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Ü d v ö z l e t . 
A város utcái megint népesek már, 

itt van az aranyif júság. Szivünk egész 
melegével köszöntjük őket. Örvendünk, 
hogy itt vannak, mint a puszta s ivata-
gon f á rad tan járó vándor, mikor zöl-
delő ligetet lát. Jól esik látni olyano-
kat, kik még telve vannak eszményi 
felfogással, reménnyel, vággyal, kiknek 
lényén meglátszik még a romlat lanság 
varázs la tos himpora. Nálunk az élet 
piszkos hullámait fogják majd látni — 
csodálkozva. 

No csodálkozzatok kedves ifjak, az 
élet mindenütt érdekharc, tü lekedése 
az élni akaróknak, mindenütt anyagi a 
cél, több a salak, mint a színarany. A 
hullámokat ez teszi piszkossá. A helyek 
közötti különbség csak az, hogy az éhe-
sebb ember kétségbeeset tebben harcol 
és csúnyábban, mint a jóllakott, a sze-
gényei)!) nép erkölcstelenebb, mint a 
jobbmódu s nálunk csak szegény van. 
Sok, nagyon sok szegény, lélekben, tes t -
ben. Ha látni fogtok rosszat és undo-
rítót, a végső okot mindenütt a pénz-
ben, é r tékben ta lá lhat já tok meg. Az 
élet hullámai mindenütt zagyvák. 

Ci/ 
Kérünk, ne r iadjatok meg. Az élet 

a legjobb és a legnagyobb mester, leg-

jobban tanitani ez tud, másütt többet 
ós jobbat nem tanulhattok mint nálunk. 
Itt tanulhat já tok meg igazán, hogyan 
nem szabad gondolkoznotok, mit nem 
szabad tennetek. A szépnek s jónak 
fogalmát jól megalkotni csak ugy lehet, 
ha csúnyát és rosszat láthatunk. Ezt 
látva tudjuk csak megismerni a szép-
nek becsét, megbecsülni a jót és ne-
meset. A nagy sokaságban sok szépet 
és jót is találtok majd, a salakban szín-
aranyat , keressétek, kutassátok ezt s 
ha megtaláljátok, becsüljétek meg na-
gyon. 

A ti lelketek még színarany, szive-
tek romlatlan, a rossz, ha látjátok erőt 
venni ra j ta tok nem tud, a piszok rá tok 
még nem tapad, csak óvakodjatok és 
tanuljatok. Valahogy eszetekbe ne jus-
son, hogy a sok rossz közt nektek jó-
nak lenni felesleges. Az igaz gyémánt 
a sárban is tündöklik é.s becses. Töre-
kedjetek arra, hogy kiválók és becsül-
tek legyetek. 

Példát csak a jókról vegyetek s a 
jó példával magatok elől menjetek. Az 
nem törvény, hogy a fiatalabbnak más 
után kell indulni, csak előítélet ; a jót 
kell nézni s követni azt kell, ha f ia ta-
labb teszi is. Legyetek jók és nemesek, 

hogy mások kövessenek, az iskolában 
tanuljatok, az életben tanítsatok. 

Legyetek jó hazafiak. Ez a föld szülő 
anyátok. Szeressétek nagyon, de nagyon. 
Az a gyermek, mely szülőföldjét az or-
szágot megtagadja, a legrutabb bűnt 
követi el, melynek büntetése soha el 
nem marad. Ne nézzétek más miként 
cselekszik és gondolkozik, ti csak szi-
vetekre hallgassatok, az sosem csal. 
Ha halljátok, amit annyiszor hallani, 
hogy a küzdelem hasztalan, rá se he-
deritsetek, hanem csak küzdjetek. A 
hazáér t küzdeni érdemes, meghalni szép 
dolog. Legyetek hősök, ezzel buzdítani 
fogtok másoka t is. 

A csalfa tanokra ne hallgassatok, a 
rossz mindenkit rosszá tenni törekszik, 
hogy ne kelljen restelkednie. Az érdek-
küzdelmet, ha lát játok s halljátok majd, 
hogy önmagát az embernek eszményi 
dolgokért feláldozni ostobaság, kérünk, 
ne higyjetek. Ez n e m igaz, a nemes és 
szép mindig az marad, ezér t küzdeni 
érdemes. Ju t a lma ennek soha el nem 
marad. Nyugodtak és elégedettek lesz-
tek s ez olyan kincs, melyet vagyon-
nal, pénzzel pótolni nem lehet. 

Az érdek jogos, de csak akkor, ha 
a közérdekből folyik, azzal összhang-

Sgaz történetek. 
— A ..Selmeci Újság" eredeti tárcája — 

Irta : — assy . 

(Folytatás.) 
A segédeknél hagy t am el. Ugy-e? 
A segédek keresése borzasztó, valóságos 

útonál lás . Kiválasz tunk egy pár embert , a 
jobbakat , azoka t sorba vesszük és be lekény-
szer i t jük őket a lovagiaskodásba. Enyhítő 
kö rü lményü l csak az szolgálhat , hogy az 
i lyen ügyekben sz ívességre számot tar that , 
m e r t mindenkive l tör ténhet ik baleset és 
csak igy remélhe t i mindenki , hogy viszont 
szívességre talál . 'Szóval a szívesség meg-
té te le baleset el lenvaló biztosítás. 

Az u tonál láshoz nem értek, rosszul tu -
dok kérni ős a kunyorá lássa l megalázni 
nem szere tem magamat , mégis meg kel le t t 
tenni . Nehezen ment , de s ikerül t mindjár t . 
El ta lá l t am, hogy kik nem t a r toznak a tö-
megbe. 

Az e l járás megind í tása megtör tén t . Én 
azt hi t tem, hogy olyan emberekre lesz 
szükségem, kik a fegyver forga táshoz na -
gyon ér tenek és a vértől nem fé lnek, az 
először fe lkér t segédek he lye t t k a t o n á k a t 

kerestem, de találnom nem sikerült , újból 
a derekabb emberekhez fordul tam. .Megint 
ta lá l tam és szerencsém volt, inert a vá-
lasztot tak dúsan voltak fe l fegyverkezve 
ésszel és bátorsággal. A következmények 
igazolták, hogy nem fegyverre de észre 
volt szükség. Örömem határ ta lan volt, ami-
kor megint o lyanokra ta lá l tam, akik kü-
lönbek a többinél, nem a tömeggel ujjon-
gani, de a küzdővel küzdeni akar tak és 
küzdöt tek erősen, ha ta lmasan . 

A harc megindult . A hanyat ló Hónra 
cirkuszai ju tot tak eszembe, azok, melyek-
ben á l la toka t bocsátottak az emberre s a 
tömeg, a népség vad ujongással nézte az 
egyenlőtlen harcot, kéjes vággyal vá r t a a 
véget , amikor a bestiák szét tépik a védte-
len embert . A tömeg szívszorongva nézi a 
viaskodást , de segítségre menni, nem jut 
eszébe senkinek, Akkor is ugy volt, mint 
ma. Az embernek gyöngeségében rejlik az 
a természete, hogy az erősebbhez szít, a 
gyöngébb le t iprásában gyönyörködni tud, 
jobb szeret a győzővel hallal i t kiál tani , 
mint a gyöngébbel küzdeni. Ilyen csak ke-
vés van. Most is kéjes érzéssel nézik a 
gyilkolást , csak a gyi lkolásnak módja más. 

A ha lá l ra szán ta t védoni nem szokás, ez 
ok ta lanság . )Le v e l e ! Öljétek m e g ! Ez a 
tömegnek jelszava ma is, mint azelőtt . 

Képzele temben lá t tam, amint az emberre 
oroszlánt eresztenek. Lá t t am a nemes vad 
szilaj dühét , a sörény lobogását, de az tán 
a kelrecből rókát lá t tam előbújni. Dühös 
volt az is és fogait v icsorgat ta , harapni és 
marni akar t , dc csak oldalról, szembeszállni 
nem mert. Vár t a az ember mikor botlik 
meg, hogy akkor rontson rá, do hasz ta lan , 
az ember ált és vá r t s a róka tá raadni 
nem akar t . Ez az á l la t élővel, erősebbel 
szembeszál lni nem tudot t , mer t nem te r -
mészete. De hagyjuk a képzelet já téki t , a 
való talán szebb és nemesebb. 

Nem. A harc olyan volt, mint a táma-
dás, a gyöngesége!« hosszú sorozata, melyre 
szabály nem létezik, mert ezt pa ragra fusba 
szedni nem szokták, nem is lobet. A bot-
lás t lestek itt. is, hogy akkor öl jenek meg, 
amikor azt hi t ték, hogy bot lot tam, vadul 
fe lujongtak a tömeg pedig tapsol t és ordí-
t o t t : Most az idő r a j t a ! Öljétek meg. 
Szeretném az embereke t nagyon, de nagyon 
tisztelni, do nem biroin. A tökéle t lenség 



zatos. A közérdekért küzdve az egyéni 
érdeket is leghathatósabban lebet eló-
segiteni s ez a küzdelem már nemes 
mert másokért is küzdőtök. A mások-
kal nem törődő érdek már nem érdek, 
hanem önzés, mely csak mások kárá-
val boldogul. Küzdjetek a közérdekért . 

Isten hozott i f júság! 

Lovagias ügyek. 
Az én ügyeimről lévén szó, tartózkodni 

kivánok a vélemény nyilvánítástól és csak 
avia szorítkozom, hogy a tényeket sorolom 
fel a vélemények megalkotásához szüksé-
ges dolgok forrásszerü leközlésóvel. A be-
csületbeli ügyek elintézése semmiesetre 
sem tartozik a nyilvánosság elé és sajtó 
utján való közzétételük csak akkor jogo-
sult, ha a sértés nyilvánosan történt vagy 
sajtó utján köztudomásra jutott volna. 
(Clair: Párbaj Codex 1S97. évi kiadás 
60. oldal.) 

Sajnos, az én ügyeimben az utóbbi ese-
tek forognak fenn, sőt a sértések egyene-
sen a sajtó utján lettek ellenem elkövetve, 
tehát nem csak jogom van a nyilvánosság 
igénybevételére, de kötelességem is azt 
igénybevenni, mert e lapnak felelős szer-
kesztője lévén, a közönség méltán kérheti 
tőlem számon, hogy én, aki annyiszor han-
goztatom az erkölcsi felfogást, a magam 
ügyeiben helyesen jártam-e el? 

Iiérem, Ítélkezzenek. 

A tény az, hogy én azokat, akik engem 
megsértettek, soha semmivel sem bántot-
tam meg becsületükben. Arra a felvethető 
kérdésre pedig, vájjon másokat nem-e bán-
tottam meg, válaszom az, hogy ha ez meg-
történt, teljes elégtételt adtam jószántam-
ból. S ha bárki akadna, aki elégtételre 
igényt tart, annak készen vagyok azt időre 

mindjárt szemembe ötlik s akkor minden 
jóakaratomnak vége, — az utálat vesz raj-
tam erőt. Ez irtóztató. 

Tenta és papir, ez a modern lovagiasság 
fegyvere s ez omlott bőven. Az emberek 
általánosságban órával kezükben lesik a 
perceket, meddig kell lovagiasaknak lát-
szaniok s amikor a perc elmúlott, nagyott 
lélegzőnek, ledobják az álarcot és gyilkot 
keresnek. Ezt a borzasztó szerszámot »be-
fejezetlen ügy.-nek nevezik. Ha ilyet ta-
lálnak jaj az ellenfélnek, irgalmatlanul ha-
sába döfik. Ez biztos és jó szerszám, ha-
lálos sebet ejt. A modern lovagiasság a 
sértésnél kezdődik és az erkölcsi gyilko-
lásnál végződik vagy — komédia. Lova-
giaskodás lovagiasság nélkül. Harc gyilok-
kal vér nélkül. 

Oh ! még élek, nem sebesítettek meg 
ugy érzem. Igazán nem tehetek róla, hogy 
vért setikisem látott, de . . . . sokat, na-
gyon sokat vesztettem, bizni az emberek-
ben most még kevésbbé tudok s a tömeget 
még jobban — utálom. Talán, de nem biz-
tosan tudom, hogy nagyon, de nagyon gyarló 
vagyok én is, ci" a tömeghez nem tarto-
zom. Amikor m ' oda esem utálni fogom 
magamat is és akkor . . . . Uram ! bocsás 
meg. 

és órára való tekintet nélkül bármikor 
megadni. Eddig tőlem elégtételt még senki 
sem kért. 

A társadalom és a lovagiasság elveinél 
fogva, mindenki, aki sért, tartozik a sér-
tett félnek elégtételt is adni. (Ugyanott 51. 
oldal), Lovagias ember mindenkinek elég-
tételt ad, akit megsértett (u. o. 56. oldal). 
Lovagias ember sohasem fog vonakodni 
annak a sértésnek jóvátételétől, amelyet 
elkövetett, föltéve természetesen, hogy se-
gédei elfogadható és becsületével össze-
egyeztethető módot tanácsolnak neki. (U. 
o. 75. oldal.) Ezek sarkalatos igazságok, me-
lyikből a vélemények megalkotásánál kiin-
dulni kell. 

Lapunknak 1907. évi szeptember 26-án 
kiadott 39. számában „Harc" cim alatt azt 
irtam, hogy Guba Pál kegyesrendi tanár 
ellen indított mozgalom, felekezeti gyűlöl-
ségből eredő hajsza. Ebben a közlemény-
ben ez is meg volt irva: »A távollevő el-
len (ez Guba Pál) saját kartársai lettek 
fellázítva. Az alattomos támadás nyíltan 
fellépni sohasem mer, hanem eszközöket 
keres. Sajnos ! akadtak olyanok, akik nem 
látva tisztán, saját kartársuk ellen feljelen-
tést tenni nem resteltek a gimnázium fő-
igazgatójánál oly nevetségesen gyerekes 
vádak felhozásával, melyek a mozgalmat 
erősen jellemzik." 

Tőlem ismétlem ezért mai napig senki 
elégtételt nem kért, ellenben a „Selmecbá-
nyái Hiradó"-ban 1907 szeptember 28-án 
Zsitvay János gimnáziumi tanár ur a kö-
vetkező nyilatkozatot adta ki : 

„A Selmeci Újságban folyó hó 26-án 
Harc cim alatt megjelent cikk sokszoros 
oktalanságokat és célzatos ferdítéseket t a r t a l -
maz. Foglalkozik pedig a nevezett cikk 
Guba Pál kartársamnak a Krajan ügyben 
szenvedett sérelmével. Kijelentem, hogy én 
vagyok az, ki Guba Fái ellen annak rendje, 
módja szerint elöljáróságunk előtt panaszt 
tettem. Tartalmáról nem nyilatkozom ; más 
fórumra bizom annak eldöntését, vájjon 
gyerekségek voltak-e az abban foglaltak. 
Á „Selmeci Újság" feltolakodó erkölcsbiró-
ságát visszautasítom. Szemtelen rágalom azon 
nyilatkozata, mintha az említett feljelentés 
más felekezetű felbujtás következménye 
volna. Én panaszommal 1907. évi március 
25-én léptem első izben elöljáróságom elé, 
amikor a Kraján ügy nem is létezett. Nem 
tehetek róla, ha szeptemberig kinyúlt. Sok-
kal jobban megvédelmezte volna Guba Pál 
kollegámat a felekezeti hajsza ellen, ha annak 
idején hozza nyilvánosságra, hogy a Kraján 
cikkének értelmi szerzője a Selmeci Újság 
szerkesztője. Akinek az úrias magatartásról 
csak ennyi érzéke van, az ne tolakodjék em-
bertársainak birájává. Négy hónapos hallga-
tásával vétett saját maga ellen, vétett 
Guba Pál ellen, vétett tanári testületünk 
minden tagja ellen, midőn Guba Pál kollé-
gánkkal más felekezetű polgártársaink előtt 
a gyanú terhében osztozkodtunk". 

Én ezt a közleményt magamra nézve 
sértőnek találtam. Az elégtételkérésnek két 
neme van : a törvényes és társadalmi, az 
úgynevezett lovagias eljárás. Minthogy 
a lovagias eljárás szabályai szerint az, ki 
a sértésekért törvényes, büntető uton kór 
elégtételt, a lovagias elégtételkérés jogát 
elveszti (u. o 50. old,) s az, aki ilyen uton 

nem kér elégtételt, egyszer és mindenkorra 
elveszti a lovagias eljárásra való képesí-
tettségét, én pedig azt elveszíteni nem 
akartam, megfelelő időben segédeket küld-
tem Zsitvay Jápos úrhoz. 

Az én és Zsitvay János ur segédei kö-
zött lefolyt tárgyalás eredményét a követ-
kező jegyzőkönyv tünteti fel : 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett 1907. október 2-án d. u. 2 

órakor Selmecbányán. 
Jelenlevők az alólirottak. 

Dr. Wagner László ur megbizottai lova-
gias elégtételt kérnek Zsitvay János úrtól 
a Selmecbányái Hiradó 1907 szeptember 
29-iki számában foglalt „Nyilatkozat" cimü 
közleményben előforduló [és véleményük 
szerint dr. Wagner László ur egyéni becsü-
letét is sértő kifejezésekéit. Elégtételkép-
pen a kérdéses sértő kifejezéseknek a Sel-
mecbányái Hiradó legközelebbi számában 
leendő visszavonását és bocsánatkérést kí-
vánnak, ennek meg nem adása esetén pe-
dig fegyveres elégtételt. 

Zsitvay János ur megbizottai megbízó-
juk u t a s í t á s á h o z szorosan tartva magukat 
kijelentik, hogy Zsitvay János ur nyilat-
koza tában dr. Wagner László urat szemé-
lyében sérteni nem akarta és nem sértette ; a 
sértőknek vett kijelentések „sokszoros ok-
talalanságok", „célzatos ferdítések", „szem-
telen rágalom" sem vonatkoznak dr. Wag-
ner László ur személyére, de csak bírála-
tai azon modornak, melyet a Selmeci Új-
ság „Harc" cimü cikkében valóban a té-
nyek nem helyes időbeli csoportosításával 
s ebből vont következtetésekkel meg kife-
jezésekkel épp oly sértők voltak és lehet-
tek azokra, kikre a cikk a gyanút terel-
hette s akik között maga Zsitvay János is 
volt. Ezért tartotta szükségesnek Zsitvay 
János nyilatkozni s tette ezt hasonló s a 
dr. Wagner László ur által sértőnek talált 
formában. 

Midőn tehát kijelenti Zsitvay János, hogy 
dr. Wagner László urat személyében 
nem sértette és sérteni nem akarta, 
kijelenti azt is, hogy „ N y i l a t k o z a t -
ából semmit vissza nem von, bocsánatot 
nem kér, fegyveres elégtételt pedig nem ad 
azért, mert királyi katholikus gimnáziumi 
tanár lévén, rendszabályai ezt a legszigo-
rúbban, állásvesztés terhe mellett tiltják. 

Dr. Wagner László ur megbizottai kije-
lentik, hogy amennyiben a „Selmeci Újság" 
1907. szeptember 2G-iki számában megje-
lent és a „Harc" cimü vezércikkben fog-
l a l t a k a t bárki magára nézve sértőnek veszi, 
annak, — dacára a kihivási idő leteltének, 
megbízójuk bármikor hajlandó lovagias elégté-
telt adni ; kijelentik továbbá, hogy a fel-
ajánlott elégtételt az ügy lovagias elinté-
zésére elegendőnek nem találván, a 
fegyveres elégtétel megtagadása folytán 
az ügyet a maguk részéről befejezettnek 
nyilvánítják. Kmf. Singer Lajos s. k. Bár-
sony Árpád s. k. mint dr. Wagner László 
ur megbizottai. Sztancsay Miklós s. k. Su-
hajda Lajos s. k. mint Zsitvay János ur 
megbizottai. 

Ezen jegyzőkönyvet segédeim a követ-
kező levél kíséretében bocsátották rendel-
kezésemre, 



Tekintető* <lr. Wagner László urnák 
Helyben. Igen tiszteli ügyvéd ur ! Zsitvay 
János ur elleni lovagias ügyében megbízá-
sához képest eljárván, ez ügyben tárgya-
lásaink orcdinényokóp felvett jegyzőköny-
vet azzal van szerencsénk ál származtatni, 

hogy az ügyet Ügyvéd ur részéről a lovagi-
asság szabályai szerint befejezettnek nyilvánít-
juk. Bizalmát köszönve vagyunk kiváló 
tisztelettől Selmecbányán 1907. évi október 
hó 2-án. Singer Lajos s. k. Bársony Ár-
pád s. k. 

A jegyzőkönyv, a melybon a segédek ki-
jelentik, hogy a kihívott a kihivást köz-
vetlenül vagy közvetve visszautasította, a 
a kihívóra nézve lényegileg éppen annyit 
jelent, mini lia párbajt vivott volna ellen-
felével. Ennélfogva semmiképen sem he-
lyeselhető, ha a kihívó a jegyzőkönyv alap-
ján gyávasági nyilatkozatokat, vagy pláne 
valamelyes tettlegességgel akarja lovagias 
elégtételre kényszeríteni ellenfelét. (U. o. 
60. old.) 

Ezen felfogás folytán én ezt az ügyet 
a magam részéről tényleg befejezettnek 
tekintem. 

A másik ügy pedig ez: 
Kuti István rendőrkapitány ur a »Selmec-

bányái Hiradó« felelős szerkesztője lapjá-
nak 39. számában szeptember 28-án »Egy-
szer ós utoljára« cinüí közleményébon sze-
mélyemmel név szerint foglalkozott. E köz-
lemény legsórtöbb részei ezek: »ez rettene-
tes férfiatlan, közönséges eljárás«, »nem 
volt észbelileg és erkölcsileg beszámít-
ható állapotban«, »ön orvul támad és ár-
tatlan emberek becsületében gázol s nem 
kíméli még a családi szentélyt sem. Mint a 
veszett eb kóbor útjában ész nélkül meg-
mar mindenkit, a kivel találkozik.« 

A lap szeptember 28-án oste 6 óra után 
lett kiadva. A kiadást követőleg a függet-
lenségi és 48-as pártkör vál. ülésén, ahol 
lapunk szolgálatában voltam jelen, Kuti 
István ur még erősebben sértő kifejezések-
kel illetőit és bántott meg becsületemben. 

Én az ideiglenes segéd tisztség elválla-
lására Hermann Miksa ós Bolemann Géza 
főiskolai tanár urakat kértem fel, akik erre 
vállalkoztak is és 29-én délelőtt 11 
óra felé jelentek meg Kuti István urnái. 
Eljárásukról a következő levélben értesí-
tettek : 

»Selmecbánya, 1907. IX/29. Tekintetes dr. 
Wagner László urnák ügyvéd s lapszer-
kesztő Helyben. Becses megbízása folytán 
ma délelőtt megjelentünk Kuti István urnái 
rendőrfőkapitány és lapszerkesztő, s a követ-
kezőkot jelentettük be: 1. Ügyvéd ur a 
»Selmecbányái Hiradó« í. é. 39. számá-
ban megjelent »Egyszer s utoljára« c. cik-
ket, Önre nézve sérelmesnek tartja s külö-
nösen ezekért a passzusokért: » . . . ez 
ügynek megindulása óta nom volt észbeli-
leg ós erkölcsileg beszámítható állapotban« 
valamint ezért : » . mint a veszett ob . « 
lovagias elégtételt követel attól, aki a cik-
kért a felelősséget vállalja. 2. Alulirott Her-
mann Miksa súlyosabb természetű be-
tegségére. mindkét alulirott pedig hivatalos 
elfoglaltságára való tekintetbői, nem vál-
laltuk el a segédkezóst az ügy teljes le-
bonyolítására, hanem arra szorítkozunk, 
hogy a lovagias eljárást a szokásos határidőn 
belül megindítsuk s ennélfogva 3. ké r jük Ku t i 

urat hogy abban az esetbon, ha a cikkért 
a felelősséget vállalná, szíveskedjék tu-
domásul venni, hogy dr. Wagner ur 
sürgősen elutazván, a végleges s e g é d e k e t 
48 órán belül megfogja nevezni, vala-
mint kérjük arra is, hogy akkorára az 
ő részéről is szíveskedjék a két segédet az 
ügy lebonyolítására megnevezni. Kuti ur 
ezek után kijelentette, hogy 1. mint felelős 
szerkesztő, a kérdéses ügyben is vállalja a 
felelősséget,2. bejelentéseinket tudomásul ve-
szi s ezért a kívánt haladókba beleegyezik s 
segédeit annak idejében ós idejekorán meg-
fogja nevezni annyival is inkább, mert a 
lovagias elégtétel adásra liaglandó. Megbíza tá -
sunknak a körülmények parancsolta módon 
és előzetes megállapodásunknak megfelelően 
eleget téve, maradtunk készséges liivei Her-
mann Miksa s. k. főiskolai tanár, Bolemann 
Géza s. k. főiskolai tanár.« 

En az iigy nagyon gyors lebonyolítása 
érdekében katonatiszteket óhajtván segé-
deimül Hermann Miksa és Bolemann Géza 
főiskolai tanár uraktól előadottak szerint 
még az nap délután a 2.55 kor induló vo-
nattal Besztercebányára indultam. Többen 
látták és tudják ezt. A Besztercebányára 
késve hét óra után érkező vonatról leszállva 
egyenesen a honvédség ezredparancsnoká-
nak lakására siettem. Ezt nem találván 
otthon, helyettesének mondott Ilauser Sán-
dor őrnagy úrhoz mentem. Nevezett őrnagy 
ur szives volt nekem négy tisztet ajánlani 
és háromhoz a következő ajánló sorokat 
adta : »Kedves barátom ! Dr. Wagner László 
ur lovagias ügyének elintézésére téged aján-
lottalak. Szervusz Häuser őrnagy.« 

Az ajánlott urak közül Sáfrán Géza szá-
zados urat ós Szőke Aladár főhadnagy urat 
még aznap éjjel felkerestem. Az előbbi nem 
volt otthon, mort Edelénybo utazott, az utóbbi 
azzal mentette ki magát, hogy másnap el-
utazik. Másnap reggel Zachar Pál főhadnagy 
urat és Pokorny Gusztáv százados urat ke-
restem fel. Az utóbbit nein találtam olthon 
de az ajánló levelet hagytam nála. Erre a 
Rák szállóban délelőtt 12 óra felé felkere-
sett ós kimentette magát szóval, Zachar 
Pál főhadnagy ur pedig a következő leve-
let i r t a : »Mólyen tisztelt ügyvéd ur! Saj-
nálattal jelentem, hogy megtisztelő megbí-
zását el nem fogadhatom. Kuti főkapitány 
ur velem bajtársi viszonyban volt és azután 
is tudtommal több alkalommal bajtársaim-
mal baráti szolgálatokat te t t ós igy igen 
rossz néven vehetné azt, hogy ellene ren-
delkezésére bocsátanáin magam. Az ily fel-
lépésnek oly ellenséges színezete lenne, 
amelyet kerülni óhajtanék. Kiváló tiszte-
lettel Besztercebánya, 1907. IX/30. Zachar 
Pál s. k. főhadnagy. 

A nap múlott és több helyen már nem 
volt időbeli lehetőségem eljárni. Hazajöt-
tem, hogy a határidőt el ne mulasszam. 
Vasúton esto fél 8-kor érkeztem vissza 
Selmecbányára. Másnap reggel azonnal se-
gédokot kértem fel városunkban, a kik a 
kapott halasztási időn belül jelentkeztek 
is Kuti István urnái.) 

A segédek tárgyalását a következő jegy-
zőkönyv tünteti fel : 

Jegyzőkönyv 
Felvétetett Selmecbányán 1907. október 

1-én esto 7 órakor az uri kaszinó helyisé-
gében dr. Wagner László és Kuti István 

urak közt felmerült lovagias ügyben. Jelen 
voltak alulírottak. 1. dr. Wagnor László ur 
megbízottai előadják, hogy lovagias elégté-
telt kérnek Kuli István úrtól a Selmecbá-
nyái Hiradó 1907. szeptember 29-iki szá-
mában foglal! »Egyszer s utoljára« cimü 
közleményben előforduló és véleményük 
szerint dr. Wagner László ur becsületét 
sértő kifejezésekért. Úgyszintén elégtételt 
kérnek azokért a sértésekért, amelyeket 
Kuti István ur dr. Wagnor László ur ellen 
Selmecbányán 1907. szept. 28-án este a, 
függetlenségi párt választmányi ülésén fel-
szólalása alkalmával elkövetett. 

Kuti István ur megbízottai kijelentik, 
hogy a hirlapcikkben foglaltak lovagias el-
járás utján tárgyalhatók. Ellenben a füg-
getlenségi párt említett ülésén történt ál-
lítólagos sértés szóba nem jöhet, ezért, 
megbízójuk nevében az elégtétel megadá-
sát megtagadják, mert ez ügyben à kihívás 
24 óra alatt meg nem történt, som pedig 
ez ügybon a határidő meghosszabbítása nem 
kéretett. 

Dr. Wagner László ur megbízottai a kér-
déses hirlapcikkben foglalt és felüket egyéni 
becsületében is sértő kifejezéseknek ugyan-
csak a Selmecbányái Híradóban leendő 
visszavonását ós bocsánatkérést kérnek, 
ennek meg nein adása esetén pedig fegy-
veres elégtételt. Ami pedig a kérdé-
ses szóbeli sértést illeti, erro nézve 
annak megállapítására, hogy a kihívás 24 
órán belül törtónt-e, 24 órai halasztást 
kérnek. 

Kuti István ur megbízottai kijelentik, 
hogy az említett hirlapi közleményben fog-
laltakat erős kritikának tartják ugyan, de 
olyannak, amelyre az előzmények szolgál-
tattak okot. Kijelentik továbbá egész lojáli-
sán, hogy megbízójuk kijelentette,¡hogy Wag-
ner László dr. urat ő sérteni nem akarta s 
nézetük az, hogy a a cikkben Wagner László 
ur egyéni becsületét sértő dolgok nom is 
foglaltatnak, ennek folytán visszavonásnak 
és bocsánat kérésnek szüksége fenn nein 
forog, hanem kérik, hogy a fontobbi lojá-
lis kijelentéssel az ügy lovagias uton elin-
tézoltnek tekintessék, fegyveres elégtételre 
okot nein találnak. 

Dr. Wagner László ur megbízottai a fel-
ajánlott elégtételt az ügy lovagias elinté-
zésére elegendőnek nem találván, alólirottak 
annak a kérdésnek eldöntését, fennforog-e 
az említett hirlapi cikkben foglaltak miatt 
a fegyveres elégtétel adás szükségessége 
vagy pedig elegendő-e az ügy elintézéséhez 
Kuli István megbizottainak megbízójuk ne-
vében tett azon őszinte kijelentése, hogy 
sérteni nem akart, egy párbaj biróság elé 
utalják. A párbaj biróság megalakítására 
1907. október 2-ának d. u. 6 óráját tűzik 
ki, a kaszinó helyiségében. A szóbeli sér-
tés tekintetében az emiitett célból kórt 
halasztás ellen kifogások nem tétettek. Kuti 
István ur megbízottai részéről Kmf. Hoincz 
Hugó s. k. Künsztler János s, k. mint Kuti 
István ur megbízottai. Singer Lajos s. k. 
Bársony Árpád s. k. mint dr. Wagner 
László ur megbízottai. 

Folytatólagos jegyzőkönyv f c lvé lo to t t 1907. 
október 3-án d. u. 6 órakor Selmecbányán 



az uri kaszinóban. Jelen voltak alulírottak. 
Az előzőleg felvett jegyzőkönyv alapján 
összeült párbajbíróság az ide eredetben csa-
tolt jegyzőkönyvben foglalt párbajbíróság i 
¡téletet. hozván, Kuti István és dr. Wagner 
László urak között a Selmecbányái Hiradó 

1907. szeptember 29-iki számában „Egy-
szer s utoljára" ci m alatt megjelent , cikk 
folytán támadt lovagias ügye a lovagias-
ság szabályai szerint befejezettnek nyilvá-
nítjuk. Kmf. Heincz Hugó s. k. Künszller 
János s. k. Kuti István ur megbízottai 
Singer Lajos s, k. Bársony Árpád s. k. 
dr. Wagner ur megbízottai.« 

Itt közlöm, hogy az elkövetett sértésért 
tekintet nélkül a sértés minőségére csak 
kétféleképen adható elégtétel és pedig bo-
csánatkórós ós párbaj utján (u. o. 51 old,) 
valamint azt is, hogy a párbaj bíróság a 
békés vagy fegyveres elintézés elvi kérdé-
sében van hivatva dönteni, ha a segédek 
egymás között megegyezni nem tudnak 
(u, o. 75. és 261. old.) Ha valamelyik fél 
segédei a párbaj bíróságot felajánlják, az 
ellenfél segédei azt vissza nem utasíthat-
ják. (ü. o. 261 old.) 

A párbaj bíróság ítélete a következő jegy-
zőkönyvben van meg : 

Jegyzőkönyv 
Felvétetett Selmecbányán 1907. október 

hó 2-án este G órakor a helyi kaszinó kü-
lön helyiségében a dr. Wagner László ós 
Kuti István urak között felmerült lovagias 
ügyben választott párbaj bíróság ülésén. 
Jelen voltak : Jezsovits Károly elnök dr. 
Barlai Béla és dr. Vitális István urak. Fel-
olvastatván a becsületbíróság tárgyalásáról 
fölvett jegyzőkönyvek, a segédek írásbeli 
nyilatkozatai a Selmeci Újság szept. 26-iki 
»Harc« és a nyílttéri „Nyilatkozat« vala-
mint a Selmecbányái Hiradó 1907. szept. 
29-iki »Egyszer s utoljára« cimü cikkei, a 
párbaj biróság az ügyet kellően és részle-
tesen megvitatván a következő Ítéletet 
hozta : 

Elegendő Kuti István ur megbizottainak 
megbízójuk nevében tett azon őszinte ki-
jelentése, hogy Kuti István urnák a Sel-
mecbányái Hiradó 1907. szept. 29-iki szá-
mában közölt »Egyszer s utoljára« cimü 
cikkben dr. Wagner László urat nem volt 
szándóka sérteni. 

Kelt Selmecbányán, 1907. október 2-án 
Jezsovits Károly s. k. elnök dr. Barlai Béla 
s. k. dr. Vitális István s. k. párbajbirók. 

A párbajbíróság Ítélete döntő erővel hir-
es nem felebbezhető. (U. o. 174 old.) 

A szóbeli sértés ügyében segédeim Her-
mann Miksa ós Bolemann Géza urak kö-
vetkező tartalmú levelét mutatták be el-
lenfelem segédeinek : 

«Selmecbánya. 1907. X. 2. Tekintetes dr. 
Wagner László urnák ügyvéd Solmecbánya. 
Igen tisztelt levele roppant kellemetlenül 
érintett, mert konstatálnom kell, hogy tény-
leg nagy hibát követtem el. ügyvéd ur 
tárgyalásunk elején határozottan kijelen-
totte, hogy a függ. párt választmányi ülésén 
történt felszólalást nagyol)!) sértésnek ve-
szi, mint az újságcikket ós főleg az előb-
biért vesz elégtételt. Később azután felje-
gyeztette velem azt a passzust is, amely 

az újságban sértő s már most a következő 
történt: En Kuti úrtól mindenek előtt meg-
kérdeztem, vállalja-e a felelősséget az új-
ságcikkért« mikor erre igenlő választ kap-
tam, elmondtam, hogy ideiglenes segéd 
vagyok és főleg az a hivatásom, hogy a 
történt sértésekért a lovagias eljárást 
megindítsam és haladékot kieszközöl-
jek, Mikor Kuti ur mindenbe belement, 
valóban elfelejtettem külön elégtótolt kérni, 
a választmányi ülésen történt sérléso-
kórt. De különben nem fektettem erre va-
lami nagy sujt, mert felfogásom az volt, 
hogy minden közelebbi részletet úgyis a 
segédek fognak megtárgyalni. Kijelentem 
teliát szavamra, hogy Ön a választmányi 
ülésen történtek miatt indíttatta meg álta-
lam az eljárást s hogy én hibát követtem 
el, a mikor azt kiemelni elfelejtettem. De 
már most is ki kell jelentenem, hogy én a 
a fősúlyt az eljárás megindítására fektet-
tem s megvoltam győződve, hogy a rész-
leteket a végleges segédek fogják megálla-
pítani, annál inkább, mert akkori egészségi 
állapotomban arra törekedtem, hogy az én 
szeroplésein minél hamarább véget érjen. 
Ezeket szívesen megismételném a segédek 
olőtt is, ha erre szükség volna, amint hogy 
hajlandó vagyok bármit megtenni, amit 
hibám kiigazítására szükségesnek tart ügy-
véd ur. Kiváló tisztelettel Hermann Miksa 
sÑk. 

Tek. Wagner László ügyvéd urnák. Ked-
ves barátom ! Hermann Miksa t. ur tóny-
előadásait ós az általa elfoglalt álláspontot 
mindenben igazolom ón is az általa Írtak-
hoz csatlakozom. Őszinte barátod Selmec-
bánya 07. X. 2. Bolemann Géza s. k.« 

Ezen levél felmutatása után a segédek a 
következőkép tárgyaltak : 

„Folytatólagos jegyzőkönyv. 
Felvétetett 1907, október hó 3-án este 7 

órakor Selmecbányán az uri kaszinóban. 
Jelen voltuk alulírottak. Dr. Wagner László 
ur megbízottai a szóbeli sértés folytán tá-
madt lovagias ügyben az első jegyzőkönyv 
szerint nyert halasztási időn belül ide má-
solatban mollékelik Herrmann Miksa ós 
Bolemann Géza uraknak megbízójukhoz in-
tézett levelét ez alapon kérik a kihivás 
körül támadt késedelmet alaposan indokolt-
nak, igazoltnak tekinteni ós az ügyet lova-
gias uton tárgyalni. 

Kuti István ur segédei a felmutatott le-
vólre vonatkozólag abban a nézetben van-
nak, hogy azzal nincs bebizonyítva az, 
hogy a szóbeli állítólagos sértésért a kihí-
vás 24 órán belül tényleg megtörtént, ezért 
fönntartják az első jegyzőkönyvben kifeje-
zett álláspontjukat. 

Dr. Wagner László ur mogbizottai a 
lovagias elégtétel^ megtagadása folytán a 
következő két kérdésnek becsületbíróság 
utján leendő eldöntését kérik. 

Dönt ;sön a becsületbíróság a felek és 
megbízottak meghallgatása után a felett, 

hogy t ek in te tes W a g n e r László ur első 
megbízottai, névszer in t Her rmann Miksa ós 
Bolemann Géza urak ál tal a lovagias e l já -
rás megindí tása a lkalmával e lköve te t t 
azon áll í tólagos mulasz tásukra , hogy a 
szóbeli sér tésér t az elégtétel k í v á n á s t ki-
fe jezet ten be nem je lente t ték , oly erkölcsi 
á l lapotban van-e ezen mulasz tás fo ly tán 
dr. Wagner László ur, hogy Kut i I s tván 
úrtól a szóbeli sér tésér t lovagias e légté te l t 
kiváníli joga van és köteles-e Kut i Is tván 
ur ennek a lap ján a szóbeli sé r tésér t is 
e légtétel t adni. Igen vagy n e m ? 

A Kuti I s tván és dr. Wagne r László 
urak között szóbeli sér tés fo ly tán fe lme-
rült lovagias ügyben a lovagias elégtétel 
a jelen jegyzőkönyvben foglalt oknál fogva 
megtagadta tván , olyan erkölcsi á l l apo tban 
van-e dr. Wagner László, hogy sér tések 
esetén a lovagias elégtétel kóróséhoz és 
vcvéséhez joga van-e. Igen vagy nem ? 

Kut i István sogédoi k i fogásol ják a be-
csületbirósági el járást , inert a kérdéses 
ügyben dr. W a g n e r ur párba jképessége 
senki részéről kérdésessé nem lé t e t e t t és 
egyedül e ldöntendő kérdés csak az : meg-
tö r t én t -e 24 óra a l a t t a k ih ívás ? Efe le t t 
pedig a becsületbíróság nem határozhat , 
mer t erre nem illetékes. Kmf. Hoincz Hugó 
s. k . Künsz t le r J ános s. k. Kut i I s tván ur 
megbízottai . Singer Lajos s. k. Bársony 
Árpád s. k. min t dr. W a g n e r László ur 
megbízottai ." 

A k ih ivásnak vagy közvet lenül a sér-
tés u tán vagy a sé r tés t követő 24 óra a l a t t 
kell megtörténnie. Későbbi k ihívás csak 
akkor fogadandó el, ha a k ih ivó a kése-
delmet. a laposan indokol ja s a segédek 
( tehát nom az egyik fél segédei) ezt az 
igazolást e l fogadhatónak véleményezik . (U. 
o. 57. old.) 

Kétségtelen, hogy az el lenfél segédei a 
szóbeli sértés t ek in te tében az e lógté te lké-
rósre való jogomat, t e h á t pá rba jképessége -
met von ták ké tségbe azért , mer t .segédem-
mel nem egyoző vé leményük szer in t a 
szóbeli sértés körüli k ih ívás e lkésve tör-
tént, kétségtelen az is, hogy erkölcsi á l la -
potom tekin te tében k í v á n t á k segédeim a 
becsületbíróság í téletét . 

A becsületbíróság pedig az erkölcsi mi-
nősí tés és párba jképesség f e l e t t Ítélkezik. 
(U. o. 107. old.) A becsületbíróság f e l a j á n -
lása az ellenfél segédei ál tal v issza nem 
utas í tha tó ós meg nem tagadha tó (U. o. 
247. o.) A segédek közötti vi tás kérdés 
mindeneset re eldöntendő, (U. o. 75. old.) 

Sogédeim a szóbeli sér tés ügyében a kö-
vetkező jegyzőkönyvet bocsá to t ták rende l -
kozésomro : 

„Foly ta tó lagos jegyzőkönyv. 
Fe lvé te t e t t Se lmecbányán Singer Lajos 

ur l akásán 1907. évi október hó 3 - á n es te 
9 órakor a Kut i Is tván és dr. Wagner 
László urak között a szóbeli sértés folytán 
támadt lovagias ügyben. Jelen voltak alól-
irottak. Dr. Wagner László ur a lu l i ro t t 
megbízottai h ivatkozással az ezen ügyben 
Kuti Is tván ur inegbizottaival közösen föl-
ve t t előző jegyzőkönyvre, miu tán Kuti 1st-



ván ur megbízottai a lovagias elégtételt 
megtagadták, az általunk felajánlott becsü-
let- és párbaj bírósági eljárást pedig a pár-
bajszabályok ellenére a leghatározottabban 
visszautasították, az ügyet dr. Wagner 
László ur részéről a lovagiasság szabályai 
szerint egyoldalulag befejezettnek nyilvá-
nítják. Kmf. Singer Lajos s. k. Bársony 
Árpád s. k. 

Ezt a jegyzőkönyvet a következő levél 
kíséretében kaptam meg : 

„Tekintetes dr. Wagner László ügyvéd 
urnák Selmecbányán. Kuti István ur elleni 
lovagias ügyeiben megbizásához képest el-
járván, tárgyalásaink eredményeképpen 
felveit jegyzőkönyveket tisztelettel átszár-
maztatjuk azzal, hogy a szóbeli sértés te-
kintetében a csatolt egyoldalú jegyzőköny-
vet voltunk kénytelenek felvenni, mert a 
mellékelt jegyzőkönyv tanúsága szerint fel-
ajánlott becsületbirósági eljárást, az ellen-
fél segédei visszautasították, a tárgyaiások 
folyamán általunk ismételten felajánlott 
párbaj bírósági eljárást pedig hasonlóan visz-
szautasitva, ezen ügyben tovább tárgyalni 
absolute nem voltak hajlandók. Nagyrabe-
csült bizalmát megköszönve, vagyunk Sel-
mecbányán 1907. október 4-én igaz tiszte-
lői Bársony Árpád s. k. Singer Lajos s. k. 

A jegyzőkönyv, amelyben a segédek ki-
jelentik, hogy a kihívott a kihívást visz-
szautasitotta, a kihívóra lényegileg ép-
pen annyit jelent, mintha párbajtvivott 
volna ellenfelével. Ennélfogva semmikép-
pen sem helyeselhető, ha a kihivó a jegy-
zőkönyv alapján gyávasági nyilatkozattal 
vagy plane valamelyes tettlegességgel 
akarja lovagias elégtételre kényszeríteni 
ellenfelét. (U. o. 60 old.) 

Én ezt a felfogást magamévá teszem s 
ezért a magam részéről ezt az üg_\et is 
befejezettnek tekintem. Ez alkalomul még 
csak azt jegyzem meg, hogy az eljárás fo-
lyamán több ur együttesen levelet intézett 
Künsztler János úrhoz, melyben személy 
megnevezése nélkül egy befejezetlen ügyet 
emiitettek. A kérdőre vonás után azonban 
Írásban kijelentették, hogy ezen állítás 
nem reám vonatkozik. Az ide vonatkozó 
okmányok leközlését azért mellőzöm mert 
mindez nem nyilvánosan történt. 

Ezek után legőszintébb köszönetemnek 
adok kifejezést ez után is mindazoknak az 
uraknak, akik ügyemmel szívesek voltak 
foglalkozni a lovagias ügyek során. 

Végül általános tájékoztatás végett min-
denkivel közlöm, hogy ha bárkit megsér-
tenék becsületében, időre és órára való 
tekintet nélkül bármikor kész vagyok elég-
tételt adni. 

Wagner Lász ló dr. 

H Í R E K . 

— A feifály nevenapjá. Ő Felsége 
nevenapját ünnepelte a hivatalos világ f. 
hó 4-én. A plébánia templomban délelőtt 
9 órakor volt az ünnepélyes szent mise, 
melyen részt vettek a hivatalok képvise-
lői, a főgimnázium és a római kath. elemi 
iskolák ifjúsága. A tanítás természetesen 
szünetelt. 

— Október 6. Az aradi 13 vértanú 
gyászos kivégzésének évfordulóját Selmec-
bányán is megünnepelték. A r. kath. plé-
bánia templomban d. e. 9 órakor gyász isten-
tentiszteletet tartottak, melyen a főiskolai 
if júság testületileg vett részt. Nyilvános 
ünnepséget azonban nem rendeztek, mert 
az ifjúság nagy része még odahaza volt. 

— Jobbjaink. Dr. Tóth Imre bánya-
kerületi főorvos a kormány kiküldetésé-
ben részt vett a berlini nemzetközi demog-
ráfiái közgyűlésen. A városiak részéről 
annyira és oly hosszú ideig üldözött fő-
orvos, akit most már tudósnak mondanak, 
előadásaival az országban és világban is 
nagy hírnévre tett szert. 

— Halálozás. Horváth Miklós kir. ta-
nácsos, Hont vármegye volt alispánja és 
m. b. tagja, ny. törvényszéki elnök 87 
éves korában meghalt Felsőtüron. 

— Az este l i vonat. E tekintetben meg 
eredményt kell elérni. A Budapestről dél-
után induló gyorsvonat, melyhez Selmec-
bánya az esteli vonattal csatlakozást nyert 
Garainberzencén csak feltételesen, tehát 
akkor áll meg, ha utas van s ezen oknál 
fogva a Zólyom felől jövő és a Ruttka 
felé menő utasok a negyedik vonalszaka-
szon belül négy koronát kénytelenek fizetni 
vagyis annyit mintha egészen Selmecbá-
nyáig gyorsvonaton jönnének, ami az utat 
felette drágává teszi. Kérelmezni kell te-
hát még azt is, hogy a jelzett gyorsvonat 
Garamberzeneén ne csak feltételesen álljon 
meg. 

— Véres kardpárbaj. A losonci tüzér-
laktanya vívóterme heves lefolyású és sú-
lyos sebesüléssel végződő kardpárbajnak 
volt a színhelye. A párbaj St. és M. sal-
gótarjáni mérnökök közt folyt le s okot 
arra összeszólalkozás adott. A szigorú fel-
tételek mellett vivott párbajban M. mér-
nök sebesült meg, ki a fején mintegy 17 
cm. hosszú vágást kapott. Sebe igen súlyos 
de nem életveszélyes. A felek nem békül-
tek ki. 

•— Vivás. Horváth Lajos vívómester a 
római kardiskola elsajátítása céljából a m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskola hall-
gatói részére Deák Ferenc-utca 9. sz. alatt 
megnyitott vívótermében hat hóra terjedő 
vivótanfolyamot nyitott. A tanfolyam ok-
tóber 15-én kezdődik s a hat havi kurzus 
dija 60 korona. Tanítványaiból egy órára 
hatot oszt be s azokat egyenként veszi elő 
és képezi ki, az órát és társaságot a tanít-
vány választja meg. Vivás hetenként há-
romszor lesz, hétfőn, szerdán, pénteken 
vagy kedden, csütörtökön, szombaton este 
öt órától kilencig. A jelentkezők összes 
száma csak 48 lehet. A nap más szakaiban 
teljesen külön vagy félórák is kaphatók 4 
illetve 2 korona dij mellett, harminc illetve 
hatvan ilyen training vivólecke után mái-
erőteljes sporteredmény érhető el s ez volna 
tulajdonképpen az ideális tanítás módszere. 
Horváth Lajos a párisi 1900. évi nemzet-
közi vivóverseny mesteri minősítésénél har-
madik, az eröverseny 9. győztese lett 87 
versenyző mester között. Kiváló tanitvá-
pvai közül megemlítjük: Ambrózy Gyula 
. ndőrföhadnagyot, aki az 1906. évi sze-
gedi országos vivóverseny első dijának 
nyertese volt, Balázsovits Viktor pozsonyi 
vivótanárt, Gerentsór László kolozsvári, 

Gerevits Aladár kassai, Benedek Gyula ri-
maszombati vivómestereket, Nagy Béla dr. 
Magyarország kardbajnokát, Gáspár Artúr, 
a Keresztesy emlékdíj győztesét, Gáspár 
Kornél honvédhadnagyot. 

— A k e r e s k e d e l m i miniszter a kis-
iparosokért . Kossuth Ferenc kereskede-
lemügyi miniszter minden kereskedelmi 
és iparkamara területén egy-egy érdemes 
szegénysorsu iparos részére külföldi tanul-
mányi ösztöndíjra hirdetett pályázatot. A 
pályázat alapján hatszáz koronányi ösztön-
díjban részesült 4 lakatos, három asztalos, 
két szabó, két festő és egy-egy timár, 
könyvkötő, bádogos, kárpitosj puskaműves, 
kefekötő, gépész, összesen : Izennyolc ipa-
ros. Megjegyzendő azonban, hogy a pályá-
zatkét kamara területén eredménytelen 
maradt. 

— Fünfkircl ien. Egy wieni lap a na-
pokban közölte egyik előfizetőjének pa-
naszos levelét, melyben ez felháborodott 
azon, hogy Pécsre küldött levelező-lapját 
5 nap múlva a magyar posta visszakül-
dötte ezzel a megjegyzéssel : „Vissza ! Fünf-
kirchen nevű város nincs Magyarországon." 
Az osztrák gyáros ugyanis jó bécsi szo-
káshoz híven Fünfkirchenre címezte a le-
velező-lapot és nem Pécsre. A Selmec-
bányái posta a „Schemnitz"-re címzett 
levelet nem küldi vissza, kii legalább 
ilyen visszaküldésről nem tudunk. 

— Kártya-adó. A miskolci polgármes-
ter javaslatot adott be a képviselőtestü-
lethez, hogy a kártya után pótadót vesse-
nek ki. Nálunk is elférne egy kis pótadó 
a 32 levelii bibliára. 

— Postai értesités . A Selmecbánya és 
Garamberzence közt október hó 1-től be-
rendezett 6913. és 6914. számú vonatok-
nak közlekedése folytán a budapesti m. 
kir. posta és távírda igazgatóság a Sel-
mecbányái m. kir. posta-távirda hivatal-
nál a következő intézkedést léptette életbe : 
A postaanyagnak a 6913. számú vonattal 
leendő továbbítása végett a Selmecbányái 
m. kir. posta- és távirdahivataitól a pálya-
udvarra délután 5 óra 25 perckor egy 
postajárat indul, mellyel a délután 5 óra 
10 percig feladott küldemények nyernek 
továbbítást. Ezen postajárattal különösen 
a reggel 9 órától délután 5 óra 10 percig 
feladott Budapest felé és azon tulfekvő 
helyekre szóló közönséges csomagok nyer-
nek előnyös továbbítást, mert ezek eddig 
csak másnap reggel a 9 óra 20 perckor 
induló vonattal voltak továbbithatók. A 
város területén levő összes levélgyűjtő 
szekrényekben elhelyezett levelek a dél-
után 5 óra 25 perckor induló postajárat-
hoz délután 4 óra 30 perckor szedetnek ki. 

— A l iceum. Az ág. hitv. ev. liceum 
Petőfi önképző köre vasárnap délután há-
rom órakor a tizenhárom aradi vértanú 
emlékezetére nyilvános ünnepélyt rendezett, 
amely jól sikerült. 

— Tanító választás Zsarnóeán. A 
zsarnócai róm. kath. iskolaszék a rend-
szeresített második tanítói állásra 12 pá-
lyázó közül Lábay József alsóbágyoni kán-
tortanítót választotta meg. 

— Kézimunka-kiál l í tás . A József kir. 
herceg Szanatórium Egylet hontmegyei 
fiókja Ipolyságon a vármegyeház nagy-
termében f. hó 10-ón nyitja meg ünne-
pélyesen kézimunka-kiállitását Belépő dij 



az úri kaszinóban. Jelon voltak alulírottak. 
Az előzőleg felvett jegyzőkönyv alapján 
összeült párbajbíróság az ido eredetben csa-
tolt jegyzőkönyvben foglalt párbajbíróság i 
Ítéletet hozván, Kuti István és dr. Wagner 
László urak között a Selmecbányái Hiradó 
1907. szeptember 29-iki számában „Egy-
szer s utoljára" cini a lat t megjelent#cikk 
folytán támadt lovagias ügye a lovagias-
ság szabályai szerint befejezettnek nyilvá-
nítjuk. Kmf. Heincz Hugó s. k. Künsztler 
János s. k. Kuti István ur megbízottai 
Singer Lajos s. k. Bársony Árpád s. k. 
dr. Wagner ur megbízottai.« 

Itt közlöm, hogy az elkövetett sértésért 
tekintet nélkül a sértés minőségére csak 
kétfélekópen adható elégtétel és pedig bo-
csánatkérés ós párbaj utján (u. o. 51 old.) 
valamint azt is, hogy a párbaj biróság a 
békés vagy fegyveres elintézés elvi kérdé-
sében van hivatva dönteni, ha a segédek 
egymás között megegyezni nein tudnak 
(u. o. 75. és 201. old.) Ha valamelyik fél 
segédei a párbajbiróságot felajánlják, az 
ellenfél segédei azt, vissza nem utasí that-
ják. (Ü. o. 201 old.) 

A párbaj biróság Ítélete a következő jegy-
zőkönyvben van meg : 

Jegyzőkönyv 
Felvétetett Selmecbányán 1907. október 

hó 2-án este 0 órakor a helyi kaszinó kü-
lön helyiségében a dr. Wagner László és 
Kuti István urak között felmerült lovagias 
ügyben választott párbaj biróság ülésén. 
Jelen voltak : Jezsovits Károly elnök dr. 
Barlai Béla és dr. Vitális István urak. Fel-
olvastatván a becsületbíróság tárgyalásáról 
fölvett jegyzőkönyvek, a segédek Írásbeli 
nyilatkozatai a Selmeci Újság szept. 26-iki 
»Harc« és a nyílttéri „Nyilatkozat« vala-
mint a Selmecbányái Hiradó 1907. szept. 
29-iki »Egyszer s utoljára« cimü cikkei, a 
párbaj biróság az ügyet kellően és részle-
tesen megvitatván a következő ítéletet 
hozta : 

Elegendő Kuti István ur megbizottainak 
megbizójuk nevében tett azon őszinte ki-
jelentése, hogy Kuti István urnák a Sel-
mecbányái Hiradó 1907. szept. 29-iki szá-
mában közölt »Egyszer s utoljára« cimü 
cikkben dr. Wagner László urat nem volt 
szándéka sérteni. 

Kelt, Selmecbányán, 1907. október 2-án 
Jezsovits Károly s. k. elnök dr. Barlai Béla 
s. k. dr. Vitális István s. k. párbajbivók. 

A párbajbíróság Ítélete döntő erővel hir-
es nem felebbezhotö. (U. o. 174 old.) 

A szóbeli sértés ügyében segédeim Her-
mann Miksa ós Bolemann Géza urak kö-
vetkező tartalmú levelét mutat ták be el-
lenfelem segédeinek : 

«Selmecbánya. 1907. X. 2. Tekintetes dr. 
Wagner László urnák ügyvéd Solmecbánya. 
Igen tisztelt levele roppant kellemetlenül 
érintett, mert konstatálnom kell, hogy tény-
leg nagy hibát követtem el. Ügyvéd ur 
tárgyalásunk elején határozottan kijelen-
tette, hogy a függ. párt választmányi ülésén 
történt felszólalást nagyobb sértésnek ve-
szi, mint áz újságcikket ós főleg az elöb-
biért vesz elégtételt. Később azután felje-
gyeztette^ velem azt a passzust is, amely 

az újságban sértő s már most a következő 
történt : Én Kuti úrtól mindenek előtt meg-
kérdeztem, vállalja-e a felelősséget az ú j -
ságcikkért, mikor erre igenlő választ kap-
tam, elmondtam, hogy ideiglenes sogéd 
vagyok és főleg az a hivatásom, hogy a 
történt sértésekért a, lovagias eljárást 
megindítsam és haladékot kieszközöl-
jek. Mikor Kuti ur mindenbe belement, 
valóban elfelejtettem külön elégtételt kérni, 
a választmányi ülésen történt sértése-
kért . De különben nem fektettem erre va-
lami nagy sujt, mert felfogásom az volt, 
hogy minden közelebbi részletet úgyis a 
segédek fognak megtárgyalni. Kijelentem 
tehát szavamra, hogy ön a választmányi 
ülésen történtek miatt indít tat ta meg ál ta-
lam az eljárást s bogy én hibát követ tem 
el, a mikor azt kiomelni elfelejtettem. De 
már most is ki kell jelentenem, hogy én a 
a fősúlyt az eljárás megindítására fektet-
tem s megvoltam győződve, hogy a rész-
leteket a végleges segédek fogják megálla-
pítani, annál inkább, mert akkori egészségi 
állapotomban arra törekedtem, hogy az én 
szereplésem minél hamarább véget érjen. 
Ezeket szívesen megismételném a segédek 
előtt is, ha erre szükség volna, amint hogy 
hajlandó vagyok bármit megtenni, amit 
hibám kiigazítására szükségesnek tar t ügy-
véd ur. Kiváló tisztelettel Hermann Miksa 

Tek. Wagner László ügyvéd urnák. Kétí-
ves barátom ! Hermann Miksa t. ur tény-
előadásait és az általa elfoglalt álláspontot 
mindenben igazolom én is az általa Írtak-
hoz csatlakozom, őszinte barátod Selmec-
bánya 07. X. 2. Bolemann Géza s. k.« 

Ezen levél felmutatása után a segédek a 
következőkép tárgyaltak : 

„Folytatólagos jegyzőkönyv. 
Felvétetett 1907. október hó 3-án este 7 

órakor Selmecbányán nz uri kaszinóban. 
Jelen voltak alulírottak. Dr. Wagner László 
ur megbízottai a szóbeli sértés folytán tá-
madt lovagias ügyben az első jegyzőkönyv 
szerint nyert halasztási időn belül ide má-
solatban mollékelik Herrmann Miksa és 
Bolemann Géza uraknak megbízójukhoz in-
tézett levelét ez alapon kérik a kihívás 
körül támadt késedelmet alaposan indokolt-
nak, igazoltnak tekinteni és az ügyet lova-
gias uton tárgyalni. 

Kuti István ur segédei a felmutatott le-
vélre vonatkozólag abban a nézetben van-
nak, hogy azzal nincs bebizonyítva az, 
hogy _a_szóbeli állítólagos sértésért a kihi-
vás 24 órán belül tényleg megtörtént, ezért 
fönntart ják az első jegyzőkönyvben kifeje-
zett álláspontjukat. 

Dr. Wagner László ur megbízottai a 
lovagias elégtétel megtagadása folytán a 
következő két kérdésnek becsületbíróság 
utján leendő eldöntését kérik. 

Döntsön a becsületbíróság a felek és 
megbízottak meghallgatása után a felett, 

hogy tekintetes Wagner László ur első 
megbízottai, névszerint Herrmann Miksa ós 
Bolemann Géza urak által a lovagias el já-
rás megindítása alkalmával elkövetett 
azon állítólagos mulasztásukra, hogy a 
szóbeli sértésért az elégtétel kívánást ki-
fejezetten be nem jelentették, oly erkölcsi 
állapotban van-e ezen mulasztás folytán 
dr. Wagner László ur, hogy Kuti István 
úrtól a szóbeli sértésért lovagias elégtételt 
kivánni joga van és köteles-e Kuti István 
ur ennek alapján a szóbeli sértésért is 
elégtételt adni. Igen vagy n e m ? 

A Kuti István és dr. Wagner László 
urak között szóbeli sértés folytán fölme-
rült lovagias ügybén a lovagias elégtétel 
a jelen jegyzőkönyvben foglalt oknál fogva 
megtagadtatván, olyan erkölcsi állapotban 
van-e dr. Wagner László, hogy sértések 
esetén a lovagias elégtétel kéréséhez és 
vevésóhez joga van-e. Igen vagy nem ? 

Kuti István sogédei kifogásolják a be-
csületbirósági eljárást, mert a kérdéses 
ügyben dr. Wagner ur párbajképessége 
senki részéről kérdésessé nem létetet t és 
egyedül eldöntendő kérdés csak az : meg-
történt-e 24 óra alat t a k ih ivás? Efelett 
pedig a becsületbíróság nem határozhat, 
mert erre nem illetékes. Kmf. Heincz Hugó 
s. k. Künsztler János s. k. Kuti István ur 
megbízottai. Singer Lajos s. k. Bársony 
Árpád s. k. mint dr. Wagner László ur 
megbízottai." 

A kihívásnak vagy közvetlenül a sér-
tés után vagy a sértést követő 24 óra a la t t 
kell megtörténnie. Későbbi kihivás csak 
akkor fogadandó el, ha a kihívó a kése-
delmet alaposan indokolja s a segédek 
(tehát nom az egyik fél segédei) ozt az 
igazolást elfogadhatónak véleményezik. (U. 
o. 57. old.) 

Kétségtelen, hogy az ellenfél sogédei a 
szóbeli sértés tekintetében az elégtét,elké-
résre való jogomat, tehát párbajképessége-
met vonták kétségbe azért, mert segédem-
mel nem egyoző véleményük szerint a 
szóbeli sértés körüli kihivás elkésve tör-
tént, kétségtelen az is, hogy erkölcsi álla-
potom tekintetében kívánták segédeim a 
becsületbíróság ítéletét. 

A becsületbíróság pedig az erkölcsi mi-
nősítés és párbajképesség felet t Ítélkezik. 
(U. o. 1()7. old.) A becsületbíróság fe la ján-
lása az ellenfél segédoi által vissza nem 
utasítható és meg nem tagadható (U. o. 
247. o.) A segédek közötti vitás kérdés 
mindenesetre eldöntendő. (U. o. 75. old.) 

Segédeim a szóboli sértés ügyében a kö-
vetkező jegyzőkönyvet bocsátották rendel-
kezésemre : 

„Folytatólagos jegyzőkönyv. 
Felvétetet t Selmecbányán Singer Lajos 

ur lakásán 1907. ó vi október hó 3-án este 
9 órakor a Kuti István és dr. Wagner 
László urak között a szóbeli sértés folytán 
támadt lovagias ügyben. Jelen voltak alól-
irottak. Dr. Wagner László ur alulírott 
megbízottai hivatkozással az ezen ügyben 
Kuti István ur megbizottaival közösen fel-
vett előző jegyzőkönyvre, miután Kuti 1st-



ván ur megbízottai a lovagias elégtételt 
megtagadták, az általunk felajánlott becsü-
let- és párbaj bírósági eljárást pedig a pár-
bajszabályok ellenére a leghatározottabban 
visszautasították, az ügyet dr. Wagner 
László ur részéről a lovagiasság szabályai 
szerint egyoldalulag befejezettnek nyilvá-
nítják. Kmf. Singer Lajos s. k. Bársony 
Árpád s. k. 

Ezt a jegyzökönyvet u következő levél 
kíséretében kaptam meg : 

„Tekintetes dr. Wagner László ügyvéd 
urnák Selmecbányán. Kuti István ur elleni 
lovagias ügyeiben megbízásához képest el-
járván, tárgyalásaink eredményeképpen 
felvett jegyzökönyveket tisztelettel átszár-
maztatjuk azzal, hogy a szóbeli sértés te-
kintetében a csatolt egyoldalú jegyzőköny-
vet voltunk kénytelenek felvenni, mert a 
mellékelt jegyzőkönyv tanúsága szerint fel-
ajánlott becsületbirósági eljárást, az ellen-
fél segédei visszautasították, a tárgyalások 
folyamán általunk ismételten felajánlott 
párbaj birósági eljárást pedig hasonlóan visz-
szautasitva, ezen ügyben tovább tárgyalni 
absolute nem voltak hajlandók, Nagyrabe-
csült bizalmát megköszönve, vagyunk Sel-
mecbányán 1907. október 4-én igaz tiszte-
lői Bársony Árpád s. k. Singer Lajos s. k. 

A jegyzőkönyv, amelyben a segédek ki-
jelentik, hogy a kihivott a kihívást visz-
szautasitotta, a kihivóra lényegileg ép-
pen annyit jelent, mintha párbajtvivott 
volna ellenfelével. Ennélfogva semmikép-
pen sem helyeselhető, ha a kihivó a jegy-
zőkönyv alapján gyávasági nyilatkozattal 
vagy plane valamelyes tettlegességgel 
akarja lovagias elégtételre kényszeríteni 
ellenfelét. (U. o. 60 old.) 

En ezt a felfogást magamóvá teszem s 
ezért a magam részéről ezt az üg> et is 
befejezettnek tekintem. Ez alkalomul még 
csak azt jegyzem meg, hogy az eljárás fo-
lyamán több ur együttesen levelet intézett 
Künsztler János úrhoz, melyben személy 
megnevezése nélkül egy befejezetlen ügyet 
emiitettek. A kérdőre vonás után azonban 
Írásban kijelentették, hogy ezen állítás 
nem reám vonatkozik. Az ide vonatkozó 
okmányok leközlését azért mellőzöm meri 
mindez nem nyilvánosan történt. 

Ezek után legőszintébb köszönetemnek 
adok kifejezést ez után is mindazoknak az 
uraknak, akik ügyemmel szivesek voltak 
foglalkozni a lovagias ügyek során. 

Végül általános tájékoztatás végett min-
denkivel közlöm, hogy ha bárkit megsér-
tenék becsületében, időre és órára való 
tekintet nélkül bármikor kész vagyok elég-
tételt adni. 

Wagner László dr. 

H Í R E K . 

— A király nevenapjá. Ő Felsége 
nevenapját ünnepelte a hivatalos világ f. 
hó 4-én. A plébánia templomban délelőtt 
9 órakor volt az ünnepélyes szent mise, 
melyen részt vettek a hivatalok képvise-
lői, a főgimnázium és a római kath. elemi 
iskolák ifjúsága. A tanítás természetesen 
szünetelt. 

— Október 6. Az aradi 13 vértanú 
gyászos kivégzésének évfordulóját Selmec-
bányán is megünnepelték. A r. kath. plé-
bánia templomban d. e. 9 órakor gyász isten-
tentiszteletet tartottak, melyen a főiskolai 
ifjúság testületileg vett részt. Nyilvános 
ünnepséget azonban nem rendeztek, mert 
az ifjúság nagy része még odahaza volt. 

— Jobbjaink. Dr. Tóth Imre bánya-
kerületi főorvos a kormány kiküldetésé-
ben részt vett a berlini nemzetközi demog-
ráfiái közgyűlésen. A városiak részéről 
annyira és oly hosszú ideig üldözött fő-
orvos, akit most már tudósnak mondanak, 
előadásaival az országban és világban is 
nagy hirnévre tett szert. 

— Halálozás. Horváth Miklós kir. ta-
nácsos, Hont vármegye volt alispánja és 
m. b. tagja, ny. törvényszéki elnök 87 
éves korában meghalt Felsőtúron. 

— Az este l i vonat. E tekintetben még 
eredményt kell elérni. A Budapestről dél-
után induló gyorsvonat, melyhez Selmec-
bánya az esteli vonattal csatlakozást nyert 
Garamberzencéii csak feltételesen, tehát 
akkor áll meg, ha utas van s ezen oknál 
fogva a Zólyom felől jövő ós a Ruttka 
felé menő utasok a negyedik vonalszaka-
szon belül négy koronát kénytelenek fizetni 
vagyis annyit mintha egészen Selmecbá-
nyáig gyorsvonaton jönnének, ami az utat 
felette drágává teszi. Kérelmezni kell te-
hát még azt is, hogy a jelzett gyorsvonat 
Garamberzencén ne csak feltételesen álljon 
meg. 

— Véres kardpárbaj. A losonci tüzér-
laktanya vivöterme heves iefolyásu és sú-
lyos sebesüléssel végződő kardpárbajnak 
volt a szinbelye. A párbaj St. és M. sal-
gótarjáni mérnökök közt folyt le s okot 
arra összeszólalkozás adott. A szigorú fel-
tételek mellett vivott párbajban M. mér-
nök sebesült meg, ki a fején mintegy 17 
cm. hosszú vágást kapott. Sebe igen súlyos 
de nem életveszélyes. A felek nem békül-
tek ki. 

— Vivás. Horváth Lajos vívómester a 
római kardiskola elsajátítása céljából a m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskola hall-
gatói részére Deák Ferenc-utca 9. sz. alatt 
megnyitott vívótermében hat hóra terjedő 
vivótanfolyamot nyitott. A tanfolyam ok-
tóber 15-én kezdődik s a hat havi kurzus 
dija 60 korona. Tanítványaiból egy órára 
hatot oszt be s azokat egyenként veszi elő 
ós képezi ki, az órát és társaságot a tanít-
vány választja meg. Vivás hetenként há-
romszor lesz, hétfőn, szerdán, pénteken 
vagy kedden, csütörtökön, szombaton esto 
öt órától kilencig. A jelentkezők összes 
száma csak 48 lehet. A nap más szakaiban 
teljesen külön vagy félórák is kaphatók 4 
illetve 2 korona dij mellett, harminc illetve 
hatvan ilyen training vivólecke után mái-
erőteljes sporteredmény érhető el s ez volna 
tulajdonképpen az ideális tanitás módszere. 
Horváth Lajos a párisi 1900. évi nemzet-
közi vivóverseny mesteri minősítésénél har-
madik, az erőverseny 9. győztese lett 87 
versenyző mester között. Kiváló tanitvá-
nxrai közül megemlítjük: Ambrózy Gyula 
. udőrfűhadnagyot, aki az 1906. évi sze-
gedi országos vivóverseny első dijának 
nyertese volt, Balázsovits Viktor pozsonyi 
v ivótanárt, Gerentsér László kolozsvári, 

Gerevits Aladár kassai, Benedek Gyula ri-
maszombati vivómestereket, Nagy Béla dr. 
Magyarország kardbajnokát, Gáspár Artúr, 
a Keresztesy emlékdíj győztesét, Gáspár 
Kornél honvédhadnagyot. 

— A k e r e s k e d e l m i miniszter a kis-
iparosokért . Kossuth Ferenc kereskede-
lemügyi miniszter minden kereskedelmi 
és iparkamara területén egy-egy érdemes 
szegénysoi'su iparos részére külföldi tanul-
mányi ösztöndíjra hirdetett pályázatot. A 
pályázat alapján hatszáz koronányi ösztön-
díjban részesült 4 lakatos, három asztalos, 
két szabó, két festő és egy-egy timár, 
könyvkötő, bádogos, kárpitos^ puskaműves, 
kefekötő, gépész, összesen : fzennyolc ipa-
ros. Megjegyzendő azonban, hogy a pályá-
zatkét kamara területén eredménytelen 
maradt. 

— Fünfkircl ien. Egy wieni lap a na-
pokban közölte egyik előfizetőjének pa-
naszos levelét, melyben ez felháborodott 
azon, hogy Pécsre küldött levelező-lapját 
5 nap múlva a magyar posta visszakül-
dötte ezzel a megjegyzéssel : „Vissza ! Fünf-
kirclien nevti város nincs Magyarországon." 
Az osztrák gyáros ugyanis jó bécsi szo-
káshoz hiven Fünfkirchenre címezte a le-
velező-lapot és nem Pécsre. A Selmec-
bányái posta a „Schemnitz"-re cimzett 
levelet nem küldi vissza. Mi legalább 
ilyen visszaküldésről nem tudunk. 

— Kártya-adó. A miskolci polgármes-
ter javaslatot adott be a képviselőtestü-
lethez, hogy a kártya után pótadót vesse-
nek ki. Nálunk is elférne egy kis pótadó 
a 32 levelii bibliára. 

— Postai értesítés. A Selmecbánya és 
Garamberzence közt október hó 1-től be-
rendezett 6913. és 6914. számú vonatok-
nak közlekedése folytán a budapesti m. 
kir. posta és távirda igazgatóság a Sel-
mecbányái m. kir. posta-távirda hivatal-
nál a következő intézkedést léptette életbe : 
A postaanyagnak a 6913. számú vonattal 
leendő továbbítása végett a Selmecbányái 
m. kir. posta- és távirdahivataltól a pálya-
udvarra délután 5 óra 25 perckor egy 
postajárat indul, mellyel a délután 5 óra 
10 percig feladott küldemények nyernek 
továbbítást. Ezen postajárattal különösen 
a reggel 9 órától délután 5 óra 10 percig 
feladott Budapest felé és azon tulfekvő 
helyekre szóló közönséges csomagok nyer-
nek előnyös továbbítást, mert ezek eddig 
csak másnap reggel a 9 óra 20 perckor 
induló vonattal voltak továbbithatók. A 
város területén levő összes levélgyűjtő 
szekrényekben elhelyezett levelek a dél-
után 5 óra 25 perckor induló postajárat-
hoz délután 4 óra 30 perckor szedetnek ki. 

— A l iceum. Az ág. hitv. ev. liceum 
Petőfi Önképző köre vasárnap délután há-
rom órakor a tizenhárom aradi vértanú 
emlékezetére nyilvános ünnepélyt rendezett, 
amely jól sikerült. 

— Tanitó választás Zsarnócán. A 
zsarnócai rém. kath. iskolaszék a rend-
szeresített második tanítói állásra 12 pá-
lyázó közül Lábay József alsóbágyoni kán-
tortanítót választotta meg. 

— Kèzimunka-kiâl l i tàs . A József kir. 
herceg Szanatórium Egylet hontmegyei 
fiókja Ipolyságon a vármegyeház nagy-
termében f. hó 10-én nyitja meg ünne-
pélyesen kézimunka-kiállitását Belépő dij 



40 fillér. A kiállítás október hó 18-ig ma-
rad nyitva. 

— írnok választás. Mult hó 26-án 
Bakabányán községi irnok választás volt, 
mely állásra egyhangúlag Karvas Győzőt 
választották meg. 

— Az amerikai magyarok vissza-
te lep í tése . A Magyar Gazdaszövetség 
megindította az amerikai magyarok vissza-
telepítését célzó akcióját. Az akciónak 
első mozzanata az, hogy a szövetség ke-
zére j á r azoknak a visszatelepülőknek, 
akik itthon keresnek munkát , vagy földet, 
akár örök tulajdonban, akár bérletre. Mi-
után a szövetség sok magyarnak a vissza-
települési szándékáról szerzett már ame-
rikai összeköttetés révén tudomást és tá-
jékozódott az iránt is, hogy a visszatele-
pülök, akik Amerikában némi vagyont 
gyűjtöt tek, i t thon földet akarnak szerezni, 
vagy földmiveléssel akar ják kenyerüket 
keresni, a szövetség gondoskodik, hogy a 
visszatelepülök itthon földet szerezhesse-
nek, vagy bérlethez jussanak. A szövetség-
hazai összeköttetésének a fölhasználásával 
már is gyűjt i az adatokat, hogy a tele-
pülők hol kaphatnának földet, vagy bérletet. 

— A belügyminiszter a rongysze-
désröl . Gróf Andrássy Gyula belügymi-
niszter körrendeletet intézett a törvény-
hatóságokhoz, melyben kifejti, hogy a 
rongynak, csontnak, nyersbőröknek és 
egyéb hulladékoknak gyűjtése valóságos 
melegágya a himlőnek, diíteritisznek, vör-
henynek és lépfenéknek. Kossuth Ferenc 
kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve 
tehát elrendelte, hogy a csont-, rongy- es 
nyersbőrhulladékszedőknek a rendőrható-
ságok által kiállított és megbízhatóságukat 
igazoló bizonyítványt kell beszerezniük, 
nem árusíthatnak nyalánkságokat és oly 
játékszereket, pl. sipot, melyeket a gyer-
mekek szájukba vesznek, s i lyesmit aján-
dékba sem adhatnak. 

— Olyan törekvés föltétlenül megér-
demli támogatásunkat, hol arról van szó, 
hogy a gazda minél magasabb árak mellett 
értékesítse, terményeit. Gazdálkodó olva-
sóinknak tehát ezúttal is tudtára adjuk, 
hogy Mauthner Ödön inagnagykereskedése 
Budapesten a nyáron kezdett akcióját foly-
tatja, t.. i. a természettől arankamentes ló-
here és lucerna magért nemcsak a r.api-
árnál, hanem egyáltalán az itt nálunk el-
érhető árnál is lényegesen magasabb ára-
kat fizet. Helyénvalónak tart juk tehát a 
gazdákat emlékeztetni, tudassák a Mauth-
ner céggel, még pedig minta melléklésével, 
ha arankamentes lóhere — vagy lucerna-
mag lelett rendelkeznek. 

— Az ország tiz vidéki városában, 
nevezetesen: Balassagyarmaton, Kassán, 
Kolozsvárott, Lúgoson, Nagyváradon, Pé-
csett, Pozsonyban, Brassóban, Szombathe-
lyen ós Zágrábban szervezeti m. kir. ut-
mesteri iskolák uj (harmadik) két éves 
tanfolyama ez év december 1-én fog meg-
nyílni. A szervezeti szabályzat 4. §-a ér-
telmében a tanfolyamra korlátolt számban 
közalkalmazásban nem álló, kifogástalan 
erkölcsű, egézséges, erős tes talkatú ,20—30 
éves korú, valamely középiskola 4 osz-
tályát sikerrel végzett, magyarul beszélő 
és iró egyének is felvétetnek. A pályázni 
kívánóknak bővebb felvilágosítással szol-

gál a balassagyarmati kir. államépitészeti 
hivatal, hova a pályázati kérvények leg-
később aug. 31-ik napjának déli 12 órá-
j á ig benyúj tandók. 

Vérszegénységet 
rendkívül gyorsan gyógyit a SCOTT-féle 
Emulsio és az ezen betegségből származó 
kedélytelenségot, csüggedést és gyengesé-
get is elhárítja. Az a jó hirnév, melyet a 
SCOTT-féle Emulsio kivívott magának, kü-
lönösen 

verszegenyseg 
eseteiben, azon alapszik, hogy annak elké-
szítéséhez azokat a legfinomabb szereket 
használják, melyek pénzért egyál ta lában 
beszerezhetők s amelyet sok évi tapaszta-
lat alapján tudtak felismerni, t ivábbá, hogy 
ezen alkatrészek a sajátos SCOTT-féle el-
járás által Ízletes, könnyen emészthető 
Emulsiová dolgoztatnak fel. Ennek ered-
ménye ezen készítmény, melynek tápereje 
felülmúlhatatlan. 

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

A R E K L Á M 
Állandó, észszerű ós ügyes reklámozás 
minden gyári-, kereskedelmi-, ipari-
vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, 
az éltető eleme. 

Hogyan, hol és mikor hirdethető 
a legsikeresebben, legjobban és leg-
olcsóbban, megtudható az 

ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ 
hirdetési osz tá lyánál 

tulajdonos L E O P O L D G Y U L A szerkesztő 
BUDAPEST, VII. Erzsébe t -köru t 41. 
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiösmeretességgel, páratlan pontos-
sággal és olcsón eszközölnek hirdeté-
seket. és reklamokat az összes buda-
pesti, vidéki és külföldi lapokban és 

naptárakban. 

Költségvetések és tervezetek ingyen. 

A legjobb rovar- és 
féregirtószer 20, 30 és 
50 filléres szabadalmazott 

dobozban. 
T a k a r é k o s s á g s z e m p o n t -
jából rcndkivül célszerű és 
a gummifecskendőt fölösle-
gessé teszi. Haszálatba ki-
tűnő hatásáért és egyszerű 

— kezeléséért k ö z k e d v e l t s é g n e k örvend. — 

M i n d e n f ü s z e r k e r e s k e d é s b e n 
és d r o g é r i á b a n k a p h a t ó , — 

Főlerakat : 220 5-1 . 

S T E L L A v e g y é s z e t i gyár 
Ledermann D. Budapest, V f f .Ne fe le j t s -u .39 . 

Dalmatin 
Daimatin 
— kezeléséért ki 

Dalmatin 

Selmecbánya 
es 

Hont v á r m e g y e 
közügyeinek 

őszinte és bátor 

szószólója 

a 

Selmeci Ujság 

Szerkesztőség : 

Selmecbánya, öeák Fe«-». 2. 

k i a d ó h i v a t a l : 

Nádosy Ferenc Zólyom, 
hová a hirdetési dijak s vidéki 

előfizetési pénzek küldendők, 


