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Harc. 
Az események pokoli gyorsasággal 

gördülnek. Szinte egymásra halmozód-
nak. Nemcsak minden napnak van ese-
ménye, de több az esemény, mint a 
nap. Az események izgatók. Szinte hal-
vérüségre van szükség, hogy nyugodt 
tárgyilagossággal kezelhessük az ügyeket. 

A »Krajan« 1907. junius 6-án azt 
irta, hogy a Selmecbányái ágostai hit-
vallású evangelikus líceumból pánszláv 
üzelmei miatt Bakos János tanulót ki-
csapták. Ez igaz volt, a nyilatkozó ta-
nárok maguk elismerték, hogy: »a liceum 
három tanulója május hó közepe táján 
abba a gyanúba került, hogy haza-
ellenes gondolkozást vall. A vizsgálat 
során kiderült, hogy kettő ártatlanul ke-
rült a dologba, a harmadik, Bakos Pál 
bűnösnek bizonyult annyiban, hogy a ma-
gyarságot sértő tót dalokat énekelgetett, 
a magyarok ellen izgató tót újságokat 
olvasott s gondolkozásának a jövőben 
való megváltoztatására Ígéretet tenni 
nem akart. Büntetése a líceumból való 
eltávolítás volt.« 

A »Krajan« azonban azt állította, 
hogy ö nem maga volt, hanem egész 
tucat, a kik naponkint a szemben lakó 
péknél, Oszwaldtnál gyűléseztek. Ennek 
az állitásnak a nyilatkozó tanárok elő-
adása ellent, mond. Mi m e g e g y ü n k 
győződve, hogy a tanárok előadása fe-
lel meg a tényeknek, de a liceum ta-
nári kara ezideig a nagy közönséget 
még nem győzte meg a »Krajan« elő-
adásának alaptalanságáról. Holmi nyi-
latkozatok és vélemények valószínűsé-
get teremtenek ugyan, de kétségtelen 
bizonyítékokat még nem képeznek. 

Az a szerencsétlen »Krajan« még 
egy csomó ügyetlenséget irt össze erő-
sen subjektiv irányban. Csodálkozik 
azon, hogy a liceum csak későn szer-
zett tudomást diákjainak pánszláv üzel-
meiről, azon, hogy, a mikor ezeket a 
diákokat a tanári ítélőszék elé hivták, 
akadt 3 tanár, akik ezeket a fiatal 
bűnösöket menteni akarták, sőt men-
tették is. A «Krajan« azután önmagá-
nak suggerálja a gondolatokat: »Ha 
nem voltak bűnösök, miért hivta az 
igazgatóság őket a tanács elé ? Ha 
azonban bűnösök voltak, miért és mi-
lyen jogon mentette őket a három ta-
nár? Csodálatos, hogy ilyen fontos 
ügyben nem uralkodott a líceumi ta-
nártestületben egyhangú megállapodás ?« 

Hát bizony, aki ezeket irta, nagyon 
szerencsétlenül kezelte a tollat. Mi a 
tényekről sehogysem még piaci pletyka 
utján sem voltunk ós most sem vagyunk 
értesülve. Csak azt olvastuk, hogy hat 
ember, köztük négy líceumi tanár az 
állitások, a sorok között megnyilvánult 
gyanú ellen tiltakoztak. Ismételjük, erő-
sen megvagyunk győződve, hogy a ta-
nároknak van igazuk, do kiemeljük azt 
is, hogy sem az ő nyilatkozatuk, sem 
a mi meggyőződésünk bizonyítékot még 
nem képez. 

Ezt érezték a meggyanúsítottak is s 
lépéseket tettek abban az irányban, hogy 
az intézetnek és maguknak elégtételt 
szerezzenek, a hírlapi közlemény szer-
zőjót kipuhatolják és ellene a törvényes 
lépéseket megtegyék. A dolognak ez a 
a része egészen jól indult. Elmentek a 
»Krajan« felelős szerkesztőjéhez és fel-
világosítást kértek. Ez nem tudott adni, 
hanem elküldte őket a szerkesztőhöz. 
Ez ötölt, hatolt. Beszélt össze-vissza, 
de nem mondta meg, hogy ki a szerző, 
se a felelősséget nem vállalta. 

Itt aztán az érdekeltek letértek a 
helyes útról. Minden irodalmi termék-
nek az a szerzője, aki azt megírta, fe-
lelősséggel is az tartozik. Ha az irat 
kipuhatolni nem lehet, a felelősség a 
hírlapoknál a felelős szerkesztőt terheli, 
ezt kell és lehet csak felelősségre vonni 
törvényes uton. A dolog nagyon egy-
szerit. Ha például a mi lapunkban egy 
cikk jelennék meg arról, hogy x vagy 
y gazember és ennek szerzője nem 
volna ismert, a felelős szerkesztőt kér-
dezik meg, hogy azt ki irta, mert ez 
felelős a sértésért. Ha a felelős szer-
kesztő megmondja a szerző nevét, azt 
fogják felelősségre vonni. Hasztalan vé-
dekeznék ez azzal, hogy a dolgot ettől 
vagy amattól hallotta, a bűnös ő, aki 
megirta, ezért a közleményért a fele-
lősség csak egyedül őt terheli és senki 
mást. Ha a felelős szerkesztő a szerző 
nevét nem közli, őt vonják felelősségre, 
m e r t felelős szerkesztő. 

Ezt a felelősséget az 1848. évben 
alkotott sajtótörvények alapítják meg. 
Ezt a megtámadottak megérteni nem 
tudják, pedig már sokszor megírtuk. Az 
ok nogyon egyszerű: nem akarják meg-
érteni. 

A bonyodalom ennél a kérdésnél kez-
dődik. Nyilatkozatunk szerint a »Krajan« 
felelős szerkesztője: dr. Ripely Ede 
megígérte, hogy a Krajan legközelebbi 

számában a cikkben foglalt hazug ál-
lítások visszavonásával a lap részéről 
teljes elégtételt fog szolgáltatni.« Mi 
szeretnők látni a Krajannak ezt a szá-
mát. Ezt a számot még eddig nem lát-
tuk. Nem láttuk, hogy a Krajanon elég-
tételt veitek, vagy attól elégtételt kaptak, 
akár az intézet, akár a megbántott 
érdekeltek. A helyett, hogy törvényes 
útra léptek volna, neki mentek üuba 
Pálnak, mert a sok állítás között azt 
is mondta a Krajan szerkesztője, hogy 
az adatokat ő tőle kapta. Ellentétbe 
jöttek önmagukkal, inert nyilatkozatuk-
ban azt irták, hogy: »a Krajan légből 
kapott, alaptalan mesét, gondolomra oda-
vetett vádat s szemenszedett valótlan-
lanságot eszelt ki.« 

Ali ! a Guba elleni vád nagyon ked-
ves volt, annyira kedves, hogy egészen 
megvakultak. Nem látták az egyenes 
utat, melyen haladniuk kell. Az okot 
már mult számunkban megmondtuk és 
ezt az állításunkat fenntartjuk. Guba Pál 
elmondta szóval a tényállást. Amit 
nyilatkozatukban igy adnak vissza: 
»Guba Pál ur Gerő János dr. azon 
állítását, bogy a cikket magyar nyel-
ven tőle kapta volna, valótlanságnak 
jelentette ki. Az adatok közlésére nézve 
azt hozta tudomására megbizottainknak, 
hogy Gerő János dr. pünkösd második 
ünnepén itt járt Selmecbányán s a ke-
gyesrendi társházban ebédelt. Az ebéd 
végén szóba került a pánszláv diákok 
ügye is. Gorő János erre jegyezgetni 
kezdett s mikor a többi, az ebéden 
résztvevő ur ennek célját kérdezte tőle, 
azt felelte, hogy ¡apjában akarja fel-
használni az adatokat. A résztvevők 
figyelmeztették ennek esetleges követ-
kezményeire, ő azonban erre azt fe-
lelte volna, hogy nem fél.« 

Ennek és az ismételt hírlapi cáfolatok-
nak ellenére csak Guba Pált üldözték, 
mert . . . . az okot már megmondtuk. 
Az egész támadásnak pedig ez a hamis 
felfogás volt az alapja. Te vagy a 
szerzője a cikknek, mert nem adtad ki 
nekünk Írásban azt, amit szóval mon-
dottál. Nekünk ez az irás azért kell, 
mert erre »az esetleg Gerő János dr. el-
len megindítandó eljárás végett lett 
volna szükségünk.« 

Hamis beszéd, helytelen felfogás. A 
való igazság az, hogy Guba Pált akar-
ták erkölcsileg megskalpolni. Ezt iga-
zolni fogja az is, lia a liceum, a taná-
rok, a polgárok, habár rendelkeznek 



már egy teljesen kielégítő nyilatkozat-
tal, a »Kraján ellen fellépni még sem 
fognak, babái* nyilvánvaló, hogy a bű-
nös az, aki a cikket megírta ós nem 
más. Sem az adatok közlése, sem az 
úgynevezett sugalmazás sajtó vétséget 
nem állapit meg. 

De beszéljünk a legújabb esemé-
nyekről. A tanár urak hallgattak, a 
polgárok hallgattak, a líceum hallgatott 
— a nyilvánosság előtt, de kettes, 
hármas, többes társaságban azok az 
urak, akiket a gyanúsítás bántott, meg-
gyanúsították mindenütt Guba Pált . 
Ennek a társadalmi mozgalomnak az 
volt az eredménye, bogy szeptember 
elsején a város társadalma meg volt 
győződve arról, hogy Guba Pál bűnös 
és hibás. Pedig hát mit csinál t? Azt, 
amihez Selmecbányán olyan nagyon 
ért mindenki. A hallott bírt fenntar -
tással bizalmas társaságban ő is el-
mondta. 

A hadjára t jól volt előkészítve Az 
érdekeltek hát térbe vonultak, védett 
állásba. Az előtérbe másokat toltak. A 
függetlenségi és 48-as pártkör kitűnő 
és hálás terrénumnak bizonyult. Az 
elöcsatározást itt indították meg. Be-
adták a pártkörből való kilépésükre 
vonatkozó nyilatkozatot. 

Ez volt az a kartács, amelynek for-
gácsait Guba Pálnak szánták. 1907. 
szeptember 21-én Lencse János, aki 
tulajdonképpen megbántva senki által 
sem lett, felcsapott prókátornak. A 
pár tkör választmányi gyűlése előtt na-
pokkal előbb hangulatot csinált, felvo-
nultatta csapatai t a pártkör választ-
mányi ülésére és közvetlenül az ülés 
előtt neki támadt Guba Pálnak. A sok 
között akadt egy, aki szó nélkül tűrni 
a dolgot nem tudta. 

Igaz történetek, 
— A „Selmeci Újság" eredeti tárcája — 

Irta : — a s s y . 

Újságot irni, amikor az embernek más 
baja van, borzasztó. Mindegy, meg kell 
lenni. Annak a közönségnek, amelyik elő-
fizetett, joga va n kívánni, hogy olvasni 
valót kapjon, inert ha nem irnak neki, 
bátran mondhatja, hogy megcsalták. Más 
nem ir, tehát nekem kell irni és pedig ér-
dekfeszitőt és jól. 

Annyit irtain már másról és másokról, 
hogy egyszer magamról is irhatok. Ezt nem 
is vehetik tőlem rossz néven, hiszen a fes-
tő!; is lerajzolják néha önmagukat, sőt néha 
annyira szerénytelenek, hogy saját arcké-
peikéi a tárlatba is kiteszik. Elvégre az 
i ró is festő, miért ne Írhatnék önmagamról 
dolgaimról. Ez olyan könnyű s amellett 
érdekes. 

Deniit ? Lovagias ügyeim vannak, melyek 
nem baniálisak, mert eltérnek a közön-
ségesektől, izgatók. A közönségnek ez kell. 
Igaz, hogy az ilyen ügyekel nem szabad 
a nyilvánosság elé vinni a párbaj kódexek 
szí rint, (U az is igaz. hogy ezek szerint a 
szigorú br,.ik szerint akkor, lia a nyilvá-
nosság előtt történt a sértés, meg van en-
gedve. Entrera pedig nyilvánosan sértettek 

Az ülés megkezdődött, beszéltek 
másról. Jelöl tek a bizottsági ál lásokra 
boldog-boldogta'ant. Az ülés végén aztán 
felszólalt — Fuszko Ferenc korcsmá-
ros. Indított. Erre aztán felkelt W a g n e r 
László dr. és kijelentette azt, amit ki-
jelentett. Lencso János csak közbe-
szólásokkal hadakozott s amikor W a g -
ner László dr. nyíltan a szemébe mondta, 
hogy állásfoglalása, t ámadása fe leke-
zetisóg, felugrott és azzal mondott bú-
csút, hogy kilép a pártból. 

Azt hittük, hogy csakugyan kilépett. 
Szó sincs róla. Tovább agitált, vádolt 
és támadott . Elment Guba Pálhoz an-
nak l akásá ra s amikor ezen csodál-
koztak és azt mondták, hogy liiszon 
kilépett a pártból, miért foglalkozik 
most is a dologgal, azzal igazolta ma-
gát, hogy nem adta Írásban a kilépési 
nyilatkozatot. Hát ez nagyon jó, de 
van még jobb is. Az 1907. szeptember 
28-án ta r to t t pártköri választmányi 
ülésen ő, a vádló elnökölt és dirigálta 
a hangulatot . A pártkör becsületbiró-
sággá alakult. Az elnök minden áron 
egy szűkebb körű bíróságot akar t a la-
kítani, meg a k a r t a idéztetni Guba Pált . 
Vizsgálatot és Ítéletet aka r t minden 
áron. Hasztalan beszéltek neki, hogy 
hiszen van már egy bűnbak, W a g n e r 
László dr., hasztalan ismételték, hogy 
ha W a g n e r László dr. sugalmazta a 
»Iírajan«-t , akkor nem lehet bűnös 
Guba Pál, — ő minden áron csak Guba 
Pál felett óhajtot t Ítélkezni. Igazán 
nem az ő érdenig, hogy a t isztánlátás, 
a józan ész diadalmaskodott a választ-
mányi ülésen. Az elnök ur indítványát 
leszavazták és a hirtelen megalakult bí-
róság kimondotta, hogy Guba Pál nem 
bűnös. 

A függetlenségi és 48-as pártkör vá-

lasz tmányát az elnöklő Lencso J á n o s 
rákényszer i te t te arra, hogy bíráskodjék 
saj tó kérdésben és becsületbeli ügyben, 
habár ez sem ügykörébe nem tartozik, 
sem joga nincs hozzá és nem is é r the t 
az ilyen ügyekhez. Az itélot szeren-
csére jól ütött ki. Ha máskép ütött 
volna ki, a pár tkör vá lasz tmánya meg-
fosztott volna egy embert attól, ami 
mindenkinek legnagyobb kincse, — a 
becsületétől. Hála Is tennek ez nem 
tör tént meg. 

Ezzel azonban az ügy aktá i még 
nem zárultak le. A líceumnak, a meg-
bántott t anároknak és polgároknak most 
már a »Krajun« ellen kell fordulniok, 
hogy az igazi bűnös, az aki a cikket 
megírta, elvegye méltó bünte tését és 
pedig törvényes uton kell a »Kra jan«- t 
szoritaniok arra, bogy a kivánt, meg-
ígért, de még meg nem adot t elégtétel t 
megadja. Hiszen ez v o l t a céljuk ugy-e 
a megbánto t taknak ? Ha ezt nem te-
szik, akkor semmit sem te t tek. A bű-
nöst futni hagyják. És ez a fé lmunka 
a nagyközönséget felfogja jogosítani 
a r ra a véleményre, hogy a megindított 
hajsza tényleg felekezeti gyűlölségből 
eredt ós célja nem az volt, hogy a meg-
bántot tak a »Krajan«-tól tel jes elég-
tétel t kapjanak, hanem az, hogy á r t a t -
lan emberen áll janak bosszút. 

A törvényes el járás, a saj tóbiróság 
adhat az intézetnek, a megbánto t t aknak 
a tel jes elégtételt, ez fogja kideríteni 
az igazi bűnöst, a cikk iróját, ha ezt 
a »Krajan« nem adja ki. Ha az intézet, 
a megbántot tak a te l jes elégtételt nem 
kívánják, elejt 'k, akkor igazán azt gon-
dolhatja mindenki, amit akar . Be kell 
fejezni a jól megkezdet t , rosszul foly-
ta to t t és befejezet len el járást a »Kra-
jan« ellen. 

meg, tehát jogom van a nyilvánosság előtt 
kezelni ügyeimet. Ez szükséges is, inert a 
dolgok furcsán indulnak s ugy látszik 
szükségem lesz arra, hogy ügyeim minden 
fázisa meg legyen rögzitve. Nincs kizárva, 
hogy a modern lovagiasság szerint ettől 
fog függni az, vájjon becsületes embernek 
tartsanak vagy becstelennek. 

De ha helytelen is ez a felfogásom, nem 
törődöm vele, mert utálom és gyűlölőin 
azokat a kódexeket, amelyekben a becsü-
let paragrafusokban van megírva. írásom-
nak haszna is lesz, mert a dolog tanul-
ságos és elvégre nincs az sem kizárva, 
hogy megint mások fognak Ítélkezni felet-
tem : van-e becsületem vagy nincsen s 
ezeknek kényelmesebb, ha nyomtatásban 
olvashatják a történteket, mint Írásban. 
Ugy kezdem észrevenni, hogy a becsület-
ügyekben is legfőbb a kényelem. Aztán 
meg szükségem is van az ellenőrizhetés 
érdekében a nyilvánosságra. Es az irás 
könnyebbséget is szerez, szinte ugy érzem, 
mintha lilásnak panaszkodnék s ez a más 
meg is ért engem. Uh! ez nagyon esen-

i dositöleg hat rám. 
Mit is csináltam? Szürnyü bűnt Kije-

I lentettem olyat, ami, h t igaz. e-.unya do- ¡ 
I log, talán jellnmtelenség. Abból indulok 
I ki, hogy igaz, mert hiszen kijelentettem. 

Tényként kell tehát elfogadnom, hogy hi-
bát követtem el, másokat ok nélkül bán-
tottam meg. De ezt. a hibát jóvá tettem 
azzal, hogy bocsánatot kértein önszántam-
ból mielőtt erre bárki felszólított volna, 
sőt azt is megmondtam, hogy ha ez nem 
elég. adok akármilyen elégtételt, akármikor 
és akárkinek. Meg Ígértem, hogy kilépek 
abból a körből, melynek tagja vagyok, lia 
kívánják és az újságba is kiteszem a, ki-
jelentéseket. 

Clair könyve a becsületről azt mondja, 
hogy a bocsánatkérés a legnagyobb és 
legszebb elégtétel. Én is ebben a vélemény-
ben vagyok. Ha ez igy is van, akkor nyu-
godt lehetek, inert tisztán állok ebben a 
dologban. Azt vélem, hogy a megbántottak 
is igy gondolkoznak, inert nem jött tőlem 
senki nagyobb elégtételt kérni. Azt igazán 
nem kívánja inég a paragrafusba szedett 
becsület sem, hogy valaki több elégtételt 
adjon egynél. Ián azonban belátom, hogy 
amit magamról állítottam, borzasztó ocs-
inányság s ezért kínáltam még több elég-
tételt is. De nem kórt tőlem senki és én 
igazán nem tudom magam i ól kitalálni hogy 
mit tégy. ' '». ilyen elégtételt adjak a 
legnagyobb inatkérésen kívül. 

Akadt azonban egy ur, aki akkor, ami-
kor hibáinál már jóvá lettem, a k >s 



csak tótul beszélő idegenek, kik az alsóbb-
rendű nép közé azon szándékból keverednek, 
hogy azokat a magyar állam ellen felbujt-
sák, a pánszlávizmus által még meg nem 
mételyezett egészséges gondolkozásunkat 
megrontsák. Rendszerint a turisztika álarca 
alatt űzik kisded játékaikat. Csak elvétve 
kerül egy-egy hurokra s akkor sem lehet 
sunyi,ságukat rájuk bizonyítani. Ajánlatos, 
volna, ha uj intézményünk a határrendőr-
ség éberebb figyelemmel kísérné őzen ala-
kokat. 

— Városi lakás. A város tulajdonát 
képező Seinbery ház első emeletén lévő 
tánctermet ós mellékhelyiségeit nyilvános 
árverés utján október hó 3-án délelőtt 11 
órakor a városház tanácstermében újból 
megejtendő nyilvános árverésen fogják bér-
beadni. A mult hó 26-án megtartott árve-
résen Weisz Adolf, mint a Selmecbányái 
első ing és fehérnemű gyár részvénytársa-
ság igazgatója a helyiségekórt 700 korona 
bórt igért. Ugy látszik, hogy az ígéretet 
megfelelőnek nem találták s azért tarta-
nak ujabb árverést. 

— Választások. A hivatalos közlöny-
ben most jelent meg a választásokra vo-
natkozó hirdetmény. E szerint a választás 
októbor hó 17-én lesz megtartva és pedig 
a választó kerületek uj beosztása szerint. 
E szerint az első választó kerületben a 
város II. ós III. negyede, Bélabánya, Baka 
és Hodrusbánya tartoznak, a II. választó 
kerületbe pedig a város I. és IV. negyede, 
Felsőróna és Steffultó. Mindkét kerület 
1 0 - 1 6 bizottsági tagot van jogosítva vá-
lasztani. A választás ez alkalommal az I. 
választó kerületben üresedésben levő egy 
helyre 1910. év végéig tartó megbízással 
és a folyó óv végén megürülő 8 holyre 1913. 
év végéig tartó megbízatással történik. 
— A II. választókerületben pedig az üre-
sedésbon levő három helyre 1910 év 
végéig tartó megbízással és a folyó óv 
végén megüresedő nyolc helyre 1913 év 
végéig tartó megbízatással történik. A 
szavazatlapokon meg kell jelölni, hogy 

1 ékezni som akartam róla. Az az igazság-
talanság, a mely azt. az embert érte, akinek 
ügyével a cikkben foglalkoztam, a rajtam 
esett sérelem figyelmen kiviil hagyásához 
szükséges megerőltetés és a kutyanyolvek 
teleirása közben elszitt sok szivar azonban 
már felizgattak s aludni nem tudtam. Az 
ágyban csak ide oda, hemperegtem. Végig 
gondoltam az eseményeket és megállapí-
tottam, kiket fogok a segódi tiszt elválla-
lására felkérni. 

Szemem előtt lebegett a codex, a melyik 
azt mondja, hogy a segédség elfogadása 
nem kötelező ugyan, do olyan szívesség, 
amelyre mindenki számot tarthat, mert fe-
lebaráti erkölcsi kötelesség. Mindenesetre 
kényelmetlen az az intézkedése a paragra-
fusoknak, hogy segédek nélkül nem szabad 
eljárni. Én rájöttem, hogy kevésbbé teszi az 
embert idegessé maga a párbaj, mint a se-
gédek keresése akkor, a mikor az embernek 
más halaszthatatlan dolga is van. De okos 
intézkedés, inert a sértő, vagy sértő nem 
igen szokott higgadt lenni ós a bosszankodó, 
haragos ember bizony legtöbb esetben bo-
londul cselekszik, ezt pedig jó az ilyen 
ügyek elintézésénél elkerülni. 

(Folyt, köv.) 

melyik tagot milyen időre óhajtja a vá-
lasztó megválasztani, nevezetesen bárom 
vagy hat esztendőre, lia ez a feljegyzés 
nem történik, megeshetik, hogy a szavazat 
lap vissza lesz utasítva, vagy pedig, ha a 
szavazatlapon több név lesz, mint, amennyi 
tag választandó, ez esetben az alulirt ne-
vel; már nem vétetnek számításba. 

— Uj aranypénz. 1907. augusztus 11-én 
kelt törvény szerint a magyar korona or-
szágai ós a Roicbsratban képviselt király-
ságok ós tartományok kormányai között 
létrejött, az érem- és értékszorződósre vo-
natkozó szerződés értelmében százkoronás 
aranypénzeket fognak verni. Szép kis pénz 
lesz bizonyára, a mely nagy népszerűség-
nek fog örülni. 

— Pánszláv bélyegek Magyarorszá-
gon. A felvidéki postahivatalok már régibb 
idő óta megfigyelték, hogy az Amerikából 
érkező leveleken nemcsak a rendes posta-
bélyeg van, hanem azonkívül még egy kék 
fehér csikós bélyeg is, a melyen tót nyel-
ven a következő felírás olvasható: „Ma-
gyarországi testvéreinkért." A postahivatalok 
őrről jelentést tettek a postaigazgatóságnak 
amely a vizsgálatot megindította ós ered-
ményéről a kereskedelemügyi minisztérium-
nak jelentést tett. A vizsgálat kiderítette, 
hogy a bélyegeket a Newyorkbau székelő 
amerikai tót nemzeti egyesület bocsájtja ki, 
hogy o. bélyegek révén az Amerikába sza-
kadt tót népet megadóztassa. Évente több 
százezer korona szokott befolyni a bélye-
gekből. Az összegnek egy részét az emiitett 
tót egyesület Magyarországba küldi a pán-
szláv agitáció költségeinek fedezésére. 

— A kutyák szabadsága. Az előfor-
dult veszettség miatt elrendelt cbzárlatnak 
vége van. A város kutyái tehát szabadon 
járhatnak s nagy a valószínűsége annak, 
hogy az ebkörökben az öröm igen nagy. 
Kár, hogy gondolataiknak érhetőleg kife-
jezést nem adhatnak. Megértésük kellemes 
szórakozás lenne. 

— Tűzifa. Azok, akik a várostól ke-
mény tüzelőfát akarnak a téli időre besze-
rezni, a kibocsátott hivatalos hirdetmény 
szerint folyó évi október hó 10-ig kell ezt 
a város polgármesterénél bejelenteniük. 

E G Y L E T I É L E T . 
A függetlenségi- és 4S-as pártkör szep-

tember 28-án este választmányi ülést tar-
tolt. Csodálkozva láttuk, hogy az ülésen 
Lencso János elnökölt, habár egy héttol 
előbb a választmány nyilt. ülésében szóval 
bejelentette kilépését. 

A választmány a pártkör személyes 
ügyeivel foglalkozott elsősorban és leg-
főképpen. 

Az elnöklő Lencso János köri titkár be-
mutatta a pártkörből kilépettől; és kilépni 
akarók névsorát. A városban szándékosan 
ós célzatosan az lett híresztelve, hogy 
30-an 40-en akarnak a pártkörből kilépni. 
Ennek a hírnök alaptalanságáról győződtünk 
meg az ülés folyamán. Kilépett Tölgyessy 
postaigazgató, Tőkés kegyesrciuli tanár és 
AlUquander Lajos máshova való áthelyez-
totóse miatt. A választmány ezt tudomásul 
vette. 

Fel lett olvasva Szever, Hannák ós a két 
Oszwaldt kilépési nyilatkozata. Ezek a ki-

lépést Guba Fúl alelnöknek a Krajan köz-
leményében való — állítólagos részességé-
vel okolták meg. Ez a tárgy alkalmul lott 
felhasználva arra, hogy Guba Pál egyéni-
sége és ténykedése felott Ítélkezés történ-
hessék. 

Erősen meglátszott, ami különben köztu-
domású volt, hogy az elnöklő Lencso János, 
aki a Guba Pál elleni támadás rendezője 
volt, e kérdésben érdekelt és erősen el-
fogult. 

Ilanl; nagyon ügyesen beszélt helyes jogi 
felfogást és igazságérzetet tanúsított oz al-
kalommal. Kifejtette, hogy Guba Pál ellen 
való eljárásnak nemcsal; szüksége, de le-
hetősége sem forog fönn, mert Wagner 
László dr. kijelentette, hogy a „Krajan" 
közleményét ő sugalmazta. Indítványozta, 
hogy Guba Pálnak bizalom szavaztassák 
és a kilépni akarók a kilépési nyilatkozat 
visszavonására feikéressenok. 

Kati István hasonló szellembon bőszeit. 
Az elnöklő Lencso János egy bizottság ki-
küldését javasolja a Guba Pál elleni vizs-
gálat megejtése végett s ezt erőlteti még 
akkor is, a mikor a felszólalásokból nyil-
vánvaló hogy Hank ós Kuti felfogása he-
lyes. Hanl; a helyes felfogás érvényesülése 
érdekében dicséretes erélyességet fejt ki. 
Megállapítja, hogy Kuti István tisztázta a 
kérdést és az elnök újból homályosságba 
akarja borítani. Kéri a szavazás elrendelé-
sét. Többek hozzászólása után a szavazás 
el lott rendelve és heten Hanl;, hatan pe-
dig az elnök Lencso János indítványa mel-
lett szavaznak. Az elnök tollát le lett sza-
vazva. 

Megelőzőleg a Hanl; indítványa mások 
hozzászólása után ugy lett módosítva, hogy 
Guba Pál iránti bizaloinnyilvánitás hagyas-
sók el s ez a határozatban nincs is meg, 
hanem csal; az lett kimondva reá, hegy 
nem bűnös. 

Ezt kövotőleg fel lott olvasva Wagner 
László dr.-nal; a pártkörből való kilépést 
bejelentő levele. E tárgynál lott Singer La-
jos közlése alapján megállapítva, hogy ne-
vezettet a kilépésre vonatkozólag tett Ígé-
ret beváltására Singer Lajos kérte fel. 
Kuti István hozzászólása után a választ-
mány Wáguer László dr.-nal; a pártkörből 
való kilépését tudomásul votte. 

E tárgynál Kuti István, a maga részéről 
teljes és kifogástalan elégtételt adó Wag-
ner László dr. ellen erősen személyeskedő 
és sértő támadást intézett. Wagner László 
dr., aki csal; lapunk szolgálatában volt je-
len, a pártkörből való kilépése folytán f'ol-
szólalásra nem volt jogosult s ezért a tá-
madásra nem válaszolt. 

A pártkör ezután a törvényhatósági bi-
zottsági tagok választása kérdésével fog-
lalkozott. Ez ügyben való ténykedését nyil-
vánosságra hozni nem akarván, azzal nem 
foglalkozunk. 

A következő értesitést kaptu: 
A „Selmeci Újság" 

teki ntetes szerkesztőségének. 
Nagyságos Hermann Emil úrhoz, a hely-
beli 48-as pártkör elnökéhez a következő 
levelet intéztem : 

Nagyságos 
Hermann Emil urnák 

a solmoc — bélabányai függetlenségi és 
48-as pártkör elnökének 

Selmecbánya 



H Í R E K . 

— Ferdinand bolgár fe jede lem 
mint lapunkat értesítették — f. lió 27-én d. 
u. 2 óra 15 porckor Miskolc—Kassán át 
utazott Poprádra s onnét I'usztamezőre. 

— Zichy gr. Zolyombrézón. Zichy 
Aladár gr. a király személye körüli minis-
ter f. lió 25-én déli 11-7 órakor a gyorsvo-
nattal érkezett a zólyomi állomásra. Az 
állomási étteremben megebédelve 1/4l-kor 
ment tovább Zólyombrézóra Kisgaramon 
bérelt vadászterületére szarvaslesre. Onnét 
másnap délután 5 órakor utazott vissza s 
Zólyomon át este a 8 óra 35 porckor induló 
vonattal ment vissza a fővárosba. 

— Városunk képvise lője Pallavicini 
György őrgróf, a város országgyűlési kép-
viselője a mult pénteken délután Selmec-
bányára érkezett. A vasúti állomáson kül-
döttség várta. Baán Elemér kir. közjegyző 
az alkotmánypárt elnöke üdvözölte. A vá-
rosba hosszú kocsisorral kisérték a kép-
viselőt, aki megérkezése után mindjárt 
küldöttségeket és tisztelgéseket fogadott. 
Este Bogy a éttermében látogatott társas-
vacsora volt, melyen először Horváth Kál-
mán polgármester köszöntötte fel és kérte, 
hogy a városnak segítségére legyen, a kép-
viselő ezt megígérte és hivatkozott arra, 
hogy amit tehetett azt meg is tette. Hi-
vatkozott elmondott programmjára is. Trei-
ter József bányamunkás is felköszöntötte 
a képviselőt. A vacsorán Baán Elemér a 
polgármestert, a képviselő a város asszo-
nyait és leányait köszöntötte fel. Ezenkí-
vül még több köszöntő, is volt. Pallavicini 
György másnap testületek képviselőinél ós 
egyeseknél is látogatásokat tett. Selmec-
bányáról vasárnap délután utazott el, a 
polgármester kíséretében. 

— Papok gyűlése. A Selmecbányái ke-
rületi papság szeptember 26-án őszi gyü-

nem a magam kedveért a körből az egyik 
tag kérése folytán kiléptem, ahelyett, hogy 
tőlem az elkövetett hibáért az ajánlott 
más elégtételt kérte volna, nagyon, de na-
gyon megsértett szóval is, Írásban is. Ez 
a dolog furcsának tűnhet fel mások előtt, 
mert igazán nem engednek meg ilyet a 
becsületparagrafusok. En a dolgot megtu-
dom magamnak fejteni, de nem mondha-
tom meg hogy mivel, mert akkor megsér-
teném azt, aki engem megsértett, ezt. pe-
dig tiltják a paragrafusok, különösen akkor, 
amikor az ember lovagiaskodik. Egyébként 
a sértésnek van egy haszna is. Azt bizo-
nyítja, hogy nem vagyok becstelen, a becs-
telen (diszqunlifikált) embert a kódexek 
szerint megsérteni nein szabad. Igazán még 
vigasztalhatom is magamat ezzel a körül-
ménnyel. 

A sértések után, habár erősek voltak, 
csodálatosan higgadt és nyugodt marad-
tam, ez talán azért volt, mert bűnösnek 
magamat nem éreztem. Eszembe jutott, 
hogy a kódexek szerint a becsület órák-
hoz van kötve. Megnéztem az órámat, fél 
nyolc volt, megnéztem a naptárt, 28-a 
volt. Valóban örvendek, hogy uralkodni 
tudtam magamon, mert azt mondják, hogy 
ez intelligenciára vall. Legalább állitha-
tom magamról, hogy akkor erős voltam. 

lést tartott. Cdvözölték Litassy János es-
peres plébánost egészségének helyreállása 
ós nyugdíjazás iránti kérvényének vissza-
vonása alkalmából. A gyűlésen két pálya-
beszéd is lett mondva. Az egyiket Her-
mann József dr., a másikat Hollós Pál 
mondotta. Egyházkerületi jegyzővé Hlavathy 
János plébánost választották meg. 

— A hivatalos hirdetések. A város 
hivatalos hirdetéseire szeptember 26-án 
a városháza tanácstermében árlejtés lett 
megtartva. Az árlejtésen Kuti István rendőr-
kapitány a „Selmecbányái Iliradó" szer-
kesztője és tulajdonosa szóval 400 koronás, 
Nádosy Ferenc lapunk tulajdonosa pedig 
395 koronás ajánlatot tett. A szóbeli árlej-
tés után fel lett bontva a beérkezett zárt 
ajánlat. Ebben Nádosy Ferenc 50 koroná-
val még előnyösebb ajánlatot tett. Az ár-
lejtés eredménye ügyében a közgyűlés az 
októberi közgyűlésen fog határozni. A hir-
detések előbb a »Selmeci IIiradó«-nak vol-
tak kiadva 600 koronáért. 

— Középiskola. Hontvánnegye törvény-
hatósági bizottsága huszonhatodikán tartott 
közgyűléséből a közoktatásügyi miniszter-
hoz feliratot intézett, melyben középisko-
lát kér. 

— Támadás. A „Selmecbányái Iliradó" 
felelős szerkesztőnket legutóbbi számában 
nemcsak támadta, de erősen meg is sértette. 
Felelős szerkesztőnk a sértésért megfelelő 
uton elégtételt kért. 

— Besztercebánya . Ott két francia tő-
kepénzes nagyobb szabású selyemszövő gyá-
rat létesit és az első évben 500, a máso-
dik évben 1000 munkást alkalmaz. 

— A sé lmec i népbank közgyűlése . 
A selmeczi népbank 1907. október bó 9-én 
délután 3 órakor az intézet helyiségében 
rendkívüli közgyűlést tart. A tárgysorozat 
a következő: közgyűlési elnök, jegyző, va-
lamint három hitelesítő megválasztása. A 
meghatalmazások vizsgálatáról szóló jelen-

Aztán meg a kódexek az ilyen önmérsók-
lést azzal jutalmazzák, hogy előnyöket biz-
tosítanak. Az előnyöket pedig — őszintén 
megvallom, — minden kifogástalan dolog-
ban szeretem. 

A szóbeli sértés után vettem kezembe 
azt az újságot, amelyik azzal tisztelt meg, 
hogy vezércikkben foglalkozott személyem-
mel. Mindjárt észrevettem, hogy az újság 
nagy hibát követett el azzal, hogy a ve-
zércikkben személyt sérteget. Feltűnt ne-
kem, hogy az iró szombaton reggel, amikor 
cikke ki volt már szedve, mosolyogva kö-
szöntött. Én furcsának találom, hogy olyan 
embert, akit legyalázunk, a legyalázás után 
szivesen köszöntsünk. Erre ón igazán nem 
volnék képes. Valószínűleg ugy gondolkozik 
ellenfelem, hogy valaki csak azon időpont-
tól gazember, ha ezt Írják róla, amelyik 
időpontban az irást mások is olvassák. Nem 
tartom helyes felfogásnak, 

Azon is csodálkozom, hogy miért sértett 
meg az az ur másodszor, amikor az egyik 
sértését már ki is nyomták és kiadták. 
Kétségtelen, hogy a támadás, a sértés meg-
fontolt, és tervszerű volt mindkét esetbon, 
De a második sértés később nekem ugy 
látszott, a cikk érdekében történt. Az ese-
mények ugyanis olyan sajátságosan fejlőd-
tek a szóbeli sértés elölt, hogy dicséretben 

tés. Az igazgatóság jelentése a részvény-
jegyzés sikeres bofejozóséiől és az ujjonan 
jegyzőit részvénytőke 30 % - a n a ' c befizeté-
séről. Az igazgatóság javaslata az alapsza-
bályok módosításáról. Esetleges indítvá-
nyok. 

Az óvár kiépítése. A műemlékek or-
szágos bizottsága értesítette a város taná-
csát, hogy az óvár kiépítési munkálatai 
az ősszel megkezdődnek. A restaurálás 
tervét Aigner Sándor műépítész készítette 
s ő is fogja az építést keresztül vinni. 

— P á n s z l á v diákok kizárása. A hi-
vatalos lap közli, hogy a kultuszminister 
megerősítette az illetékes egyházi főható-
ságoknak azt a határozatát, amely szerint 
Lilgo Károly ós Pavella Márton ágostai hit-
vallású evangélikus tanítóképző intézeti 
növendékeket az ország összes tanítóképző 
intézeteiből kizárta. 

— Uj vasút . A korpona—zólyomi vasút 
érdekében e hó 24-ón Czobor László orsz. 
képviselő, Holladi Nándor Korpona város 
polgármestere kíséretében fölkereste az uj 
vasútvonal menti községeket, ahol Szta-
koniczky Kálmán zólyomi főszolgabíró a 
községi képviselőtestületeknek a vasutügy 
építését melegen ajánlotta, A községek a 
reájuk kivetett hozzájárulási összegeket ki-
vétel nélkül örömmel szavazták meg. Es 
pedig Tótpelsőc 80.000 koronát, Szászpel-
sőc 25 ezret, Dobronya 40 ezret, Bábaszók 
19 ezret, a többi kisközségek 2—2 ezer 
koronával való hozzájárulásukat szavazták 
meg. Ezek szerint hátra van még Korpona 
városa s ha a tolo kivánt 100 ezer korona 
hozzájárulás megszavaztad k, ez esetben 
még f. évi október hó elején a mérnöki 
végleges előmunkálatok megkezdődnek oly 
formán, hogy a vasút épitése már a jövő 
tavasz elején megkezdhető legyen. 

— Gyanús idegenek. Felvidékünk tót 
lakosú községeiben hol itt, hol ott felbuk-
kannak többnyire idegen honosságú ugyan-

is volt részem. Elmondták rólam, hogy tisz-
tességes ember vagyok, hogy nekem hinni 
lehet és kell, sőt valakinek a szájából azt 
is hallottam, hogy annak a körnek a me-
lyikből kiléptem, kiváló tagja is vagyok. 
Attól lehetett tartani, hogy a kör még ki 
is dicsér. — Az engem sértő újságíró 
bizonyosan ettől ijedt meg, mert ez eset-
ben a vezércikknek lőttek volna, pedig az 
már ki volt nyomva és ki volt adva. Szük-
ségesnek tartotta, hogy a vezércikk érde-
kében még egyszer szóval is megsértsen, 
legazeinberezzen. 

Sajátságos, de való, hogy a sértő cikk 
elolvasása után is nyogodt maradtam, sőt 
még nyugodtabb akartam lenni s ezért egy 
nagyot sétáltam és hideg vizben oste meg 
is mosakodtam, A becsületparagrafusok 
szerint 24 óra alalt kell a sértésért elég-
tételt kérni, mert ha ozt elmulasztja a sér-
tett, akkor elveszti az elégtételro való jo-
gát. Ráértem gondolkozni és tenni. Jobb, 
ha az ember alszik egyet, mielőtt fontos 
ós kényes ügyben eljár és tosz valamit. 
Ujságiró vagyok én is, a sértés estéjén ve-
zércikket kellett irnom nekein is. Az aktu-
ális dologról kellett írnom s ez az engem 
ért sértéssel ós a sértő személyével erős ösz-
s/.efüggősben állott. Tudtam, hogy nekem 
a sértőt bántani nem szabad, sőt megoin-



Tisztelettel bejelentem, hogy a selinec-
bólabányai függetlenségi és 48-as párt-
körben viselt alelnöki tisztemről lemondok 
és a pártkörből kilépek. 

Selmecbánya, 1907. szept. 29. 
Hazfias tisztelettel 

Guba Pál. 

A tüdőbaj minden 
eseteiben a SCOTT-féle [tuujq sio azonnal 
használandó. A SOOTT-félo Emulsio nem-
csak a beteg testrészeket gyógyítja, hanem 
egészséget és erőt kölcsönöz az egész szer-
vezetnek. 

A SCOTT-féle Emulsio specifikus meg-
bízható szer 

mindennemű tüdőbaj 
ellen és nemcsak biztos szer, hanem leg-
olcsóbb is, Nagyfokú gyógyító- és táp-ereje 
annak tulajdonitható, hogy előállításához a 
legfinomabb, legtisztább és leghatásosabb 
anyagokat, melyek egyáltalán beszerezhe-
tők, veszik továbbá azon tulajdonságának, 
hogy az eredeti felülmúlhatatlan SCOTT-
féle előállítási mód folytán nemcsak Ízletes, 
hanem rendkívül könnyen emészthető is. 

Egy eredeti üveg ára 2-50 kor. 
Kapható : a gyógyszertárakban. 
Az Emuisió vásárlásánál a Seott-
féle módszer védjegyét — a ha-
lászt — kérjük figyelembe venni. 

N y i l t t é r . * ) 
Válasz a „Krajan"-t gyanusitó ötletekre. 

Besztercebánya, szept. 30. 

A „Selmeci Újság" ós Selmecbányái 
Hiradó" társadalmi hetilapok utolsó számai 
újra foglalkoznak a Krajan hazafias irá-
nyú politikai és tót nyelven megjelenő 
lapban közzé tett „Panslavizmus Selmec-
bányán" c. cikkel. Nekem, mint a Krajan 
szerkesztőjének igen kevés mondani va-
lóm van ez ügybén, sőt nem is nyilatkoz-
tam volna, —• amennyiben a Krajan-1 tá-
madó c ikkeket egy szerencsétlen stílus-
gyakorla tnak tar tot tam. A csipkedéseket 
éppen hazafias lapunk érdekében eltűr-
tem, tudva azt, hogy a hírlapi polémiák 
egyetlen újság javára sem szolgálnak. 
Igen, a Krajan-ban megjelent az annyira 
és oly sokszor emiitett cikk. Ez tény. Mi-
kor az érdekel tek nálam megjelentek és 
már megjelenésükkel is igazolták azt, 
hogy az ő hazafiságukhoz szó nem fér, 
akkor én a Krajan következő számában 
cikkem tar ta lmát megmagyaráz tam — és 
ki jelentet tem azt is, hogy többet olvas-
tak ki a sorok között levő üres helyekből, 
mint a sorokból. Kijelentettem azt is, hogy 
tudtommal a Selmecbányái régi ésjónevű in-
tézet, valamint annak tanárai szépen szolgál-
j ák a hazafias célt. Ezzel a férfias kijelen-
téssel nem elégedtek meg, hanem beküldtek 
egy nyilatkozatot, ahol a cikk tar ta lmát 
legerélyesebben visszautasí t ják. Én helyet 
adtam a nyilatkozatnak, de bántott n do-
log, hogy a helyreigazítással nem < ' tak 
megelégedve, azért nyilatkozatuk alá az.t 

*) E rovat alatt közlő i teknek sem tartalmáért sem 
alakjáért nein vál lal felelősséget a szerkesztő. 

irtam, hogy: hazugságnak csak oly valami 
nevezhető, amit hiteles adatokká/ megcáfolnak. 

Nem is ezért irom most e sorokat. Ne-
kem, mint a Krajan szerkesztőjének, első 
kötelességein, hogy visszautasítsam a Sel-
mecbányái Híradóban megjelent és a Sel-
meci Újság mult heti számában reprodu-
kált cikk egyes, könnyelműen odavetett 
ötleteit. A cikk alat t a következő nevek 
olvashatók: Hamrák Béla, Szever János, 
id. Oszvald Gusztáv, Raksányi Samu, Sze-
ver Pál, ifj. Oszvald Gusztáv; felteszem 
tehát, hogy a cikk tőlük ered, s ha nem 
akkor egy hetedik személytől. Legerélye-
sebben visszautasítom, hogy a „Krajan", 
illetőleg én valakit „alaptalanul gyanúsítot-
tam volna", mer t a c ikket szolgáltató ada-
tok igy hangzanak : „Selmec. lyc. 12 tanuló 
V—VIII. pánszláv összeköt, hirébe jött. 
Vizsgálat folyik. Bakos János VI. o. t. 
kizárták. Összeköttetésben állót Nagyszom-
battal. — 34 ezer korona subvenciót kap ; 
az iskola és 4 tanár (a többit nem irom 
ki, mer t fel sem használtam) stb. Kérem, 
lia egy meglet t férfi , egy tekintélyes em-
ber ilyet mond és tudja , hogy én azt fel-
használom, azonkívül egy levelezőlapon is 
tudakozódik a cikk iránt, s lia megjelent, 
küldjek neki abból a számból — azt hi-
szem, hogy komolyan beszélt. Vagy talán 
nom ? Legerélyesebben vissza kell utasí-
tanom a következőt is : A nyegleség és 
léhaság szülhette m e g a cikket, amely a 
Besztercebányán megjelenő „Krajan" cimü, 
állítólag hazafias tót újságban megjelent e 
hó . . . stb. A ki e sorokat irta, annak 
sejtenie sincs az újságírásról. Egy szer-
kesztő megkapja az adatokat egy meg-
bízható embertől, azokat feldolgozza s mer t 
az valakinek nem tetszik, rákeni a cikkre, 
hogy nyegle és léha ! Nem szabad ám a 
szavakkal igy dobálózni ! Hogy a „Krajan" 
nem állítólag, hanem tényleg hazafias irányú, 
azt fölösleges bizonyítanom. 

Ez az ocsmány ötlet vagy tudatlanság-
ból származik, vagy rosszakaratból ; a har-
madikat , t. i. hogy ilyen nyilatkozat csak 
egy hazaíiatlanul gondolkodó embertől 
eredhet, feltételezni nem akarom. Uraim, 
v. Uram, a „Krajan" 8000 példányban je-
lenik meg, h o g y ellensúlyozza a gomba-

módra elszaporodott pánszláv lapokat. Ezek-
kel olyan küzdelmet folytat, melyről Önök-
nek, v. ö n n e k halvány sejtelnie sincs. 
Azután a „Krajan" egy oly hazafias egye-
sületnek az organuma, melynek 3 igen-
igen magas állású védnöke van 1 Higyjék 
el, hogy mi nagyon is használunk a ha-
zafias célnak. Méltóztassék egyesületünk 
elnökét és t i tkárát megkérdezni. Hogy mi 
fér össze az újságírói tisztséggel és mi nem 
fér össze, azt én olyan régen tudom. Igen 
kis emberek hozzá a cikk írói, hogy ebből 
a tárgyból leckét adhatnának a lesajnált 
újságírónak. 

Az egészből azt a tanúságot vonom le, 
hogy a liceum az egész kérdést a vallás, 
vagy inkább a felekezetek mezejére vitte, 
— és ez hiba. Jobb lett volna a tanári 
konferencia lefolyásáról szóló jegyzőköny-
vet közzétenni s ezzel az egész kérdés 
tisztázódott volna, mer t a föntebb jelzett 
kifejezések bántók ugyan, de mit sem cá-
folnak, vagy legalább is keveset. A liceum 
tisztán áll Isten és világ előtt — tehát 
lelkiismeretét mi sem terheli, de a világ 
kedveér t közzétehette volna a jegyzőköny-
vet. 

Újra mondom, hogy én csupán a „Kra-
jan"- t — tehát engem gyanúsított , meg-
gondolatlan, ötletszerű kifejezésekért szó-
lal tam' fel. 

D r . G e r ő János, 
a „Krajan" hazafias irányú 

tót lap szerkesztője. 
51 

H I R D E T E S E K . 

k Selmeczi Népbank Részvénytársaság Igazgatósága 
közhírré teszi, hogy folyó évi október hó 
I-étől úgy az eddigi mint az uj betétek után, 

43A % - o s k a m a t o t f i z e t . 
A b e t é t - k a m a t a d ó t t o v á b b r a is az 

i n t é z e t v i s e l i . 

Selmeczbányán, 1907. szeptember 21-én. 

S E L M E C Z I N É P B A N K 
2-'- IGAZGATÓSÁGA. 



A L A P Í T T A T O T T 1887. TELEFON SZÁM 

MODERN GÉPEKKEL ÉS NAGY-

MENNYISÉGŰ BETÜANYAGGAL 
FELSZERELT MOTORERÖRE BERENDEZETT 

KÖNYVNYOMDÁM 
MINDEN E SZAKMÁBA VÁGÓ MUN-

KÁT GYORSAN S PONTOSAN SZÁLLÍT. 

VÁLLALATOM A KOR SZÍNVONALÁN ÁLL 

S A FELVIDÉK EGYIK ELSŐRANGÚ KÖNYV 

ÉS MŰNYOMÓ INTÉZETE. = 

MUNKÁIM ÍZLÉSES, PEDÁNS KIVITE-

LÉRE NAGY GONDOT FORDÍTOK. 

V. 213/2 szám 1907. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. § - a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Selmecbányái kir. járás-
bíróságnak 1907. évi 213/2 számú végzése 
következtében dr. Holló József budapesti 
ügyvéd által képviselt Bartsch Gyula utóda 
Henger Anta l budapesti cég javára Óváry 
Dezső és neje ellen 300 korona jár. ere-
jéig 1907. évi augusztus hó 2-án fogana-
tosított kielégítési végrehajtás u t ján le- és 
felülfoglalt és 860 koronára becsült követ-
kező ingóságok, úgymint 2 ló, 1 kocsi és 
butorneinüek nyilvános árverésen e ladatnak. 

Mély árveresnek a Selmecbányái kir. já-
rásbíróság 1907. évi V. 213/2 számú vég-
zése folytán 50 kor. hátralék tőkekövete-
lés, ennek 1907. évi május hó 20. napjá-
tól járó 6 °/o kamatai és eddig összesen 
61 korona 10 fillérben bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig Selmecbányán 
végrehaj tás t szenvedettek lakásán leendő 
eszközlésére 1907. évi október hó 16-ik 
napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §§-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérő-
nek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglal tat ták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. 
§-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Selmecbányán, 1907. évi szept. 26-án. 

50 l—l kir. bir. végrehajtó. 

Ter jesszük a „Selmeci ü j s á f - o t , 

Hirdetés. 
A S e l m e c b á n y a — r ó n a i általános temetkezési és segélyző egyesület 
járulékfizetésre köteles tagjait a rendkívüli közgyűlés 
határozata folytán ezennel felkérem, sz íveskedjenek a 
m é g köteles járulékokat t o v á b b is az e d d i g i m ó d o n 
és eddigi pénzszedőknél rendesen fizetni; kik a be-
f ize téseket— egyelőre d í j m e n t e s e n — a z illető könyvecs-
kékben nyugtázni és leszámolás mellett az egyesületi 
pénztárba beszállítani kötelesek. 

S e l m e c b á n y a . 1 9 0 7 . s z e p t e m b e r hó 2 9 - é n . 
Szép Gábor, 

•19 1—1 egyesületi elnök. 

E g y e d ü l c s a k a 

S i n g e r C o . 
var rógép részvény tá rsaságná l kaphatók . 

Fióküzlet minden nagyobb városban. 
Selmecbánya: Kossnth-Lajos-tér 4. 
Szíves figyelmeztetésül! .Minden varrógép, 
melyet mas varrógép üzlet „Singer varrógép" 
elnevezés alatt forgalomba bocsát, csak után-
zata egyik régebbi szerkezetünknek, amely 
családi gépeink u j szerkezeténél fogva úgy 
szerkezet, mint használhatóság tekintetében 
a miénktől nagyon távol áll. 27. 

N á d o s y F e r e n c Z ó l y o m . 
M o t o r e r ö r e b e r e n d e z e t t k ö n y v n y o m d a . 
K ö n y v k ö t é s z e t . N y o m t a t v á n y - r a k t á r . R u g g y a n t a - b é l y e g z ő k . L a p k i a d ó h i v a t a l . 


