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Petőfi ünnepe.
Mull vasárnap nagyszabású, hatalmas ün

nepet rendezőit Selmeczbánya város hazafias 
közönsége Petőfi emlékének. Olyan volt az ünnep 
melyről igaz örömmel lehet megemlékeznünk, 
mell általános volt az a legnagyobb mértékben.

Hivatal, testület, egyesület egy sem hiány
zóit arról s a nagyközönség olyan számban vett 
részt az ünnepen, a milyet nem volt alkalmunk 
látni még városunkban, s a mellett méltóságos 
és ünnepélyes volt az ünnep lefolyása, rend
zavarásról szó sem volt, daczára annak, hogy 
megközelítő a hatezret az ünneplők száma.

Az ünnep a városi vigadó elölt vette kez
dőiéi, a hol reggel kilcncz órakor már ezernyi 
ezer ember gyülekezett.

A közönség itten a Szózatot énekelte, majd 
Patla Imre szavalta a Talpra magyart és Vöröss 
Fcroncz, a rendező-bizottság elnöke tartotta a 
következő rövid, de lelkes és lelkesítő megnyitó 
beszédét.

Mélyen tisztelt közönség !
Száll a madár ágról ágra,
Száll az ének szájrul szájra,
Fü kizöldül ó sirhanton 
Bajnok ébred hősi lanton.

A sors keze megadta a magyarnak azt, hogy 
nemcsak bajnokai ébrednek immár, hanem akik 
lanlukon dalaikkal uj életre keltették őket; ma* 
duk a dalnokok is.

A kegyelet nem egyes lánglelkek isteni kin
cse, birtoka többé; népek, nemzetek vallják ezt 
magukénak s ennnek varázslataiméval csodákat 
miveinek.

Íme a magyar nemzet kegyelete mintha 
bele nyúlna a Teremtő' alkotó körébe: csdő, 
lelkesedő szavára kinyílnak a sírok s kikéi belő
lük a dalnok, a költő s élő tanúi lehetünk a már 

i dicső jelenetnek, hogy az ország szivében, az 
I alföldi rónaság és a bérezés felföld városaiban, 1 

falvaiban együtt érez, egyel érez ismét a magyar ; 
és ez érzésében fölemelkedik ahhoz az eszmény- , 
hez, a melynek Petőfi a legkitűnőbb képviselője: | 
a nemzetihez, a magyar nemzeti eszményhez.

Ennek hódolunk ez Ünnepléssel mi is midőn 
az eszményi hazaszeretet, a szabadság, szerelem 
dalnokának szellemi örökét gondozó Petöfi-lársa- 
ságnak a kezdeményezésért hálás köszönetét mon- i 
dók s jeles képviselőjét Bodnár Zsigmond írónk 
s tudósunk személyében melegen üdvözlöm, tu
dom, hogy ezzel e város ünneplő közönségének 
érzelmét tolmácsolom, valamint azt is, hogy helyes
lésével találkozom, ha innét a magas felföldről 
ama messze délkeleten fekvő város ünneplő kö
zönségét táviratban üdvözöljük. (Helyeslés.)

Lelkesen nyilvánuló helyeslésüktől felbáto
rodva ime bemutatom az üdvözlő sorokat:

Bartók Lajos elnöknek
S e g e s v á r  tt.

Sclmecz-Bélabánya sz. kir. város közönsége 
melegen üdvözli a Petőfi-társaságot és a vele 
ünneplő közönséget az eszményi honszeretet, 
szabadság szerelem dalnokának emlékünnepén.

Bernhardt 
h. polgármester.

Es most szóljon a dal: Petőfi dala, csat
tanjon fel a „Talpra magyar" szava, tolmácsold 
benne Petőfi szellemét magyar nép!

Ez után megindult az óriási menet fölfel 
a fellobogózolt Deák Fcrencz-utczán Petőfi-da- 
lokat énekelve s a bányász zenekar zenéje mellett.

Az apácza zárda előtt az intézetnek itt 
levő növendékei szerepeltek, kik Placzida nővér 
vezetése mellett elragadó szépen énekelték a nagy 
költőnek egyik legkedvesebb költeményét, a „Tá
volból" czimüt.

A lyceum előtt, a hol Petőfi egy fél évig 
diákoskodott K i r á l y  Ernő lyceumi tanár mon
dotta el nagy hatást kellő következő beszédét:

Álljunk meg e helyen is, mélyen tisztelt 
ünneplő közönség, álljunk meg, mert ez szent hely.

Szent helylyé avatta az, hogy a tudományok 
csarnoka, de különösen, hogy Petőfi ezen falak 
mögött indult oly hatalmas fejlődésnek, mely ké
sőbbi nagyságának alapja lehetett.

Itt tanult egy félévig Petőfi.
Ezen kövek, melyeken itt állunk, a magyar 

nemzetnek mindannyi megszentelt drága kövei; 
hisz ezeket érintette Cl évvel ezelőtt az a Ifi 
éves ifjú, kiből hazánk legnagyobb lyrikusa lett. 
Ezen ablakokból, melyeket itt láttok fenn és lenn, 
nézett szét az a tüzes fiatal lélek, melynek szükek 
voltak a mi völgyeink, mely a képzelet szárnyain 
bejárta az egész hazát, az egész mindenséget.

Itt tanult Petőfi.
De váljon tanult-e? Tanulhatott-c az, a ki 

az itt töltött félévet rossz eredménynyel fe
jezte be?

Tanult!
Szerethette-e hazáját, a ki éppen hazája 

történelmét nem szerette?
Szerette! Szerelte már akkor is, ö, a ki 10 

évvel később a Talpra magyar-jával maga esi-

A „SELMECZBÁNYAI HIRADÜ" TÁRCZÁJA.
PETŐFI KERESŐK.

Elhallgat a régen a lanton a húr;
Megfogta a rozsda a kardol ;
Nem zeng sem a dal, sem a véres aczél; 
S z ív  elfeledő, elhordta a szél:
Álom vala ez csak, reggelig tartott.
Fü tudja; miért zöldebb a mezőn 
Egy folton, a melyre vér hullt?
A hagyomány tudakozza Momérrul 
Azl, hol születeti s a hol elhull.

(fii halva bizonyaival a dalnok.

Itt látta az egyik a földre leesni;
Olt szólt vele más a csatában;
Sírjához az útfélen búcsúra járnak;
Másutt meg visszakerilltire várnak;
Itt él, ott holt híre támad,
Meg-inegjelen! s nyomtalan úgy elenyész; 
Népajk szövi róla regéit;
Itt vérnyoma; — lábnyoma ott! Halld,
Ö volt, ki o dalt zengő itt?

Óh halva bizonynyal a dalnok.

fjlheine-e hangtalan Így? LrheteU-c ? 
Zajtalan végig élni a múltat? 
Hallgathat-e az, ki a gyáva türelmet 
Még boldogabb években se tanulta?
Ki bátran elöljárl rémlelciml,
Az bujt a sötétbe rémek elül 
S arczol, alakot, ha cserélt is,
Egy dal bizonyítana felőle,
Az szólna világra, hogy él-c?

Óh halva bizonynyal a dalnok.

Csirát ver a főidből az cllcmctett mag; 
A régi szabadság ága fakad ;
Minden, mi halott, föltámad ez éviién; 
Csak téged hagy e az uj kor a mélyben, 
Cak te maradsz-e halva magad?
Oh élve ha volnál, büszke dalodtól 
Lángra lobogna a két haza most. 
Hallgatsz. Bizonyítja halálodat ez,
Hű keresőd sírodra tapos.

Óh halva bizonynyal a dalnok 1
.lökni ttdr.

Petőfi életéből,
Poíöfi Sándor eltűnésének ötvenedik évfo rdu ló já ra . — 

I r ta :  R é v e s  /. R ó l a .

A  költő.

. . . Egy erős, mély férfi tekintet . . .  a 
mikor belemerül a nő kerekre nyitott szemeibe.

Néznek egymásra különösen, szenvedélyesen: 
a tokinletük érintkezése a lelkűk érintkezése.

A beszéd halkul, a szó nőmül és ériik 
egymást, mert az egymás szemeibe néznek.

A mikor meleg a tekintet, mert a forró 
szerelmei viszi ál izzó sugarain az asszony sze
mébe, akinek ettől lassan-lassan libben le a 
szemhéja és a hosszú pillákon keresztül zavartan 
néz le a földre . . .

Az asszony szemlesütve ült a virágok kö
zúti, egészen a költő mellett.

A futózavar friss lehűlést támasztott a le
vegőben.

A virágokra, levelekre rátűzdelte csillogó 
vizcsoppjeit; a rózsaliget fölött fölverte az illatot

Az szerelmesen áradt feléjük.



a
náll történelmet. Hogyne szerette volna már ak
kor is, ő, a ki most 50 éve életét adta hazájáért.

De nem szerette, hogy Magyarország törté
nelmét latin nyelven kellett tanulnia. Nem tetsz
hetett neki az a szellem, a melyben azt tanára 
neki előadta. Elkívánkozott hegyeink közül olyan 
helyre, hol mind olyan igaz magyarok vannak, 
mint ő.

A lángész, a rendkívüli szellem már ifjú 
éveiben a maga utjain jár. S igy Petőfi, ha az 
iskolakiszabta tantárgyakból nem is igen gyara
pította ismereteit, mégis nagyon, nagyon sokat j 
tanult itt Selmeczbányán.

Tanult szeretni!
El tudtok-e képzelni élő lényt, embert sze- j 

relem nélkül ? Nem. És költőt ? Még kevésbbé!
A mi a gyenge virágnak a reggeli harmat, 

a lágy szellő, a ragyogó napsugár, az a költőnek 
a szerelem. A nélkül el nem lehet.

Petőfi szivén itt vett erűt ezen isteni érző- j 
lem teljes bensőségével s igy büszkén vallhatjuk, 
hogy a mi városunkban következett be az ő éle- j 
tében a forduló pont, mely öt nemsokára nemcsak 
a magyar, hanem a világirodalom díszévé telte.

A tanulás vágya, mely öt ide hozta, így 
csakhamar háttérbe szorult. Petőfi ifjú lánglclke 
nem volt képes megosztani a tudás és szerelem 
vágya között. Áldjuk a Mindenhatói, hogy a kettő 
között kifejlődött tusában az utóbbi lelt a győz
tes ! Mert igy támadt ugyanezen ősi iskolának 
egy rósz tanulója, de a nemzetnek egy rendkívüli 
jeles költője.

És én mint ez intézetnek egyik tanára, mint 
e városnak hü polgára, mint c hazának igaz fia 
bátran kimondom, hogy bárha lenne még sok 
ilyen tanulónk. Örömmel tennük ki, mint Petőfiét, 
emléktábláinkat, örömmel díszítenénk fel ez épü
let egész homlokzatát neveikkel, ha Isten adta 
adományaikkal oly nagyot tennének a magyar 
fajért, mint Petőfi, s ha úgy mint Petőfi most 
50 éve a segesvári csatatéren, azon óhajjal vagy 
bár sóhajjal is fejeznék be földi pályájukat, hogy 
Éljen a haza !

Az éljen riadallal fogadott beszéd után 
Robicsek Ede szavalta az „Egy gondolat bánt 
engemet" czimü költeményt.

A kis lakhoz vonult föl ezután a 'nagy 
közönségnek a része, a mely elfért a kis utczában, 
ahoz a házhoz, a melyben Petőfi diákkorában 
lakott. Itten S z e n t g y ő r g y i  Ede a „Selmecz- 
bányai Hetilapé szerkesztője adta elő nagy ha
tással a következő emlékbeszédét.

Tisztelt ünneplő közönség!
Álljunk meg e kis ház előtt, álljunk meg 

előtte, hiszen nagy ünnepeltünk zsenge ifjú ko- I

Egy méhecske döngicselő danával körül
röpködte őket. majd hirtelen leszállt a rózsák 
közé, mézet gyűjteni.

A költő lágyan, szelíden megfogta az asz- 
szony meleg kezét, úgy vonta gyönyörű testét a 
testéhez és csókban halt el a rajongó szó.

— Júliám . . .
. . . Forró és hosszú csókok között, a mi- j 

kor megnyíltak a völgyben és kertben a kerti 1 
virágok. amikor a költő minden gondolata a 
tökéletes boldogság hymnusza volt: mégis, mégis, 
mért akkor lepte meg az az érzés, hogy az az 
asszony, alig hogy elhal mellőle, nem fog rá em
lékezni, ép oly szerelmesen merül majd egy más 
férfi tekintetébe és elveti „az özvegyi fátyol t* ?. . .

M á r c z i u s t i z e nö t .
. . . Egy csontos, szikár alak nem bir a 

keble dúló érzéseivel, sárgás halovány arczára 
n pir borulit, látja az alvó föld ébredését, amint 
duzzadnak izmai, hogy lerázza magáról a béklyót, 
a mi továbbra is álomba akarja verni; a föld 
érzi magában az öseröt és a birkózása gyönyörű, 
semmisít, rügyet fakaszt, virágokat éleszt: az a

rában e kis lakban álmodozott majdani nagysá
gának ragyogó dicsőségéről.

Üdvözlünk, szivünk teljes melegével üdvöz
lünk téged te kis lak, mely ugyan nem állasz a 
nagy Duna mentében, hanem egy mogorva hegy 
tövében, óh de azért ez ünnepélyes pillanatban 
kedves lakocska vagy nékünk, nekünk, kik eljöt
tünk hozzád, hogya G1 év előtt falaid közt áb
rándozott halhatatlan, lánglelkü költőnk és szabad- 
sághösünk eltűnésének félszázados emlékünnepét 
megünnepeljük.

Itt, e kis házban lakott 1838-ik esztendőben 
mint selmeczi lyceumi diák Petőfi Sándor. E 
kis lakban Írhatta meg első szerelmes verseit; 
itt nyilatkozott meg benne az Isten adta ingenium 
első szikrája, mely csakhamar lángtengerré nőtte 
ki magát.

Jeltelen eddig e kis lak, jeltelen, miként a 
sir, a hol dicső álmát alussza a meteorként eltűnt 
nagy költő, de nem lesz, nem lehet soká jeltelen e lak. 
Kegyeletünk immáron gondoskodni fog arról, 
hogy a késő unokák is tudják meg: eme szerény 
kis házban lakott egykor a világ legnagyobb köl
tőinek egyike:

Petőfi Sándor.
Dicső, múlhatatlan emlékedet, ó te csudá

latos nagy szellem, külsőleg is megörökíteni a 
a magyar nemzet minden egyes fiának, a hol 
erre alkalom nyílik, hiv kötelessége.

E kötelességről mi sem fogunk megfeled
kezni és e kis lak, melyben lánglelked, a halha
tatlanság magvát már magában hordozó álmait 
szunnyadozta egykor — maradandó emlékkel lesz 
ellátva.

Addig is : Isten véled !
Lelkes éljenzés és „igcnM kiáltások hang

zottak föl a beszéd illán, erre a Szentháromság 
térre vonult az ünneplő áradat, s a térnek minden 
talpalatnyi helye el volt foglalva. A fellobogózott 
házak ablakait is ellepte a díszes hölgyközönség, 
úgy hogy itten már hatezernél jóval nagyobb 
volt az ünneplők száma, s azért mégis a leg
nagyobb csend uralkodott, a mikor az emelvé
nyen megjelent a Petőfi-társaság kiküldöttjének, 
Bodnár Zsigmond egyetemi tanárnak rokon
szenves és méltóságteljes alakja. Semmi nesz 
nem zavarta az ünnepélyes csendet s messze 
elhallható volt a világhírű tudósnak lelkesítő s 
magas szárnyalásu következő szép emlékbeszéde:

Összejöttünk, hogy azon nagy költő és hazafi 
hősi halálának félszázados fordulóját ünnepeljük, 
a kit e derék város iíju lakói közé számított, 
a ki jötl, látott és győzött, a ki nehány rövid év 
alatt, nemcsak a magyar hazának, hanem az egész 
müveit világnak bámult dalnoka lett. Horniét e

S E LME C Z B Á N Y A I H Í R A D Ó

halovány képű, lázas arczu ember, a keblén érzi 
keresztül vonulni a természet küzdelmét.

És csak hordja a forrongó vulkánt a ben
sőjében.

A természet ébredéséi megértették egyszer 
az emberek !

Máskor,, hogy az ibolya rámosolygott kék 
szemeivel a kútárra, az csak tovább számított, 
spekulált; máskor hogy az erői bimbókban pat
tantak ki és beillatozták a levegőt, azért az ember 
csak futott az utján és nem érezte a levegőt — 
más légkörben élt; most, hogy figyelnek az em
berek az uj életrevaló föltámadásra !

Ak k o r  a mi földrészünkön mindenütt 
tavasz volt!

Tavasz a föld hátán, tavasz a levegőben, 
tavasz az emberek szivében.

Az erőnek csak öntudatára kell ébrednie 
és győzedelmeskedik : ezt tanította a tavasz akkor 
az embereknek.

Ibolyák, virágok nyíltak az emberek szi
vébe is.

E virágok illatú megrészcgilelte az ember- 
tömegeket és az ujjáébredés szavával fölismerte

mérhetlen siker? Onnét, hogy a lói Kis-Kőrös e 
lelkes magyar fia azt tudla dalaiban kifejezni, a 
mit akkor hazánk fiai és leányai, sőt az emberi
ség tagjai legtöbben éreztek és gondollak. A szá
zad első két tizedében a tekintély eszméje ural
kodott mindenfelé Császárok és királyok, főpapok 
és nemes papi fejedelmek, a fél jek és atyák uralma 
alatt boldogult a világ. Csak oly színdarabot tud
tak megnézni, élvezettel végig hallgatni, melyben 
az egész feláldozta mngát a tekintély képviselő
jéért. Nálunk a két Kisfaludy, Sándor az elbeszélő, 
Károly a drámai költészet terén, e gondolkodás 
derék tolmácsai valának. A nemeteknél Kolzebue, 
Müller, Werncr Zachariás és mások voltak ez irány 
mesterei.

1825. után megszűnt az ember a tekintélyért 
lelkesedni s a költők ajka az alkotmányos hazát, 
a vallási és polgári szabadságot és a szerelmet 
kezdette dicsőíteni. Nálunk ez érzelmek mesteri 
tolmácsa a huszas, harminczas években Vörös
marty Mihály volt, drámai, lyrai és elbeszélő 
költeményei a hazaszeretetnek, a magasztos sza
badságnak és a tiszta szerelemnek fenkölt és 
nemes hirdetője vala. Ragyogó nyelven, mindig 
ódái szárnyalással, nemes méltóssággal és fensé
ges erővel szólalt meg. Ez a költészet azonban a 
negyvenes évek reálisabb, melegebb és magyaro
sabb érzésének már hideg és ünnepélyes volt. Az 
egész világ akkori költői az angol Byron, a fran- 
czia Hugó, a német Heine és mások vagy ódái, 
vagy sentimentális és cynicus hangon szólaltak 
meg. A magyar Petőfi, a puszták e lelkes fia egy 
uj kürtbe fújt belé, egy alig ismeri húrt pendített 
meg, mely bűbájos varázsával megigézle hallgatóit. 
A nemzeti egység és nagyság, a dicső haza, az 
emberi szabadság és az édes, mámoros meleg 
szerelem adott hangot és tárgyát költészetének, 
lantja annyi bensőséggel és közvetlenséggel zen
gett, a minővel talán a világ egyetlen költője sem. 
Önök ismerik e költeményeket, önök olvassák, 
szavalják azokat, mosolyognak és nevetnek, köny- 
nyeznek és sirnak velők s midőn csodáljuk azokat, 
hálásan elismerjük, hogy páratlan jóltevőnk vala, 
mert alig van költő, a kinek annyi boldog órát 
köszönhetnénk mint neki. Az ifjú, a ki a remény 
rózsakoszorujával lépett az életbe, a férfi és nő 
kinek a lét kőzdelmében annyi erőre és kitartásra 
volt szüksége, az öreg, ki az élet alkonyán az 
emlékezet hervadó virágait.szedegette össze, mind
nyájan vigaszt és enyhülést, bátorságot és erőt 
merítettek a lánglelkü poéla csengő szavaiból. 
Mikor pedig önzetlen munkáról, önfeláldozó tolt- 
völ és a haza lángoló szerétéi érői kelle példát 
vennőnk, őt állítok példányképül magunk elé, ki 
ötven év előtt hősien ontotta vérét a hazáért.

_______ 1899. augusztus 3,

erejükkel nekük mentek a gőgös hatalomnak, 
mely örökös telel diktált.

. . .  A halovány arczu ember ekkor érezte, 
hogy a vulkán, mit bensejében hordoz, Őt égeli 
meg: ha el nem áraszthatja népéi gondolatainak 
tüzével, szivének forró érzelmeivel.

Megragadta a tollat és élő belüket, harsány, 
mámoritó szavakat hajigáit a kavargó sokaság közé.

Az pedig érzett inár valamit, idegeit az idők 
különössége, a mit eltek a végletekig fesziteltc, a 
parázs már gyülemlelt és jóit ő, a száguldó or
kán, hogy lángra lobbanta ezl az országot. 
A halovány ember beléremegotl a kéjbe, mert 
tudta, hogy ez az égelö lángtcnger, az üdvöt 
váltás tisztitó tüze.

Tavaszi este volt, nyakába vette az utczú- 
kat, bolyongott. A földből ö felé áramlott fői az 
illat, a mező illatát a szelid szellő ő felé hordta, 
az utak fáiról ö felé csapott le az illat, a csillagok 
miriádjni ő felé nézlek nyájasan, biztatóan, az 
emberi szívben nyílt virágok ö felé illatoztak — 
és ő látta a küldetését.

Haza ment. Otthon egy gyönyörű, nagyon 
szerelmes asszony várta.
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Leikos, viharos és meg-mogujuló éljenzés 
hangzott fel e beszéd után s nagy ünnepié kö
zönség szives óvácziókban részesitette a fiatal 
lelkű tudóst s meghalottan hallgatta végig az 
apáczazárda növendékeinek kedves énekét, a kik 
a .Fürdik a holdvilág" czimü Petőn dalt éne
kelték el.

Vörös Fereuez adta elő ezután Jókai Mórnak 
Apothoosisát, melyet az agg költő a mostani 
emlékünnepre irt.

Ezután a bányász zenekar zenéjének kísé
rete mellett az egész közönség, öregek és fiatalok, 
férfiak és nők együtt énekelték el az .Isten áld 
meg a magyart".

Jó idő telt bele azután a mig az ünneplő 
közönség szétoszlott a Szentháromság-térről, s a 
kik ott voltak — és ki nem volt ott — mind
nyájan felemelkedett, lelkes hangulatban távoztak 
el a szép ünnepélyről, a milyen alig volt még 
Selmeczbányán.

A mi közlekedésünk.
Ezen utak s tavak helyreállítása a kincstár 

részéről nem is követelt túl nagy áldozatot mi
után a környékbeli községek legnagyobb részt a 
kincstár birtoka lévén, lakóinak robot tartozását 
ezen czélra használta föl, miután a birtok túl
nyomó része erdő volt. s igy megmunkálandó 
földjei alig voltak, a hol a robotot törleszteni 
lehetett.

Mellesleg megjegyzem, hogy igen érdemes 
és érdekes dolgot művelne, a ki ez ügybeli ira
tokat a mit. bányaigazgatóságnál áttanulmányozná 
miután ennek irattárában az előbbi kamaragrófi 
hivatal ügyiratai is foglaltatnak, mely hivatal ak
koriban nemcsak a bányákat és erdőket, hanem 
mindazon föntemlitett jószágokat is kezelte, melyek 
a fejedelmek által a bányák czéljaira adományoz- 
tattak és kezeltettek.

De végre is nem az, hogy ki és mily mó
don létesítette a jobb közlekedést, érdekel ben
nünket, de ennek hatása úgy a bányászatra, mint 
közvetve a városra is s hogy ez minő üdvös le
hetett akkoriban, azt alig lehet eléggé méltányolni. 
Mert az uj állapot hiányai számba sem voltak 
vehetők az előbbiekkel szemben. De sajnos, az 
idők nagyon változtak s a vasutak korszakában 
a mikor ugyszólva minden falunak lehetővé van 
téve cgy-egy vasúthoz a hozzá juthatás, nagyon 
érdemes azzal foglalkozni mily módon lehetne a 
közlekedést a mennyire csak lehet könnyíteni 
s minden akadályt elhárítani, hogy legalább a 
szomszédbeliek ne irtózzanak az ide jöveteltől.

A külső közlekedés akadályaival foglal
kozván, reá jövünk, hogy ebbe belejátszanak a

Ránézett a belépő urára. Az is ő rá.
Olyan méltók voltak e b b e n  a pillanatban 

egym ást 10Z.
A halovány ember odaült az asztalhoz.
Ernyős lámpa állt az asztalon, világözönét 

rászólta az asszonyra, a férfire.
A sárga fény meghökkent az arany láttára.
Azt pedig az asszony tartól la az ölében.
És a fény félve járla végig az aranykoronát, 

a trikolort hímező lündérasszonyt.
A halovány ember a betűit rólla, a fény

özön annak a papírjáról hullott szertes/.éjjel : ez 
volt rá Írva: Talpra Magyar !

Az asszony gyönyörű gondolatokat tűzdelt 
a gyöngyszemekkel együtt az aranyos koronához; 
a halovány férfi meg-megrázkódva vetette sorait 
a papirosra: a lelkét fektette oda.

Ez éjjel nem nyugodtak le.
És nagy csöndben, beszédes nagy csöndben 

várták az uj napot, a hajnalhasadást, hogy első 
sugara a napnak istenáldását bocsájlsa az Írásra, 
mely szabaddá tudjon tenni egy nemzetet.

A k ö 11 ö él.
. . .  A reakezió halálos ölelésre nyitotta ki 

hosszú, csontos karjait, széjjellcrjeszteltc végtelen
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belső közlekedés hiányai is. s igy igen fontos I 
ezeket is figyelembe venni, azért is munkálatom * 
két részre fog osztani.

Kezdve a külső közlekedéssel, ennek észak- ' 
nyugat felé fő akadálya a bélabányai hegy, mely 
kötőmben a legkönnyebben beszüntethető. Ezen 
hegyet a téli hónapokban sokszor üres kocsival 
is megmászni csak úgy lehetséges, ha a lovak 
patkóit uj szögekkel látjuk cl. Ennek oka az, hogy 
az ut iránya épen délvonalba esik. Ila a mint 
sokszor megtörténik a tél elején, teszem újévig 
nagyobb hó esik, s után na száraz napfényes idő ; 
mellett a levegő hőmérséklete nagyon leszáll, 
akkor déltájban a nap sugarai elég mereven 
esvén az ulra, arnak hóboritéka tetejét fölol
vasztják, mely 4 óra tájt megint megíogy.

En Hodrusbányán 3'/.,. Vihnyén G s később 
S’/o évig szolgálván, tudom, hogy ezen állapot j 
sokszor hetekig is eltart, a mikor is legföljebb ;
12-től 3-ig lehet ezen az utón különösen terhes ! 
kocsival közlekedni.

Ezen akadály elhárítható, ha a Mihály-tárói 
major mellett levő szeméthányót, megkerülve az 
az utat a selmecz-bélabányai vízválasztó nyerge 
felé irányítjuk.

Ezen nyereg könnyű szerrel 2 méterrel is 
lemélyithető lévén, a följutás a bélabányai ut 
csúcsáig rendkívül megkönnyittetnék, a nyeregnek 
leásása csak annyira kívánatos lévén, a meny
nyit a szabályos lejt ezen nyereg és a mostani 
ut legfelsőbb pontja között megkíván, az az hogy 
az uj útnak elejétől végig egyforma hágása le
gyen. A nyereg lemélyítését arra lehetne föl
használni idővel, hogy attól kezdve egy uj út
szakaszt építenének, mely sokkal kisebb lcjttel a 
bélabányai tó vége táján a jelenlegi útba torkolna, 
mi által az emelkedés Selmecz felé egy pár mé
terrel apadna, mely emelkedés a bélabányai ut 
végső (a csúcshoz közeli) szakaszán a legtete- 
mesebb. Ez által a közlekedés Bélabánya felé 
nem jelentéktelenül könnyittetnék, nem különben 

I Szklenó felé, hol csak is a lengefalusi hágó ma- 
1 radna, mint nagyobb akadály, melyet eltüntetni 

nagyon sok nehézségbe ütközik ugyan s nem is 
városunk föladata, de talán a kincstár, mely 
Hegybányán egy jelentéktelen domb eltűnését 
tán több mint ezer forinttal keresztül vitte és 
Barsmegyc, mely a közlekedés könnyítéséért igen 
sokat le tt; kész volna egy indokolt megkeresésre 
ezen hágót szclidebbé alakítani.

2. Vihnye, Ilodrus felé városunk közleke
désének, az útnak a bélabányai csúcsig a nagy- 
hágóján kívül, a vöröskuli hágó nagy meredek
sége e hó toriatoknak kitelt volla oly akadály, 
melynek eltüntetése, tekintve a nagy érdeket,

fekete Icbernycgél és leborilva, ráfeküdt erre az 
egész országra.

A sötét lepel elborított mindent.
A gyász szine visszaverődött a borongó 

arezokrn, a komor tokiulósíi szemekre; az em
berek halkabban is beszéllek, óvatosabban is 
jártak, mert mindannyi tudta, mindannyi érezte, 
hogy halott van a hazában.

Szomorú, vígasztalai lan volt akkor minden.
Örökös botorkálás, az örökös homályban,
A vak világban egyszer csak fény áradt.
A komor boltozaton égi jelentés támadt. 

Világosság hasadt ki a sötétségből, nagyobbodott, 
özönncl borította reánk sugárkévéjét: a költő 
tekintett alá mi reánk, megdicsőülten, ragyogó 
arczával, a magasságból.

Ekkor már tudtuk, meghalt: ekkor kez
dett élni.

. . . Ez a fény veti rá világát arrra a szo
morú asszony! alakra, aki látta ezt a feltámadást, 
mely dicsőbb egy emberi életnél és mégis, mégis, 
újra oda állt az oltár elé és az özvegyi fátyollal 
együtt vetette cl egy nemzet becsülését . . .
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mely a várost ezen két helységhez, illetve város
részhez köti, legelső helyen volna keresztül
viendő.

Úgy hiszem, hogy már ezen lap közölte az 
általam ajánlott módott, mikép lehetne úgy a 
a nagy muredekséget, mint a to toriatok lehető
ségét eltüntetni. Hogy eszmém nem vétetett 
figyelembe, az már általam megokozott valami s 
ha bár a dolog oly végtelen egyszerű, s bár 
mily laicus ésszel megérthető, keresztül vitelét 
csak akkor tartanám lehetőnek, ha szaktekintély 
gyanánt elüsmerl úri ember magáévá tenné.

(Folyt. köv).

H Í R E K .
Személyi hírek. F a r b a k y I s t v á n  

orsz. képviselő a Petőfi-ünnepre múlt hó 29-én 
hazaérkezett. — S v e h 1 a G y u l a  bányaigazgató 
szabadságideje lejártával o hó 1-én Szobráncz- 
ról visszaérkezett. K r a u s z K á I má n  rendőr
főkapitány ma négy heti szabadságra Nagy-Sal- 
lóra utazott.

— Gyász. Részvéttel értesülünk, hogy Hor- 
vátk Béla főispánt újabb gyász érte. Öcscse 
H o r v á t h  I s t v á n nyug. cs. és kir. százados 
mull hó 24-én Felső-Túron elhunyt. Őszintén 
kívánunk vigasztalást az újabb csapás fölött és 
őszintén kívánjuk, hogy vége szakadjon már a 
csapásoknak.

F. M. K. E. közgyűlése. A F. M. K. E.
selmeezi választmánya július 31-én Farbaky Ist
ván országgyűlési képviselőnk elnöklete mellett 
tartott gyűlést, melyen az április 12-iki vidéki 
közgyűlésen megválasztott választmányi tagok szép 
számmal jelentek meg. Az általános érdeklődést 
főképpen a tárgysorozatnak azon pontja idézte 
fel, mely szerint a mi városunknak is állást kel
lett Jogialma a lapokban s igy e lapban is már 
ismételten megvitatott azon a központból kiindult 
javaslat felt, hogy a F. M. K. E. szervezete cent
rálist ikussá alakittassék át. A selmeezi választ- 
a javaslatot elvetette, teljesen osztva a zólyomi 
választmány nézeteit s elfogadva annak egy ter- 
lerjedclmes s szépen kidolgozott átiratban kifejteit 
okadatolását. Magáévá tette a zólyomi választ
mánynak azon indítványát is, hogy a havi igazgató 
választmányi gyűlések ezentől ne Nyitrán, hanem 
Budapesten tartassanak. A Trcncsénbcn aug. 29-én 
tartandó egyesületi közgyűlésen Dr. Goldstücker 
Márk választ, tag fogja a helybeli választmány 
nézetéi részletesen kifejteni.

F. M. K. E. tánczestélye. A Felvidéki 
Magyar Közművelődési Bgvesület garara-szent- 
kereszti járásának választmánya Vihnye fürdőben 
folyó évi augusztus hó 6-án a íürdőbeli nagy
teremben a Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület czéljaira lánczestélyt rendez. A mulatság 
kezdete 8 órakor. Beléplidij személyenkint 1 frt. 
Jegyek előre a fürdöirodában és este a pénztárnál 
válthalók. Fclülfizetések köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nyugtáztatnak.

Nyugdíjazás. Mint biztos forrásból ér
tesülünk Storch János m. kir. dohánygyári igaz- 
gató o hó elsejétől nyugdijaztatoll. Slorch János 
hosszú ideje, hogy az itteni dohánygyár vezetője 
volt s most midőn megválik állásától, azt kíván
juk neki, hogy sokáig élvezhesse a kiérdemelt 
nyugalmat. Nem mulaszthatjuk cl azonban ez 

„alkalommal kifejezést adni annak is, hogy nagyon 
szeretnők s a magyarosítás érdekében fontosnak 
tartjuk, hogy a pénzügyminiszter a sclmeczbányai 
dohánygyárhoz egy jó magyar érzésű vezetőt ne
vezzen ki.

A ezukor drágulása. Lapunk múlt szá
mában hirt adtunk a ezukornak és petróleumnak 
a közel jövőben bekövetkező drágulásáról. A pet
róleum tényleg drágább lesz a jelzett időben, a 
riukor azonban — mint utólag értesülünk — egy
előre nem, mivel a ezukorfogyasztási adót most
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még nem emelik fel. E hírünket a budapesti la
pok nyomán irtuk, melyek természetesen tévesen 
lettek informálva. Legérdekesebb mindenesetre az, 
hogy soraink megtették a hatásukat gazdasszo
nyáink körében. Szájról-szájra ment e fontos hir
— bár felemlítettük azt is, hogy a ezukor utó
lag mégis megadóztatik — és gazdasszonyáink, 
mint halljuk, mindennek daczára valósággal el- 
özőnlötték a füszerkereskedéseket, megfosztván 
azokat jóformán összes készletben lévő ezukruk- 
tól. A kereskedők eleinte nem tudták hová ma
gyarázni a nagy czukorforgalmat, és csak később
— megtudván a dolog nyitját — világosították 
fel a spekuláló és élelmes selmeczi közönséget. 
Elnézést kérünk olvasó közönségünk részéről a 
téves informáczión alapuló közleményért, de vi
szont szolgáljon megnyugtatásul amaz újabb hí
rünk, hogy a ezukor o l c s ó b b  nem lesz,  de 
sőt több mint valószínű — mint a kereskedői 
körök informálnak bennünket — hogy a ezukor 
mégis drágulni fog nemsokára. A bevásárlóit 
ezukrot a küszöbön lévő befőttes-szezon alatt 
különben nagyon jól lehet felhasználni.

— Közgyűlés. Selmeczbánya város törvény- 
hatósági bizottsága folyó hó 8-án közgyűlést tart. 
A gyűlésen valószínűleg Szilnyai József polgár
mester fog elnökölni, ki szabadságát megszakítva 
e napra haza fog jönni.

— Főlövészet. Az akadémiai tanárok pisz
toly főlövészete e hó elsején hétfőn folyt le 
Kisiblyén. A kedélyes mulatságon igen sok ven
dég is részt vett s miut mindig, az idén is ked
ves és vig volt a mulatság.

— A lövöldéből. A múlt vasárnapi lövé
szeten igen szép eredményt értek lövészeink. 
Ugyanis 53G lövésre 476 köregységet találtak, 
ezek közül egy szeglövés és tizennégy négyes. 
Az első dijat L i b a  Antal, a másodikat S c i d c 1 
Ágost, a harmadikat S t u l l e r  Gyula dr. nyerte 
meg. Tudatjuk egyúttal, hogy a főlövészeti ünne
pély e hó 6-án vasárnap lesz és tart reggeli 8 
órától esti 8 óráig.

— Bélabányai tüzóltó majális. Folyó hó
30-án, vasárnap, a bélabányai tűzoltóság nyári 
tánczmulatságot rendezett a Reitschul nevű erdő
ben. Délután 2 órakor ment ki a nagyszámú 
közönség a zöldbe, honnan este visszajöttek s 
bevonultak a Mendl-féle vendéglőbe, a hol a 
táncz éjfélig tartott. A mulatságon részi veitek 
Dauer, Csányi tűzoltóparancsnokok és vagy busz 
selmeczbányni tűzoltó, családjaikkal együtt., A 
zenét a bányász-zenekar szolgáltatta. A mulatság 
igen jól sikerült, a jelenvoltak kedves emlékkel 
távozlak el. A siker Znhn Ágoston egyleti elnököt 
Tonhauser Ferenczet s a bélabányai tűzoltóságot 
mint rendezőket dicséri.

— A rejtélyes eltűnés. Múlt számunkban 
megemlékeztünk Oszvald Ignácz kohómunkás 
rejtélyes eltűnéséről, valamint orról, hogy a 
rendőrség a legszélesebb körben indított vizsgálatot. 
A vizsgálat eredményre vezetett s arról a követ
kezőkben számolunk be. Oszvald Ignácz múlt hó 
23-án vasárnap éjfél után igen ittas állapotban 
lefelé jött a Zöldfától s ott belekötött egy kohó
munkásba, s vele dulakodni kezdett. E közben 
előrántott valami éles tárgyat, s azzal ellenfelét 
homlokon ütötte. Ez megvéreztetvén, kicsavarta 
kezéből az eszközt, s több Ízben fejbe vágta vele. 
Oszvaldot is lebontotta a vér. de ennek daczára 
feltápászkodotl és a fóutezán lefelé ment. Az 
alsó utczában több borbélysegédet kezdeti inzul- 
tálni, ezek is alaposan helybenhagyták. Tetőtől 
talpig véresen a steíTultói utón eltávozott. Holt
testét csütörtökön találták meg a steíTultói tóban, 
a vizsgálat kideritette, hogy öngyilkosságot köve
tett el. A szúrások s egyéb bántalmazások nem 
okozták közvetlenül a halált, de mivel könnyű 
testi sértéseknek bizonyultak, az ügy átadatott 
a járásbíróságnak.

— Erzsébet emlék. Említettük már, hogy 
Rónán szép emléket emelnek a felejthetetlen 
Erzsébet királynénak. Az emlék — egy csinos 
kápolna — már teljesen elkészült s múlt hó 
23-án nagy ünnepélyességgel fel is szentelték azt. 
Az emlék létrehozásában legnagyobb érdeme 
Prácska János rendőrbiztosnak van, aki fáradha
tatlan volt a szükséges költségek összehozásában. 
Háláját fejezi ki most a létesítő a bányakincstárnak 
és különösen Máday Aladár mérnöknek, akik ál
dozatkészségükkel nagyon elősegítették a szép 
emlék létesítését.

— Hegedűs Sándor a felvidéken. A ke
reskedelemügyi miniszter pár hét óta már tanul
mányutat tesz az ország felső részein s különö
sen a gyáripar állapotát vizsgálja. Vájjon be- 
váltja-e azt az Ígéretét, a melyet vasúti küldött
ségünknek tett, hogy e nyáron minket is meg fog 
látogatni. Nagy örömmel vennők, ha Ígérete tetté 
válna s nemsokára a népszerű miniszternek it
teni lelkes fogadtatásáról referálhatnánk.

-— Az Erzsébet kápolnát, mint örömmel 
látjuk renoválni kezdték. Reméljük, hogy ezúttal 
jobb munkát végeznek a vállalkozók.

—- Tűzjelzés tűz nélkül. A Garam-Berzen- 
czéröl kedden este Selmeczbányára érkező vonaton 
a szünidei gyermektelep egyik felügyelője a 
gyermekek inulattatására Bélabánya mellett 
megfujta trombitáját. A bélabányai tűzoltóság 
vészjelnek gondolván, kivonult s kereste a tüzet, 
a mi nem volt, tudósította azonban az esetről a 
selmeczbányai rendőrséget. A rend éber őrei 
már az állomáson, a mint leszáll, megcsípték a 
semmit sem sejtő trombitást, de igazolás után 
szabadon bocsátották.

— Az uj akadémia palotája e hó 15-én 
teljesen készen lesz, annyira, hogy az épületet át 
is adhatja az építő ezég. A palota már most is 
kiváló dísze városunknak s méginkább azzá lesz, 
ha a palota előtt levő kert is rendezve lesz, a 
mi az őszre szintén készen lesz.

— Részeg: kocsisok. Panaszt vettünk, hogy 
vasárnap éjjel a Vihnyén volt vendégek a mulat
ság után nem tudtak hazajönni, mert a bér
kocsisok egylől-cgyig annyira bevollak pálinkázva, ; 
hogy lehetetlen volt őket használni. Egyikük egy ; 
kocsit befordított az ulszéli árokba s különös ■ 
szerencse, hogy a vendégeknek semmi bajuk nem ! 
történt. Felhívjuk a rendőrség figyelmét e körül
ményre.

Örült az erdőben Kedden délután egy 
kis lány jött fel a rendőrségre, s elpanaszolta 
hogy egy ember a hodrusi utón kergette és meg
akadó fogni. Paraszt ruhába van öltözve és na
gyon zavartunk látszik. E hírre Asehncr Fcrencz 
rendőrtiszt egy rendőrrel azonnal Hodrusbánya 
felé sietett, de bár estig kercsztül-kasul járták a 
hodrusi völgyet, nem akadtak rá. Útközben töb
bekkel találkoztak, a kik elmondták, hogy őket 
is meg akarta késeim a keresett idegen. Hazafelé 
jövet kiabálást, sikoltozást hallottak, s két asz- 
szonyt és két kislányt láttak lélekszakadva lefelé 
szaladni, ulánnuk, kiáltozva a keresett útonálló 
futott. A rendőr láttára el akart menekülni, de 
elfogták. Zsivány János a neve, s tébolyodottnak 
látszik. Felkisérték az őrszobába.

— Uj képes levelező lapok. Baker Alajos 
tényképósz csinos képes levelező lapokat készí
tett a Rónáról. E levelező lapok a magok nemé
ben újdonságok, mert fényképezés utján sokszo- 
rosittaltak. Ajánljuk figyelmébe különösen az 
itten nyaralóknak, akiknek valóban kedves em
lékük lehet.

— Hökhurut járvány. Hodrusbánya kül- 
utczában a gyermekek között járványosán lépett 
fel a hökhurut; az óvókat ennek következtében 
bezárták.

— Katonaság Selmeczbányán. E hó 23-án
egy egész ezred katona fog városunkba érkezni.

A besztorczebányai 16. honvédgyalogezred ugyanis 
a nagy gyakorlatra való menetelében két napig 
városunkban fog állomásozni. Régi, hő óhajunk, 
ha pár napra is, teljesedni fog.

— Hangverseny Vihnyén. Múlt hó 28-án 
a selmeczbányai műkedvelők igen sikerült hang
versenyt rendeztek a fürdőben felállítandó ká
polna javára. A szereplők vollak: Ocsovszky Mar
git, Schuszterné Franké Zefa, Göndör Gábor, 
Vörös Sárika, Pencze Rezső, Rusznyák Ármin, 
Ocsovszky Emma, Herczegh Sándor, Berzeviczy 
Mariska. A rendező bizottság igazán szerencsésen 
válogatta meg a szereplőket, csupa igazi művész 
és művésznő mulattatta a közönséget, a mely 
minden számot lelkes tapssal köszönt meg. 
Kiemelkedő pontja volt az estélynek a Petöfi- 
társaság kiküldöttje, Bodnár Zsigmond, egyetemi 
tanár, gyönyörű szép beszédje, melyet a disting- 
vált és hazafias közönség csöndben, igazi áhítattal 
hallgat ott végig. A szónok lelkesen beszélt az 
ünnepelt költőről, főleg azt emelve ki, hogy Petőfi 
volt az első, ki az anyát megénekelte. A rendező 
bizottság ez utón is hálás köszönetét fejezi ki a 
a fürdő igazgatóságnak, mely semminemű ál
dozatot és fáradságot nem kiméivé támogatta 
magasztos szép czélja elérésében.

— Kóborló oláh czigányok. Az éppen 
lezajlott Petőfi ünnepélytől lelkes hangulattal el
telt közönség egy másik, de igen furcsa menetel 
is látóit felvonulni. Két szekér oláh ezigányjöll 
a városba, de hogy nem azért, mintha ők is meg 
akarták volna ünnepelni a dicső költőt, a ki ökot 
olyan szépen megénekelte,,bizonyjtá a kisérő rend
őri fedezet, mely a kapitányság udvarára terelte 
be őket. Csak egy napja tartózkodtak a város 
területén, de a rendőrség rájok tiltott erőszakos 
koldulás, s hamis kőnyöradomány gyűjtést bizo
nyítva, megmotoztatta s a férfiak letartóztatásá
val a nőket és gyermekeket a város területéről 
kivezettette. Nagy közönség nézte végig a szánal
mas menetet s mosolyogva ismételgette az ünne
pelt költő szavait: „Szent Kleofás, mily karaván! 
Nem lehet más, mint oláh czigány!“

— A zónatarifa felemelése. A N Fr. IT. 
a következőket Írja: Értesülésünk szerint a Magyar 
kormány komolyan foglalkozik a Magyar Állam
vasutak személyszállítási díjtételeinek lölemelé- 
sével. Rámutatnak arra a körülményre, hogy a 
zónatarifa nem járt kellő financiális eredménynyel, 
de mert a zónatarifára politikai szempontból mégis 
szükség volt, hogy a vasúti forgalmat emeljék, 
életbe kellett léptetni. A kormány tudta, hogy a 
zónatarifa a bevételeket csökkenteni fogja, de a 
forgalom emelése szempontjából még eme finan
ciális áldozattól sem akart visszaretteni. Minthogy 
a kormány a zónatarifával czélját immár elérte, 
a tarifa emelését som lehet szem elöl téveszteni. 
Végleges döntés ez ügyben még nem történt.

— Kinyomozott lopás. Laluch Adolf, szabó
segéd, már 1897-ben jelentést tett a rendőrségnél, 
hogy három aranygyűrűje elveszett. A rendőrség 
nyomozást indított, de ez nem vezetett eredményre, 
mert Schwarzenberger János, a kire a lopás gya
núja hárult, időközben eltávozott Selmeczbányán 
ról s ismeretlen helyen tartózkodott. A minap 
visszatért, a rendőrség azonnal letartóztatta, mire 
bevallotta a lopást, s megnevezte a bűnrészest 
is Keljár Pál személyében. Az ügy a kir, járás
bírósághoz tétetett ált.

— Nagyot hallók figyelmébe. Egy dús
gazdag nő, akit dr. Nicholson mesteri füldobjával 
a nagyot hallástól és fülzugástól megmentett 
Nicholson intézetének 20000 márka ajándékot 
adott, oly czélzattal, hogy az olyan süket és 
nehezen halló szegények, akik nem képesek e 
mü füldobokat megszerezni, ingyen kophassanak 
segítséget kellemetlen betegségük ellen. Az ez 
iránti megkeresések a kővetkező czimre küldendők: 
Nicholson C. D. Z. intézete. „Longott.“ Gunners- 
burg, London, W. Anglia.
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Posta- és táviró-segédtisztek 
tanfolyama.

— P á l y á z a t .  —
A posta, táviró- ós távbeszélő kezelési szol

gálatra alkalmazandó és a Xl-ik fizetési osztály
ban 500 írttól 700 írtig emelkedő évi fizetéssel 
továbbá az 1893. évi IV. t.-cz. által megállapított 
lakpénzilletményekkel javadalmazott posta- és 
távirda-segédtisztek kiképzésére f. évi szeptember 
15-töl kezdve hal hónapra terjedő gyakorlati 
tanfolyamokat nyit a kereskedelmi miniszter a 
kővetkező posta- és táviró-hivataloknál:

1. a budapesti posta- és táviró-igazgatóság 
kerületében : Esztergomban és Kecskeméten ;

2. a kassai posta- és távirda-igazgatóság 
kerületében : Rozsnyón és Ungvárit;

3. a kolozsvári posta- és távirda-igazgatóság 
kerületében: Brassóban és Marosvásárhelyen.

4. a nagyváradi posta- és távirda-igazgaló- 
ság kerületében: Aradon és Debreczenben;

5. a pécsi posta- és távirda-igazgatóság 
kerületében: Mohácson és Nagy-Kanizsán;

G. a pozsonyi posta- és távirda-igazgatóság 
kerületében: Érsekújváron és L.-Szt.-Miklóson; 
Székesfejérvárott és Szombathelyen;

7. a soproni posta- és távirda-igazgatóság 
kerületében.

8. a temesvári posta- és távirda-igazgatóság 
kerületében: Verseczen és Zomborban; és végül

9. a zágrábi posta- és távirda-igazgatóság 
kerületében: Eszék-felsővárosban és Zimony vá
rosban.

Ezen tanfolyamokra hallgatókul felvétetnek:
a) első sorban az 1873. évi II. t.-cz. 5-ik 

§-a értelmében kisebb hivatalnoki alkalmazta
tásra igényjogosultsággal biró igazolványos kato
nai altisztek;

b) postamesteri vagy kiadói minőségben 
szolgáló oly férfiak, kik a gimnázium, reáliskola, 
vagy polgári iskola negyedik osztályát, avagy 
ezekkel egyenrangú más iskolák megfelelő osz
tályát sikerrel elvégezték ;

c) ugyanezen iskolai előképzettséggel biró 
és 18-ik életévüket meghaladott más férfiak; vé
gül, ha ily pályázók kellő számmal nem jelent
keznek ;

d) a fenti iskolai előképzettséggel rendel
kező, lG-ik életévüket betöltött ifjak is.

A fölvételre megkivántatik továbbá annak 
igazolása, hogy folyamodó

1. a 35-ik életévét még nem haladta túl;
2. magyar állampolgár;
3. a magyar, illetve, ha horvát-szlavonor- 

szági illetőségű, a horvát nyelvet szóban és Írás
ban tökéletesen bírja;

4. feddhetetlen előéletű,
5. a posta- és távirdaszolgálatra testileg is 

teljesen alkalmas, mely utóbbi körülmény köz- 
katósági orvosi bizonyitványnyal igazolandó.

A tanfolyamok hallgatói beiíátási- és tan
díj fejében tiz (10) forintot kötelesek fizetni s 
ezen dij fizetése alól csak igazolványos katonai 
altisztek mentetnek fül;

A tanfolyam szabályszerű bevégzése és az 
előirt szakvizsga letétele után a hallgatók posta- 
és távirda-segédtiszti állásra képesítést nyernek, 
illetőleg a posta- és táviró segédtisztjelöltek lét
számába fölvétetnek s a katonai igazolványnyal 
biró segédtisztjelöltek az üresedéshez képest le
hetőleg azonnal, a többiek pedig magatartásukhoz 
és hasznavehetőségükhöz képest posta- és táviró- 
segédtisztekké neveztetnek ki, a d) pont alatt 
említett hallgatók azonban kineveztetésre csak
18-ik életévük betöltése után számi tilalmak.

Akik ezen tanfolyamokba belépni óhajtanak, 
sajátkezüleg irt, születési-, orvosi-, erkölcsi- és

iskolai bizonyítványokkal fölszerelt kérvényüket 
f. évi augusztus 31-ig és pedig a már közszolgá
latban állók rendes elöljáróságuk utján, a többiek 
pedig az illető főszolgabíró, vagy polgármester 
közvetítésével, a fentebb említett és a tanfolyam 
helyére nézve illetékes posta- és táviró-igazgató- 
sághoz nyújtsák be.

87484 sz. IV/4 1898.
Főldmivelésügyi m. kir. miniszter.

Hirdetmény.
Valamennyi mezőgazdasági bizottságnak.

A budapesti kertészeti tanintézetbe, a tan
intézet szervezeti szabályzatában foglaltak értel
mében, ezentúl csupán oly ifjak vehetők fel, kik 
a közép vagy polgári iskola IV. osztályának sikeres 
elvégzésén kívül azt is beigazolják, hogy valamely 
rendezett és képzett kertész vagy főkertész veze
tése alatt álló kertészetben legalább két évet mint 
kertészgyakornokok töltöttek és ez idő alatt a 
a kertészeti foglalkozáshoz megkivántató elősze
retetet és képességet tanúsítottak. Az eddigi ér
vényben volt szervezeti szabályzatnak ezen módo
sítását, a tanintézetnek fennállása alatt szerzett 
tapasztalatok telték szükségessé.

A pályázónak a kertészet gyakorlati terére 
való utasítása által kívánom ugyanis megakadá
lyozni oly ifjaknak ezen pályára való tódulását, 
kik a kertészetről tiszta fogalommal nem bírva, 
kedv és hajlam nélkül küzdik át magukat az 
évfolyamokon, elfoglalva hivatottabbaktól a kép
zettséghez vezető utat. Elérni kívánom másrészt 
e módosítással azt is, hogy ezen, a maga nemé
ben egyetlen magasabbrendü szakintézett végzett 
növendékei a modern kertészeti ismereteken ki- 

| vül, birtokosai legyenek a szakbavágó ismeretek 
és fogalmak azon részeinek is, melyeknek meg- 

j szerzése, csupán az ezen foglalkozási ág iránt érzett 
igazi és az ifjú korban megszilárdult hajlammal 
viseltetők részéről feltételezhető.

Sajnos hogy hazánkban csekély az ily kerté
szetek száma, és a létezők közül is csupán egye
seket vezetnek képzett főkertészek és még gyéreb
bek az olyan kertészeti telepek, melyek a kerté- I 
szét minden ágának művelésére kiterjednek s ! 
különösen pedig, melyek kertésztanulókat kikép- ; 
zés czéljából elfogadnak. E hiányon a lehetőség 
szerint segíteni kívánván, az állami kertészetek 
közül kijelölöm a kolozsmonostori gazd. tanintézet 
kertészetét ily előkészítő kertészetül.

A nem állami tulajdonban levő kertészetek 
birtokosai közül pedig József föherczeg 0 csász. 
és kir. Fensége volt kegyes, felkérésem folytán 
megengedni, hogy az alcsuthi kertészetébe ily 
ifjak a gyakorlati évekre felvétessenek. Termé
szetes azonban, hogy az itt fel nem említett és 
szintén szakpénzelt főkertész vezetése alait álló 
többi állami és magán-kertészetekben, gyakorlati 
foglalkozásban eltöltött idő illetve az ezen kerté- j 
szetek vezetői részéről kiállított bizonyítvány, a 
tanintézetbe való felvételre szintén megfelelő ha
tállyal bir. Az alcsuthi kertészetbe felvett kertész
gyakornokok lakást és ruházaton kívül teljes el
látást, a jelzett állami tanintézeti kertészetekbe 
felvett tanulók viszont lakáson kívül 60 (hatvan) kr. 
napibérben részesülnek. A mennyiben a folya
modók szama szükségessé teszi, gondoskodni fo
gok arról, hogy ily előkészítő kertészet gyanánt 
még több állami és magánkertészet is kijelöltessék.

A felvétel iránti folyamodványok felszerelve 
keresztlevél, iskolai bizonyítvány, valamint a szü
lői, (illetve gyámi beleegyezést tartalmazó okirat
tal, közvetlenül hozzám vagy pedig a jelzett tan
intézet igazgatóságaihoz, illetve a föherczegi ura
dalmi központi igazgatóságához nyújtandók be.

Felhívom czimet, hogy jelen kőrrendeletem- 
ben foglaltakat tudomásul véve, intézkedjék saját 
hatáskörében az iránt, hogy az az érdekelteknek 
is tudomására hozassák.

Budapest, 1899 junius 9-én.
A miniszter helyett: 

Kiss s. k. államtitkár.

5042/899. szám.

Hirdetmény.
Az ebtartásról szóló szabályrendelet alapján 

felhívom az ebtulajdonosokat, hogy az 1899/1900. 
évi ebadó kivethetése czéljából ebeiket f. évi 
augusztus hó 6-ig jelentsék be hivatalomnál. 

Selmeczbányán, 1899. julius 23-án.
Krausz Kálmán, 
rendőrfőkapitány.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései, 
1899. julius 19-től 25-ig. 

Halálozás.

a

©
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Az elhunyt neve. 2©
*

A halál oka

1 Kolibacs Lajos 57 é. tüdőüszők
2 Flantcsek Jozefa 25 é. tüdőgümőkór
3 Szuitka Anna 2 é. kanyaró
4 Mozola György 7 é. vörheny
5 Balázs János 70 6. aggkór
0 Oszvald Ignácz 27 é. vizbefulás

Születés.

So
rsz

ám
 1

A szülők neve.
& a

Lakóhely.

i Sebek Ferencz
Matheidesz C-ecilia fiú Rovna

2 Korcnek Mihály
Szuchanek Amália Selmeczbánya

3 Polonyi Arnold
Galusz Jozefa leány Rovna

4 Andrézi János
Seben Mária Selmeczbánya

o~ Grecs Mihály
Pecher Alojzia fiú

G Iludecz János
Sinka Karolin

7 Gregus Mihály
Morovjan Antónia leány Hodrusbánya

8 Boldis András
Vidredi Róza fiú

9 Tokár Ferencz
Balázs Mária leány

10 Sertancz József
Zsvebeni Kati a

11 Zavodni József
Hamúgyi Kati „ n

12 Lihner József
Bujarik Kati fiú .

13 Jancsó János
Kuka Kati . »

Kihirdetések.

So
rsz

ám
. 1

A kihirdettek nevel. Lakóhelyo.

1 Schwetz János Szcnt-Antal
Bartos Erzsébet Selmeczbánya

2 Hurian Mátyás Hodrusbánya
Krieger Mária w

3 Majovszky Venczel Sleffultó
Kolcda Mária •
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Hirdetések.

000. >7 1800. tlkviÁrverési hirdetményi kivonat.
A solmec/.bányai kir. járá-hiró.-ág mint te

lekkönyvi hatóság közhírré ti's/i. hncy Foldsam 
Mihály végrehajlatónak kk Foldsam .Lmos és 
Ferenc/, végrehajtást szenvedő elleni 20 fríöö kr, 
tőkekövetelés és járulékai iránti vé_rre!'.aj!;,-i .i•.>• - 
hon a selmcozhányai kir. !á'biióság leitinién 
lévő Kroneraf .Anna kk. F I.i-an: ; ,• - kk.
Fehlsam F< renez tulajdonául bejegyzett a solmecz- 
hányai 1090 Ijkvli. -f- 2411. hrsz. 321. n pnsz. sz. 
ház és kertre hodmshánván <•/• nmei adó /érint 
481 írtban megállapított kikiáltási áih.n; ::z árve
rést olrcndbllo és hogy a lentebb megjelölt in
gatlan az 1899. évi augusztus hó 17-ik napján 
délelőtti 10 órakor a Hódi iisb.invai rendéi biztos 
irodájában meglariandó nyilvános árverésen a 
megállajíiloll kikiáltási áron alól is rladalni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi novomber hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
ipában kijelölt óvadékképcs értékpapírban a ki
küldőit kezéhez Jelenni, avagy az 1881. LX. t.- 
cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előlegcs elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1890. évi junius hó 
5-ik napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.

Liha, kir. járásimé.

Dr' Moller Miklósvárosi t. orvos, gyakorló orvos
ajánljaorvosi és fogtechnikaim  ü  t  e r  m  é t .

Vcgcz mindennemű műtétet a száj
üregben, fájdalomnélkiili foghúzásokat, 
fogak tisztítását, fogtöméseket arany
nyal. ezüsttel, amalgammal. cementtel 
stb; hibás állású fogsorok kiegyene- 
sitését: egyes műfogak, valamint egész 
fogsorok elkészítését és minden e szak
mába vágó műtétet és munkát teljes 
jótállás mellett, mérsékelt dijakért.

Rendel délelőtt 10—12-ig Akadémia 
utcza 90. szám. földszint.

■m

layton & Shuttleworth s)
mezőgazdasági gépgyárosok <5 Budapest v&“8.'ks£rüt

“ V

c
által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Loeomobil és gőzeséplőgőp-kőszletek 3'Hv.15!5£.i2d$SLaig-
továbbá Járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító-rosták, taonkolyozók, kaszáló- és 

aratógópek, szénagyüjtők, boronák.

H ird e té sek
e lap kiadóhivatalában jutányos áron felvétetnek.

... -■£&& & &......_ . _ m  • & & & ;* ;&
Gróf Schönborn Bucbheun Ervin oeregmegyeí uradalm ába/,

SZOLY V Á l  GYÓGYFORRÁS
Dr. KÉiLI, Dr. oÓKAI, Dr. WIEDERHOFFER tanár urak és számos orvost tekintélyek el- 
ísmeio nyilatkozatai alapján kitűnő sikerrel a ján lta ttk : köszvény, hólyag és vizelet! 
szeive.v bajainál; ezukorbetegség, hugyhomok, epekő; a torok és tüdőszervek bántal-f i i  i S ás • : í? s a1 1 i pCDJH1erzs: a  I .  i . <í9 ;i

ien’-iötlcn működésénél, gyomorsav túlságos képződésénél, gyomorégés, 
0 s’ a 8ry°m°r elnyálkásodása, a gyomor és bél krónikus hurutja alkalmával ki

tűnően oi/alik. a tói ok, gége és horgok idült hurutos állapotában sikerrel alkalmaztatik.

POLEANI GYÓGYFORRÁS.
Elst. íangu diatétikus viz; legüditöbb asztali viz, borral vegyítve kitűnő, tejjel ve

gyítve a legjobb nyálkaoldó szer.

Ezen ásványvizek megrendelhetők: 
az uradalmi ásványvizek bérleti kezelőségénél Szolyván (Bereg megye) és minden 

ásvány vizkereskedésben.íl i á r j e g y z é k  2 v-s b é r i i ie u t v e .
Nyomatott a laptulajdonos Juerge


