fe1, de mind haszta
lan, a vidra a veszélyt folyton kikerülte, s csapdába 
keríteni lehetetlen volt. A múlt héten, okt. hó 5-én 
azután mégis rajta vesztett. A főerdőr kutyája az erdő
őri lak közelében felhajtott egy nyulat, s azt a bukovai 
felső tó felé hajtotta, s.a .tó körül ,a sűrűségben ..el
vesztette. A mint a kutya a: bokrok közt keresgélt, az 
elvesztett nyúl helyett, a vidrába, bukkant, a. mely előle 
a közeli tóba menekült be. A kutya a tavat kétszer, 
háromszor körűlhajkurasgta, s mikor látta, hogy a vad 
onnan nem jön ki, gazdájához futott, s azt oly módon 
iparkodott a tó felé terelni, hogy hol a tó felé futott, 
hol pediglen nyivákolva ismét, visszatért, s ezt mind
addig ismételte, inig végre gazdája vele együtt ment 
a tó felé. Alig hogy odaér a főerdőőr, menten észre
veszi, hogy a tóbari a vizet valami erősen habarja s 
abban erősen lubickol. A helyzettel rögtön tisztában 
volt; fegyverét elhozatta s várt, mig a vidra fejét fel
emeli, hogy abban a perczbeni.egy jól irányzott lövés
sel lelője, s hogy ez mentül biztosabban megtörténjék, 
a kutyát egy mánkással pórázra köttette, hogy az a 
vidrát ne zavarhassa. Várt jó darab ideig — mind hiába. 
Egyszer azután a vidra bizonyára szintén megsckalva 
a várakozást mekisérlette a menekülést, még pedig az 
erdőőrrel éppen ellentétes irányban. A kutya ezt észre
vette s felszabadítva magát a; pórázról utána iramo
dott, fel a tópataki vizvezetőnek. A főerdőőr utána. 
Ott azután a vidra egy hid alá’ szorulva fejét a vízből 
kidugta és a főerdőőr a kedvező alkalmat megragadva 
leteritette. A vidra közepes fejlettségű. meglehetősen 
szép példány volt.

— A Selmeczbánya iránt érdeklődő „Magyar 
Hírlap". Úgy tudjuk, hogy Selmeczbányán a „Magyar 
Hírlapinak az összes, ipagyar,papilapok közül a leg
több előfizetője van. Pedig nem valami nagy érdeklő
dést mutat városunk irányában. Legjobban kitűnik ez 
abból, hogy a honvédszóbor hazafias ünnepünkről mig 
minden budapesti napilap, még a németnyelven szer
kesztett lapok is megemlékeztek, a „Magyar Ilirlap" 
erről mélységesen hallgat. Pedig, ha már tudósítót sem 
küldött ide, nagyon megtehette volna, hogy Sztancsay 
Miklós v. főjegyzőnk ajánlott ekszpresz levélben oda 
küldött tudósítását közölhetie volna. — Ezt e város, 
a hazafias ünnep és a lap itteni előfizetői is talán jog
gal megérdemelték volna.

— Színészet. Báródi Károly színtársulata már 
megérkezett és e hó 14-én megkezdte előadásait a 
„Nőszabó“ czimü 3 felvonásos bohózattal. Ma vasár- ’ 
nap a „Gyerekasszony" énekes vígjáték kerül színre. 
Mindkét darab uj és itt még színre hozva nem lett. 
A jövö heti műsor is csupa uj darabokból van össze
állítva. — A színészet. pártolását már előre is melegen 
ajánljuk közönségünknek. Az előadásokról referálni 
fogunk.

— Vihnye fürdő bérlője, mint megbízható forrás
ból értesülünk, azon ajánlatot tette a városnak, hogy 
ő hajlandó a bérleti szerződéstől elállani és a fürdőt 
a tulajdonos város szabad rendelkezésébe bocSájtani 
már mostan bérleti szerződésének lejárta előtt. — 

Sokat szenvedett e fürdő a bérleti kezelés alatt, és 
még többet ártana annak a további bérleti kezelés. 
Hogy miért? Azt már több Ízben volt alkalmunk ki
mutatni a mikor azon óhajunknak is adtunk kifejezést, 
hogy a város vegye e fürdőt saját kezelésébe, a mi 
által egyrészt nagyobb jövedelmet biztosit önmagának, 
másrészt felszabadulva a bérleti viszony békói alól, a 
fürdőt jobban fejlesztheti és annak jó hírét és jövőjét 
biztosíthatja. — Kapjon tehát a város az alkalmon és 
szüntesse meg az önként visszalépni akaró bérlővel, 
Hell Jakabbal a bérleti viszonyt —■ természetesen a 
város érdekeinek teljes megóvása melleit. — s vegye 
már most a fürdőt saját kezelésébe. Ez igazán nagyon 
kívánatos.

— Esküvő. S t r u b e 1 István a Joerges-nyomda 
derék szedője e hó 28-án köt házasságot Zách ej 
Gizella kisasszonnyal Hegybányáról.

— Annyi szilva, mint az idén termett, Selmecz
bányán már nagyon régen nem volt. Kavarják is min
denfelé a lekvárt és égetik majd a szilvóriumot. — 
Ha nincs szőlő — volt legalább szilva szüretünk.

— Népszámlálás 1900-ban. Az általános nép
számlálás a magyar korona országainak területén 1900. 
évi. deczember 31-ike és 1901. évi január 1-seje közti 
éjfél időpontjában létező népességi állapot szerint 1901. 
évi január hó elseje és tizediké közt fog megejtetni. 
A népszámlálással egyidejűleg a köz és magánépületek 
és a lakások összeírása, továbbá a kisipar körébe tar
tozó iparüzemek felszereléseinek és termelési viszonyai
nak számbavétele is eszközöltetni fog.

— Téglagyár Selmeczbányán. Egy régen érzett 
hiányon lesz segítve Selmeczen Majoros József derék 
vállalkozó iparkodásával, ki a vöröskut mellett egy tégla- 
égetőt s illetve gyárat fog létesíteni, mely czélra a vá
ros neki négy holdnyi területet adott bérbe. Kívánjuk, 
hogy e vállalat sikerüljön s hogy igy olcsóbban jus
sanak az építkezni akarók a jó téglához, mint eddig. 
Most már végre a városnak is kellene gondoskodnia 
az annyiszor sürgetett és oly sokszor kilátásba helye
zett, de még mindig nem lévő, megfelelő épületanyag
raktárról.

— Sikerült akadémikus csin 1851-ben. Tudva 
levő dolog, hogy a szabadságharcz szomorú leve- 
retése után országszerte minden fegyvert elkoboztak. 
Így történt ez Selmeczbányán is, hol szintén a zsandar
meria volt ez időben a főhatalom és hatalmaskodásá
val nemcsak az összlakóság, de kiváltképen az akadé
miai ifjúság gyűlöletét, érte el. 1851. évben történt, 
hogy az akadémiai ifjak a „Schacht“-on, Uj-aknán 
mulattak. Egyszerre csak mulatozás közben két 
bányászakadémikus, kik másként meghitt barátok vol
tak, összevesztek oly mérvben, hogy az egyik, Baligha 
Róbert, társát, Hoffman Ottót arczul legyintette. A 
mulatságnak azonnal vége volt. A két fél párbajsegé
dei még az éjjel összejöttek és a ’ fegyveres elégtételt 
elhatározták. Igen ám, de honnét fegyvert szerezni, 
mikor az mind el volt kobozva és egyáltalán olyanra 
szert tenni nem lehetett. De a fiatalság mindig 
leleményes volt és a párbajsegédek azzal segilettek 
feleiknek szorultságukban, hogy szereztek két pecsenye
forgató —-nyársal. E két nyárssal felfegyverkezve 
indult azután két zárt kocsiban egy szombati nap kora 
reggelén a két párbajozó fél és a négy segéd ki a 
puskaporos torony mellé. Itt vette kezdetét a párbaj, 
mialatt a szomszéd községbeliek tömegesen jöttek a 
szombati hetivásárra és ámulattal nézték a viaskodókat 
és beérve a városba nagy lármát csaptak, hogy „a 
puskaporos torony mellett öldöklés történik !“ Ez csak
hamar a zsandarmeria tudomására jutott s maga a 
a parancsnok négy felfegyverkezett emberével lóhalálá
ban indult a puskaporos torony felé. Mig a zsandárok 
oda értek, Baligha Hoffmant megszórta úgy, hogy ezt 
rögtön elöntötte a vér és segédei egy készen tartott 
fehér lepedőbeburkolva az egyik kocsira tették, mig a 
győztes fél két segédével a másik kocsin Szélakna felé 
menekült. A zsandárok a lassan menő és a sebesültet 
vivő kocsit megállították és az esetről bőséges jegyző
könyvet vettek mindjárt a helyszínén fél, melybe be- 
mondták Hoffman segédei, hogy felük meghalt, engedjék 
tehát a zsandárok őt csendesen a városba szállítani, 
különben ők bármikor rendelkezésére állanak a csend
őrségnek. Így is történt; a szegény átszűrt Hoffman 
holttestét beszállították és ravatalra tették, Balighát és 
segédeit pedig a csendőrök Szélaknán elfogták es Sel- 
meczre kisérték. Persze gyorsan terjedt el a párbaj hire és 
Hoffman akadémikus szomorú vége iránt a részvét 
általános volt. Az eset az akkori akadémiai igazgató
nak Russegger József miniszteri tanácsosnak is be
jelentetett, kinek sehogysem fért a fejébe, hogy a 
nyár sakkal vívott párbaj komoly lett volna. El is 
ment a halottat megnézni s látva, hogy mellette a két 
disz őr sörözgetve jóízűen nevedgé), oda szól a 
halotthoz: „no most elég legyen a tréfából, búj ki 
azonnal onnét te kópé!" És a halott, helyéről vidám 
kaczagással felugrott, mire Russeger bosszúsan eltávo
zott. így azután kitudódott az egész csin : hogy t. i. 
Baligha és Hoffman a kél jó barát többek belevoná- 
sával előzetes mégállapodás után vesztek össze és 
inscenirozták a párbajt a zsandarmeria „foppolására", 
hogy Hoffman mellén egy állatvérrel telt hólyag volt 
elhelyezve, hogy szándékosan tették a párbaj idejét 
szombat reggelre, mikor a nép a hetivásárra jön és 
hogy a nyársak hatalmas kigúnyolását képezték a 
fegyverelkobzásnak. Mikor azután az egész dolog ki
tudódott, pompásat mulattak a selmecziek rajta, csak 
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a csendőrség volt felháborítva és szigorú büntetést 
követelt felsüléséért. Russegger ezt megígérte, a két 
párbaj felet és segédeiket magához hivatta és a nála 
megszokott nyers hangon korholni kezdte, hogy tudják-e, 
hogy mit müveitek : a csendőrségei igy blamirozni, 
hogy haszontalan, garázda ficzkók, kik megérdemelnék, 
hogy kicsapassanak stb. S midőn a hat akadémikus 
horgasztott fővel végig hallgatta a dörgő hangon tartott 
dorgálást, egyszerre csak oda fordul Russegger hozzájuk 
s halkan mondja : „Lumpen seids, — aber a guter 
Witz wars doch!“ (Lumpok vagytok, de azért jó 
viccz volt!)

— Klincsok Náczó: Hej bo prisszám, be sak 
szép volt az honvédszobor offera. Ilyet én még nem 
láttam s nem fogom lálnyi tán sohasem. Zannyira 
benne vagyoni még az ünnep emlékébe, hogy sak a 
jövő héten fogom rendesen okoskodhatnyi. Addig is: 
„Pohválen!“

A selmeezi Konfuczius bunkós mondásai.
Sok a szilva szilvorium és — lekvár

Selmeczbányán az idén és igy a lakosság nagyobb dolgokat (víz
vezeték, árva és szeretetház, vasút stb. stb,) ez idő szerint — 
nem vár.

Hogy a ezipőgyár persekválással — él,
Ennek főoka az, mert a csupasz valóság kitudhatásától alaposan és 
nem ok nélkül — fél.

De van Hegedűsünk — a teremfáját;
Majd elhegedüli á ezipőgyár hátán az ő mélyreható — nótáját.

Áll a szobor s „résen áll“ minden — magyar;
Bésen áll a selmeezi Konfuezius is, ki mindig esak jót ■— a k a r.

A Schneider.
Létezik B r ett-sehneider, ki azonban bőrt vág, 
S a kinek fogalma deszka, s bőr közt bő, tág. 
Deszkának tekinti ő kelme ön magát,
De vágható bőrnek azt, kinek munkát ád 
És a deszkasága annyira mert menni, 
Hogy oly ember ellen mert feladást tenni, 
Kinek lábaujját sem képes felérni,
De még a czipőjét sem képes megmérni. — —
Mit akar e Schneider, ez a deszka — Schneider?
Azt, hogy mutassuk meg: hogy „micsoda Maiszter?!'1 
Hisz ki rá panaszolt, s kit ő panaszolt most be, 
Mint a Sión hegye amúgy áll fölötte.
Kinek hallgatni kén, — az mer felszólalni?!
„Törvény, jog, igazság", hogy ha nem vagy talmi, 
Mutasd meg mostan, hogy mit*iitött az óra,
Hadd dagadjon jól meg az illető orra!!

K-Bagósi kaszinó házszabályai.
1. Ha belépsz, vagy eltávozol, illedelmesen köszönj. Kézesókkal 

többre mész.
2. Hogy a takarítást ne zavard, nyáron 6 órakor, télen 5 órakor jöjj.
3. Türelemmel légy, mig a képes lapokat az űrnők átlapozzák.
4. Ha az ifjabb hölgy az ablakon kinéz, te ezt illemből ugyan

akkor ne tedd.
5. Ha a tekeasztalokon dákokat látsz, rakd szépen a helyükre.
6. Sört vagy bort mindig egy nappal előbb rendelj.
7. A helyiségben lábbujhegyen járj, hogy a személyzetet ne zava rd
8. Ajtókat csapkodni csak a hölgyeknek szabad.
9. Mig a nagy betűket látod, világosságot ne követelj.

10. Követelni ne próbálj, mire se mész vele.
11. Gyufával ne tömd tele a zsebed,
12. Ha vendéget hozol először a hölgyeknek mutasd be.
13. Ha már többen szivaroznak, te ne gyújts rá!
14. A divánokon nyújtózkodni a hölgyek jelenlétében nem illik.
15. Kellő gyöngédséggel csengess, de esak egyszer.
16. Kibiczelni csak ötven éves korig szabad.
17. A panaszkönyvet kérni vagy abba Írni nem szabad,
18. Lármázni és kiabálni nem minden tagnak szabad.
19. Ha port látsz, törüld le és ne fáraszd a személyzetet.
20. Rossz dákokkal élvezettel játszál és panaszoddal másnak ne 

légy terhére.
21. Olvasás közben ne morogj, fékezd kitörő indulatodat.
22. Ha a hölgyek álmosak, mondj búcsút és csendesen távozzál.
23. Délelőtt nincs mit keresned a kaszinóban.
24. A hölgyekkel legföljebb máriást játszhatok
25. A belső termekre kiváncsi ne légy.
26. Más esernyőjét vagy botját magadénak ne nézd.
27. Újévkor vagy máskor is ajándékra gondod legyem
28. Melegedni ne'járj a kaszinóba.
29. A hölgyek ékes duettjét áhítattal hallgasd.
30. Ha a személyzet mezítláb jár, adj hálát az Istennek és hamar 

sokat olvass.
31. Mindig többet fizess tartozásodnál.
32. Köszönetét semmiért se várj, de te minden kis szolgálatot 

alázattal köszönj meg.
33. Tekeasztalra ülni esak nagy uraknak szabad.
34. Ferblizni tilos, kaláberben veszíteni csak 50 írtig van meg

engedve.
35. Lorumozni esak a hölgyek engedelmével szabad.
36. A helyiséget szidni, gyalázni hiábavaló fáradozás.
37. Köpni tilos, vagy csak csészékbe lehet.
38. Újságot elvinni és vissza nem hozni, több mint illetlenség.
39. Kurizálni csak komolyan szabad.
40. Tagsági dijat pontosan fizess, forintból visszakérni nem uras.
41. Légy megelégedve mindennel, mert a boszankodás árt egész

ségednek.
42. Szerezz mennél több tagot, hogy a füst és a rossz levegő an

nál több legyen és érezd magad otthonosan, jól, vígan, mert 
ez a k-bagósi kaszinó rendeltetése.

Hitelesítve 1899-ben.

_______INYILT-T É R*________
Nyilatkozat,

Miután elösmerem, bogy f. é. október hó 7-én 
Gsányi Olló urat akaratlanul megsértettem, ennélfogva 
tőle ezennel bocsánatot kérek s megengedem, hogy 
ezen nyilatkozatom a helybeni lapban az én költsége
men közzé téttessék.

Selmeczbánya, 1899. október hó 9-én.
Torger 

gázgyári vezető.
* Az e rovatban közlőitekért nem felelős a ■— Szerk.

Nedves falaknak 
szárazzá tételét és a házi gomba 

gyökeres kiirtását 
saját találmányu készítményemmel 

gyorsan, biztosan, végtelen tartós
sággal, teljes jótállás mellett esz

közlöm.
Megbízásokat elfogadok Zsig- 

mondy-utcza 76. sz. alatti lakáso
mon.

Kérve nagyra becsült pártfogását, maradok 
Kitűnő tisztelettel

Majoros József,
vállalkozó.

Üzlethelyiség változtatás.
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 

tudomására adni, hogy szabóüzletemet, mely 
eddig a főtéri apácza-zárda melletti saját há
zamban volt, a főtéri Vnucskó-féle ház 
földszinti helyiségébe (eddig Friebert Fe- 
rencz üzlete) helyeztem át.

A midőn ezt tudomására hozni bátorkodom, 
egyben köszönetemnek adok kifejezést sok évi 
itt működésem alatt tapasztalt, nagyra becsült 
pártfogásáért és bizalmáért és kérem azt ré
szemre továbbra is fenntartani.

Selmeczbánya, október havában.
Kitűnő tisztelettel

Jáhn Vilmos.

Halottak napjára
sírkoszoruk 

és koszoru-szallagok 
legju lányosabb árak melletti beszerzé
sére ajánljuk ezen áruczikkekkel is dúsan fel

szerelt áruraktárunkat.
Tisztelettel

Tibély Á. örökösei.

Uj czipész-üzlet.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy a Deák Ferenez utczá- 
ban, a Baumerth-féle házban (előbb Baumerth 
Gyula kereskedése) 

rendeztem be,
melyben teljes erőmből iparkodni fogok a mé
lyen tisztelt közönség teljes megelégedését ki
érdemelhetni.

Alázatosan kérem ennélfogva nagyrabecsült 
pártfogását.

Selmeczbánya, 1899. október havában.
Kitűnő tisztelettel

Traiter János,
czipész mester.

Különféle nemes faj

rózsák elcsen eladót
Hol ? Megtudhatni Rózsa-utcza 99-ik szám 

alatti háznak !-ső emeletén,

Értesítés,
melyszerint f. hó 36-án délután 3 óra

kor a takarékpénztárban 

különféle zálogtárgyakra 
úgymint: arany és ezüst zsebórákra, valamint 
egyéb arany és eziistnemüekre nyilvános árverés 
fog tartatni.

Selmeczbányán, 1899. október 6.

A selmeezi takarékpénztár
igazgatósága.

Hogy a foghúzás nem tartozik a kellemes 
mulatságok közé, azt mindenki tudja, ki azon 
keresztül esett. — Én birtokában vagyok egy 
oly ártalmatlan szernek, mely a fájós 
fogba beeresztve a leghevesebb fogfájást 
is legkésőbb 1O perez alatt meg
szünteti.

Miután én e szernek, 3 évi alkalmazása 
után, hatásáról teljes meggyőződést szerez
tem és száz közül 90 esetben a legmeglepőbb 
sikert értem el: nyugodt lélekkel ajánlhatom 
azt a fogfájásban szenvedőknek.

Selmeczbánya, 1899. október havában.
Tisztelettel

Filkorn A.
fogorvos.

Alkalmi vétel.
Hazai és külföldi

felöltőkre, téli kabátokra és öltö
nyökre nagy választékban, olcsón 
kaphatók a Deák Ferencz-utcza 
Schuszter-féle házban lévő áru

házamban.
Kiváló tisztelettel

Singer Miksa.

ezukrász és kávéházi üzlete
Selmeczbányán az Ezüst-utczában az alsó 
gyógytár mögött úgy van legújabban be
rendezve, hogy ott az igen tisztelt vendégek 
kitűnő kávét, teát, csokoládét, 
más kávéházi italokat, likőröket, friss 
ezukrász süteményeket, tortákat stb. 
a legjobb kiszolgálás mellett kaphatják. 
Ugyanott több napi, heti, képes élezlap és egy 

legjobb minőségű

teke-asztal
áll a t. közönség rendelkezésére.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.


