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---- Megjelen minden vasárnap. :---- ——zzzl-

A selmeczi gymnasium kibővítése.
Lapunk, öt évi fennállása óta — azt liisz- 

sziik, mindenki meggyőződhetett erről — a hely
beli ‘ kir. katli. nagygymnasium érdekkörét is 
tőle vélhetőleg képviselni és emelni iparkodott.

^Hivatkozhatnánk ezen állításunk Leigazo
lására több e lapban közölt czikkre; de minek, 
hiszen ezekre t. olvasóink még bizonyára emlé
kezni fognak.

Szóval, úgy mint minden városunkat és vidé
künket közelről érdeklő közintézmény, a katli. 
gymnasium sem kerülte el figyelmünket és nem 
kerülheti azt el főképpen most, amidőn minden 
jel arra mutat, hogy egy hatalmas haladásnak, 
egy újjá szervezésnek küszöbén áll.

Árról van ugyanis szó, hogy e csonka, hat 
osztályú gymnasium nyolcz osztályúvá emeltes
sék, persze állami segítség mellett.

Ha ez bekövetkezik, e város nem csak 
katholikus felekezetű, de bátran mondhatjuk, 
minden felekezetű lakosságának régi kívánsága, 
rég táplált óhaja fogna teljesülni.

És mindjárt meg is mondjuk, hogy miért.
Eltekintve a mindig jogos aspirácziókkal 

felléphető és a katholika egyházat, tagjainak 
többségénél fogva is, teljes joggal megillető köve
telményeitől, e gymnasiuranak kibővítése e város 
és nagy tankerületi vidéke összlakosságának is 
nagy érdekében áll.

A selmeczi ág. evang. lyceum, mely állami 
segélyben részesül ugyan, de mégis túlnyomó 
részt önalapitványaiból bírja biztos, szilárd léte
zésének és fejlődésének alapkövét, hizelgésen 
kivtil mondva, oly minta gymnasium, mely az

r

Április 11-iki beszéd.
— Tartotta: Király Ernő tanár, az ev. lyceum iskolai ünnepélyén. — 

Igen tisztelt tanártársaim !
Kedves tanulóifjúság!

Minden év meghozza a maga szép tavaszát. De 
nekünk magyaroknak a legszebb tavaszunk 51 év előtt 
volt. Hogyne emlékeznénk meg erről minden évben?!

Felemlítjük ennek emlékét nemcsak egy ünne- 
pélylyel, hanem kettővel is : márczius 15-ével és április 
11-ével. Az első az ifjúság ünnepe, a második a meg
lett köré. Márczius 15-ike a lelkesedés napja, április 
11-ike a higgadt megfontolásé. Az elsőre szükségünk 
volt, midőn nemsokára ránk kényszerittetett az 50 év 
előtti dicsőséges harcz ; a második volt a mi vériünk, 
mikor az önkény uralommal szemben szívós kitartással 
helyt kellett államink államunk önállósága védelmében.

A két nap együtt pedig szülte az 1867-ki kiegye
zést, azon 350 éves kérdésnek bölcs megoldását, hogy 
legyen biztos szövetségesünk, de ez ne legyen ur 
fölöttünk, hanem egyenrangú társunk.

így, történelmi hatását tekintve, márczius 15-ének 
ünneplése éppen oly indokolt, mint április 11-ikeé. 
De ha magát a két 48-iki eseményt veszszük tekin
tetbe, kétségtelenül április 11-ikének kell az elsőséget 
adnunk. Mert az akkori márczius 15-ike határozottan 
forradalmi volt.

És pedig forradalmi volt nem az uralkodóval, 
hanem az országgal szemben. Ugyanis ahhoz, hogy 
reformokat indítványozzon és kívánjon, joga van föl
tétlenül minden állampolgárnak; de arra, hogy azokat 
végre is hajtsa, nem jogosult a rendezett államban 

országban ritkítja párját és talán éppen azért 
túl tömőt t.

E tagadhatatlanul meglévő túlzsúfoltságot 
pedig főképen az okozza, hogy a helybeli katli. 
gymnasium Vl-ik osztályából kikerült tanulók a 
lyceumba mennek át, hogy ott végezhessék VII. és 
VIII. osztályú középiskolai tanulmányaikat.

De e tultömöttségnek még más, nagyobb 
okai is vannak.

Ezek közé sorolhatjuk azon körülményt is, 
hogy nemcsak a Vl-ik osztályt elvégző katli. 
gymnasiumi tanulók, de már az I-ső osztálytól 
kezdődőleg több katholikus felekezetű tanuló a 
lyceumban tanul . . . miért? mert a tanítás ott 
folyamatában egységesebb, mivel állandó erőkre 
van bízva és igy jóval nagyobb és jobb ered
ményeket tud felmutatni.

Ennek főoka pedig abban rejlik, hogy a taná
rok, nem úgy, mint a kir. katli. gymnasiumon, 
hol folytonosan váltakoznak, hanem évek hosszú 
során át, mint kipróbált erők, ezen tanintézetnél 
működnek.

Ne legyen félreértés!
A helybeli katli. gymnasium tanári kara, 

vagy éppen jeles igazgatósága ellen ki merne 
panaszszal fellépni ? De — már bocsánatot ké
rünk — a rendszer nem egészen jó. Ha a taná
rok folytonos váltakozása megszüntethető lenne, 
e gymnasium bizonyára még szebb eredményt 
tudna fölmutatni a mostaninál.

Mindezen baj megszűnne akkor, ha a sel
meczi kir. katli. nagygymnasium VIII. osztályú 
gymnasiummá emeltetnék, de úgy, hogy a fele
kezeti jelleg meghagyása mellett az alkalmazott 
tanárok nem csupán próbaidőre és mintegy át-

senki, csak a törvény. Ha az országgyűlés akkor együtt 
nem lett volna, még kimenthetnénk a pestiek márczius 
15-iki szereplését, de igy bizony megérdemelték azt a 
feddő szót, melylyel márczius 19-én Kussuth illette 
küldöttségüket, mondván, hogy Pestet ugyan elismeri 
az ország szivének, de mint törvényhozó utána nem 
indul.

Ezen nem csodálkozhatunk. Mert márczius 15-én 
délelőtt Pesten a főszerepet Petőfi Sándor játszotta, 
ki, a milyen nagy költőnk volt, olyan rossz politiku
sunk ; délután pedig Nyáry és Rottenbiller a megye és 
város nevében lobogtatta a zászlót, mely este már 
Buda felé lengett, hogy egy sociálista iratok miatt 
börtönbe került irót kiszabadítson.

Hogyne rémültek volna meg e hírekre Pozsony
ban ? Már a nagy franczia forradalom rémalakjait látták 
feltünedezni, a midőn Versaillesnak kezéből Párizs 
ragadta el az irányítást, a midőn az alkotmányosan 
összegyűlt országgyűléssel szemben az ulcza akarta a 
főszerepet játszani.

Kossuth különösen érdekelve volt ez ügyben. 
Mert ö volt az, a ki márczius 16-án Bécsben a király 
és a trónörökös előtt kijelentette, hogy jót áll az 
ország nyugalmáért, ha Ö Felsége kinevezi a független 
felelős magyar minisztériumot, a mit a király másnap 
el is fogadott. A pesti események pedig éppen ezen 
nyugalmat veszélyeztették.

És még egy, kevésbbé személyes mint inkább elvi 
jelentőségű körülményt kell figyelembe vennünk, ha az 
1848-iki márcziusi és áprilisi eseményeket helyesen 
akarjuk megítélni.

A pesti 12 pont közölt ugyanis volt egy, melyet
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menetileg, hanem állami fenhatóságAalatt 'ÉláV 
doan alkalmaztatnának.

A balassagyarmati felső gymnasiumot-Huió- 
deputácziónak a kultuszminiszter és Széli Kál
mán miniszterelnök is azt válaszolta, hogy a 
csonka középiskolák kiegészítésén fognak fára
dozni és még azon, hogy lehetőleg minden megye 
székhelyén egy középtanodai iskola legyen.

Selmeczbánya városa, iskolai szempontból, 
mintha predestinálva volna nemcsak Hontmegye, 
de a szomszéd, sőt távolabb eső megyék terü
letének központja lenni.

Alkalmassá teszi erre városunkat a tanulók 
aránylag olcsó és jó ellátása, a vidék egészsé
ges légköre, a társas és kulturális élet fejlett
sége, az alapítványok által a szegényebb sorsú 
tanulóknak adott létezhetési mód és — nem ön
dicsekvésből mondjuk — a felvidéki városok 
eltagad hatatlan műveltebb nívója.

Éhez járul még a bányászati és erdészeti 
akadémiánk, melyen itt tanult, középiskoláikat 
itt végzett szegényebb sorsú tanulók is folytat
hatják és folytatják is számosán ösztöndíj elnye
rése melletti magasabb tanulmányaikat és itt vetik 
meg jobb létezésük, előmenetelük biztos alapját.

A selmeczi kir. katli. hat osztályú gymna- 
siumnak nyolcz osztályúvá leendő kibővítése vá
rosunk és nagy tankerületi vidékének állhat 
tisztán érdekében és semmi néven nevezendő, 
akár felekezeti, akár községi érdekkel össze
ütközésbe nem jöhet.

Sőt kultur missziójától eltekintve, itt a még 
mindig fel-fel tóduló nemzetiségi mozgalom köze
pette, hazafias misszió teljesítésére is van hivatva 
in optima forma.

sem Bécsben, de egyelőre Pozsonyban sem fogadhat
tak el. Az a pont azt mondta, hogy magyar katoná
inkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el 
tőlünk, más szóval, a hadsereg magyarországi része 
tartózkodjék Magyarországban, a hadsereg osztrák, cseh, 
lengyel része pedig Ausztriában. Ezen kívánság meg
valósítása béke idején nem ütközött semmi nehézségbe; 
de háborús, forrongó korszakban, a milyen az akkori 
Európáé volt, nemcsak politikus, hanem jogos sem 
volt a pestieknek ezen követelése. Mert lényegében 
támadta meg a Pragmatika sanctiót, a mennyiben ez 
formailag ugyan csak personális uniót létesített Magyar
ország és Ausztria között, de a gyakorlatban az volt, 
a legfőbb czélja, hogy a két ország a külső ellen
ségekkel szemben egymást kölcsönösen védje. Az erre 
vonatkozó kötelezettség még nem volt törvényileg 
szabályozva, de ez alól kitérni annál kevésbbé lehetett 
szándéka a mi állam férfiainknak, mert a kölcsönös 
védelmezés hivatva volt a mi országunk jövőjét is 
biztosítani. A midőn tehát a pestiek arra a merev 
álláspontra helyezkedtek, hogy az eddig együtt fen- 
tartott hadsereg feltétlenül külön választassák, hibásan 
fogták fel az Asztriához való viszonyunkat és rend
kívül megnehezítették az alakuló félben levő magyar 
önálló minisztérium helyzetét Bécscsel szemben.

De fel is téve, hogy az osztrák államférfiak bele
mennek ebbe a különválasztásba, még úgy is nagyon 
megfontolandó volt, hogy Magyarország akkor, mikór 
egész Európa forrongott s tehát egy külsü háború 
éppen nem tartozott a lehetetlenségek közé, megkocz- 
káztassa-e az önálló hadi szervezkedést. Nem volt 
ágyuöntő műhelyünk, nem volt fegyver gyárunk, mik-
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Egyet azonban ismétliink és ez az, hogy a 
ma divó rendszert e gymnasiumon érdemlegesen 
meg kell válltoztatni és be kell szüntetni azt, 
hogy úgy szólván évröl-évre uj tanerők, mint
egy próbaidőre alkalmazottak, működjenek ; mert 
ez nagy kárára volt eddig és van most is e sok
kal jobb sorsot érdemlő tanintézetnek.

Ez azonban meg fog változni, ha a gym- 
nasium állami segély mellett nyolcz osztályúvá 
bővíttetik ki és ezzel felemelkedik nemes fel
adatának magasabb színvonalára.

Hogy ez eléressék, hogy a kir. kath. nagy 
gymnasium nyolcz osztályú rendes nagygymna- 
siummá emeltessék, ezt városunk jól felfogott 
érdekében óhajtjuk és az e tárgyban a kultusz
miniszterhez és a herczegprimáshoz intézett me
morandumot vivő küldöttségnek sikeres eljárásá
hoz igaz szívből minden jót kívánunk.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Főispánunk lemondásáról városunkban is 

szárnyra kelt hírre vonatkozólag csak azt Írhatjuk, 
hogy e hir. az igaz alapot bizonyára nélkülözi; mert 
Horváth Béla főispánunk a legutóbb tartott hontvár- 
megyei közgyűlésen nyíltan kijelentette, hogy a jelen
le gi kormánynak is teljes bizalmát bírja. 
Már pedig ezen nyilatkozatot nem tehette volna, ha 
akár önszántából, akár az uj kormány akaratából állá
sától megválni akarna vagy kényszerítve lenne. Váro
sunk, mely Hontmegye mellett szintén számot tevő 
törvényhatóság, főispánunknak távozását, ki megnyerni 
tudta e város nemcsak közszeretét, de közbizodalmát 
és tiszteletét, általános lehangoltsággal fogadná. Ezt 
igazán, mint sok esetben ellenzéki hangokat pengető, 
de a közvéleményt hűen visszatükrözni akaró lap, 
mondhatjuk. Városunk törvényhatósága, egész közön
sége Horváth Béla főispánnak állásáról való megvá
lását nem szívesen, sőt zokon venné. Maradjon ö ez 
állásban, ő ki bajainkat, aspiráczióinkar alaposan is
merni tanulta és három évi főispáni működése alatt 
igazságosságával, nemes jó indulatával, munkásságával 
e tekintélyes város teljes elismerését, szeretetét való
ban és hamisillanul kiérdemelni tudta. Regisztráljuk 
itt még azon városunkban elterjedt hirt isj hogy 
Horváth Béla főispán belügyminiszteri államtitkárnak 
volna kiszemelve.

— Kereszt Erzsébet királynénk emlékére. A 
finszterorti bányamunkás személyzetet) frtnyi költséggel, 
emléktáblával ellátott keresztet állít fel Erzsébet király
nénk emlékére a kerlingi dűlőben fekvő Krizsik nevű 
dombon. Teljes elismerés illeti meg e szép tettért e 
munkás személyzetet és hinni akarjuk, hogy a belváros
ban is lesz követője.

— Halálozás. Millenovich Ágoston, Millenovich 
Ferencz selmeczi bányaigazgatósági számtiszt édes atyja 
e hó 20-án meghalt 62 éves korában. A temetése tegnap 
szombaton volt. Özvegyén kivül gyermekei Ferencz és 
Irma gyászolják az elhunytat.

nek létesítése sok pénzbe s időbe kerül, s az volt 
a kérdés, hogy, ha mégis bírjuk e költséget, a külső 
ellenség meg fogja-e várni, míg mi mindevvel elké
szülünk ? Ily bizonytalan jövőnek kitenni a máskü
lönben is újonnan szervezkedő hazát, egy higgadtan 
gondolkodó államférfiunák sem engedhette meg a 
lelkiismerete.

így történt, hogy, noha a pesti pontok legtöbbje 
egyezett is az országgyűlési reformpárt programjával, 
mégis bizonyos ellentét keletkezett Pozsony és Pest 
között, a mi annál sajnálatosabb volt, mert ezt esetleg 
Bécs használhatta ki.

Hogy ezt lehetetlenné tegye, Kossuth egyrészt 
nem rettent vissza az ő márczius 19-iki válaszában 
Pestet meg is fenyegetni, másrészt minden áron azon 
volt, hogy az utolsó rendi országgyűlés minél előbb 
fejezze be működését, hogy az uj kormány a fővá
rosba tehesse át székhelyét és ott kezébe vehesse a 
reformmozgalom további vezetését.

Lázas munkálkodás következett be*  erre Pozsony
ban, melyet annál inkább kell bámulnunk, mert azért 
felületes és elhamarkodott éppen nem volt.

Az alkotott törvényekről most nem fogók rész
letesen szólni, mert megtettem azt tavali áprilisi ünne
pélyünkön s közületek, kedves tanulóifjaink, a legtöbben 
még emlékezni fognak akkori fejtegetéseimre. De hogy 
fogalmatok legyen arról, mit végzett újabb kori legne
vezetesebb országgyűlésünk márczius 18-ától április 
5-éig, tehát alig három hét alatt, felsorom röviden az 
akkor történteket.

Minden nap 2—3 értekezletre és gyűlésre jöttek

— Az uj vasúti menetrend, mely május első 
napján lép életbe már megállapittatott és módunkban 
állott abba már most betekintést szerezhetni. A menet- • >
rendnek bennünket érdeklő része szerint a mi vona
tainkon semmi változás sem lesz és minden a réginél 
marad. A vonatok indulási és érkezési idejénél is csak 
összesen 5 percznyi k'ülömbség lesz'az eddiginél. Lap
társunk azon hire tehát, hogy egy gyorsvonattal keve
sebb lesz, nem felel meg1 á valóságnak. Itt felemlítjük, 
hogy reggel 5 óra tájban egy tehervonat megyen 
Garamberzenczére, mely1'csatlakozással bírna a fő
vonalon menő személyvonatokhoz. Oda kellene tehát 
törekedni és azt kellene teljes energiával forcirozni, 
hogy e tehervonathoz legalább egy személyszállító kocsi 
csatöltalnék.

. ..... ..k . ; ..
A. millenniumi diófa-erdő sorsa. Mily szép 

ünnepély volt az a millenniumi évben, midőn kivonultak 
a város atyák, az egyes hjyatalok képviselői, az ifjúság; 
örege-ifja, apraja-nagyja^.áthatva a nemes lelkesülés- 
lől, melyet a nemzet, a hon ezeréves fenállásának tudata 
gyújtott. Kivonultak, hoj-y a nagy év emlékére erdőt 
ültessenek, mely gyarapodva, izmosodva, eleven diszével, 
lombjával, gyümölcsével a. késő unokáknak is hirdesse 
a hazafiságot.; melyn^susogása szent ihletet kelt s 
felkölti, szárnyra kapja i|. ^/.iv nemes érzelmét, mely a 
hazának áldozza lángjáig Képzeletben már láttuk azt 
a millenniumi erdőt, mint ;nő évröl-évre; láttuk, mint 
borul össze eleven sátorrá a lombja ; már hallottuk 
susogását, s elgondoltuk,,,mily kegyelettel járnak majd 
unokáink az erőteljes .fák között, büszkén emlegetve : 
„íme, ez erdőt apáink ültették, ápolták, növelték a ma
gyar hon ezeréves fenállasának emlékére !!“ S szivünk 
e gondolattól feldobbánt’,' s öröm töltötte el lelkünket. 
Es nézzük mi sorsa van‘a millénniumi erdőnek?! Bi
zony, nincs okunk örülni neki. Viseli-e valaki gondját 
a zsenge erdőnek ? Ápólja-e valaki a csemetéket ? 
Nincs látszatja! Nehányaletiporva, eltördelve; nehánya 
eltűnt s a hiányt nem pótolja senkisem; az ültetvény 
szomoritó jelét mutatja aí ültetők közönyének. Hát ez 
a sorsa minden jónak, szépnek, mit létesíteni akartunk 
s akarunk? ! — Talán hazafi kötelességünk volna arról 
gondoskodni, hogy a millénniumi erdő el ne pusztuljon ; 
ápolni kell a csemetékét, pótolni a hiányokat, nehogy 
büszkeség helyett lenézéssel emlékezzenek meg rólunk 
az utódok. ; ' • __y_

; l íí ‘
— Halálos végű pisztolypárbajt vívott Matisz 

István jeobeni bányász''akadémiai' hallgató, ki nehány 
évet a selmeczi bányász akadémián is töltött és innét 
ment Leobenbe, Janüsche német, nemzeti érzelmű 
bányász akadémikussal.' Á párbajnál Januschének jobb 
szeme fölött hatolt be á jgolyó a homlokába és az ifjú 
halálát idézte elő. A párbaj oka kávéházi összeszólal- 
kozás volt.

— Ápril 11-ike Bakabányán. Bakabánya haza
fias közönsége is nagy leíkesedetfséggel ünnepelte meg 
az 1848-iki törvények, szentesítése napjának ötven- 
egyedik évfordulóját. E^nemzeti ünnepen nemcsak a 
köz, de a magánépületek is nagyobbrészt fel voltak 
lobogózva. A község lakossága s az iskolák ifjúsága 
részt vett az isteni tiszteleten. Délután az állami 
iskola rendezett szép ünnepélyt. A tanulók szavalatai 
s nagy precizitással előadott énekei után, melyek 

össze követeink s • kitartó buzgósággal tárgyalták le 
máskülönben is már jól előkészített reformjainkat.

Márczius 18-án az országgyűlés elfogadta a közös 
teherviselésre vonatkozó javaslatot, mely szerint ezu
tán az állam kiadásáihozjnemcsak a parasztok járulnak, 
hanem a nemesek is. DÉVvel kapcsolatosan megszűn
tette a jobbágyok űrbéli kötelezettségeit, kimondotta 
a nemesi birtokosok kártalanítását, s kitörő lelkesedéssel 
hallotta az egyházi rend .ajánlatát, hogy a tizedről le
mond minden kárpótlás nélkül.

Márczius 20-án elfogadta az országgyűlés a sajtó
törvényt, melyet azonban a pesti újabb zavargások 
hírére 24-én még szavadelvübb irányzattal módosí
tott, lejebb szállítva a politikai lapok után fizetendő 
cautióf.

Márczius 21-én kimondatott, hogy évenkint tar
tandó országgyűlés Pesten; 22-én elfogadtatott a 
nemzeti örseregről és a! független felelős magyar mi
nisztériumról szóló javaslat, melyhez azonban csak egy 
heti tárgyalások után járultak hozzá Bécsben.

Márczius 25-én meg a főrendi ház támasztott 
nehézségeket, s igy az úrbéri javaslatod kellett újra 
tárgyalni. E napon történt meg magának Batthyány 
Lajos grófnak, a kijelölt miniszterelnök ur indítványára 
azon állam férfiúi bölcseségről tanúskodó határozat 
kimondása, hogy a magyar hadseregről szóló javaslat 
tárgyalását a jövő országgyűlésre hagyják.

Márcsius 30-án egy nap alatt letárgyalta az 
országgyűlés a népképviseleti javaslatot, mely részt 
juttatott a nem — nemesnek is az államügyek inté
zésében.

valóban mindenkinek élvezetet szereztek, Weigel Samu 
igazgató mondott ünnepi beszédet. Este a többszázakra 
felszaporodott közönség, az önkéntes tűzoltóság s a 
magyar kör tagjai zeneszó és fákiyafény mellett a 
varoshaza elé vonulták. A daloskör elénekelte a 
»Hymnus^ .Szózat- és „A legelső magyar ember a 
király -t. Unnepi szónokok voltak: Cziglan Gyula köz
ség! jegyző és Weigel Samu áll. iskolai igazgató.
. ,,. ~ A selmeczi polgári dal és zenekör legköze- 
ebbi tancczal egybekötött estélye valószínűleg május 
1-en fog megtartatni a városi vigadóban. E tárgyban 
holnap hétfőn határoz a választmány. ’
t TaAIak csecsemő* E hó 16 án a hajnali órákban
Javorszky Antal Bélabányán lakó bányamunkás és társai 
a se meczi Gulrich-féle ház mellett, a fürdő ulczába 
vezető szűk sikátorban egy a földön fekvő véres cse
csemőt találtak. Az ott feküdt és ott megszült csecsemő 
mellett egy zsák feküdt lelve rongyos gyermek ruhával. 
A vernyomok a kálvária alá vezettek, hol a megejtett 
nyomozáskor egy női ing is találtatott. A szerencsétlen 
anyai, ki gyermekét az utczán szülte meg, aligha nem 
kipuhatolja nyomozó rendőrségünk. Mi ez esetről 
úgy értesülünk, hogy a fentebb megnevezett munkás és 
társai az ujdon szült csecsemőt a gyermek ruhával telt 
zsákkal együtt látták ugyan a szűk sikátorban, de mire 
oda, kis meggondolás után, visszatértek, a gyermek 
mar nem volt ott. Bizonyára anyja vihette el A 
minden esetre rejtelmesnek látszó eset valódi tényállá
sát a rendőrség van hivatva megállapítani.

— Az ifjúsági köri elnökválasztásra akadémiánk 
balgától körében nagyban hullámoznak a korteskedé
sek; két jelölt van: Gservenka István és Huszth Aladár 
Hogy ki lesz a győsztes, az majd el fog dőlni a május 
ho 12-en megejtendő választáskor.

Az orsz. bányászati és kohászati egyesület 
központi választmánya tegnap ülésezett Scholcz Vilmos 
kir. föbányatanácsos, ügyvivő alelnök elnöklése mellett.

A selmeczi r. kath. nőegylet közgyűlése 
ma vasárnap d. u. öt és fél órakor kezdődőleg lesz 
megtartva a helybeli apácza-zárda nagytermében; mire 
felhívjuk az érdeklődők figyelmét.

— Egy pakli kártya miatt, mely a baka
banyai kaszinóban valahogyan eltűnt, monstre becsü
letsértési per támadt, melynek múlt pénteki tárgyalá
sára a helybeli járásbírósághoz megidézett bakabányaiak 
nyolcz kocsival jöttek ide. Liha Antal kir. iárásbirő az 
egesz nap folyamán úgyszólván csak e perben! kihall
gatásokkal volt elfoglalva és a felvett jegyzőkönyvek 
megközelítették — már régi mondás szerint —■ a rizsmát 
a midőn a felek kibékültek és bírói Ítélet meghozatalára 
szükség nem volt. A bakabányaiak közt a béke ismét 
teljesen helyre állott és ök nyolcz kocsijukon békés 
hangulatban mentek este haza Bakabányára.

— Dr. Tóth Imre diófa ajándékai. Dr. Tóth 
Imre bányakerületi főorvos bőkezűségéből a szent-antali 
tópataki, illési, szitnyatői és bankai kincstári bánya
munkások és a bányamű vezetőségek, ez évben 600 db. 
a zebegényi nyaraló gyermek telep 120 db, Szent-Anta1’ 
községe 42 db. Zólyom-lipcsei Gizella-árvaház nemes 
mogyoró-bokrokon, málna, egres, ribizke, eper és egyéb 
oltványokon kívül; 150 db. diófát, Sehneczbánya városa, 
saját kérelmére, 200 db. nemes ribizke, 200 db.

Április 5-én készen volt mind a 31 javaslat, 
s felterjesztetvén a királyhoz, ez személyesen eljött 
Pozsonyba, és átadva a szentesített 48-iki törvényeket 
az országgyűlést apr. 11-én ma 51 éve szintén egy 
keddi napon ünnepélyesen befejezte.

Általános volt az öröm az egész országban. Mindenki 
érezte, hogy megszületetett az uj Magyarország.

De az öröm nem tartott sokáig. Azt nem sokára 
fegyverzaj, véres harcz váltotta fel.

Nem, mintha Ausztriában a demokratikus irány
zatot megint háttérte szorította volna a régi hűbéri 
felfogás, hanem, mivel az osztrák államférfiak el nem 
tudták képzelni, hogy Magyarország önállósága össze 
volna egyeztethető a Habsburgok alatt együtt élő orszá
gok együttmaradásával. Annyira meg voltak győződve 
ennek lehetetlenségéről, hogy kísérletet sem tettek az 
összeegyeztetéssel. Pedig a mi vezérlő férfiatokban, 
Batlhyányban, Kossuthban meg volt erre a hajlandó
ság ; hiszen még a magyar önálló minisztériumról al
kotott törvényben is több pont van, mely Ausztriával 
egyelt értve elintézendő ügyekről szól.

így csakhamar felütötte megint fejét a II. József- 
féle demokratikus összbirodalom eszméje, melyet Magyar
ország el nem fogadhatott, mert vele önálló államisá
gát ejtette volna el.

A küzdelem tehát mindinkább elkeseredetté vált, 
mig végre teljes szakadásra vezetett.

Mivel ennek most éppen 50 éve, erről akarok 
még röviden megemlékezni.

184-9-nek is megvan a maga nevezetes márcziusi 
és áprilisi eseménye.
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egres és 200 db. málna-gyökeret s dugványokat kapott; 
utóbbi ajándékot polgármesterünk a város nevében 
irásbelileg megköszönte. — A szegedi országos kiállí
táshoz dr. Tóth Imre 12 db. kiváló diófát és szép, 
nemes epreket küldött kiültetésre. — Az utak széleire 
való kiültetésekre és pótlásokra 8500 db. diófát adott 
eddig és ez évben még 1000 db lesz kiültetve. — Lát
hatjuk ebből, hogy a nem rég „diófaerdő-csősznek" 
gúnyolt ember és kultur-barát ezen irányban is csak 
dicséretes czél elérésére törekedik és csak köszönetét, 
hálát érdemel.

— A honvédszobor javára újabb gyűjtése özv. 
Ocsovszky Vilmosnénak: Áthozat 85 frt 57 kr. Nagy 
szombati Társas káptalan 3 frt, Pintér Elek tatai gymn 
igazgató 1 frt, szatmári káptalan 5 frt, Bogdanovits 
Luczian szent-endrei püspök 2 frt 50 kr., Dr. Tóth 
György kecskeméti k'. r. karfőnök 3 frt 52 kr., Mözs 
község elöljárósága (Tolnám.) 50 kr., esztergomi káp
talan 5 frt, békési gymnasiumi igazgató 1 frt, rozsnyói 
kath. főgymnasium 1 frt, zádorlaki községi elöljáróság 
3 frt 20 kr., Dr. Bozoky Alajos nagyváradi kir. tan. 
jogigazgató 1 frt, Dr. Műller Bertalanné (Eperjes) 5 
frt, Avéd Jákó Gyula-fehérvári gymn. igazgató 1 frt, 
Vankanóczy Foreal sopronyi igazgató 95 kr. Összesen 
119 frt 24 kr.

— Talált ló. Hodrusbányán múlt csütörtökről-pén
tekre menő éjelen egy sötét pej ponni kancza bitang- 
ságban laláltatott. Az igazolt tulajdonos átveheti a 
hodrüsi rendőrbiztostól.

— Templomi ének- és zenekar kellene ide 
Selmeezbányára is ; ez, úgy hisszük, nem csak a mi 
egyedi óhajunk. Elvégre is Selmeczbánya tekintélyes 
város nem csak politikailag, de társadalmilag is ; ér
telmisége a város műveltségi szintjét mindinkább emeli; 
haladni akarunk s haladunk is; mind a mellett sok 
olyannak híjával van e város, mivel nálánál kisebb, 
jelentéktelenebb már dicsekedhetik. Nem említjük, hogy 
nincs színházunk, hogy nincs a czélnak megfelelő hang
versenytermünk sem; erről egyelőre hallgatunk ; de 
igenis méltán csodálkozhatunk azon, hogy ez előre 
törekvő, első sorban lenni akaró városnak nincs külön 
templomi ének- és zenekara. Azt vetik talán fel, hogy 
hiszen itt van a katolika egyháznak kitűnő karmestere s a 
műkedvelőkből kitelik az énekkar is, meg a zenekar is. 
Igen, úgy van. Gziczka Sándor karnagy ritka buzgalom
mar elismerésre méltó tevékenységet fejt ki az egyházi 
zene terén s nem csodálhatjük eléggé azon önzetlen oda
adást, melylyel műkedvelőink a karnagy rendelkezésére 
állanak. Azt hisszük, kiki beláthatja, hogy csakis egy külön 
templomi zene- és énekkar, mely feltétlenül, minden 
körülmény közt áll a karnagy rendelkezésére felel
hetne meg teljesen az óhajtott feladatnak. Ez nem 
zárná ki azt, hogy műkedvelők is közre ne működ
hessenek, de ki van zárva azon semmiesetre sem 
előnyös körülmény, hogy a karnagy a műkedvelőktől 
fügjön. Tudjuk, hogy az ujitást nem lehet egyszerrea 
étre toppantani, de igenis lehet megtenni a kellő 
lépéseket, hogy az a templomi zene és énekkar 
létesüljön; ezt városunk társadalmi érdeke és tekintélye 
is megköveteli, s meg vagyunk róla győződve, hogy 
az ez iránybani törekvés támogatásra is találand.

— Lesz-e már egyszer világítás az iparos és 
a felső Rózsa-utczában ? Ezt a kérdést intézzük tisztelet
teljesen és ismételten tanácsunkhoz, mely már irásilag

Márczius 4-én adta ki az uj uralkodó azon állam
szervezeti diplomáját, mely szerint az egységes, osztat
lan osztrák monarchia alkotmányos birodalom lett 
volna. A 48-iki nagy elvek: népképviselet a törvény
hozásban, ennek tartozó miniszteri felelősség, a jobbágy
ság megszűnése, törvény előtti egyenlőség, mind benne 
volt ezen alkotmányban; azonban Magyarország, Erdély, 
Horváth-Szlavonország csak egy-egy tartománya lelt 
volna ezen alkotmányos monarchiának.

A felelet erre a mi részünkről csak visszautasító 
lehetett.

De hogy ezen visszautasítás az április 14-iki 
trónvesztettségi nyilatkozat alakjában történt, nagy 
szerencsétlenség volt hazánkra nézve. Mert ezáltal az 
eddigi osztrák-magyar ügy egyszerre európai kér
déssé váll.

A szomszéd, sőt a távolabbi országok sem néz
hették közönyösen, hogy Ausztria és Magyarország 
együvé tartozásának vége vettessék. Az európai államok 
egyensúlya megkívánta, hogy a Középduna vidékén 
egy, a többi hatalmakkal szemben egységes uralom 
létezzék, mely összetartsa az ezen tájékon érintkező és 
összefonódó három főnyelvcsoportot, a románt, germánt, 
szlávof, és három fővallást, a római katholikust, evan
gélikust és görög keletit. S mivel ezen uralomnak össze
tartó kapcsa csak a régi Habsburg-dynastia lehetett, 
a debreczeni függetlenségi nyilatkozat éppen ezen 
európai érdeket sértette. így történt, hogy még a 
szabadelvű Anglia is nyugodtan nézte az oroszok be
avatkozását, a mi ügyünk vesztettségét jelentette. A 

is megígérte az ott lakók eme jogos kérésüknek telje
sítését. Szót emelünk újból e jogos kivánalom érdekében 
és hisszük, hogy most már ezen sötét utczák homályát 
az illetékes hatóság megvilégittatni fogja. Hiszen már 
nagyon megérkezett ennek ideje és nem szeretnénk kapni 
okot bővebb és indokoltabb kifakadásokra.

— A honvédszobor javára Blayer Adolf a hely
beli Panonnia könyvnyomda tulajdonosa 1 frtot küldött 
hozzánk. A hazafias adományt rendeltetési helyéhez 
juttattuk.

--Az időjárás, a szalonka, hangulat, divat 
stb. Határozottan felfordult g világ 1 Mert már ki látott 
pl. olyat, hogy a szalonka (magyarul: sneff) mit sem 
törődve a naptári oculi, laelare, iudica. s palmarum- 
mal, csak most tartja jónak „hu zni." Ennek ugyan 
vadászaink örülhetnének leginkább, mert nem kell térdig 
hóban, sárban mászkálniok, nli hasonlókép furcsaság; 
mert oly meleg napok, mint most e héten voltak, itt 
még júniusban sem igen járnak rendesen ; annál rosz- 
szabbul esett azután a pénteki nedves, ködös időjárás. 
Ez a gyors átmenet egészen hozzáillik az emberekhez, 
kiknél a derült és borult hangulat szeszélyesen válta
kozik, majdnem oly gyorsan mint a divat, mely ez idén 
igen hamar tette ki a kirakatokba a mindenféle hab
könnyű kelméket, még inkább elősegítve a csalódást 
mely velünk április havában nyarat álmodtatott. De 
különben is, ez a rfigyfakadás, az álmodozás ideje; s 
az álmodozás szép jogától senkit sem lehet megfosz
tani ; mi részünkről inkább szeretjük a valót, pl. — mert 
épen évadszerü; pár jól elkészített szalonka alakjá
ban — talán többen is osztják Ízlésünket ? 1

— Pályázát 300 forintos utazási ösztöndíjra. 
A kereskedelmi m. kir. Miniszter ur ő nagyméltósága 
folyó évi márczius hó 23-án 16845./IX. sz. magas ren
deleté szerint az eddig követett eljárásnak megfelően 
a f. évben is tiz kereskedelmi és iparkamara területén 
kivan egy egy törekvő iparos ifjút szakmájában leendő 
további magasabb kiképzés czéljából egyenkint 300 
frtos ösztöndíjban részesíteni. Kamaránk is a folyó 
évben sorra kerülő tiz kamara közé tartozván, ezen 
ösztöndíjra ezennel hivatkozással a fentisztelt rende
letre, pályázatot hirdet,’ s felhívja mindazokat, a kik 
az ösztöndíjra pályáznak, hogy folyamodványukat, 
melyben a folyamodó lakhelye, családi viszonyai, er
kölcsi magaviseleté, foglalkozása, előképzettsége, eset
leges tanulmányai, az általa elnyert kitüntetések és 
nyelvismeretek részletesen, megjelölendök, és hatósági 
bizonyítvánnyal igazolandók, valamint az általa válasz
tandó útiterv is kifejtendő, és azon szándéka, hogy 
mesterségének folytatása végett hol akar letelepedni 
részletesen megjelölendő, legkésőbb f. évi ápril hó 
25-ig a kamaraházhoz terjesszék be. Megjegyeztetik 
azonban, hogy a kérdéses ösztöndíjra csak azon folya
modó tarthat igényt, ki tettleges katonai kötelezett
ségének mái eleget tett, vagy katonai szolgálat alól 
véglegesen felmentetett, és a kellő gyakorlati ismere
tek elsajátítása czéljából szakmájában a tanonczidőn 
kívül legalább 4—5 évet töltött.

— Roppant enyhítő körülmény. Biró : „tudja-e 
hogy miért kisérték ide s mivel van vádolva?" — 
Vizsgálati fogoly: „igen is tudom, mert egy asszonyt 
megszurtam." — Biró: „és ki az az asszony?" — 
Vádlott: „az anyósom." — Biró: „az anyósa?! — 

külföldnek nem volt érzéke az iránt, hogy Magyar
ország történelmileg fejlődött önálló állam. Semmisem 
jellemzőbb e tekintetben, mint azon válasz, melyet a 
függetlenített ország kormányzója az amerikai egyesült 
államoktól kapott az ő segélyt kérő szózataira, hogy 
Magyarország teljesen megeiégedhetik a márcz. 4-iki 
szabadelvű alkotmánynyal.

Elbuktunk. Elbukott egy időre önálló államiságunk 
is. De végképp meg nem semmisülhetett, mert ezer 
éves múlt és legújabban éppen a 48-iki törvények 
biztosították azt. A mit pedig király és nemzet együt
tesen határoznak el, azon, csak ők ketten egyetértve 
változtathatnak.

Változtattak is 1867-ben. Bölcsen szabályozták a 
viszonyt a monarchia két állama, Ausztria és Magyar
ország közölt, a mit 1848-ban elmulasztottak.

De hogy az akkor kimondott demokratikus elvek 
a kor igényeinek megfeleltek, hogy szellemük mennyire 
áthatotta a társadalmi osztályok minden rétegét, semmi 
sem bizonyítja jobban, mint azon körülmény, hogy 
még az absolut korszak intéző államférfiai is kényte
lenek voltak azoknak varázshatalma előtt meghajolni.

Hogy milyen mértékben történt ez és hogy 
miképpen igyekeztek a 48-iki demokrata elveket meg
valósítani, arról, ha az Isten éltet, jövő évi áprilisi 
ünnepélyünkön fogunk megemlékezni.

Addig is Isten velünk J

No ez roppant enyhítő körülmény . . . ezennel vizsgá
lati fogságból szabadlábra helyezem." — Történt pedig 
e szó szerint közölt, vizsgálati kedélyes kihallgatás na
gyon is közelünkben.

— A gyümölcsfák tisztítására a hernyóktól 
figyelmeztetjük t. közönségünket, nehogy az egyes 
mulasztók a rendőrkapitányság által megbirságoltas- 
sanak.

Apróságok.
* Egy jó ötlet. 1771. évben, Lord Mansfield, a 

hires törvénytudós Angolország nyugati részét utazta 
be mint főbíró, megvizsgálván az ott levő biróságokat 
s maga is igazságot szolgáltatva, Jorkshire egy helysé
gében, midőn nyilvános törvényülést tartott, eléje hoz
tak egy öreg anyókát, akit boszorkánysággal vádoltak. 
Két szavahihető ember eskü alatt kész volt bizonyí
tani, hogy ők látták az illetőt, midőn éjfélkor egy tar
lón keresztül fején — lábait égnek meresztve — szaladt. 
A lord látta, hogy a nép az öreg ellen nagyon el van 
keseredve s oktalanság volna itt az ellenmondás, mert 
ez csak olaj lenne a tűzre s a vádlottat nagyon köny- 
nyen a -nép dühének kiszolgáltatná. Itt csak egy jó 
ötlet segíthetett! Kérdé tehát az öreget egész nyer
sen: „Maga egy angol nő?" Reszketve igennel felelt 
a szegény öreg. „Az a maga szerencséje" — mondá 
a főbíró. „Ha ez nem igy lenne, úgy minden esetre 
az ördög konyhájába sétált volna. Jelenleg a dolog 
másként áll. Angolországban minden meg van engedve, 
amit a törvény nem tilt; hogy az embernek a fejen 
való sétálás tiltatnék, olyan nem létezik. Menjen Isten 
hírével haza!!" A szegény öreg nem mondatta ezt 
magának kétszer s ahogy a lábai engedték, iparkodott 
onnét. A főbíró most barátságosan fordult a bámuló 
közönség felé s mondá: „Igen, igen! úgy van ez ked
ves embereim. A mi kedves Angolországunkban sen
kinek sincs joga tiltani azt, amit a törvény megenged. 
Ha valakinek kedve kerekednék sétát, mint a vádlott
nak, Hulltól Liverpoolig, azaz az egész Angolországon 
át megtenni, úgy még maga a király, bármily hatalmas 
legyen is, ő sem tilthatná meg, hiszen azért vagyunk 
szabad angolok!!" „Igaz! Igaz!" kiált az összegyűlt 
néptömeg. „Semmi néven nevezendő király a földön 
nem tilthatja meg, hogy fejünkön szaladgáljunk. Éljen 
az angolországi szabadság ! Éljen a lord főbíró !“

* Egy gyöngéd hitvestárs. Nem rég történt 
Rió de Janeiróban, hogy egy nő azért állt a törvény
szék előtt, mert egy háza előtt átmenő férfit leforrá
zott. A biró azon kérdésére: „mit tud mentségére 
felhozni’ az felelte: „Tekintetes, biró ur, en azt hittem 
az én férjem jön azért öntöttem le forró vízzel.!"

* Egy érdekes eszköz, miként lehet a taka
rékosságot megszokni. XIV. Lajos korabeli drámai 
költő Pradon igen szerette a hazárd játékot és sokszor 
igen tekintélyes összeget vesztett. Daczára ennek mégis 
értett hozzá, hogy pénz nélkül ne maradjon. Az igen 
érdekes általa kigondolt eszköz abból állt, hogy a 
midőn tiszteletdiját az egyes színház igazgatóságok, 
— egy uj darabjáért — kifizették, azt egy perzselybe 
tette, melynek a kulcsa elveszett. Ha most pénzre 
volt szüksége, kénytelen volt azt a költő a perzsely felső 
nyílásán kirázni. Azonban az evvel járó fáradtság a 
kényelmes költőt mindig visszatartotta attól, hogy a 
perzselyt teljesen kiürítse s teljesen pénz nélkül 
maradjon.

— A Nagy Képes Világtörténet első kötete be 
van fejezve. A szaktudomány kimondta rá hogy első 
rangú munka. Helyes volt az auctor megválasztása, 
kitűnőek azon részek, melyek a legújabb kutatások óriási 
anyagát ölelik fel, szépek az illustrátiók, élvezetes az 
előadás módja, szóval az egész nagybecsű tudományos 
mű, s szépségeinél, vonzó tartalmánál s előadásánál 
fogvaméltó a nagyközönség legnagyobb pártolására. 
Most a 22. és 23. füzet jelent meg egyszerre. Ebben 
van az index. Szabatos, pontos munka. Csak ha ezt 
átlapozzuk, akkor látjuk, a tartalomjegyzék rövid szava
iból, mily mesegazdag e kötet. A zindex olyan valami az 
irodalomban, mint az életben a só. Nem is könyv, a 
melyben index nincs, mint a hogy nincs étel só nélkül, 
de magában élvezhetetlen az index, mint a só. Az index 
modern találmány. A régi, kis könyvekhez nem kellett 
ily „Betűrendes Tárgymutató." A ki valamit keresett, 
könnyen átlapozhatta az egész könyvet. De ma, a 
tudományos anyag felhalmozódásának idején lehetetlen 
az embernek mindazt eszében tartani, a mit olvasott. 
De ha betűrendes tárgymutató, névmutató van a könyv
ben, mindenki könnyen eligazodhatik batine. Ma már 
igen kevés tudós meri útjára bocsátani művét index 
nélkül, azzal az elbizottságleljes elvvel, hogy „Vagy 
olvassák el az egészet, vagy a kezükbe se vegyék!“ 
Nem úgy van az. Az index nem azok számára készül, 
a kik nem akarják átolvasni a könyvet, hanem azoknak 
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a kik elolvasták s máskor is használ akarják venni. 
Főképc-n a történelmi munkáknál nélkülözhetetlen. Fü
lűmben e füzetek sincsenek képek nélkül. Négy pompás 
mümelléklet disziti, köztük egy kiválóan érdekes, színes 
„képfaragó műhely Egyiptomban8, mely az egyiptomi 
szobrok készítési módjait mutatja. A Nagy Képes Világ
történet 12 kötetben jelenik meg. Szerkesztője Marczali 
Henrik, egyetemi tanár. Az első kötet a kelet ókori 
népeinek története. Egy kötet ára diszkötésben 8 frt. 
Megjelen füzetekben is. Minden héten egy füzet, ára 30 
kr. Kapható a kiadó Révai Testvérek írod. Int. Részvény
társaság könyvkereskedésében, (Bpest, Üllői-ut 18.) s 
minden hazai könyvkereskedésben.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Sak povedálnak zurak sokat gázgyár zelactásról. Hát sak van 

nekiinknek zebbnl haszon? Mikor nekiinknek világit nem gáz. 
hanem gájs zt.

Povedálni zakarnak arról is zurak, hogy ziparos munkás 
nyugbérezést kapjon . . . Mért nem lépik be a braezka truglába ? 
Zott legalább az van. hogy truglába viszik ki zembert a ezintorinba.

Ha oszviezeni pán Széli volnám, nevemet „Vetor“-ra változ
tatnám és zelsöpörnék mindent, a mi rossz — még praktikanst is, 
kire nekemnek még mindig haragudni muszáj.

Zuj gázzal jó volna majd megvilágitanyi ,,Finsterortot“, 
hogy lehetnye látnyi, mennyi sok városi pénz ment bele a sötét
ségbe zaddig, mig kincstár megvette.

Sok meszki vállalatból zegyet szeretném megélnyi: zegisz- 
siges gájszt árudát.

Zenyim zisinerős, a Drosgyák, ki már provezióban, van. 
anácsolja nekemnek: „mai híresztelések és bizonytalan fúziós zálla- 

potokban ne járjon a szád és ne povedálj semmit". . . És én zesztet 
betartom és sak a jövő héten fogom okoskodnyi; zaddig is: 
„Pohvalen I"A selmeczi Konfuczius bunkós mondásai.

A városatyáknál 40 fok a láz;
Mert rossz, hasznavehetetlen, piszkos, drága, költséges és okvetet- 
leniil eladandó — a selmeczi gáz.

És némely embernek vére majd meghűl;
Mert uj alkudozások, tervezgetések, vállalkozások, közvetítések, nagy
szabású alkotások, rengeteg létesítéseknek a város újból — felül.

Társadalmunk itten nagyon nagyra tör;
Mert alakulni fog a jövő század végén a két kaszinót .magában 
egyesitő, társas életünket nemesbitő, szivar és szivarka füstöt, 
káityát és billiardot még mindig megtűrő közös — kör.

És némely embernek a vére majd hogy forr;
Mert nem férfiak, hanem asszonyok azok, kiknek jóvoltából, fára
dozásaikból és utánjárásukból talán már a jövő évben állni fog — 
a honvéd-sz o b o r.

És a nyaralóba számos ember biz;
Mert csurog, folyik, patakzik már a Rovnyán a nagy bölcsek 
ügyességéből a kristály tiszta, tengernyi mennyiségű — viz.

És az emberben a vér rohamba fut:
Mert csiga lépésekkel közeledik már és lesz vontatva koloszális 
erők és jóakaratok által a minket a hínárból kiszabadítandó és 
némi európai jelleget nyújtandó — vasút.

Ha jobb dolgod vagyon, ne mutasd s vigyázz;
Mert a derék, jó, humánus emberek sokadalma, észre se veszed, 
hogy mily hamar és nemes szándékkal és eszközzel gyorsan — 
1 e p i p á z.

Sok ember, doktornak a feje biz fő;
Mert látja, hogy a város erdei területén a kivágott sok fa helyébe, 
a város kiszámithatlan kárára a fiatal fa — nem nő;

A hentes izgalmas, nagy haragot toll;
Mert nem nagyon bízik abban, hogy mesterségére és a közönségre 
nézve is jó eredménnyel lesz a közös — disznó ól.

(Folytatjuk).

Selmeczi felfrissített friss újság.
Korszerű fokozatok a Bolond Istók után.

A faggyugyertya szépen világit — a gáz megjárja — de legszebb 
a kaszinó Auer fény, a melyen most töri a fejét Auer.

Közel van Korpona — közelebb Bélabánya — de legközelebb van 
Ázsia, melynek állapotai elemi iskoláinkban láthatók.

Messze van Bulgária — messzebb India — de legmesszebb van 
egymástól a két kaszinó.

A tolótaliga közlekedési eszköz — a fiakker urnák való — kis 
vasutunk városunk örökös átka marad.

A csiga halad — a kutya szalad — de leggyorsabban fut városunk 
lefelé a lejtőn.

A napok nőnek — az évek szaporodnak — de mindezekkel együtt 
s e7,éknél szembetűnőbben nő majd a pótadónk.

Nincsenek egyenes utczáink — nincs korzónk — s egyáltalán nincs 
hely’ a járásra a terraszon, ha a legszűkebb hely el van állva. 

Szép az emberi hang — szebb, ha kórusban hangzik — do leg
szebb, ha tömeges zűrzavarban erejével az egeket ostromolja.

A pálinka méreg — a sok rósz lakás még nagyobb — de legna
gyobb méreg a dohány az utczán czigarettázó kis gyerekeknek.

Az ovoda egészségtelen vityilló — a középiskolák ósdi nagy házak 
— az akadémia ragyogó palota.

Beszélni ezüst — hallgatni arany — az igazat megmondani gyémánt.NYILT-TÉR*
* E rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerk.

Kis idő óta egy ismeretlen egyéniség abban 
találja örömét, hogy névtelen levelekkel kvalikálallan 
sértéseket követ el. Az. ismeretlen levélírót egyelőre a 
közmegvetésnek, de ha nemtelen dolgát még folytatni 
fogja, úgy levelét, hatósági eljárás megejtése miatt, a 
rendőrségnek adom át.

Selmeszbánya, 1899. áprii 21-én.
H. J.

Gyár: AIjSÓ-IIÁMOK (Barsmegye.)
Gyári főraktár

BIM>AI»E«T
Andrássy-ut 29.(1. e

mely az 1752-ben 
Selmeezbányán alapított J. <T. Unió

tulajdona, 

saját, vagy adott rajzok szerint előállít:
tST rn i 11 <1 e 11 u e 111 rí ií m í :í i» íi t,

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket,) girandolokat 
gyertyatartókat, serlegeket,

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

mindennemű evökészletet gazdag választékban, piperetárgyakat, stb. stb.

Nyilatkozat.
Melynek értelmében tudomására hozom mind

azoknak, a kiket illet, hogy Huszlh A. ur elleni fel
jelentésemet saját iniciativámból és saját felelősségemre 
tettem; s egyben kijelentem, hogy azok, kik azt állítják, 
hogy e lépésemnél a Cservenka párt, vagy bárki más 
befolyásolt, vagy, azt korlesi fogásként tettem — 
hazudnak, a kik pedig ebben a hiszemben vannak — 
tévednek.

Kell Selmeczbányán, 1899. április 21.

Snapp Szilárd,
akad, hallgató.

Előttem:
Barthalos Árpád, 
Schmidt Hugó.

HIRDETÉSE K.
líisí lxir< le tejeli.

E rovatban közölt hirdetésekre vonatkozó felvilágosítással a 
kiadóhivatal szolgál

J<GY jó karban levő, egyemeletes ház a város 
közepén, szabadkézből, jutányos áron e l a d ó.

JELADÓ egy földszintes ház a felsó Rózsa- 
utczában. .. .

rpÓBB selmeczi takarékpénztári részvény jutá
nyos árban eladó.

Raktár
B É C S

I., Seilergasse 1. sz.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni, hogy a

„Glücksthal Gyula utódja*1 czég alatt vezetett 
nacyy 

legújabb, legdivatosabb és legjobb minőségű áruezikkekkel, u m.: szövetekkel, női konfektiókkal, valódi 
delén,franczia batiszt, satin, piket, czérna vásznak, valódi szepességi damask teríték, legújabb divatu 
napernyők, ágy- és asztaltakarók, finom csipkefüggönyök és tavaszi divatu női- és férfi divatczikkekkel 

dúsan. felszereljem..
A midőn biztosíthatom a n. é. közönséget arról, hogy gazdag választékú áruházamban igen 

jutányos árak, pontos és szolid üzleti kiszolgálás, a legmodernebb igényeket is teljesen kielégítő, dus- 
választéku áruk tartása és eladása által mindkoron főtörekvésem leend nagyrabecsült vevőim teljes megelé
gedését kiérdemelhetni, .egyben kérem szives pártfogását és újonnan felszerelt modern áruházamnak 
meglátogatását.

\ —— Kitűnő tisztelettel

Weisz Simon.

Nyomatott, Jocrges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1899.


