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VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
SIMECZ-BELABÁNYA SZ. KIR. VAROS-, A F. M, K. E, SELMECZBÁNYAI VALASZTMANYA- ES A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET

SZITNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

I?„y Ovro 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona. 
Egyes szám  á ra  20  fillér.

HIRDETÉSI DIJAK :
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 

Nyilttór dija so ro n k én t 20 fillér.

Feldós szerkesztő és lapiulajdonos: 
IC l 11 I S T V Á N .

A/, expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez inlézendők. hova az összes pénzkilldomények is küldendők

R e n d k í v ü l i  ü n n e p i  k i a d á s .

A magyar közönséghez!
A nemzetiségi mozgalom végre, őszinte 

szint vallott a Felvidéken. P ánsz láv  á lla m  a 
m agyar sz e n t k o ro n a  te rü le tén , pánszláv egy
házzal, pánszláv iskolával és pánszláv kőz- 
igazgatássál: ez a t.-szt.-mártoni programul.

A F. M. K. F. azért alakult, hogy 
útját vágja ezeknek a törekvéseknek. Hogy 
megvédelmezzen m á s fé l m il l ió  tó t  nye lvű  m a g y a r  
á lla m p o lg á rt az idegen  be fo ly ás tó l. Hogy a 
nemzetiségeket a magyar nyelv erejével 
el vá 1 asztliatl a mii t'iizze a z , »szt Iia ta ti a n ni a gy ar 
államhoz. A cél, a melyet a F. M. K. K . kií
vet, nemcsak a Felvidék érdeke tehát, de ér
deke az egész nemzetnek.

Húsz éves fennállása óta őö kisded- 
óvodát alapított.

Ma is h a rm in c ö t ó vo d á t t a r t  fe n n  a 
saját erejéből.

E venkén t 2 0 0 0  va g y o n ta la n  tó t  g y e rm e k e t 
részesít m a g y a r  nevelésben.

Segélyezi a szegényebb népiskolákat 
s ingyen  ta n k ö n y v e k k e l látja el a szegény 
sorsú tanulókat.

Megjutalmazza a magyai nyelv tanítása 
körül érdemeket szerzett tanítókat.^

Népszerű olvasmányokkal aj Anh-kozza 
meg az ifjúságot, mely ;az iskolából az 
éleibe kerül.

N e m ze tisé g i v idékeken m a g y a r  d a lo s k ö rö 
ket szervez, a melyek a magyar dalt es 
zenét kultiválják.

N é p- és k ö z k ö n y v tá ra k a t á l / i t  fe ! a magyar
tól nyelvhatáron.

Dr. GYŰ UK V GKYZA.

Szemmel tartja a nemzetiségi izgatókat 
s a magyar kultúra hatalmával ellensú
ly z/a törekvéseiket.

Vagyona alig kétszázezer korona, évi 
szükség le te  e llenben  m e g h a la d ja  az ö tvenezer 
ko ro n á t. Nagyon reá van utalva tehát a 
magyar társadalom anyagi támogatására.

'A F. M. K. K. hivatása: egy m á so d ik  
hona/apitás Magyarország felső megyéiben,

• ényedett, vagyontalan, nyomorral 
klizdo i(ír lakosság között. Hz a szeren- 

,, i megtévesztett, de becsületes es 
. .A ' i alapjaiban megbízható nép még 

niaos elveszve a magyarságra nézve, ha 
uiegüientésében a magyar társadalom segít
ségére siet a F. M. K. £.-nek.

Magyar véreink, a kiktől sohasem kert 
áldo/aö',: Idába semmiféle hazafias ügy, 
biz: : innia! fordulunk hozzátok. Ira tk o z z a to k  
be egyesü le tünk a lap itó . ö rökös , ren d e s vagy 
p á r io /ó  ta g ja i közé. .Járuljatok filléreitekkel 
hazafias nagy munkánkhoz!

Minden iillér, a melyet adtok, egy-egy 
tégládéra n. a m el vly el hozzájárultok a magyar 
nemzoli állam kiépítéséhez.

Nvitra. 11)02. évi augusztus hó 1-én.
'■"Imr sn a .

JANIT* IMIIK.
CL A üt VIMOS.
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Mit akar a F. M. K. E.?
Magyarország agy ezredéve magyar 

nemzeti Állam. Szent-István királyunk emelte 
azzá. Szinboliuua, örök záloga a magyar 
szent korona, Tartományaiban békességben, 
nyugodtan élbet az idegen. Testvéri sziv
eid. bajtársi szeretettel öleljük öt magunk
hoz. Nem kívánjuk, hogy megtagadja nem
zetiségét. Nem követeljük, hogy elfelejtse 
anyanyelvét. Nem akarjuk, hogy szakítson 
tradícióival, szokásaival, tulajdonságaival.

Csak egyet kérünk, csak egyet akarunk. 
Azt. hogy az egységes magyar állam hűsé
ges polgárának tartsa és vallja magát. 
Hogy szeresse ezt a magyar hazát, a mely
ben bölcsője ringott, a melyben él s a 
melyben halnia kell. Hogy tisztelje, tanulja 
meg és beszélje az állam nyelvét, a magyart. 
Hogy ezredéves alkotmányunknak hűséges 
és a magyar szent koronának lojális alatt
valója legyen. Igaz fia ennek a magyar 
hazának s igaz testvérünk nekünk, magya
roknak.

Közművelődési egyesületeink ezeknek 
a hazafiui erényeknek a gyakorlására bősé
ges alkalmat nyújtanak a magyarországi 
nemzetiségeknek. A németnek, a szásznak, 
a horvátnak. a románnak, a tótnak, a rut- 
hénnek, a szerbnek.

Magyarosítunk. És őszinte, igaz sze
retettel öleljük szivünkre azokat, a kik a 
magyarság zászlója alatt hozzánk csatla
koznak.

Minden törekvésünk az, hogy a ma
gyar állameszmének, a magyar kultúrának 
megnyerjük a nemzetiségeket. Nem kan
csukával, mint Oroszország a finneket. Nem 
fegyverrel és szuronynyal, mint Németor
szág az elzásziakat és lengyeleket. Nem a 
polgári szabadságok korlátozásával, mint 
Anglia az irreket.

Minden kulturállamnak fölötte állunk, 
a mikor fegyver és erőszak nélkül, társa
dalmi békés eszközökkel csupán, a magyar 
államnyelv erejével magyarosítunk.

Beszélhet, kritizálhat a doktriner okos
kodás, mely sohasem járt kint a nemzeti
ségek között és csak a statisztikából ismeri 
a nemzetiségi kérdést: de a közművelődési 
egyesületek ezentúl is az iskolára, a nép
nevelésre fogják vetni erőik legnagyobb 
részét.

Magyar generácziót kell előbb terem
tenünk. Magyar társadalmat kell előbb ne
velnünk Csak azután foglalkozhatunk na
gyobi) koncepciókkal.

A V. M K. Ív tehát a régi alapon 
kívánja folytatni megkezdett munkáját. 
Húsz év tanulságai, eredményei és sikerei 
igazolják, hogy alapítóinak és vezetőinek 
bülcsesége megtalálta annak idején a helyes 
utat. a melyen haladnia kell.

Dolgozni, munkálkodni fogunk ezután 
is, ebben az irányban, szünetlenül. Nem 
ötletszerűen, mint eddig. Nem bárhol, mint 
ezelőtt. De szigorú és alkut nem ismerő 
következetességgel és tervszerűséggel.

Minden erőnket a nyelvhatárokon fog
juk öszpoutositani.

Ott, a hol a magyar nyelv Ölelkezik 
az idegennel. Ott. a hol a nemzetiségek 
közvetlenül érintkeznek a magyarsággal. 
Ott. a hol az izgatóknak megtörik a hatal
muk a magyar kultúra békés eszközein. 
Ott, a hol nincsen többé talaj az ámításra, 
félrevezetésre, hajtogatásra. Ott, a hol a 
nép érzi. tiszteli és megbecsülni tudja a 
magyar kultúra engesztelő és jótékony 
hatását.

A nyelvhatárokon kívül pedig, a hol 
nincs még egyetlen oázisa sem a magyar
ságnak. ott álljon őrt az államhatalom. 
Addig legalább, mig a magyar kultúra 
megtalálja az útját oda is és átveheti tőle 
az őrséget.

C l a i r  V i lm o s .

Húsz év előtt.
Azzal kezdem, hogy húsz év előttinél régibb 

dolgokat foglalok bevezető soraimba.
Grünvald Béla Felvidék-ének a megjelené

sekor a helybeli gymnasium udvarán egy szerdai 
délutánt azzal töltöttünk a piarista tanárok, Tóth 
Gáspár ügyvéd és én, hogy az ébresztő röpirat 
hatása alatt a magyarság oly árván marad* ügyét 
tárgyaltuk.

Kellemesen lepett meg bennünket Tóth Gás
párunk leltünően szép és lelkes előadása, mely- 
lyel a rőpiral tartalmát ismertette, de a hosszas 
tárgyalásnak csak az lett az eredménye, hogy azt 
kérdeztük egymástól: mit tegyünk?

Igaz, hogy e kérdés már magába foglalja 
azt a határozatot is, hogy tennünk kell valamit, j 
mint a hogy volt is, de kivihető tervet nem bír
tunk kieszelni, söl egyben-másban ellen véleményt 
vallottunk Tóth Gáspárral, a kiben lávaként for
rongott a tetterő s a ki minden áron valami 
érdemleges határozatot akart ez összejövetel 
alkalmával elérni. Volt még egy másik előnye is 
e találkozásunknak, és pedig az, hogy megismer
tünk kél magyart: Tóth Gáspárt és Szártorisz 
Ferenc tanári, a ki még nem régi lakosa volt 
városunknak. Bulyovszky Sándor, Gyulav László, 
Poruch Antal, Bertalan Alajos stb. tanárok és 
én, mi már úgyis ismertük egymást.

Különösen jó szolgálatot lett az ügynek 
már ez első találkozásunkkor Szártorisz tanár az 
ö buzdító közbeszólásával, a mi Tóth Gáspárt 
mind több érvelésre késztelte. A vita nagyon 
élénk icll, de semmi bántó éle sem volt, az ügy 
szeretetél átvitte a vitatkozó a vele ellenkező 
véleményen lévőre is.

Estefelé szétváltunk s mi kelten Tóth Gás
pár és én levőiden amiatt a homály miatt, mely 
a tettek mezejét elöltünk elfedte, elmentünk egy 
vak emberhez abban a reményben, hogy az job- j 
bán fog látni mint mi s e reményünkben nem 
is csalódtunk. Már másnap nagyon találóan alkal
mazhatta reánk Gyulay László tanár azt a nél- 
daszól, hogy „vak vezeti a világtalant", mert 
Kövessy János ügyvéd oltotta be a közművelő
dési magyar egyesület eszméjét s nélküle már ■ 
nem is terveztünk ezentúl.

A mi tiszteletreméltó vak tanácsadónk igy 
látta lelki szemeivel a jövőt: Alakul az ország 
szivében vagy pedig Selmecbányán egy magyar 
egyesület, mely a német iskolaegyesület mintájára 
minden nemzeti törekvést felölelve a nemzetisé
geket kitanitja an< Ikül, hogy anyanyelvűktől 
ökel megfosztaná s az ügy élére a haza egy : 
jeleséi óhajtotta, a ki mellett mi kicsinyek: Tóth 
Gáspár és én végeznők a munkát.

Ez irányban tettek is lépéseket, de elnökő'

nem találtak; a kikel felszólítottak, azok kicsinek 
találták a szerepet, én meg nem avatkoztam bele 
többé, mert nagyon is csekélynek tartottam erő- 
met a nekem szánt szerephez; igy aztán semmi 
som lett a tervezésből.

Majd Ocsovszky Vilmos akkori polgármes
terünk tudomást vevén az én Szózat-ómról, me
lyet a magyar nemzethez intézve fogalmaztam 
meg, reá kényszerítőit, hogy ezt Majthényi László 
bárónak, akkori főispánunknak felolvassam. Főis
pánunk azzal a kijelentéssel vette ál a felolvasott 
felhívást, hogy azt a minislerelnőknek mutatja 
be s biztosra veszi, hogy ez irányban a kormány 
is tesz valamit.

Evek múltak, mi terveztünk, de ezénlul már 
csak városunk falain belől lehettünk valamit, sa 
mi annyira kedvelt eszménk a F. M. K. E.-ben 
öltött alakot.

Az előkészítő ülés hírére Odcscalchy Gyula 
herceg és Liberliny Gusztáv kezdeményezők fel
hívására szorongó kebellel, majdnem titokban 
utaztunk el Tóth Gáspár és én Nyitrára, folyton 
azon töprengve, vájjon nem vall-e csúfot a ma
gyar ügy Nyilrán s ha kitünően oldják is meg a 
kérdést, nem leszünk-e Selmecbányán gúny tárgyai?

Bármiként üssön is ki a dolog, én hü Sancho 
Pauzád leszek, mondtam az én Don Quióheultom- 
nak Nővérén s ezentúl vigabbá lett a töprengő 
Tóth Gáspár, kit egyébként nagybátyja a jeles 
tudós Conlegner Károly ny. egyetemi tanár is 
bátorított.

Az előkészítő ülés eredményével nem vol- 
*unk megelégedve, mert az alapszabály-tervezet 
sok javítani valót ig én ye li, és különösen az bán
tott bennünket, hogy a megalakulást nem mond
hatta ki az értekezlet. Hogyan fogjuk mi otthon 
a k é te lk e d ő k e t arról meggyőzni, hogy ihégis tör
tént valami ? Mit szótanait majd a mi gúnyoló
dásra hajló Selm ecbányái n é m e tje in k  e k ísé rle thez?

Végre abba helyeztük reményünket, hogy 
mire haza érkezünk, a fővárosi lapokból bőven 
értesül a közönség s a magunk részéről is han
got adunk lapomban : a Selmecbányái Híradóban.

Sajnos azonban, a fővárosi lapokban kevés 
szó volt az értekezletről s majdnem kizárólag 
a jeleli volt előkelőségek npvének elősorolására 
szorítkoztak a lapok, s igy nemcsak hőmet, de 
magyar polgártársaink is kicsinylették az ered
ményt olyannyira, hogy Tólh Gáspár teljesen 
lehetetlenné téve érezte magát Selmecen, a hon
nan neki okvetlenül el kell mennie a gúny nyi
lai elől, mint nem egy Ízben monda. — Alapos 
oka volt ehhez, mert ellenségei igazán kárör
vendve beszéltek a mi nyitrai kirándulásunkról s 
szívesen használták vele szemben a Don Quicholle 
nevet, a mire ő csodálatos önuralommal tréfára 
fogta a dolgot, s csak nekem s Bulyovszky tanár
nak öntve ki végtelen keserűségét.

Csak 2—3 napig tartott ugyan e nem irigy
lendő állapota, de ez is hosszú volt akkor, a 
mikor semmi biztatót nem láttunk magunk körül. 
A Gasinóban Kraft és Vagner casínói lagok 
kedvéért németül folyt a társalgás, a családi életben 
12 magyar anya s köre kivételével szintén, a 
népnél kizárólag tótul; ily csekély erővel mire lehel 
kilátásunk ?

Hazajövetelünk után pár napra megvaló
síthattuk a nyitrai utón kigondolt tervünket, mely 
szerint bizottságot alakítunk, mely az alakuló 
nyitrai közgyűlés idejéig tagokai gyűjtsön s erre 
nézve olyan egyént nyerjünk meg elnökül, a ki 
tekintélynek örvend s különösen higgadt és a 
túlzásoktól ment. — Ez utóbbi tulajdonságra 
különösen súlyt fektettünk, mert Tóth, Gáspárnak 
minden szavát tulhujlásnak vették, valamint túl
zás volt a Selmecbányái Híradó minden óhaja is 
sokak előtt, a kik a meglevő viszonyokkal telje
sen meg voltak elégedve.

Még Péch Antal miniszteri tanácsos bánya
igazgatót sem tartottuk erre alkalmasnak, bár
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állása, lukintélyo jollaménól fogva „Ív magasan 
■ molk'mloH ki társadalmunk számol levő túnyozői 
fölüli. _  Attól kelten tartanunk, hogy túlzónak 
„mmlink i' kiváló jelesünket s tartózkodni lóg
nak nz uj egyesület tagjai közé való belépéstől.

Oak Faibakv István akadémiai igazgató 
|,.„ volna eire alkalmas, n kit általános becsülés 
környezeti s a kiről mindenki tudta, hogy felelte

kell és higgadt gondolkozást!; de nem mer
lek hinni, hogy e nehéz tisztséget elvállalja.

Mily nagy volt azonban örömünk, mikor 
V( p „iinrtn ii közönséghez intézett meghívót, 
inelvre * a névszerint 300 felhivott közül összesen 
7.,.„ mond heten jelentünk inog a Casinó helyi- 
.„.f.^ei, Farbakyn kívül olt voltak Ocsovszky 

• Vilmos polgármester, Tóth Gáspár, Szitnyai József 
If'ijopv/.i'. tiyulny László, Bulyovszkv Sándor gym.

\ csorbát helyre kellett ütni, miért is elosz- 
mliuk magunk között a felhivantlók neveit s 
i!i:,~n:ip munkához fogtunk. — A nehezebb rész 
kellőnkre esett s oly eredménnyel járt a taggyüj- 
,es. hogy az alakuló ülésbe már 280 tag aláírá
sát’ vihettük el Nyitrára.

Az eredményre nemcsak mi kettőn voltunk 
büszkék, de városunk közönsége is, sőt a kezde
ményező nyitrai bizottság is elismeréssel tüntetett 
ki bennünket, például állitván oda a húzódozó 
néhány vármegyének.

Második nyitrai Htunkkal, melyei ezúttal is 
kocsin tettunk meg, jobban voltunk már megelé
gedve, a 300 magyarnak együtt léteiéből erőt, 
reményt merítettünk s meg mertük hívni a meg
alakult egyesületei Selmecbányára.

Meghívónkat itthon is megerősítették s mikor 
az. első közgyűlés 1884. junius havára ni lett 
(űzve. városunk külsőleg is átalakult. — Ha lál- 
tátok volna, miképen versenyezlek kereskedőink, 
iparosaink abban, hogy német cégtábláik magyarra 
alakuljanak át.

A gyűlés napja előtt egész bélen át létra- 
lóira mellett állott a főutcákon a mázolóknak 
aranynapjai voltak, alig győzték a munkál s a S j 
Ilii adóban egyre másra jelenlek meg a buzdító 
közlemények, söl már oly erősöknek éreztük 
magunkat, hogy igazi magyar sajátságunkat sem 
kellett többé leplezni. Derekasan ütöttük, vrrlük 
egymást, magyar a magyart.

A tollharcokból az u. n. opportunisták ke
rüllek ki győztesekül, a kik a magyarosítás ügyé- j 
hoz keztvíis kézzel mertek nyalni s ezzel leszo- ; 
mit a működés teréről sok oly jeles erő, a ki 
szóval, lettel, or deli eszmék felvetésével sokat 
lendilheleít volna a Magyar Közművelődés ügyén, 
közöltük Tóth Gáspár is.

Hogy ezek nélkül a felvidék magyar társa
dalmi életére termékenyítő hatást gynk 'rolni lii- 
valóit, lelkes erők nélkül mivé fejlődött a ma- 
varság ügye, arról részben az egvesfllel évkönyvé 
muskndik ; de irogy hova fejlődött volna a fel

vidék állal mos közművelődése erről csak sejlel- 
I'iunk lehel nekünk légieknek, a kik némi fajó 
ízessel gondolunk a múltra.

V ö rö s  Verem '.

Egy F. M. K. E. népkönyvtárról.
Hogy népkönyvtárunk, s általában iskolánk 

i 'lk• - jótevői lássák, hogy bőkezűségükét nein 
pazarolták hálátlanokra; hogy lássák miszerint 
niin. (Mit elkövetünk, hogy az általuk veteti mag 
bő érmést hozzon, van szerencsém a hmlmsbá-

F. M. K. 1']. könyvtár működéséről és annak 
no ~ jótevőiről beszámolni.

F. M K. E. könyvtárunknak az 1901-ik év
•1 í:is 1-től ... 1902-ik év július 1-ig 156 olva-
"jn volt.

Foglalkozásra nézve e szám a következőleg 
"'Zlik meg: 55 tanköteles, 43 háztartásbeli. 10 1

mesterember, 17 bányamunkás, 31 értelmiségi. 
Örvendetes, hogy az olvasási vágy folyton tovább 
és tovább terjed, s hogy a nehéz helyiviszonyok 
dacára a felső-iskola növendékei mind sűrűbben 
keresik fel könyvtárunkat.

Legtöbbet olvastak : októberben 262 köny
v e l ,  január 257k, novemb. 20r>, április 118, feb
ruár 144, május 128, március 125, december 125, 
július 80. junius 38, augusztus 35, legkevesebbet 
szeptember 40. Az átolvasott könyvek száma 1587.

Olvasója volt a könyvtárnak októberben 02, 
november 77, január 75, február 72, december 
65, április 64, május 64, július 57, március 50 
junius 33, augusztus 26, szeptember 18. Összesen 
693. Olvasók átlagos száma 58.

Egy olvasóra átlag 10 könyv esik évonkint.
A növendékek az olvasottakat 27 esetben 

mondták el. Legszorgalmasabbak voltak o tekin
tetben Kapuszka Ilona ismétlőiskolai, Kovácsik 
Antal 111. oszt. Tisza István IV. oszt. növendékek.

Könyvtárunk gyarapítása érdekében több 
ízben fölkértem e lap hasábjain különösen Sel
mecbánya belváros hazafias közönségét, sajnos 
azonban hiába. Csupán Szartorisz Ferenc főgym- 
náziumi tanár ur volt kegyes gyarapítani könyv
tárunkat. Ezúttal azonban megint fölemelem kérő 
szavamat, hogy egyes átolvasott könyveket, lapo
kat, folyóiratokat kegyeskedjenek könyvtárunk 
részére adni.

Amint akadt jótevő arra, hogy a szegény 
gyermekek részére az ócska ruhákat gyűjti össze, 
akadhatna arra is, hogy átolvasott újságokat, 
könyveket gyűjtene, melyek idővel alapját képez
nék Stollültón vagy Bélabányán egy népkönyv
tárnak.

Könyvtárunk különben az 1901. év óla 
mégis gyarapodott. A gyarapításhoz hozzájárul
tak: Bérei (Vajnarovszky) Emil 2 dl). 26 !.. — 
Main Márta 1 db. 50 f., — P J. 4 db. 8 K — 
Di iibner Mária 5 db. 2 10 K — Néptanítók 
Lapja szerkesztősége 1 db. 6 I., — Réz Géza 
öregebb 23 db. 70-90 K. (nem számítva ide Or
szág Világ 9 — és Kis Lap 2 évfolyamát, amelyek 
a jövő évi kimutatásba kerülnek) Réz Lóri 4 db.
3 K 50 f. Rés Mari 1 db. 1 K. Réz Géza ilj. 
1 db. I K K .  .1. 19 db. 31 K 78 f., Gáfrik Hona 
1 db. 80 I.. HOblin Mátyás 1 db. 6 I.. Main Eugénia
4 db. 3 K. Molnár Lajos 2 db. 1 K 30 (., Feny
vesi (Tlcsko) Adolf 1 dl). 30 í., Gyulai Péter 4 
db. 3 K 50 f., Main Ferenc I db. 2 K. Puskás 
Józsefné 12 db. 15 K 20 f., Lschlbecz Mihály 1 
db. 1 K. Jánosok Mária 1 db. 50 I . Hortobágyi 
(Rjedl) Béla 5 db 66 I . Sztraka István ! db. 
56 t.. Tinesz Filomena J db I K. Szitnyai Paula 
4 db. 1 K 24 f., Bercsényi (Haeher) Gyula I db. 
1 K. Utcás Gyula 3 db. 5 E 60 t., Nécsey János 
1 db. 50 f., özv. l ibán Mikiósné 2 db. 5 K Pos
tás (P. link) I dh. 20 I.. Valló János I db. 20 L 
Valló János 1 db. 20 f., F. M. K. E. 3 db. 4 K 
40 f., Szartorisz Ferenc 1 db. 50 f.. Sz. .1. 1’. 
183 db. 1814 K é: lékben. Szenl-lstván-Társulal

180 db. könyvel a nala vásárolt könyvet 10% 
ráfizetve 2 K összeg f e j t  h e n ,  a többit nagylel
kűségéből küldte. Selmecbánya város Tekintetes 
Tanácsa 4 dl). 5 K és 20 K ára könyvel kől- 
letelt he Groman könyvkötővel, ki a munkál 
bámulatos olcsó áton s kilogáslalnul végezte. 
Köszönet érte. Vevés utján beszereztetett 25 dl). 
27 K 04 I én ékben.

Ezen 27 K 4 lill a következő lorrásokból 
jött össze: Utcás Gyula (1901 -ik évre tagsági dij 
fejében) 1 K nem kötelező Komora Katalin 20 
fül, Spitzer Gizi 1 K, Uram Katalin 28 fii!, Tinesz 
János 36 fill. P. J. 3 K. Utcás Gyula 1902-ik 
évre 1 K, Ibisek János I k. Bercsényi (llacher) 
Gyula általa termelt guhok árából 1 K összesen 
8 K 84 (III. Színdarabok előadása alkalmával, a 
közreműködők közül a következők njánllák fel, 
a nekik julalomkóp kiosztott 50—50 fill* könyv
tárunk javára:

Paduch Emília, Postás Teri, Paduch Giziké, 
Paduch Emília (2 szerepe volt) Paduch Anica, 
Réz Lóri, Fiain Márta, Main Eugénia, Main 
Róbert, llacher Vilma, Bercsényi (llacher) Gyula, 
Hortobágyi (Riedl) Béla, Kovácsik Stefi összesen 
6 k 50 fill iskolai pénztárunkból 11 K 70 fill 
(lásd a jövő számban) főösszeg 27 K 4 fill.

1 drb. könyvet az iskolai kölcsőn-tankönyvck 
között találtam 30 fill értékben. S igy könyvtárunk 
301 drb. kötettel 189 K 96 fill értékben ajándé
kozás 25 drb. könyvvel 27 K 04 fill érlékben 
vétel utján Népnevelő 1896. 1899. 1901-ik évfo
lyamaival 6 K-val 18 K. Néptanítók Lapja 1899. 
1900. 1901-ik évfolyamaival 10 K-val 30 K. 
Összesen 332 mű 275 K értékben, gyarapodott.

Ezen tömeges pártolásnak köszönhető, hogy 
a F. M. K. E. által alapított könyvtárak között, 
a mi könyvtárunk a második helyen van, (első 
helyen a nyitrai 1037 kötelével) messze hagyva 
maga mögött a többit a melyek között legtöbb 
köletü könyvtára van Gölnicbányának 607 kötet
tel. Mindent elkövetünk, hogy a jótevőink nagy lel - 
küségét meghálálhassuk, s kegyességüket továbbra 
is kiérdemeljük.

Sajnálattal kell azonban megemlékeznem 
itt, egy régi jó szokás elhagyásáról. A mióla 
ugyanis a mi iskolánk fenn áll, mindig az volt a 
szokás, hogy év végi vizsga alkalmával, az isko
lából kimaradó jó magaviselet növendékek imád
ságos könyvvel jutalmaztattak meg. Úgy, hogy 
mire az iskolából kimaradtak mind el voltak 
látva imádságon könyvvel. Később az imádságos 
könyv kiment a divatból, s jött helyébe a filléres 
könyvtár. Két év óta azonban, habár jelöltjeink 
min iig vannak, sajnos ez is elmaradt. Oh ha 
tudnák mily sok remény vár dől romba miatta.

Én nagyon jónak találnám, ha ezt a régi, 
jó, pálriarchális szokás!, t. i. a gyermekeknek 
imádságos könyvvel való ellátását, újból szokásba 
vehetnek. Az olvasó-könyvei kétszer-háromszor 
átolvassa s azután ? — porból leltél, porrá válsz. 
Ellenkezőleg az imádságos könyvet tiszteletben 
tartják. Sokszor látjuk, hogy bizonyos megdöb
benéssel kap utána a gyermek, ha főidre ejtette, 
s csókkal hozza helyre a rajta cselt sérelmet. 
Azután ezt úgyszólván kénytelen kézbe venni, 
valahányszor templomba megy. Észrevétlenül tanul 
olvasni, s önkéntelenül ismételgeti a magyar 
szól. Ellenkezőleg ha naptár nem kerül a házba, 
éveken keresztül nem jut betűhöz.

Kubinyi József, 
könyvtáros.

A F. M. K. E. közgyűlése.
Hetek óta készülődött Selmecbánya 

város hazafias közönsége, hogy a Felvi
déki Magyar Közművelődési Egyesületeiét 
megillető ünnepélyességgel, diszszel, fény
nyel fogadja.

Meg van a külső disz is, ámde úgy 
hisszük velünk együtt a város kedves ven
dégei is úgy érzik, hogy a külső disz csak 
halvány kifejezője annak a meleg örömnek, 
amelyet érez a város közönsége azok iránt, 
akik kedden délután a F. M. K. E. gyö
nyörű lobogója alatt bevonultak a város 
sok száz éves falai közé.

A forrón tűző napnál bizonyára jobban 
hevített mindenkit az az érzés, a mit érez
tünk. mikor meglobogni láttuk azt a szent 
jelvényt városunk területén, melyet busz 
év óta nem láttunk, de, a mely alatt küzd. 
harcol diadallal e város közönsége a pán
szláv áramlat ellen.

F. M. K. E. lobogó, te szent jelvénye 
a magyarnak, fogadhattak talán busz év
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alatt nagyobb fénynyel és külső diszszel 
is: meg vagyunk azonban győződve, bogy 
sehol jobban nem (lobogtatta meg a látá
sodon érzett őröm a sziveket mint itten 
Selmecbányán.

Isten hozott szent jelvény!
Isten hozott kedves vendégeink, akik 

e jelvény alatt közénk jöttetek.
** *

Zászló disz! öltött Selmecbánya város o hó 
20*án, nem volt hivatalos < s magán épület az 
egész városban, amelyről ne lengett volna a 
háromszinü nemzeti szin lobogó Sok ház zöld 
galylakkal, a boltok kirakatai nemzeti szin sza
lagokkal. szövetekkel voltak főldiszilve. Az alsó
kápolna alatt levő bányaáljárat valóban gyönyörű, 
és impozáns nagy díszkapuvá alakiitatott át. A 
magv. kir. bánvakincslár csináltatta e diadalkapul, 
a melynek tervezése Pelachy Ferenc bányamér
nök érdeme.

Szép diszkapu volt a vasúti állomáson is, 
amelyet a város csináltatott. Csupán a M. A. V. 
állomása volt kopasz mint mindig, mintha a 
M. A. V.-nak semmi köze nem volna a F. M. K. 
E.-liez.

Gyönyörű szép nyári nap kedvezett a bevo
nulás ünnepének. Délután két órára volt tervezve 
a F. M. K. E. elnökségének fogadtatása a vasúti 
állomáson. Délután egy órakor már gyülekeztek 
a városház előtti téren, akik a fogadásban részt 
venni akartak. Többen diszmagyarl öltöttek a 
fogadás ünnepélyesebbé létele céljából. Diszma- 
gyarban voltak: ázilnyai József kir. tanácsos, 
polgármester, Farbaky István a F. M. K. E. helyi 
választmányának elnöke. Krausz Kálmán rendőr
főkapitány, Sztancsay Miklós főjegyző. Csányi 
Ottó főszámvevő Jelen voltak még a fogadásnál 
Svehla Gyula miniszteri tanácsos, Heine Hugó 
orsz. képviselő, Henmaiin Emil főbányatunácsos, 
Wankovils Lajos, Tóth Imre d r, íSluller Gyula 
dr., Kapp Jakab dr., Liba Antal, Erdély Gyula 1 
kir. járásbirók. Veress József főmérnök, Arkosy 
Béla, Pelachy Ferenc bányamérnökök és még 
igen-igen sokan. A bányászok képviseletében 
kétszáz bányász jelent meg.

Pontban két órakor becammogott a kis 
masina amelyet gőzösnek csúfolnak. Mikor az 
utolsó kanyargónál volt rázendített a bányász 
zenekara Rákoezy indulóra s ennek hangjai mel
lett szállottak ki a F. M. K. E. elnöke és alel- 
nökei, valamint az érkezeit vendégek. Hatalmas 
éljenzés fogadta a vendégeket s a zene után 
Szilnyai József kir tanácsos, polgármester fogadta 
Selmecbánya város nevében a F. M. k. E. elnö
két és a vendégeket a kővetkező beszéddel: 

Méltóságos KI „ük ÍV/
Szeretett Tat)társak!

Ez ősbányavaros közönsége ma is büszke
séggel tekint arra az időre, a midőn 20 évvel ez 
elölt a F. M. K. E. első közgyűlését hazafias 
falai között fogadhatta és a magyar kultúra ezen 
első szülöttjeit kebléhez szorította.

Annál büszkébb, annál, boldogabb reá. a 
mikor látja, hogy az akkori kisdedből életképes, 
viruló s elhajoló leányzó lett, kinek fejlődésén 
nemcsak a boldog szülő gyönyörködik, de arra 
az egész ország büszke önérzettel tekint.

Mindezt fokozza annak tudata, hogy azóta 
mi is magyarosodtunk. úgy hogy ma ezer meg 
ezer lelkes ifjú. ezer meg ezer lenkült lelkű hon
leány örömmel fogadja s veszi körül azt, kivel 
20 évvel ez előtt örök frigyre léptünk.

Ezen boldogító örömtől áthalottan fokozodó 
hazafias lelkesedéssel s igaz testvéri szeretettel 
üdvözöljük a Melliisagos Elnök urat mint jegy* - 
sünk násznagyait > azon sok társainkat, kik a 
távolról ide zarándokoltak, hogy velünk együtt 
örvendjenek.

Es a mily benső volt utolsó bányász búcsú 
szavunk: „Jó szerencsét' oly meleg és osztatlan 
a mostani : „Jstcn hozta', mdyet szívből hangoz
tatva azt kívánjuk, hogy Méltóságod, es egyoü-

I, tinik minden tagjának hazafias törekvésére az 
Kg minden áldását áraszsza a haza üdvére! 
Éljenek!

A felhangzott éljenzés után Farbaky István 
a F M. K. E. helyi vaia-zlmányáiiak elnöki.* a 
következőleg üdvözölte az érkezetteket :

Méltósáyos Kínál í r !  
hjen tisztelt J\ö:ünsóy!

Azokhoz a meleg szavakhoz, a melyek most 
hangzottak a polgármester úr ajkáról, kevés 
hozzátenni valóm van. Csak arra akarom a tisz
telt közönségét figyelmeztetni, hogy a legszentebb 
érzéssel, a melyet a természet a gyermeknek szi
veié- csepegtetett és a mely változatlanul meg
marad még akkor is, lu a gyermekből érett ilju 
lesz. ezzel a gyermeki érzéssel, szeretettel jöttünk 
ide fogadni az. édes, azt az édes anyát, a mely 
húsz cv előtt bemutatta és felavatta a gyerme
kei a hazának, megjelölve az utat, a melyen 
haladnia kell.

Isten éltesse a nyilrui K. Egyesületet ! Mél- 
tóságos Elnök U ral!

A szives fogad lat a.-1 Thnroczy Vilmos a 
F. M. K. E. daliás elnöke a következő szavakkal 
köszönte meg:

Kjén tisztelt uraim !
Melegen köszönöm szives fogadásukat. 

Selmoe —Bélabánva város nagyérdemű közönsé
gének szives meghívása alkalmat nyújtott arra, 
hogy megmutassuk, hogy hazafias irányban mű
ködő egye ü lel ülik kehiében megvan a szükséges 
buzgalom és lelkesedés, a mely a kitűzőit szent 
cél elérésére szükséges.

Hiszem, hogy közgyűléseink alkalmából a 
nagyérdemű közönség is mindinkább megfog győ
ződni arról, hogy egyesületünk valóban hézag
pótló társadalmi és hazafias munkál végez.

'olincez-Bélabánya város közönségét és az 
itteni közművelődési fiók egyesület támogatását 
kérve, ismételten hálá< szívvel köszönöm szives 
üdvözletükéi.

A tűzoltó zenekar a hymnuszl játszotta 
ezután, a mire megindult az egész közönség 
gyalog a város felé.

Elül vitte egy díszbe öltözött, bányász a F.
M. K. E. elnökségének nagy babérkoszorúját, 
melyet a F. M. K E. választmányainak szalagján 
ékesítettek. Ezután a bányász zenekar e a bá
nyászok hkiadtak, a tűzoltók zenekara következett 
ezután s utánuk a F. M. K. F. nehéz fehérselyem, 
gazdag aranyhímzésű lobogóját vitte három bányász,
A lobogó ulán a vendégek és a nagy közönség 
ment hosszú-hosszú sorban a kanyargós ország
úton. A menet közeledvén a városhoz, folyton 
szaporodott, úgy hogy a bányász, diadal kapunál 
legalább kél ezerre rúgott a menetben résztvevők 
szama. Itt csatlakozott a menethez a Hontmegyeiek 
nagy küldöttsége, akik Lils Gyula főispán vezetése I 
alatt jöttek.

Gyönyörű szép látványt nyújtott ez a bevo
nulás, a házak ablakai tele voltak nézőkkel s 
maghaló volt mikor a magyar királyi dohánygyár 
ablakaiból a munkások és munkásnök többszörös 
éljenzéssel fogadtak a menetet.

A honvédszobor előtt rengeteg nagy közön
ség várta a vendégeket s riadó étjeiméi fogadta 
a F. M. K. E. lobogóját, mikor a szobor melleit 
kibontották azt. Az egész nagy közönség bevonult 
az Erzsébet-tériv. ahol a bányászzenekar a Szá
zától játszin, a ne iyel a kalaplcvéw hallgatott 
végig a közönség - < zulun Thuróczy Vilmos elnök 
megkoszorúzta .. -zobrol a következő szép beszéd 
kíséretében.

Selmoez — Bdabánya város nagyérdemű kö
zönsége szives ne ghivása folytán megérkezve a 
történelmi nevezd, -ségű varos ős falai közé, ha
zafias érz.ehnünkn k  kifejezést adandó első sor- j 
bán a hazájokerl magokat feláldozó névtelen hő
sök emlékének ado/va jöttünk e szobor elé.

Honvédő hő- ink iránt mindenkor érzett, 
szivünkben megnyilatkozó kegyelet és soha nem 
mulo háláéizelniünk't fejezzük ki. midőn a F M. 
K. E. nevében komorunkat ezennel leteszem.

Szolgáljon örökké példaadó jelmondatként, 
a mely örök emlékű hőseinket is lelkesítette:

.Mindent az édes hazánkért". Éljen a magyar 
haza! i

Lelkes éljenzés hangzott fel a beszéd után 
- miután a tűzoltói zenekar a Hvnmnst játszotta 
megindulta menet megints lépésről-lépésre nőn 
a tömeg, mely egészen megtöltötte a Deák Ferón, 
utcát. A löispáni lakás előtt oszlott szét azután 
közönség sa vendégeket lakásaikra kisérte a r e 
dőző bizottság.

A fáklyás menet.
Este nyolc órakor vette kezdetét a fáklyás 

menet amelyet a V. M. K. E. elnökségének, a kor
mány képviselőjének és a vendégek tisztelőiére ren
dezett a város közönsége. Ugyanakkor vette kez
detéi a kivilágítás is, amely különösen a Deák 
Ferenc utcában főtéren és Szentháromság téren 
igen szép volt. A fáklyásmenelben hatszáz fáklya 
volt s ezenkívül háromszáz bányász jeleni meg 
azon bénya mécscsel.

Pontban nyolc órakor jött ki a tűzoltó gya
korlóiéiról a fáklyás menet elül a bányász, közé
pén a tűzoltó zenekarral s hoszu rendes menetben 
tartott a Deák Ferenc utcán (öl az elnök laká
sáig. Az utcákon s különösen a főutcán ezernyi- 
ezeren tolongtak, gyönyörködve a ritka szép lát
ványban.

A bányaigazgalósági épület elölt nagy tél- 
körben helyezkedtek el a fáklyavivők, közepeit 
foglalt helyet a dalárda és igen nagy intelligens 
közönség. Először a tűzoltó zenekar játszott igen 
szépen s ezután Állmán Imre városi tanácsos 
mondotta el üdvözlő beszédét a F. M. K. E. 
elnökéhez a ki lakása elé jött le az elnökség 
tagjaival.

A nagy hatást keltő és sok helyesléssel 
félbeszakított beszéd a következő:

Méltoságos Kin ük I V!
A nemzet életének fenntartása azon erőben 

rejlik, mely a polgárokat az öntudat ama magas
latára emeli, hogy mint egv hazának gyermekei, 
annak boldogulásán együllesen, összhangzó érzés
sel munkálkodjanak. — Egy szerves dőlési 
a nemzet, melynek ereiben a polgárok közös 
működése hajtja a vért. Gyönge szívtől bénul 
a test, erős szív, egyetértő, vállvolctl munkálko
dás fenlartja, erősíti s boldogítja a hazát.

A „Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület" ezen nemzeti erőnek ápolását, a társadalmi 
összetartást s a kulturális munkát tűzte ki lobo
gó,ara. hogy érvényt nyerjenek a költő szavai: 
„Neked élni kdl oh hon, s örökre mint tavasz 
virulni.“ S midőn e magasztos cél megvalósítása 
végett az egyesület a I. évi lendes közgyűlését 
Selmecbányán tartja, e város közönsége dobogó 
szívvel, a hazaszeretettől áthatolt hö érzéssel 
üdvözli az egyesüld i tagokat, s a legmélyebb 
tiszteletiéi közeledik Méltóságodhoz, mint az egye
sület nagyérdemű elnökéhez s a nemzeti szent 
eszmék élharcosához.

Méllóságos Elnök Úr! Városunk közönség, 
minden időben hü ápolója volt a magyar nem 
zeli eszméknek. Igaz szeretettel ragaszkodott s 
jelenben is ragaszkodik drága hazánkhoz, a bek. 
zavaró ellenséges áramlatoknak útját állja 
fenyvesekkel borított hegyeiről hangosan vissx 
hangzik a jelszó, hogy Magyarország csak magi/' 
roké lehet, és hogy ez országnak vannak ugye 
több nyelvű polgárai, de nemzet csak egy van s 
a magyar.

Ismerve városunk lakosságának ez érzület 
a „Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesül. " 
20 év előtt ez ős bányavárosban, mint a magv; - 
sag határállomásán tartotta első rendes közg\ - 
lésé', s az akkor elhangzott eszmék még ink bb 
megizmosilották lakosságunk hazafias érzéséi, az 
elvetett mag hálás talajra talált, mert a szív. non 
ugyan magyar, de nagyrészt idegen nyelvű lakos
ság immár zcngzeles nemzeti nyelvűnkben is 
nagy mérvben haladt előre, nagy költőnk Kölc-ey 
szavait tartva szem előtt, bogy „a haza, nem > 
és nyelv háiom egymástól elválhalatlau doh 
a ki az utolsóért nem buzog, a két első : 
áldozaira kész lenni nem fog.“

Buzogni a nemzeti nyelvért, a béke légy' 
révei, álhatatos, lankadni nemtudó munkával 
szerel ott el terjeszteni a nemzeti érzést s a ko< 
művelődést, jó törekvése városunkban s ezer 
mindenkor a legnagyobb örömmel csatlakozunk
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a „Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület* 
küzdelmeihez s kioUlmtatlanul ól bennünk a 
meggyőződés, hogy csak azon nemzetnek van 

(jogosultsága, csak azon nemzet tekinthet 
nyugodt lélekkel a jövőbe, mely a müveit nem
etek  verseny tusájában helyét bátran megállja.

Es lelkünk emelkedik, szivünk szent érzés- 
-rl van telej midőn látjuk, hogy a Felvidéki Ma- 
jvar Közművelődési Egyesület* Méltóságodnak 
hazaszeretettől lángoló s bölcs vezetése alatt 
mindinkább megfelel magasztos hivatásának, s ! 
,-üggedui nem tudó buzgósággal küzd a nem
zőt i eszmékért. E küzdelemnek csak győzelem 
lobot a bére, mert Kossuth Lajos szavai szerint: 

még a faluin is meghajlik az oly nemzet előtt, 
mely csak azt akarja, mihez joga van, de azt 
megtörhetellbn állhatatossággal akarja*

E hit adjon erőt Méltóságodnak s az Egye
sületnek törekvésében, s e hittől eltelve a ma
gasba száll hő im ánk: Áldja meg u magyarok ' 
jsleac Méltóságodnak s az egyesületnek műkö
dését, legye virágzóvá és nagygyá e hazát, „hogy j 
mind az őskor boldog édene, — dúsan viiitson ! 
bércen sikoh át, Es mig keblén a hűk örömben 
élnek, — pallost mutasson f'ondor elllenének*. 
Se mellett hőn kívánjuk, hogy Méltóságod drága 
hazánk javára a legnagyobb boldogságban sokáig j 
éljen!

A szűnni nem akaró éljenzés után Thu- 
rócy Vilmos elnök válaszolt a beszédre megkö
szönve a megtiszteltetést amelyben a F. M. K. 
E.-t részesítette Selmecbánya közönsége. Erőt 
meritnek a F. M. K. E. tagjai abból a lelkes ha- 
zafiságból, mondá a melylyel e városban lépten- 
nyomon találkoznak.

Többsiür éljenzés szakította meg az ünne» 
pelt elnöknek hazafias beszédjét s a befejezés 
után szűnni nem akaró éljenzés zúgott föl.

A dalkör énekelte ezután el igen szépen a 
Huber fohászát, majd a bányászzenekar játszót s 
ezulán itt véget érvén az ünnepség a fáklyás 
menet felvonult a kormány képviselőjének, Lits 
Gyula főispánnak lakása elé, ahol a tűzoltó zene
kar zenéje után Zólomy Imre városi erdőmcsler 
inondla el nagy hatással a következő üdvözlő j 
beszédet:

Méltóságos Főispán Ur!

Selmec és Bélabánya polgársága tiszteletét j 
s változhatlan s/.eretetét akarja kifejezésre juttatni 
itt az Isten sza )ad ege alatt, valamint őszinte [ 
őrömét nyilvánítani a fölött, hogy a magas kor- ; 
mány Méltóságodat küldötte ki mint képviselő- j 
jót, a városunk falai között lezajló hazafias ünne- í 
pély alkalmából. Erőt s kitartást akarunk meri- j 
leni o lényből a jövőre nézve, mert tudjuk, érez
zük, hogy nagy harcot kell végigküzdenünk, nem | 
mint egykor elődeinknek idegen ország hódítani ; 
vágyó fegyveres ereje, de legalább nyill ellenség I 
ellen, hanem a kultúra zászlaja alatt nemzeti 
létünk ellen folytatott aknamunka ellenében.

Kérjük Méltóságodat kegyeskedjék a magas 
kormány elölt polgárságunk hódolatát tolmácsolni, 
kegyeskedjék a magas kormányt arról biztosítani, 
hogy e város polgárai, vallás és nyelv különbség 
nélkül szeretettel ragaszkodnak közös édes anyánk
hoz. ez édes Hazához, igyekszenek mindenkiben 
felébreszteni azon öntudatot, hogy a magyar igaz 
szeretettel öleli keblére idegen ajku testvéreit is 
s nem kíván, nem kér mást, mint a mi köteles
sége annélkül is minden jó honpolgárnak, hogy 
vállvetvj Őszinte szívvel buzgólkodjék hazánk 
felvirágoztatásán, s liogv a magyar állameszme 
erősödése egyúttal az ó jólétük s boldogulásuk 
fölt Itétele is.

Méltóságodat pedig kérjük, hogy hazafias 
muküdésünkben lovábbra is vezérünk legyen s 
cserébe fogadja Méltóságod e város polgárainak 
igaz tiszteletét s szerotelét. Isten éltesse sokáig.

A beszéd után felhangzott éljenzés csillapul
tával Lits Gyula főispán kezdett szólani azzal 
az (,kos szólással, mely keveseknek adatott meg.

Szavai messze elhangzottak szerte a főtéren 
s a magas épületek viszhangozták azokat, de visz- 
hangol és lelkesedést kellett a beszéd még a/.ok 
léikében is, akik nem is értették azt, elragadta 
azokat is az óriási lelkesedés.

A nagyhatású beszéd a következő:

Igen tisztelt polgárok '
Az önök szónakának üdvözlő beszédjére 

úgyis mint a kormány képviselője, úgyis mint e 
város főispánja akarok válaszolni.

Nem lehet ebben az országban elfogulatlan 
hazafi, a ki kézséggel el no ismerne azt, ha nem 
elfogult, hogy kormányaink azon hazafias fela
datainak, melyek a magyar nemzet kullur érde
keihez tartoznak, mindenkor ielki ismeretesen 
tesznek eleget.

Nézzen szét bárki ebben az országban és 
meggyőződhetik róla, hogy nincs Európának 
országa vagy állama, a mely aránylag rövid idő 
alatt, alig évtizedek alatt, a kulturális fejlődésnek 
olyan látható bizonyitákait szolgáltatta volna, 
mint azt nálunk egy felől a kormány hazafisága, 
más felől a társadalmi lelkesedés megteremtette.

Ezen nemzeti ünnepély alkalmával is jogom 
van kijelenteni kormányom nevében, hogy annak 
hazafias törekvéseivel nem csak egyetért, de ott 
és a miben szükséges azt hazafias buzgalmának 
egész melegével támogatja is. mert tudatában van 
annak, hogy a F. M. K. E. missiót teljesít akkor, 
a mikor a magyar állam eszme diadala és a 
magyar szó jogának megóvá a érdekeben erőit 
tömöríti.

De uraim ez az éremnek csak az egyik fele. 
A másik fele az a kötelesség, a melylyel a magyar 
társadalom ennek a fontos kérdésnek tartozik. 
Mindig kiskoruságára vall egy orazágnak az a 
jelenség, ha intézményeink megalkotásában csak 
a hatalomtól várjuk a kezdeményezést s mi annak 
csak szemlélői akarunk lenni. Nem uraim, ebben 
a fontos kulturális kérdésben is, magának a 
magyar társadalomnak kell hazaíiságának egész 
erejével az akciót vezetni.

Nem panaszként mondom ezt, mert az or
szág felvidéki vármegyéi s különösen Selinecb. város 
polgárai átérezve a kulturegyletek nagy missióját, 
nemcsak kötelesség mulasztást nem tanúsítanak, de 
épen maga a városa e pillanatban látja vendé
gekül emez ügynek apostolait.

De én meg vallom őszintén, hogy az ünnepé
lyes pillanatban engem mégis bizonyos hazafiul fáj
dalom fog cl, ha elgondolom, hogy a magyar föl
dön, /•:. M. IC IC, ‘ 1). M. IC K  és F. M. K. K. 
kid túr egyletekre van szükség, amelyek első sorban 
a magyar állameszme és a magyarnyelv jogáért 
és diadaláért kell hogy küzdjenek. Csodálatos 
dolog ez uraim, az ókornak hatalmas római 
birodalma sőt a középkori hódítók is azokat a 
népeket, nemzeteket, melyeket fegyverrel hódítottak 
meg, nem részesítették a hódítók polgárjogaiban, 
hanem többnyire rabszolgákká tették vagy lega
lább is vasalusukká. A gall, a germán a szláv 
hódítók is igy jártak el a ineghóditotlakkal, j 
Egyedül a magyar nemzet volt az, amely a hon
foglalás jogán birtokba véve e tőidet, nem követte 
más hódítók példáját, hanem keblére ölelte azo
kat a nemzetiségeket, melyeket itt talált, velük 
jogait, szabadságát megosztó! la. De nemcsak ezt 
tette, még azoknak az idegeneknek is. akik később 
kértek főidet és hajlékot a magyar földön nem
csak ezt adoü, de jogot is söl kiváltságokat is s 
viszon.ásul nem kért mást, mint hűséges ragasz
kodást a magyar földhöz.

S mi volt a visszoitzás az elvett jókért: 
a hálátlanság, s ez az érzület immár odáig fajult, 
hogy azt minden loyalis érzületünk dacára tovább 
tűrni nem lehet és nem szabad.

Azt mondja az önök szónoka, hogy ha szük
séges felvesszük a harcot mindazok ellen, kik a 
magyar állameszmének ellenségei, s hogy e harc 
nehéz és ádáz, mert nem nyílt ellenséggel van 
dolgunk. Én is ebben a Mi -gásban vagyok. Sok
kal könnyebb magama! a nyíltan támadó rabló 
ellen megvédelmezni, mm az orvul támadóval 
szemben sőt legnehezebb a házi tolvajt felfe
dezni. De felfedezzíiK. .Mi ünnepélyre gyűltünk 
össze, megülni akarjuk holnap a F. M. K. E. 
közgyűlésén a magyar állameszme diadalát és a 
magyar nyelv jogait, meglátjuk, ünnep lesz-e ez, 
vagy készülődés és fegyverkezés a harcra.

Örülni fogunk az ■.■Isönek, nem rettenünk 
vissza a másodiklól. Meit nem tűrhetjük azt el, 
hogy a nemzetnek azon fiai alattomos bujtoga- 
tók józan gondolkozó idegen ajku népeinket haj
togassák és lázitsák a magyar haza ellen, nem 
engedhetünk téri más fellogásnak, minthogy ez a 
föld magyar állam földje, s itt az uralkodó szó 
a magyar szó.

Int engem az önök szónoka, buzdít is, hogy 
mint e város főispánja én vegyem kezembe a j 
zászlót és ha kell álljak a küzdelem élére. Ma- | 
gam is ezt akarom lenni, esküm kötelez arra, j

esküt tettem rá, hogy bü leszek a királyhoz, az 
ország törvényeit pedig megtartom. Az ország 
törvénye pedig azt rendeli, hogy a magyar állam- 
eszmét és a magyar szót jogaiban megtartsam, 
llát ha szükséges, kezembe veszem azt a zász
lói, felirom rá a költőnek buzdító eme szavait:

Ilii szived ;i hazáért úgy lángol es eped,
Hogy vérző keseryok kuzt majd megreped
Zengj, tégy, csatázz, kinek mint — adák az istenek
Oltári o hazának, hogy t'iistőlögjenok.

Én kibontom ezt a zászlót, — Polgárok 
köpessetek.

Leírhatatlan lelkesedést keltett e beszéd s 
alig akart megszűnni a harsogó éljenzés. A kö
zönség ezután együtt énekelte a dalkörrel a Hym- 
nuszt s erre lassan eloszlott a tenger nagy tömeg

Ismerkedési estély.
Fél tiz órakor telve volt már a vigadó nagy 

terme vendégekkel és helybeliekkel. Annyian jöttek 
össze az ismerkedési estélyre, hogy kicsiny volt a 
nagy terem a vendégek befogadására. — A késő 
éjjel: órákig együtt volt a társaság s Balog Laci 
zenéje mellett magyaros vig hangulatban telt el 
az idő.

Közgyűlés napja.

Ragyogó szép napra virradtunk e hó 27-én. 
Derült, verőfény mintha a természet is együtt 
ünnepelne a F. M. K. E.-vel. Reggel 9 órakor 
sok vendég vendég érkezett Zólyomból s igen so
kan jöttek el a közeli falvakból és külutcákból is.

Délelőtt 9 órakor az igazgató választmány 
folytatta a tegnap este megszakított előkészítő 
gyűlést, tiz órakor pedig mintegy hatszázan vo
nullak le a F. M. K. E. lobogója alatt a tűzoltó- 
zenekar zenéje mellett a bányászati akadémia uj 
palotájához, melynek nagy előcsarnokában kezde
tét vette a közgyűlés.

Az elnöki asztalnál Thuróczy Vilmos elnök, 
Lits Gyula főispán, a kormány képviselője, Török 
Zoltán nógrádi, Juslh Gyula főispán, Janits és 
Gyürky alelnökök, Farbaky István vál. elnök és 
Clair Vilmos lölilkár foglallak helyet. A nagy elő
csarnok zsúfolásig megtelt előkelő hazafias kö
zönséggel kiknek sorában ott láttuk Rudnay Béla 
főkapitányt is, a város volt főispánját, aki szintén 
eljött a város nagy ünnepére.

Thuróczy Vilmos elnök üdvözölvén a köz
gyűlést a következő magas szárnyalásu, hazafias 
eszmékben gazdag beszéddel nyitotta meg a F. 
M. K. E. jubiláris közgyűlését:

Tisztelt Közgyűlés!
Drága magyar hegyeink közt üdvözlöm a 

felvidék hazafias magyarjai, a kik a kincslermö 
sziklák közé elhozták a hazaszeretet legbecsesebb 
ékességét, a magyar s z í v  nemes érzelmeit, az ősi 
hagyományok iránt való kegyeletet, a vérrel szer
zett magyar földhöz való ragaszkodást, a nemzeti 
érzések lángoló tüzel, hogy ezzel a lelkesen 
lobogó szővétnekkel beragyogják az aranyoszló 
bányát és az árnyékos béicek homályát! Úgy 
érzem, mintha a nemes ércekből, melyek az 
ormok mélyében rejtőznek, munkás magyarjaink 
lelkesedése az összetartozás, a nemzeti egyetértés 
újabb szent kapcsát kovácsokén nekünk, hogy 
még jobban — erősebben és szilárdabban egybe- 
forradjunk ama nagy kötelességek teljesítésére, 
melyek egyesületünk küzdelmes hivatásához van
nak (űzve.

Nem tagidhalom, némi borongás vesz erőt 
telkemen, mikor a hazai löld e magaslatáról a 
nemzeti közélet látóhatárán körültekintek. Bizo
nyára valamennyien át vagyunk hatva a legszen
tebb nemzeti ideálok szeretelélől, a kik évtizedek 
sora óta a magyar nemzet boldogságáért, erköl
csi, anyagi és szellemi haladásáért küzdünk és 
azt óhaj tanók, hogy ennek a vágyakozásnak az 
ereje áthassa a lcgelrejtettebb zugokat is, a kuny
hók a paloták lakóit egyaiánl. Nekünk lehetetlen 
meg nem látnunk éppen a közelségénél fogva, 
hogy áldásos munkánkat mennyi roszakaratlal, 
gyanúsítással illetik, hogy lobogónkon, melyre 
nemzeti imádságunk van főlbimezve, mennyi 
irigységgel tekintenek sokan azok közül, kik épen 
ennek a munkának a hasznát, ennek a nemzeti 
lobogónak az oltalmát évszázadokon át élvezték 
és élvezik ina is ivadékról ivadékra.
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Túlságosan megbecsülném a kárhozatos ; 
törekvést, hogy ha vitatkozásába vagy gyászolá
sába bocsátkoznám a liáláilatlanság megteslesü- 
löivel, akik kétségbe vonni igyekeznek a magyar 
nemzeti hinniiis; jogát és vitatják, liogy ezen a 
földön a hazaárulás nem bűn többé. A kik ilyen 
tanítások propagálásában szegődnek, önmaguk 
hagyták el az erkölcsi alapot és nem érdemlik 
inig. hogy jó népünk eme ámitoit a szeretet j 
szavaival illessük. Történelmi jogaink ereje el fújja 
őket. mint a szél a tartalom és sülj nélkül való 
pelyhel s nemzeti érzéseink árja. mint a dagadó 
folyó elsöpri mesterkélt fondorkodásaik apró és 
tisztátalan kavicsait. A szivünk mélyére vésett 
és velünk született törvényeknél fogva tudjuk, 
hogy himnuszunk akkordjai a hazaszeretetnek 
zsolozsmái, melyeket ezer éven ál az őrök Isten i 
áldása kisért; mi tudjuk, hogy a hazaárulás az 
egyetlen, a legrettenetesebb bűn, melyre irga
lom nincs sem a földön, sem az égben.

De ez ünnepélyes alkalomkor, mikor a haza 
fiák szive a nemzet jövendő munkálásában ösz- 
szedobban, éppen e munka érdekében számon 
kell vennünk mindent, ami feladataikat közel
ről vagy távolról, kedvezően vagy kedvezőtlenül 
érinti és ennélfogva nemlehet közömbösen elsik- 
lanunk kivált a nemzeti egység kérdése fölött, 
mely csak a mi túlságos magyar lürelmességünk 
és humánus nagylelkűségünk révén lehelett kér
désessé. Számon kell vennünk, hogy eddig szo
katlan nyíltsággal lép elő a belső ellenségek 
támadása' s itt is — ott is, felhangzik bolor vak
merőséggel a magyar nemzeti jogok tagadása és 
a magyar nemetiz kultúra kicsinylése.

Ki meri tagadni, hogy a magyar nemzet 
volt az egyetlen, mely ezen a földön államot 
szervezni, lentarlani és fejleszteni tudott ? Ki 
merné tagadni, hogy a Magyarország vob az, 
mely ezen a földön vitézségével nemzetei alkotott, 
mely ezer év óla sem véréi, sem munkáját nem 
sajnálta az emberiség közös, legnagyobb érdekű 
védelmében? A civilizáció szolgalatéban épugy, 
miit a jogok védelmezésében mindig legelöl járt 
és a mit hősiességével, szivének és elméjének 
erejével kivivolt, mindannak az áldását pazar 
kézzel oszlottá tel mindazok között, a kik nem
zeti életének részesei kívántak lenni. Nem kell 
visszamennünk a véres csatákig, melyekben egy
forma hűséggel védelmezték meg őseink a trón 
biztonságát és a hazai föld minden lakójának 
tűzhelyét. Még, ha a legújabb korra tekintünk, 
mikor igazságos, bóics, nemeslelkü és nagy kirá
lyunk alkotmányos uralkodása alatt a fegyverek 
zaját a béke komoly és alkotó munkájának 
fáradozása vallotta fel. Mikor a magyar közmű
velődés gondjaiba vélte a gyermekvédelem és a ' 
nemzeti nevelés áldásos munkáját. Magunkra a | 
magyarokra gondoltunk-e legeslegelőszőr? A ma
gyar nép keserves adófilléreiböl kisdedóvodákat 
és iskolákat emeltünk, sokkal többel az idegen 
ajkúak, mint a tiszta l'ajmagyar lakosság számára, j 
megmutatva, hogy más nyelvű testvéreink hala- í 
dása, fejlődése, kiművelése kiváló gondoskodó- j 
sunknak képezte tárgyát mindenkor. A mi jogot, • 
hasznot, szabadságot kivívtunk, abból nem zár- ! 
lünk ki senkii, hanem testvériesen szinte — úgy 
látszik --  magunk rovására megosztottuk azokkal, 
a kik most, mikor felneveltük, a tőlünk nyert 
jótéteményeket hálátlanul ellenünk próbálják tor 
dilani. Ha mereven és szigorúan mérlegre vet- , 
nők az eredményeket, majdnem azt mondhatjuk, 
hogy a saját magunk faján, a magyarságot rövi
dítettük meg, midőn annak a vagyonából az ide
gen r.yelvüeknek érdekeit istápolluk. Erre a 
nagylelkűségre nincs más példa a nemzetek éle
tében.

Kétség sem férhet hozzá; hazafias nemzeti l 
kormányainkul es a magyar társadalmat egyaránt 
az a nemes cél vezérelte mindig, hogy a magyar | 
erények nagy l e l k ű  gyakorlásával — a magyar 
áldozatkészség hálára kötelező bőkezűségével a j 
nemzet minden tianak szivét minél erősebben a j 
haza iránt való szeleteire és a közös nagy nem- j 
zeti ideálok iránt való lelkesedésre buzdítsuk. De 
az elkedvetlenítő es lehangoló jelenségek láttára 
önkénytelenül lelv ’.odik a kérdés: váljon szabad- 
e nagylelkűségünkben tovább mennünk? hogy 
váljon számot luduntv-e majd adni az utódoknak 
arról, liogy az ősöktől a vett örökséggel úgy 
gazdalkodlunk-e, a mint kellett?

Ili abban a hazátlan nem lehel más nemzet 
csak u magyar. Ezen a nődön nem lehel más 
hnzaszeielet, más kötelesség, más műveltség, inas 
gondolat vagy érzés csak a magyar. Mindenki, 
a ki a magyar nemzeti kultúra kötelékébe való- : 
nak érzi és vallja magát a vallás és a faj-a 
nyelv, a vagyoo és a rang választó falai dacara 
es nemzeti életűnk hű részese, ezer éves szép

hazánk hűséges fia. Mi a kik a német lantos 
magyar érzéseit emlékművel örökítjük meg, 
Családon, nem engedhetjük meg, hogv furfangos 
ámítok széllyel tépjék a nemzeti összetartozás; 
a nemzeti éizés szálait, melyek bennünket a múlt 
közös emlékeinél és jövendő közős reménysége
inknél fogva összefűznek: kell. hogy az államnak 
legyen elég hatalma, melyei a veszedelmes áram
latoknak útját állja és azokat, kik tői vényeinek, 
ellenszegülnek, megfékezze. A társadalomnak 
pedig kell életerős közszellemének lenni, mely 
ellenállhatallan varázsával hassa ál a sziveket és 
az elméket és mindnyájunkat arra az útra kala- 
zoljon, melyen a haza és a nemzet egységes 
boldogulását munkálhatjuk.

Ez az ut t. Közgyűlés a F. M. K. E. két 
évtizedes pályafutásának útja. — Testületi szel
leme a magyarság egészséges és életerős köz- 
szelleme, mely tétovázás és ingadozás nélkül 
járja be a magyar felvidékei és a nemzeti kul
túra áldásaival oszlatja a homályt és terjeszti 
a világosságot. Intézményei talán nem eléggé 
kifejlődőitek még ahhoz, hogy hatásuk olyan 
legyen, a milyet szeretnénk törekvéseinek igaz
ságosságában és nemességében való hit már is 
meghódít óta a hazafiak szivét, és ez az eredmény 
jövendő munkásága sikerének legbiztosabb záloga.

Tere és célja ugyan az mosl, a mi megala
kulásakor volt s annak is kell maradnia, de esz
közeinek, hatásainak módjai felől testületi életé
ben szabadon határozhat. Vannak, a kik felada
taira nézve úgy vélekednek, hogy azoknak nem 
szabad érinteniük az állami feladatok köréi; de 
én, a ki felvidékünk viszonyait ismerni vélem 
magvagyok róla győződve, hogy nekünk nem 
szabad — nem is célszerű osztályoznunk a fela
datokat, melyeknek megoldása módunkban áll.
Itt a társadalom és az állam kölcsönös és foly
tonos együtt munkálására van szükség, arra, 
hogy a társadalom kulturális munkájában részi 
vegyen az állam es az államéban a társadalom ; 
s magam részéről nem tartanám szerencsés gon
doláinak, ha e kettőnek jogait, kötelességeit és 
feladatait mereven széllyel választanék; mert az 
állam és a társadalom egyesitett ereje minden
esetre többre-sokra képes.

Azok mellett a nagyfontosságu politikai kér
dések mellett, melyek állami életünkben éppen j 
mosl várnak megoldásra s a melyek eldöntése 
elébe a nemzet aggodalmas reménykedéssel tekint, 
közérdeklődésünkben ott vannak a táisadalmi ac- 
liúk nagy kérdései, kivált a közművelődési vonat
kozásaiban. A gyermekvédelem, a népkönyvtárak, 
a mezőgazdasági képezés, a munkás és eselédse- 
gitö szövetkezések s az ifjúsági egyesületek nagy 
eszméje, mind meg annyi arra törekszik, hogy a 
társadalom nemzeti alapon nemzeti ideálokkal 
való szervezésére szolgáljon, mindmeg annyi a I 
nemzeti egység biztosításának egyik eszköze, módja, ' 
intézménye kíván lenni és igy egyesületünk a kis- j 
dedóvódákon, iskolákon és daloskörökőn kívül | 
azokban is találhat munkásságának megfelelő bo- j 
folyási, alkalmai és módot, hogy az államhatalom- j 
mai karöltve, a nemzeti léleknek, a magyar ér- : 
zésnek és a magyar nyelvnek terjesztésében elül- j 
járjon. :

A nemzeti élet egét mindig a nemzet fiai- . 
nak lelki világa deríti föl vagy borítja felhőkbe. I

Ha erkölcsünk tudásunk, érzésünk és gon- j 
dolkodásunk erős, tiszta, becsületes és biztos, | 
akkor ugyanolyan lesz nemzeti közéletünk is. Az , 
események rohama, az idők arja, az emberiség- J 
nek folytonosan folyó átalakulása uj meg uj fel- ‘ 
adatokat, küzdelmei, munkát sodor utunkba s ; 
a felfogás a szerint koronkint meg is vállozhalik, 
de a cél, hogy magyar és boldog legyen, nem i 
változhatik^ meg soha és igy nem változhalik meg 
az ideál sem, a mely felé a mi egyesületünk kez
dőitől fogva törekszik.

Ez ideálnak jelképe a mi zászlónk, méltó 
minden hazafi áldozatára és lelkesedésére. Alatta 
két évtizeden át állottam és küzdöttem magam 
is, néha csüggedten, néha fölbuzdulva, több jó
akarattal, mint sikerre l, de mindig az igaz ma
gyar ember önzetlen lelkesedésével. Ámde az idő 
eljön s fejemen az esztendők derével emlékeztet 
arra, hogy a zászlórúd súlya lalán nálamnál if
jabb, erősebb és tüzesebb kezekbe való. Minden 
körülmény közöli ózonban bizó lélekkel látom a 
F. M. K. E. dicsőségéi, liogy a magyarságot ilyen 
hatalmas táborba tudta tömöríteni. — Jöjjön a 
munka, jöjjön a küzdelem, Önök bizonyára meg
állónak a F. M. K. E. zászlója alatt — rendü
letlenül.

Dolgozni és küzdeni fogunk híven, becsüle
tesen és crnycdetlenül s munkánkra a magyarok 
Istenének áldása száll.

Emelt fővel s hazaszeretettől dobogó szívvel

induljunk a múltak jelszavával a jövendő küzdel
mei elébe : Vállat a vállhoz!

Többször helyeslés, éljenzés szakította nu . 
e remek beszédet, a mely igen nagy hatást gya 
korolt a jelenlevőkre. A beszédet Farbakv Utva:; 
indítványára a jegyzőkönyvben örökítik meg. .\ 
szózat eléneklése után Lits Gyula főispán n Ina,, 
tiak nevében lelkes hangon üdvözölte a F. M. K 
E-t, majd Szitnyai József polgármester üdvözölte 
a város nevében igen melegen a közgyűlést.

Főiolvastatott ezután Széli Kálmán minisz
terelnök levele, melyet a város meghívójára inté
zett a polgármesterhez.

Nagyságos Ur!
A „Felvidéki Magyar Közművelődési Egye

sület" XX-ik közgyűlésére szóló meghívásukat 
köszönettel vettem. Teljes mértékben méltánylom 
hazafias törekvésüket és odaadó munkálkodásu
kat, melyet mindig nagy rokonszenvvel és élénk 
érdeklődéssel kisérek. Minden mozgalom, a mely 
a magyar nemzeti kultúra zászlaját tűzte ki. 
legmelegebb közreműködésemre számíthat. Annál 
nehezebben esik, hogy ezen alkalommal az ünne- 
piesebb közgyűlésen meg nem jelenhetek, azonban 
ez időszerinti rendkívül hivatalos elfoglaltságom 
nagy sajnálatomra teljesen leheletlenné teszi azt. 
Kérem Nagyságodat, hogy a közgyűlés előtt leg- 
szivélyebb üdvözleteméi és a sikerhez legjobb 
kívánságaimat tolmácsolni szíveskedjék.

Bécs, 1902. augusztus hó 23-án.
Őszinte tiszteletiéi, igaz híve Széli s. k.

Üdvözleteket küldtek még, Láng, Fehérváry 
Darányi miniszterek, Rákosi Jenő, Rákosi Viktor, 
Majláth István gróf, Esterházy János gróf.

Lapunk /áriakor a közgyűlés folyik még, 
annak lefolyásáról jövő számunkban hozunk 
részletes tudósítást.
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