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YEG-YES T Á R T Á L I U  HETILAP,
SELMECZ-BÉLABÁNYA SZ. KIR, VAROS-, A F. M. K. E, SELMECZBÁk YAí VÁLASZTMÁNYA- ES A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET

SZUNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

Egy évre 8 korom,. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona'
E g y e s  s z á m  á r a  2 0  f i l l é r .

HIRDETÉSI DIJAK :
Hirdetések megállapodás szcrinl számíttatnak. 

N y l l t t é r  d i j a  s o r o n k é n t  2 0  f i l l é r .

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő
joerges Ágost özvegye és fia

céghez intézondük, hova az összes pénzküldemények is küldendők.

M e g j e l e n  mi  n dér, v a s  á r n a p.

A seimeci Kálvária 150 éves 
jubileuma.

Vasárnap, szeptember ló-én országhit'U 
ünnepe volt Selmecbányának. A Kálvária 
151.1 éves fönállásn jubileumát Ünnepeltük.

Mária Terézia korában támadt, miként 
az akadémia is. Mindkettőnek Ilire már a 
umlt században átrüplllt az ország határain, 
és ettől kezdve nemcsak aranyat kereső 
bányászok jöttek Sclmecve, lianetn tudomány
szomjas ifjak és életszomjas zarándokok is.

Ha Selmecbánya századok óta Magyar- 
ország arany kútja, a Kálvária az életkedv 
forrása. Szomjazzuk a pénzt, mert a pénz
ben az egész világ x: n, az egész földnek 
és minden emberi iparkodásnak produktuma, 
[te hevesebb az ember szomja az élő viz 
„tán, melyet Jézus Jákob kutjámü a sza- 
mtiriai asszonynak Ígért.

Ez a szomjúság, életösztün hozza a 
zarándokok ezreit Selmecre már Mária Te- 
rézia rég eltűnt százada óra.

Az utcán fáradt alakokat látsz ; leteszi 
batyuját betér a sátorhoz és két garas ára 
meleg levest eszik, vagy a frisseit sülő pe
csenyén alkuszik, a kirakatokat nézi, a 
szent képeket válogatja: ez az utas.

A templom sötét zugában a gyóntató
szék előtt, a bUnvalloniás rácsánál azonban 
megjelenik a fáradt, agyonhajszolt lélek, Ma
dách Adón ja , Évája, a bolyongó és haza
térő tékozló fitt. Jól ismeri őt Kiütve, Egyp- 
tnm, Jákob kútja. Róma, és ez a kis Selmec. 
Az ember a régi, a szintéi- más. Az ember 
boldog akar leinti, nyugodt akar lenni, vitat
kozik és vétkezik. Es az ész békéjét, a 
szív békéjét senki sem adhatja, hanem csak 
Jézus.

„Nyugtalan az ember lelke“, Írja a
IV. században sz. Ágoston, „mig Istenben 
meg- nem nyugszik11.

A gyóntatószék rács a kereszt alatt 
keletkezett. A mig ide nem talál Adóm, 
addig nyugtalan, az életösztön nem hagyja 
nyugodni, mert a vitatkozás súlyát az ész 
el nem bírja és a bilit terhét a szív még 
kevésbé. Tudni akarom miért elek cs bizo
nyos akarok lenni arról, hogy Isten gyer
meke vagyok. A gyóntató rács mögött az 
isteni irgalom mérhetetlen tengere lakik, a

leróhatlan adósságok abbán elvesznek, és a 
ki előbb a föld rabszolgája volt. mint Isten 
gyetmeke hagyja el a gyóntatószéket.

Az egész ország hálával tartozik Sel
mec Kálváriájának, mely alatt 150 év óta 
folyik a nagy restauráczió. Nyugtalanokat, 
betegeket kapunk és életrevaló, jó kedvű 
embereket küldünk haza.

És ha évszázadok múlva az arany kia
padna a seimeci nagy kutban, a Kálvária 
forrása soha sem fog elapadni.

Az előkészület.
A 150 éves jubileumra a parochián rég 

elkezdték az előkészületeket, — Podhragyay Pál 
prépostplébános már 7 év előtt emlegette a 
bekövetkező ünnepeket. Összegyűjtői le a seimeci 
kálváriára vonatkozó történeti adatokat, a sz. 
Hegy 2 I állomásának sajátos, különleges ajtatos. 
ságát, imáit, én ekeit, aqua rcl iliusztrációját, hogy 
a jubileum napján masyar, német és lót nyelven 
írott ezernyi könyv suhanjon, repüljön szerte n 
nagy világba és regéljen minden népnek Sel- 
merröl. 1898-bnn és 99-ben a Kálvária szónokai 
difire figyelmeztetlek a sokfélül összegyűlt hallga
tóságot a jubileumi nagv napokra. — 1900-ban 
már amerikai naptár is jelezte a tervet, n 
sz Hegynek képét és Osvald Richard lengoi 
pléh. jeles tollával leírását adván. 1901-ben a 
tavaszi viharos szél kevé= zarándokot hozott 
Selmecre és azokat is majd lefújta a magas 
Hegyről. Hírét vettük sokfelöl, hogy az otthon 
maradtak az őszi hucsnrn készülnek. 3901. 
augusztus havában a seimeci plébánia főhadi 
szállása alakult, melyből 0 0 0  magyar és tót 
nyelvű meghívó ment szét a hazába. A meghívó 
részletes tervét adta a jubileumnak.

A meghívó legérdekesebb meglepetése az 
volt. hngv a hálandó nroeessiót és nagy misét 
maga Poltizár József püspök és általános érseki 
helvnök. a Rt éves főpásztor. Selmecbánya egy
kori prépostplébanosn focria végezni.

Ugyanezen hó elején eev 110 tagú vegyes 
hangú és rangú énekkar keletkezett a városban, 
mely az istentisztelet énekeiből U „ hónap alatt 
10 próbát tartott Oiczka egyházi karnagy és 
Bnchraly. dalárdái karmester vezetésével.

Az ünnepség rendezésére az egyházi és 
világi hatóságok vezető egyénei b zotfsnggá ala
kullak. mert tengernyi népet könnyű ily alka
lomra összehívni, de azt rendben tartani, kielé
gíteni és méltósáeos Ünneplő közönséggé formálni 
igen nehéz.

A város 1 örvényhatósága elhatározta, hogy 
a püspököt múltjához és rangjához méltóan 
fogadja, s a Kálváriái pódiumokhoz szükséges 
faanyagot a sz. Hegy rendelkezésére bocsátja.

rendőrség Krausz Kálmán főkapitány 
vezető-y alatt óriási munkát végzett. A város 
nagyszámú, fegyelmezett, nagyobbára kiszolgált 
csendőrükből álló erős csapatja hirtelen megsza
porodott ideiglenes csendőrökkel. Mivel búcsúkor 

, sok sátor épül a város utcáin, a rendőrség már 
kodd' U az vgész város térülőién kijelölte a sátrak 
helyeit, melyek hallatlanul még a sz. Háromság- 
téri emeletes épületek sötét lépcsőházaiba is 
befurakodtak.

A plébánia templom előtti téren nem volt 
szabad sátrat verni. — A ieveses és hurkás 
bódék az akadémiai paloták óié kerültek.

T íz nappal a búcsú előtt 22 idegen pap és 
6000 /.áramlók jelentette be jövetelét a plébánia 
hivatalnok.

De hányán jönnek el, senki sem tudhatta 
előre. Féltünk és reméltünk.

A város lakosságát a rendező bizottság 
újság' és egyházi szónokok révén arra kérte, 
fogadja szívesen a jövevényeket és lobogózza 
föl a városi. A sz. Katalin templomban egy hóna
pig imádkozták szép időért a természet Urához 
az utolsó hétben mindun nap.

A fű is égés sz. Hegy derekán a lépcsők 
alatt igen szép lágas tér áll, melyet százados 
hársfák környeznek. Közepén áll egy magas 
kereszt, melyen az Üdvözítő függ, alatta a fájdal
mas Anya köszobrn 7 tőrrel szivében. —• Ez az 
emiék az egész Kálvária symboluma, melynek 
bal oldala Jézus fájdalmait, jobb oldala pedig 
Maria fájdalmait ábrázolja a slách-k képein. — 
A püspöki misére bánit kitűnő, jelképes helyet 
választó!lak, s a nép mcgszámlálhatlan ezrei 
szabimon láthatlak a íöpásztor oltárára. Nagy 
vízszintes padlózatot építettek az oltár elé, evan- 
geli ami oldalara pedig főpapi trónust. — A 
láiadhatlari pallérok: Ács városi főpénztáros és 
Seb volt gazdasági felügyelő, az oltár térség elé 
hatalmas pódiumot eszel lek ki és építettek föl 
14Ü embc:' számára. De szómba lig alig mertek 
dolgozni, meri a zuhogó eső minden reményt és 

j lelkesedést kioltott.
E * sz bélen borúit, esős, idő volt. Kedden 

már latiunk termetes, fekete ruhás szolnoki 
asszonyokat, a kik hangosan olvastak imú'kat 
kápolnától kápolnáig.

Mennél közelebb ériünk a búcsú napjához, 
annál szomorúbb lett Selmec fűlött az égboltozat. 
— A felhő és köd a hegyek oldalát söpörte, 
hideg eső eredt meg, a barométer még nagyobb 
esöf jelzett. — Az utcák üresek voltak. De azért 
csütörtöktől kezdve öt polgár egész nap ott állott 
készen a plébánia folyosóján, hogy a megérkező 
vendégpapokat és népet szállásukra vigyék. A 
h a rom seimeci káplán, Hlavathy, Halko és Rozim 
tábornokok feje lázban égett, hogyne, hiszen az 
óriási búcsút nyomon kellett követnie a bérmá
lásnak, melyre Sélmccon lUüO-en jelentkeztek.



Péntek este beszakadt a Selmcc völgye- 
utcáiba a sc»k nép. Hirtelen jöttek, mim az ár, 
tele lett velük a város.

Ilii hónapok i ta nem építettek volna ennek 
gátat észszel, renddel, úgy legjobb lelt volna 
elmenekülni SelinecrÖl,

De a léhadi szállásról villámgyors, n jöttek 
a rendelitek, minden papot kitűnő úri és pol
gári házba vitt az öt vezető, hol példátlan szíves
séggel várlak a vendégre, s minden népcsoportot 
elkalauzoltak egy*egy utcába, melyben eltűntek 
százával a jó emberek házaiban, folyosó. . istál
lóiban, kamaráiban.

Szombaton néptenger gyúrta az utca sarát. 
Minden üzlet, korcsma tele lelt emberrel; JBarilj 
hentesnek elfogyott minden képzelhető emuval.j 
Sümeg és Platthy cég egymaga eladott 150 eser
nyőt, a sátorosok, boltosok nem győzték a kiszol
gálást. És ebben az ostromállapotban még egy 
kimondhallau szomorú eseménynek kellett leját
szódnia; reggel 1 ,-7 órákor az apácazárda eme
letéről Dionysia főnökitől vittük egyszerű kopor
sóban óriási néptömeg sorfalai közt löl a leány- 
vári temetőbe. A város előkelő hölgyei, és a 
leány növendékek kisérték utolsó utján azt az 
igénytel en termetű, alakú hullái, melyben a zárda 
restaurátora, a szentirós „erős asszonykának 
hatalmas és szent életű lelke lakott.

R.'ggel a temetési menet, délután a püspöki 
fogadás! Hogy kergetik egymást a hullámok az 
élet nagy vizein!

Utána röglön lement a Kerület esperese és 
két kerületi plébános a vasúti állomásra, vonattal 
Berzencére a püspök fogadására, a kit a prüsz
kölő mozdony szakadó esőben az utasok százaival 
lassan, igen nehezen délután 1 L 3-ra fölhozott 
Selmecre.

Az állomáson Szituyai József kir tanácsos, i 
palgárnagy üdvözölte a magas vendéget, az 
Erzsébet kápolnánál a diszkapu alatt pedig 
város nevében Aitman Imié lanácso-. A va.os 
vizes kődben, felhőben fürdőit. l)e mire a hosz- 
szu kocsi menet a város közepe felé éri, az ég 
nedves kárpitjai szétvonultak és a mosolygó nap 
rásütött az ősz főpapra, ki fűdetlen lövet üli a 
préposttal a hintóbán s áldást osztóit az ajlaios 
néptömegre. A tűzoltó-zenekar Hangijai melleit | 
lépésbe mi éri a hintó a templom elé.

A püspök a templomba vonult, s a fő oltár 
elolt letérdelt üdvözölni, imádni az Egek Urát, 
ki a szentségben elrejtve lakozik.

A felhők pedig visszatérték hely ikre. E-ett.
A gyóntatószékek, a gyóntatok nem bírták 

el a népet; a plébániákra küldött fölhívás sokat 
használt ugyan, mert a nép legnagyobb részét 
papjaik otthon meggyúnlatták. de igy is 30 gyón- ! 
tató alig győzte a munkát, eltekintve a Sclmecet 
környező küíulcai, és utmenti templomoktól, 
melyekben az odavaló lelkészek hasonló munkái 
végeztek.

Vasárnap
Tulajdonképen a vasárnap el sem kezdődött. 

— Szombat este 7—8 óra tájban ugyanis a sok 
nép gyertyát gyújtott és a sz. Háromság terére 
az óriási szoborcsoport ozat elé vonult, olt kereszt 
alakban n szobor körül tüzes utal végzett s éne
keit énekelte. — Tündéri fény, elragadó látvány 
volt ez a nagy térségen. — Nemzetek összeolva
dása a sz. Háromság kőszobrn alatt, nyelvek, 
énekek tengerhullámzása, mely eltartott hajnalig.

Szeretném tudni, mit érzett volna némelv 
heves országházi szónok, a ki azt hajtogatja, hogy 
„először vagyok magyar, aztán keresztény,* ha 
valamely magas ház ablakából nézte volna ezt a 
keresztény, jó családot, mely nem filozofált, hanem 
imádkozott a tüztengerben. közös földön, egy lé
lekkel.

Szombat reggel és vasárnap 14 ezer hívőt 
oldoztatott meg 4 eiboriumbói és 2 kehelyböl 6 
pap, azonkívül sokon a vidéken áldozták.

Vasárnap reggel 7 órakor hivatalos csöndes 
sz. mise volt, mely után megindul a tulaidonké- 
peni Kalváiiái hálandó körménél.

A körmenet.
A processiókat Hlavulhy káplán és főrendező . 

termetes alakja már 7 órakor kezdte a sz. Katalin- 
templomtói ulnak indítani a Kálváiiáiv. Egy álló 
óráig indította, küldte őke!, és mikor a töménte
len csoport számtalan lobogó elvonult a Kálvária 
felé és 8 órak >r hátra nézett: óriási tömeg állott 
még mögötte.

Az utcákon és a Kálvárián vagy 12 zenekar 
játszott, az ének mint egy folyó hőm pölygOtt, ka- 
vargoit. — Ez már nem néptömeg, hanem sáska- 
sereg volt: itt volt a vidék.

Es ebbe a sáskatengerbe bocsa;kozott bele 
a püspök a plébániái templomból. — Soha sem 
jutott volna e! a sz. Hegyre a szűk utcákon, ha 
a rendőrség nem csinál kordont s ha a tűzoltó
ság nem feszi! ki nyúlt kör alakjában kötelet. . 
melyen belül az ossistentia haladott a püspökkel, i

Érdekes, felodlietlen fölvoriulás volt ez, kö
télen vitték a püspökül, kiabálta a nép.

26 toiiér pap-assistens mögött ment egy 
infulás magas alak, Machovits Izidor kor onai 
apátplébános, mögötte hintón ibolya vörös köpeny
ben Boltizár József püspök.

Es mii módiunk az égről? Az az örökké 
komoly és főnséges nagy ur, kihez semmi sem 
imádkozik o megy földről, csupán az eszes lény, 
az ember, i idolt a selmeci ünnepekről és a fö- 
rendozé.-t annyi ezer gyermeke kérésére elválalta 
és föltűnő módon végezie : a proco.-sió kezdetekor 
,‘]széleszletie a ködöt, n szél elült, a nap kisütött 
és már nein csak :i földre, hanem a szemeken 
al a népek szivébe ragyogott. — A Kálvária teher 
tornyai kigyullak a napfényen, a hársfák finom 
levelei mozdulatlanul íllgg<- ittek a levegőben. — 
Egy lelmllot vonult át a légen. — Isten akarta, 
úgy volt.

És ez az isteni csend és fény d. e. ll-ig  
tartott a nagy püspöki mise és a sz. beszédek 
befejeztél" — Azután visszaküldte az ur a nehéz, 
felhőkéi, a pompának vége volt, esett és esett 
több napig.

Ilyen feltűnő időjárást én, e soro k Írója, 
soha sem láttam éh-lemben.

A processió rendje ez volt: a népek pmces- 
siója alán a rendőrség vonult egy rendőrtiszt veze
tése alatt. — Mellétlük ezer bányász, kohász 
zuzómunkás hala. I.

A rc-udörségn-.-k a lüzollós.-u segitetl vagy 
40 taggal.

A rendörlisz! és a rendőrök sorfala mögött 
az üresen hagyó* 1 helyen elül vitték a nagy fehér 
keresztet. 2 kis lobogó köz".

E mögött jöít 1. az általános bányászzászló 
(F 'sö Biheriaró) 2. a kőművesek és 3. Mihály
ié ró zászlója.

A bányász-zászló kék, >/,. István király képé
vel : a kőműveseké vörös a sz. Háromság képével: 
Mihályiamé piros sz. Mihály alakjával.

Az első kellőt a kincstári munkás -személyzet 
kísérte, hagyományos díszruhájában (bányászok: 
vörös nadi'a.. lehel bányaing. zöld kalpag, magyar 
csizma: kezükben kaiapacsíogásu bottal; kincs!, 
kőművesek: fekete magyni ruha. puha íehér kalap, 
mellől bokáig érő fehér bőrkötény.)

A mihalytárói zászlót a társulati bánya* és 
kohó- személyim I kísérte.

A nagy zászlók mögött jött a Kálváriái 140 
tagú vegyes énekkai'. U ana az apácák sora. kék 
bársonyos leánykákkal, a hegybányai zárda belső 
növendékeivel utána 26 pap. A püspök a Kálvária 
aljáig ment iii uhui. A harmadik Kápolnánál leszál
lót! a hinlóró! s onnan, a legnehezebb utón a 
gyönyörű harsiák közölt, immár két infulás pap 
mögött gyalog haladt föl a meredek hegyre.

Mögötte haladt a városi tanács és a bánya- 
kincstár képviselete, előkelő tisz'viselői kara.

S L M B C B A  NV A 1 H Í R A D Ó

A püspöki ussislontia ez volt; infulás archi- 
i diakónusuk: Machovils Izidor, korponai apátplé

bános és Podhragyai P 51 Selmecbányái prépost
plébános ;

disiör palástban: Kiss Isi van, pápai kamarás 
vácegyházm. plébános;

diakónusuk: Brogyáni Andor, kaproncai plé
bános és Rozim József, selmecb. káplán.

mlsikönyvvivo : Janovils Károly, ipolyfődérnesi 
plébános.

püspöki infülista: Schreiber Aladár, eszter
gomi káplán, a püspök kísérője;

archidhtc. infnlistái: Szelecky Ferenc, gyei- 
vai és Janetsek Károly, zsarnócai káplán,

th úri férek: Sírbány István garamkürthösi 
káplán, és Spniik János, nemcsényi káplán;

acolythmk: Dvihally Béla, oszlányi káplán 
és Murgass János óhegyi káplán.

emeifert dr Ghímessy Zsiginond, pecsenyeci 
pléh., és Hiészik Imre, steffullói udministrátor. 

Ceremouárius: Hlavathy József selmecj káplán. 
Lator: a püspök inasa.
A menetet a tüzollói zenekar is kisérte. 
Útközben a városi plébániai templomtól a 

sz Hegyig az élő rózsafüzér egyesület 1U00 tagja 
a mindenszentek litániáját énekelte.

Mikor a menet a Kálvária derekára ért, az 
egész Hegyen, főleg, ha lefelé nézett az ember, 
koponyaüi'eívényl látott. Ezen a napon ez a sz. 
Hegy valóban Kálvária azaz koponyák hegye volt. 
Fej fej mellett és a fejekb'ui két sötét üreg, mely
ben az élei sugara vihogott.

0 óra elmúlt, mikor a püspök és assislenti- 
úja 12 gyertya vivő bányász közt odaért a Fájdal
mas Anya sz órához. — Trónusán felöllözködött, 
fejére telték az ;níuiát megél intette a pásztorbo
tot s az oltárhoz vonult kíséretével. Olt magas 
erős hangon, mely mindenféle elhalaUzotl, eléne
kelte a Te Deum laudámust, mire az egyházi ének 
és zenekar végigénekelle.

Mise alatt a 140 tagú kálváriái énekkar éne
kelt gregorián misét. Betétnek „Hozzád jövünk 
Istennek anyja1* es a „Kérész1 fához megyek" szívig 
veséig ható énekét énekellek. — A néptenger 
pedig oly csöndes volt a főidőn, mint a levegő a 
fák közi. — Az óriási énekkar, a püspök hangja 
tisztán és ineszire halatszolt, mintha szobában 
lettek volna. —- Az akusztika is kitünően bevált 
ezen a symboiikus szent helyen.

Ilyen iölseges szertartása sz. misét egyikünk 
sem látott. — Az egész természet egy templom 
volt, mikor közepén a nagy bazaltoltáron a püspök 
misézett. — A templom boltozatján, az ég közepén 
tisztán világitól! az ur lámpása, a nap. — Ezren 
imádkoztak, hogy valaha az örök derült hazába 
eljuthassanak. Azután már csak egy kívánságunk 
volt: az ur szavát, az evangéliumot hallani.

A Kálvária tetején és az alsó templomban 
is mondtak csöndes misét, s ez után körülbelül 
egy időben lepett szószékre három kiváló szónok: 
Monsignore Daubner József, ő szentsége német 
udvari papja vilmyei plébános, a püspök eiölt a 
középső térén dr. Prohászku Ottokár, esztergomi 
szemin. spirituális és llieol. tanár, az alsó temp
lom elült Martincsek József, lopéri plébános. A 
kitűnő szónokok könnyekig hattollák meg a hall
gatóságot. Nem akarunk méltatlanok lenni előde
inkhez. kik a hallgatóknak kívánságára a kiváló 
sz. beszédeket lenyomatták és szétosztották 
küiöu füzetben s azért mi is tehetségünkhöz ké
pest iparkodni fogunk e beszédeket a közönség 
kezébe juttatni.

A kereszt diadaláról oly fölségesen beszélt 
a magyar szónok, hogy a legelőkelőbb, logművel- 
t bb hallgatók künynyet törültek ki szemükből és 
azt mondták : ilyet soha sem hallottunk, — Elöl
tünk állott a diadalmas Krisztus, a ki keresztjével 
hívőkké és szentekké alakította a föld legnyomo
rultabb alakjait, a kétségbeesett és bűnös embert.

Mindig megható jelenet u Kálváriái isten- 
tisztelet befejezése, midőn a magas kúpról az a

11*01. szeptember 22.



1901. szeptember 22. s E L At E c: r. A N V A [ III H A D 0

sokfélül jött nép a körben fekvő hegyek felé indul 
kiki fiáját hazájába, újra dolgozni, szenvedni. — 
Minden ösvényen, minden irányban mozognak, 
viszik keresztjüket, énekelnek és a távolban el
tűnnek. — Az ember felocsúdik ilyenkor abból 
a pompából, örömből, melyben egyesültünk. Nem 
maradunk együtt, mindenki megy, magamra ma
radok én is cselekedeteimmel, hogy az urnák 
egykor beszámoljak életemről.

Az egész vidék csupa zászló, kereszt és ének 
vriit. — A püspök pedig hintón hazaiért.

A nagy misén többek közt érdekes vendégek 
jelentek meg; friedenlcibi Frit: Lipót Andrásnak ; 
a Kálvária hegy adományozójának egyenes leszár
mazottja, unokája friedenleibi Erit/. Ottilia urhölgy 
Hodrusbányáról, leányával s annak családjával.

A Kálvárián G sekrestyés szolgált sok segít
séggel, a miseruha a legértekesebb L. számú, arany- 
brokát szövet volt, mely a Kálvária tulajdonit ké
pezi, épugy a drága emaillirozolt és kövekkel 
kirakott kehely.

A Kálvárián ezen délelőtt körülbelül 30 ezer 
ember jelent meg.

Mindazon áldott lelkű férfiaknak, nőknek, 
kik már hónapok óta főleg pedig az utolsó nagy j 
napokban példátlan odaadással rendezték, elöse- 
gitetlék a felejthetlen ünnepélyt, minden egyesü- ! 
Ütnek, tényezőnek, Kiknek számát sem tudjuk a 
legmélyebb, legőszintébb háláját és köszönetét 
tVii'zi ki a Kálváriaalap elöljárósága. A kereszten 
függő ur Jézus legyen e földön s az örök hazában j 
méltó jutalmuk.

A Selmecbányái kálváriái nagy búcsún a 
kővetkező idegen papok jelentek meg:

Velzel István cf. kanonok, gar. Sz. Kereszti 
plébános, Sebestyén István ternyei plébános, 
Macliovich Izidor korponai apát-plébános, Bogvá- 
nyi Andor kaproncai plébános, Ruszko Rezső 
bars-bezsenyei plébános, Strbány János gr.-kür
tösi káplán, Sármir János csejkői plébános, Jano- 
vils Károly Ipoly-födemesi plébános, Dr. Kmely 
István zólyomi káplán, Martincsek József lopéri 
plébános, BogissiU Ágoston geletneki plébános, 
Spalik János nemesénvi káplán, Sztraka József 
bori plébános, Schober Ede Ujvároskai plébános, 
Buzna Sándor P. vogyerádi plébános, Dryhally 
Béla oszlányi káplán, Murgass János óhegvi káp
lán, JanecseK Károly zsarnocai káplán, Szeleszky 
Ferenc gyetvai káplán, Tónimnek József tajói 
káplán, Kiss István pápai kamarás, lőrinci plé
bános, Dr. Prohászka Ottokár esztergomi papne
veldéi lelki igazgató, Daubner József pápai káp
lán, vihnvei plébános, Fludorovits Zsigmond 
felső- túri h. plébános, Braun Ferenc ipoly-sza- ; 
kallosi plébános, Dr. GhVmessy Zsigmond pecse
nyééi plébános, Hrabovec Alajos kunosvágási 
Dúlta Nándor plébános, Medveczky Károly kor
ponai káplán, Juszt Mihály beneshazi káplán, 
stb. stb.

Megjelentek ezeken kívül az összes idevaló 
papok.

A bérmálás.
Ezen m.agaszlos-léiekemelÖ ünnepségek után 

ismét fényes napokra virradtunk fel. Boltizár j 

József érseki általános helynök ugyanis kiszól | 
gáltatla a bérmálás széni séget, még pedig: Hegy- 
hányán I. hó 16-án 950, Bélabányán f. hó 17-én 
407, Selmecbányán f, hó 18-án 1248 járultak 
ezen szentséghez.

Kedden este fáklyásmonettel leple meg a 
város közönsége a püspököt Ez alkalommal úri 
kezek is vitték a lobogó fáklyákat s a megjelentek 
közt sok előkelő egyéniséget láthatott a püspök.

A dalárda és a tűzoltók zenekara szép 
darabjainál még jobban hatott a föpáözlorra Acél 
János íőtanitó üdvözlő beszédje, ki igen szép bő
szedben a liivök tiszteletét és ragaszkodását 
tolmácsaiig. A püspök a vasárnapi, szerdai dísz- 
enéden és a kedd esti ováció alkalmával meg-

hatottan mondott köszönetét azért a megli-ztelőn 
fogadtatásért, melyhez régi hívei, polgártársai 
részesítették.

Szerdán elutazott Garam-sz. Keresztre.
Vájjon viszontlátjuk-e még az ősz főpapot?

Választási mozgalmak.
Országszerte folynak javában a választási mozgal
mak. A napi lapok hasábos tudósításokat heznak 
az egész országban folyó mozgalmakról.

Sok a kerület, még több a jelölt, sok az 
olyan kerület is, ahol egy politikai parton levők 
állanak egymással szemben. Ennek mindeneseire 
meg van a maga oka. amit fejtegetni azonban 
nem lehet feladatunk.

Selmecbánya is e kerületek közé tartozik.
A szabadelvű Párt ketié szakadott, egv része a 
régi jelölttel Farbaky Istvánnal szeretné újólag 
képviseltetni magát, a másik rész végre valahára 
megelégelte már Farbaky Istvánt s uj jelöltei ke
resett. Hónapokkal ezelőtt Ilemez Hugó ügyvé
det kérte föl jelöltlül, aki a párt összetartása I 
Céljából addig mig egy országos nevű férfiul nyert 
meg Selmecbányának el is fogadta a jelölést; 
mikor azonban Pulszky Ágostot, a világhírű tu
dóst és az országnak egyik vezérlő politikusát 
sikerült megnyernie nemcsak a pártjának, de 
Selmecbányának is. önzetlenül visszavonul*.

Azt hisszük ma már, mikor Pulszky Ágost 
az ország nagy halottjai közölt alussza örök ál
mát, s mikor koporsója fölött a legmagasabb 
tróntól kezdve az egész országban megnyilvánult 
a részvét, szégyen volna a városra, ha a párt 
föladná a küzdelmet.
A Selmecbányái Pulszky-párt nem szűnhetett és 1 
nem is szűnt meg.

Nagynevű jelöltjei, akinek váratlan halála 
lesújtó s kétségbeejtő csapás volt, elsiratta igaz, 
szívből jövő fájdalommal, s most erkölcsi szent 
kötelességének tartja, hogy azt a zászlót, amelyet 
a Pulszky Ágost neve telt őrökre becsessé, s a 
melynek győzelmére gondolva hunyta le szemeit 
a nagy jelölt, diadalra, fényes győzelemre vigye

Tartozik ezzel a párt Selmecbánya jó hír
nevének, szabad elvei tisztaságának és dicső em
lékű nagy jelöltje emlékének, hogy most még in
kább összetartva, megmutassa az országnak, hogy 
nem az a „nevetséges tündék* a melynek utón ut- 
falon hirdette még röviddel ezelőtt is a város
nak „legömetlenebb* polgára.

Nincs kétségünk benne, hogy diadalra is 
jut e zászló !

A jobbnak, méltóbbnak, érdemesebbnek kere
sése létesítette e pártol, a szabadon gondolkozó, 
hivatalos hatalom által nem befolyásolt, a Széli 
Kálmán választási törvényét örömmel fogadó és 
tiszteletben tarló választók sorakoztak a zászló 
alá, amelyet ugylálszik a sorsnak rendelése követ
keztében az lóg győzelemre vezetni, aki kibontotta 
— Heincz Hugó.

Politikai ellenfelei is tisztelettel említik Heincz 
Hugó nevél, azt hisszük ez elég jellemző és elég 
arra, ^hogy érdemes Selmecbánya kerületét képvi
selni az ország törvényhozó házában. Hogy jój 
beszél, az még nem qualifikalná a képviselőségre, 
inkább az, hogy igazat beszél mindig, minden kö
rülmény között. Higgadtan gondolkozó, fegyelme
zett elméjű férfin, akinek van elve, amiért síkra 
is száll és meg is véd és feltétlenül híve az igazság

uk, melynek igazabb védője, nyíltabb kimondója 
és hirdetője bizonyara kevés lesz a t. Házban.

Egyike lesz mindenesetre azoknak a képvi
selőknek, akiket a kormány és a párt tekintetbe 
vesz és akiknek súlyt helyez szavára. Teljesen 
független, megállapodott gondolkozást! férfiú, aki 
igent is mond, de nemet is, ha nemei kell inon-

Biztosak lehetünk, hogy nem főnt fog meg
kapaszkodni, hogy választóira oktroyáltassa ma
gái, de választó kerületének bizalmából fog erőt 
meríteni, hogy érdekeinket mindig igazán képvi
selje. Biztosak vagyunk erről és még biztosabbak 
arról, hogy sem beszámolóban, sem Írásban, sem 
szóban soha se fog arról beszélni, amit a váro
sért, vagy másokért lett, vagy tenni akart, soha 
se fogja emlegetni, ha bármit ki eszközül is és 
soha se fog egy ajtón se kopogtatni azért, hogy 
egy votumot kikunyoráljon.

És biztosak vagyunk még egyről, arról, hogy 
ha idővel az látná, amit nern hiszünk, hogy a be
léje helyezett bizalma a választó polgárok tekin
télyes részének megcsökken, lesz olyan igazán 
„önzetlenu polgára a városnak, hogy azt mondja: 
Polgártársaim rendclkezéstekre bocsátom a man
dátumot. keressetek alkalmasabb embert képvise
lőnek.

Mi a legőszintébb fájdalommal vettük a 
a szomorú hirt Pulszky Ágost elhalálozásáról, jól 
tudjuk, hogy mit vesztett benne az ország és leg
közelebbről Selmecbánya város, — ámde meg
nyugvással látjuk, hogy képviselősége örökösévé 
Heincz Hugót tette a párt,

Jogos reménynyel nézünk győzelme és kép
viselői működése elé.

A központ választmány műit kedden gyűlést 
tartott, melyen választási elnökké Jezsovits Károly 
lyceumi igazgatói, helyettes eluökké Goldstüeker 
Márk városi tb. I. ügyészt, jegyzővé Sztancsay 
Miklós v. főjegyzőt, h. jegyzővé Vörös Ferenc Ib". 
főjegyzőt választotta meg. Á választás határidejéül 
folvó évi október hó 3-ik napját, csütörtököt tűz
ték ki.

Heine Hugó képviselő jelölt ma délu
tán fél három órakor tartja meg programm- 
beszédét a városi vigadóban.

Farbaky litván múlt pénteken Bélabányán 
hé1 válaszló előtt programbeszédet tartott. A hét 
választók elnyelték a beszédet is, de még nagyobb 
tel zésstd fogadták az ótvenre számítolt „önzetlen8 
vacsorái.

Úgy halljuk, hogy, Podmanicky Frigyes báró 
egy telegrammot küldött a Farbaky párt elnökének, 
melyben a nemes bátó óhajtja hogy vajha Farbaky 
választatnék meg.

Hát az lehetséges, hogy a báró urnák ez az 
óhaja mivelhogy nem ismeri az itteni pártvi
szonyokat de azt nem hisszük ez nem hihetjük) 
hogy Széli Kálmán miniszterelnök, a szabad vá
lasztási törvény megalkotója és a szabad válasz
tás leghatalmasabb őre tudna az ilyen kortesizü 
és a térvény szellemével ellenkező ohajókröl.

A feltétlenül tiszta választás érdekében 
kérjük a választópolgárokat, szíveskedjenek 

, lapunk szerkesztőségénél (I. Főtér 41. szám)
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minden oilyan esetet bejelenteni, ahol a 
tiszta választást veszéleyeztető, g a törvénybe 
Ütköző fenyegetés, vesztegetés, hivatalos 
hatalommal való visszaélés stb. fordulna elő.

Hát igazán kell-e bányász 
képviselő?

Hogy ezen kérdésre kellő feleletet állhas
sunk, szükséges tudnunk mitől függ a bányászai 
boldogulása.

Első sorban természetesen áltól, hogy a bá
nyászat tárgyát képező erek elég dúsak legyenek, 
imgy az azokból nyeri termények értéke legalább 
fedezze a kinyerésükhöz szükséges költségekéi.

Ezen érlék annál kisebb lehet, mennél ki
sebbek a termény bizonyos mennyiségének ter
melési költségei és viszont, mert ugyebár kerésbbé 
lesz fizető egy bányászat, ahol teszem egy 10 
korona értékű egység kinyerésére ugyannyi vagy 
több küllséggel teljesíthetem, mint a melynél 20 
fillér értékel 15 vagy 10 fillérrel is ki nyerhetek.

Ebből világos, hogy igy egy bánya bol
dogulása, miután az érték adóvá van leginkább 
attól függ, képesek vagyunk-e ehhez az értékhez 
a költségeket arányitani.

Mi nálunk, ahol a bányaterményeket hogy 
értékesillietők legyenek a zúzákban lüinényileui 
kell; a löményités módja és költsége nagy szere
pet játszik a mennyiben egy részt a tűményités- 
nél eső fém veszteségei apasztjuk vagy apaszt
hatjuk másrészt a lehető legolcsóbb földolgozás! 
nyujtó berendezésekei alkalmazunk.

Hogy az előbb emiilett a töményiíósnél elő
forduló fém veszteséget apasszuk, szükséges ős
mernünk a földolgozandó anyag természetéi, s 
különösen az ércszemek eloszlódásál, a minek 
hiányos ösmerele az illeni bányászainak sok káli 
okozoll.

Nem tagadom, hogy ezen dolgok e lap kö
zönségét kevéssé érdekelhetik, de hogy lehelne i 
kűlőmben kimutatni, hogy egy köveinek semmi
kép sincs módjában ezen dolgokba belolyoi.

A bányászat sorsa a közvetlen vezetők ke
zében van annyira, hogy még a hivatali főnök 
is legfölebb csak a károkat képes némileg akadá
lyozni, a melyet vagy kellő szakértelem vagy \ 
ügygybuzgóság bilin szűkölködő üzemvezető okoz
hat, az igazgató szerepe pedig csak is arra szo- 
rilkozlialik, hogy a rendelkezésre álló erűkéi kel
őén alkalmazza s eselleg a bányászat érdekei! 
előmozdító terveket bírálja s helyesnek elismer- j 

vén felsőbb jóváhagyás alá terjessze.

Ha a közvetlen vezetőkben nincs meg a 
kellő ügybuzgalom helyes gondolkodás, de kivált- 
kép nincs kiváló érzék az cgyszer-egy iránt, ak
kor a bányászai nem fog prosperálni és akkor 
váljon mi szerepe lehet az orsz. gyűlési képvise
lőnek? ha még oly híres és elüsnierl bányász is 
volna ?

Igen is főieméiből i szavát abban az cselben 
ha a binyászal intézői a bányászat fejlődésére 
szolgáló vállalatokra vagy berendezésekre rendkí
vüli költségeket kérnek, de akkor is váljon indo
kolhatja o jobban a szükségei, mint az,illető 
bányahivalal vagy az igazgatóság s váljon u kövei 
jobban győzheti meg a minisztériumot mint az 
utóbbiak? pedig talán még is csak ezen fordul 
meg a dolog. Ha még legalább eloszlatni tudná 
a bizalmatlanságot, molyét a bányászai intézői 
iránt a minisztérium érezhet, tekintve a sok költ
séget okozott igen rosszul álgondok vállalatokat 
mint teszem a Sándor zuzól, a kozrlniki fúrást slb.

Sajnos de igaz, hogy bányászatunk fönnállá
sára, s így támogatására nekünk szükségünk van 
de váljon mit is lehet egy ember több mini 400 
elölt, ha ezekben nincs még az érzék annak fon
tossága iránt, hogy nem csak egy város, de egész 
környék élei forrása bányászatunkban rejlik, lízl 
kellően megvilágítani nem-e alkalmasabb volna 
egy elsőrendű tekintélyes szónok, mint akármely 
szaktudós ?

Sől inkább károsnak kell tartanunk egy 
suidisnnl szakember által való képvisoltelésünkel, 
aki bányászati viszonyokat illelft nagyon hiányos 
űsmereteil (ükéleleseknck tartván, a rendkívül 
megrögzült balbitet islápolja: Sclmec csak is a 
bányászai által állhat tön, s igy útjában áll a 
helyesebb meggyőződés keletkezésének.

Tovább megyek s kérdezem mi hasznát 
látta bányászatunk s városunk a valódi három 
szakember, Prugberger, Zsigmondy és Péeli áltat 
való kcpvisellctésének, moly utóbbiunk érdemei 
nem képviselő korából valók. Bocsássák meg, 
szaklársnim ha evvel némileg a testületi szelle
met sértem, de mennyi esik egyre-ogyre a sok 
száz közül a dicsőségből, melvel elég számosán 
nem is annak latinnak.

Nyugtassák meg lelkiűsmcrelükel s legyenek 
meggyőződve, hogy nagyon rosszul állana ti bá
nyászát ügye ha csak egy képviselő személyétől 
függne, á magok ügybnzgalma melleit. Isten ál
dása az egyedüli mentőnk.

Isten velünk!

Platzer Ferenc.
nyug. bilny íihivatali főnök.

H Í R E K .

— Személyi hírek. Lapunk felelős szerkesz
tője c hó 18-án hazaérkezvén a lap szerke szí ősét 
újból átvette; — Vadas Jenő főerdőianácsos, aka
démiai tanár hal hétig tarló hivatalos tanulmány
it íjáról múlt héten hazaérkezel!

Az óvár renoválása » illetve 
múzeumi levéltári célokra leendő átépítése 
végett, múlt kedden, Aigner Sándor hír
neves műépítész és az orsz. műemléki 
bizottság tagja ide érkezett és péntekig 
végezte a szükséges felméréseket és elő
munkálatokat.. Kedves vendégünknek még 
tovább kellett volna ilt időznie, de egy 
szomorú eset, édes bátyja elhalálozása visz- 
szaszolitotta a fővárosba. A kitűnő mű
építész itt léte alatt, oda nyilatkozott, 
hogy az óvárat mint műemléket is, de 
mint a szépen haladó múzeum és a rende
zendő levéltár otthonát is az államnak 
érdekében áll revonálni és igy hiszi, hogy 
a város némi hozzájárulása mellett a szép 
munka keresztülvitele államköltségre sike
rülni fog. Aigner Sándornak különösen a 
kőből faragott csigalépcső tűnt fel s kije
lentette hogy ezt a remek alkotását a 
a középkornak okvetlenül meg kell óvni 
az enyésszettől. De azt is kijelentette, hogy 
a faanyag raktárt és városi ácsmfllielyt 

: az óvárról haladéktalanul cl kell távolí
tani, valamint a tornacsarnokot szabaddá 
tenni, vagyis más tornahelyiségről gendos- 

\ kodni, mert addig a terv keresztül viteléi) ez

komolyan hozzá sem lehet kezdeni. Valóba 
uetn értjük, hogy a város már régen nem 
gondoskodott alkalmasabb (ott van n 
Zliuszky telek ronda állapotú alsó része, 
faanyagraktári helyről és alkalmasabb torna 
csomókról is. 11a tehát a város egy nj és 
szép alkotást akar még hozzá államsegéllyel, 
akkor most már gyorsan és komolyan 
intézkedjék, hogy a faanyag raktár és a 
tornaiskola az óvárból máshová kerüljön. 
Mi pedig köszönetét mondunk a műem
lékek bizottságának és az általa kiküldött 
Aigner Sándor műépítésznek már eddig is 
igaz kifejtett működésükért és örömmel 
fogjuk üdvözölni, ha a jeles műépítész, ki 
uz óvár egyes részeiről fényképfelvételekéi 
is tett, ismét meglátogatja városunkat.

— Tanitők gyűlése. A selmecvidédd róni. 
kai holikus tanitők e hó 19-én tartól Iák gyűlé
sükéi, Selmecbányán. A gyűlésen, melynek lefo
lyásáról jövő számunkban részletes ludosilásl 
hozunk, az egylet lúgjai mindnyájan megjelentek.

— Halálozás. Slampa Lukrécia 98 éves nő 
buli el a mull héten Selmecbányán. Az. elhunyt 
Selmecbányának legidősebb lakúja volt. Elhunytál 
a Márkus család és kiterjedt rokonság gyászolja

— Hirtolen halál. Matyasovszky József 70 
éves utkaparó múlt pénteken a szenlháiomság- 
téren ősszeiogyoll, s mire a kórházba szólították 
meghall. Halálát agyszélhüdés okozla.

-—Magyar geológusuk k irándulása 
Selmecbányára. A magyarhoni Földtani 
Társulat választmánya e hó 22-étől 29. 
tartó kirándulást rendez városunkba s vi
dékére. Szívesen látott vendégeink, szám
szerűit mintegy 14-cn vasárnap délután ér
keznek Budapestről Sehuecre, a hol a va
súti állomásnál Szitnyai József kir, tanácsos 
polgármester vezetése mellett fogadjuk őket. 
Vasárnap este ismerkedési estély lesz a 
liogya-fcle vendéglőben. 23-án reggel '/» 8 
órakor kirándulás Szklenóra, 24-én Vilmyére 
a hol városunknak lesznek vendégei; 2fi-én 
kirándulás a Szitnyára; 2G-án a bodrusbá- 
nyai tavakhoz és Szandiikra.

— Rendkívüli közgyűlés. A város 
törvényhatósági bizottsága Dinit hétfőn rend 
kívüli közgyűlést tartott, melynek egyetlen 
tárgya volt az országgyűlés felosztásáról 
és f. évi október hó 24-érc való összehívá
sáról szóló királyi leirat. A gyűlésen Hzit- 
nyai József kir. tanácsos, polgármester el
nökölt. A törvényhatósági bizottsági tagok 
állva hallgatták végig a királyi meghívó 
levelet. Fölolvastatott ezután a m. kir. bel-

i tlgyminiszternek az 1899. évi XV. törvény
cikk 1(13. és 1G7. §§-ainak életbe léptetése 
iránt kiadott rendeleté.

— Városi múzeumnak ajándékozlak; Vai- 
kovits Isi váll ar-mnrálli luívszéki bíró ur egy
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gon érdekes ezüst emlékérmei 1577 évből; egy 
régi csatakarilot. Schmulzer Antal ur 3 drb. ezüst 
és 3 drb. régi pénzérmet, köztük a genuai köz
társaságnak 1714 évből származó, „Post Tencbrns j 
Lux1* feliratú felelte érdekes ezüstérme Fogadják. ! 
n nemes adomnyozók ez. utón is a inuzeum ve- 1 
zol őségének köszönetét. — Felkérjük újból c helyen 
t. közönségünkéi, hogy egy ritka szép kis gyűjte
ni ény megvételéhez — bármily csekély -- adó- 
mányosokkal hozzájárulni szíveskedjék. A pénzado
mányokat elfogadja a város polgármestere, e lap 
szerkesztősége és a város leváltam oka. Az ado
mányok hírlapikig nyugtáivá lesznek.

— A m agyar köztisztviselők országos 
szövetsége 1901. szeptember 94-én délután 4 I 
órakor Rudi.pesten a székesfővárosi budai vigadó 
nagytermében közgyűlési tart a kővetkező tárgy- 
sorozattal: 1. Az elnökség évi jelentése. 2. A 
számvizsgálók jelentése. 3. A jüvfi évi költségve
tés megállapítása. 4. Az alapszabályok módosítása.
5. Elnök és egy választ mányi tag megválasztása.
G. Esetleges indítványok.

— Változás a postautálványok használa
tában. A kereskedelmíigyi ni. kir. miniszter 
31384/901 számú rendeleté szerint 1901 évi októ
ber hó 1 - élöl kezdve csakis a magyar korona 
országaiban szoló postautalványokat lehet a bel
földi lózsaszinii űrlapon kiállítani; az Ausztriába, 
a megszállott tartományokba és állatán a külföldre 
szoló postautalványok a nemzetközi sárga szinü 
űrlapokon állitandók ki. Ezenkívül 1901 évi októ
ber hó 1 -töl kezdve az Ausztriába, a megszállott 
tartományokba és általán a külföldre szóló utal
ványokra nem elég csupán a rendeltetési helyet 
ráírni, de múlhatatlanul szükséges feljegyezni azt 
az országot is. melyben e helység van. A m. kir. 
posta és távírda igazgatósága ennélfogva kéri a 
közönséget, hogy saját érdekében kellő gondol 
fordítson az utalvány űrlap helyes megválaszol- ' 
sara és kiállítására, meri oly felek, kik helytelen 
űrlapon kiállított és ezért a poslnhivalal állal cl j 
nem fogadható postautalvány felállását kisértik 
meg: magukra bántják a helytelen űrlapok pót
lására szükséges uj űrlapok kiállításával és felsze
relésével járó fáradságot, költségei és időveszte
séget.

Erdövéd halála, líráuszky József városi 
erdövédel mull vasárnap az ti.-ynevezelI Linder- 
ide kertben halva találták , A megindítói I vizs 
gálát kidenlellc. hogy az erdövédel valaki va- 

^lászfogyvi i rel agyonlőtte. A vizsgálat a lelles 
kiletésének kinvoma'/ására folyik.

— Országos vásár volt Selmecbányán n 
múlt bélen. A marhavásár hélfön volt s lélliaj- 
taloll összesen 1039 szarvasmarha, 28 lő, 5 juh,
- sertés. Eladaloll 211 szarvasmarha, 3 ló, 2 
scTles. Mint lutni lehat a vásái forgalom lanyha 
voll. Ugyanilyen gyenge volt .••mlörlőkün a kirakó 
vásár is.

— Lövészét. A folyó hó 15-én mggtnitott 
lövészeten eseti 292 lövés 273 köz egy éget-I. Az 
I. dijat nyerie Seidel Ágoston szi-idöv. • s <■ a II. 
Sugár Gy ula egy• egy négyesre. Négyest I..II még 
Ur Stulh v Gv. és Seidel Á 3 - Sugár Gyula 2.

— Elveszett. Giűnberg Jenő cs. i s kir. ny. 
alezredes n nevére kiállító.t és arcképével ellá
tott katonai igazolvánvi könyvecskéi f. évi szept
I—7-ig terjedő idő alatt Selmecbányán elvesztél e. 
a megháláló, adja ál a rendőrségnél.

Talált tárgy. F. hó 18 án a Deák-Fe- 
renc utcában a járdán egy női mellűi lalállnloll. 
ál vehető a rendőrségnél.

— A pálinka áldozata. E hó 14-én esk* a 
vasúti állomáson szolgálat.)! teljesítő rendőr n

1901. szeptember 2 2 . ____________________

vasúti gyalogút melletti kis patakban egy férfit 
vett észre, a ki oll a sekély vízben fuldokolt. Az 
arra járók segélyével kihúzta a félig halott emberi, 
akit magához térítvén mivel sérülései is voltak a 
kórházba szállíttatott be. A vízben talált férfin 
Slumjár János foltozó cipész volt, aki később 
maga adta elő, hogy igen sok pálinkái ivott s 
haza akarván menni beesőit a patakba. Mint 
értesülünk Slamjár János oinult hét szerdáján az 
esés közben szenvedeti sérülések következtében 
meghall.

— Óriási siker l Egy pontos és kitűnő minő
ségű valódi sclnveici romuntoir zsebóra 3 frtf—G 
korona. Serényi elsőrangú órás és ékszerész cég
nél Budapest, VII. Erzsúbelkörul 28, I. emelet.

NYILT-TÉR.

K ö s z ö n e tn y ilv á n í tá s .
Fogadják hálás köszönd emel mindazon isme

rősök és jóbarátok, ki felejthetetlen férjem teme
tésén részt venni szívesek voltak, különösen :i 
póslafunók űr, a t. posta- és távírda tiszturak 
és a levélhordók.

özv. Kuttner Márkné.
(E  rovat a la tt köztö ltékért nem felelős S zóik .)

HIVATALOS RÉSZ.

HTp'föi; H ird e tm é n y .
Selmec-Bélabánya sz. kir. város rendőrfő- 

kapitányi hivatala részéről ezennel közhírré téte
tik, miszerint a leérkezett működési tervezet sze
rint a f. évi ellenőrzési szemle a kőzöshadsereg- 
beli legénységre nézve október hó 17-én, a 
honvédségi szemle pedig október hó 28 mindig 
reggeli 8 órától kezdve az ó-vár tornatermében 
meglarlalui ILg.Mirőia'/ érdekellek azon hozzáadás
sal érlesilleiih k, miszerint a fenljdzelt napúkon 
katonai- esetleg honvédigazolványaikkal ellátva 
pontosan inegjelenjem'k.

Selmecbányán, 1901. szept. 17-én
Krausz Kálmán,

runilőrluJüijiitány,

H ird e tm é n y .
Vonatkozással a uagyméll. m. kir. belügy- 

mini-z.leiiimiuak f. e. szepl. hó 10-űri 98976/1. 
sz. a. kell körrendolelére, valamint az 1874. évi 
XXX113 t.-cikk G9. §-ara ezeilliel küzzélélelik,
hegy Selmec- és Bélabánya sz,, kir. bányaváros
kö/ponli választiminya a Imiíilkozoll rendelet
szerinl ez oldalról niegejleiuiö áll alános ország
gyű léi i képviselő válaszláp k< iul kövei (Midö el-
járásra a következő inlézkedé-ekei allapilolla meg;

1. A hivalknzotl törvény 59. alapján a
választás elnökévé Ji-/.sovies Károly kö/.p. vál.
tagol, a válas/lás jegyzőjévé S/l aiieSii v Miklós
közp vál. jegyzői, a váhv'y.lás helyelles elnökévé
•ír. Goldsi iicker Máik ügyvédel s a választás
helyid les jegy zojc‘Ve Vörös Fi it-nc ih. főjegyzői
viilaszüdla meg.

2 A választás lialáridejéiiil a 1. é október
hó 3-ónak regg.-li 8 óiájál s a választás helyéül
Selmecbánya belvárosi'.in .i Fe■ I- :  i- Major, vagyis
az u. n. Váró. i Vigadó helyi-étad 1 öz.le ki;

3. A szavazási sorrend, vonatkozással a
törvény 61. íj-ára a köveikezés khen állapiltalolt
meg:

(() legelöl S u lim  ehfmya hekárosának válasz-
tói, ezután

ó) Bélabánya város választói,
c) Ilodrnsbányu külulc i választói,
d) Banka
<j Fcdsö-Fuch~ Jucii n „ és végül
J) SteíTulló n fognak a

szavazási a felhiválni.

4. Ennek előrebocsátása után közzétételik 
továbbá, hogy

a) a választási elnök a választási eljárást 
a választó kerület székhelyén, Selmecbánya bel
városában a fennobb kitűzőit napon s helyen 
reggeli 8 órakor nyitja meg; (1899. XV. t.-c. 155. §.)

b) képviselőjelöltet ajánlhat a kerület 10 
választója; ezen ajánlat írásban adandó át a 
választási elnöknek, ki az általa meghatározandó 
helyen és időben a választást megelőző napon 
is átveheti, legkésőbb azonban ily ajánlat félórá
val a választás megnyitása után adandó át; 
(1899. XV. t.-c. 156.)

c) az ajánlattal egyidejűleg minden jelölt 
részére egy bizalmi férfi is jelölendő, szabadsá
gában áll azonban az ajánlónak kél bizalmi férfit 
kijelölni; (1899. t.-c. 15C. §.)

d) a választásnál szavazati joggal csak azok 
bírnak, kik a választóknak 1901. évre megái la- 
pitoll állandó névjegyzékéből) benffoglallatnak; 
(1899. XV. t.-c. 158. §.)

c) a szavazati helyiségben, vagyis a Felső- 
Major („Városi Vigadó8) termében csak a sza
vazatszedő küldöttség tagjai, a bizalmi férfiak, a 
közigazgatási tisztviselő és a jegyző mellé ren
delt írnokok lehetnek jelen, ezeken felül mind
addig, mig azon városrész választói szavaznak a 
községi elöljáróság kiküldött tagjai és a jelöltek 
bizalmi fórfiai által megjelöli községi lakos és 
végre a szavazásra beszállton választók ; (1874. 
XXXUI. t.-c. 74. §)

/') a városrészek n fenni meghatározott sor
rendben a szerinl, a mint egyik vagy másik jc- 
löllre szavaznak, külön bocsájtatnak a szavazásra; 
(1874. XXXUI. t.-c. 75. §.)

y) a belvárosnál a választási elnök állal ki
húzott sors dönt a felett, melyik jelöltre szavazók 
bocsájtatnak először a szavazáshoz, az utána 
kővetkező városrészeknél felváltva ille i az egy 
jelölIro szavazókat az elsőség; azon választók, 
kik szavazásra akkm nem jelentkeztek, mikor a 
niegállapiloll sorrend szerinl azon városrészen 
voll a sor, a többi választónak szavazása ulán 
szavazhatnak; (1874. XXXIII. t. c. 75. tj.)

//) a szavazás nyilvánosan, élő szóval törté
nik s a választóknak a választásnál semminemű 
fegyverrel vagy bottal megjelenni nem szabad; 
(1874. XXXIII. t.-c. 08. §.)

i) a választól a szavazásnál irányadólag út
baigazítani. vagy rábeszélni nem szabad, kérdést 
a választókhoz csak az elnök intézhet. (1874. 
XXXIII. f.-r. 77. §.)

k) a párt vagy jelöli zászlóját j< Ivényél 
imaházra állami, törvényhatósági vagy városi köz- 
('■{nilt’ttr, vagy nyilvános iskolára kitűzni tilos, tilos 
továbbá a zászló vagy jelvény erőszakos eltávo
lítása i ly helyről hova azoknak kitűzése törvé
nyesen meg van engedve,

A választás vezetése, a rend fen tartása és 
az e célból leendő minden időleges intézkedés a 
válaszd asi elnök feladata s kötelessége lévén, in- 
lezkei léseiről a közönség külön hirdetményből 
lóg értesül ni, ez alkalommal csak azt emeli ki a 
központi választmány, hogy a választások veze- 
lé.-u körül ezen nagy fontosságú alkotmányos fel
adatúban hazafias készséggel és felelősségének 
Indáéiban leijes odaadással fog eljárni és annak 
enlekt‘hi'1 !, hogy a válaszia-ok szigorú lörvény- 
szcríisege biztosillassék, é,-; hogy azok a legszebb 
jiolyuri jiy  (jíjdkurlnlúIu'Z miül) midben folyjanak le 
halié l'ih ela ii mindent elfog követni, miért is íi- 
gyehnezleíi a választó közönségei, hogy a nem 
vál l iá inlznvarás s ininden lörvényollenes cselek
mény vagy mulasztás a legszigorúbban fog meg- 
lorollalni.

Selmecbányán, 1901 évi szeptemberhó 18-án.
Sztancsay Miklós, Szitnyai József,

közji, vá l. jegyző. k ir . tan ., v . polgármester,
küzp. vál. elnök.
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Friss fényképészeti szerek.

J o e rg e s  Á. özv. és fia
k ö n y v k e re s k e d é s e .

(Terasse.)

Itifuló lakáw!
A Szajbély-féle házben a Szent-Háromság

téren egy 6 szoba, 1 előszoba, konyha, élés
kam ra. fakam ra, padlás és kertből álló lakás 
november 1-étől kiadó. — Bővebbet: Oszvaldt 
Gusztávnál.

»>BÖS10SSOH0
Van szerencsém a nagyérdemű kö

zönség tudomására hozni, hogy én a Kis- 
Vásárléren az Eichel-féle házban

s e l m e c b A n y a i  h i n  a d ó 1901. szeptember 22.

m s,uve£ esp oro í i
nyitottam.

Igyekezetem mindenkor oda irányul, 
hogy jó áru és rendes kiszolgálás által a 
nagyérdemű közönség megelégedését meg
szerezzem.

Elvállalok mindennemű kép és tükör 
bekeretezést, valamint üvegezést ju tá 
nyos áron.

Bccsea pártfogásukat kérve, a nngy- 
I érdemű közönség szives jóindulatába ajánl v 

magamat, maradok kiváló, tisztelettel
Stéger Miksa,

v a s - ,  ü v e g - ,  p o r c e l lá n  kereskedő.
K is-V ásárté r. Kclmechuiiy i is.
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t a valódi ElSENSÁDTEB-féle

Linóleum padló-zománc
a tflrv. hej. „Vaslovag* védjeg-ygyel 
a legjobb és legtartósabb puha pad
lóknak és konyhabútoroknak bemá- 

zolására.
Bejegyzett ^  E igen stad te r* fé le  L i n ó i é n  

padló-zom áüc
egy óra a la tt keményre szá
rad, bámulatosan szép fény
nyel bir és tartósság  tekin te
tében eddig föliilmulhatat- 
lan. Nagy elterjedtségénél 
fogva ktilőnbüzö hasongang- 
zásu nevek alatt értéktelen 

hoznak forgalomba, miért 
mindenki kizárólag csak 

Eisenstádter-féle
„ L i i o l e m  p a i l ó - í o É n c "

a törv. bej. ,,Vas lovag’“ védjegygye].
E is e i i s tá d te r  T e s tv é r e k

_ lakk- és festékgyára.
Kapható:Selmecbányán:EngelZsiginond, ^  

Q  Krausz V. G., Geiger Márkus cégeknél. í j
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g y a k ra n  a pon tos á ra .
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s c l i w s i c i  B - e i i i o n t o i r  z s e b ó r a
kitűnő minőségben 

hápom forint
tés a postaköltség;

u t á n v é t  m e l le t t  r e n d e l h e t ő

S E R É N Y I  órásnál
Budapest. VII. Erzsébet-körót 2 8 . sz. I. em.

Késes árjegyzék iiiiíen £s bérineiiive

co xxxxxx :
N a p o n ta  f r i s s e n  v á g o t t

asztali- é s  gyógyszölö
kék, fehér, egész érett, csakis saját, neme
sit ett szőlőmből szállítok egy 5 kgri posta- 
kosarat 3 korona 40 fillérjével, az összes 
finom fajtákból 5 kgr. patent ládát 4 ko
ronájával. Utánvét mellett bérmentesen 
akár melyik posta állomásra.
Hatáséi Hároly,

szőlőtermelő V e r s e c  (Déimagyarország).

CXXXXXÖXXXXX)
Nyavalyatörés.

K i nyavalytörésben, gör
csökben és más idegbajokban  
szenved, kérje annak le írá 
sát, m ely ingyen  és bér
m entve kapható a„Schwauen  
Apotheke“  által Frankfurtban 

a Maina mellett.
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!B Io :n .r á ,< d . j  á t n i c s
óragyára arany, ezüst és ékszer áruk 

száiiitó-háza 
l í r i s x  (Csehország)

Jó n iokel-rcm . óra í r t  3.75.
V alódi ezüst-rein. óra fr t  5.80 .
V aló d i ezüst lártcz fr t  1.20.

INickel ébresztő óra fr t  1.95.
Cégem a os. és k. birodalmi 

oimerrel van kitüntetve, számtalan 
arany, ezüst kiállítási érem vala
mim ezernyi elismerÓ-levol van 
birtokomban
Nagy képes árjegyzék ingyen és bérm entve

3000000000000000000000000000c
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cukrász és bortermelő
G y i i n a r s r ö s c s n  (Hevesmegye).

Szállít csemege szellőt 5 kilós kosa
rakban bérmentve utánvéttel
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Ajánlja 1900. évi saját termésű kitűnő omioséíH borait.
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Selmecbányán: Takáls Miklós, Marschnlko Gyula, Krausz V., G., Geiger Márk. Engel Zsiumotni. Erns/.i Zsigmond, Csiba 
István. WYisz Ignác. Weis?. Samu. Hodrusbányán : Knkucska József, Weisz Jakab. Ipolyság1: Lloluor Fal. Dombo Károly, 
Rumann Laios. Korpona: Blaskovits Lajos. Körmöcbányán: Deule.h Lajos. Gnzdig János, li-!! : Emii. Horn F. Y. Klein 
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A „Selmecbányái Hiradó“ 1901. évi szeptember 22-iki 38. számának melléklete.

J e g y z ő k ö n y v
felvéve Selmecbányán, 1901. szeptember 10-én a 
hontvármegyei általános tanítóegyesület rendes 

évi közgyűlése alkalmával.
Jelen voltak; Vendégek: Lits Gyula főispán, 

Szitnyai József kir. tan. polgármester, Farbaky 
István főbányatanácsos s nyugd. akadémiai igaz
gató, Dr. Schvartz Ottó akad, igazgató, JezsovHs 
Károly lyc. igazgató, H&ndel Vilmos ág. ov. főes
peres. EJeigel Albert, dohánygyári aligazgató, 
Gerö Gusztáv in. kir. főerdész, Szlancsay Miklós 
városi főjegyző, Vörös Ferenc városi Lb. főjegyző, 
Holczer János földbirtokos, Lencso Július lyc. 
tanár, Jankó János lyc. tanár, Király Ernő lyc. 
tanár, Manner Lajos városi rendőrbiztos, Molnár 
N. rendőrkapitány és Rultkay N. városi tisztvi
selő Korponáról, Wolkóber János r. k. tanító 
Jász-Apátiról,

Rendes tagok: Rill József kir. tanfelügyelő, 
Tuka Antal tanító elnök, Jávor B, Lajos laniló 
alelnők, Danko Andor tanító jegyző, Spitzer 
Jakab tanító jegyző, Licsko Adolf tanító ellenőr. 
Makoviczky Czirjék kir. tanfelügy. tollnok, Fletsch- 
hacker Laura polg. isk. igazgató, Kolos Inna, 
Hegycsy Rózsi polg. isk. tanítónők. Kőgl Mariska 
igazg-tanitó, Urbán Jolán. Nigrinyi Vilma, Simon- 
csis Anna, Winkler Anna tanítónők, Simo Irma, 
Glement Erna, Siitkey Hona, Simoncsis Fran
ciska, Spiingbolz Amália óvónők, Kordos Emil, 
Gazsó Mihály, Szpiska Mihály, Blnskovils Gusztáv, 
Macsuha János tanítók, Weigel Samu igazg. tanító, 
Bikkai Sándor szaklaniló, Bankó János, Csiampor 
Vince, Somlói Lőrinc, Majerszky Mihály, Ja egér 
Gyula, Geiger Bernát, Szikszay József, Galambos 
János, Maszarovils Gyula, Haniberger József, Till 
János, Slibló János, Veszelák Lajos, Stcfcsik Gábor. 
Czelder József tanítók, Miklőssy N. és Szokoly József 
felső népisk. taniló, Szmetana Szaniszló, Wel- 
ward Jakab, Szameíz Samu, Bályel Samu, Szlo- 
povszky Gyula, Roliács Boldizsár, Krempánszky 
István, Podhrudszky Gyula, Adamnvits György, 
Szutorisz Imre, Báty el Gyula, Faj Ilik Antal, 
Gyürky Antal, Gsájkovszki János, Répássy Sán
dor, Králik Pál, Atzél János, Laczó Dániel, Bach- 
raly József,Mnrdinyi János, Kubinyi József tanítók.

Elnök a kővetkező beszédet inlézle az egy
begyűltekhez:

Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Haladó korunk jelszava: „Tömörülve, kezet 

fogva munkáljunk a haza javán!
Ha valaha, úgy a jelenben még inkább kell 

tömörülnünk, vállvetve munkálkodnunk, mert az 
egyed eltörpül a rohamosan haladó s nagy 
tettekre képes társadalmi élei mezején, ellenben 
tömörülve, bár szerény körben mozogva is óriási 
vívmányok jöhetnek léire, (egyesületek, intézetek, 
szövetkezetek, gyáripar, kereskedelem stb. slh.)

A tanügy közügy, és pedig a legfontosabb 
közügy, mert a társadalmi élet leendő egyedeinek, 
a haza leendő polgárainak nevelése és tanítása 
nélkül nem képzelhető társadalom, nem haza, — 
a "nevelés és tanítás talpkőve a társadalomnak

és nélkülözhellen, alapköve a haza fenóllásának, 
igy a hazának!

Épen ezen fontos ügy érdekében kell a 
tanügy embereinek tömörülniük, mert e nélkül 
egyöntetű munkát nem végezhetnek

De nem csak az egyöntetűség, hanem a 
testületi szellem, a kartársak anyagi jólétének 
előmozdítása is azt követelik, hogy a megye 
tanítósága a melleit, hogy talán a felekezeti egye
sületeknek is tagjai — az egy egészet képező, a 
felekezeti egyesületek működését nem korlátoló, 
söl azt épen az egyöntetűség elvéből kifolyólag 
támogató, egy ogészszé tömörüljenek.

Az egyesek, a különböző felekezetű és nevű 
tanítóegyesületek, maga a magas kormány is 
évtizedek óla munkálkodnak a fontos tanügyi 
kérdések minél si kés esőbb megoldásán.

A karddal megszerzett, a vérrel ázfalolf 
drága hazai hantok édes hazánk — ezen 
mindnyájunk közös anyja a béke áldásait élvezi 
most, kell, hogy ezen békeidő teremje a haza 
gyümölcseit. Mi tanítók, mi a nemzet egyszerű 
igénytelen napszámosai elsősorban vagyunk hivatva 
ezen gyümölcsök megérlelcsében közreműködni. 
Mi utat mutatunk sokszor nagyon is zaklatott 
életűnk napjain arra nézve, hogyan kell a hazát 
hűen, kitartóan, odaadással még nélkülözések 
között is szerelve szolgálni.

Avagy nem elég-e ezt egyszer is hallani: 
400 fit. évi fizetés!?

De legyünk igazságosak! A ki élele nagy 
részén ál 300 fiiért dolgozol!, az ma niegjutal- 
mazlalol.1, az ma 400 (VI. fi/.elést élvez és qvin- 
qiieniurni összegben is részesül.

De hogy megélhetésünk a jövőben bizto
sítva legyen az állatni tisztviselők melleit nekünk 
is ki kell állattunk a küzdi érre s kérnünk csalá
dunknak, özvegyeinknek, árváinknak oly kenyeret, 
a milyet képzettségünk, munkálkodásunk, betöltött 
hivatásunk után megérdemlőnk.

S ha a jól incgórdcmlell bért a házában 
minden téren működő egyenek mellett mi Inni— 
lók meg nem kapjuk, követeljük azt a kormánytól, 
a hazáiéi —, követeljük azért, mert az élethez 
nekünk és családunknak is joga van, meri a 
„quod mii iustum, all éri aeqiium1' elv alapján 
azt megérdemeljük és mert „a szégyenlős kol
dusnak üres a tarisznyája.u

A tanítóegyesületek az ország minden megyé
jében évtizedek óla áldásosán működnek; ily 
egyesületek megyénkben is vannak a vallásfele
kezetek kebelében; s nyolc év előtt két buzgó 
lanitó kezdeményezésére megalakult a „Selmec
bánya vidéki tanítóegyesület is, melynek alapsza
bályaiban a többek közölt különösen e vidék 
megmagy árusításának eszméje tűzetett ki fela- 
datul s hogy a lanilók szerényen működve mit 
lellek a közel elmúlt éve< aíalt e tekintetben, 
erről a ma már migmagyarosiloll Selmecbánya 
város tanúskodik.

Tudjuk azonban, hogy ily egyesületek külö
nösen azért, meri tagjainak száma csekély, szűk

körben mozognak; anyagi tőkéjük pedig nem 
lévén, szellemi termékeik alig látnak napvilágot s 
azokat csakis az üléseken megjelent tagok veszik 
tudomásul.

Tudják továbbá, hogy sok megye területén 
különböző nyelvű, vallása és nemzetiségű nép 
lakik, kiknek intézkedéseik tanügyi szempontból 
külön-külőn elbírálás alá esnek; miután végül a 
törvény értelmében is kell, hogy minden megye 
tanerői tankerületi egyesületet képezzenek, mind
ezekből önként következik, hogy a megye tani- 
tói-fclekezeti jellegű egyleteik fentarlása és párto
lása mellett — szintén egy tantestületté olvad
janak össze közös céljuk megvalósítása szem
pontjából.

A tanítóság küzdve küzd a létért, a betevő 
falatéi’!, s alig van anyija, hogy jóllakjék; a 
taniló családja nélkülöz, gyermekeit az apa tauit- 
látni nem bírja s ha ill-ott a társadalom van is 
tekint el tel a lanitó jelesen tanuló gyermekére, 
ez kivétel számba megy; s lia az apa esetleg 
elhal, beáll a nyomor, a gyermekek többnyire 
tőnkre mennek. (Szomorú példákkal megyénkből 
is nem akarok szolgálni).

De mintha hallanám, a tanító roszakaró- 
jának megnyilatkozását t. i. hogy ha a taniló 
annyira küzd, nélkülöz és igy költeni valója sincs, 
minek neki az egyesület, mely anyagi áldozatot 
is kivan?

A tanítónak csakis az ily egyesület nyújtja 
azon szellemi lápol, melyet nélkülöz s melyet hírla
pokból, folyóiratokból megszerezni lehetellon; ily 
egyesülőibe* belépnie erkölcsi kötelessége minden 
egyes tanerőnek, meri ha még a collégiális érint
kezés is megszűnik, mivé törpül az, a ki hivatva 
vau embertársai boldogulását eszközölni.

De máskülönben a tanítónak ily egyesületbe 
belépnie s azt támogatnia már csak azért is erköl
csi kötelessége, mert csakis az ily egyesület fejt
het ki nagyobb szélyl minden téren ; a hazai tan
ügy l'elvirágoz.lnlásárn, igy édes hazánk és mind
nyájunk jólétének előmozdítására törekednünk 
pedig szent kötelességünk lévén, kel), hogy min
den taniló meghozza a szellemi áldozatot s ezzel 
legalább egy porszemei tegyen le a nagy műhöz.

Hazánk különböző vidékein már évtizedek 
óta áldásosán műkődnek az áll. tanitóegyesületek. 
Hontváimegye tanítói sem maradhattak el, tömö
rüllek s 1900. évi május 28-án élükön az ősz 
Kuhányi K. kir. tanfelügyelővel megalakították a 
a honlvm. ált. tan. egyesületet, melynek vezérel
vei: „önképzés, hazafias irányú nevelés, az egye
sületi szellem ápolása".

Hontvmegye Unitói a második ezred év 
hajnalán megfogadlak, hogy a társadalom kellő tá
mogatása mellett e megye tanítóegyesületét és 
ezzel együtt e megye lanügyét felvirágoztatják. 
Adjon a Magyarok Istene Honlvmegye tanítóinak 
ezen önzetlen, hazafias munkálkodására áldást!

Az uj ezredév hajnalán ne legyen e megyé
nek és a hazának egy tanítója sem, a kit a haza- 
szeretet szent tüzelői hevített kőlelességérzet át



nem hal, mert tudjuk, hogy: ,A nagy világon o 
kivfll nincsen számodra hely*.

Honlmegyo tanerőire s Így az alt. tan. egye
sületre nagy feladatok várnak.

a) Nekünk magyar és Istenfélő honfiakat és 
honle myokat kell nevelnünk, mert ezek nélkül 
nem oldjuk meg azon magasztos célt, melynek 
szolgálatában állunk. A magyar honleányokba ma
gyar érzést és honszerotetet, s ezek mellet! magyar 
műveltséget, Isten félelmet kell becscpegtetnünk. 
Mindezekhez nemes buzgóság kell részünkről; itt 
nem az iskola jellege a /Skellék, mert a hivatása 
magaslatán álló tanító — bármily jellegű iskolá
ban működjék is meg fog felelni hazafiul kö
telességének.

b) Meg kell teremlenünk az egységes magyar 
nemzeti tanügyet s annak az ország határain belül 
érvényt s a külföld előtt elismerést szerezni.

c) Meg kell nyernünk a magyar egységes 
tanügynek a hazai tanítókat, az idegen ajkú népei; 
de u:.'g kell nyernünk ügyünknek az egész müveit 
és középosztályt.

ti) Képeznünk kell leányainkul — a jövő 
nemzedék anyáit — erősekké, jókká és minden 
felett erényesekké és magyarokká; erre példánk 
elég van, mert a magyar történelem egéról a szent, 
a hős, a hú, az önfeláldozó honleányoknak száz 
és száz fényes csillaga ragyog le reánk.

e) Mindent el kell követnünk, hogy a magas 
kormány az ált. tanítóegyesületek gyűléseit láto
gató nem állami tanitó fuvardíjait, napidijait, va
súti kedvezni, utazási jegyeit megadja, valamint 
hogy az egyesületnek a hivatalos portómenlességol 
engedélyezze. Mindezekhez nekünk (elekczeli taní
tóknak épen úgy van jogunk, mint az állami taní
tóknak, a kikkel egyenlő rangnak vagyunk, ugyan
azon hazában, ugyanazon ügyet szolgáljuk; miből 
önként következik, liogy bennünket is hasonló 
jogok megillelnek.

/) Pártolnunk és támogatnunk kell az Eiitvős- 
alapot és Tanitók-lu’aa ügyét, de lehelő legerélyc- 
sebben és legsürgősebben kell megteremtenünk a 
.Hontvm. ált. tan. egyesület segélgzli-alapját■ is, 
meri ez fogja azon gócpontot képezni, mely körül 
a megye tanítósága csoportosul. Ezen alapnak 
célja lesz a munkára képtelenné váll és segélyre 
szoruló tagok, azok özvegyeinek és árváinak, va
lamin! tanuló gyeimekcinek segélyezése. Tudjuk, 
hogy nagy fát mozgatunk, nagy munkába fogunk, 
mert pénzt, vagyont akarunk teremteni semmiből! 
De a tanítóság bízik saját erejében, bízik Ilont- 
vmegye társadalmában - -  mely e tekinlelbon 
már is megnyilatkozott — és bízik az Isten gond
viselésében, liisz tudjuk, hogy: .Istennek ad köl
csön, a ki könyörül a szegényen s ezt megjutal
mazza az Úr!"

E megyének 1000 éves csodás fénye s nuillja 
van, de mégis hiányzik valami, a mi ezen megyét 
az újabb ezred évben még fényesebbé legye: a 
nyelv!!

Megyénkre is a faji, nyelvi és földrajzi veszé
lyeknek pgész lümkelegc nehezedik.

Ha mi azt akarjuk, hogy beteljesedjék nagy 
Széchenyink szózata t. i . : ,A magyar nemzet 
díszére válik egykor az egész emberiségnek"; ha 
azt óhajtjuk, hogy Vörösmarty áldása áradjon 
reánk, t. i. hogy: .Hosszú éleiét éljelek, hogy 
elérjetek azt, a mit mi elérni reméltünk S ha 
majd eljöttök porainkat üdvözölni, elmondhassá
tok : .Küzdők hamvai béke veletek, a haza boldog 
és erős;"'— ha mi azt óhajtjuk, hogy az utókor 
ne mondhassa ránk azon vádat, hogy t. I. a megye 
idegen ajkú lakosainak inegmagyarositásánál nem 
tettük meg kötelességünket: úgy n mull én-ben elve
tett magból kihajtott csemetét, melynek első lombja 
ezen gyűlés, ápoljuk gondosan. S miután a nemes 
munka, a testületi közérzés számban és szellem
ben egyaránt nagy erő, legyen ezen összejövetel 
ezen nap széni frigy-napja, melyen édes kötelesség- 
érzéssel megfogadjuk, hogy a jobbal diadalra jut
tatjuk ! A karlársai érzés melege fűzze össze lel
keinket mindig, hogy -így együtt nevelhessük c 
megye és a haza leendő polgárait jó magyar hon
polgárokká". így méllán számíthatunk Hontvár- 
megye nemesen gondolkozó intelligenciájának támo
gatására is, mert be fogja látni, hogy nemesebb 
célt nem támogathat, mint a mikor a gyermeke
inek boldogságát szivén hordozó tanítóságot nemes 
törekvésében isi ápolja.

Legyen egy szív, egy lélek, egy akaral a 
népnevelés torén közüliünk, így ezen tanteslület 
hatalmas vára lesz. a Sz.ilnya hegyi ól n Dunáig 
elterülő „yjimí" ősünk utódainak.

Adja Isién I !

Ezek után Ngos Rill József kir. tant., Ngos 
HoJzer János ural, valamint a többi vendégeinket, 
a megjelent tisztelt taglárs hölgyeket és urakat 
egyonkint és összesen legszivélyesebben üdvözölve, 
munkánkra a jó Isten áldását kérve a közgyűlést 
ezennel megnyitom.

Az elnöki megnyíló után Jávor B. Lajos 
aleluök kért szót a napirend előli s uz alábbiakat 
adta elő:

Mélyen tisztelt közgyűlés
Engedje meg mélyen lisztéit közgyűlés, hogy 

a napirend előtt becses figyelmét néhány pilla
natra igénybe vegyem.

Minden ember, a ki a közpályán működik, 
kötelességek teljesítésére van teremtve s a ki ezen 
kötelességek teljesítésében odaadó munkássággal, 
kitartással fáradozik, kartársainak becsülésél, a 
társadalom elismerését méltán megérdemli; midőn 
azonban valaki a „Quem Dii oderunl" kőzmon- 
dással jelzett pályán évek hosszú során át (egy 
negyed század évig) a nemzeti népnevelésügy 
fokozatos fejlesztése, a haza, a társadalom, a csa
lád boldogitása érdekében közhasznú tevékeny
séget fejteti ki, — különösen kartácsainak tisz
telőiét és szerctetét a legnagyobb mértékben 
megérdemli.

Ezen körülmény adja meg nekem az impul- 
sust arra nézve, hogy egy közöttünk levő, kedves 
tagtársunknak egy negyed század alalt tanúsított, 
fáradságot nem ismerő munkálkodása előtt meg
hajoljunk és neki megadjuk az elismerés méltó 
jutalmát.

íme van szerencsém bemutatni szeretve 
tisztelt elnökünkben —■ Tuka Antal urban — 
azt a férfiul, ki rózsát keveset, de annál több 
tövist termő pályánkon immár egy negyed szá
zadot meghaladó időn át működik lankndast nem 
ismerő buzgalommal.

Azt hiszem, mélyen tisztelt közgyűlés, hogy 
közös óhajnak felelek meg akkor, midőn kézséges 
űrömmel ragadom meg az alkalmat, hogy úgy a 
magam, mint Hontsárinegye tanítósága nevében 
szeretett elnökünket tiszteletűnkről, határtalan 
szorctetiinkröl és osztatlan bizalmunkról bizto
sítsam és ragaszkodásunknak kifejezést adjunk.

K e d v e s  B a r á to m .
Ha eddigi munkálkodásodra visszatekintesz, 

büszkén mondhatod azl, hogy tövises volt ugyan 
a pálya, nehéz a munka, de szép a siker, mely 
fáradozásodat koronázza. Ezen szép sikernek 
ürülhetsz is, büszke is lehetsz rá, mert kevés 
ember tekinthet ily crcdményteljcs múltra, mini 
te. Ezen szép sikernek örülünk 1 1 1a, nemcsak én, 
hanem Ilontvármegye egész tanítóság 1 , de külö
nösen vármegyénk áll. tanítóegyesülete, mely ben
ned szerelőit elnökét tiszteli és üdvözli.

Légy meggyőződve, hogy az a ragaszkodás 
és tisztelői, mely 25 éves lanitói jubileumod al
kalmával. — melyet te egész csendben akartál 
megölni, — ma oly impozáns módon megnyilat
kozott, szivün k igaz érzeménye, mely élni íog, 
mig mi élünk és fogadd el ezt ngy, amin' mi 
adjuk. Adja a Mindenhaló, hogy kedves csaladod 
boldogilá-ában meglelve önfeláldozó; nemes fára
dozásodnak méltó jutalmát, szellemi és tesli erőid 
teljes épségében derült s vig Itedélylyel még igen 
soká örvendhess édes hazánk népoktatás ügyének 
haladásán és virágzásán.

És mi kedves kartársak nyerjünk erőt ezen 
megnyilatkozott köz'isztclel.ből a tevékeny mun
kálkodásra, hogy majdan, ha az isteni Gondviselés 
hasonló kort megérni enged, a lelkiismeret meg
nyugtató szava nyujlsa az elismerési, mely teljes 
mértékben elég juIalom egy igaz hazafira nézve, 
milyennek minden laniló kell, hogy legyen !

Mélyen lisztéit közgyűlés I
Tuka Antal szerelell elnökünk 25 éves 

lanitói jubileuma alkuiméból indítványozom, hogy 
érdemeinek elismeréséül 0  közgyűlés jegyzőköny
vében örömének adjon kifejezést.

A közgyűlés lelkesen velle az alclnök sza
vait és indítványát éljenzéssel fogadta el.

Erre Tuka Antal elnök megköszönte a nem 
várt kitüntető figyelmet s örömmel jelenlelte ki, 
hogy a jövőben karlársainak ragaszkodása, önzet
len tisztelete és szerelőiéből fog meríteni erőt a 
munkához.

Rill József kir. lanfelügyelő meleg szavakban 
emlékezik meg Eleischhncker Laura polg. isk. 
igazgató és Kolos Irma polg. isk. lanilúnő műkö
déséről, akik színién egy negyed századot lűllölh-k 
a tanilói téren, áldásos működésükért elismeréséi 
nyilvánítja és kéri további működésükre az Isién 
áldását. A közgyűlés a jubilálókai lelkesen meg
éljenezte.

Rill József kir. tanfelügyelő előadja, hogy 
a lanitóság programmjának milyennek kell lennie ?

1. Az ország népeinek vezetésére lelkes 
vezetőkre van szükség és ezek lonilók legyenek; 
de mindenek előli első feladat a tanilók tovább
képzése és ezt lelkesen sürgeti,

2. Aki a társadalom tovább képzésén fára
dozik, megérdemli a jutalmai, azt knvelelhelj.

3. Legyen a jelsző! „lanitói függetlenség !■' 
Sokaknak szemében ez szálka, de a műveli taní
tónál ezen tanítói fügellcriség nem lesz soha 
féktelenség, a törvényi és hatóságot mindég fogja 
tudni liszlclotben tartani, — de vakon soha sem 
engedelmeskedik és meg nem hajol.

4-. Műveli, jól dijazolt tani tóiéra és szakfelü
gyeletre van szükség.

Üdvözli a laniló gyűlést, az összkorinány 
képviselőjét — LiIs Gyula főispán ur ő méltósá
gát — és felkéri, hogy az Osszkormány előli a 
lanilók érzelmeit tolmácsolni méltóztatnék.

Lils Gyula főispán kijelenti, hogy ezen fel
hívásnak kész örömmel lesz elegei nemcsak, mini 
kórmánykőzeg. de mint magán ember is; a tanító
ságnak működéséért a haza köszönetéi fejezőin 
ki, és miül án tárgysorozatukból látszik, hogy seré
nyen munkálkodnak, üdvözlöm a tanítóságot; 
kívánom, hogy a hazának hasznos polgárokul 
neveljenek s kívánom, hogy sorsukkal kibékülve 
lérhessenek haza!

Ezek után elnök azon indítványa, hogy 
Wlasstes Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter ur ö nagyméltóságát a közgyűlés távi - 
ralikig üdvözölje, éljenzéssel fogadtatott el.

Az elnöki jelentés főbb pnnljai a kővetkezők:
o) ifj. Holzer János rákóci földbirtokos alapiló- 

taggá lett, Mühlslein Gábor, Ipolysági ügyvéd, 
alapitó tagunk, az egylet céljaira 10 koronát ado
mányozott.

/;) Hoiválh Béla főispán és Mühlslein Gábor 
ügyvéd alapitó lag táviratban, Újvári Béla „A 
Néptanítók Lapja" szerkesztője és Kubányi Károly 
nyugdíjazott kir. lanfelügyelő levélben üdvözöli 
a közgyűlést.

c) Kubányi Károly nyug. kir. tanfelügyelő 
Írja, hogy gyüngélkodése minit nem vehet részt a 
közgyűlésen, e felelt sajnálatának adva kifejezést, 
a közgyűlés munkálkodására Isten áldását kéri. 
Mintán tudomására jutott azon körülmény, hogy 
az egyesület a szegénysorsu lanilók, valamin! 
gyermekei és özvegyeinek leisegélyezése céljá
ból a gyűjtés utján hejöt! pénzből „Kubain i Károly
iéin alapot" szándékozik lélesileni; kéri az egye
sületei, hogy az erre vonatkozó határozatról öt 
értesítse azon célból, hogy az alaphoz ö is hozzá
járulhasson.

ií) Az áll. tanítóegyesület hat járási köre 
a lefolyt első évben dacára a kezdet nehézségei
nek, feladatát emberül hotöl tói 10 . Feldől gozgalolt 
2 paedagógiai munka, 3 minlaolőadás, I ének- 
gyakorin!, 2 értekezés (a praemium, a bot az 
iskolában).

e) A megalakult körökben gyűlések larlattak : 
Szobon 1, Bálban 2, Ipolyságon 2, Korponán 1, 
Nagy-Gsalo'mián 1.

f )  Választmányi ülés tartatott Ipolyságon 2, 
szükebb körű választmányi ülés Ipolyságon l.

</) Az egyesület mintegy (jO összejött lapja 
elbúcsúzott a nyugalomba vonuló Kubányi Károly 
kir. tanfelügyelőtől s egyanekkor üdvözölte a 
visszatért Rill József kir. tanfelügyelőt.

h) Az egyesület kiküldött tagjai tiszteletüket 
tollúk Lils Gyula főispán ur ő méltóságánál föis- 
páni beiklatása alkalmával.

»j Az elnökség a kir. lanfelügyelőség utján 
kérvénnyel kereste meg a magas kormányt, a 
porlómenlesség ügyében ; sajnos eredménytelenül.

j ) Az egyes körűk jegyzőkönyveiben a követ- 
kezö kívánalmak foglaltatnak : A korponai-kór 
csatlakozni kivan az Ipolysági körrel, mivel tag
jainak száma csekély; a közgyűlése k alkui mával 
a tagok hangversenyt és mululságol óhajtanak 
rendezni, melyeknek jövedelmét az egylet céljaira 
fordítják; a napi- és fuvardíj rendezését sürgetik; 
kívánják, hogy a közgyűlések mindig Ipolyságon 
tartassanak meg.

Jelenti végül elnök, hogy a jelen közgyűlé
sünk alkalmával tervezett hangverseny több, előre 
nem látható oknál fogva elmaradt.

A közgyűlés elnöknek ezen kimerítő jelen
tését örvendetesen velle tudomásul s az alábbi
akat határozta: ilj. Holzer János uj alapitólag 
valamint Mühlslein Gábor alapitólag lelkesen 
megéljenezleltek; Kubányi Károly ny. kir. tanfelü
gyelő kívánságának elintézési; az elnökségre hiz
lalón ; a korponai-kör méltányos kívánalmához a 
közgyűlés hozzájáinll; a közgyűlések alkalmával



megtartandó liai»«vnrson»és mulnlsiíjj. valamint a I 
napi* és íuvnrdii Ugye a választmányra hi/tatott; a 
közgyűlésnek Ipolyságon leendő niegtnrlúsára nézve 
a közgyűlés az döbbeni Imtározat melleit marad s 
ezzel kapcsolatban kimondja, hogy njavö évi köz
gyűlései Korponnn fogja megtartani, idejének meg
határozása az elnökségre bízatott,

Elnök a számadások megvizsgálására Jangor 
Gyula és Nedeczky Eerencz tagtársakat körté iéi, 
a jelen közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesí
tésére pedig Simoncsics Anna és Bachraly József 
tagtársakal küldte ki,

A napirend következő tárgya a mull ülés 
jegyzőkönyvének felolvasása lévén, miután az 
nyomtatásban megjelent, a tagok annak felolva
sását nem kívánták, Elnök jelenti, hogy a mull 
közgyűlés határozata folytán az „Eötvös-alapra, 
és a .Tanílók-Háza" javára elvben elfogadott és 
megszavazott összeg ügyében ezen közgyűlés 
lévén hivatva határozni, kéri a közgyűlés lialá- 
rozalál.

Jaeger Gyula laglárs azon indítványa fogad
tatott el egyhangúlag, hogy az egyesület négy 
részletben fizetendő 200 koronával (kot lószáz 
korona) az ö̂tvös-alap* rendes tagjai sorába lép.

Elnök felkéri Király Ernő lyceumi tanári, 
hogy a ,turistaságról* szóló előadását laijsa 
meg. Ennek megtörténte után előadó hínár kedves 
előadásáért hatalmas „ éljen t* és elnök indítvá
nyára jegyzőkönyvi köszönetét nyert.

Következett Jávor R, Lajos lagtárs előadása 
a nyugdíj a rcvisióról, A nagy gonddal és szakér- 
leiemmel megírt tanulmányt a közgyűlés Bili József 
kir. tanfelügyelő több fontos, felvilágiló kijelentése 
illán magáévá telte s ugyanesak a kir, tanfelü
gyelő indítványára kimondotta, hogy ezen irány
ban feliralol intéz a kultuszminisztériumhoz; a 
benyújtandó felirat szerkesztésére Jávor B, Lajos 
Jaeger Gvula és Spitzcr Jakab Kartársak bizott
ságilag küldettek ki,

Bankó János laglárs a gyűlést megelőzőleg 
a földrajzból az összes jelűimül tagok elolt a 
zsúfolásig megteli 111. osztály tantermében tneg- 
larlotla előadáséi, Fleischiiacker Laura polg. 
isk. igazgató megjegyzi, hogy az előadó tanító 
buzgalma, a gyermekek iránti szerelelteljos bánás
módja magasan kimagasló érdemei s ezért indít
ványozza, hogy neki előadásáért jegyzőkönyvileg 
köszönet szavaztassál;,

A közgyűlés ezen indítványhoz egyhangúlag 
hozzájárult.

Elnök felhívta Dankn Andor laghírsat, Imgv 
a pbononiiinika módszeréről tartsa meg előadását, 

A nagy gonddal összeállítóit, és szépen 
, előadott előadásért nevezett egyhangúlag jegyző
könyvi elismerést nyert,

Miután azonban a hallgatók a phonomi- 
mika lényegét illetőleg nem értenek egyet, a kir. 
tanfelügyelő azon indítványa, hogy Bankó Andor 
a jövő közgyűlés alkalmával gyakorlati előadási 
tartson, egyhangúlag elfogadtatott,

Elnök jelenti, hogy az egyesületi pénztáros 
akadályozva van s nem jelenteiéit meg a közgyű
lésen; felhívja Liesko Adolf pénziári ellenőri, 
hogy a pénztáros jelentését olvassa fel,

A pénztáros jelentéséből kitűnt, hogy a 
mai napig volt;

bevétel; , , . . 3ű2‘92 korona
kiadás; . , , , 89'88 ,

s Így maradt készpénz; . 263'Ofi korona 
azaz kettőszázhatvanhárom koiona 0(1 fillér; s 
miután a pénztári számadás megvizsgálására 
kiküldött bizottság jelentése szerint a pénztár 
rendben találtatott, Sosko Ignác egyesületi pénz
tárosunk a múltra nézve az alapszabalyszcríi fel
mentvény megadatott és Jaeger Gyula tagtárs 
indítványára nevezett pénztárosnak fáradságáért 
egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott, 

A pénztáros egyik indítványára, hogy t. i, 
a körök pénztárosai mennyi pénzt tartsanak 
maguknál, Floischhnckrr Laura 20 koronányi 
összegű indítványa elfogadtatott, egyúttal ulasii- 
talnak a körök pénztárosai, hogy a kezeik közölt 
levő többi pénzt Sosko Ignác egyesületi pénz
tároshoz (flídvégtire) szolgáltassák be,

Bili József kir. tanfelügyelő azon indítványát, 
hogy a tárgysorozat 9, 10, II és 12-il; pont 
alatti léidéinek elintézéséi a közgyűlés hízza az 
elnökségre és a bizottságra, mely ezen ügyekről 
a jövő évi közgyűlésen referálni fog, — a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta,

Elnök a „Kubányi KárolyMélc alap ügyéi 
röviden ismertetvén, felhívja az egyes körök 
elnökeit, hogy az ezen ügyet illető aláírási ivek 
vi szaklildése iránt intézkedni szivesked|cnck, 

Jaeger Gyula ismerteti a Ŝelmecbánya- 
Vidéki Taniló-Egyesiiletriek* a ílnnlvármegyei 
Általános Tanilúi-Egyesfllelbe*, mint a Selmec
bányái körnek csatlakozására vonalkozó lialávo- 
zalál, melynek érlelméhen a ,Selmef,bánva-Vidéki 
Taniln Egyesület‘ csak azon esetben hajlandó 
csatlakozásra, ha alapszabályait é- szerzel! jogait

megtarthatja, A közgyűlés ezen vinenlonml elfő. 
gadlase szerint a „Selmccbánva-Vidéki Tanító, 
Egyesület* a .ílnnlvármegyei Általános Tanító. 
Egyesületbe" beolvadt.

A közgyűlés elhatározta, hogy a .Hontvár- 
megyei Általános Tanítói Egyesület" alapsza
bályai revidiáltassanak, Ezen revisio keresztül
vitelére a pSídmocbánya-Virléki Tanitói-Egyesülel* 
tagjaiból alakítandó bizottság Kéretett fül.

Elnök jelenti, hogy Dr. Tóth Imre kincstári 
főorvos előadása megtartására akadályozva lévén, 
az általa irt ,A l k o h o l i z m u s  a  l á m d a l o i é a n '  című 
munkájának fi füzetét az egyeséiül kebelében leendő 
kiosztás céljából átengedve, elnök utján azon 
Ígéretet teszi, hogy a tantigy érdekében a tanító
egyesületnek felhívására bármikor szívesen műkö
dik közre,

A közgyűlés ezen füzeteket köszönettel 
fogadta, azoknak az egyes körök könyvtáraiba 
leendő elhelyezését elrendeli és nevezeti főorvos
nak teli Ígéretét ürömmel veszi tudomásul.

Elnök jelenti, hogy Plachy Bertalan kir. 
tanácsos és pozsony-megyei kir fanfelügyelő a 
busz év előli megalakult, de nyomban megszűnt 
honlvmegyei általános tanítóegyesület tulajdonát 
képező selmcci takarékpénztári könyvecskét, mely
ben 1880, dec, 31-én 1 frf 10 kr (egy frt 10, o, 
é.) volt elhelyezve, gyümülcsözlelés végett, a to
vábbi intézkedés megtétele szempontjából egy, a 
régi egyesületet szépen jellemző levél kíséretében 
áttolle elnökhöz. A közgyűlés ezen ószegnek a 
pénztáros általi kezelt összeghez való csatolását 
kimondotta,

Elnök miután a saját, valamint a jáhiláló 
két hölgy nevében megköszönte a kir. tanfelü
gyelő urnák a 25 éves munkálkodásukra vonat
kozó szives megemlékezését, a tagok figyelmét 
az összetartásra, hazafmi kötelességünk lolkiisme- 
rcles teljesítésére hívta fel s a közgyűlést a viszont
látás reményében a J i m ,  éltetésével bezárta,

K. m. f.

Danko Andor s. k, Tuka Antal s, k,
e g y e s ü le t i je g y z ő . e g y e s ü le t i e lnö k .

P, II.

Hilelesilteli'll:

Selmecbányán, 1901, szept, 17-én,

Simoncsics Anna s. k. Bachraty Jézsef s. k.
h ite le s ítő  h íg  liite iee itö  m g


