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Vihnye fürdőről.
.lövő év október 1-én lejár a Heli J a 

kab fUi'ilöbérlíível 20 évre megkötött bér
leti szerződés, ideje tehet Vihnye fürdő 
jövőjéről gondoskodni s mert a fürdő a vá
rni tulajdonát képezi, tehát közvagyon — 
a hatóság kötelességén kívül a nagyközön
ség érdeke is, hogy e gondoskodás kellő 
időben, j ó  k o rá n  a város anyagi és a nagy 
közönség közegészségügyi és kényelmi ér
dekeivel összhangban történjék.

Hajótörést szenvedett a törekvés, hogy 
a fürdő egy-két évre házi kezelésbe ke
rüljön s a házi kezelés kipróbáltassék 
anyagi kockázat nélkül. Ma már az túl
haladott álláspont s a fürdőnek nem kívánt 
eladásán kívül csak két eshetőségről szól
hatunk: vagy teljes házi kezelésbe veszi 
:i város a fürdőt ma már természetesen na
gyobb befektetéssel, vagy újólag bérbe adja.

A hatóság úgy látszik az első irány
ban tárgyal — ezt következtetjük legalább 
abból, hogy a fürdők évtizedek óta han
goztatott jelszavával — a korszerű fejlesztés 
jegyében nagyobb arányú terveket készít

tetett, a melyek a korszerű fejlesztés kö
vetelményeivel szemben nagyon is kis 
széniek.

Ma m á r  a házi kezelésbe vételi nem 
javasoljuk, nem javasolhatjuk azért, mert 
a fentartás, fejlesztés állandó nagy áldoza
tokat igényel s Vihnye fürdő különösen 
nagy befektetést igényel a nélkül, hogy e 
befektetést a rendes kamattal jövedelmező
nek tarthatnék, nem javasoljuk különösen 
azért, mert városunk anyagi helyzete meg 
nem engedi azt, hogy 5—(1' ,,-os kö lcsön - 
böl olyan befektetéseket rendeljen el, me
lyek előre láthatólag 3 0 ,,-nál többet nem 
térítenek meg.

Egy törvényhatósági város lévén a 
fürdő tulajdonosa és kezelője — a közön
ség nagy igényeket támaszt, melyeket a 
város hatósága már nehézkesebb eljárása 
miatt is ki nem elégíthet, hacsak nem jár 
el oly mértékben szabadelvüeg, hogy nem 
az ellenőrzést tekinti a legfőbb érdeknek, 
mely eljárás teszi nehézkessé, sokszor 
bosszantóvá a helyzetet, hanem a bizalmat 
s a kezelő igazgatót, vagy akárminek ne
vezzük, nagyobb hatáskörrel s bizonyos

korlátozással a rögtöni intézkedés jogával 
ruházza fel.

A házi kezelés mellett fel tudnánk 
hozni erős érveket közegészségügyi és fürdő 
politikai szempontból, de a mi viszonyaink 
mellett mindig számolnunk kell a város 
anyagi erejével s a hatósági intézkedések 
nehézkességével. Nem elég avval megelé
gednünk, hogy egy-két villa vagy szálló 
építésével megoldottuk a kérdést egye lőre  
s majd a későbbi nemzedék i szükséghez 
képest újból fog intézkedni, mert egy fürdő 
jövőjét nem emelheti az, ha a nagy közön
ség kényelmetlenül érzi ott magát, évről- 
évie elmaradó/, s az eredmény hova-tovább 
az lesz, hogy a közönség onnan elszokik, 
csak a parancsoló kényszer eseteiben lá
togatja, különben máshol szerez szórakozást 
és üdülést, a mit a mai kényelmes közle
kedési viszonyok mellett számba vehető 
pénzbeli áldozat nélkül megtehet s a sze
gények fürdője a konyhára mit sem hoz.

11a azt látnák, hogy a város egy va
lóban korszerű fejlesztés nagy arányú ter
vezetét készíttetné el. m elynek kere tén  b e lő l 
évröl-évre programúiba vesz és komoly meg-

k „SELMECBÁNYÁI HIRáDÍí" TARCáJ ..
Áldozat,

A „Selmeebányfu fiira !ó“ eredeti tárcája. —

Csengőitek.
Olga hirtelen felugrott a lámpa mellül, hol

atyjának az újságot olvasta föl.
Ki van itt? — Egy oxpress levelet hoztam 

szólt egy hang — Levelet? kérdő Olga s kinyi- 
lotla uz ajtót, átvette, s jó éjszakát kiáltott a 
lerélhorrió ulán.

Kitől van a lóvéi Olga? kőidé az üreg úr, 
bontsd fel gyorsan. Olga a lámpához lépett. Csinos 
magas növésű leány volt, arcát azonban egyálta
lában nem lehetett szépnek mondani, kissé fu! 
in. gas homlok, erősen kidudorodó halantékkal 
duzzadt orr, de szemeiben valami vonzó, meg
nyerő volt s ahoz a kicsiny gyönyörűen metszeti 
ít/.i . egészben véve bájt kölcsönözlek az alaknak 
H --zó fekete, kékesen fénylő haja, egyszerűen 
simára fésülve hátul egy görög csomóba volt tűzve.

Előbb ide-oda lorgalta a levelet, egyszerre 
cLapadl. -i kiesett kezéből a ievél.

— Az istenért mi bajod gyermekem, miért 
p mi bontod fel a levelei; kitől van? kérdő egy
más mán alyja.

„LaciióH felelt a leány — Lacitól! — Té- 
V(,,l-z édesem, mit Írhatna ö ilyen hirtelen?

Igen, igencsak olvasd el alvám; én nem 
bírom, s hangja reszketett.

Bárdy Olga urhölgynrk olvasó az öreg, — 
neked szól fiam, felbontotta s lassú kissé von
lától I hangján olvasni kezdett.

Édes Olgám!
Ma egy hete hivatalomból haza érve kis ! 

fiamat egyedül találtam itthon a cseléddel, s egy 
levelet Íróasztalomon, hol nővéred — nőm — 
értésemre adta, hogy egy katona liszttel meg
szökött — „nem tudom tovább elviselni — Úgy
mond ez életet, mást szeretve oldaladon élni — 
tehát elhagylak.u

Gyermekünkről egy szót se irt. Képzelheti
tek állapotomat, hiszen tudod — tudjátok meny
nyire szerettem Lilát, rabja voltam o nőnek, min
den gyermekes szeszélyét eltűrtem és most . . .

fia el lödnek válni kis Lacikámtól hozzátok 
küldeném, mert nem akarom idegen kezekre bízni 
e gyermek nevelését, de Ó az egyetlen fénysugár 
mostani kedély állapotomban, nélküle cl kellene 
vetni magamtól az élelet — arra kérlek tehát 
édes Olgám szórd.dt. jó atyáddal egy üli jerlek 
el, de azonnal hozzám, segítsetek viselni keresz
temet, kis fiamnak pótolni az anyát igy talán csak 
beléd törődünk valahogy a szomorú valóba.

Az Isten szent nevére kérlek jöjjetek! — 
Olga! Neked nem szabad elhagyni engem,hiszen 
egyszer azt ígérted, hogy soha el nem hagysz, 
semmi nemű bajomban, s bár mit is vétsek ne
ked, nem hagysz el soha.

Tehát jöjj! jöjjetek!
Várunk. Laci és Lacika.
Olga szemeiben tűz égett, szive hevesen do

bogott egész lényé fellázadt már a gondoláira is, 
hogy sógora — ki egykor vőlegénye volt, s kacér 
szebb buga miatt elhagyta - ily merész őt ma
gához hívni — $ még ígéretére figyelmeztetni.

Bárdy leejtette kezéből a levelei az asztalra 
s üres lek in tettel nézett a semmiségbe.

Képtelen voll-e megértenie nagy csapást, 
vagy a fájdalom némiiolta el?

Lila, az ö s az egész család kedvence, a 
szép gyermek okozott neki ilyen szörnyű fájdal
mat, hozott szégyent fejére.

— Légy nyugodt apácskám. — Szegény 
gyermek, szólt nehány pillanat múlva a lábainál 
zsámolyon ülő Olgához, még te vigasztalsz. Kevés 
okod van rá, Lila rossz testvéred volt.

Olga nem szólt semmit.
Oda hajtotta atyja ölébe fejét, az lassan si

mogatta, néha-néha egy könny pergett le hajára. 
Vájjon melyikért hull. azért-e a ki ill üli melletti., 
gyámolóju öreg napjainak, vagy azért a kire min
den reményéi építette, kire szerény jövedelme utolsó 
fillérjeit is szívesen feláldozta — és most igy csa
lódod henne — ki tudja talán, önmaga sem.

Olga iszonyúan vergődött fajdalmában. Ő 
nem tudta a nővért siratni, ö csak elvesztett re
ményeit, ifjú szerelmét siratta, ö reá nem várt 
már semmi az életben, tőle mindent elvettek,
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valósításra kitűz egy-egy részt, lm azt lát- 
nók, hogy e korszerű tervezést megelőzné 
az uj vizfeltárás nagy arányú munkája, mert 
hisz ez az egyetlen alap a fürdő fenmara- 
dására (gondoljuk csak meg, hogy három 
évtized előtt országszerte mily elterjedésre 
talált a hir, hogy a fürdő vize elapadt!) 
s ha az llj feltárás valóban kielégítő ered
ményhez juttatna — akkor szívesen meg
békélnénk a gondolattal, hogy a fürdő házi 
kezelésbe kerüljön s ha biztosak volnánk 
abban, hogy bár kormány támogatással a 
szép s korszerű fejlesztés terheit is meg
tűrjük — akkor csak is ezt választanék. 
De előbb tudnunk kellene az eredményt, a 
forrás víz bőségét, nehogy megépüljenek a 
hatalmas villák s a fürdő gyógyvízben szű
kölködjék épp úgy mint a Selmecbányái 
vízvezeték vízben szűkölködik.

(Az igazság érdekében ki kell emel
nünk, hogy az uj vizfeltárás munkája kis 
arányokban megindult, a viz szaporodott, 
állítólag 2 “'o-kal melegebb is. de távul áll 
attól, mit Zsigmondy fúrása annak idején 
elért napi 1200 nr) bárha vigasztaló Böck 
geológusunk azon biztatása, hogy a mos
tani munkálatok folytatásával napi 2000 mJ 
gyógyvíz is nyerhető.)

Az elmondottakból következik, hogy 
a más viszonyok mellett legmegfelelőbbnek 
tartjuk a fürdő bérire adását és pedig ha 
akad oly vállalkozó különösen részvény- 
társaság. mely hatalmas tőkével saját érde
kében is a fürdő korszerű fejlesztésével 
járó nagyobb pénzügyi terheket megbirja 
— úgy ilyennek esetleg örökbélbe, de 
legalább 50—90 évre igen. helyesei) és 
szívesen bérbe adnék, ehhez is azonban 
hosszú időt igénylő előmunkálat kell s fé
lünk tőle, hogy ba ez előmunkálat ez évről 
elmarad — az csak a sikert s a további 
teendők elvégzésének lehetőségét kockáz
tatná.

hogy azután könnyelműen eldobják. Egész .-tele 
csupa küzdés, g<md. X.-ki nem volt gyermekkora. 
Már mint serdülő leánykának testvéreit kellő gon
dozni, anyjuk halála után — küzdve a níhéz meg
élhetéssel; — s ú mégis mindig szeretettel végezte 
tisztjét különösen a szép kis Lilát meghall anyja 
s az egész család kedvencét kényeztette, becézte.

Alig néhány hó volt életében mikor boldog
ságról beszélhetett, mikor ifjú szive egész mele
gével szereteti s viszont szerettetett!

Azután jóit a csalódás. Az u gyermek, a kit 
eddig mindenki hecézgetett, kinek mindenki ked
vében járt észvehelellenűl ki lépett az éléibe, s 
éppen úgy mint gyermekkorában utána kapott 
minden uj játéknak, mely nem volt az övé s ad- 
dik -irt rimánkodott mig megkapta, hogy meg
írni v rózsás ujjncskáivnl az ócska lom közé dobja. 
Most is uj után vágyott, a másé után csakhogy 
ez az uj most ember volt a kit más szereteti, s 
hogy az a más éppen Olga az ö nővéré volt. 
azzal keveset törődött. Talán látta is a fájdalmas 
csügged est, mely nővére egész lényén elömlött, 
de mintha ez még jobban költötte volna fel benne 
a hírvágyat. Olga inil sem szólva lemondott, hi
szen látta, hogy az a lérfi már nem szereti öt 
többé! Ajkáról soha egy panasz nem hallatszott, 
csak arca lett napról-napra halavanyabb s éjje
lenként zokogott.

Azután meg volt az esküvő, elmentek s 6 
magára maradt iú atyjával; búcsúzóul Lilától

Kérjük tehát az intéző köröket, hogy 
Vilinyc fürdő jövőjét illetőleg- már most 
döntsenek, hogy a versenyezni óhajtók a 
fürdő idény legközepéu szerezzenek igaz 
képet a fürdő fejleszthetéséröl, mert egy 
fürdő képe télen nem valami biztató és in
gerlő a vállalkozásra.

Választásimozgalom. Múlt 
számunkban megírtuk, hogy Pulszky Ágost dr. 
országos képviselő, a Selmecbányái kelteszakadt 
szabadelvüpárt egyikének jelöltje mull hó 27-én 
ide érkezeti, hogy a választókkal megismerkedjék. 
Négy napot töltött itt s ez idő alatt egy alkal
mat sem mulasztott cl. s minden kis időt felhasz
nált, hogy a város minden rendű, rangú választói 
megismerjék Őt s ó megismerje ököl. Nemcsak a 
belvárosban, de az összes küluleákban látogatá
sokat teti, fölkeresve pártkülőnbség nélkül a sza
badelvű válaszlök nagy részét, öli Pulszky Ágost 
e tényében nemcsak tisztán udvariasságot látunk, 
de megnyilatkozását látjuk ama őszintén üdvözölt 
uj szellemnek, mely a Széli Kálmán törvényének 
következése. Szabad választás lesz, imb tehát te 
válás..tó, aki eddig szabad akarat nélküli szavazó
gép voltál, s szavaztál meggyőződés nélkül arra 
a sokszor soha nem látóit, nem ismert jelöltre, 
akit a le főnököd, elöljáród, keuyéradód kije
lölt, — most választhatsz szabadon, a saját leg
jobb meggyőződésed, felfogásod szerint, amelyet 
a nyilvános sőt a titkos erőszak ellen is vas- : 
szigorral véd a törvény.

Rogy azonban a le független, jóhiszemű fel
fogásod szerint választhass, ismerned kell azt, 
aki a te bizalmadnak részese óhajt lenni, a meg
ismerkedésnek pedig logigazibb, legjobb módja a 
személyes érintkezés.

Vége van már azoknak az időknek, a mikor 
a képviselők nagy része nem is nézett választói j 
felé s arra sem érdemesítette azokat, hogy be
számolói tartson nekik. Szabad lévén a válasz- 

I lás sok olyan mondalum cserél gazdát, amelyet

még nehány gúnyos szól kapott. „ — Azulán ne 
ne nagyon busulj az uram után, mert az árt a 

| szépségnek, pedig tudhatod, hogy a mai világban 
a szép nők sokkal jobban tetszenek a férfiaknak, j 
Olga elsápadI. torkán akadt a szó.

Apjával soha sem beszéltek erről, mind a 
kellel) csendesen egyezlek meg n hallgatásban, j

A levelek, melyek időszakonként érkeztek, 
lein voltak boldogsággal, űrömmel, neki Olgának 
azonban minden levél végén csak egy rövid ki
mén üdvözlet jutott. Szinleg közonynyel olvasta 
ezeket a levelekéi, csak éjjelenként midőn atyja nyu
godt lélegzése hallatszott ál a nyitott ajtón szo
bájába, gyújtotta meg a gyertyái s újra és újra 
elolvasta a levelet, lélekben mindent átérzeti, élt 
velük, elszenvedő; boldogságukat — talán először 
örült velük bár önmagának se akarla bevallani.
— Gyermekük a kis Laci születésekor, önkény- 
le 1 cmi munkához lálotl, apró ruha nemül ké-szi- 
letl, titokban éjjelenként, hogy azután mintegy 
szégycnüllen dugja el. Bűnösnek érezte magát, 
mert nem kis öcscse szamára készítette, de az 
.0 "  gyermekének.

11a talán szórakozása lett volna, emberek 
köze megy, előbb felejt, de vele született köteles
ségérzete nem engedte öt beteg atyjától távozni,
Az öreg Bárdy 4-d-ban egyik lábát elveszti a csa
tában. a szobát őrizve tengette napjait. Müveit 
fennkölt szellemű ember volt s e vonásokat mind 
örökölte Olga tőle.

eddig a hatalomhoz való kapaszkodás utján sza- 
vazlaloll meg magának sok jelölt.

A Széli törvénye uj, egészséges szellemet 
visz a választásokba, egészségessé teszi a társa
dalmi életet is, mert önérzetesebbé teszi a vá
lás tókat becsesebbé a választói jogot.

Ennek az uj szellemnek hódolt Putszky 
Ágost dr. amikor Selmecbányára jött, hogy köz
vetlen érintkezésbe lépjen a választókkal s a vá
ros közönségével, s ezt az uj szellemet láthatta 
azok részéről akiket ilten megismert.

Párthívei űrömmel, lelkesedéssel s büszke 
önérzettel logadták mint vezérüket, az ellenpárt 
is elismerésre méltó előzékenységgel s sziveség. 
fogadta, mint tudóst s mint az ország egyik leg
tekintélyesebb politikusai. Az az Ízetlen éretlen
ség, a mit Pulszky elutazásakor az ellenpárt egyik 
túlbuzgó Ilivé cselekedett meg, nem vet árnyat a 
partra, csak magára az illetőre.

Tudjuk, hogy úgy Pulszky Ágost dr. mint 
vele jött jó barátja Mikszáth Kálmán a legjobb 
emlékekkel távoztak innen.

Ilt létük alatt úgy a válaszlók mint a nagy 
közönség részéről lelkes ovációk tárgyai voltak. 
Kisiblyén az akadémiai fiatalság fűlövészeti mme- 
pén, Rónán a polgári dalkör közgyűlésen és mu
latságán, az ismerkedési estélyen tüntető meleg
séggel vette körül őket a közönség.

Egyesek lelkesedésükben tulságba is estek, 
mikor a dalkör közgyűlésén a díszkapu lülé „Él- 

' jen Pulszky Ágost képviselőjelölt* feliralu lobo
gót helyeztek. Lapunk más helyén részletesen ki 
van fejtve, hogy e mialt a dalkör vezetősége nem 
vonhalú felelőségre, mert ha az egyesület elnök
sége telette volna ki a lobogót, határozottan hi
bát követett volna el. Ámde ez korántsem képez
het még okot arra, hogy valaki, akármily heves 
Farbnkysta is, kilépjen a dalkörből.

Ennyil mondhatunk általánosságban Pulszky 
Ágost dr. Selmecbányán való fogadtatásáról, ez 
az általános felfogás, ilyen a közhangulat,

*
* *

Pulszky Ágost dr. múlt hó 27-én érkezeit 
Selmecbányára, hol Heine Hugó ügyvéd vendég-

Bárdy mozogni kezdett, Olga felriadt gon
dolataiból hirtelen a régi divata fali órára nézeti. 
Apácskám feküdj le, már nagyon későn van.

Karját nyújtva oda segitelte a mankón járó 
öreget ágyához. Csak tudnék aludni, szólt Bárdy 
sóhajtva. Próbáldd meg atyáin, nyugtasd meg 
magadat. Bárdy egy elvető kézmozdulatot csinált 
— mintha mondotta volna hát <c méri vagy nyug
talan, mért nem nyugtatod meg magadat.

Olga elojtotta a lámpát s lábujhegyen ment 
szobájába.

A hold fénye be világította az egyszerű 
ódon bútorzata szobái, mely gyermekkorra óla 
semmit se változott, csak az egyik ágy lelt éltévé 
most két év elótt mikor Lila férjhez ment, kü- 
lömben minden a régi, ugyanazok a nagy fölél
lek, faragott bútorok keskeny hosszúkás vékony 
lábú asztal, ugyanazok az , gyszerü aranykereiű 
képek függnek a fehérre meszelt laton, az abla
kon Ugyanazok a virágok, minden-minden a régi 
csak ő változott, csak ö belőle leli egy fiatal agg.

Kivette zsebéből azt a levelei, lassan félve 
simította szétj neliogy a papír suhogása feiébresz- 
sze édes atyját s a hold világánál az ablak mélye
désben újra olvasni kezdte.

Most már szabad folyást engedhetett érzel
meinek, most már volt felelet a levél minden 
egyes szavára, melyek homályosan megvilágítva 
kísértetiesen táncoltak szemei előtt.
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szerelő hazának vendége volt. Tiszteletére Heine 
Hugó mint házigazda, több ebédet és vacsorát 
rendezett, Baán Elemér közjegyző, pártelnök pe
dig ebédet adóit, melyeken a párt szervező bi
zottságának tagjai voltak hivatalosak.

Huszonkilencedikén az akadémiai erdészeti 
fölövészoli ünnepélyén vett részt, Ugyanaznap este 
volt az ismerkedési eslély, amelyen 378 válaszló 
jelent meg, A városi vigadó kél nagy termo szűk 
volt a vendégek befogadására s akik későn jöttek 
már nem kaptak helyet. Az estélyen a legkedé
lyesebb hangulat uralkodott, különösen a Pulszky 
Gusztáv pohárköszöntője után, mely felvillanyozta 
a nagy társaságot. Baán Elemér kír. közjegyző 
pártelnök kezdte meg a íelkőszőniők sorát, szívé
lyes meleg hangon üdvözölve Pulszky Ágost dr. 
képviselő jelöltei, kinek zászlója köré lelkesedés
sel csoportosul a választók nagy része, mint az. 
ismerkedési estélyen megjelenteknek nagy száma 
is igazolja.

Szűnni nem akaró éljenzés zúgott fel a 
termekben a beszéd elhangzása után; s éljenzés 
és taps között emelkedett szólásra Pulszky Ágost 
je aki a kővetkező nagy hatású beszédet mondotta.

Tisztelt Uraim!
Azon szives fogadtatás dacára, a melyben 

részesíteni kegyeskedtek s azon meleg . zavak 
mellett is, a melyeket az előttem szóllott párt
elnök ur talán némileg érdemtelenül érdemtelenre 
pazarolt, nem érzem ez idöszerint még magamat 
feljogosítva arra, hogy formális pro gramm beszé
dei mondjak. Éjre ma még nem értek meg a 
politikai viszonyok. Hiszen a létező ország gyű
lésnek is van még munkája s a jövőt illetőleg 
csak akkor kívánok nyilatkozni midőn erre szabad
ságot nyertünk a múltak lezárásával, De bútorsá 
goi veszek magamnak ez alkalommal a pohár- 
köszöntö igénytelen alakjában némely kérdésben 
kilerjeszkedni azon alap elvekre, a melyekben 
tudom hogy önökkel együtt érzek.

Selmec városának a címerét, a mint mind
nyájan tudjuk két kalapács képezi, a mely jel
vénye a bányászoknak, az alapiparnak, a mely 
a városnak lét jogosultságát, felviragozását, a 
Bioiynők tapasztalati tudományát szolgáltatták. 
Nehéz s veszélyes munka a bányászás kivált 
nemes ércre és újabb időben azon általunk elhá- 
riíhatlan baj állott be, hogy a világ gazdasági 
viszonyok következtében e munka terméke az 
ezüst tetemesen veszteit értékében s igy van ez 
az újabb korban a szellem ezüstjével is, a közvéle
ménynyel a mely sokkal olcsóbb lelt mint hajdan. 
De valamint az önök munkájának eredményét .az 
adja meg, hogy az ezüstércből a nemesebb 
aranyat ki olvasztani tudják ugy az állam férfiú 
munkásságának is az a feladata, hogy a közvéle
mény ezüstjéből a meggyőződés szinarnnyát 
válassza ki. E leiadatot jöttem önök közé telje
síteni, reá mutatás állal kiemelni azokat a rendíthe

tetlen alapelveket s meggyőződéseket, a melyek 
a közügy javára irányuló fáradozás legszebb, 
becses s állandó termékeit képezik, és a melyek 
megtartják értéküket akár ha a napi kérdések keze
lésére apró pénzre váltjuk őket, akár megmarad
unk egy tömbben, a mely a világon mindenült 
belérték énéi fogva becses marad. Mert az igaz 
meggyőződés, mint a kultúra, mindenütt kozmo- 
politikus, egyetemes értékű és ennek magaslatára 
kell emelkednünk mielőtt valódi becsünknek elis
merését követelhetnek.

E mellett természetesen küzdeni jöttem 
ide mert minden a mi drága csak küzdelemnek 
lehet az ára és hogy az Írás szavaival éljek 
„Nem békét hozok ide Önök közé, hanem karddal 
jöttem készen az ütközetre*. Nem mintha a 
békét nem tartanók a legfőbb földi javak egyiké
nek. Minden háborúnak, minden versengésnek a 
végcélja csakis a békés nyugalom lehel, de ez 
ne legyen a poshadt ló bűzös tükrének nyugalma, 
hanem legyen az erdő nyugalma, a mely árnyékol 
s enyhet úd, de csak ugy, hogy ha a lombozatot 
folytonosan friss szellő járja át. az az tápláló, 
felújító légáramlat, a mely ha teljesen megszűn
nék, magának az erdőnek növekvése, fejlődése 
okvetotlenül elcsenevészednek.

Tudom igen jól, hogy e város közönségé
nek érdeke, minthogy kulturális s magas szivvo- 
nalu érdekek, ősszetüzödnek az ország érdekeivel, 
azokkat a melyeket a kormányzat élére állított 
férfiak ss!l?m előtt tartanak és hogy ez a város 
lét feltételénél fogva kormánypárti. Ez egy újabb 
érintkezési pont közöttünk.

Én is régóta kormánypárti voltam, az vagyok 
ma is s nem is rőstelem ennek nyílt hirdetését. 
Gyakran szemembe vetették pályámon a mameluk 
gúny szót.

Nem látok benne sértést. Nem pedig azért, 
mivel természetes, hogy az oly ember, ki évek 
hosszú során elméletileg foglalkozott az állam s 
társadalom feladataival, a ki az európai irodal
mat és általános viszonyokat ősmeri, a ki gya
korlatilag is látta alkalmazni azon intézkedéseket 
a melyek hazánk épségére s más kultur nemze
tekkel való egyenlő magaslatra vezetésére szük
ségesek : az irányadó tekinteteiben egyetért azok
kal a kik, mivel a legmagasabb polcra vannak 
helyezve egyszersmind széles áttekintéssel bírnak 
s az ország előnyére intézett törekvésekkel foly
vást szem előtt tartják nemcsak az elérendő célt 
hanem egyszersmind a veszélyeket is, a melyek 
a meglévőt is fenyegetik. Kormánypárti vagyok 
tehát Önökkel együtt s kormánypárti azért is, s 
első sorban azért — mivel a kormány megteste
sülése a szabadelvüségnek, a szubadelvüpárt szel
lemnek — azon valódi szabadelvüségnek a mely 
mindenkinek módot, akar nyújtani, hogy tehetsé
geit érvényesítse s kifejthesse, a mely minden 
egyesnek biztosítja saját szerzeménye megóvását, 
munkája jogos bérét, a mely feltétlenül tisztelet

ben tartja az egyesek őszinte meggyőződését és 
a polgárok nyílt hozzájárulásából meríti az ország 
erejét. Nem ismerünk el o tekintetben osztály és 
felekezeti különbséget. Nem ismerjük el, hogy 
egyik nagyobb jogú polgára legyen az államnak 
az országnak és a törvény több jogot szolgáltas
son kezére azért, mivel gazdagabb, azért mivel 
régebben érvényre emelkedett család sarja azért 
mivel egy vagy más nyelvet beszól s egy vagy 
más hitet vall. Nem Uraim! akár mi legyen az 
egyes ember állapota egyenlő alkalmakat kell 
mindenkinek nyújtani egyenlő mértékkel keli 
mérni, az az hogy egy korlátozással.

A modern korban tudjuk és tapasztaljuk, 
hogy nem a kevés szánni száz ezrekkel s milliók
kal bírok hozzájárulásából meríti az állam főerejét, 
hanem hogy a milliónyi szegény munkás polgárok 
fillérenként s krajcáronkint lévő hozzájárulása és 
közreműködése teremti meg az államkőlUégvetés 
száz millióit, hogy az egyeseknek egyenértékű vér 
áldozata s önfeláldozása szükséges a százezernyi 
seregek fenntartásához a melyek a haza bizton
ságára, tekintélyére s erejére nélkülözhetetlenek. 
Ennélfogva az állam kötelessége a gyengékről, 
elnyomottakról gondoskodni azon értelemben, hogy 
pártolja szabadságukat s megteremti részükre azon 
külfoltételeket a melyek mellett a társadalom mü
vében részt vehetnek.

Ez a demokratái ugy mint mi értjük s ez 
egyszersmind a társadalmi igazság, az az igazság 
a mely a birodalomnak alapját képezi midőn min
den egyest kötelességének teljesítésére feljogosít.

Tehát a szabadelvüségből, a demokratából, 
a társadalmi igazság közös eszményéből indulunk 
ki s abban találkozunk a kormánynyal is. De abból 
hogy kormánypártiak vagyunk nem következik, 
hogy vakon meghajoljunk a felsőbbség minden 
egyes talán rosszul sejtett óhaja v. kívánsága 
előtt. — Nem — a támogatás csak azoktól s 
annyiban bir értékkel a kik és a. mennyiben azok 
a támadás esetén veszélyesek lehetnek és az ilyen 
kiváló városnak, az ilyen régi polgárságnak okve- 
tetlon hivatása, hogy megmutassa, hogy önállóan 
tudd gondolkozni és tudja ki választani azt a kit 
nevének és az általános érdekeknek képvisolésével 
megbíz, a melleit természetesen hogy biztosítja 
magát, hogy minden lényeges ponton nézetei és 
a választók irányzata között teljes öszhang lé
tesüljön.

A kormány is annyival nagy mb tisztelettel 
é* tekintettel lesz Selmecbánya város polgárai 
iránt, minél önállóbban nyilatkozik s minél lüg- 
gellenehb és megállapodotlabb grogrammu férfiút 
küldőit az országgyűlésre, valamint hogy mond
hatom, hogy kormány és párt sokkal nagyobb 
tekintettel van azok iránt, akik néha nem átalják 
kellemetlen igazságokat is mondani, vagy a kikkel 
szemben nehéz percekben múlhatatlanul megbiz- 
halik. Ezeknek ajkáról az igen ugy mint a nem

Tehát most szükséged van leám, suttogta 
elkeseredett, hangon a leány, hogy legyek anyja 
gyermekednek és segítsem viselni keresztedet. Hát 
nekem ki segített, engem ki vigasztalt. Próbáld 
meg Te is, mit tesz az elhagyatni Imllenül attól 
a kit szeretünk, a ki mindenünk.

Én — soha sem megyek — nem nem. Ijedten 
hallgatott el hangosan beszélt izgatottságában s 
apja talán fel, is ébredt — semmi nesz, csak 
mintha a leikéből jönne fel egy hang szemre
hányóan beszélve, soha ? hát ez az a szeretet a 
mií „ő“ iránta ereztél, a mely csak addig tart a 
mig viszont szeretteid. Hát nem tudod, hogy 
a szerelem mert le kelleti mondania, ha igazi 
szerelem volt, nem szűnik, azt hiszed Te nem 
Vvy u rosszabbik ha most hagyod el öt, mikor 
szenved, mikor szüksége van reád? akkor nem 
szereled és nem is szeretted soha.

— Nem, nem szeretem öt, hogy szerettem 
°l Isten a tanúm, de most gyűlölöm szól1 a leány.

Nem igaz, felelt rá az a másik hang.
Avagy, mért öleled minden éjjel szivedhez 

képéi. mért áztatod könnyeiddel, árasztod el 
csókjaiddal, mért nyújtod léié álmodban ölelő 
karjaidat . . .

II-»gy azután ijedten kapjam vissza, undor- 
ra' teljes tekintetei vetve-rá feleselt a leány, — 
üh nem nem. én nem szerelem.

De szereled, te csak küzdesz még e szere

tet ellen, pedig hiába, küzdelmedet még nem 
követi a feledés.

-- De hát mért kinzasz, szólt csügged len 
a leány, ki vagy te? miért bántasz ha látod, 
hogy igy van.

Én jobbik eszed vagyok s megakarlak győzni, 
hogy menni kötelességed.

Menni ? folytató gúnyosan a leány, hogy 
meglegyek alázva, hogy a miről hallgatnak ajkaim 
elárulja szám — őrült szerelmemet? — akkor, 
midőn ő azt a másikat siratja — meghalnék, j

Meghalni? — Ne félj le ettől, az emberi 
szív sokai, végtelent elbír szenvedni; mikor leros
kad egy kin alatt jön a másik, a nagyobb s ez 
igy megy, inig végre beáll a csend, az a sem
mit sem tudó, — érző apalhia — a vég.

Mindenki küzd, csak a módban van külömb- 
ség, s az okban, a végeredményben soha —-; de 
bízni kell, s nem csüggedni dacolni a viharral a 
moly lelkűnkben dúl . . . Eleget dacoltam küz
döttem szólt közbe Olga, tov bb nem bírom, 
nem akarom hordani e terhet.

Nem akarom, nem bírom, — s azt hiszed 
ha elrohansz előle, megmenekülsz tőle? Tévedsz. 
Sokkal jobb neki rontani, megzabolázni és ha 
máskép nincs, meg kell szokni.

Hiszen az nem is lesz olyan nehéz neked | 
te tudod mi a szenvedés s igy vigaszt is nyújt- '

hatsz, te ki olyan kitartással tudod ápolni a testi 
beteget, jó atyádat, nem tudnád e ót ápolni kinek 
lelke beteg, őt kinek oda akartad magad egészen 
adni, most nem tudnád ezt az áldozatot meghozni. 
Talán ő is megbünhüdötl érte, amit tett s le 
nem akarod neki béke jobbodat nyújtani. Hát 
hol ilt a nemesség, hol ill a jóság, szelídség? 
Nem tudnád azt a gyermeket felnevelni, kinek 
atyja volt mindened, szerelmed első és utolsó 
tárgya . . . .  Ne szólj semmit hiszen tudom, hogy 
szereted az ö gyermekéi. Vagy miért készítetted 
neki azt a sok szép holmit, a kis fejkötőket, ruhács
kákat, miért dolgoztál éjjeleket.? Kívánta ezt 
tőled valaki? Nem, ugy-e — csak szerelmed.

Ez ellen, ismétlem hiába küzdesz, s azért 
csak kövessed tanácsát.

Neked csak jót s nemeset sugal — s tovább 
beszélt a hang — Olga mind kevesebbet tudott 
felelni, érvei mindig kisebbekké tőrpültck, lassan- 
lassan elcsendesültek, semmivé lőnek.

A hold tényét a hajnal pírja váltotta fel, s 
olt találta Olgát a nagy koffer elölt csomagolva.

Midőn atyja felébredt oda térdelt ágya elé 
s csak annyit suttogott könnyek között; Menjünk!

Bárdy szeme felvillant a titkos örömtől s 
magához ölelve gyermekét mondd: Ezt vártam 
Tőién!
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teljes s végleges erejűek. Mig az, a ki se igent 
se nemet nem szeret mondani > kőiül tekintő 
etővigyázattal inkább menti távoliét által saját 
bőrét mint teljesíti akár az országgyűlésen akar 
kerületében a képviselő irányadó vezető kólc- j 
lességeit, természetesen kisebb tekintélyű.

Mint a szabadelvű pártnak renditbetlen tagjai 
békességben de férfias öntudattal és mindig harcra 
készen akarunk lehal az országos ügyek intézé
sében résztvenni. És itt Ü városban annal inkább 
megőrizhetjük a higgadt férfiú nyűgöd.-agat mivel 
egv hosszú s dicsőség teljes hagyománynak va
gyunk letéteményesei. Magyarország vidéki vá
rosai közöl kevésnek jutott az a szerencse, hogy 
ősi európai színvonalra emelkedett todonuinyos- 
ságnak legyen n fészke. Selmec a bányászat terén 
s azon tudományok terén, a melyek annak elmé
letét képezik nem csak ez országban, hanem ha
tárain túl is régóta első helyet loglalt el és ezen
kívül intézetei által mar régen, ha nem is szivévé, 
de egyik lényeges ütőerévé vált hazánk művelt
ségének, a melyen keresztül a tudomány és haza- 
fiság gazdag vére omlott át a végekbe.

Annál gondosabban kell megőriznünk ezen 
hagyományt, annál tüzetesebben fejleszteni az it
teni tanintézeteket, mivel nemzetiségi tekintetben 
is a magyarság védbástyájál képezik, és e tekin
tetben szűk keblüeknek kell mondanom azok (el
fogását, a kik a létező intézeteket újaknak ver
senyétől, vagy teljesen ki nem fejlesztőiteknek ki 
alapításától téltik. Nem Uraim ! Nincsen mit félni 
bármily magában jól megállapodott s erős nem
zedéket nevelő iskolának mástól, megjegyzem 
ezenkívül, hogy c téren sem ismerjük el bárminő 
felekezeti szemp nt jogosultságát ,Quod uni jus- 
tum, altéi i aequum".

A mi helyes a lyceumra az nem lehet hely
telen a gymnasiumra se. Itt is csak a haladást 
biztosiló egyenlőséget követeljük, azt akarjuk ér
vényesíteni. Mig a leányiskolák terén gondoskod
nunk kell a vallási alapítványok sereimé nélkül 
azok létfeltételéiről, azok let feltételeinek megóvá
sáról. A nőnevelés lonlos jelentőségét eppen Sül
ni eevn legjobban tudjuk méltányolni, mint egy
szersmind a hazafias irány egyik legjelentékenyebb 
eszközéi.

S ime Uraim '. végére értem hosszúra nyúlt 
felszólalásomnak s csak egy pár szavam van t 
hátra személyes viszonyaink tisztázása tekinteté- 
bői. Harminc éve működöm immár a politikai j 
pályán s bar sok meglámadtatásban részesültem, 
talán mégis elmondhatom, nem egészen dicste
lenül.

Mikor Önök a jövő képviselőséget nekem 
felajánlották, egy nyugodt, biztos madatuinnak 
voltam birtokában és fontolóra kellett vennem, 
hogy reá bízzam e olyanokra, a kikkel csak ak
kor ismerkedtem meg, oly közönségre a mely Ivei 
eddig érintkezésben nem voltam, politikai létemet 
s jóvúmet. De azután meggondoltam, hogy itt [ 
reális,jnindenekíelell reális lérfiak laknak, azzá 
teszi Önöket mindennapi foglalkozásuk s kenye
rük, azzá a bányászat munkája, a mely szédelgést 
nem tűr. mert az é»c kemény és a ki azt fejteni 
akarja, annak erejét teljes lélekkel kell munkára 
fordítani, a főid omlal.ig es a ki alatta munkál
kodik annak biztosan kell tudni, Ivogy jól van 
megszerkesztve a tárná meg az akna, e foglalko
zásában nem szód eléghet, mert maga esnék annak 
áldozatul.

Ily légkörben megacélozolI férfiak között ál- 
ván tudtam, hogy ha kezet adnak nekem egész , 
emberekre szám ilha tok

E mellett kérdést intéztem pártunk vezé
réhez is és azon hizlalást nyertem, hogy itteni 
fellépésemet szívesen látja, mert szívesen fogadja 
a part és a kormány az oly képviselőt a kinek 
kerületi érdekei se Kerülnek soha ellentétbe a 
nagy országos érdekekkel, s ennek folytán szívesen 
állok szolgálatukra s poharamat emelem Selmec
bánya jövőjére, a mily reményiem ép oly dics- 
teljes lesz, mint a minő fényes a múltja é.-> a mely 
az ország előluiladásáboz méltán hozzájárul saját 
megmá$itha11an szavával.

E beszéd gyújtó hatású volt. Sokszor per 
eekig tarló éljenzés és taps szakította meg A 
beszéd végén az általános lelkesedés még azokat 
is elragadta, akik magyarul nem tudván nem 
értet!ék a beszédet. A lelkesedésnek ily hatalmas 
kitörését nem lát a még az öreg vigadó. Pulszky 
beszédjét Vojtás Mátyás tanár tolmácsolta a lót 
nyelvű választóknak. Lestvánszky József mészáros- 
mester tartott ezután talpraesett beszédet, a pol

gárság öröméi fejezve ki azon, lingv Pulszky 
Ágost szives volt elvállalni a párt jelölesét.

Az estélyről a következő távirattal üdvözöl
ték Széli Kálmán miniszlerelnököt:

Széli Kálmán uiini»ztoielnök ón agy mól (óságának
Budapest.

A Pulszky Ágost képvisolöielöltiink tiszteletére rende
zett ismerkedési estélyen résztvevő négyszáz szabadelvű vá
lasztó nevében lelkesen üdvözöljük Nagyméltóságodftt mint 
szeretett kazánk kormányának elnökét és az ország szabad
elvű pártjának vezérét. Lelkesedéssel fogjuk támogatni Nagy- 
méltóságodat azon nehéz feladatok teljesítésében, amelyekben 
& sikert csakis szeretett Miniszterelnökünk fényes tehetsé
geitől várjuk

BAÁN ELEMÉR SZÉL LÁSZLÓ dr.
kir. közjegyző, pútAlnűlt. ügyvéd, pártjegyxfi.

A miniszterelnök ez üdvözlésre másnap a 
következő választ küldötte.

Baan Elemér pártelnök urnák
Selmecbányán.

(►szinte örömmel és megelégedéssel vettem meleghangú 
táviratukat, amelyben engem üdvözölni és további támoga
tásukról biztosítani szivesk-illek. Fogadják legmelegebb há
l á m a t .

SZÉLE,

A dalkör közgyűlésé.
A Selmecbányái polgári dal- és zenekor 

folyó évi közgyűlését folyó évi junius hó 30-án 
Rónán a Róza szállóban nagy számú közönség 
jelöniéi ében tartotta meg.

Szituval József elnök akadályoztatása miatt 
Állmaim Imre a lel nők nyitotta meg a közgyűlést 
és előadta az egylet múlt évi működéséről szóló 
jelentését, melyből kiemeljük, hogy az egyleti ta
gok száma 11-el szaporodott és Bachraty József' 
karmesternek buzgó fáradó zásáért köszönet sza
vaztatott.

A koncert zongora beszerzése ügyében a ! 
további tárgyalások ejtendők meg és a jövő köz
gyűlésnek jelentés teendő.

Knezovits Adolf egyL pénztáros clőter'esz- 
tésére megállapitlatotl, hogy az egylet mull évi j
bevétele .  1248 K 40 f 1
ki Mása .   1262 „ 85 „ [
volt; annál fogva . . . . . .  14 K 45 f
hiány mutatkozott, mely a folyó bevételekből lesz | 
fed ezen dö.

Az egylet vagyona betétkönyvben 999 K 12 f 
A jövő évi költségelőirányzat következőleg álla
píttatott meg: szükséglet . . . .  877 K 45 f

fedezet . . . .  840 „ — „
ennélfogva...............................37 K 45 í
hiány mutatkozik, mely a jelenlegi zongora bérbe
adásából lesz fedezhető.

Tisztikar egyhangúlag a régi választatott 
meg. A választmány Lilassy Béla taggal pótoltatott.

Az indítványok során Királv Ernő v. tag 
s volt karmester figyelmeztette a közgyűlést, hogy 
a vendégek üdvözletére felállított díszkapu hom
lokzatán ezen felirat olvasható: , Éljen Pulszky 
Ágost Selmecbányái képviselőjelölt." Miulán pe
dig a polg. dal- és zeneköt* nem polilikai egylet, 
az ilyen politikái tüntet és számba menő feliratok 
ellen az egylet érdekében óvást emel. Ezen fel
szólalásra Állmaim Imre alelnök kijelentette, 
hogy az egyesületnek célja a dal- és zene knlti 
válása s ezen feladatának teljesítésében nem ké
pez válaszfalat sem politikai meggyőződés, sem 
vallásfelekezeti vagy egyéb különbség, azért az 
egyesület a közgyűléssel egybekötött mulatságot 
minden politikai vonatkozás nélkül rendezte, 
melyre mint egyébkor is örömest lát mindenkit, 
ki a dalnak és zenének barátja. Pulszky Ágostont 
ép úgy szívélyesen üdvözli, mint a város ország- 
gyűlési képviselőjét, Fnrbaky Istvánt. A diszkapu 
feliratából az elnökségnek előzetesen tudomása 
nem volt, utólag pedig az alelnök megtudta, hogy 
nem egyesületi tagoknak müve; miért is az egye
sület azért a felelősséget nem vállalja magara.
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Az elnök e kijelentésében úgy Király Ernő 
val tag. mint az egész közgyűlés is megnyugodott.

Miután több indítvány nem tétetett a köz
gyűlés az alelnök élto'ésével borekcsztctetl.

A Selmecbányái rk. kántoi kurzusról.
Az ős-régi liturgikus egyházi ének, miután 

nem részesült a magasztosságának megfelelő gon
dos ápolásban, az idők folyamán lassankint elfa
jult, és fönséges, komoly, áhítatra gerjesztő vol
tából ki lett vetkőzlelve és egy kovésbbé egyhá
záig jcllegüvel tölcséréivé. Jó darab földet kellene 
ma bejárnunk, mig valódi, az egyház magasztos 
lykirgiájával szoros összefüggésben lévő, az isieni - 
tisztelet komoly és fönséges voltához méltó szi
gorú értelemben vett lyturgikus énekel hallhat
nánk. Ma nemcsak faluhelyen, hanem városokban 
sőt sajnos püspöki székhelyeken is nem egy 
esetben érzelgö szövegű nyakatokért és külön
féle skálákon fulkározó melodiáju ének a 
divatos. — Mig a valódi, szigorúan lyturgiális 
ének, mely rhngnsz!ossága és komoly, fönséges 
voltánál fogva kellő készültséggel, gyakorlat és 
hatással előadva képes az ájtalóskodó közönség 
szivét-lelkét az áhítat szárnyain Istenhez a magasba 
emelni ismeretlen idegenné lelt otthonában az 
egyházban. Soha sem felejtem el azt az éneket 
melyet tavaly a nemzeti zarándoklatnak pápai 
fogadása alkalmával Rómában az olaszoktól és a 
németektől hallottam énekelni. Az magasztos 
és áhítatra gerjesztő meghatóan szép ének volt. 
Ha az említetlek otthon is oly precíze és fönsé
ges szépen énekelnek, akkor énekük Istent dicső
ítő én *knek nevezhető s méltó a templomba. 
Ellenben a mi templomi énekeink és előadásuk 
sokszor bár mi egyéb, csak nem templomi. A 
fület csiklandozza, talán gyönyörködteti is, de 
ami főcélja lenne, a szivet nem tölti meg Isién 
irá.’i ti állítal és hála magasztos érzelmeivel, hanem 
hidegen, üresen hagyja.

Az említett sajnos állapotok megszüntetése 
és a lyturgikus éneknek a templomokba való 
jogos visszahelyezése végeit alakult hazánkban 
németországi mintára a „Ceciliánus* egylet. Célja 
az egyletnek igen szép mint azt az előre bocsá
tottakból láthattuk, de végtelenül nagy a küzdelme. 
Azonban azok az ideális lelkületű egyházi és 
világi szakférfiak, kik a Cecil egyletnek az egyházi 
zene és ének reformját tűzték ki nemes céljául, 

j áthatva ügyük szentségétől nem törődnek a gáncs- 
í csal. melylvel majd minden oldalról találkoznak, 

hanem Isten döcsőségél tartva szem elölt nehezen 
; és lassan de biztosan haladnak kitűzött céljuk 

télé. És miután nagy kitartással és vaskövelke- 
I zelességgel minden nagyobb zaj elkerülésével 

némileg már előkészítet lék a „Geciliánus" eszmék 
befogadására a talajt, kiléplek a nyilvánosság 
terére, isten nagyobb dicsőségéi, az egyházi ének 

; tisztaságát célzó mozgalmukba immár bevonják 
azokat a férfiakat is, kik első sorban vannak 

i hivatva a lyturgikus éneknek a nép zömével való 
megismertei ősére és népszerűsítésére. E hivatott 

; férfiak pedig a lyturgiális énekkel rokonszenvező 
kanlorlanitók E kánlortanitók részére, miulán 

j tudva levő dolog, hogy az egyh, lylurg. ének és 
, zene a képezdei zene-ének oktatásnak csak mos

toha gyermekei, egy kis buzdításul, a lyturgiális 
egyházi énekért szive nemességével lelkesedő 
bélabányai plébános Hidvéghy Árpád kezdemé
nyezése, Bachraty és Cicka urak segítségével a 
Geciliánus egylet beleegyezésével és erkölcsi támo
gatásával, a kiváló zenei müérzékkel bíró és 
vendégszereletéről messze földön híres Selmec
bányára kántorpóttanfolyamot hirdetett július 2*ara

A pót lan folyamra megjelent 40-uél több ta
ni ló Veszprém, Bars, Hont, Nyílra, Árva, Komá
rom, Soprony, Győr és Pozsonymegyékből. A pöt- 

I tanfolyam előadói Magyarország legkiválóbb és 
leghivatottabb Geciliánus egyház zenészei: Korács 
Sándor dr. temesvári theologiai tanár, Kersch
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Ferenc esztergomi föszékes egyházi karnagy és 
Glatt Ignác pápai kamarás, pécsi székes egyházi 
karnagy.

Az előadások „Vnni Sancte*1-val jul. 2-án 
korhieii kezdődlek s mindennap tartottak reggel 
B-tűi */, 1-ig ^  d. u. 1  ̂3—7-ig.

Mozoghik pedik e hármas tárgy körül Dr. 
Kovács az egyh. lyturgialis énekről Kér eh F. az 
egyházi énekek zenésitéséről. és hangzót kötésről, 
Glatt J. pedig a elv ralis énekről. Az előadások 
gyakorlatiak és oly vonzók, érdekesek és figyelem 
lebilincselek, hogy a hallgatók elhallgatnák élve
zettel akár hónapokon ál. Mondhatom, hogy Hid- 
véghy plébános, kinek idc?ája ime testté lön oly í 
szépen és fényes sikerrel bevált, hogy az ered
ményhez méltán gratulálhat magának.

A kurzus hallgatói 2., 3. és 4-én a délutáni 
oktatás illetve 4-én ebed ulán mindjárt meglá
togatták városunk nevezeltességeit. És pedig 2-án 
nz akadémiát, 8-én a városi múzeumot, hol a 
városi levéltáros Richter Ede ur volt szives ka
lauzolni a vendégeket, kik nem győztek eleget 
csodálkozni a város igen szép és véglenül nagy
becsű gazdag levél és mű tárgyairól. 4-én a kál
váriát, bányát és kohót látogatták meg. A bányá
ban Jákó Gyula rn. kir. főmérnök ur. a kohóban 
pedig a kohó tisztviselői voltak szívesek magyará
zattal szolgálni a vendégeknek.

A kurzus vége pénteken d. u. volt a midőn ! 
a résztvevők egy része a legszebb emlékekkel bú
csút vett városunktól. Vajha azok az eszmék me
lyeket az iskolában szerezlek s azok a mindannyi* 
októl hangoztatott s városunk természeti szépse- j 
geinok benyomásai folytán keletkezeti szép em* | 
lékek ugv az egyházra mint városunkra gyomől- 
gyflzök s áldást hozók lennének.

Adja Isten, hogy úgy tegyen.
—ó - y .

Az akadémia fölövészeii ünnepélye.
Az akadémia a folyó évben is, mini rende

sen, junius hó 20-én Péler-Pál napján tartotta 
fölövészeii ünnepélyét a legkedvezőbb időjárás ! 
mellett, s mondhatni, hogy a legkiválóbb sikerrel.
A fölövészeii ünnepély a jelzett napon reggeli 
G ólakor vette kezdetéi, a mikor az erdész aka
démiai hallgatók a hegybányai bányász zenekar 
zenéje mellett felvonullak és a vadászatién taná
rának Csiby Lőrinc in. kir. erdötanácsos akadé
miai tanárnak és Kolossy Imre m. kir. erdész, 
akadémiai tanársegédnek vezetése mellett Kisib- 
lyéro indullak.

A lövészet reggeli 7 órakor vette kezdetét 
a gömblövészetlel. A kitűzött négy' hivatalos dí
jért 28 harmadéves és egy másodéves erdész akad. 
hallgató pályázott. A mesterdíjat, 2 drb. liz ko
ronás aranyat u megfelelő díszlettel Borsiczky 
DUÓ Ili. édes erdész akad. hallgató, az első ál
talános dijat, egy darab tíz koronásáaranyat és 
Öt darab egy koronás ezüstöt a megfelelő disz- 
leitel Korbély Samu III. éves erdész akadémiai 
hallgató, a vadászdijat, egy drb. Liz koronás ara
nyat a megfelelő diszlel lel Kellner Győző HL éves 
erdész akad. hallgató, a második általános dijat 
t' gy drb. ól koronás ezüst a megfelelő díszlettel) 
Maurer Aulai III. erdész akadémiai hallgató nyerted.

A gömblövészet végeztével délelőtt a/4 10 
órakor a céllövészet! verseny vette kezdetét.

Itt hal dij volt kitűzve I. A legtöbb dijat, 
az akadémiai igazgatóság hivatalos diját, az ugy- 
nevezet Király dijat Despot Dániel ez idei főlö- 
vészmester nyerte el. A dij négy darab tiz fran
kos aranyból állott a megfelelő díszlettel. 11. Az 
úgynevezett Lövész-díj Kellner Győző III. erdész 
akad. hallgatónak Ítéltetett oda a legmélyebb lö
vésre (szöglövésre.)

A dij állott két darab tiz koronás aranyból 
a megfelelő díszlettel. Az első általános dijat az 
akadémiai tanári kar diját, 1 darab tiz koronás

aranyai és ót darab egy koronás ezüstöt a meg
felelő díszlettel Dunszt Győző HL éves erdész 
akadémiai hallgató érdemelte ki a legközelebbi 
legtöbb köregységre.

A második általános dijat, egy darab liz 
koronás aranya, a megfelelő díszlettel a legköze
lebbi legmélyebb lövésre Korbély Samu III. éves 
erdész akad. hallgató nyerte el.

A harmadik általános dij hét darab egy ko
ronás ezüst a megfelelő díszlettel a legtöbb fekete 
lövésre Stojanovics Ülés ÍJÍ. éves erdész akad. 
hallgatónak Ítéltetett oda. Az erény, vagy vigasz
diját pedig Petricsok Adolf III. éves akad. hall
gató nyerte évközben tanúsítóit szorgalma és je
les lövészeti eredménye állal.

A dij állott egy darab öt koronás ezüstből 
a megfelelő díszlettel.

Az utolsó dij pedig vagyis a hagymakoszoru 
Főldváry Miksa III. éves erdész akadémiai hall
gató jutalma tett a legtöbb gyeplövésre.

A dijaknak alkalomszerű és általános de
rültséget kellő beszédek kíséretében történt kiosz
tását közős ebéd követte, a melyen 30-an vettek 
részi, ezek közül városunknak itt időző illusztris 
vendége Pulszkv Ágost volt államtitkár orsz. kép
viselő is, a ki különben a céllövészeten is részt 
vett. A lelkes pohárkőszőntők közül, a melyek az 
ebéd alkalmával felhangzónak a következőket em
lítem fel.

Az elsőt a búcsúzó érd. akad. hallgatókra, 
s az akad. ifjúságra általánosságban, Gsiby Lő- 
rincz m. kir, erdőlanácsos, a másodikat az akad. 
tanári karra és vendégekre Despot Dániel l'őlö- 
vészmesler, III. éves erdész akad. hallgató mon
dotta.

A harmadik lelkes és tartalmas beszédet 
Pulszkv Ágost orsz. képviselő tartotta, s éltette 
az akadémiai tanári kart és az akadémiai ifjúsá
got. Marschalkó Gyula szintén az akadémiai tanárt 

I kart, Vadas Jenő akad. tanár szép beszédben

A közös ebédel, a mely délután 4 órakor 
végződött kedélyes táncmulatság követte, s ez 
esti 8 óráig tartott.

A gazdasági munkások segélypénztára,
— Egy kis beszámoló. —

Még csak fölosztendeje annak, hogy az 
Országos Gazdasági Munkás- és Cseléd-segély pénz
tár — ez a legújabb emberbaráti intézmény --  
életbe lépett é> már is fényes bizonyítékát adta 
annak, hogy milyen égető szükség volt nálunk 
ennek a segélypénzlái uak a megalakítására.

Ugyan mi is a célja ennek az intézménynek?
Újra feltesszük ezt a fontos kérdést, mert 

inig ezt nem tudjuk, nem érthetjük meg igazi 
jótékony hatását.

Ennek az emberbaráti intézménynek az a 
célja, hogy a földmives embert, aki napról-napra 
való keresményéből vagyont nem gyűjthet, öreg
sége idejére meghiztositsu afelől, hogy nem irga
lom kenyéren kell tengődnie. Vagy ha baleset 
éri, akkor sem fog sem maga. sem családja nyo
morúságra jutni. Mert a .segélypénztár tagjait vagy 
ezek halála esetén ezek feleségét és gyermekeit 
segélyezi, gyámolitja.

Aki tehát tagja a segélypénztárnak, az nyu
godtan végezi nehéz munkáját, mert nem gyötri 
őt az az örökös gond, hogy mi lesz hitvesével, 
apró gyermekeivel, ha munkabíró karja cllankad 
és a kasza, kapa kiesik kezéből.

A segély pénztár félesztendős működése 
világosan bizonyítja, hogy a föld népét gyakran éri 
olyan baj, mely öt munkaképtelenné leszi és 
gyakran fordulnak elő olyan balesetek, melyek a 
földmivesnép családját őrökre megfosztják a 
kenyérkeresettől.

Még csak hat hónapja, hogy a segélypénz
tár hasznos működését megkezdte és már eme 
rövid idő alatt 203 földmives jutott abba a szo
morú helyzetbe, hogy jótéteményét kénytelen volt 
igénybe venni. A segélypénzlár minden egyes 
esetben gyorsan gondoskodott a bajba jutott 
ember gyógykezeléséről és anyagi támogatásáról, 
hogy betegsége ideje alatt ne legyen kénytelen 
családjával együtt az irgalom kenyéren tengődni.

A beállott baleset 14 földmi velőt megölt. 
Mind p 14 esetben a család a legnagyobb nyo
morban maradt hátra. A segélypénztár központi 
igazgatósága sürgősen intézte el az özvegyek 
kérelmét és minden egyes esetben 400—400 
koronát szolgáltatott ál a nyomorral küzdő csa
ládnak

Az Országos Gazdasági Munkás- és Cseléd
segélypénztár 1901 évi január hónap óta baleset 
miatt való halál esetében a következők csaladjá
nak adott 400—4U0 korona segélyt:

1. Csirke Mátyás. Tápitó-Szele. A tehén 
úgy megrugta, hogy hasában belső vérzést kapott.

2. György András, Tápiló-Györgye. Fegyvere 
véletlenül elsült, úgy, hogy a golyó szivébe fúródott.

3. Kán János. Szemcse Csehi. Pinceásás 
közben a föld reászakndt.

4. B a z s ó  János, Szend. Szalmásszekérről 
egy kerítésre esett, melynek lécei a hasába fúródtak.

5. Szalui János, Papa. Az éld ült pajtakapu 
agyonütötte.

G. Kovács Péter, Kis-Récc. Meggyilkolták.
7. Kovács Imre, Nádudvar. Gabonával meg

rakott szekérről lebukott, a kerekek kereszted 
mentek rajta.

8. Sípos Balázs, Sulvmos. Az erdőben agyon
lőve találtak.

9. Bogdán Sándor, Felső-Józsa. Megfulladt.
10. Sági Menyhért, Gic. A rudba beakadt lő 

hasba rúgta, úgy, hogy szörnyet halt.
11. Doboz István, Mezőhegyes. A gépszij 

elkapta és agyonzuzla.
12. Gélétei László, Kőkényesd. Orozva fejbe 

ütötték.
13. Bauer Ferenc, M.*Polány. A gőzcséplő

gép agyonzuzla.
14. Sándor J ó z s e f Pthiügy. Munkaközben 

a ló agyonrugta.
Ezek a számok világosan beszélnek és egy- 

lől-egyik hangosan hirdetik ennek az emberbaráti 
intézménynek szükséges voltat.

Világosan látható ezekből a számokból, hogy 
a segélypénztár rövid fennállása óta is már ;-ok 
szerencsétlen embert menteit meg a koldusbottól 

| és számos özvegyet mentett meg a kétségbeeséstől.
Ez az einborbaráti működés buzdította 

bizonynyal arra a föpászlorokat, főrendeket, nagy- 
birtokosokat. az emberbaráli intézeteket, a vár
megyékét és községeket, hogy olyan nagy szám
ban csoportosuljanak a segélypénztár alapitó 
tagjai sorába. És bizonynyal ez az oka annak is, 
hogy Felséges királyunk is annyi jóakarattal visel
tetik azon intézmény iránt, mely kizárólag a föld 
népének isi ápolását és támogatását tűzte ki célul.

Levél*
Kedves Szerkesztő Barátom!

Felhívásodnak, hogy a mi pártunk ne az 
utcán, hanem lapodban nyilvánítsa véleményét, 
szívesen teszek eleget.

De múltkor ez nem volt lehetséges.
Mert lapod csak június 30-án, illetőleg 29-én 

jelenvén meg, nem várhattuk meg ezen termi
nust. Dr. Pulszkv Ágost ur megérkezése ugyanis 
junius 27-éré lévén hirdetve, nekünk már ezen 
napot megelőzőleg kellett irányítanunk párt hí
veink maguktarlását ezen eseménynyel szemben, 
a mi a junius 26-án kiadott plakát nélkül nem 
lett volna lehetséges. És különben is eddigi állás- 
foglalásod folytán nem lehettünk biztosivá a felöl 
hogy fognád-e közölni a mi pártunk közlemé
nyeit.

Ha ezen feltevésünk leves volt, bocsáss meg.
Szívesen megígérem, hogy ezután értesíteni 

foglak pártunknak a közérdeket érintő ügyeiről. 
De ezt egyrészt attól teszem függővé, hogy közle
ményeimet úgy adják, amint azokat megírom, 
másrészt attól, hogy jobban fogsz ügyelni egyes 
kifejezéseidre, nehogy ezek megint kétséget tá- 
rnaszszanak bennünk részrehajlallanságod felöl.

Örömmel ismerem el különben, hogy a ki
fejezés megválasztásában már a múlt számban is 
találtam némi helyesebb irányzatot. Mert Pulszkyt 
nem nevezed már a Selmecbányái szabadelvű-párt 
képviselőjelöltjének, hanem Selmecbányái szabad-

* Válasz, helyszűke miatt a jövö számban, Szerk.
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elvű párti képviselőjelöltnek. De még helyesebb 
volna mindig a „szabadelvű Pulszky-féle párt* 
elnevezést használnod, mert az előbbi azon olva
sóban, ki más véleményt nem hallhat, még is csak 
kétséget támaszthat, hogy nincs-e nekünk egy 
másik képviselőjelöltünk is, a ki nem — szabad- 
elvüpárti.

Hogy soraimhoz megjegyzéseket fűzhessél 
az természetesen szerkesztői jogod. De hogy ev
vel szemben én, mint a szabadelvű Farbaky-párt 
elnöke, szinte fentartom azon jogomat, hogy sür
gősség esetén véleményemet plakáton is elmond
hassam, hasonló képpen természetesnek fogod 
találni.

Tárgyaljuk csak a mi pártviszonyainkat 
egészen részrehajlatlanu! a te lapodban, s akkor 
nem lesz szükségünk egy második orgánumra, 
melynek fentarlása polgárságunkra újra csak feles
leges terhet róna, s a melynek megindítása tár
sadalmi békés együttműködésünket könnyen ve
szélyeztethetné.

Kérve ezen levelem közléséi lapod vasár
napi számában, maradok

Selmecbányán, 1901. julius 5-én
régi hűk munkatársad 

Király Ernő.

h í r e k .

— Személyi hírek. Koburg Klementina 
hercegnő a bolgár fejedelem négy kis gyermekével 
folyó hó 5-án különvonatlal ideérkezett s Selmec
bányán át Szenl-Antalba utazott. A hercegnő 
nagy kísérettel jőtl, mivel Szent-Antalban huza- ; 
mosabb ideig fog tartózkodni. — líoburg Kiilöp : 
herceg e hó 4*én egy heti Szent-Antalban való i 
tartózkodás után elutazott. — Sstancsag Miklós i 
főjegyző, aki őt hónapig súlyos beteg volt, beteg
ségéből fölepült s e hó elején elfoglalta hiva
talát.

— Kögyülés. A törvényhatósági bizottság 
e havi rendes közgyűlését jövő kedden tartja. A 
gyűlésen Lits Gyula főispán fog elnökölni. A gyű
lés tárgysorozatát lapunk hivatalos részében hozzuk.

— Orgona felszentelési ünnep. Lélekemelő 
szép ünnepély folyt le múlt hó 29-én, Szent- 
Pcter és Pál napján a Szent-Katalin templomban.
A templom újonnan beszerzett és felállított gyö
nyörű nagy orgonájának felszentelési ünnepéi tar
tották a katholikiis hívek, s ünnepükben részt 
vett valláskülönbség nélkül a város egész közön
sége. Az ünnepi beszédet Podhragyay Pál prépost- 
plébános tartotta, beszővón beszédjébe a Szenl- 
Katalin templomnak történetét. Az isteni tisztele
tet szintén ő celebrálta fényes segédlettel.

— Egyházmegyei közgyűlés. A nagyhonti 
ág. hitv. evang. egyházmegye mull csütörtökön 
tartotta rendes évi közgyűlését. A gyűlésen Lasz- 
káry Pál világi és Hftndl Vilmos egyházi elnök 
elnököltek s igen számosán vetlek részt az egy
házmegyei lelkészek közül.

— Lits főispán Szent-Antalban. Lits Gyula 
főispán múlt héten szerdán Szent-Antalban vök 
s Koburg Fülöp hercegnél tisztelgett.

— Áthelyezés. A földmivelésügyi miniszter 
folyó évi junius hó 21-én kelt rendeletével Kolossy 
Imre és Spettmann János m, kir. erdészeket, a 
kik az akadémiához ez ideig tanársegédi minő
ségben szolgálni tételre be voltak osztva, vissza- I 
helyezte a külső erdészeti szolgálatba. Kolossy j 
Imre m. kir. erdész szulgálaltételre a beszterce- í 
banyai ni. kir. erdőigazgatósághoz, Spettmann ! 
János m. kir. erdész pedig a kolozsvári erdő- ,
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igazgatósághoz helyeztetett át. Kolossy Imre egy
idejűleg a besztercebányai erdészeti építészmérnöki 
teendők vezetésével bízatott még.

— Városunk szülöttjének kitüntetése. Csak 
nem rég olvastuk a lapokban, hogy városunk egy 
jeles szülöttét a második spanyol tudós társaság 
kitüntette, tagjául választván meg őt. Értjük ez 
alatt jeles tudósunkat Körösi Albin fővárosi ke
gyesrendi tanárt. A minap az ipolysági törvény- 
széki bírói székből a nagyváradi jogakadémia tan
székébe helyeztetett felsőbb elismerésből Ágoston 
Péter dr., a ki szintén városunk szülötte. Most 
meg azt olvassuk egy fővárosi napilapból, hogy 
Budának egyik tanintézetében a I. kér, óvodában 
mily kitűnő eredménynyel működik az ottani 
óvónő, a ki szintén városunk szülötte. A közle
ményből csak e végsorokat vesszük á t: Nem ke- 
vésbbé érdekes megemlíteni, hogy a vizsgálat 
egész ideje alatt nem hangzott fel svábos dialek
tusában a német szó s hogy a növendékek meg
lopó tisztasággal sajátították el a magyar nyelvet. 
E kéttűs siker legméltóbban dicséri Arthold Józsa, 
óvónő tőrhetlen buzgalmát s méltó hálára köte
lezi a magyarságot, mert ernyődet lenül apnstol- 
kodik a hazai nyelv terjesztésében. A megható 
ünnep bejezte után az elnök szép szavakban kö
szönte meg Arthold Jozsa óvónő ez eléggé nem 
méltányolható szorgalmát, mely után a szülök 
mondtak hálaszót neki. S ezt ki is érdemelte a 
buzgó vezetőnő. Szívesen közöljük e sorokat, me
lyek városunk szülöttének ilyen dicséretét tar
talmazza.

— Halálozás. Kuna Zsuzsanna, a Fizély 
család közel rokona halt el a múlt héten 51 éves j 
korban. Temetése nagy részvét mellett múlt pén
teken volt.

— A szegény iskolás gyermekek felruhá
zására a múlt héten Ács József 10 drb. ruha
neműt ajándékozott.

— Kereskedő ifjak figyelmébe. Hogy 
kereskedő ifjaink elméletileg is szakképzetteké 
váljanak, egy kis jóakarat és szorgalom mellett 
alkalmuk nyílik a könyvvitelt, kereskedelmi ismét, 
váltó ismét, levelezést és egyáltalán mindazt amit 
a jelen kor egy kereskedőtől megkíván elsajátí
tani. Bővebb felvilágosítást ez ügyben a helybeli 
kereskedelmi és hitelintézetnek köuvvelője Havas 
Gyula ad, aki kél fiatal kereskedőt magán utón 
oly szép eredménnyel képezett ki, kogy a Röser 
János kereskedelmi iskolájában a múlt héten 
teljes sikerrel állották ki a képesítő vizsgálatot. 
Alkalmunk volt látni a vizsga elölt készített Írás
beli dolgozatokat, melyek úgy szakértelem mint 
csin tekintetében bármely kereskedelmi akadémiát 
végzett tanulónak dicséretére válnának.

— Érdekes előadást tarlóit Boleman Géza 
akadémiai adjunktus tegnap délután a gyógyá
szati és természettudományi egylet rendes havi 
ülésén. Az előadás a kisipari hőinotorokrót szólott.

Talált tárgyak. Folyó hó 2-ári a Deák 
Ferenc ulcában egy zsebkendőbe kőivé pénz; — 
Folyó hó 4-én a Föléren egy fekele núi csipke 
gallér; és junius 29-én a Kalvária-felé vezető 
mély utón egy liázkulcs, a Főtéren pedig egy író
asztal - kulcs találtatott, [gazolt tulajdonosaik átve
hetik a rendőrségnél.

— Egyesületi közgyűlés, A rónai temet- j 
kezesi és segélyzö egyesület jOvö vasárnap délu
tán 2 órakor tartja rendes évi közgyűlését a 
felső-Rónai táncteremben.

— A Szitnya-Osztály az elmúlt héten meg
csináltatta a Felsűhodrusi-tó körüli utal, mi állal 
vidékünk ezen gyöngye ez eddiginél is kedvesebb 
tartózkodási helyivé let!. Most erősen folyik a 
munka a Gretzerforrásnál, hol uj foiráskeret, pa
dok, asztalok készülnek. Az Osztály felkérésére 
Baumerlli Dániel akadémikus ur nagyon szépen 
kiszínezte magassági vonalak szerint a Turisla- 
térkép három példányát, melyek közül az egyik 
az Osztály fenséges Védnökének, a másik kettő 
Selmecbánya két régi barátjának, Dr. Téry Ödön 
és Tirts Rezsőnek van szánva, kik bizonynyal 
velünk együtt köszönettel fogják dicsérni a raj
zoló művészetét. Turislalérképek most már Joerges 
és Csiba urak kereskedésein kívül a Szitnván és 
Vihnyén is kaphatók, a kedvezményes 40 fillér 
árban azonban a M. T. E, tagjai csak Csiba 
István egyesüleli pénztárosnál szőrözhetik azt meg.

— Ipolyságon vasárnap, junius 30-án a 
néppárt Hopfinger József vendéglőjében értekez
letei tartott, amelyen Vaszary Mihályi, a herceg
prímás unokaflcscsét jelölte néppárti és agrárius 
programmal képviselőül.

— Iparos tanulók vizsgája. Az iparos la- 
nutóknak múlt vasárnap délelőtt volt a vizsgájuk 
a városi elemi iskolában. Örömmel konstatáljuk, 
hogy az iparos tanulók évről-évre több eredményt 
tudnak felmutatni, amiért elismerés illeti meg 
tanítóikat, mert tagadhatatlanul az fi fáradozása
iknak és buzgalmuknak kúszónholö az ez évben 
is felmutatott siker. Lehetetlen említés nélkül 
hagynunk ez alkalommal azl a kiállítást is, me
lyet az iparos tanulók vizsgájával kapcsolatban 
Acél János igazgató tanító rendezett a tanulók 
rajzaiból és ipari cikkeiből. Különösen feltűntek 
itt a közönségnek is a Krause József fara- 
gászati iskolájából kikerült különböző faragá- 
szali, szobrászati tárgyak melyeket az ő ál 
lamilag szubvencionált iskolájának tanulói készi- 
lettek. Igen csinos munkákat állítottak ki a Fizély 
Károly lakato-mester, valamint Waltersdorfer és 
Marquardt könyvkötők tanulói is. Készséggel 
fejezzük ki elismerésünket a derék mesterek iránt.

— Nyári táncm ulatság. A hodrusbányai 
temetkezési és segélyzö egylet ma délután tánc
mulatságot rendez saját pénztára javára a Kakas
völgyben.

— Kereskedő tanulók vizsgája. Két év
óla, amióta Jaeger Gyula és Toka Aulai tani lók 
vezetik a kereskedő tanulók iskoláját s tanítják a 
kereskedő tanulókat, szembetűnő s örvendetes 
haladás észlelhető a tanulók elméleti képzettsé
gében, Erről győződtünk meg múlt vasárnap a ke
reskedő tanulók vizsgáján, melyet végighallgatni 
valóban élvezet volt, A tanulóknak úgy Írásbeli 
dolgozataik mint szóbeti feleleteik teljesen megfe
leltek a kivánalmaknak, a melyeket egy jól veze
theti iskolához fűzhet a szakértő. Elismerés érte 
a két derék tanférfiunak,

— Dijtekezés. A Selmecbányái tekéző egye
sület e hó 14-én, jfivö vasárnap délután dijleke- 
zést rendet. Kezdete délután 4 órakor lesz,

— Adóhátralékosok figyelmébe. A városi 
adóhivatal lőlhivja az adóhátralékosokat, hogy 
adójukat e hó 15-ig fizessék ki, mivel ellenesei
ben az adók biztosítására lefoglalt tárgyak e hó 
15—26-ig árverés alá kerülnek.

— ö té in  k e l !  n  l f í n v e r e m é i n , A világnak 
kétségen kiviil Nagy Mátyás debreceni lakos n legboldogabb 
és leginegelégedettcbb embere, inért ö határozottat! és kere
kse kijelentette, hogy neki nőin kell főnyeremény. Hogy 
pedig ezt bo is bizonyítsa, sorsjegyeit a kollégiumnak aján
dékozta, mint reá nézve teljesen lölöslegos dolgokat. Mikor 
kijelentésének es ajándékozásának Ilire ment, az emberek 
érdeklődéssel fordultak fele és kivincsian kérdezgették, hogy

____________________________ 1901. julius 7.
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mitjrt nem kell neki a főnyeremény, mikor a pénz ráférne. 1 
>'i»gv Mátyás erro így fellelt; Azért nem kell, édes barátaim, j 
fflert a pénz nem boldogit. Én teljesen elégedett és boldog 
lettem azáltal, hogy a „Mátyás Uiák“ eimü ólelapra elő- i 
fizettem és azt minden héten elolvashatom. Az az ember, a 
ki jókedvű, boldog són  a „Mátyás Diák"-kal ezt a jókedvet | 
es boldogságot megszereztem. Az a „Mátyás Diák" elinti éle- i 
lap, smelyről a debreceni cívis igy nyilatkozott, Budapesten 
jelenik meg. Előfizetési ára egy negyedévre 3 Korona. A j 

Mátyás Diákot" Murai Károly szorkoszti s a Wodianer F. és j 
Kiai cég (Sarkantyus-utca 3.) adja ki. Mutatványszámot 
in"ven és bélmentve küldenek

Szerkesztői üzenet.
Érdeklődőnek. Helyt. Szívesen teszünt 

eleget kérésének, ezúttal azonban az idő rövid
sége miatt csak vázlatosan hozhatjuk Pulszky 
Ágost életrajzát.

Pulszky Ágosl politikus, P. Ferenc fia szül. 
Becsben 1846. jul. 3. Alsó és középiskolait anulmá- 
nvait Londonban és Torinóban, a jogot Budapes
ten végezte, 1808. Nógrúd vármegye aljegyzője, 
1869. pénzügyminiszteri fogalmazó, 1872. egyetemi 
magántanár, 1875. a jogbölcsészet rendes lanára, 
1887. máj. 13 óta a magyar, tud, akadémiai leve
lező lagjo, Országgyűlési képviselőnek először 
a füloki kerület választotta meg, 1871, 1872—87. 
a szécsényi később a verbászi kerület képviselte. 
Kezdetben a Deák-pártnak volt lagja, 1875. csat
lakozott a fúzióhoz; de 1877. az egyesült ellen
zék soraiba léped, á  delegációnak 1872—84. s 
ismét 1889. állandó tagja volt s különösen mint 
hsdiigvi előadó szerepelt. A házban több bizott
ságnak volt részben lúgja, részben előadója. 
Első nagyobb beszédét a honvédségi törvény meg
alkotásakor mondta s e beszédnek több párbaj 
lelt eredménye. Az önkéntest intézménynek meg- 
meghonositásakor 1SG9. ő voll az első önkéntes; 
A boszniai hadjáratban mint Szupáry László gróf 
parancstísztje veit részt; kitüntetésül a főhadna
gyi rangot és a Ili. osztályú vaskorona nyerte. 
1894. jun. 11-én Eötvös Lóránt báró vallás- és 
kflzoklatásiigyi miniszter mellett államtitkár volt, 
mely állásától 1895. jau. 17 megvált, 1896 okt. 
a szászkebányai kerület választotta meg képvise
lővé s az összeült képviselőház Feliratát ö szer
kesztette, A jogtudományi irodalom terén neves 
iró, több irányadó munkája jelent meg s egyik 
jogtudományi müvét' az angol egyetemen tan
könyvül használják.

NYILT-TÉR.
(_E rovat alatt köz lőttekért nem felelős Szerk.)

Köszönetnyilvánítás.
Hálás köszönetét mondok mindazoknak, 

akik édes jó anyám Bodó György né szül. Gyulai 
Hona elhalálozása alkalmából részvétükkel fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek.

Selmecbánya, 1901. julius 2.
Krbek Ottokárné 

Bodó Ilona.

65 í r t á l  3 í r t  55 í r i g
mélerenkint zubbonyok és női ruhákra u n 
„Honnebcrg-selyem* 65 kríól 14 frl 65 krig pos
tából- és vámmentesen házhoz szállítva! Minták 
póstafordulatával küldetnek. Kétszeres póslabér 
Svájcba 2
Hennebeng G., sslyemgyóros (cs. és kir. 
udvari-szállító) Züpicbben

HIVATALOS RÉSZ.

Meghivó.
Selmee-Bélabánya sz. kir. bányaváros tör

vényhatósági bizottságának folyó évi julius havi

rendes közgyűlését ugyanazon hó 9-ére d.o. 9 órá
jára meghirdetvén, ahoz a t, c. bizottsági tagokat 
ezennel meghívom.

Ipolyság, 1901. évi június hó 21-ik napján.
Líts Gyula,

főispán.

Tárgysorozat:
1. — A polgármester jelentése a közigazga- 1 

lás és háztartás folyó évi június havi állapotáról, j
2. 5830. A m. kir. belügyminisztérium folyó j 

évi 53238. számú rendeleté a Niki Anna tulajdo
nát képező ingatlan megvételére hozott közgyű
lési határozat jóváhagyása iránt.

3. G036. Ugyanannak f. évi 612. sz. rende- j 
lete a nyilvánossági joggal felruházott városi kór- j 
ház szervezetéről alkotott szabályrendelet és házi 1 
rend jóváhagyása tárgyában.

4. G5G7. A m. kir. belügyminiszternek f. é. 
48199. sz. leirata a vízvezetéki felügyelő részére 
lakbér átalányt megállapító kőzgy. határozat jóvá
hagyása ügyében.

5. 6251. Ugyanannak f. évi 65077. sz. kör
rendeleté a gyermek-mcnhelyről szóló 1901. évi j 
VIII, t.-c. végrehajtásából folyó teendő ellátására : 
dr. Ruffy Pál országgyűlési képviselőnek kormány- i 
biztosi minőségben való kinevezése ügyében.

G. 6085. A kereskedelemügyi m. kir. niinisz- ' 
tórium f. évi 35242. sz, közlése Salviató Sándor j 
fiumei orosz császári konzulnak kinevezése iránt. j

7. 6301. Ugyanannak f. évi 38084. sz. kör
rendeleté annak közlése iránt, hogy Roger Ferdi- 
nand fiumei francia consullá kineveztetett.

8. 6105. Az 1900, évi párisi nemzetközt ki
állítás ni. kir. kormánybiztosának f. évi 13527. 
számú átirata, melylyel köszönetét mond a város
nak, hogy a kiállításon részt vett.

9. 6582. A könyvtárak és a múzeumok or
szágos felügyelőségének 292. számú átirata az 
iránt, hogy Wosinszky Mór apái a nevezett bi-

j  zottság tagjává kineveztetetl.
10. 4160, és 4966. A tanács előterjesztése 

a Magyarországi Földtani Társulat részészéről ide 
tervezeti kirándulása alkalmából javasolt intézke
dések megállapítása iránt.

11. 6015. Tanácsi előterjesztés a vihnyei 
fürdő-dija \ és szoba-árak bejelentése tárgyában.

12. — A gazdasági tanácsnok, a főmérnök 
és jz erdőgyakornok jelentése junius havi mű
ködésűkről s julius havi teendőikről.

13. 6642. A jövedéki hivatal jelentése a fo*
1 gyasztási adópóllékok és egyéb illetékek ju- 
j nius havi forgalmáról.

14. 6128. Tanácsi előterjesztés a Mikuska 
' Ferenc és Gailusz Anna tulajdonát képező 16

hold 1366 □ •öl belzet megvétele iránt 1GU0 Ií 
; árban első Ízben való tárgyalás céljából.

15. 6541. Tanácsi elötejesztés az izraelita 
hitközség részére 49 5 méter kiterjedésű terület
nek örökáron való átengedése iránt elvileges ha
tározat hozatala céljából.

16. 6179. Tanácsi előterjesztés a Grets Má
ria tulajdonát képező erdei belzetnek 120 K ár
ban való megvétele iránt elvileg' s határozat ho
zatala céljából.

17. — Tanácsi előterjesztés a belvárosi tám
falak helyreállítására megtartott árlejtés eredmé
nyének bejelentése és a megkötött szerződés be
mutatása iránt.

18. 6513. Tanácsi előterjesztés az iránt, hogy 
a belvárosi elemi fiuiskolához tervezett toldalék 
épilését Cserey Edének 5 % árélengedés mellett 
vállalatba adta.

19. z342. Tanácsi előterjesztés a bélabányai 
óvodának az Qldinger-féle alapítványból létesítendő 
leányiskolához csatolására vonatkozó szerződés 
bemutatása tárgyában.

20. 6467. Tanácsi előterjesztés az Uj-uti 
| vízvezetékből kizárólag a Rózsa-utcán át létesi
I tendö vízvezeték 5092 K épitési költségének fel

emelése iránt.

21. 6517. Hevesvármegye törvényhatóságá
nak megkeresésére 358. sz. a. a katonai előfoga
tok kiállításának és a katonai beszállásolásoknak 
ujübbi törvényes szabályozása iránt a képviselő
házhoz intézett feliratának pártolása iránt.

Selmecbányán, 1901, jut. hó 1-én.
Szitnyai József

kir. tan. v. polgármester.

4931T 
rkp. 19U1.

Hirdetmény.
Az ebtartásról szóló szabályrendelet

2. §-a alapján közhírré teszem, hogy f. hó
6 -tó l kezdve 8 nap alatt kötelesek az ebtartók 
a birtokukban levő ebeket, ezek számának 
és minőségének megjelölése mellett a bel
városban a rendörkapitányi hivatalnál, kiil- 
utcákban pedig az illető rendőrbiztosnál 
bejelenteni és illetve az erre a célra szol
gáló űrlapot kitölteni és sajátkezüleg alá
írva beterjeszteni.

Az igy bejelentett ebek után kivetett 
adó kimutatásba foglalva f. hó 20 -tó l kezdve 
3  napon át lesz közszemlére kitéve hivata
lomnál, mely idő alatt azt az érdekeltek 
megtekinthetik és netáni felszólalásaikat 
előadhatják, a midőn is úgy a kivetés, mint 
a felszólalások számvevői átvizsgálás után 
vógeldöntés végett a városi polgármesterhez 
lesznek felterjesztve.

Végűi figyelmeztetem az ebtartókat, 
lingy a szabályrendelet 18. és 19. §-§-ai 
szerint 100 koronáig terjedhető pénzbünte
tés róható ki azokra, a kik ebeiket be nem 
jelentik, részükre harcát nem váltanak és 

. a kik ezen bárcákat ebeiken nem viseltetik.
Selmecbánya 1901 évi julius hó 2-án.

Krausz Kálmán,
rendőrfőkapitány.

6433. .sz. 1900.
Országos gazdasági munkás ós cselédsegély
pénztár központi igazgatósága. Budapest 1901.

junius hó 25. V. Nádor-utca 12. sz.
Valamennyi tisztelt községi Elöljáró

ságnak (városi tanácsnak.)
A nyári munkaidő közeledtével a földmive- 

lőknek legtöbb alkalmuk nyílik a keresetre, de 
viszont ez az az idő, a mikor földmivest leginkább 

| fenyegeti szerencsétlenség.
Felkérjük a t. Városi tanácsot, hogy a 

községi lakosság figyelmét erre a körülményre,
: valamint arra is felhívni szíveskedjék, hogy az 
j állam, mely minden polgárának jólétét egyformán 
i elősegíteni kívánja, a földmivelő nép érdekében az 

Országos G: zdasági Munkás és Cselédsegély
pénztár megalkotása által oly intézményt létesí
tett, mely csekély befizetéssel szemben megse
gítjük legyen a szerencsétlenség, a szükség 
napjaiban. Alig féléves fennállása óta mar 1G3 
esetben vették igénybe a segélypénztár segélyét.

Ez esetek közül a túlsó oldalon egyenként 
felsoroljuk azt a 14 esetei, a melyben a baleset 
halállal járt s az elhaltak árván hátrahagyott csa
ládja 400 Korona azonnali segélylyel mentetett 
meg azon nyomortól, mely reá a kenv ér kereső 
elveszítése folytán várt volna. Meg kell tovább 
említenünk azt is, hogy két esetünk van, melyben 
a szerencsétlenül jártak kezét a szecskavágó el
szakította s a kiknek életük fogytáig havonként 
10 Korona nyugdijat ad a pénztár.

Felkérjük a t. Elöljáróságot, (Városi taná
csot), hogy ezen adatokat a községi lakosság kö
rében legjobb belátása szerint közhírré tenni s 
őket arra buzdítani szíveskedjék, hogy a segély
pénztár által nyújtott biztosítás kedvezményeit
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most, midőn leginkább módjukban áll keresmé* : 
nyűkből félre tenni, a szükség napjaira való gon
dos előrelátással még a nyári munkák kezdetére 
megszerezzék. Szíveskedjék nekik megmagyarázni, 
hogy a ki csak baleset, baleset miatti rokkantság, 
vagy baleset miatti halál esetére kívánja magát 
biztosita .i, az ezt erre az évre 1 Korona lefize
tése ellenében elérheti. A ki azonban ezt az al-

N y a v a l y a t ö r é s .
Ki nyavaly lőréiben, gór* 
ősükben és máí idegbajokban 
szenved, kérje annak leírá
sát, mely ingyen és bér
mentve kapható a , , S c h w a u e n  
A p o th e k e "  állal F r a n k f u r tb a n  

a  M a in a  m e l le t t .

*r  P É N Z H I T E L T
szerez ingatlanok-, házak- és birtokokra 2-ik és 8-ik hetven 
is, továbbá c-onvertálásokat és minden pénzügyi transnetiót 
jutányosán és discrotló mellett teljesít m in d e n  e íó l e g e s  k ö l ts é o  

n é lk ü l  J

D É I s T E S  L I P Ó T ,
b a n k  é s  fo r g a lm i  i r o d á j a

I S l i f l u p e M t ,  V I .  k e i 1. ,  T e r é z - k b r u t  i s .
K ö z v e tí tő k  k i z á r v a .  —  V á la s z b é ly e g  k é r e t i k .

kaimat arra használja fel, hogy magának az ál
talunk nyújtott teljes nyugdíj és életbiztosítást is 
megszerezze az, ha a pénztárba azonnal belép, 
ebbeli jogait már a folyó év második felére, 
vagyis julius hó 1-től kezdve megszerezheti.

Felkérjük a t. Elöljáróságot (Városi taná
csot), hogy az ez alkalommal jelentkező tagok 
jelentkezéséről szóló 6. sz. minláju jegyzéket, 
valamint (2, illetőleg 4 Korona) felvételi dijaikat, 
vagy (J Korona) rendkívüli tagsági dijaikat, te
kintettel a nyári munkákra, hozzánk a hónap 
végéig bevárása nélkül esetenként azonnal felter
jeszteni szíveskedjék, hogy a tagsági könyveket 
(igazolványokat) azonnal kiállíthassuk és szét- 
küldhessük, nehogy a késedelem miatt szerencsét
lenség esetén reájuk kár háromoljék.

Ha ez intézmény terjesztése céljából a t. 
Elöljáróságnak (Városi tanácsnak) ismertető fűző
tekre lenne szükség, kívánságára készséggel kül
denénk azokból díjtalanul megfelelő számú pél
dányokat.

Tisztelettel
Dr. Fay Gyula s. k.

ügyvezető igazgató.

H I R D E T É S E K .
A ki vagyonát
legrövidebb idő alatt 

medétswMiteni ét mealíbbsífirödleni 
akarja, használja !:i a jelenleg 
kedvező időpontot. Lelkiismeretes 

tanácsot ad
„Das Goldland“
a z  „ ö s t e r r . - u n g  F in a n z  R u n d s c h a u "

melléklete, Becs, I., Grabcn 28.
M utatványszám ok ing-yen és bér- 

mentve.

1001 kv. sz. 1901,
Árverési hirdeményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Adamec 
János végreh aj falónak Ginkmul Ferenc végrehaj
tást szenvedő elleni 38 K tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái kir. 
jbiróság területén fekvő Ginkraut Ferenc és neje 
Urasz Teréz tulajdonául bejegyzett a Selmecbányái 
1907. sz. tjkvb. a -j- 1797. hisz. 50. népösz. sz. 
ház és kertre Bankán ezennel adószerint 604 K 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte. és bogv a fentebb megjelölt ingatlan 
az 1901. évi augusztus hó 29-ik napján délelőtt 
10 órakor a bankái rendőrbiztos irodájában meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alul is eladva lesz.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított é az 1881. évi november hó t-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előteges elhelyezéséről kiállított szabályszerű clis- 
n í érvény t átsző I gá I n i.

Keit Selmecbányán, 1901. évi junius hó 19. 
napján.

A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi halóság.

Liha jbirö.

T u r is t á k n a k !
S e tm e c i  k tp e s - l e v e l e z ö d a p  6 0 - f é l e .  H? K é p e s -  

l e v e le z ő - la p  a lb u m o k  Ht S e lm e c z l  a lb u m ,  2 0  

f é n y n y o u ia t  c a s s e t f b e n  K 3 . 2 0  Hí S e tm e c i  

K a la u z  té r k é p p e l  K 1 .6 0  Hí S e tm e c i  t u r i s t a -  

t é r k é p  6 0  f  L e p o r e l ló  a lb u m  15 k é p p e l .  

Hí S e lm e c *  é s  k ö rn y é k é n e k  t á b o r k a r i  t é r 

k é p e  4  K Hí E m lé k tá r g y :  L e v é ln e h e z é k  ü v e g 

b ő l a  K á lv á r ia  k é p é v e l  1 K.

Friss fényképészeti szerek.

Joerges A. özv. és fia
k ö n y v k e r e s k e d é s e .

(Tora&se.)

. I r t  é s  o l C f i d  á r u k ,
3 évi jótállással privát vevőknek

K o n r á d  j á n o s
ó r a g y á r a  a r a n y ,  e z ü s t  é s  é k s z e r  á r u k  

s z á l l i t ó - h á z a
1 6 r ia \ (Csehország)

Jó nickcl-rem. óra írt 3.70.
Valódi ezüst-rum. óra fit 5.80.
Valódi ezüst Jáncz írt 1.20.

Nickol ébresztő óra írt 1.95.
Cégem a os. és k. birodalmi 

címerrel van kitüntetve, számtalan 
arany, ezüst kiállítási érem vala
mint ezernyi el ismerő-lóvéi van 
birtokomban.
Nagyképesárjegyzék ingyen és bérmentve-
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AZANKER“
éle t- és j á r a ö é i l i iz to s i tö - tá F s a s á t

Magyarországi vezérképviselőség: 
BUDAPEST, ^

VI, kér.. Deák-tér- 6. sz.
(Anker udvar), a társaság' sa já t házában.

— t l a p f t t a t u t t  I S 5 S - li;m . -
Ő ss /.e s  v a g y o n  . ............................... t!Síi m ill ic í  l u i i ' . a i a .
H iz to s i tA a t Á l l o m á n y ..................... .103 m i l l i ó  k o r o n a .
S ö li iir i  k l l l z d é a c k .......................... SS 3  i k í ü Iií k a r o n a .

1900-ban a n ye rem én y ré szesü lé sse l biztosi toltak veg-yes és haláleseti biztosításoknál A )  osz- 
tnléaterv szerint — úgy mint 26 év óta állandóan —■ az évi dij 25%-át kapták készpénzben 
kifizetve, mig a vegyes és takarékpénztári biztosításoknál B) oszlnléklm- szeriül (even
ként emelkedő osztalék) a biztosí'ás kezdete óta befizetett összes dijak 3“ „-a, úgymint n 
bizlosilási tartam 3 éve után, 4 éve után, 5 éve után, 6 éve után, 7 éve után 

9" <, 12% " 15% " 18% 21%-a
fizettetett ki készpénzben.

~ E l t n y f i a  h i l i A z M t t i t i i a i  í n  v e g y e n  M z t o s i t á a e k .
Prospektussal és felvilágosítással szolgál a fenti magyarországi vozérképviselősóg (fiúvá ügy

nökségek iránti ajánlatok is inlézendők), valamint a társaság ügynökei,

Képviselő: Szop Gáborné, Selnieczbánya.

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkXXXXsXXXXXX!

E l io  o*. é s  k ir . o s z t r á k - m a g y a r  k i z á r ó la g  s z a b ,

o m lo k z a t-fe sté k -gy á r
Kronsteiner Károly Becs, III,, Hatiptstr, 120. (saját

h á z á b a n ) .

A ra n y 'é rm e k k e l k i  fi) n tétre.

Nyomatott a láptulajdonos Joerges Ágost özv.

'V- ’J- i.y
Fó h e rc e g i és h e rce g i u ra d a lm a k , cs . és  k ir . ka to n a i in téző- 
ségek, va su tak , ipa ri-b á n ya  és g yá ri tá rs u la to k , ép ítés i v á l
la la to k , ép ítő m esterek , ú g ysz in té n  g yá ri és  ing a tla n  tu la j
d o n o so k  sz á llító ja . E h o m lo k za t-fes ték ek , melyek méssben föloldhatók, 
száraz  á llapo tban  poralakban és 40 különböző mintában kilónkmt 18 krtól 
fölfelé szálU ttatnak  és s  m i a  fes ték  szintisataságát illeti, azonos SS 

o la jfe s té k k e l.
Mlntakártya, ngyszintén utasítás kívánatra ingyen éfl bérmentve küldetik.

könyvnyorndájáhnn S -íitk-cI»,


