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„Egy országos képviselő
ünneplése .14
Mull szombaton este szép ovációban része

sítettek a bányászok Farbaky Istvánt, a város
ezidei országos képviselőjét abból az alkalomból,
hogy a pénzügyminiszter a bányamunkások társládái alapszabályainak módosításához hajlandónak
mutat kozo tt hozz ájárul ni.
Múlt számunkban foglalkoztunk már ez
alapszabályok módosítására vonatkozó miniszteri
rendűi eltel, elmondván az arról terjesztett álhiresztelésekkel szemben az igazságot, i. i. azt, hogy
a társpénztári alapszabályokat a miniszter e ren
deleté nem változtatta még meg, csak kilátásba
helyezi azoknak megváltoztatását.
Elismerjük, hogy már e kilátásba helyezés
i> eredményt jelent a régen kérelmező szegény
bányamunkások előtt, s ha nem állanánk közvet
len a képviselőválasztások előtt, hajlandók volnánk
mi is nagyobb elismeréssel emlékezni meg az
eredmény kivívásáról és az ezért rendezett ová
cióról, így azonban kénytelenek vagyunk megint
csak a teljes igazság érdekében a maga igazi ér
tekére redukálni azt, annál is inkább mert biztos
tudomásunk van arról, hogy ez az ováció rende
zés nem azoknak agyában született meg, akiket

i „SELM ECBÁNYÁI HIRABÖ" T Á R C Á JA .:
Születnek olykor . . .
>: illetnek olykor szent halsors sül étjén
Óriási lelkek, — csupa lány, mesés fény . . .
' -óriás álmokat valóvá teremtve
Ragyogást szórnak ők minden szivekbe.
Hódoltok nekik, rózsát, habért szórva . . .
Di mit ér nekik e habér, e rózsa ?
Dal, kép, szobo>\ ríni nyomán csapa mély seb:
-I szia mindig egy álommal szegényebb.
Oh. ne mondjátok, hogy isten kegyeltje,
Kinek njy jutsz túl váltig szive lelke;
ó rsuk agy boldog, ha ráborult a sirhant
-1hy még utolsó álma cinem /Kant .
Do/ce fa r niente.
Dju szivünkbe kéjre kéj dúl
■ majd hogy bele nem halunk.
•1 nyer csóktól, öleléstől
idbágyad ajkunk és karunk.
■■1 bgszebbik perc már Kiliánt
k most dolc.e ja v niente ez !
•Nv‘uicfl tán míg a múltba jiiflant,
•Uó- -f jövőnkön révédes.
boromban lágyan, mozdulatlan.
Mosolygó arccal Úgy pihensz.

HIRDETÉSI DIJAK:
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
Nyílttól- dija soronként 20 fii.

vasárnap.

az alapszabályok módosításának Ugye legközelebb
ről érdekel, hanem régen kortes programit) pontot
képezett azoknál, akik azt tartják, hogy a Farbaky
István képviselővé választása az egyedül üdvözítő
ezen a világon. Hogy miért van okunk ezt gon
dolni, cdmondjuk alább.

tású cipők itteni gyárának vezérigazgatója. Voltak
kivülök többen is, akiknek jelenléte kétségessé
tette annak a hírnek valóságát, hogy az ünnep
a bányászok ünnepe s inkább úgy tüntette fel
az egészet, mint pártpolitikai kortes akciót.

Ez sokat levont az ünneplés erkölcsi érté
Tény az, hogy a megtartott óváció szép, kéből, amely értéket még minimálisabbá tette az,
nagyon szép volt mint látványosság. Szombaton amit utólag hallottunk, hogy tudnillik a bányászok
este 8 órakor körülbelül 2000 bányász vonult föl nem spontán elhatározásukból jelentek meg ilyen
az Erzsébet akna udvarából példás rendben a impozáns számmal, hanem bizonyos kis szelíd
Szent-Háromság térre, Farbaky István orsz. kép rábeszélés tette ökot lelkesedőkké.
viselő lakása elé. A menetben lehetett öt hatszáz
Farbaky István országos képviselőt Gindl
hodrusi, steffultói bányász is. Két zenekar lelke István Mihálytárnai bányaintéző üdvözölte az
sítette az ünneplőket, kik kis bányamécsüket ló- összes bányamunkások nevében s háláját fejezte
bálva, nagy négyszögben foglaltak állást a szent ki azért, hogy a bányamunkások régi kérésének
háromság szobor körül. A ritka szép látványnak teljesítését a magas kincstárnál kieszközölte.
ezer és ezer nézője akadt s nem túlozunk, ha
Farbaky István országos képviselő válaszolt
öt-hat ezerre tesszük a szent-háromság téren a rövid köszöntőre s a következő beszédet intézte
összegyűltek szamát.
a munkásokhoz:
Az ünnepelt képviselő lakása fényesen ki
Igen tisztelt Uraim!
volt világítva s ott voltak az összes bányamér
Fogadják mindenekelőtt szívből fakadó kö
nökök, akik természetes, hogy részt vettek a szönetéin el azon nagyszerű megtisztelésért a mely
ben engem mostan részesíteni szívesek voltak s
bányamunkások nagy örömében, olt fényelegtek egyúttal fogadják a bizalom nyilvánításért hálás
azonban többen olyanok is, akikről eddig legke- kőszőnetemet. (Lelkes éljenzés). Annál nagyobb
vésbbé lehetett tudni, hogy a munkásnépnek sorsa becset tulajdonítok ennek mostan, midőn saj
nos tapasztalni lehet, hogy m az együtt érzés,
oly közelről érdekli őket, mint például Steiner ur az a testületi szellem, a nniy egykor oly jellem
a gyócsos és Svarc ur, a Polónyi-féte hazai gyár zően volt sajátsága a bányaszoknak már némileg
Mély esetül . . . Még a bútor se pattan . . .
lágy száll fölöttünk percre perc.
S egyszerre — lázas ajakctdról
Fölzsonynak bűvös halk szavak . . .
Mint hogyha erdőn vadgalamb szól,
.t hangod oly bús, álmatag.

•

így szólsz s én csak 'átszőni hajadéiul
Ks ajkadat Iccsókolom,
Mig rozsaidat s csaloyánydal
Árad be a nyiíl ablakon . . .
Száz év • , - Nos akkor, persze végünk
S nem csókolózunk, meghiszem.
De most még mindörökre élünk,
Vagy még tovább is, élesein'

Szólsz: Oh mily csupa üdv az élet,
Mint röppen igy nap-nap után
Nem boldog az, ki igy non élhet
S ki igy él, az boldog csupán.
S én felelek: Az élet édes.
Ha csókolhatlak, kedvesem,
jós mindhalálig csupa kéj lesz,
Ha holtig tart e szerelem.
S szólsz újra: Ha elszáll a mámor
S mi szemlehunyva pihenünk,
Kigondolom, még mennyi százszor
Szülemlik újjá gyönyörünk ?
S ha mégis e lágy pihenésen
Valami titkos bú "hat át :
Iátúlsó csókjainkat érzem
Ks sir virágok illatát . . .
Nézd, itt c szem, c száj, e homlok,
Ifjú testem, boldog szivem
— Ah bizonyos, sokat se mond k, —
Száz év múltán másként pihen !

Mondd hát, hol most .• kéj. a mámor.
Mely bennünk élt pár p».rv előtt?
S mondd, szivünk, mclgb-.n annyi vágy forr
Mint lelhet örök pihenőié

j

SzerMmed most egy örökélet
Mind<u kéjét oszthatja még,
S mind ami kéjt ember csak érzett
S érezni jog, mind bennem cg.
Száz ér? ■■■Ah, csókolj szUajabban!
Kn a tied, te az enyém . . .
Egyetlen egy ily pillanatban
Évmilliókat élek én.

lm ontja illatát a rózsa,
lm i-ászdalt zeng a csalogány,
■ Ks egy ez illat, egy e nóta
Száz év előtt, száz év után
Mit bánja a dal, hogy ki zengi
S az illa*, mily rózsán fakad . . .
I Simádon más fog mást ölelni . . .
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talnn tönedezni látszik Uraim, önök velem együtt igazgatóságnak, (Éljenzés) a pénzügyminisztérium
munkásai annak az ós iparnak, a mely ős ipar bányászati osztályának és mindazoknak a férfiak
minden országban minden nép között mindenkor nak kik hozzájárulása nélkül a mi törekvésünk
úttörője, előharcosa volt a kultúrának s az ma hajótörést szenvedett volna, értem ezek alatt a
rad jövőben is! (Éljenzés). Annak az ős iparnak pénzügyminiszter urat és Grencenstein Béla állam
a mely néptelen vidékeket benépesített, városokat titkárt. Azt hiszem, hogy mindnyájuk szivéből be
teremtett oda, hol ezelőtt puszta volt. Igen, Sel- szélek ha azt mondom, hogy Isten éltesse Lukács
mec városa is ennek az ős iparnak kőszőni ke László Ő Exelentiáját s Grencenstein Béla Ó
letkezését (Éljonzés) de megvagyok győződve ar Méltóságát. (Lelkes éljenzés) Szavaimat azon kije
ról is, hogy ezen iparnak virágzásához van a lentéssel kívánom berekeszteni, hogy tolmácsolni
jelenben és a jövőben i? léte s boldogulása elvá- fogom az Önök köszönetéi mind két nevezett
laszbatlanul összefoglalva. Igaz, hogy önök foglal magas állású urnát, egyben pedig Uraim még azt
kozása. a bányászat sok mindenféle nehézséggel a biztosítást is én tőlem, hogy úgy mint eddig
s w szelyiyel jár s soha nem tudja senki, ki le teltem, ha Isten is úgy akarja, akkor a jövőben
száll a főid gyomrába, hogy ép testtel s lélekkel is teljes odaadással szívvel s lélekkel fogom az
fogja e a ragyogó csillagot szemlélni. De ezen Önök ügyét — a bányászat ügyét, mely a,város
veszélynek tudata s a testületi szellem már év nak is a legfőbb érdeke előbbre vinni. Áldás s
századok előtt arra indította a bányászokat, hogy szerencse velünk. (Hosszas éljenzés.)
egyesült erővel, közös akarattal igyekezenek a
Többszőr éljenzés szakította meg a beszédet
balsors s a szerencsétlenség következményeit eny
híteni. munkaképtelenné vált társaikat gyárnolitani, ; s többszőr zavarta egy-egy „éljen Pulszkya közbe
özvegyeiket
árváikat segélyezni. Evégből mar
a régi időkben Jétesitteték saját filléreikből s ke kiáltás is, mindazonáltal az általános rend kifngyes adományokból a bányatárspénztáiakat, 1854. : gástaían volt, amiért teljes elismerés illeti meg
évben a bányatörvény minden bánya vallatva kö
telezővé tette a társpénztár felállítását, de nem : bányászainkat.
gondoskodott arról, hogy mi módon s mily kö
Farbaky István beszédét Sobó Jenő m. kir.
rülmények között lehet azt fentartani. A magyar
kormány (éljenzés) a lehetőség halárain belől igye I bányatanácsos, akadémiai tanár, a Ferenc József
kezett a bányászok s bányamunkások érdekeit ! rend lovagja tolmácsolta tót nyelven a magyarul
előmozdítani s támogatni.
; nem értő munkásoknak s ezután a zenekar hangjai
.Mai lö8l-ben oly kedvező a munkások vi
szonya. minek áldásos eredményeit önök már mellett körüljárta a képviselő a bányászok sorait
régen élvezik, és most ime egy újabb, hatalmas I s kisérte őt pártja, köztük Steiner és Svarc urak,
lépés a magyar kormány részéről (éljenzés) midőn I kiket láthatólag felüdített a fel-felhangzó éljenzés
hozzájárult ahhoz, hogy a kőtelező szolgálati idő
a 45 év 4<J évre szállíttassák le s hogy a nyug
Ezzel véget is ért az ünneplés, s az ide való
díj igények tokozása nem minden 5 hanem min | bányászok példás rendben és csendben levonulden esztendőben bekövetkezzék arányosan. (Hoszszantarto éljenzés) Ezen feléli tisztelt Uraim még | tak nz Erzsébet aknára, a hodrusiak pedi;' a
a szerencsétlenül járt munkásoknak is oly ked Vőröskut felé hazaindultak.
vezményeket nyújt az uj intézkedés, melyre jófor
T íz órakor már teljesen csendes volt a város.
mán még csak nem is gondoltam. Igen líraim,
ezen intézkedés által önök egy rég óhajtott, egy rég
E helyütt elismerésünknek kell kifejezést
óta táplált óhajtása teljesedett be s a magam
részéről űrvendek annak, hogy ezen eredményhez ! adnunk az egyes bányatelepek vezetőinek, kikmunhozzájárultam s közreműködtem. (Lelkes s hosz- i kásáikul a legnagyobb türelmességre oktatták ki
szas éljenzés.)
Emlékezni fognak, hogy a múlt esztendő I s akkora hatással voltak rajok, hogy dacára a
őszen egy küldöttséget volt alkalmam a Nagy nagy közönség soraiból fől-főlhangzó, az indula
in él lóság u Pénzügyminiszter úrhoz vezetni és tok felkeltésére alkalmas közbekiáltásokra, a me
lógnak reá emlékezni, hogy mily kegyesen fogadta
azt a küldöttséget a pénzügyminiszter ur Kilá netben levők egyáltalán nem jöttek indulatba s
tásba helyezve az Önök kérésének s kérelmének higgadt magatartásukkal egy esetleges utcai zene
teljesítését szivemből őrvendek, hogy ez most
niá: bekövetkezett oly formában, hogy a minisz bonát előzlek meg; elismerésünknek kell kifeje
ter hozzá járulását kinyilvánította ahhoz, hogy ha zést adnunk továbbá a főrendezőknek a valóban
a társpénztári bizottság ezen általa előkészített ritka szép látványért, amelyet a város közönségé
szabály változásokat elfogja fogadni akkor ő a
maga részéről éleibe is fogja léptetni, de Uraim nek szereztek a tüntető menetnek kezdeménye
hálás elismeréssel kell adóznunk a helybeli bánya- zésével és rendezésévei.
Csókolj! Xan adja vissza suti mi
Az elmulasztott vágyakat!
/smered? . . .
Ismered az elátkozott hont.
A szereácsétlen nép honát,
Min titkos bűnök ezre ront •bont
S hol csak gúnyt nyer a ja j s a rád?
Hol az orcák mind oly vidámak
AV oly mogorvák a szivek . . .
Hol tudván bűnét egy a másnak:
Egy u mást félve tűri meg. —

Ennyi elismerés után azonban legyen szabad
egy némely kételyünknek kifejezést adnunk az
iránt, hogy tisztán a bányamunkások hálaérzete
volt az oka annak, hogy a varos közönsége ilyen
szép látványosságnak lehetett szemlélője s legyen
szabad egy pár kérdést is megkockáztatunk annak
kiderítésére, hogy miként rendeztetett meg ez az
impozáns tüntetés, amely alkalmas arra hogy »
viszonyokat nem ismerőket megtévessze.
Kételyeink.

i
í
i
j

1. Kételyeink vannak az iránt, hogv ezt az
impozáns tüntetést a bányamunkások kez
deményezték volna.
2. Kételyeink vannak az iránt, hogy a bánya
munkások a saját jo akaratuktól jelentek
volna meg a hálaadó kahaneces felvonu
láson.
Mert.
1. A bányamunkások sokkal okosabbak,
minthogy a „medve bőrére előre innának,“

i
:

% Köztudomású az, hogy a bányamunkások
berendelte!tűk a menetben való részvé
telre s névsor olvastatott fel. hogy vájjon
jelen vannak-e avagy merészkedtek el
maradni ?
Kérdéseink.
1. Igaz-e az, hogy a mécsolajai: a menetben
résztvevők az egyes telepeken kapták ?
2. Kinek a tulajdonát képezi a bányatelepeken
levő mécsolaj ?
3. Minthogy valószínű az, hogy a bányatelepe
ken levő világító olaj az államkincstár
tulajdona, ki engedte meg azt, hogy nz
egy politikai párt tüntetéséhez felhasználtassék ?
Kételyeink eloszlatásával s a kérdéseinkre
való elfogadható felelet adás után lehet, hogy mi
is őszinte bizalom nyilvánításnak tekintjük e tün
tetési, addig azonban kénytelenek vagyunk ki
erőszakolt bizalom nyilvánításnak nevezni.

Iiol kárba csak egyfajta kincs vész:
.17/ az emberben isteni!
Mit ihletében ont ki szív s ész:
Eagy lelkek szellemkincsei.

S e vész, a mig ti sírba dőltök,
Minden szemetet elsodor.
Veletek bed a ti időtök
S velők nő az uj, tiszta kor.

k gy zúg vására annyi cenknek
S szemét szemétre gyűl nyomán
S mig rajt verebek csiripelnek,
lénián bujdos a csalogány . . .

Piruló tájjá lesz e hon majd.
Áldás leng kunyhón, palotán
Es hol a rózsa s liliom hajt,
Édes dalt zeng a csalogány.

Szegény, szegény elátkozott hon !
Oh le szivem, ne csügged ezz!
Gondviselés áll őrt e. sorson}
Istennek bölcs végzése ez:

Hol Jézust játszik az önérdek
S az szabja meg: mi jó. mi szép;
Hol otthont lelnek jövevények
S hontalan lesz az ősi nép. —

7örvénye a nagy természetnek.
Rombolva úgy építSe te itt . . .
Szülök sírjára lép a gyermek, —
Őrizd a gyermek lépteit!

Hol a szédelgés paripán jár
•5 gyalog bolyong a becsület;
Hot agy árulják — szörnyű vásár —
Xö s férfi lelkűk’ testűket :

Oh ti szülök c dúlt hazában,
Bármily nagyot vétkeztetek,
Ha más nincs, egy vigasztalás van :
Még tiszták, jók a kisdedek.

Hol pénzszerzésnél nincs ma szelj cél
S a pénz n legfőbb hatalom
*8 a dús kapzsibb az éheseknél
S kong s vér éy annyi aranyon ;

Ar évre száll s ők növekednek . . .
Csak gyűljön ott künn szennyre széniig!
Szenny párájából lesz a felleg
S az is vő vészszel terhesen.

Az ember fiának éneke.
Baljós csillagzat megrontó jegyében
Bánatnak éjén kellett meg.születneni.
Hogy mindhalálig szomorún regéljem :
Mint hordom mind e fold gyászát szivemben.
Csalódásoknak böjtös pusztaságán
Mint kell epednem egy nagy percre várva:
A szenvedőkkel hogy majd síkra szállván
Uj, jobb kort hoznánk e romlott világra
b hol mást nem tesz a sors, csak úgy cserél fél
l túlsókat meg elsőket szünetlen :
Mint kell majd ott ez utolsó reménynyel
Egy elhibázott életért fizetnem.

;

1901. julius 28,

Tisztviselők országos mozgalma,
Annak időjén lapunk is hozta a tordai állami
tisztviselők f slliivását, mely csatlakozásra hivta fűi
az ország összes állami tisztviselőit ahoz a mozga
lomhoz, amely n tisztviselők sorsának eh’UolheIfibbó léleiét célozza. A mozgalom mini tudjuk
országos jellegű leli, nálunk Selmecbányán is
megalakult a bizottság, a mely az illeni állami
tisztviselők csatlakozásai kimondotta.
A tordai állami tisztviselők most a pénz
ügyminiszter ismeretes kormöcbányai nyilatkozata
lilán a következő értesítést küldték szét:
Tisztelt Kartársak!
A magyar állami tisztviselők helyzetének
javítása érdekében megindított mozgalmunk or
szágos jelleget öltött.
A magyar haza minden részéből hozzánk
érkezeti csatlakozási nyilatkozatok fényes tanújelei annak, hogy első felhívásunk rég érzett óhaj
nak adótI kifejezési s ama kedvező fogadtalásj
melyre — úgy az illetékes tényezők, — mint a
közvélemény és ennek hőmérője — a sajtónál is
lalált, i izonyságot tesznek arról is, hogy nem
Önző egyéni érdekek kielégítéséért emeltük fel
kérő szavunkat s midőn ezt tettük, eltaláltuk az
igazaink felismerésére és érvényesítésére vezetői
helyes utal.
Az eddig eléri siker azonban nem csak re
mény nyel Lült el a jtivőre nézve, de további mun
kára is ösztönöz s erkölcsi kötelességünkké teszi,
hogy továbbra is a már megkezdett és helyesnek
elismeri utón haladjunk s lankadatlan kitartással
küzdjünk a kitűzött cél érdekében.
Hogy azonban ezt lehessük, tovább is azzal
a? ósszhangzó akarattal keli haladnunk, mely
er--isiket egyesítette s képessé tette ama hatalmas
nyiivonulásra, melynek jótékony hatása már eddig
i> télre nem ismerhető módon jelentkezett.
Kp ezéit kötelességünknek tartjuk eddigi
működésűnkről és annak eredményéről beszá
molni és a megnyilvánult különböző irányú
véleményekkel szemben elfoglall álláspontunkat
jelezni hogy a mozgalom minden fázisát ismer
tetve az együttes és egybehangzó működést biz
tosítsuk.
Hogy pedig ezt lehessük elhatároztuk,
hogy a mozgalmunk történetét ismertető becses
adatokat emlékkönyvbe foglalva nyilvánosságra
hozzuk, ezáltal is igazolván a mozgalom erkölcsi
tisztaságát.
Mert nem kevesebb, mint kétszáz különböző
helyen csatlakoztak kartácsaink az általunk megind itot t mo zga 1o rnhoz.
E csatlakozási nyilatkozatok mozgalmunk
történetének örökbecsű adatait fogják képezni és
igazolni fogják, hogy maga a mozgalom sohasem
csapott túl a jogosság és méltányosság határain
s annak bármely fázisára tekintünk vissza, ma is
teljes joggal elmondhatjuk ugyanazt, mit a képviaeiuhuzhoz benyújtott első kérvényünkben félremfigyurázhatatlauul jeleztünk és határozottan
kijelentettünk, azt ugyanis, hogy minket nem
politikai tendenliák vezérelnek és ismételjük ma
is, hogy nem akarjuk a kedvező helyzetet kizsák
mányolni, de tudva azt, hogy kívánalmaink jogo-ak és méltányosak, a magyar tisztviselői kar
-t pl tíl-n múltjához és igaz hazafísagához híven
hit-inéit fővel és nyílt homlokkal emeljük tel kérő
szavunkat, hisz nem akarjuk hinni, hogy bárki is
i' idézné rólunk, miszerint meggyőződésünket
’ - ennek szabad, minden kényszertől ment nyil
vánítását bocsátanók áruba helyzetünk javításáért
Ép azért csodáljuk, hogy most, midőn szép
reményekre jogosító országos mozgalmunkat a
közvélemény oly osztatlan jóakarattal fogadta, s
annak érvei elöl nemcsak el nem zárkózott, de
: 'képesünk jogosságát és igazságát elismerve
támogatásunkra is sietett
a magas kormányhoz
közelálló félhivatalos lap. majd a kormány egyik
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tagja szólalt fel, hogy kérő szavunk rideg visz1 szaulasilása által minden reményünket lerombolja.
Az atyai gondoskodást a hivató' t magas
kormány lenne tehát egyedül az, ki nem ismerné
I az anyagi megélhetés gondjaival küzdő elvisel1 heteden helyzetünk nyomorát ? nem mdná fel
fogni intenlióink tisztaságát s felh-pé-ünk indokolt
ás megengedett voltat?
Elhinni is nehéz, hogy az a kormány mely
a felügyeletére és gondozására bízott tisztviselői
kar szívverésén tartja kezét, nem tudná, hogy
segítő egyesület és fogyasztási szövetkezetekkel
helyzetünkön nem segíthet s hogy a változott
viszonyok s ezek által teremtett nehezebb meg
élhetési feltételek mellett fizetésünk felemelését
nemcsak azért kérhetjük, mert reánk bízott állami
feladatok mindig fokozottabb tevékenységet és
odaadóbb ügybuzgalmat igényelnek, hanem azért
is kell kérjük, mert magunkat és családainkat
csekély javadalmazásainkból eltartani nem tudjuk
s a megélhetésnek reánk nehezülő anyagi gond
jai nemcsak akaraterőnket zsibbasztják el, de
anyagi függetlenségünket is megsemmisítve a tel
jes elz(illés szélére juttatnak.
Az önvédelem joga késztetett szólni s midőn
helyzetünket feltártuk és kérő szavunkat felemel
tük, nem a társadalmi rendet veszélyeztető
sztrájkszerü szövetkezés kényszerítő erejével,
hanem igazán érzett, és amint felhívásunk ked
vező fogadtatása bizonyítja, a társadalom minden
osztálya által felismert igazságunk erejével kíván
tunk hatni, ép ezért méltatlanul ér azon vád is,
. hogy a közelgő választási esélyeket akartuk
kihasználni, mely gyanúsító feltevés ellen a tiszt
viselői kar tekintélye érdekében tiltakozunk.
Fellépésünk nem volt ötletszerű. Folyomá
nya ez azon mozgalomnak, mely még 1898-ban
keletkezett, midőn e megtartott általános tisztvi
selői gyűlés emlékiratot fogadod el és nyújtott át
a magas kormánynak, mely emlékiratban fizeté
sünk felemelését s a szolgálati pragmatica beho
zatalát kértük.
Mai mozgalmunk tehát; folytatása a három
év előttinek, mely ugyan azon célért küzd és
| ugyanazon irányban halad s hatalmasabb meg
nyilvánulásának okát abban találja, hogy a kér: dés megoldásra már megérett s puszta igéreiek; kel való (fialtatása majdnem lehetetlen.
És nekünk, a mozgalom megindítóinak
! erkölcsi kötelességünk féltékenyen őrködni a felelt,
i hogy a mozgalom el ne aludjék s mivel ép ott
talált visszautasításra, a honnan a segélyt vártuk,
szükségesnek tartjuk ezt tovább fejleszteni s
együtt érzésünk határozottabb kifejezése céljából
a kongresszus megtartásának eszméjét is öröm
mel fogadjuk s ahhoz, mi. eddig hiú reménynyel
szükségtelennek tartottunk, ma szívvel, lélekkel
csa lak az unk.
Gyűljünk össze tehát országos kongresszusra,
gyűljünk össze az ország fővárosában, mert a
kongrosszus helye csak Budapest, az ország szive
i lehet.
Adjunk nyílt és félre nem érthető határoI zott kifejezést annak, hogy a mái előterjesztett
; kérésünkhöz ragaszkodunk és ezek teljesedését
mindannyian egyező akarattal kívánjuk, mert
megvagyunk győződve arról, hogy kívánságaink
jogosak, s jogos kívánságaink teljesítése sem az
adózó polgárok érdekeit nem sértheti, sem a
j többi társadalmi osztályok féltékenységét fel nem
j költhcti.
Lássa ál a hazának minden egyes polgára,
hogy a magyar államnak, mely tisztviselői kará
nak egész tevékenységéi igénybe veszi, köteles: sége e tisztviselői karnak tisztes megélhetést biz
tosítani es rideg pénzügyi szempontok most,
midőn az állami költségvetés évről-évre feleste1 get mutat, döntő szerepet nem játszhatnak.
Bezárjuk sorainkat. Mielőtt azonban ezt
tömlők, nem mulaszthatjuk el, hogy őszinte köszö-
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netet ne mondjunk a magyar sajtónak és a moz
galmunk iránt jóakaró érdeklődést tanúsító országgyűlési képviselőknek r- mindazoknak, kik ügyün
ket fél karoltak - meggyőzöd.-ük erejével támo
gatják.
Tám ogassuk .-rősiti meg bitünket és remé
nyünkéi.
t fivözöóük kai ;.u -.aink.it. kik mozgalmunkhoz
csatlakoztak s teljes bizalommal nézünk a jövő
elé, mórt lehetetlennek tartjuk, hogy a jog, törvény
és igazság érvényesítése épen a magyar állami
tisztviselői kar létérdekének kérdésénél szenved
jen hajótörést.
A tordai állami tisztviselők mozgalmi bizott
ságának
Tordán, 1901. évi julius hava 7-ik napján
tartott értekezletének határozatából.
Solymosi Miklós,
bir. törvényszéki bíró,
mint bizottsági elnök.

Harm ath Domokos,
iiir. tlkvezetö,
mint intéző elnnic.

Gallay Nándor,
bir. íszóki irodatiszt,
mint bizottsági jegyző.

Hemnann Emii ünneplése.
Az akadémia ifjúsága abból az alkalomból,
hogy Hemnann Emit m. bír. I'őbányatanácsos,
akadémiai tanár megkapta a III. oszt. vaskoronarendet, szerdán este fáklyásmenetet rendezett.
Ünnep volt ez a szó legszorosabb értelmé
ben. mely az ifjúság ragaszkodásának s lelkese
désének megfelelő módon juttatta kifejezésre a
régen érzett őszinte szeretedet, ősz tanárja s a bá
mulattal párosult tiszteletet a nagy tudós iránt.
Egy az ifjak ujjongó öröme, mint az elhangzott
j szónoklatok keresetlen, .szívből jövő szavai a
mellett bizonyítottak, mily őszinte szeretettel vet; lek köi'ül a hallgatók az ősz proleszszort.
Este 149 órakor vonult le az ifjúság a bá
nyász zenekar hangjai mellett tanárjának lakása
I elé, hol az akademi tanári karnak nagy része
I volt összegyűlve. Harsogó „éljen* rázta meg a
| levegőt, midőn az ifjúság megpillantotta az ablak| bán tanártársai közt álló ősz tanár alakját. A
zenekar hangjainak elhallgatása után Lugosi István,
I az „Akadémiai Kör“ elnöke a következő szavakat
intézte hozzá:
Nagyságos Fóbányatanácsos Ur!
Kedves Tanárunk !
Talán nincs nagyobb öröm annál, melyet az
ifjú érez, midőn választott pályáján komoly’mun, kával, egy ifjú lélek egész idealismusával törve
nemes célja felé látja, hogy azok, kiket a sors és
az ifjúság ugyanazon ideális ragaszkodásával és
a pálya iránti rajongó vonzalommal elért tudo
mányos tapasztalatok e küzdelemben vezéreiül s
a tudományok labyrinth utam Útmutatóiul állított
eléje, munkájuknak s tetteiknek megfeleli cfiismei mérésben részesülnek.
Nem loboghat fel tisztábban lelkűnkben az
i öröm lángja, mint e pillanatban midőn a Nagysá| godat ért. Kitüntetés egy régi de bizalommal ápolt
j kívánságunkat teljesítette. Ott találja ez ku t fórrá I süt ama édo* és nemesítő közösségben, melyben
az oktató tanár és a törekvő tanítvány közös ide
álért lelkesedő lelkének tüze egyesül, hogy az
egyiknek higgadt nyugodtsága, a másiknak heves
lobogását mérsékelve, azt áldó s nemesitű melég
terjesztosere helyes irányba tereli.
Az a kitüntetés, mely Nagyságodat érte bele*
szól n mi küzdelmünkbe s mély eltörülheletlen
j nyomok gyanánt vezet utónkon, mert bizalmat
önt lelkűnkbe célunk elérése iránt s azon msg1 győződéit érleli meg bennünk, hogy az ut. a
, melyen haladunk, helyes és számottevő helyet
biztosit nekünk édes hazánk (őlvirágoztatása Iránti
munkánkban S e tudat hatása alatt ujult erővel
dolgozunk, acélosabb izmokkal ragadjuk meg
munkánk nehéz pörölyét.
FKjtó'ünk ide. hogy magunkhoz illő módon
' nyilvánítsuk örömünket, hogy kifejezzük azt a
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halat, mely mögött közel félszázadik múltnak forrva az akadémiai élettel; itt hallgattam áhítattal, módjára játékban mozgatta izmait, de azért rá
emléke áll, Ott van az mindenikünk szivében, ott áldva legyen emlékük, tudós tanáraim előadásait, 1 vitte tehetsége, hogy egy jóakaró fiatal mérnöktől
van az mindazok szivében, kik e négy év itt tanítottam azon hévvel, melyet a tudományok | mohón vette be a mathemalika első tanait.
tizeden át hallgatui, tanítványai voltak Alma- nagyra becsülése belém öntött, ide gyökereztem
Az irodájában a gyerekember annyira fölMaterünknek egy nemzedék immár, akadémikus én. — képzelhetik hát, hogy mily fájdalmas szi
fiáknak akadémiát végzett apái, a társadalom vemnek az elválás. Különben még fájdalmasabb í keltette főnöke figyelmét, hogy számára támogameglelt férfiai, kik szivében élénken él még a szi nak képzeltem és fájdalmasabb is lett volna, ha | tást helyeztek kilátásba a bécsi technika látogagorú, de igazságos, és tudós profeszszor képe.
nem találkozom annyi szzeretettel, annyi ragasz
I tására. Ezt meg is kapta s mivel a felvételi vizsgát
De kitörölhetetlenül, milyen van bevésve kodással úgy a tisztelve szeretett tanártársaim
valamint
a szeretett fijuság ré j fényesen megállta — ő volt a kandidátusok közül
nagyságod az .Akadémiai kőr“ kódexébe, azon részéről
a lapon, mely annak a néhánynak hazaszeretettől széről. Mert uraim, az öreg Herrmann, ha szigorú ; az egyedüli, aki az összes mathematikai feladakövetelő
is
volt,
mégis
nagyon, I tokát megoldotta, — fel is vették az akkoriban
és az igazi magyar és azon időben it* ecak éledező és
szellemtől áthatott munkájáról szól. ünkénl száll de nagyon szerette az ifjúságot és hivatalos pá- i még fenállt előkészítő kurzusba. Elvégezte fénvevissza emlékezetűnk azon nemi' s küzdelemhez, ; lyárn végpontján büszke megelégedéssel konsta sen, a segély azonban kimaradt. Herrmann, aki
melyben t kisded csapat az öntudatos nemzeti tálom, hogy sikeres volt azon nevelési rendszer,
érzéstől dagadó kebellel és az attól kölcsönzött melyben édes fiamat es nevelt fiámat egyaránt : rajongott a technikai tudományokért, hallóit a
erővel porba döntötte az ifjúsági körünkben akkor részesítettem, mert ezrekre megy azon tanítvá i selmeczi akadémiáról és jói sejtette, hogy olyan
domináló német szellemnek rozoga bástyáit, hogy nyaim szama, kik a hazának jeles tisztviselőivé nak, aki teljesen magára van hagyatva, ott lesz
uj alapon a magyar nemzeti szellemen uj épüle i váltak, sőt azon öröm is ért, hogy édes fiamat legkönnyebb a boldogulás.
1 hozzá számítva, tanártársaim fele része egykori
tet építsen.
Selmecre jött hál, hanem bizony keserves
Ez épület máig is áll s a küzdelmeknek tü- kedves tanítványom volt.
És most midőn velem való együttérzésük és | időket élt ílt kezdetben. Mathematikai tudását
zében megtisztulva virul.
Ez volt az első kapocs mely Nagyságodat kitüntető felvonulásukért leghálásabb kőszönete- j még nem ismerték - azért leckeórát sem tudott
hozzánk fűzte, azóta évtizedek múltak a nemes met fejezem ki engedjék meg. hogy ugyanazokat ! szerezni. Ösztöndíjat mindjárt nem kaphatod az
ideálismusért hevülő ifjúból tudós profeszszer lett a szavakat, melyeket a nekem drága helyen, az | az ifjú, aki középiskolát még csnk nem is látott
akadémián már egyszer elmondtam, megismétel
s a kapocs egész lánccá nőti.
1 soha és aki előtanulmányképen mást felmutatni
A á a ragaszkodás, mely a közős küzdelem hessem.
Nem búcsúzom el tőletek kedves barátaim, nem tudott, mint a technika előkészítő évének
ben a hazafiság ifjú tüzében fűzte a bajtársi hajtárshoz, bizalommá s szeretet teljes hálává válto mei t addig, a meddig szivem dobog az akadémia eredményét. De energiája néni csappant meg —
zott át. mely elválaszthatatlanul fűzte a tanítványt tagjának fogom magamat érezni, de tiszta szívből otthonról legalább kezdetben kaphatóit havonkint
tanarjához és a mely büszkén lobogott fel, mi kívánom: éljen a király! éljen a haza! éljen, 5 pengő forintot és akadt egy pár földije, akik
dőn megjelent Nagyságod szerkesztésében az édes viruljon és gyarapodjék az akadémiai ifjúság ! I megosztották vele lakásukat (ö lévén a hazulról
hazai nyelven, magyar tudós által megirt szak- ! dicsőség Övezze a tanári kar működését! (Kéiein | ajánlott patronusok), ruhának, meg elég volt az
énekeljük el a Gandeamus ígiturl.)
könyv
Öröm s az ifjúság iránti igazi ragaszkodás i egy szál grubenrock telen-nyáron egyaránt, ijy
Hisz azok a nemes eszmék, az az erős ha
zafiság által áthatott igazi magyar szellem, mely | s szeretet sugárzott a tudós profeszszor ösz- : hat szívhatta magába a tudományt, a mélyért ö
akkor Nagyságodat bajtársaihoz fűzte, oltván most i beborult arcáról. Mélyen hatottak e szavak s a ! olyan nagyon szívesen éheze* t-fázolt. Hanem aki
is mindenikünk szivének legmélyén, oda vau Írva . letűnt múlt drága emlékének édes képe által lel azt hiszi, hogy Herrmann elbúsult volna állapotján
zászlónkra. Mily hála s köszönet fakadhat tehát
l
nagyon rosszul ismeri őt, mert kartársnit most
keblünkből, midőn azok egyike előtt állunk, kesítve tanár s hallgató egy szívvel egy lélekkel is könynyekig megtudja kacagtatni azoknak a
kik úttörőink voltak, azon utón, melyen ha énekelte, hogy „Gaudeanus igi!uru. A lelkesedés
ladva biztosan munkálkodhatunk hazaszeretet s öröm tetőpontra hágott az ének második reminiszcenciáknak elmondásával, a melyeket az ak
sugáiita inissionk ügyében, midőn oly tanárunk ; nótájánál: ,vivat acadeinia, vivnnt professores!u kori időtől jegyzet! meg magának a sovány va
előtt állunk, ki óriási szerepet vitt Akadémiánk
i Az ének elhangzása után a „Szerencse fel“ bányász- csorák emlékén kívül. De már az első évben magyarosítása körül Csak mi, egyedül mi tud
; a vizsgák idejében jobbra fordult a sorsa . tudá
juk ••‘Zt igazán
a maga horderejűben meg induló hangja mellett vonult el az ifjúság. Sokáig sának mar meg volt a nire és valóságos póte'.öérteni. Csak a mi szivünkből fakadhat a lég- • zúgott még az „éljen* ? uj erővel tört ki, midőn
ósszintébb hála mindenekéit. Igen — egy magyar visszamenői a bányászok négyes sorai meglátták adásokat tartott a mathematikából, meg Abrázoió
bányász szivének büszkesége szól belőlünk, midőn szeretett tanárjukat lakásának ablakán gyermekei | geometriából, a melyüknek honorálásából, ha
; kincseket nem is, de egy pár csizmára — és egy
az életben, a társadalomban, barátok és idegenek ? unokái társaságában.
között Nagyságod tanítványainak valljuk magunkat.
! kis útra valói meglehetett takarítani, úgy hogy
így
folyt
le
a
szép
ünnepély
melynek
minden
Nem fellievűlés ez, nem az ifjú kebel pilla
| vakációkor haza is nézhetett fonón szeretett övéi*
natnyi tüze, hanem őszinte hála s szeretet, mely mozzanata hűen tolmácsolta az ifjúság hevülő • hez. Később azután megjött a stipendium is és
a szív mélyén honol, ott hová sem múló érdek, keblének rajongását s ürömét.
| végül megvolt az absolulorium — kukoricapapi
sem hideg önzés nem hatolhat, — egy érzelem,
*
*
*
rosra nyomva és tele a sok „ausgezeichnet“, meg
mely jövendő bányász életünk reális viszonyai
Valóságos „self inadé mán" — Herrmann „vorzüglich"- chel. És magával vihette a philisteközt megacélozódva, hü társ gyanánt kiser ben
nünket egész életünkön át s mely mindig föllán Emil — férfi, aki a maga emberségéből lett azzá, riumba emlékét annak a mozgalomnak is, ameiygol szivünkben, valahányszor majd csendes órá- a mi. A bánsági Dognáeskában született 1840-ben,
i ről a napokban, az ifjúság láklyásmenete alkalinkben emlékezetünk letűnt akadémiai életünk ke ahol édes atyja kincstári bányaorvos volt. Szerény
: mával az ifjú ünnepi szónok is megemlékezett és
lteit idézi fel.
viszonyok között élt a kis városkában, a szintén
Az iuiperator diadalive ledől, a tribün ha saját erejéből kitanult orvos, nagyszámú család ; smely mozgalom éle oda irányult, hogy az ab{ szolitisztikus idő legsötétebb szakában érvényre
talma? szava elhangzik s a szivekkel melyek egykor
feldobogtak hangjainál, eltűnnek a szenvedélyek, jával és bizony az anyagiakban nem kényeztet jusson az akadémia magyar jellege és romba dől
hette
gyermekeit,
de
adott
nekik
olyat,
amit
nőm
de az az érzés, melyei Nagyságod emléke kelt
jön a hazájában jogosult, de mináiunk idegen
majd szivünkben, megmarad, a kötelék, mely 4 év minden gyermek kap otthonról: meleg atyai sze
tizeden at hozzánk fűzte nem szakad el. A tano letelet és nevelést, amely oda irányul, hogy fiai szellem alkotta testület : a „burschcnschait£i.
Herrmann életében a legválságosabb — de
kat, melyek Nagyságod kalhodiájáról elhangzottak ból igazán demokratikusan és mindenek fölött
megőrizve lelkűnkben el visszük fenyőkoszoruzla
tahin legvirágosabb időszak elmúlt — a mindenszabadon
gondolkodó
férfiak
váljanak,
akik
az
bércek közé, bányaházak közelébe, aknák litkos
j napi kenyérért nem kellett többé oly keményen
mélyére s ha majd e tanokat alkalmazva s lépés- elvállalt feladatok megoldásában ugyan személyes | harcolnia.
ről-iépésie előrehaladva elérjük célunkat, csak kíméletei nem ismernek, de a magán életben az
Állami szolgálatba lépett es bekerült a gépakkor tudjuk meg igazan, ki volt nekünk Nagy egyén benső érlékét helyezik embertársaik meg
i felügyelőséghez Szélaknára. Mindennapi munkája
ságod, csak akkor fakad majd a cél elérésén ör
vendő bányász szivéből a legöszintébb hála s ítélésében mindctiekfőlé és akik szellemiekben és uíán elővette az ó mathemalikáját és megkezdette
anyagiakban egyaránt azt az elvei vallják, hogy
szeretet szava.
búvárkodását a hő elmélet terén, amely épen ak
Ez legyen búcsúszavunk, párosulva azon ne tedd meg mással azt, amit nem akarnál, hogy kor bontakozott ki a maga szépségében egy
szívből fakadó kívánságunkkal, hogy a Mindenható j veled legyenek meg.
Clausins agyábó 1. Herrmann nemsokára be lett
Nagyságodat a haza s családja javára s örömére 1
És mind a három fiánál jó talajra esett
j osztva az akadémiához és attól többé el sem
sokáig éltesse.
apjuk tanításának magva, de ő a mag kikelését
A lelkesedéssel elmondott keresetlen, szív- I már nem élhette meg, mert hirtelen halál vetett szakadt véglegesen sohasem. Megnősült és egy
bői jövő szavak melyen hatottak úgy az ifjúság, ; véget életének, amelynek utolsó szakában zavarok i évre elkerült aszislensnek a leobeni bányászati akaj demiára. De az év elteltével ismét visszatért Selmec
mint az ősz tanár szivére. Amarról a szűnni nem nehezedtek elméjére.
bányára es docense lelt az akadémiának, magyarrá
akaró, ujjongó éljenzés, erről magának az ünne
Ekkor kezdődött Herrmann Emilnél igazán vedlesét és összes átalakulását a inai napig végigpednek kővetkező szavai tanúskodtak:
a létért való küzdelem. Bátyja a bécsi technikát ■csinálta, megfogadván a nagy elmétől kipattant
látogatta, majd pedig állást szerezve, keresetét intelmet: ember küzdj és bízva bízzál.
Tisztelt akadémiai polgárok !
megosztotta anyjával és nővéreivel; Emil pedig
Kedves fiatal barátaim !
Kiizdölt is emberül az akadémia érdekében.
Legyenek meggyőződve, hogy az elhangzott Resicán beállt a vasmű mintaaszlalosságába, majd A magyar aera beköszünésével vas akarattal
meleg szavak ép oly kedves emlékké fognak szi pedig eleven eszénél fogva bekerült a szerkesztő győzte le a német anyanyelvű ember az uj elő
vembe vésődni, m'u.t azon megtiszteltetés, mely irodába, ahol szorgalmasan rajzolhatott, cleinle adási nyelv nehézségeit: egy vakáció alatt elment
ben önök engem e díszes felvonulással részesí másolgalva, később már kis munkákat tervezgetve
tenek. lisztéit uraim! 39 évig életein egybe volt k Szabad idejében a fürge fiú, amúgy gyerek Nagy-Kőrösre, beosztotta a híres recipe szerint
a német-magyar nyelvtant 60 részre és minden
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nap megtanult egy-egy részletet — úgy hogy es kalatos elvéből: a munka elvéből indul ki. A
tire megbámulta gazdája azt, hogy mennyivel módszer eredménye meglepő, a fundamentális
jobban beszél már mint aznap reggel. És a kö tételek játszi könnyűséggel bontakoznak ki és
vetkező tanév elején magyarul tanított — egy valóban bámulatos precisi fással. De az Írásmód
kU idegesség árán -- keservesen,: de magyarul! túlságos tömöri, kis könyvet akart írni a szerző
Alig hogy a nyelv nehézségén esett át, be olyan anyagból, a melyet nagyba is nehéz belekövetkezett munkásságának egy másik nehéz része. szoritani. Hosszabb ideig nem is jelent meg
Ni.- felejtsük el, hogy a magyar idő kezdetén minden tőle könyv, mert egy másik probléma megoldása
a vajúdás stádiumában volt. Középiskoláinkon az foglalta le egész idejét.
óriási tanárhiány következtében, egynéhány jeles
Megismerkedett a francia tudományos iro
erő mellett, szinte lehetetlen kvalifikációju ember dalomnak egyik igaz gyöngyével, De Seinl-Venanl
i- tanított es bizony-bizony silány volt ez évek , munkájával a testek szilárdságáról. A páratlan
íieilerm termése. Az akadémián pedig kimon szép niathematikai okoskodás teljesen lebilincselte
dották a német főiskolák 48-as éveiből fennina- Herrmannl, aki alkotó erejét is kipróbálhatta e
iadt, korlátlan tanszabadságot, amelyben persze művön. A De Saiut Venani-féle probléma utolsó
mint sok más 48-as eszmét, teljesen félreértettek konzequeneiái nem voltak még levonva es Herrmann
a legtöbben. Tanszabadság annak az emberanyag az egyik feladatot teljesen megoldva, azt magya
nak, amely a középiskolákban nem vette magába rul és németül közölte. Megtett azonban ennél
a szigorú kölelességtudás érzetét — mert nem többet is. sorba áliitotta a maga eszejárása
volt aki azt beléje öntse — egyértelmű volt a | szerint a szilárdságtan eredményeit és megírta a
f íH.nurrchiávalt és ez minden rossz következmé j .Szilárdságtani" a melyet u sorok írója Herrnyevei együtt rohamosan is terjedt.
rnann legszebb müvének tart. A definíciók a
Vizsgát az összes hallgatóságból 83% tett j kétely legkisebb árnyalatút oszlatják el és a mi
a :ubbi pedig bontotta a kerítéseket a „Schacht- í olt meg vari Írva, az vas.
í íz antali kapuig. Az akadémia admiuislrációja
A malhematikai tárgyalás és a De Sainl
i- csak papiroson létezett: szóval teljes volt a Véna-féle probléma kifejtése vetekedik magával
csőd.
j De Saint-Vénanttal és bearanyozza mindezt a
Ezeket az állapotokat nem nézhette tovább | szerző felvillanó ügyszeretete. Tetmayer európai
y férfiú, aki sokáig dísze voit akadémiánknak, I hiiii hazánkfia és zürichi tanár egy szóval talnrrchoitz Gyula országos főerdő mester és Herr- j lónn jellemezte e munkát, mondván: klasszikus.
matinal szövetkezve, megcsinálták az akadémia
Könyvnek ez volt eddig az utolsó. Becses
ujjászervezésenek a tervét, a melyet erős küzde- 1 dolgozatokat közölt ezután folyóiratokban a fű
iu;u arán a legmagasabb fórumon keresztül is részek munkafogyasztásáról, a szilárdságtanból, a
forszíroztak.
kazánokról, a gőzgép elméletéről és sok más lechA jó hatás már a következő évben jelentke ' nikai vonatkozású tárgyról.
zeti. és számos dísze a mai bányászatnak, kőhá
Közbe pedig hogy ismét, élete folyására térzéinak és erdészetnek volt az eredménye az uj . jónk át — lett belőle rendes tanár, bányatanácsos
í minek. Éveken keresztül érvényben maradt és | és föbányutanácsos. Felesége korán elhalt és két
vannak hozáértök, akik azt mondják, hogy nem gyermeket, hagyott reá, akikre rápazarolt mindent
épen nyereség volt az akadémiánknak az a tan i a mi érzésben gazdag szivében megvolt; és jól
rend, amely néhány évvel ezelőtt a régi helyébe j megtevőn atyja nevelése szellemében kötelességét:
lépett. Csakhogy az akadémiára is áll, a mi ■fiatalabb generáció számára hagyta ott helyét az
Magyarországra; nem volt, hanem tesz. Ezt L>izo- | akadémián.
nyára az öreg Herrmann is aláírja, aminthogy
Királya kitüntetését hódoló köszönettel vette
hiszem, hogy alig lesz valami, ami őt ezentúl is I — nem mint rendjelt, a mely a máról holnapra
ibban fogja érdekelni az akadémia sorsánál, ha i változó rangfokozatban bizonyos helyet tűz ki
— ha nem is okoz neki talán többé álmatlan i számára — hanem mint jelképét a haza elisme
éjszakákat, mint hajdanában.
résének egyik hű fia irányában.
Mert egész lénye összeforrott vele. Irodalmi
És magával viszi nyugalomba vonulásakor a
működése is. Sohasem szerette a duktrinerséget legutóbb elmúlt napok édes emlékezetét. Annak
'.■? a mit dolgozott, mind magán viseli, eredetisége emlékét, hogy mily meleg üdvözletek érkeztek
mellett, a realitás bélyegét; szigorúan megköve hozzá régi tanítványaitól és tanítóitól; mily őszinte
telte munkásságától : álljon az, a mit irt és taní meghatottság fogta el tanártársait, amikor tőlük
tott a tudomány legmagasabb magaslatin, de könnyekig mcgindultan vett búcsút és mily nemes
>zÁgálja mint ő maga — a technikai tudást. És együttérzés és az akadémiai hagyományok teljes
legyen minden mondat olyan — mint a technika át értése nyilatkozott meg abban a szép tüntelésvalamennyi jó alkotása; számokban lefogható, .! ben,
a mai fiatalság távozó tanárát
. .amelvlyel
.
precíz, kristálytiszta megnyilatkozása az emberi í megtisztelte.
Szebb végszó nem érthette a búcsúzó
elmének.
Legszebb munkájának, ő maga a német Herrmannl, a „vivat akadémia — vivat profesznyelven megjelent Compendium dér mechanischen szores"-nél, azt a Herrmant, a ki harminckét
Wármeiheoric-t tartja. Grashof, — Németország évig tartozott az akadémia kötelékébe és aki az
első tekintélye az elméleti technikai tudományok iglói bányászati kongresszus albumába beleírta
terén —, a mü megjelenésekor egy harmadik hogy: „Dolgozva szolgáljuk legjobban a hazát *
személyhez irt levelében, a mű szerzőjét fiatal,
eszmékben rendkívül gazdag embernek tartja, Mit is kérjünk vagy kívánjunk jövendő orsz.
akitől még sok meglepő munkát vár. Számos
képviselőnktől,
i'é.-ze a műnek teljesen álment a köztudásba mar
Hogy ezen kérdésre megfelelhessünk, ősmer
eddig is — más részletekhez pedig időhaladIával mind inkább közelednek épen azok, a kik nünk kell bajainkat, hibáinkat; ősmernünk szük
l-gjobban megtámadták azokat annak idejében. ségleteinket. Legnagyobb bajunk pedig az, hogy
Magáról Zeunerről is áll ez, — a hőelmélet a bányászat az eddigi tápláló anyánk emlői
elapadni készülnek, a nélkül, hogy más táplálóra
c‘?yik oszlopos művelőjéről.
Időrendben ezután számos magyar és német szert tenni igyekeztünk volna.
A valamikor virágzó ipart tönkre telte az
folyóiratban megjelent cikk mellett, a magyarul
megírt Technikai mechanika következik. Ez is inproduktiv kereskedelem, mely talán kilenc tizedteljesen elüt a sablonos mechanikáktól és e sorok részét a lakosságnak ellátja ruházattal s lábbelivel
írójának a nézete szerint szinte merész lépést s a melyek előállítása azelőtt több mint 100 em
jelont azáltal, hogy minden hagyománytól eltérő bernek biztositolt ha nem is fényes existenciát, de
i g egyenesen a jelen természettudomány snr- legalább megélhetést, mely körülményt tekintetbe

véve hiába is telepitünk ide több fogyasztót, hiszen
majd ezek is idegentől fognak táplálkozni sidegenlől
ruházkodni legföljebb majd a közvetítők egykeltővel szaporodnak föl ámbár sajnos, de a varosra
nézve még bármily kis mérvű szaporodása is a
városi terhek viselőinek igen kívánatos miután ezen
terhek most igen csekély számú vúlra nehezed
nek, nehezednek pedig igen súlyosan azért, meri
a teherviselők között alig van egy-két vagyonos,
a kik a terhekből jelentékenyebb részt viselnének.
Azonkívül a földbirtok tetemes része nem
csak, de házak is a város kőzöbslge birtokába
jutván, az ezek után járó terhek is, az előbbi
birtokosokkal megfogyatkozott számú tehervise
lőkre hárumolnak miután nálunk az ingatlanok
nem hozzák be a kellő kamatot.
Az előadottakból önként következik, hogy
fő föladat egyrészt a teherviselőket szaporítani,
másrészt ezeknek módot nyújtani, hogy ezen
föladatot könnyebben teljesíthessék. Hogy kik
legyenek ama teherviselők úgy hiszem mindenki
előtt világos, miután ezek első sorban csakis
munkát teljesítő s evvel vagyont teremtő iparo
sok, másod sorban pedig ezek szükségleteit
közvetítők lehetnek.
Miután ezen körülmény beösmerését nagy
ban hátráltatja a sokak által vallott ama nézet,
hogy Sclmec csakis a bányászat fejlesztése által
boldogulhat, ezen nézetnek a megdöntése úgy
hiszem nem ülkőzhelik nehézségbe, s ehhez elég
séges a jelenlegi munkás létszám összehasonlítása
teszem azt a harminc év előttivel. Az apadást nézve
úgy hiszem mindenkit megdöbbentene, különösen
ha a létszámot telepenkint és üzemnemenkint
mutatnánk ki és ha különösen csak az itteni
Selmcc s hegybányai telepeket vennénk szemügyre.
Pár évvel ezelöt még 5—6 akna közvelité; sével folyt a bányaüzem Szélaknán 4 banya
tiszt vezetése mellett, most 1 bányatiszt s egy
akna áll rendelkezésre alig annyi személy
zettel mint a mennyi akkor egy-egy tiszt alatt
működött s a veszteség legalább is 500 ember.
Az aknák főihagyásával föl van hagyva az
ezeket uraló terület, miután a folyosók mind
aesolatban lévén, ezek löntartása távoli aknákból
igen nagy költségbe kerül. Igen de a folyósok
beomolván meg van a léghiány, s ez azután véget
vet minden további munkálkodásnak.
Az igaz, hogy ezen területen bizonyára több
mint egy százada csak böngésző bányászat folyt,
de ez folyhatott volna még talán vagy félszázadig
is, de ez megszűnvén a bányászatnak ha nem is
fejlődése, de legalább megmaradása akkor volna
lehetséges, ha az eddig kikutatott közökre oldalt
vagy a mélyfelé való föl túrását lehetne remélleni.
De sajnos ezen reményi csakis az egy FereneJózsel telepnél lehet táplálni, az Isten-áldáslárói
köz oly jelenléklelen hosszki terjedésű s azonkí
vül minden aknától oly nehezen megközelíthető,
hogy szempontunkból alig érdemel figyelmet.
A Ferenc-József akna és lejtése jelenleg nagyon
jövedelmező csakhogy tekintve könnyű fejthetőségél, s a bányadalom Ínség okozta rohamosabb
kihasználására való csábítást, ennek megnyugtató
tartamában sem lehel bízni.
De vegyük, hogy a bányászatot a jelenlegi
mértékben még 50 évig lehel folytatni, pedig
tekintve hogy 50 év alatt (ennyi időre terjed
tapasztalatom) mennyi tömérdeket szedtünk ki, s a
Ferenc-József aknánál 30 év alatt: előttem ezen
feltevés lehetetlen, de vegyük lehetségesnek ; vájjon
50 év túl nagy idő arra, hogy a város további
tőnmaradásához az alapok lerakását megkezdjük ?
különösen miután a jelzettem föltevés láthatólag
nincsen beigazolva, s egy szép napon arra ébred
hetünk, hogy minden elveszett.
A bányászatnak már összezsugorodása is
mennyire károsnak ígérkezik, megítélhetjük tekin
tetbe véve, hogy a férfinépesség apadása okve-
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— Ismered ? . . . Ismered-e városom köMár régebben kimutattam, mennyit* > szegyetétlenül maga után vonja, a nők megfogyasát s
zűnsége a küllőt, az Írót, a ki kúra ifjúságától
nitö
reánk
nézve,
hogy
ha
uj
épület
készül,
ablak,
avval a kél jelentékeny jövedelmi forrás t. i. a
szemed előtt nőtt fel, a múzsák hajlékában te
szivar és kötszövőgyár megfogyasát is a miből ajtó, bulor idegenből hozatik. És miért ? mert az
neked rnutatá be először ifjú szelleme első zsengék,
látható hogy minden áron azon kell lennünk, itteni asztalos idegenből hozott drága fát kény
e kedves rózsákat, miket te szives elismeréssel
hogy férfiak számára teremtsünk munkaalapol. telen használni s mindent kézi erővel teljesíteni.
tapsoddal viszonoztál. Az ifjú férfiúvá nőtt azóla
Minő
másképen
alakulna
a
dolog,
ha
a
város
De bármennyire sikerülne is e nézetem
s nem csak neked nyújtja a virágokat, de
helyessége iránti hitet fóíébresztenem, evvel egyrészről vagy a hodrusi, vagy a vihnyei völgy egy egész nemzetnek, az fi nemzetének, a magyar
legföllebb csak keserűséget okoznék, ha nem ben, esetleg mind a kettőben állítana egy-egy nak zengi szebbnél-szebb dalait, nyomán dicső
sikerülne azon hitel lerontanom, hogy nálunk paraszt fűrészt s avval csak a város közönsége 1 ség él és elismerés, A dicsőségből reád is esik egy
részéről igényelt mennyiségű árut állítana elő, s
ipart létesíteni nem lehet.
az asztalosok szövetkezetté alakulva oly műhelyt ! sugár városunk közönsége, hisz egykor a tied
Ezen hitnek alapja nagy szegénységünk, mert
állítanának, mint teszem a ribniki; ugyebár nem ■vala ő, csupán neked zengett. Most is egy bok
legföllebb ha mind a három pénzintézetünk összes
lehetne reá eset, hogy idegen versenyezhetne velük. rétát nyújt át gyönyörködtetésedre s midőn azi
vagyonát valamely vállalat életbe léptetésére for
Ezen szövetkezet létesülése, ha sikerrel járna, ezennel eléd tesszük, azt kérdezzük: ismered-e?
díthatnánk, létesíthetnénk valamely jelentékenyebb
nagyon elősegítené uj iparágak létesítését is. Csak A felelet bizonyára igenlő, hisz midőn a gyermek
dolgot, magánosokról nálunk meg éppen nem
hogy ehhez a kormány részéről való istápolás ifjúnak egykori „Haynau álmá‘ -ban felismered
lehet szó, a hol ha épen találnánk is vagyont,
szükséges ; úgy a tanácsadás, mint a hitelnyújtást az oroszlán vonásokat s bizton jósolhalád meg
de nem találunk se vállalkozási kedvet, sem szel
illelőleg. És itt volna módjában jövendő képvi azt, hogy a szerény ifjúból költő lesz 3 a küllők
lemet, sem pedig tudást. De hát létesült nálunk
selőnknek a legáldásosabb tevékenységet kifejteni, közt is az elsők egyike, úgy most jóslásod, re
mind ezek nélkül két vállalat; a cipő és kötőmint a ki úgy a kormánynyal, min az ipart elő ményed valóra váltat láthatod sűrűn megjelenő
szövőgyár. Ha létesüli keltő, miért ne létesülhetne
mozdítani hivatott közegeivel, nem különben a szellemi termékeiben, melyeknek néhányat íme
ilyen módon több is ?
hitelintézetekkel összeköttetésben van. vagy lehet. mai tárca-rovatunkban olvashatod. Nem csak
Magyarország rengeteg sok iparcikket kül
Csakhogy ehhez szükséges, hogy a városi szellemével van ez idő szerint küzütttink, de itt
földről szerez be s táplálja ilyformán a külföldet. hatóság át legyen hatva annak igazságától, hogy van ö maga is, az élei fáradalmait piheni ki szülő
Kutassuk ki, mely iparcikkek azok, melyek itt e város jövője a bányászat által nem biztosítható városában, a szülői házban. De mily pihenés ez?
hon való előállítása kívánatos és lehetséges, s s ha e tekintetben megbocsáthatatlan mulasztást Egy nagy szellemnek remek müvét ülteti át nyel
nem lehet kételkedni, hogy a kormánytól kiesz- elkövetni nem akar, okvetetlen kell, hzgv műkö vünkbe, örömünkre, gyönyörűségünkre, hogy közközlendó segély mellett ne találkoznék vállalkozó dési program ijának egy fő pontjául fölvegye az kincscsé legyen ott is, azon a földön :
egy vagy más iparcikk előállítására.
Hol kárba vsak egy fajta kínos vesz:
arról való gondoskodási, mily utakon és módon
Mi az emberben isteni!
Természetesen sokkal könyebben volna ez lehetne a fenyegető enyészetet megakadályozni.
Mit ihletében ont ki szív s ész :
Nagy lelkek Bzellemkinesei.
keresztül vihető ha vizi erővei rendelkeznénk,
Csak itt ezen beősmerés késztethet bennün
Olvassátok, forgassátok müveit s győzzétek
miután e nélkül a megmunkáláshoz több rőt ket az eddigi strucc viselkedés abbahagyására és
hogy ilt van már az uj idő, hol
igénylő iparcikkek gyártása úgyszólván ki van csakis ez támaszthat ösztönt bennünk nyomorult meg öt.
Áldás leng kunyhón, palotán
És a hol rózsa s liliom hajt.
zárva.
állapotaink ellen való küzdelemig.
Édes dalt zeng a csalogány,
De ntólirott már pár évvel ezelőtt kimutatta,
Csakhogy a beösmeréshez, a sikerhez való
Győzzétek meg, hogy van is, a ki meghall
hogy az itteni tavak vizeinek esése igen nagy s hit is kell, a melyet jelenlegi képviselőnkben hiába gatja a dalló csalogányt.
részben nincsen kihasználva, névleg a Roszgrundi ; keresnénk, ki épen egy vele való beszélgetésben
— Kettős esküvő. Szép családi ünnep
tó eséséből annak a kifolyástól a Vendiitláig terjedő tett ama állításomra, hogy nálunk uj iparágak lesz e hó 30-án Gutfreund Samu kereskedő há
208,893 métert tevő része tökéletesen haszná kellenek, azt kérdezte, de minők?
zában. A háznak két leánya fogja egyszerre es
latlan, pedig ez tekintve, hogy a tó térfogata
Én azt hiszem, jobb feleleteket senki sem küvőjét tartani. Gutfreund Rózsikat Gubits Alajos
900.640 köbméter 300 napra elosztva 103 lóerőt | adhr-t, mint a ki a központban élve a legbővebb kereskedő, Gizellát Kemény Mór kereskedő veszi
képvisel. Ezen erői nagyban növelhetjük ha a fönt ; információkat szerezheti be, mely iparnak meg- el. Legyen igazi örömük az örőmszülőknek.
jelzett esést ketté osztjuk úgy, hogy HolTer állá- i honosítása volna az országnak hasznos és egyúttal
— A városi múzeum unkról, igen szépen
róig terjedő esésen volna az egyik, ettől a Vendlit- I nálunk lehetséges.
gyarapodott városi múzeumunk a múlt bélen.
taig terjedő 103 métert tevő esésen a második
Valóban egy képviselőt, a ki az általam elö- : A városi muzeum ugyanis egy oly nagy lelkű,
erőgép, mely utóbbinak hajtásához hozzá vehet ! adottak helyességéről meggyőződve, segítségül ; becses ajándékot kapott, a mely inig egyrészt e
jük a HolTer altárói Banka és Kizova völgyi vize j akarna lenni a város közönségének uj iparágak í muzeum hiányosságát egyszerre pótolta, másrészt
ket, melyek tekintetbe véve, hogy állandóak s meghonosításában, provldenciális férfiúnak kellene annak érdekességét tetemesen növelte. A nemes
legalább 0019 cm. tesznek] másod percenként, i elősmernünk és saját s gyermekeink, és késő lelkű ajándékozó titokban akar maradni és igy —
26 lóerőt képvselnek, ugv hogy kereken 130 unokáink háláját részére lekötnünk.
--ajnos — nevét kötelességünk elhallgatni. Maga
loerőnyi hajtó erőt kapunk, A richnyói, szélaknai,
A többi óhajtásaink teljesítése, amint sokkal az ajándék azonban fényesen tesz tanúságot
bacsófalvi tavak vize alig harmadrészben van kevésbb r mlos, annál könnyebb ‘óladat, melyek
minden nemes kulturális és közcélok előmozdí
kihasználva, ugv, hogy nagyon alacsonyan szá iránt vaiü vezetem elöedását szabadjon későbbre
tására .myu’ j szándékáról. A nagy becsű ajánmítunk. ha 200 lóerőre számítjuk az értekesitel- hábisztanoiii.
I lék eg>:.-: rta.'.e áll külön, i kő, bronz, népvánlen, értékesíthető vizi erőt. Ezen erő kihasználá
Platzer Ferenez.
i ■iori.isi, Árpád korszakbeli tárgyakból, melyek
sának nem szolgálhat akadályul ama körülmény,
| máris k vannak illbva a muzeum úgynevezett
hogy ezen vizek eredetileg csakis a bányászai
kápolna nely:-egéi.'-;j. a másik része Szent-lstván
céljaira gyüjtettek és használtattak föl, s józan
királytól, dicsőségesen uralkodó Ferenc-József
észszel senki nem is kívánhatja hogy a szüksé
— Személyi hírek. Ferdinánd bolgár feje
királyunkig minden egyes magyar király érmét
gelt rész ne erre a célra íorditassék itt csak a delem, ki pár napol Szent-Antalban töltött, múlt
magában tartalmazó pénzérem gyűjteményből áll,
fölöslegről van szó. mely még akkor is jelenté hétfőn édes anyjával Klementina hercegnővel és
mely érmek valódiságához semmi kétség sem
keny volna, ha a jelenleg használt gőzei őt avval 1 Fülöp herceggel Gothába utazott. A fejedelem
férhet. Ez legközelebb le.-z az úgynevezett „páncél
gyermekei Szent-Antalban vannak, s vissza fog
helyettesítenék.
szobában“ kiállítva, mert még rendezést igényel.
!
jönni
ide
még
a
fejedelem
is.
Egy szóval a rendelkezésre álló víziéről a
— A v. múzeumnak ajándékoztak még Arkossy
— Igazgató választás az akadé Béla egy az erdélyi feji delek korabeli szaru
maga teljességében kell kihasználni s a birtokos;
a bányakincstár a fölösleges részt az azt igénybe mián. A m. kir. bányászati t-a erdészeti puskaporlartót díszes bevésésekkel, Gescheidt
venni akarók részére átengedné s ilykép egy jö akadém ián múlt kedden délután volt az Adolf egy eredeti régi festményt a régi bányászvedelemre tenne szert, melyet a tavak és árkok
akadém iai tanárok igazgató választó g y ű  viseletét feltüntető alakokkal; a Tőig testvérek
föntartására s részben ez utóbbiak fejlesztésére
lése. Igazgatóvá a jövő tanévre Vadas Jenő egy Csallóközben Béke községben talált és ezer
fordíthatna.
drbból álló ó-kori ezüst érem leletből egy dara
Ebből látható, hogy minden részről a kellő főerdőtan&csos, akadém iai tanár, alig a zg a  bot. — Fogadják a muzeum vezetőségének
jóakaratot föltételezve a vizi erő is rendelkezé tóvá Schwartz Ottó dr. főbányatanácsos, a köszönetét.
sünkre állhat, mely elegendő sok kisebb indusz- m ostani igazgató választotta meg.
“ Gyermekmenedékház Selmecbányán.
triát islápolni és jövedelmezővé tenni még abban
— Matunák Mihály, a korponai felsőbb A városi tanács kérelemmel fordult u beltigymiszaz esetben is, ha tartalékul gőzerőt kellene hasz népiskola fiatal igazgatója, s a hontruegyei múze terhez, hogy az országos menedékházak egyiket
nálni.
umi és régészeti társulat titkára, máris ismeri Selmecbányán létesítse a kormány, e kérelemre
De mielőtt uj iparágak honosítására gondol nerü történet tudós, a mull bélen Richter Ede eddig még döntő válasz nem jött, de úgy érte
nánk, jő volna talán a meglevőt fölkarolni és levéltáros útmutatása mellett tanulmányokat tett sülünk, hogy dr. Ruffy Pál disz . gyűl. képviselő,
életképessé tenni.
a városi levéltárban. Tanulmányát egy közelebb- ki* a belügyminiszter az állami gyermekmenhelyek
Egy ilyen volna első sorban az asztalossá?. . r<H megírandó történeti mOvéhez használja fel,
j szervezése, azok helyeinek irkgállapitasn, tervezése
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és épilkezése, működésének felügyelete és hason- | amely explodált és Kolleda Jánost kezein, lábain, maga olcsó pénzének jobb értékesítése mellett
célu társadalmi tevékenység irányítása körül fel- mellén és arcán súlyosan megsértette. A szeren j megtalálja arra a módot, hogy e nagy müvet
meiülS teendők ellátásával kormánybiztosi minő csétlenül járt bányászt a bánvászkórházba szállí egyszerre kiépítteti s a terhet hosszabb időre
ségben megbízott legközelebb városunkat is meg tották.
30-50 évre elosztja — úgy a maga előnye mellett
látogatja. Biztató jel ez reánk nézve, mert ok
Selmeei borkereskedő dicsősége. azon város közjavát is szolgálja, melyben Magyarnélkül a kormánybiztos nem keresné fel váro Rosenfeld József itteni borkereskedő bazini bora országon első vállalata nyert gyökeret s melynek
sunkat, remélhetjük tehát, hogy egy menedékház iból mintákat küldött tol Becsbe, ahol azokat j jó indulatáról eddig is többszőr meggyőződhetett
városunknak j u t ; a tanács már behatóbban is az udvartartásnál is megvizsgálták s vegyi vizs ; ügy értesülünk, hogy a részvénytársaság már legfoglalkozik a tervezésekkel s úgy látszik, hogy gálat után azt az ígéretet tették, hogy legköze | közelebb megteszi ajánlatát egyelőre legalább az
mint legkedvezőbb hely a városi vigadó fog e lebb 10Ü hektoliter bort rendelnek az ő pincéjé iráni, hogy e vízvezeték második zónáját, (mely
célra [olbasználtatni, hol bölcsőde, menedékház ből. Örömmel kell meg emlékeznünk ez esetről, a lűglömötteLben lakott városrészt foglalja magá
esetleg szegényház és népkonyha megfelelő helyet mely a magyar bornak meglehetősen megrontott ban) még a I. évben kiépittetti s az építési költ
talál, a dohánygyárat és a bányákat látogató hírnevét egy kissé megreperálja.
séget a város közönsége 16 hó alatt térítse meg.
munkás nép érdekeiből a legkőzpontibb helyen
— Szerencse a szerencsétlenségben. Béla- Nagyobb ürömmel várjuk azonban azon nagyobb
fekszik, tágas kert és terek vannak közvetlen bányán történt a következő hihetetlen eset: ajánlat megtételét, mellyel az egész nagy mü meg
szomszédságában stb. Közelebbről az ügy fejlődé Durdik Ferenc 61 éves nyugalmazott bányamun valósítását vállalja el s ha ez ajánlata elfogadható
séről bővebben referálunk most csak azt kérdez kás a múlt csütörtöki nagy égiháborut ablakába lesz, ügy örömmel nézünk azon idők elé, mely
zük a t. takarékpénztártól, mit annyiszor kérdez kikönyökölve pipázva nézegette, Csendes mulat hez kies városunk rossz közegészségügyi viszo
ságát megzavarta azonban egy villámcsapás, amelytük már — nem tartja-e idején valónak, hogy épen az ű kis szobájába csapott le, meggyujtva nyai egyszerre alakulnak át e legkedvezőbbekké
a Flemming-léie házból vigadót építtessen? mi azt, s neki a baltában levő csizmáját szakítván s ózondus levegőnk mellett minden feltétel meg
lesz akkor, ha a mostani vigadót átengedni kell? izzé-porrá. Színié hihetetlen, hogy neki magának lesz teremtve arra, hogy városunk hazánk lege
s ha talán a Sembery-terem is más célt fog komolyabb haja nem történt, csak baltába lett gészségesebb városává fejlődjék.
szolgálni? beszüntessünk e minden mulatozást? bénává, ami azonban el tog múlni. A villám
— Ló a csatornában. Tegnap délelőtt nagy
állal felgyújtott házat hamar eloltották a mindig
A város anyagi helyzete meg nem engedi, hogy' a készenlétben levő, ügyes bélabányai tűzoltók. riadalom támadt a főtéren, ahol a zárda mellett
egy nagy földalatti csatorna beomlott egy szekér
maga költségén építtessen a mostani meg nem tele
— Gyalogjárók javítása. Sokszor megem alatt A csatornába, mely négy méter mély
lő helyett megfelelő, vigadót a takarékpénztár innen
lékeztünk már arról, hogy a gyalogjáró helyek beesett a lo, s csak kél órai nehéz munka után
szerzett vagyonából kitelnék ez a nélkül, hogy
nagyon elhanyagolt állapotban vannak. Örömmel lehetett onnan kihúzni. A lómontési munkálatnak
jövedelemben vesztene, kérjük tehát újból az akci
kell konstatálnunk most azt, hogy azokat itt is természetesen nagyon sok bámnlója akadt.
ót megindítani, legalább hozza össze a takarék— Égi háború, felhőszakadás. Múlt héten
ott is kijavítják s a mi fő szélesebbé is teszik,
csütörtökön délben és pénteken délben és éjjel
pénztár a részvénytársaságot, ha a maga szakál
amiáltal eltűnnek azok az óriási és teljesen feles óriási viharok dühönglek Selmecbánya fűlött.
lára nem mer cselekedni.
leges árkok, amelyeken valóságos salto-mortalék- Különösen pénteken éjjel volt nagy égiháboru,
— Képviselői beszámoló. Farbaky István kal lehel átjutni.
villám-villámot éri, a valóságos özőim-iz szaka
országos képviselő ma délután 4 órakor a Zsemle a városra. Az utcákon patakonként omlott
— Változás a róm. kath. gynmásiumi dott
le a v íz és pedig oly erővel, hogy a vásárosok
bery-teremben beszámolót tart.
tanári karban. A helybeli kir. kath. uagygym- szekered is magával vitte. Több villám ie is
— F. M. K. E. perzsely jövedelem . A násium tanártestületében a jövő 1901 — 1902-iki csapolt, szerencsére azonban kárt nem okozott.
Metropol-szállóban levő F. M. K. E. perzsely tanév kezde‘étöl kővetkező változások lesznek:
— Lövészet. A julius hó 21-én megtartott
a napokban [elbontatván abban 5 K 30 f találtatott. A magyar kegyes-tanitórend kormánya Medvecky
lövészeten esett 620 lövés 572 köregység 322 ta
— Pártgyiilés. A szábartevlü Puhzky-párt János kogyes-tanitórendi tanárt Sátoralja-Ujhelyre,
láló 14 négyes és egy szőglövés. Az 1. dijat Bence
ma délután gyűlést tart a városi vigadóban.
Varga Ferenc tanárt Podolinba helyezte ál, Mu Gergely a II. Liba Antal és a Itt. Seidel Ágoston
— P á rt helyiség. A szabadelvű Pulszky- rányi János világi tanárt, minthogy reménye van nyerte el egy-egy négyesre. Ezenkívül lőtlefc még
part állandó helyiséget bérelt a városi vígadóhoz másutt alkalmaztatni, eddigi működéséért köszö négyest: dr. Stuller Gyula, Bencze Gergely 1—1,
tartozó szállodában s a partelnöksége intézkedett, netét mondva, a rendben való alkalmazástól fel Seidel Ágoston 5. Sugár Gyula 3. Mocsári Béla
hogy a jövő hó 1-töt kezdve a pártnak egyik mentette. Ide helyezte Huber Imre kegyesrendi ] (vendég) 1. négyest 1. szöget. Jövő vasárnap fog
vezető tagja naponta ott legyen délutáni 6 órá tanárt Sátoralja-Ujhelyrfil, Patkó József és Seetit- a főlövészet valamint a dijtekezés is megtartatni.
iéi 7 óráig. A szükséges felvilágosít ásókat ezután iványi Albert világi tanárokat.
a párt irodában lehet megkapni.
— Cirkusz. Egy nem nagyon nagy, de elég
— Kóménytüz. Szerdán délután öt órakor jó cirkusz társaság telepedett meg múlt bélen a
HIVATALOS RÉSZ.
tűzi lárma verte fel a várost. Szerencsére csak városi jégtéren. A társaság műsora elég mulat
kéménytüz volt, amely azonban könnyen végze tató s különösen a kűtéltáncos Molnár Gyula
tessé válhatott volna, ha azonnal észre nem vé mulatványai szépek.
7457. s-i.
szig, A tüzet a megjelent tűzoltóság hamar elol
1001. vt.
— Építik a vízvezetéket. A műit havi köz
totta. Szigorú vizsgalat deríti ki, hogy kit terhel gyűlés elrendelte illetve megadta, hogy az uj úti
a mulasztás.
Hirdetmény.
vízvezetékből kizárólag a Rózsa-utcán Szt.-Három— N évváltoztatás. Dérer Emil Selmecbá ság-téren át a Deák Ferenc utcában a PrivickySelmer.-Bélabánya sz. kir. város tanacsa
nyái születési! budafoki lakos vezetéknevét Ajtós féle házig az folytatólag kiépíttessék. Ez ügyben ezennel közhírré teszi, hogy a vihnyei védterületi
ra változtatta.
megtartott nyilvános árverés eredménye alapján vadásziétület bérbe adása végett f. é. julius 31-én
— A cipészmesteri szakiskola városunk a v. tanács a vízvezeték kiépítését a Selmecbányái (1. e. 10 órakor a városház tanácstermében szó
ból ö heli tanfolyamra Besztercebányára költö légszeszgyár vezetőségére bízta. Örömmel veszi beli árverést tart.
zött s ott e hó 21-én nyílt meg az iparhatósá lakosságunk nagy része e hirt nemcsak orvosi
Felhivatnak tehát mindazok, kik a vadászgok és cipészmestevek élénk érdeklődése mellett. okból, hogy a nagy vízvezeték kiépítése ez által területei bérbe venni óhajtják, hogy a jelzett
— Vége a vizsgáknak, A bányászati és megindul, de azért is, hogy e mü kiépítésére a lég- időben a tanácsteremben megjelenni szívesked
erdészeti akadémián a vizsgák a jövő hét köze szeszgyár fcezslösége is ajánlatot tett, örömmel jenek.
péig véget érnek. Mint értesülünk az ez évi vizs veszünk ez! mi is főképpen azért, inért a selmeei
Selmecbányán. 1001. julius hó 2G-án.
gálatok sokkal jobb eredménnyel folytak le mint a légszeszgyár egy hatalmas részvénytársaság tulaj
Szitnyai József
kir. tan. v. polgármester.
múlt esztendőben, mit igaz őrömmel konstatálunk, donát képezi, remélhetjük tehát, hogy mostani
mint legkézzelfoghatóbb jelel annak, hogy az kis vállalkozására nem az e munkálatból remélhető
akadémiai fiatalság hivatását komolyan fogja föl. kisvállalkozói nyereség indította, hanem hogy ko
— Kereskedő iflak gyűlése. A kereskedő molyan foglalkozik a nagyobb terv az egész
Hirdetmény.
ifjak társulata gyűlést tartott a múlt héten Csiba vízvezeték és csalornázás munkájának kivitelét
A bosnyák-hercegovinai országos kormány
elnyerni.
A
légszeszgyár
csővezetéke
tudjuk,
hogy
István elnökiése mellett. A gyűlésen lemondott
pénzügyi szolgálatában legközelebb több fogaipénztárosi tisztéről Hornyacsek István, kinek kimulóban van, sok helyt meg is kezdték már az
mazó-segédi állás a X. fizetési osztályban 2.200
.
uj
csővezeték
lefektetését;
ha
tehát
a
légszesz
eddigi buzgó működéséért köszönetét szavaztak.
K fizetéssel és 640 K esetleg 800 K pótlékkal,
gyár
vezetősége
az
egész
vízvezeték
és
csatornázás
Helyét még nem töltötték be.
tehát összesen 2.840 K esetleg 3.000 K-val, és
— Sérülés a bányában. Kolleda János munkáját elnyeri — akkor nyer a földmunkák
43 éves, illési lakos súlyos sérüléseket szenvedett nál s kellő kímélettel vezetheti a három irányú több pénzügyi fogalmazó gyakornoki állás a XI.
mull csütörtökön az Islván-aknán. Munkakőzhen munkálatot. Városunk anyagi helyzete meg nem fizetési osztályban 1.600 K segétydijjal top betöl
mikor az előtte való napon dynamittal meglazí engedné, hogy a nagy vízvezeték és a csatorná tetni.
A pályázóknak keresztlevelükkel (születési
tott kőzetet kalapácscsal le akarta verni, kala zás egyszerre kiépíttessék, ha azonban a hatalmas
bizonyítvány), érettségi bizonyitvátiyny&l, a jogi
pácsával egy visszamaradt dynamit hüvelyre ütött, tökével rendelkező berlini részvénytársaság a
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tanulmányok végzését tanúsító végbizonyítványnyal, az államvizsgalati (szigorlati) bizonyilványnya), a testi alkalmatosságukat igazoló bizonyitvanynyal és nyelvismereteik bejelentésével ellátott
folyamodványukat a sarajevoi országos kormány
hoz kell intézniük. A mar államszolgálatban lévő
pályázók folyamodványukat lölö.tes hatóságuk
utján adják be.
Közvetlen a sarajevoi kormányhoz beadott
folyamodványokra 80 fillér bosnyák-hercegovinai
bélyeget kell ragasztani, a magyar illetve osztrák
hatóságuk utján beadott folyamodványok a meg
felelő magyar illetve osztrák bélyegilleték alá
esnek. Magyarországon illetve Ausztriában kiállí
tott és az oltani bélyegilletéknek megfelelően
bélyegzett okmányok mint mellékletek további
bosnyák-hercegovinai betyegilleték alá nem esnek.
Más iratok és hivatalos kiadványok, melyek
csak mint mellékletek esnek illeték alá, 20 fillér
bosnyák-hercegovinai bélyeggel, ha pedig a folya
modvány magyar illetve osztrák hatóság utján
nyujlatik be, a megfelelő magyar vagy osztrák
mellékleti bélyeggel lálandók cl.
Bosnyák-hercegovinai okmánybélyegek hiá
nyában a megfelelő pénzösszeg csatolandó.
Sarajevo, 1901. junius havában.

A bosnyák-hercegovinai országos kormány.
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A Szt.-Haromságtéren a PischUfóle házban f. övi au
gusztus hó 1-től több lóra való

sp sr

i s t á l l ó

kiadó, többet
M anner Lajos rendórbiztosnál.

T uristáknak!
Selmeci képesdeveleződap 60-fele. & Képeslevelező-lap albumok
Selmeczi album. 20
fénynyoiuat cassettbon K 3.20 58 Selmeci
Kalauz térképpel K 1.60 * Selmeci turistatérkép 60 f £ Leporelló album 15 képpel,
& Selmec- és környékének táborkari tér
képe 4 K S Emléktárgy: Levélnehezék üveg
ből a Kálvária képével 1 K.
F riss fé n y k é p é sz e ti sz e re k

Joerges Á. özv. és fia
könyvkereskedése.
(Terasstí.)
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v a n annyi u tá n z a t?
31 e r t
t

a m. t. olvasóközönség becses figyelmébe
ajánlani és tudomásara adni, hogy üzle
temben levő cserép-kályhákat, melyek
a fővárosban több éven át szerzett szak
ismereteim és tapasztalataim folytán a
legújabb divat szerint és a legjobb anyag
ból készültek, igen jutányos árban áru
sítom el.
Egyben tudatom tisztelettel, hogy min
den előforduló javítások, áthelyezések,
valamint kályhák és tűzhelyek felállí
tását a leggyorsabban és egy évi jótállás
mellett eszközlök.
Kitűnő tisztelettel

Polkoráb Imre.
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a valódi EISENSADTER-féle

Linóleum paclló-zománc
a tőrv. bej. .Vaslovag-' vód.jeg-ygyel
a leg-jobb és legtartósabb puha pad
lóknak és konyhabútoroknak bemázolására.
Bejegyzett

/P\

Eiseustaüter-féle Linóleum
padló-zománc

I $ >egy óra a la tt kem ényre szá■
; rád, bám ulatosan szép fényi
I "Y®1 bir és tartó sság tekinte\ Tjy tében eddig föllllm ulhatatt VS--' lan.
Nagy
elterjedtségénél
Védjegy lógva különböző hasongang„Vk lovag" zásu nevek alatt értéktelen
utánzatokat hoznak forgalomba, miért
is kérjen m indenki kizárólag csak
E isenstadter-féle

„Linóleum padló-zománc'1
a tőrv, bej, „Vas lovag" védjegygyei.

JfiS <?cí o I c m S ü r a J t ,
3 évi jótállással privát vevőknek

I r ó n i á i d , j ’á n o s
óragyára arany, ezüst és ékszer áruk
szállitó*háza
l l r i k x (Csehország)
Jó niekel-rem. óra frt 3.75.
Valódi eziist-rem. óra frt ó.80.
Valódi ezüst lánez frt 1.20.
Nickel ébresztő óra frt 1.95.
Cégem a cs. és k. birodalmi
címerrel van kitüntetve, számtalan
arany, ezüst kiállítási érem vala
mint ezernyi elismerö-levél van
birtokomban.

Eisenstádtar Testvérek
|
lakk- és festékgyára.
/ Kapható: Selmecbányán: EngoIZsiginond.
i Krausz V. G., Geiger Márkus cégeknél, r j
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a ruggyanta- (gunimi) gyártás magyarországi meg
alapítója műszaki központi üzlet VI. Andrássv-ut
2. Fonciére palota legjobb minőségben gyári áron
szállit:
Három szoba, konyha, kis k e rt és verandából | összes mérleggyártmányok (külön kiadású árjegy! zék ingyen és bérmentve) a gőzeséplögépekhez
álló lakás
szükséges összes anyagokat és eszközöket, csapágy
fém, kenőszeleneék olajhoz és sűrű TovottaSoholtz-féle házban kiadó.
zsirhoz góphajtószijak, vízm entes mozdony és
cséplőgépponyvák, kazal, repce és kocsitaka
Nyav
.törés.
rók, aspast- és gum m ianyagok, szelepek vizm utatók, feszmérők, dobsinek, kenőanyagokKi n.vavalytőrésbcn, időr
éseikben ca más idegbajobliiin
zsiradékok gabonazsákok, „Első‘‘-kötszerszekszenved, kérje annak leírá
rények, mely kötszurszekrények a miniszteri rensát. lüéiy ingyen és bér
i
delelnek megfelelően minden ipartelepen, gyár,
mentve kapható a„Schwauen
I ,-i üzemnél, malomban, stb. beszerzendők.
Apotheke1- által Frankfurtban
Nagy képesárjegyzék ingyen és bérm entve.

a Maina mellett.

Árjegyzék és Ismertetések ingyen és bérmentve.

3cin papimcshijbiin

Csakis ü v e g b e n valódi a ,,Z ac he rl“ névvel
azaz ig a z á n c s a lh a ta tla n é s g y ö k e r e s r o v a r ir t ó s z e r
Selm ecbányán: Takáts Miklós, Marsclmlko Gyuln, Krausz V.. G., Geiger Márk, Engel Zsigmond, Em.-/l Zsigtnond, Csiba
István, Weisz Ignác, Weisz Samu. H odrusbányán: Kukucska József. Weisz Jakab. Ipolyság’ : Bolnrr Pál. Dombo Károly,
Rumnnn Lajos. K orpona: Blaskovits Lajos. Körm öcbányán: Deutch Lajos. Gazdig János. Geller Pni . Horn F. Y. Klein
Ármin, Kufficr Béni, Ritter Lcopold J.. Politzer Lajos. Mosóc: Jón. Porl's Soírn. U j-Bánya:M . (Gorvinkn .rvogys/.. Heinrich
Ede fodrász. Znió-Váralja : Schönaich Vidor Agoth.
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