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Kossuth Ferenc emléksorai a Rákóczy ünnepre.
„Vere inngnuiu habere in se fragilitatem 
honiinis ac seeuntatnui I)ei.“

„Lehajtott fővel, dobogó szívvel állok meg előtted Rákóczy Ferenc szelleme, ki a hazafiság legtisztább fényében 
ragyogva itt élsz közlünk, bár földi lényed távol pihen a hazától az örökké valóság ölében!

Életed történelme, annál meghatóbbnak tűnik fel előttem, mennél-jobban hasonlít édes Atyám életének történelméhez: 
dicsöségteljes küzdelem után hosszú hontalanság; éltető bizalom után tört remény; és végre az idegenben, a minden szenvedést 
gyógyító halál!

Talán a te szellemed költözött Kossuth Lajosba, azért, hogy újra átélje honfi vágyait, újra megvívja honfi harcait 
. . . „pro libertate.”

Talán a Te kurueaid támadtak életre az ö honvédéiben, azért, hogy több babért, még több dicsőséget szerezzenek a 
régi zászlónak . . . „pro libertate.”

Az istenember tökéletes önzetlenségéhez közel álltái Te, ki fejedelmi fényt s az élvezetek kiapadhatatlan forrásait 
áldoztad fel a harcterek nélkülözéseiért, az ütközetek veszélyeiért; . . s a hercegi koronát odaadtad a tövis koronáért.

Hazádtól távol nyugszol még ma is, nagy Rákóczy! kegyes és jó Uram, fenséges fejedelem! . . de hazád földje 
éhezik poraidért, árvának érzi magát és szegénynek poraid nélkül, hazád sovárog lelkedért!

Kétszáz év után.
Kétszáz év után felidézzük ragyogó szelle

medet, dicső Rákóczy. A le esztendőd ez a mos
tani, a te nevedről megkereszteli legendás, dicső 
kor gyönyörű emlékeit idézzük fel szomjas lei
keinkben.

Kétszáz év előtt Selmecbánya akkori lakós- 
iága talán a kényszerűség hatása alatt esküdött 
hűséget a te zászlódnak — ma két száz év után 
a legőszintébb örömmel, a legkészségesebben, 
igaz hazafini lelkesedéssel ünnepeli Selmecbánya 
mostani lakóssága a Te emlékedet, a Te eszméidet.

Nagy szellem! A Te emléked ünneplésére 
szólalnak ineg ma bérces hegyeink közt azok a 
tarackok, amelyek kétszáz év előtt a te kurueaid 
bevonulásakor is szólották; a Te emléked ünnep
lésére zúgnak a harangok ma is, mint kétszáz 
év előtt a hűségi eskü elhangzásakor; a Te em
léked dicsőségére lobogóztuk föl e város házait 
azzal a legszebb szinti szép lobogóval, amelyre 
kétszáz év előtt megesküdtek őseink; a Te emlé
ked felújítására nyitjuk meg ma a Kuruc-világ 
drága emléktárgyaiból összegyűjtött becses kiállí
tást; a Te emléked él ma. nagy Rákóczy e vá
ros egész lakósságának szivében, lelkében.

Nagy szellem! Porhüvelyed hiába tagadta ki 
egy alacsony kor, — itt vagy Te, itthon, drága 
.Magyarországodon, eszménye, bálványa a ma
gyarnak

A szürke november tizenötödik napja üröm 
áldozati ünnepe Selmecbánya városának. Öröm

ünnepe, hogy kétszáz év előtt hűséget esküdött 
a város is a nagy Rákóczy fejedelemnek. Fel- 
lobogózolt házak, ünnepi harangszó. örvendő ta 
racklövések s az egész napot kitöltő Rákóczy- 
emlékünnepek: a november 15-e.

Száz taracklövés hangzott el ma reggel visz- 
hangos hegyeink között s mindjárt ezután zúgni 
kezdettek a selmeci szép hangú harangok. Ünnep 
van ma, jerlek minél többen együtt lenni, részt, 
venni az ünnepen, fts gyűltek, sokan, százan, 
ezerén meg ezeren.

Reggel 8 órakor népes volt. a Szent-Három- 
tér. Hivatalok, iskolák, egyesületek testületileg 
jelenlek meg s vonultak le V29 órakor zeneszó 
mellett a Nagy-Boldogasszony templomba hála
adó isteni tiszteletre. A nagy templom szűk volt, 
egy tapolnyi hely nem maradt üresen. Podhra- 
gyay Pál prépost-plébános celebrált fényes segéd
lettel a háladó isteni tiszteleten, mely után a nagy 
közönség az cv. templomba ment el, ahol Hiúidéi 
Vilmos föespores mondott magas szárnyalásu ha
zafias egyházi beszédet.

Az isteni tiszteletek után a városház köz
gyűlési termében folyt tovább az ünnepély, a tör
vényhatóság díszközgyűlésén, a melyen Szilnyai 
József kir. tanácsos polgármester mondta el nagy 
hatással a következő ünnepi beszédet:

Tekintetes Törvényhatósági BisÖtiság!
Tisztelt ünneplő Közönség!

A múlt. hó 17-én azon kor dicső emlékein 
merengtünk el. melyben a ‘ Haza bölcse* vér- 
áldozát nélkül szerezte vissza a »vervvirkt«-nek 
mondott alkotmányt, és melyben urunk királyunk, 
mint a legalkotmányosabb király atyai szíve 
páratlan jóságánál fogva mindannak felkarolá
sához és szentesítéséhez hozzájárult, ami Magyar

ország újjászületésének, vagyis a második hon
szerzés megállapításának előfeltételét képezte.

Ma meg azért gyűltünk itt egybe, hogy 
hazafias kegyeletünk adóját: a hálát és hódo
latot annak szelleme és emléke előtt rójjuk le, 
aki 200 évvel ezelőtt mint a ‘dicső anyának* 
Zrínyi Ilonának méltó fia s mint a ‘kurucok 
csillaga* legszentebb ügyünknek a nemzet el
tiport jogainak és szabadságainak, valamint a 
jogegyenlőségnek és testvériségnek önzetlen s 
hős lelkű védelmében halhatatlanná lelt s 
minket a legbecsesebb örökség birtokosaivá tett.

A nagy időknek ezen fenomenális alakja 
testileg nincs ugyan közöttünk, de szelleme és 
emléke világító szövegekével és reánk hagyott 
eszményirányító ideáljaival ép úgy eltölti nem
zetének szivevilágát, mint a hogy Socratesnek 
eszméi ép akkoron, midőn neki a méreg poha
rát kiürítenie kellett, a magasságba szálltak s 
a szel lem világ egész égboltozatát elárasztván, 
azt ma is bevilágítják.

Ezen büverejii eszme a kis ázsiai ‘Virá
gok mezején* porladozó száműzüttnek lelkében 
és szivében akkor fogamzott meg, akkor nyi
latkozott meg legelőször, midőn mint tíz éves 
fiúcska »dicső anyját* nevenapja alkalmából 
1H86. évi május 12-én lelköszüntve azt rebegé: 
»Egy Munkács várába szorult a szabadság.* 
Tekintve pedig, hogy ez az ideál ma, vagyis két
száz év múlva a félistenek Utáni harca által 
újból megerősödve az egész nemzetei áthatja, 
valóban elragadtatással s tanulságos ihlettséggel 
tölti el lelkünket a világtörténelem azon bi
zonysága, hogy azon sebeket, melyeket a 
Pharaók büszkessége, az előkelő római világ 
fényűzése s kéjelgése, valamint a későbbi csá
szárok kegyetlensége és az éjszak barbársága
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az emberiségen ejtett, az Isten egy pásztorira, 
egy ácsnak a lia, szegény halászok és az üldö
zött hittérítők által gyógyítá meg.* (Schlosser)

A történelem ezen tanulságából ugyanis 
az egész emberiség dicsőségét, magasztos hiva
tásának becsülését igazoló, vigaszt s bátorságot 
nyújtó azon igazságot meríthetjük, hogy 'erő
szak, üldözés, önkény, martiromság és proscri- 
bálás nemcsak nem csökkentik, de hatványozva 
szaporítják az üldözőbe vett s a vérpadra ítélt j 
eszmék hős lelkű védőinek s mártírjainak szá- i 
mát, és hogy a közszabadság eszméjének harca ! 
mindaddig folytatódik, míg elvégre győzelmet | 
arat. (Schlosser.)

Ezen ihlettség és a történelem ezen ta
nulságának felmagasztoló ereje ma azért veze- ; 
tett ide, hogy a szabadság szent ügyét szol- i 
gáljuk.

És mi a szabadság?
»A szabadság — egy nagyhírű államtudós 

Bükié szerint — nem eszköz, do maga a cél.«
• A szabadságot megszilárdítani, a köztu

datban ébrentartani s állandóan ápolva elterjesz
teni minden társadalmi rendnek, minden ősz- , 
tálynak és minden politikai intézménynek, kell, j 
hogy célja legyen.*

»A mérsékelt korlátokkal szabályozott 
szabadság mindenkinek elidegeníthetetlen joga, j 
melytől senki, sem az idők változása, sem a j 
viszonyok bármi hatalma állal meg nem foszt- j 
ható és azt senkinek sincs joga a maga kedvéért, j 
vagy gyermekeinek kedvéért áruba bocsátani.*

»A szabadság minden önbecstink létalapja, | 
mely nélkül az erkölcsi felelőség nagy tana j 
hazugsággá aljasul.« Végül pedig »A szabadság 
megszentelt zálog s azon szent ereklye, mely- j 
hez való vonzódásunk szivünkbe kiirthalatlanul ' 
beoltott szent ösztön.*

Bizonyára ezen szent ösztön dúlt a gver- j 
mek szivében, midőn két évvel későbben a cseh j 
•Urbs novaiban Magyarország térképén Mun- 
kacsot megpillantván, egy perc alatt végig vo- | 
nulának lelke előtt az elmúlt évek, dicsőséges i 
idők: seregek csatái lenn a vár (Munkács) alatt, : 
fönt a sziklatelőkön ágyúdörgés, golyósüvültés, j 
bombahullás és a hős anyának védő gondjai; ; 
azután a dobpörgés, a trombita harsogás, sor- 
tüzek ropogása, a diadalmas hadak ünnepélyei. 
Munkács dicsőségei* (Thaly Kálmán)

Nagyon természetes, hogy mindezekről 
visszaemlékezve azt írta Rákóczy »Impossibile 
est tam cito oblivisci* De nem is feledkezett 
meg soha. mert szeme előtt a szabadság esz- 
ményisége mindvégig lebegett, hogy azon örö
két, melyet számos őse, mint a nemzeti ügy 
martírja rája hagyott, megőrizze s gyarapítsa.

Hiszen »nagyatyja s nagybátyja,* mint 
a szabadság vértanúi, hóhérpallos alatt hu Hol- , 
tak el, s apját is csak a »néhai nagyasszony* i 

közbenjárása és 400000 tallérnyi fejváltság le
fizetése mentette meg hasonló sorstól: nagy- I 
anyja a büszke Frangepán Katalin megőrült s j 
tébolyultan szállt sírba; nagybátyja Zrínyi Já- j 
nos gróf Tirol egyik szikla várában ült egy ; 
torony sötét üregében rettenetes örökös fogsá- ; 
gában, két nagynéniét, mint virágzó hajadont I 
apácákká tették, mostoha apja Tököly Imre 
pedig a nemzeti ügy mártírjaként a távol török : 
birodalomban bujdosók.

Lehetetlen, hogy az elődök és rokonok i 
ezen példája és tragikus sorsa fel ne költse a 
lánglelkü utódban azon szent ösztönt, mely a 
szabadsághoz, mint végcélhoz vezet.

Ide járult, hogy attól a fenséges jellemű 
páratlan asszonytól, a kit ő miként Thaly Kál
mán írja — még sírhoz közeledő korában is 
lelkesülten emleget s mindig — »Ma mére glo- 
rieu3e*--nek nevezett — tizenkét éves korától fogva 
örökre el kellett válnia. Végül ezer meg ezer 
alakban látván, hogy a költő dala:

„Hej liús hz magyar sorsa 
Ninos a ki megszánja 
Vérrel szántja földjét 
Könyuyel boronAlja41

szent igazságot hirdet, Rákóczi belültött 26 
éves korában kezébe vette azon zászlót, melyet
• Pro üeo patria et libertate* 8 éven át lobog
tatott.

S habár neki is ki kellett a méreg poha
rát ürilenie, a kurucok csillaga ma is az egész 
nemzet vezércsillaga s a szabadság ideálja oly 
közkincs, oly drága ereklye, melyet »megyéről- 
megyére, városról-városra, faluról-falura. isko- 
láról-iskolára* ünnepelünk annál is inkább, 
mert őseinktől öröklött ez erényünk e jelmon
datban: »Bizalmam az ősi erényben* királyi 
szentesítést nyert; mihez képest II. Rákóczi 
Ferenc »Pro libertate* jelszava amazzal egye
sítve azon útmutató, mely után a király és 
nemzet karöltve indulva azon erő kifejtésén 
buzgólkodnak, mely kölcsönös boldogságukat s 
dicsőségüket biztosítja.

Hiszen Pitt a nagy államférfim szerint:
• A szabadság összhangba hozatala és egyesítése 
a törvénynyel azon erő, mely míg a hatalom 
túlkapásainak, visszaéléseinek, valamint a nép 
rendbontó kitöréseinek áltörhetellen gátat vet 
— addig a tulajdonnak sérthetetlenséget bizto
sít, az egyesek tehetségeit s munkaerejét újabb 
tevékenységre serkenti, a szellemi és anyagi 
tőkét gyarapítja, a nemzeti jellemet fejleszti s 
megóvja és mindazon ébresztő és hajtó erőket 
mozgatja, melyek az összesóget lelkesítik, és 
azt úgy fent, mint lent a közös érdek meg
óvására s a jövő előkészítésére ösztönzik.

A törvénynyel összhangzó szabadság ezen 
szelleme sugallta Rákóczi ezen cm lékezel es 
kijelentését (Emlékiratai 64 lapján.)

• 11a nemzetein dicsőítését tűztem volna 
ki feladatul, el nem hallgatnám, hogy ősi sza
badságaink alapítója szent volt.*

• Felhoznám Szent László példáját is, ki. 
hogy mentse ezeket (szabadságainkat) fegyvert 
fogott s legyőzte az erőszakot. így az ő példá
jára, kit az egyház szentjei közé sorozott; tá
maszkodva kimondanám, hogy azok érdemlik 
meg a gyűlöletes nevet, s mindazon mocskot, 
melyeket a rágalom századok óta szór a sza
badság védőire, a kik mind a törvényt, mind 
az esküt megtörök, nem pedig, kik jogaikat vé
delmezik.*

• Az előadottakból — úgymond — miu- 
denki átláthatja, hogy a régibb időkben több
nyire nyugtalan pártosok kezdték a bel viszályt, 
és hogy az újabb időkben hihetetlen nagyságot 
mulatott a nemzel. melyei nemcsak le nem 
verhet, de meg sem hajthat a legnagyobb sze
rencsétlenség, sem a szabadság járma.*

Mindezzel Rákóczi azon meggőződósének 
és jogérzületének jogosultságát igazolja, hogy a 
törvénynyel összhangba hozott s arra alapított 
szabadság megvédése nem azonos a közönsé
ges lázadással s egyesek felségsérlő zendülé
sével.

Ebből az eszmemenelből kiindulva mondja 
továbbá: »Nem félek őszintén kinyilatkoztatni 
Előtted óh örök Igazság, kinek jelen munkámat 
ajánlám, hogy egyedül a szabadság szeretele 
és a vágy: hazámat a járom alól felmenteni, 
volt célja minden leltemnek.*

• Nem vezérelt bosszúvágy, nem a koro
nára vagy fejedelemségre törekvő nagyravágyás, 
sem uralkodási ösztön: hanem azon hívságos 
dicsőség, eleget tenni hazám iránti kötelessé
gemnek.*

Végül vonatkozással az 1600—1700. kö
zött lezajlott öt szabadságharcra ezen zsolozs- 
maszerű szózattal ad kifejezést ügye igazsága 
s szentsége iránti áthalottságának:

• Az Isten a békének és igazságnak szer
zője miden kétségkívül e mozgalmak által kí

vánta megmutatni, hogy a magyar nemzet 
semmi esetre sem engedi magát szolgai féle
lemtől vezettetni, de az atyai szeretet uralmát 
önként elviseli.* (Emlékiratai 68 lap)

Tekintetes Törvényhatósági Bizottsági
Mindezen emlékek ezeréves múltúnk állal 

megszentelt ereklyék, melyek elidegeníthetetle- 
nek lévén, gondoskodnunk kell, hogy azok, mint 
a nemzet legdrágább kincse nemzedékről-nein- 
zedókre szánjanak s a törvénynyel összhangba 
hozatván gátul szolgáljanak úgy a hatalom túl
kapásainak, mint a törvénysértő kitöréseknek, 
minket pedig képesekké tegyenek mindazon erők 
kifejtésére, melyek nemzeti lételünket s alkot
mányunk szabadságait biztosítják. Isten minket 
úgy segéljen.

Éljen a haza! Éljen a király!
Szűnni nem akaró éljenzés után Richter 

Ede v. levéltáros tartotta meg alkalmi felolvasá
sát, a melyet mindvégig nagy tetszéssel és feszült 
figyelemmel hallgatlak. A tartalmas felolvasás 
ez volt:

Mélyen tiszteli Törvényhatósági Bizottság és 
ü nneplő közönség!

Az előttem szólott elnök úr ékes és mély 
tartalmú szavai után valóban nem tudom fog-e 
még érdeklődést kelteni azon jobbára száraz 
felolvasásom, mey a mai dátum 200 év előtti 
eseményeire s azoknak következményeire pil
lant vissza. — Ma van 200 éve annak, hogy 
Bercsényi Miklós kurucai Zólyom mellett ala
posan megverték, a Léva mellett előbb győze
delmeskedett császári labanc hadat. A kurucok 
eme fényes győzelme nagy jelentőségű ered
ménynyel járt; inért ezen időtől kezdve a hét 
bányaváros, s ezek között különösen Selmec
bánya, II. Rákóczy Ferenc fejedelem uralkodása 
alá került és egészen az 1708. évi őszig, a 
midőn Löffelholcz császári generálisnak volt 
kénytelen mcghódolni, folytonosan a dicső em
lékezetű fejedelem uralkodása alatt állott.

Elképzelhető, hogy ezen öt éves szakadat
lan magyar nemzeti uralom, az akkor teljesen, 
úgyszólván kizárólagosan német jellegű város 
bel és kül életére nem kis befolyást gyakorolt, 
jelentékeny nyomokat hagyott maga után, és 
itt mindjárt hozzá teszem, a magyarságra nézve 
igen üdvös nyomokat.

Tudnunk kell ugyanis, hogy e város egyik 
ősi kiváltságában határozottan ki van mondva, 
hogy e város polgárává magyar vagy vend 
(tót) ember nem lehet; csakis német. Magának 
Anna királynénak, II. Ulászló király nejének 
nagy fáradságába kerüli, mikor Báthory váci 
püspök kérelmére rábírta a selmeciekel, hogy 
egy Szalay, vagy Salli nevű magyar nemest, aki 
selmeci vagyonos német polgár leányt vett fele
ségül és vele gazdag bányák birtokába jutott, 
vegyék fel városi polgárnak. A város a királyné 
iránti különös tekintetből ezt kivételesen Sza- 
layval ugyan megtette, de adatott magának 
Anna királynétól egy oly okmányt, melynek 
értelmében ezen eset precedensnek nem tekint
hető és a magyarokat és vendeket a polgári 
felvételből kizáró joga e városnak továbbra is 
teljes épségben megmarad.

Csoda-e, ha ilyen inkárnátus németek 
mindig idegenkedtek a magyaroktól, akikre kü
lönben nem is voltak nagyon rászorulva. Hi
szen a hét szab. kir. bányaváros úgyszólván 
külön kis államot képezett a nagy államban: 
mert még alattvalói, alárendeltségi viszonyuk 
is rendkívüli volt, amennyiben a hét bányavá
ros Zsigmond király uralkodásától kezdve, 
mindig a magyar királynék hozománya volt és 
ők uralkodtak e városok fölött özvegy koruk
ban is, életük fogytáig.

Már most méltóztassanak elgondolni, hogy 
ily szellemű és múltú városra 1703. évben
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egyszerre csak rácsap II. Rákóczy Ferenc 
fejedelem tüze, a később árulóvá lett Ocskay 
brigadéros és kardcsapás nélkül meghódítja 
azt; méltóztassanak elgondolni, hogy ezzel, 
de különösen a már említettem zólyomi csatá
val öt évre egy huzamban e város magyar 
uralom alá került; méltóztassanak elgondolni, 
hogy ezen öt év alatt és még későbben is bő 
alkalmuk nyillott a selmeci német polgároknak 
összehasonlításokat lenni a szabadságért küzdő 
kuruc és a zsoldért harcoló labanc hatalom j  
között; méltóztassanak elgondolni, hogy az itteni 
német lakosság 1703. év előtt a magyarokkal 
soha sem volt ily hosszú és közvetlen kapocs
ban: és ha mind ezt elgondoljuk, akkor nem 
fogunk csodálkozni azon, hogy az itteni meg
rögzött németség bástya falain hatalmas rése
ket tört a magyarság és megvetette e város 
magyarosodásának első alapját. — De arról is 
meggyőződtek akkor a selmeciek, hogy ők 
voltaképen, különleges jogaik mellett is, a nagy 
magyar állam belkapcsába tartoznak és ha a i 
közös magyar haza nagy nemzeti boldogulá- | 
sára iparkodnak, csak saját jól átértett és át- i 
érzett üdvüket mozdítják elő. Igen ám, de még 
azt is tapasztalták ezen idő alatt a bányász
kodással és iparral foglalkozó itteni polgárok, 
hogy miként törekedett a nemes lelkű fejedelem 
mindenkinek egyenlő mértékben igazságot szol
gáltatni, a felekezetek között igazságos módon 
a békét helyreállítani, a bányamivelést minden 
bajtól megóvni és épen ezért e városi — a 
mennyire csak a nagy nemzeti harc sikerre 
törő igénye engedte — vér és vagyonbeli áldo
zatoktól megkímélni és mindenben érvényt 
szerezni c tanácsterem ajtaja fölött még most 
is aranyos belükkel diszlő ősi jeliigéjének 
»Uni cuique suurn* — mindenkinek a magáét.

Ily körülmények között hogy idegenked
hettek volna többé a magyarságtól a selmeci 
németek? Nem is idegenkedtek többé, sőt egye
nesen rokonszenvezlek a magyarokkal............
és mi történi? a gyermekek közül sokan az 
eddig alig hallott mngyar nyelvet beszélni, az 
öregebbbek pedig érteni kezdték; a »Stadt und 
Kamerái drabant* elnevezés a kuruc »Hajdú«-vá 
lett (hiszen a városi hajdú elnevezés csak nem 
rég adott helyet a nem nagy szimpátiának 
örvendő »Rendőr« névnek, míg a kamaraházat 
mai napig is «hajdúk« őrzik); a magyar szoká
sok kezdtek meghonosodni, több volt magyar 
kuruc katona és iparos itt letelepedett és csa
ládot alapitott; a kuruc tisztek és katonák a 
társadalmi életre is befolyással voltak slb. stb. 
mind oly jelenségek voltak ezek. a melyek — 
igaz csak hosszú idő múlva, de okozatul mégis 
azt szülték, hogy e város mindinkább magya
rosodon, egyelőre inkább érzelemben csak, de 
mindenesetre úgy, hegy már a 48-as szabadság- 
harc pirkadó hajnala Selmecbánya városában 
visszfényre talált és kevés kivétellel az egész 
lakosság, minden fenyegetés vagy kényszer nél
kül, a magyar szabadságharchoz spontán csat
lakozott.

Mily változás alig másfél század leforgása 
után! 200 év előtt tűzzel vassal kellett fenye
getni, hogy a magyar nemzeti uralkodás törek
véseinek alá vesse magát e város; és ime 55 
évvel ezelőtt, 48-ban már az elsők között volt 
akik a magyar szabadság zászlaját fennen lo
bogtatták. E változás kiindulási pontja, alapja 
II. Rákóczi Ferenc uralkddási idejében kere
sendő.

Hagyott hát nyomot a túl erő és ármány 
által letiport kuruc mozgalom Selmeczbányán 
is, hagyott, még pedig oly nyomot, mely többé 
a magyar nemzet ellenes törekvéseket és ás- 
kálódásokat meg nem tűrné és azok legyőzé
sére — ha kell — élet hálál harcot vivna.

Dicsőítessék tehát Rákóczi emléke ezért is !

De fel kell említenem az akkori idő ne- j 
vezotesebb itteni eseményei közül, hogy egyik 
béke tárgyalás e városban e tanácstermében 
tartatott meg, a mely időben a fejedelem nejével j 
és udvarával együtt Vihnye fürdőben tartóz- | 
kodott.

Itt, Vihnyén tette Rákóczy Stepney és ' 
Hamel-Bruinix angol és hollandi követek 1 
előtt azon nevezetes kijelentését: * végzetes
kénytelenség az, mely kötelességemmé teszi j 
megragadni minden eszközt, hogy magamat és j 
hazámat megmentsem.*

E béke tárgyalás, igaz, eredményre nem 
vezetett, de mégis oly nevezetes históriai ese
mény volt, a milyen Selmeczbányán az óta 
nem történt. E béke tárgyalások alatt itt időz
tek a hollandi, az angol követek, Széchényi érsek, 
Seilern gróf osztrák császári követ, Koháry 
és mások.

A városban egész felfordulás volt, a ma
gas vendégek és nagy fényes kíséretük fogad
tatása körűi. Iiuriozumkép felhozom, hogy 
Stephani bíró, a kit gyanús szemmel kisértek 
a kurucz vezetők, különösen Bercsényi, saját 
lakásán fogva tartatott azon ürügy alatt, hogy 
a hollandi követnek késedelmesen küldte meg 
a városi kocsit (Stadtkaless); de valójában 
azért, hogy a némettel valahogyan ne pak- 
táljon.

A rézpénz kérdésében is nevezetes sze
repet játszott Selmeczbánya, de kivállképen 
Hellenbach kamaragróf, aki mindig ellenezte 
annak nagy számban való veretésót. A réz- 
polturáknak is Libertásoknak végül nem volt 
semmi értékük, daczára annak, hogy a Liber
tásokat nagyobb hitelesség jeléül átbélyegez
ték. Ily polturákat, libertásokat és átbélyegzett 
libertásokat más, Rákóczy korabeli ezüst pénz
zel együtt, méltóztatnak látni a Rákóczi 
kiállításunkban. Megemlítem itt, hogy a réz
pénzt nagyban hamisították is — azaz erre 
fel nem jogosult egyének verették. így váro
sunkban egy Cotten nevű Hessen bői származó 
gróf a pénz veretésen rajta kapatott s halálra 
is Ítéltetett, de a fejedelem által megkegyel
mezve. az országból kiutasiItatott.

Felhozom még, hogy a fejedelem két Íz
ben volt Vihnye fürdőben és a fürdőt mégis 
vásárolta, de a szerencsétlen trencsényi csata 
okozta, hogy e vételből nem lelt semmi; hogy 
a kurucz szabadságharc legfőbb emberei, úgy
mint: Bercsényi, Károlyi. Eszterházy, Csáky, 
Vay, Révay, Jánoky, Sréter, Winkler és mások 
többször megfordultak Selmeczbányán, hogy e 
város minden kurucz országgyűlésen követek 
által képviselve volt és hogy a nagy harc 
utolsó évében a pestis járvány itt is borzadá- 
lyosan pusztított.

A tisztujitás és különösen a biró válasz
tás a kuruc időben is az ősi szokáshoz híven 
ment végbe. A biró választás minden évben 
február 2-án gyertyaszentelő boldogasszony 
napján tartatott meg. A magistrálus élén a 
biró álott, tagjai voltak hivatalból a bánya
mester, a főszámvevő, (Überreütter) a lőjggyző, 
mint választott tagok pedig a hodrusi (Ver- 
walter) gondnok és a belső tanács tagjai. A 
tanács még ez időben gyakorolta a ius gladi- 
umot, a pallos jogot.

E belső tanács mellett működött még a 
külső tanács, vagy a legrégibb időben a tizen
kettesek, későbben és igy már Rákóczy idejé
ben, a huszonnégyesek’tanácsa, a melynek mű
ködési köre körülbelül a jelenlegi törvh. bizott
ság működési körének felelt meg. E két tanács 
mellé választottak még két Vorrednerl szószólót, 
tribunust, Rákóczi korában, egyet a katholiku- 
sok és egyet az evangélikusok. Ezek voltak 
azután a kél tanácsnál szószólói az egész kö
zönségnek és ezek hirdették ki a biró választás 
eredményét is.

A biró választást és tisztujitást minden 
esetben kiküldött királyi biztosnak kellett meg
erősíteni, a ki a választást vezette is. E tiszt
séggel rondesen a kamara grófok lettek meg
bízva. Rákóczi idejében azonban természetesen 
nem királyi, hanem fejedelmi biztosok látták 
el, köztük Jánoky Zsigmond, e lisztet. A biró 
választás titkos szavazással ment végbe és 
mindig csak egy évre birt érvénynyel.

Emlékezzünk meg tehát még ez ünne
pélyes alkalommal azokról is, akik a 200 óv 
előtti mozgalmas időben e város vezetői és 
elsőrangú szereplői valának. így különösen a 
históriai szerepet játszott, a fejedelem egyik 
legmegbízhatóbb és legmeghittebb hívéről, Báró 
Hellenbach János kamara grófról; Stephány, 
Lemony, a Lángok, Reüter, Pirolt, Armbruster, 
Iílement, Zwcig, Schallmann, Obereigner, Kharas, 
Hcntaller, Hoke, Heinrich, Miltisch, Linkisch, 
a Deadák és másokról, akik mint hirák, bánya
mesterek, követek, jegyzők, tanácstagok és köz- 
tisztviselők, a súlyos körülmények között, bár 
sokszor nem párhuzamosan a magyar szabad
ságharc törekvéseivel, cselekedtek, de bizo
nyára mindig csak a köz, e város érdekét 
hordták szivükön igen nehéz feladatuk telje
sítésében.

Emlékezzünk meg ő róluk is !
És most mélyen tisztelt törvényhatóság 

és ünneplő közönség, befejezem az adott idő
höz mérten igen rövidre szorított értekezésemet 
és kérem a magyarok istenét, hogy azon tűz 
szikrát, a mely II. Rákóczi Ferenez dicső feje
delmünk emlékezete körül valamenyinknek, e 
szép magyar haza minden hazafias érzelmű 
honpolgárának szivében forrón ég, — ám ha 
kell lobbantsa fel hatalmas lángtengerré, — 
de kialudni ne engedje soha sem I!

Lapunk zártakor az ünneplő közönség az 
akadémiai ifjúság ünnepére vonul le óriási tömeg
ben. Az ifjúság ünnepének sorrendjét lapunk más
helyén hozzuk.

A mai ünnepi nap kiemelkedő pontja még a 
Rákóczy-kiállítás megnyitása, mely délután 2 óra
kor lesz a városi elemi iskolában. Este 7 órakor 
Kuruc-estély lesz a vigadóban, hol a polgári dal- 
és zenekör és Balogh Laci zenekara működnek 
közre. Az estély műsora a következő:

1. Rákóozy-nyitány. Előadja a polgári zenekör.
2. Árpád sírja. Miidal. Szövege Tóth Kálmántól, zenéjét 

szerzó Kapi Gyula. Előadja a polgári dalkör.
3. Rákóczy kesergője. Előadja Balogh Laci nemzeti 

zenekara.
4. Kuruc dalok Bariton solo Káldy Gyulától. Előadja 

Laun Károly a dalkör kíséretével.
f>. Bölcső-dal. Szerző Farkas Miksa. Előadja a polgári 

zenekar.
6. Szahad hajdú dala. Szövege Arany Jánostól, zenéje 

Szügyi Józseftől. Előadja a dalkör.
7. Boka kesergője. Előadja Balogh Laci nemzeti zene

kara.
8. Kunié nóta Férfikar Móder M.-tŐl, előadja a dalkör.
9. Rákóczy induló. Előadja a zenekar.

A hét története.
(Politikai helyzet. — Bánffy Dezső zászlóbontása. — A német 
császár betegsége. — Balkáni viszonyok. — Az olasz pénz
ügyminiszter öngyilkoosága. — A wiesbadeni találkozás. — 
Belgrádi viszonyok. — Anglia és Szerbia. — Házi és nép- 
ipari kiállítás a régi képviselő házban. Az Orczy-ház be- 

ouilása.)
A politikai helyzet még mindig válságos; 

Kossuth Ferenez a függetlenségi párt nevében 
reflektált a minis'.erelnök programmjára, s ezen 
kívánalmakat tekintik most a béke föltételeinek. 
Tisza István gróf válaszának az volt a czélja, 
hogy a szélső bal békeföltóteleit honorálván, a 
harezosokat is megnyugtassa és lehetővé tegye 
a Kossuth-pártnak a lojális fegyverekkel való küz
delmet, a mi ha megtörténik a »szabad-ellenzék 
engesztelhetetlen tábora elszigetelten marad, ob- 
slrukcziójának hatása nem lesz a parlamenti bir
kózásra. Ez tehát a kibontakozást jelentené. A 
helyzetet a néppárt vezére Zichy János gróf ron
totta meg. a ki a legelegánsabb formában üzente 
meg a végletekig menő harezot. A szélső balj
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féltékenységet pedig megdöbbentette az a gon
dolat. hogy a harczi lobogót a néppárt ragadja 
kezéhez, az a párt, a mely azt mondja magáról, 
hogy Tisza liberalizmusa annyi, mint az ő konzer
vativizmusa szóban és gyakorlatban. Tisza gróf
nak ez ellen nem volt észrevétele, hanem a 
czimerkérdés, a katonai oktatás, a kiszolgált 
katonák hazabocsátása, és a nemzeti iskolák dol
gában tett kijelentésével maga ellen zúdította a 
békülni vágyó függetlenségi párt nagyobb cso
portját. Ezek után minden részről kitört az ag
godalom, a mit növelt az is, hogy a főispánok 
seregestül tartózkodnak a fővárosban, s ezt úgy 
tekintik, mint jelenségét annak, hogy Tisza gróf 
a harczteret áthelyezi a vidékre. Ettől valósággal 
reszket a képviselőház, mert a legvérmesebbek 
is alig bíznak abban, hogy a választás után, 
noha a képviselők fele kicserélődnék is, meg
változnék a helyzet.

Érdekes hir járta be a forrongó politikai 
világot: BánlTy Dezső zászlóbontása. A volt mi
niszterelnök pártját »uj-pártnak« fogja nevezni, 
s néhány nap múlva pártalakulásra hívja föl Ko
lozsvár polgárságát BánlTyókat az szólítja a küz
delembe, hogy hiányzik olyan kormányképes 
ellenzéki párt, a mely a meddő közjogi kérdések ! 
miatt való harczot félretéve, határozott szabad- i 
elvű és nemzeti irányban gyakorolja azt az ellen- í 
őrzést, a mely ez egészséges parlamenti műkö
dés alapja.

A német birodalom hatalmas uralkodójának 
— úgylátszik — megártott — a szabadban tartott 
számos szónoklat. Torka fölmondta a szolgálatot 
és operácziónak kelleti alávetnie magát. Beteg
sége bár kényes természetű, de csöppet sem 
veszedelmes és nem szolgáltat okot arra az ije
delemre, a mely a hir nyomán az egész biro
dalomban keletkezett.

A balkáni zavarok még mindig kísértenek. 
Németország kezdettől fogva arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a szultánnak állandóan, a 
hatalmak második jegyzéke után is sürgősen 
ajánlotta, hogy egyezzék meg azokkal, mert 
a szabódásnak Törökországra nézve rossz 
következései lehetnének és hasznosabbnak tetszik 
a két nagyhatalommal való egyesülés, mintha 
esetleg az európai konczertre kerülne sor, mely
nek bekövetkezése a török birodalomra sohasem 
járt jó eredmény nyel.

Egész Olaszországot izgalomban tartja most 
Rossanonak, az olasz pénzügyminiszternek Nápoly
ban elkövetett öngyilkossága. Most már nyilván
való. hogy a minisztert leleplezés kergette a halálba.
A szoczialisták, a kik régóta haragudtak Rossanóra, 
nemrég azt a vádat terjesztették róla, hogy 500 
líra fejében kiszabadított egy Bergamascó nevű 
radicalis izgalót, a kit kényszerlakóhelyre Ítéllek.
E híresztelésnek nem sok hitelt adtak Rómában, 
mig végre megjelent egy római lapban Bergamascó 
levele, a mely megerősítette a Rossanóról szóló 
vádakat. A pénzügymisztert erre — a helyzet 
tisztázása céljából — Rómába citálták, a ki e 
meghívásra nem is reflektált már, hanem inkább 
az öngyilkosságot választotta.

Vilmos császárnak Miklós czárral, Bülow 
gróf birodalmi kancellár és LamsdoríT gróf kül- 
ügyminister részvételével való találkozása igen 
zives és mindkét részre nézve rendkívül kielé- 

sitő hatású volt. A találkozás politikai kérdések- 
gen való bizalmas eszmecserére adott alkalmat, 
bz eszmecsere értékét minden magyarázgatás 
EélkÜl abban lehet látni, hogy szaporította a világ 
nönntartásának biztosítékait.

Belgrádnak legújabb szenzácziója, hogy el
fogták Sibalics Szávát, a Národne Liszt szerkesz
tőjét, a ki lapjában kíméletlenül támadta a ki
rálygyilkosokat. Elfogatását azzal okolják meg, 
hogy a bíróság több Ízben felszólította Sibalicsot, 
hogy jelenjék meg a kihallgatásra, de ő sohasem 
vett róla tudomást.

Sokkal lehangolóbb Szerbiára nézve az a 
hir, hogy Angolország minden összeköttetést meg
szüntetett véle. Nagykövetét visszaszólította, s 
most az alkonzul végzi a legszükségesebb ügyeket. 
Anglia még most sein feledte el a király gyilkos
ságot s különösen az készli a harczra, hogy 
Péter király a királygyilkosoktól van körülvéve, 
s azoknak pressziója alatt áll.

A József királyi herczeg védnöksége alatt 
álló szanatórínmegyesület. a melynek czélja az, 
hogy az Alföldön népszanatóriuinot létesítsen s 
a mely erre i. czélra már tekintélyes alaptőkét 
gyűjtött, Budapesten a Sándor-ulczai régi kép- j 
viselöházban házi és népipari kiállítást rendez j 
deczember elsejétől harminczegyedikéig. Az ér- |

dekes kiállításon, a hol a közönség szebbnél-szebb 
hazai eredetű tárgyakat vehet karácsonyi aján
dékul, látható lesz a nép- és háziiparnak minden 
terméke.

A főváros egyik legódonabb és legterjedel
mesebb palotájában, a kétszázados Orczyházban 
veszedelmes beomlás történt. Csak a közönség 
előrelátásának köszönhető, hogy nem történt 
nagyobb szerencsétlenség. Persze a felelősséget, 
mint mindig, úgy most is sikerült a fővárosi 
hatóságnak magáról elhárítani és mindent — a 
hatvan év előtti árvízre tolni. Gondolván: bün
tessétek meg, — ha tudjátok !. ..

K Ü L Ö N F É L É K .
— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság j 

múlt kedden tartotta meg a havi rendes köz- i 
gyűléséi Lits  Gyula főispán elnöklése mellett. J 
A gyűlésről szóló tudósításunk lérszűke miatt : 
csak jövő számunkban jelen meg.

— Rákóczy-kiállitás. A városi róm. kath. 
iskola nagytermében ma délután nyílik meg a 
Rákóczy kiállítás, a melyet Richler Ede levél
táros hetekig tartó nagy fáradsággal, s kiváló szak
értelemmel rendezett össze. A kiállítás helyisége 
csínnal és Ízléssel van díszítve, szemben a bejá- ! 
rattal a nagy fejedelemnek hű és szép arczké- j 
pével, alatta Rákóczyczimerrel. A fejedelem arcz- j 
képe mellett jobbról-balról csinosan vannak cső- j 
porlositva a kurucz-világ fegyverei és hadiszerei, ' 
puskák, kardok, nyergek. Igen érdekes része a 1 
kiállításnak az okmánygyüjtoménv, oly becses, 
hogy kevés van az országban ilyen. Tizennégy 
darab okmánya van e kiállításnak a nagy feje
delem sajátkezű aláírásával, igen ritka okmány 
a Rákóczy Erzsébeté. 19 levele van Bercsényi 
Miklósnak, ezenkívül Eszlerházy Pálnak, Ocskay 
Lászlónak, Cseldernek, Széternek. a kurucz világ 
vezető embeinek. E korbeli igen értékes okmá
nyok még a Báthori Kristóf, Bocskav István, 
Bethlen Gábor, II. Rákóczy György, Thököly Imre,
I. József több kiadványai. Igen érdekesek a Colién 
gróf pénzhamisítására vonatkozó okmányok, az 
Esze Tamás, Eszlerházy Antal, Géczy András, 
Ükolicsányi Kristóf, Nagy András, Radvánszky 
János, Beniczky Gábor, Vay Ádám, Perényi Zsig- 
mond levelei. Olt vannak Selmecbánya akkori 
vezető embereinek iratai, a derék Ilcllenbach 
kamaragrófé, Stefani György bíróé, Reuter Má
tyásé, Pirolt Ignácé, Clement Samué. Ki vannak 
állítva a Rákóczy korbeli tanácsülési jegyzőköny
vek és céhrendszabályok is. Teljes gyűjtemény 
az éremgvüjtemény, amelyben nagyon ritka Rá- 
kóczynak 1703-ból való ezüst szabadságérme. A 
kiállítás egy hétig lesz nyitva s megtekinthető 
naponta d. e. 10 órlától 12 óráig és d. u. 3—4 
óráig.

Rákóczy ünnepély Beszterczebányán.
Annak az emlékére, hogy most van 200 eszten
deje annak, hogy nemzeti szabadságunk hős 
védőjét Magyarország fejedelmévé lelte az emlé
kezetes ónodi országgyűlés, a múlt héten a szom
széd Zólyomvármegye székvárosa, Besztercebánya 
is fényes emlékünnepet ült, a mely nagyszerűen 
sikerült. Az ünnepre, ép úgy mint városunkban 
Jurkovich Emil történész, íögymn. igazgató szak
avatott tollából egy jeles és nagyterjedelmü mo
nográfia látott napvilágot *11. Rákóczy Ferenc 
szabadságharca és Beszterczebánya* cim alatt. 
Az értekezés jeles és méltó párja Richter Ede 
nagyérdekességü tanulmányának.

— Fáklyás menet. Impozáns fáklyásmene
tet rendezett tegnap este az akadémiai ifjúság a I 
mai Rákóczy-ünnep bevezetéséül. Meglepetés volt 
ez a város közönségére nézve s épen ezért annál j 
lelkesitöbb volt a hatása. Hat órakor indult el a 
lelkes ifjúság Balogh Laci bandájának kuruc nó
tái mellett a honvédszoborhoz, a hol a Szózat 
elénekléso után Karácsony József akadémiai hall
gató gyújtó hatással szavalta el Szőllősy Béla j 
bányajogásznak alkalmi ódáját s ezután Rónai 
György ifjúsági elnök mondott lelkes beszédet. A ! 
honvédszobortól a Kossuth-térre vonult az ifjúság, | 
ahol Szilnyai József kir. tanácsos, polgármestert, 1 
mint a Rákóczy-ünnep vezérférfiát ünnepelte.

— Zászlóavatás Zólyomban. A zólyomi 
iparos ifjak önképző köre, melynek e városban 
hazafias szempontból nagyfontosságu feladata van, 
e hónap 8-án szép ünnepély keretében avatta fel 
zászlóját. Az ünnepen részt vett Kiss Pál orszá

gos képviselő, a védők egyike és neje Szapárv 
Vera grófné. Reggel istentisztelet volt, délben dísz
közgyűlés, majd társasebéd és este szinielőadás.

— Lelkészválasztás a helybeli ág. hitv. 
ev. egyházban. A helybeli ág. hitv. ev. egyház

1 folyó hó 8-án tartotta meg lelkészválasztó köz-
i gyűlését a lyceum tanácstermében Laszkáry Gyula 

esperességi felügyelő és a távollevő Híindel Vilmos 
főesperes megbízásából Krupecz István, udvarnoki 
lelkész, alesperes társelnüklete alatt. A gyűlés 
nagyon mozgalmasan folyt le. Az egyház lót ajkú 
hívei egy részének elégületlensége okozta ezt. A 
felügyelő 11 órakor megnyitván a gyűlést, kijelenti, 
hogy a kandidáló közgyűlés határozata értelmé
ben három jelölt van. És pedig: Greguss Gyula, 
Margótsy Aladár és Vitális Gyula. A mennyiben 
a választás nem lehet egyhangú s a közgyűlésnek 
legalább tiz tagja titkos szavazást nem kért, a 
választás nyilvános szavazás utján fog inegejtetni. 
A tót ajkú hívek egy része azonban Hajdú Lajos 
báthi lelkész mellett foglalván állási, ennek jelö
lését is kívánta. Mivel azonban a kandidáló köz
gyűlés Hajdú Lajost nem vette fel a jelöltek so
rába, s választóközgyűlésen kandidálni nem le
het, ebbeli kívánságuknak hely nem adatott. Ezek 
után elrendeltetvén a szavazás, mely körülbelül 
délután két órakor fejeztetett be, annak alapján 
Vitális Gyula zólyom-lipcsei lelkész választatott 
ineg nagy szótöbbséggel. Hajdú Lajos pártja a 
szavazásban nem vett részt, de mindvégig a köz
gyűlés színhelyén maradt. A választás megejtése 
után az elnöklő felügyelő felolvasta a vonatkozó 
törvényeket, melyek alapján azok, kik a választás 
eredményével nincsenek megelégedve, vagy bár
minemű más kifogásuk volna, felebbezhetnek. A 
hivást az elégiiletlenkedők* bizalmi fórfiai is 
aláírták, a mi legalább részükről a választás 
eredményében való megnyugvásukat kell, hogy 
jelentse.

— Nagyidők tanúja . A szabadságharcban 
résztvett derék hősök csapata egyre fogy, egyre 
kevesebben vannak a tiszteletreméltó üregek, 
akik ezelőtt 55 évvel mint honvédek küzdöttek 
a magyar szabadságért. A múlt héten is elhunyt 
Piisch Lőrinc nyugalmazott bányafelőr, 48-as 
honvédtüzér-tüzmester, aki több csatában vett 
részt; háromszor sebesült meg 48-ban. Temetésén 
a nagyszámú rokonságon es számos tisztelőin 
kívül résztvettek testületileg még élő baj társai 
az öreg harcosnak. Nyugodjék békén a földben, 
melynek szabadságáért vért áldozva küzdött.

— Orvosok értekezlete. A törvényhatóság 
területén lakó orvosok értekezletet tartottak e hó 
7-én Tóth Imre dr. bányakerületi főorvos elnök
lése mellett. Az értekezleten, amelyen Budai Mór, 
Faller Gusztáv, Gyurtsik Ferenc, Kapp Jakab, 
Sós Antal és Stuller Gyula orvosok vettek részt, 
beható szakszerű megvitatás tárgyává tették a 
város közegészszégügyét. Egyhangúan megálla
podtak abban, hogy a bán yualtisztek és munkások 
családtagjai, a nyugdíjasok, özvegyek és család
tagjaik szamara, amennyiben szegények, gyógy
szereket az országos betegápolási-alap terhére 
fognak rendelni. Elhatározták az értekezleten, hogy 
a tuberkulózis ellen fölveszik a védelmi harcot, 
s ezután a tuberkulolikus munkásokat kórházi 
ápolásban részesítik s mindent elkövetnek arra 
nézve, hogy a veszélyes betegség terjedését meg
gátolják. Kimondták az értekezleten, hogy meg
indítják az akciót az alkohol ellen is, mint a 
mely a legnagyobb kárt okozza munkások egész
ségében. Egyelőre a pálinkáivás csökkentését s 
lehetőleg megszüntetését tűzték ki célul. Az érte
kezleten jelen volt orvosok vállalkoztak arra. 
hogy a tuberkulózis és alkoholizmus elleni védeke
zést mindegyikük tanulmány tárgyává teszi s en
nek eredményéi egy a jövő hóban megtartandó 
értekezleten terjeszti elő, amikor megalakítják az 
alkoholellenes egyesületet is.
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— A besztercze-selmeczbányai Társaskör
e hó 7-én igen látogatott űlés< tartott, amelyben 
nagy lelkesedéssel elhatározta Deák Ferencz em
lékének és érdemeinek a kör jegyzőkönyvébe 
való iktatását.

— Ünnepelt bányatanácsos. Szép ünnep
lésben részesítették Kudsziron Bergh Tivadar 
m. kir. bányatanácsost névnapja alkalmából a 
vasgyári alkalmazottak és munkások. Az üdvözlő 
beszédet Klein Ferenc mondotta, majd bankett 
volt a vasgyári tiszti otthonban.

— Magyar Luther-Káté. Luther Márton 
Kis-Kátéjának régebbi fordításai meglehetősen 
elávullak már. A miért is a magyarhoni ágostai 
hitvallású evangélikusok egyetemes gyűlése gon
doskodni kívánt egy helyes és modern nyelve
zetű magyarra-fordításról. H (in dél Vilmos honti 
főesperes, selmeczbányai ev. lelkész volt az a ki 
nagy sikerrel végezte a munkálatot; a líis-Káté 
legújabb fordítását épen a mull héten tartott 
egyetemes evangélikus gyűlés egyhangúlag appro- 
bálta. Egy újabb irodalmi sikerét jelenti ez a tudós 
lelkésznek.

— Tanársegédi kinevezés. A m. kir. föld
művelésügyi minister Günther Frigyest a sel
meczbányai m. kir. erdészeti akadémián fennálló 
erdészeti vegytani és talajtani tanszék mellé 
tanársegéddé nevezte ki.

— Pályázat tanárseg-édi állásra. A Sel
mecbányái in. kir. bányászati és erdészeti akadé
mia igazgatósága pályázatot hirdet a vaskohá
szati tanszék mellett megüresedett tanársegédi 
állásra. A pályázati hirdetményt a hivatalos lap 
múlt vasárnapi száma hozta; a pályázati kérvé
nyeket folyó évi november hó 20. napjáig kell 
az akadémia igazgatójának kezéhez juttatni.

— Fischer-Spitzer, a világ-csaló. Mindenek 
élénk emlékezetében lesz még az az országos hirü 
botrány, a melynek utolsó jelenete Selmecbányán 
játszódott le és a melynek főhőse egy kitanult 
és valóban geniális szédelgő, Spitzer Izrael volt. 
>Dr. Fischer József Marx* hamis nevet használva 
sikerült egy itteni úri nőt behálóznia, a kit azu
tán rútul becsapott és anyagilag is súlyosan meg
károsított. A csalót az ipolysági kir. törvényszék 
kettős házasság és okirathamisitás miatt két évi 
börtönre Ítélte, mely enyhe Ítélet ellen a vádlott 
felebbezvén, a múlt héten vette azt tárgyalás 
alá a budapesti kir. ítélőtábla. A másodfokú Íté
let szerint a vádlott büntetését a felsőbb bíróság 
már csak egy esztendei börtönben állapította meg 
és ebből is hét hónapot a vizsgálati fogság által ki- 
töltöttnek vett. Az ítélet azonban még nem jog
erős, mert ellene a közvádló kir. főügyész semmi
ségi panasszal élt a kir. Kúriához.

— A pálinka áldozata. Trájter Mihály 
csavargó napszámost haldokolva találták a múlt 
kedden egyik félreeső utcában, s mialatt kórházba 
szállították, meghalt. A szerencsétlen embert, mint 
az orvosi vizsgálat megállapította, a túlságos sok 
pálinka ölte meg.

— Rákóczy album lesz a/. Egyetértés karácsonyi aján
déka. Minden előfizetőjének megküldi ezt :» kiválóan érdekes 
könyvet, azoknak is, akik most lépnek be előfizetői sorába. 
A Rákóczy-album a nagy idők nagy emlékűinek hű tükre 
lesz, a magyar irodalom jelesei Írják és a lcgösuiertebb 
művészemberek illusztráljak. De azonfelül, hogy a mostani 
időkkel oly hasonlatos históriai múltat híven idézi föl az 
Egyetértés ebben az albutejában, nagyon ordekes szépirodalmi 
közleményekkel is gazdagítja. Már előre mondjuk, hogy az 
ország legnagyobb lápjához valóban méltó ajándék lesz, 
meglepetés az olvasok számára. Ismételjük • az Egyetértésnek 
minden előfizotőjo megkapja. Az Egyetértés előfizetési ára 
egyébként egy hónapra 1 írt 80 kr„ negyedévre 6 fit, fél
évre 10 frt. Az ország mostohái: lelkészek, állami tisztvise
lők, tanárok, tanítók, jegyzők, városi, vasúti, postai hivatal
nokok. magyar katonatisztek kedvezményes áron kapják: egy 
hónapra I frt 50 kiért, negyedévre 3 frt 50 kiér, telévre i 
írtért. A Divatszalont, a ház űrnójének olvasmányát, kivanatra 
szintén kedvezményesen, negyedévre 1 fiiért kapja az Egyet
értés minden előfizetője Az előfizetési pénzoket legcélszerűbb 
postautalványon egyenesen a kiadóhivatalba (Uudapest, Yár- 
megye-uíea 11.) küldeni.

Az első hó. Szerdán, Márton napján ne
vezetes eseménynyel lett gazdagabb ősbányaváro- 
sunk történelme. Ennek a történelemnek az an- 
nalesei egy nagy jelentőségű természeti esemény 
feljegyzésével lesznek gazdagabbá. Fel fogják

tudniillik beléjök jegyezni a jövendői óvtrillíomod 
lokális historikusai, hogy az Úr 1903 1904. esz
tendei telén ezen a napon hullott először friss 
fehér pehelyszerű hó Selmec megdöbbentően szé
les és nagyforgalmú közlekedési útvonalaira, újon
nan épüli palotáinak uj cserép- és bádogtetőire, 
a selmeci kertek látogatott utaira, müvészetileg 
is nevezetes szobraira, szép utcatábláira és min
denre, a mi ebben a vicinális kis városban él és 
mozog. Hullott a hó és hónak látszott, a míg 
hullott; de menten pocsék sár, csokoládészerű 
rút és fürtelmes maszsza lett belőle, mihelyt 
a mi áldott talajunkra ért. Elolvadt mint a 
buborék és maradt — mi volt — a puszta 
sár, zengné a nagy költő. Csütörtökön megismét
lődött az esemény és van reá alapos kilátásunk, 
hogy öt hónapon keresztül lesz szerencsénk hozzá 
bőségesen. Hiába itt a téli Köszöntünk, zúzmarás 
tél apó!!

— Az adatok hatalma. Minden állításnál 
hatalmasabban bizonyítanak a tényleges adatok. 
Elnyomják a felkapott, híreszteléseket és meg
erősítik azokat a meséket, melyek éppen csak ' 
azért tűntek fel olyanoknak, inért igaz voltukat 
adatok nem bizonyították. Mesének tartották so- j 
kan azt is, hogy az oszlálysorsjáték hatszáz- I 
ezer koronás nagy főnyereménye a nagy kö
zönség közé jut. Talán már nem is voltak vér
mes remé'tységüek, mig ellenben számosával 
vannak azok a pesszimisták, a kik azt szokták I 
mondani, hogy hatszázezer korona egyáltalán ! 
nincsen is a világon. Hát ez lehet szomorú élez. ! 
hasonló ahhoz, a mely szerint egy millió leg
alább is tízezer korona, de bizonyos, hogy az 
osztálysorsjáték nagy főnyereménye körül egész 
legendakör képződött. Most ezekre a legendákra 
bevilágít néhány érdekes adat Érdekesek főleg 
azért, mert a legutóbbi nagy főnyereményt, hogy 
úgy mondjuk, deczenlralizáltan mutatják be. Még 
pedig a szélrózsa minden iránya felé. Azt hisz- 
szük, hogy az olvasó tudja, hogy arról a hatszáz- 
ezez koronáról van szó, a melyet az osztály
sorsjátékban utolsó főnyereményül sorolnak ki. 
Nem egy kézbe jutott ezen óriást főnyeremény, 
hanem több részre, nyolezad sorsjegyekre oszlott. 
Ezen szerencsés sorsjegynek egyes részeit innen 
is, onnan is, még a külföldről is prezentálták. 
Egy és ugyanannak a sorsjegynek egy egy nyol- 
czada Nyírbátorra és — Délnémetországba jutott 
el. Vájjon nem érdeklődnek-e egymás iránt ezek 
a nyertesek? Hiszen ebben az érdeklődésben 
valamiféle psychologiai momentum volna. Ha az 
egyik nyertes, egy szegény pinezér, a ki hatvan
ezer koronának gazdája lett, kikutatta társait, 
az ő »jutalékatyaíiságát«, azt láthatta, hogy nem 
valami jómódú emberek. Az egyik tiszántúli em
ber, Endrédy József nyirvasvári körjegyző, a 
másik a Dunántúl hivatalnokoskodik: Ferencz 
András, Német-Újváron pénzügyőri fővigyázó. A 
körjegyzőnek százhúzezer korona jutott a nyere
ményből, a pénzügyőrnek csak hatvanezer korona. 
És ugyanekkora vagyonra tett szert a maga 
nvolczadsorsjegyével Spitzer Samu raktárnok, a 
ki a Kőbányai-ulon a salgó-tarjáni szénraktárt 
kezeli, s a ki ezt a dolgát ezután sem akarja 
abbahagyni. Kőbánya lakója az ötödik nyertes is. 
Szvacsina Antal korcsmáros, a ki a Maglódi-úlon 
méri a jófajta bort. s a kit a hatvanezer korona 
még annyira sem kábított el, hogy magát ezután 
ne koresmárosnak, hanem vendéglősnek hivassa. 
Megmaradt egyszerű csapi árosnak, csak talán a 
korcsmája ezégére kiiratja, hogy bormérés a 
»Nyolezad sorsjegyhez*. Az öt magyarnak két 
külföldi társa van, egy-egv nyolezad sorsjegy 
révén. Jól tette a szerencse, hogy öt magyar 
mellett, csak két idegenhez köszöntött be nagy 
adományával. Tehát csak 120 ezer korona ván
dorolt külföldre, mig az óriási főnyeremény na
gyobb 300 ezer koronás része itthon maradt és 
hazánkban emelte az amúgy is kevés jómódúak 
számát.

— A tüdővész ellen. Az Országos Köz
egészségügyi Egyesületnek Budapesten, a múlt 
héten tartott ülésén dr. C.hyzer Béla olvasott fel 
nagyszámú hallgatóság előtt ezen a címen: •Tu
berkulózisban szenvedők anyagi támogatása az 
állam részéről.* A felolvasó előrebocsátja, hogy 
hazánk egyike a tuberkulózistól legjobban inficiált 
országoknak Európában. Gyógyítása annál nehe
zebb, mert a nép. f"Heg az iparosok és földül i

vesek. akik leginkább szenvednek a lassan ölő 
betegségtől, bizalmatlanok minden újítással szem
ben. Éppen azért a társadalomnak, de főkép a/, 
államnak hathatósabban kell támogatnia a bete
geket. Az állam olyképp támogathatja a gümŐ- 
kórban szenvedő családfőket, hogy adóelengedés
ben vagy legalább is tetemes adómérséklésben 
részesíti őket. A gümőkóros nő, illetve anya gyer
mekeire pedig az állatni védelmet fokozottabb 
mértékben kell kiterjeszteni. E két javaslatot 
ajánlja a felolvasó az illetékes körök figyelmébe. 
Az érdekes előadást nagy tetszéssel fogadta a 
hallgatóság.

— Egészséges gyomorhoz mindenekelőtt 
rendes erőteljes emésztés szükséges. Sajnos épen 
ez irányban azonban sokszor vétkezünk és így 
támad a gyomorrontás, étvágytalanság, székreke
dés, álmatlanság, főfájás, kólika, vérszegénység 
stb. Ne mulassza el tehát senki jó és hathatós 
óvószeri használni, mely úgy a gyomrot, m intáz 
egész emberi szervezetet erősíti, gyógyítja és jó 
egészségben tartja. Ilyen szer egyedül csak a va
lódi Brády-fóle M ári acél li gyomorcseppek, évtize
dek óta kipróbált zamatos izü, biztos hatású házi 
gyógyszer az összes gyomorbajoknál. Üvegje 80 
fillér a gyógyszertárakban. — Utánzatoktól óva
kodjunk.

— Weisz József Hegybónyán visszaérke
zett a ménesi magyarádi borvidékről, hol sikerült 
neki az ismeretes jó bakatori és rizlingi fajokból 
bevásárolni. Ajánljuk a n. é. közönség figyelmébe.

Ifjúsági élet.
Házalap.

Mint már a mull tanévben jeleztük, a M. 
Kir. Bányász és Erdész Akadémiai Kör vezetősége 
a házalap javára nagyobbszerű mozgalmat indít. 
Ugyan is gyűjtő ivekkel keresi fel a szaktársakat, az 
akad. kör volt tagjait, hogy nélkülözhető filléreik
kel járuljanak ahhoz, hogy az akad. ifjúságnak 
már a közel jövőben saját otthona lehessen. Az 
országos gyűjtés engedélyezéséi a belügyminisz
térium megadta. Minthogy azonban a gyűjtésnek 
a miniszteri engedélyben előirt módja az ifjúságra 
nézve keresztül viheletlen, azért az akad. kör 
vezetősége újabb folyamodványt nyújtott be a 
belügyminisztériumhoz, melyben a gyűjtés módo
zatának megmásitását kérelmezi. E helyen szá
molunk be egyik kollegánk szünidei gyűjtéséről. 
Nemes cél vezérelte Münnich József II. éves bá
nyászt, midőn ismerősei közölt gyűjtést folytatott 
az akad. ifjúsági otthon javára. Adakoztak: 
Branszky Vendel bányatanácsos 5 K, Pauchly 
Rezső könyvkereskedő 2 K, Dénes Géza erdőfel
ügyelő 5 K, Strausz Nándor 4 K, Czerminger 
Alfréd bányabiztos, Nebenmayer József akad. 
halig., Machula Gerő bányamérnök. Peiszerle Pál 
famester 2—2 K, Podraczky István prépost 3 K, 
Horváth Zoltán állomásfőnük 2 K, Klein Ignác 
pénztáros 1 K, Gömöry Sándor, N. N. 2—2 K 
Bednarik István plébános 3 K, összesen 37 K. A 
legőszintébben mondunk hálát a nemes adako
zóknak, annál is inkább, mert az adakozók sorá
ban olyanok is vannak, a kik életpályájuknál 
fogva sem most, sem pedig azelőtt viszonyban 
nem voltak akadémiánkkal.

Akadémiai vadászat.
A mull vasárnap, folyó hó 8-án a Halicsi-ló 

fölölti részekben vadásztunk. Jelen voltak Téglás 
Károly vadászat vezető tanáron kivül, Dr. Schwartz 
Ottó m. kir. főbányatanácsos. Bencze Gergely m. 
kir. erdőtanácsos, Zólotny Imre városi erdőmester, 
Rutényi Károly, Fekete Zoltán és Günther Frigyes 
akad. tanársegédek. A délelőtt folyamán két haj
tás volt, melyekben — a terület vadszegény 
volta miatt — csak egy szalonka esett. Lőtte 
Berlsik Andor IV. éves érd. akad. hallgató. Dél
után a Plácsnik nevű erdőrészt hajtottuk meg, 
mely élénkségre nézve a délelőttiekért kárpótlást 
nyújtott. Itt lőttek; Dr. Schwartz Oltó főbánya
tanácsos egy rókát, Komán Arlhur III. é. érd. akad. 
halig, egy rókát. Bertram Albert 1Y. é. és Gaál 
Imre III. é. érd. akad. hallgatók egy-egy nyalat.. 
Rendezők voltak d. e. Salix Gyula és Saáb Rálint, 
d. u. Krall János és Pascu Pál III. é. érd. akad. 
hallgatók.

Helyreigazítás,
A ‘Selmecbányái Híradó* mull számában 

az akad. ifjúságnak a temetőben tarlóit ünnepé
lyéről szóló közlemény hiányosan közülié az ada-



6 S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó 1903. november 15.

tokai és a szónokok közül kimaradt Egly József 
akad.} hallgató, miáltal a közlemény oly szín
ben tünteti fel az ünnepélyt, mintha néhai 
ditrói Csiby Lőrinc volt in. kir. erdőlanácsos, i 
akad. tanár sírjánál nem tartottunk volna beszé
det. Kötelességünknek tartjuk a hibát kiigazítani. , 
Dávid Béla volt ifj. köri elnök sírjánál Rónay 
György e. i. elnök, néhai Csiby Lőrinc volt akad. 
tanár sírjánál Dr. Mihalovics János e. i. alelnök, 
Zsembery Kornél Gyula sírjánál Dimitrievics 
Gerő, mint a >Bánátia« elnöke, Forkó Béla sírjá
nál pedig Egly József akad. hallgató mondott 
emlékbeszédet.

Rákóczy-ünnepé/y.
Az akad. ifjúság által II. Rákóczy Ferenc 

szabadságharcának 200-ik évfordulója alkalmából 
rendezendő ünnepélynek, — mint a Selmecbánya 
város által 1903. november 15-én rendezett ün
nepély egyik részének sorrendjét a következők
ben adjuk. 1. Nyitány. Előadja az akad. köri zene
kar. 2. Megnyitó beszéd. Mondja Rónai György !
e. i. elnök III. éves erdész. 3. Ünnepi beszéd. 
Mondja Dr. Izsó Bertalan bányajogász. 4. Kuruc- 
dalok. Előadja az akad. köri énekkar. 5. Rákóczy ! 
sírja. Radó Antaltól. Szavalja; Sztancsa Gyula 
akad. halig. 6. a) »Rákóczy kesergő*. Fuvola
szóló. Előadja Krausz Ferenc akad. halig., vonós 
négyes kíséretében b) * Szerenád a Tisza-ház 
előtt* az Ocskay brigadérosból. vonós négyesre 
álirta Kun László. Előadják; Gobbi Jenő, Balázs 
Jenő, Mentele Ármin, Fizély Béla, Litschauer 
Lajos akad. hallgatók. 7. II. Rákóczy Ferenc 
Rodostón. Dr. Yárady Antaltól. Melodráma, zené
jét szerzé: Ábrányi Kornél. Előadja Csaszlava 
Ignác akad. halig. Zongorán kiséri Tompos Jolán
k. a.; gordonkán Erdey János, cimbalmon Kalocsa 
Imre akad. hallgatók. 8. Egyveleg és induló. Elő
adja az akad. köri zenekar.

Balek-bál.
E hó 7-én tartatott meg a m. kir. bányá

szati és erdészeti akadémia első éves hallgatói 
által Vadas Jenő főerdőtanácsos védnöksége 
alatt rendezett balek-bál, mely ez évben a várt 
eredménynél fényesebben sikerült. A karzat, 
valamint annak számozott helyei már '/* 9 
óra előtt zsúfolásig el voltak foglalva a táncban 
gyönyörködni vágyó vendégek állal és türel
metlenül várták annak kezdetét, mely Vadas 
Jenő főerdőtanácsos megérkezése után meg is 
kezdődött. Hogy minő kedélyhangulat és jó 
kedv uralkodott ez estélyen, leginkább bizo
nyítja azon körülmény, hogy Laci cigányunk a 
reggeli órákig húzta a száraz fáján a szebbnél- 
szebb csárdásait és keringőit és igy e nap kedves 
emléke meghozta balekjainak fáradozásuk kedves 
gyümölcsét.

A közönség köréből
Válasz — „egy magát Jól ismerő Ismeretlennek.4*

Az alábbi sorok közlésére kérettünk fel, 
melynek annál szívesebben adunk helyet, mert 
a magunk részéről is indokolatlannak találjuk és 
csak helytelenithetjük — hogy egy a lapunkban 
megjelent tárcza miatt — olyan miatt, melynek 
ezélzatos vagy bántó tartalmát a legszigorúbb 
kritika mellett sem tudjuk felfedezni — annak 
Íróját nemtelen módon inzultálják. — De szóljon 
maga a levél!

Tekintetes Szerkesztőség!
Igen kérem szíveskedjék ezen soraimnak 

nagybecsű lapjában helyet szorítani — annyi
val is inkább, mert a velem szemben elkö
vetett inzultust egyelőre igy óhajtom ártal
matlanná lenni.

Becses lapjának iegutolsó számában a 
•Jegygyűrű* czimmel egy mulatságos >képzelt* 
epizódot dolgoztam fel tárcza alakjában — 
ezzel szórakoztatni akarván igen tisztelt olvasó- 
közönségét, és ime akadt egy személy (Írásá
ból ítélve nő), a ki ezen lárczám miatt magát j 
a nagy közönség védőjéül tolja fel nyilt leve
lező-lapon a legképlelenebb hazugságot hal
mozva össze, a legbrulálisabb becsületsértést 
követi ellenem el és hihetetlen gyávasággal 
irja alá: »egv magát jól ismerő ismeretlen“.

Még mielőtt ezen ügynek további fórum ; 
elé vitelét elhatároznám, — e helyen kívánom j 
szóvá tenni, megmagyarázandó a nyilt leve- | 
lező-lap Írójának, hogy »Anonym« csak gyenge j 
jellemű emberek, olyanok, kik tetteiknek nem 
kívánnak urai lenni, kik tetteik következmé

nyeit viselni nem akarják, kik minden jó Ízlés, 
erkölcsi tisztesség és nevelés híján vannak, 
szoktak irogatni. De még ezek között is két 
kategóriát kell megkülönböztetnünk az egyik 
zárt levélben követi el merényleteit és igy 
még legalább egy kis műveltséget akar a maga 
részére biztosítani, mig a másik még erről is 
lemond és nyilt levelezést használ.

Felteszem a kérdést ismeretlen jó is
merősömnek*: Óhajt-e még továbbra In anonyra 
maradni ? Ha igen, akkor ítélje önmaga meg 
fentiek alapján hogy ő kicsoda! önbirájává 
teszem. Ha nem, akkor nevezze meg magát, 
vagy-e lap nyilt terében, vagy nálam bármi 
úton módon jelentkezzék, hogy módot nyújt
hassak neki a megbánásra, a bocsánatkérésre, 
meggyőzendő ezáltal más ember nemesebb 
gondolkodásáról és ne kényszeritsen arra, hogy 
erős gyanúm és akár elferdített, de félreismer
hetetlen írása alapján ellene bírói eljárást 
indítsak.

Levelem közlését még egyszer kérve, vagyok 
a tek. Szerkesztőség tisztelője

. . k ....... f-

NYILT-TER.*
* E rovat alatt közlöttekért nem fclolös a szerk.

Nyilatkozat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság előtt 1903. 

B 463/1. sz. alatt, főtísztelendő Adamovits Sámuel 
úr állal ellenem rágalmazás vétsége miatt meg
indított bűnügyet a főtisztelendő úr, miután tőle 
bűnbánólag bocsánatot kértem, nagylelkűen be
szüntette. Ezt köszönettel nyilvánosságra hozni 
kötelességemnek tartottam.

Hodrusbánya. 1903. november 11.
Uslbeez Mihály.

A p r ó s á g o k .
K hét irodalmi évfordulói: November 15jl818. évben 

született Vachott Sándor. — 16. 1825. évben született Lóvay 
József. — 17. 1773. évben született Csokonai Vitéz .Mihály. 
— 1871. évben született Makai Emil. — 18. 16(54. évben 
meghalt Zrínyi Miklós. — 19. 1854. évben meghalt Vörös
marty Mihály. — 20. 1896. évben meghal; Pálfly Albert.

B K E K T E K C l i K  
lillO l>Y SÁÜDUB MI VEIIHÍI,

Vannak igen finom, meg
különböztetett női szerve
zetek, a melyek arányos és 
teljes kifejlódóltségük dacára 
csak arra valók, hogy szé
pek legyor.ok, tessenek és 
elmúljanak. Millió eset kö
zül egy az ilyen, a ki nem 
alkalmas az emberi fajta 
céljaira, csak magáért és 
magának való és inkább 
elmúlik, mintsem hogy más
nak adjon életet.

(TÜNDÉR ILONA.)

Oh kedves, szép felvidéki 
falvak,6zalmafödeles vályog
fészkeitek kimosolyognak az 
akác alól. A fehér falak, a 
kicsiny ablakok, a kizöldelő 
kerítés mindez oly barátsá
gos, olyan enyhe. A nagy 
házak, ha díszesek is: ko
morak mindig. Itt még a 
rongyosak is oly vidámak, 
fólrccsapott tetejükkel, kusza 
garádjukkal olyanok, mint 
a jókedvű koldus.

(r e j t e l m e k .)

Hanem a köny mégis csak 
víz, akár mily tiszta legyen 
is; kiapad, fölszárad, el
illan.

(HÓFEHÉRKE.)

Hiába, ez a kor iránya : 
hiúság. A miért egy kap- 
dos, az után a másik is 
nyúl. Nem tudunk szeretni 
mélyen és igazán, hát min
denféle illúziókkal pótoljuk 
a hiányzó érzést.

(SZÍNÉSZ VÉR.)

Érdekes ez a Budapest. 
Mintha csak a kelet és nyu
gat tüzes vadházasságából 
kelt volna ki. Olyan színes, 
olyan különös s olyan ta
nulságos — nekünk erköl
csök megfigyelőjének, ide
gek foldozójának. Más me
tropolisokban már az érzé
sek kész betegségeivel állunk 
ízemben, meglett konkrét 
tényekkel. Itt azonban a 
fejlődő fővárossal együtt 
fejlődnek a bajok is.

(FAUST ORVOS.)

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1903. évi október 31-étöl november 14-éig. 

Születés.
Hatadan Vince, Litoffa Anna, leány Selmecbánya.
Mostoniczki Mihály,{Linkes,Mária, fin „
Kelliar Pál, Gregusik Anna, leány „
Moticska Antal. Paehinger Franciska, leány „
Urbanszki József, Lupták Mária, íiu „
Nagy József, Bortalné Olga, fiú 
Gregán János, Csunderlik Anna, leány „
Sztracsina András. Grolmusz Anna, leány Hodrusbánya. 
Tomka János, Proczner Anna, leány „
Ivanics József, Stelozl Emília, leóuy „

Kihirdetés.
Karvas Péter,"Paciga Mária, Hodrusbánya.

Házasság-.
Masznyi Sámuel, Krieger Emília, Selmecbánya.
Mátyás Mátyás. Foldhammer Gábriolla ,,

Halálozás.
Riik8lo88 Ignác, 84 éves, tiidőgümőkór.
Kirsner Alajosné. 62£éves, szívbillentyű elégtelenség, 
özv. Drab Józsefné, 81 éves, végelgyengülés.
Treiter Mihály, 49 éves, tüdőlégdag.
Maszni János, 62 éves, \ tiidőgümőkór.
Püseh Lőrinc. 73 éves, „
Buxbaum Ferenoné, 58 éves, szívbillentyű elégtelens
V&lach Albert, 70 éves, tiidőgümőkór.
özv. Zurian Albertné. 76 éves, végelgyengülés.

H  I  R  D | E  T  É  S  E  K .

A lü lm p s lie ii  szenvedő Mm
használjon a régóta bevált és jó | 
izü

„K a ise r-fé leMELL-CAK AMELL |
cukorkákat.44

) közjegyzőileg hitelesített 
okirat ellégé bizonyítják, 

mennyire beváltnak, és biztos si
kerrel hatnak, ezek a cukorkák 
reketség-, h u ru t és elnyálkoso- 

dásnál.
Hasonló ^kínálat utasítsuk vissza 

és óvakodjunk hamisításoktól. 
Csak yalódi ,,három fenyő“ véd
jegygyei. Csomagja 20 és 40 fillér. 

Raktár :
Márkus M.

cukrászata áeiiiiecbáuyáii
Deák-Ferenc-utcii 7./I. saját ház.
.. .. Alwjalttnlott 1830. .. ..

Hirdetések jutányosán fölvétetnek 
2S3T e lap kiadóhivatalában.

Csász. és k ir . udv. jFernolendt
cipöfénymáz a  legjobb fénym áz a világon. —  V ilágos cipőnek a  G lan z- 
crém adja meg a legszebb fény t és a  bőr szép és tartóssá  válik . — A 
már használt, foltos cipó sárga vagy barna bőrből —  a „Lyosin" n agy

szerű fénym áz használata á lta l olyan lesz, m intha uj volna. 

Alapiitatott 1832. Gyáriraktár.- Bécsben, I., Schulerstrasse 21. Alapittatoll 1832. 

A Fernolendt fénymáz mindenütt kapható.
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Legkedveltebb, legtökéletesebb
arcztisztitö éB szépítő szerek? íuDEB ^  KOBOZZ ClÓSTJIffiTÁR

-SZAPPAN t •BOAPtSr. CALVMhTtftt
TZrviojUM

sssEnsBEssBi 
E L S Ő  M A G Y A R  01
f Gazdaság! |
G É P G Y Á R

részvénytáreülöt
Budapest, Vl.váoii-ut 19.

2500 ! K 1 0 0  000
kClCaf. kisebb g. gép ásómban.

MnSombenndesésokra 
K Ü l i Ö N  S Z A K O S Z T Á L Y .  

Dvásatm árjugyiéást legyen és 
birraeiws küld.

5 2 5 H 5 H S 2 3 H E E I ?

MII te njírl Eiíjjhílj

BUDAPESTEN.
, EUörssgi kénes héwizü gyógy

fürdő, páratlan gőzfürdővel, . 
legmodernebb iszapfürdőkkel, : 
pompás ásvinyviz-uszodákkal, ' 

kő- és kádfürdőkkel.
200 kényelmes lakószobával. 
Prospektus kivánatra ingyen ' 

j-r és bérmontve.

udvari szállító

Budapest, V l ju lc a  4Í j
S z ő rm é é  rul az  e g é sz  1 
v ilá g o s  e lte rje d te k  é s  j

>lsőranguak.

H A L K Ó L Y A G
tuczatja 2 , 4.. 8., 8 , 10 kor. és 
feljebb, a világ legjobbjai, titok
tartás mellett, utánvéttől, vagy 
a pénz előzetee beküldése után

.küldi • ( ü l n i  ------- . . .1

bármely országból és 
►szakmából, ajánlatok síit- 

kBldémj <íb Uit. BüssűkíiUoiáaok lé 
tesítése céljából CpÍEtaatJ jó tállásivá!)

ROSE8ZWEI6 JÓZSEF és FIAI
-Nemzetitőri Cziaiiroiiájában jj

^B u d ap o s t, V., N á& sr-u tcza 13. sa.J]
P r o s p e k t u s  I n g y e n  6 a  b é rm o n tv e .

i p m
F.a tíl 0»nti«r8kMk orvotüag ejé.nlolt szer. á rs  3 korona.

Í!Ü)M GVÓGVSZEirrÁB, Budául, VL, Váczi-körut fi.

O S R
V 7

C s e r n y - f ó lo  k e l e t i

R Ó Z SA T E J
Frltsoh Ford.-féle kapra  fórt

f o n n in g e íig a

O BAN-iiáJili-eamnoU 
C s e r a y - f é l e  k e l e t i

A torok, tüdő, 
száj és fogak

legjobb védője az SU F  1g |* / ff Sl $ V\J i
B ssiei Fogtiirekot. 

tcr , OBAN-fogror á 41 kr. 
»  legjobb és lagked.olti? ■: 

a s é p l t ö - a z e r  
ü reg je  t  frl. Ehhez 
be lzM insuppír 30 kr. 

Frltaoh Fard.-fále kap re fo rg i tiip p a s  i  50 6» 35 ár.
legjobb M  legogóaiaégaiebb 

h<vJfo»tö-szer .sőtétsa&We,
__________ b írna  és fekete. Ara frt í.&O

Proapektuat Ingyen öe bérmantvo küld:
C s o r n y  J .  A n ta l ,  Bécs, XVIII.. C iri Lodwlgitr. 6. 
Kitüntetve London, Páris, BrUssel, KonsUniinipoly « b . ^ 

R a k t á r o n  gyégy lárikb in , illiwaeriArakbaJi *ib. j

UTOR.
ériül riliülík 

I háló-, ebédlő-, szalon- és 
url-szoba-butorokbao. 

Olcsóbb mint kárból

NEMES és LENGYEL
bulori párosoknál 

I U D A P E S T ,  fj 
?JV., Kecskeméti-utcza 6. sz. 1 ^  
ígjaiS= r=rr~-.___ ■■rsr-ngfr

S N Í E K N A T I O K A L

5 Z Ő R Y E 5 Z T Ő !

Használjon Kerpel-féle

K É Z F I N O M I T Ó j
folyadnkot, moly minden kezotUj 
3 nap alatt sirnit, fehérít, szépít.^ 
I üveg 90 fillér. Postán 4 üveget^ 

bórmentvo küld
Ü E R P E JL  gyágysurtár|
•Bodapest, Y., Lipót-könit 28.

' A l f I N T E Z E T  
B u d a p jjt. V I.,  Aradi utoza 10. 

A L A P I T T A T O T T  1 8 5 3 .
? Nyilvános polgf.ri Iskola 10 - 14 é r ő  
y ifjak rósiéro, — Felsftrib kereskedelmi 
j iskola 14-18 ö»es Ifjak részén;. —
| Növelő intcrn& tas bennlakó  növendékek 

réezére. nizonyilv& nyai á llam érvény r -  
I aek és as egyéves Ö nkéntességre jo'eo- 
|  s ilao ak . -  Bővabb felv ilágosítást 

in g y e u  ad
R ö a e r  J á n o s ,  i g a z t j a t b , .

A KISBIRTOKOSOK
országos földhitelintézete^

BUDAPEST, V., GÉZA UTCZA 2.
;300 koronától kezdve ad törlesztése zálog-jj 

level-kölcsönöket, melyek után 
’toljes készpénzflzelósael: | 2 ‘/i—3°/o levonással:

rőrakiár: Dr Kovács Ernő oyooysiertárajv 
Budapest, Gyár-utca 17, j j 

Megjelent „Toilette-titkok“ ingyenjjj
•A* Ml IwlrbelltR BUDáPEsförr̂ l

p *

KÁVÉHÁZBAN
(E rzsábet-k firu t 3 —11. s íá m )|i

t s j á lk o g e n f c .  y tfj) j

- í f ű É L lC t

f i

íi n

.30 évre  a tő k e  év i 5.700/o-a 
|33‘/ t  . . .  G.5U%-» 

. . .  8 .-  °/o-:i
^ .  .  9.80°/i>-a

&Oévi a  tőke  év i 5.20°/e-aB

.  .  9.40°/o-ió

fizetendő járadékul a törlesztéssel együtt.® 
S2F~ Bővebb felvilágosítást 

az intézet díjmentesen ad. “'SISSQ

Ver̂ é CIGARETTAPAPÍR 
Vergé ̂ Zl VARKAHÜVEIY

MIM DEINÜTT KAPHATÓ. C

------isaErs>t;tSiB*aM”

A nagyon tisztelt vevöközönség'- 
nek bátorkodom ezennel tudomására 
hozni, hogy a mai naptól kezdve, 
egészen f. évi december hó 15-ig 
.. az öszszes raktáromon levő ..Á R U IM A T ,
nagyon lényegesen a beszerzési 
áron alul elárusítom, rrrrrrrr.r: 
Minden 20 korona bevásárlás után 
ingyen egy élet nagyságú fénykép 

minden vevő aki Steiner Bernát áru
házban vásárol teljesen ingyen kap 
saját vagy akármely tetszés szerint 

kisebb fénykép után egy
élefrtagyságu fényképet

elkészítve, ha az eszközült bevásárlása 20 
koronát meghalad.

Az összeg esetleg több ízben bevásárol
ható csupán a díszes papírkeretért 3 K-át 

száinlltatik tel.
Egy életnagyságú fényképre csak egy 

személy nagyítható

S T E I NE R  BERNÁT,
=  SELMECBÁNYA. - - - - -

(a melyei az egészségügyi hatóság megvizsgált)
Csak c . íü i  a trüvényst. _ .bei. védoieggyel valódi. M ogesz vllhS kedveli eg mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ha s ‘ az oldalt látható xü)<3. a törvényszéknél bejogyzett „apácau-védő-

*/'®"do "̂ » jegygyei van ellátva FŐlÜhnulhatatlan szór minden mell-, tüdő-, 
Chif Ofíme S. W. m áj-, gyerm ek bet e llen  ntl*. külwóleg In
48 II rí lton Road- k ittln ö en  h a t <'-« sebet gyógyít.

Főraktárak:
Biirm nnn,
Angol India. 

Agen, Kágráb, 
A Ígér,

Am sterdam ,
H. tíanders Rokin 8.

Rímel,
Btent-János-gyógy- 

tár, W. Kratz. 
B elgrad .

Nikola A. Delin!, 
gyógytár Mihály.

Egy próbaüveg bérmenlesen 1 korona 40 fillér.
Széjjelküldés csak előzetes fizetés esetén.

THIERRY A. centifoiiakenőcse
(csodakonóeanek nevezik)

ntolérhetetlen szívó erejű és gyógyitóhatásu. Ojieránirtkat a legtöbb 
esetben fölöslegessé teszi. — K kenőescsol egy 14 éves gyógyítha
tatlannak tartott csonlszu, újabban pedig egy -J‘2 éves rákszeiii bajt 
gyógyítottak ineg. Antiszeptikus és gyógyitóliutásu uiin-lenlelo sebgyuladásánál.

P r s b s t é f e l j  h r r m e n t v e  1 t o r .  S O  l i l .  f s a k  e l ö r e t e s  l i f f t í j  e s e t é n  k S t ' j U k  m * * .
toS5teB4ríc" Óvakodjanak utánzatoktól és kerüljék az 
“ítuioíim,' ’’ értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket s 

más efféléket.
Cin: A. Tticm. tmnacrhr cs Fár a véfoangyallioz,

Kiváló finom juh-túrót,
fűszerárut, teát, rumot, cognacot és ásvány
vizeket, továbbá keféket, olajfesték — és bör- 
nemüeket, cipészkellékeket, valamint cipőke

nőcsöket tessék vásárolni
PRIVICZKY REZSŐ

Üzletében.

B r u x c l l o s ,
Phazmanie Óh.,

„ Delacre & Co. 
I tu d iip c M t 
Török József,

Dr. Egger L. és J. 
( ’n i r o .

Cttln » Üli Norli.
D o b r c c c u .  

E c i e h ,  L u x e m 
b u r g  Schmiedt P., 

gyógysz.

v  I sM ig a e , 
D o r d o g n e ,

K o p e n h & g a ,
fcbriken farma. 

N ilá iió ,
A Bertoloni 
H la l iu o ,  

Sevrige,
Apót. LejonoL 

\ : » i 3 M * s ,
Phariuacie 

frantjaise 1 & 3, 
Piacé de la Hepu- 
blique, Phiinnaoie 

Daproy II,
Ruo di-M francé* 

Boucrgcoia. 
i ' i - . « a t 
Hű 111 ii,

Corsn. Agensla 
d<>l l’oliclinico, 
I t o u b f t ix ,  

Pharuiacl*
P. Ucrralh. 

bnntjévo, 
Szeged, 

Tem esvár,
TriCHitt,
Velence, 
Ticnnc, 
Kűri  eh*

• P ru sp e liű is  ingyen és bérm entve , ■-■-■i.ts
E szerek sohasem romlanak meg és jó azokat 

használatra készen a házban larlnni. Az összes művelt Cs*k ezzel a lörvóuy- 
államokban bejegyzett vedójegyeimnek utánzatát a tőr- *z«ru bejegyzett védő- 
vínv Ólrifisl. iwo,«l *«W.

Cim: A. Thierry, gyógyszertár a védőangyalhoz. Pregrada, (Rochihits savanyu-kut mellett.)

K ia d ó  ü z le th e ly is é g .
Baumerth Dani-féle házban Deák-Ferene- 

utca III. 13, egy Üzlethelyiség 
k i a d ó .

Joerges Ágost özv. és fia könyv
nyomdájában egy jó házból való fut 
t a n u l ó u l  felvétetik.



S E I. M E C B Á N Y A I H Í R  A D 0 1903. november 15.

!J§ K ő s í v é w y  és c s ú z  e l l e n  Ie g ;? ik “ r c s c b b  1
aJtRIEGNEH-féle

b k k » _
i  ü v c j f  2 k o r o n a .

 ̂ Fő rak tá r: KORONA GYÓGYSZERTÁR. Budapest, G ilv in-ter. m -   ̂ ------------------
110,000 sorsjegy, Nyeremények összege^

55,000 nyeremény, 14.459,000 korona.

KIRÁLYFI  ÉS TAKSA BflNKH/íZd
a  nagy. k lr . i ta b . o u U ly to r iJ á té k  főelArualtó bolya 

B U D A P E S T ,  A n d r ó s sy -u t  60.
■ogbiahatóaiig I iS lóaékenység I K iváló  sze ren cse  I M

Ha őszül a haja.
használja a

v̂izet, mely nem fost, hanem e 
iíhaj eredeti színét a ĵa vissza. 
][ Üvegje 2 korona.
(jZOLTÁH BÉLA

gróofsztrtár&bao, ö cl és klr.
J (essége József (fik. udvari sxlDltóJ* 

BUDAPEST,
| * .  S Z A B A D S Á G - T É R

HEM0PATIAI GYÓGYINTÉZET.
A véroyboyilia biztos gyóg y m ó d : asthma, 
gyomor', Ideg- és bőrbaj, uélhúdés, elmezavar ellen. 

E  gyógym ód msgmtopltója

D r .  K O V Á C S  j .  (óvárosiorro
BUDAPEST, V., VÁCZI-KÖRUT 18. L EK.

mám
elismert legszolidabb

F É R F I  és G Y E M S S E K - r u h a  áruháza
_____ B udapest. IV., Központi V óroshéz.
tvágy ta leneag , h á n y in g e r , fo jfa- | 

]áa, g y o m o rb a jo k  ellen ceodAshstisu a j 

•  R A D I T Z - f é l e

GYOMOR-ELIXIR. j
Ára 1 korona. Póstin 6 üveg bórmeatve.

küldi o
„ H Ö L G Y E K

TITKÁRA1*
füzcu it k ív á n a tr a  m in d ö n k in ek

J". „Fehér kereszt" gyógytéva, ]
B U D A P E S T .  F Ö V Á M - r é R  6 .  S Z Á M .------ -

Remek ét olo«ó fényképek készülnek

R lV O I d !
finyképéana és ftttéczatl műtermében

W D A Ptrra , vtl kék, kerepesi-ut 30. szám.
tllM gi Ua kép* ■ tán la átkerült nagyításokul

Szállodás: SIMON PÁL. I t SB
BUDAPEST, V1-, VÁCZI-KÖRUT 25. szám. jg' B" 

100 szoba I írttól feliebb kiszolgálással együtt.ji p i
Fürdők, elefláns kávéház, étterem és söreEar-'jg .̂,;w,.
nők a házban. Villam os vasú ti m ogállólu ly jgwáfiEa 

ae összes pályaudvarok  és h ajó k  felé. Jj r
" "  *—11 í

l i
Vt

Dr. SCHLESINGER MIKSA

VIZGYÓGYINTÉZETE Pozsony 

ÉS SZANATÓRIUMA, m
Kitűnő hegyi fekvésben, pormentes és széltől védett, 200 kilo
méternél több jól épolt. regényes hegyi utak. Szigorúan indivi
dualizáló szakorvosi kezelés. Legmodernebb kényelem, az összes 
betegszobák hygienikusau a legtökéletesebben vannak beren
dezve. Kitűnő ellátás, mérsékelt ára!;. Az intézet egész óveo ál 
nyitva van. — Prospektus és felvilágosítással szolgál; ^  

a dr. SCHLESINGER-féle vlzgyőgyintézet, PozsonyÁPályátKÍT»r)

S Z O L O L U G A S T
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
inden szőlöfaj alkalmas, (bár mind kúszó 

*>rí nagyobbrdsze lm inenfi is, termést nőm hoz, ezírt 
- - ■ dm,biyt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat

' 1 ' »?• egész azülödréa időjén a leg-
,'rtek

............  búrén ellátják
kitüuöbb rauakatálr és más é<

A szúlú hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly lii.z, 
melynek fala mellett a lég,-sekélyebb gondozással felnevelhető nőm 
tolna, ezenkívül inás épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a leg- 
ramekebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre 
használható részekből. Ez a legháladatosabh gyümölcs, meit minden

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fénynyomata katalógus 
bérkinek ingyen és bérmentve küldetik meg. aki címet egy levelező
lapon tudatja.

C ím  :

Érraelléll első szőlőoltYány telep Nagy-Kánya, ■-1-

Ház s üzleteladás!
Hegybányán, a főpiacon, a község leg

élénkebb pontján, egy ház a hozzátartozó 
kertte l, szabadkézből jutányosán eladó.

A házban van 4 szoba, konyha s egy jól 
berendezett, jó forgalmú, 1823. év óta fenn
álló vegyeskereskedés 3 raktárral, 2 pincével. 
Az üzlet esetleg árustól is eladó.

Bővebbet Wágner Lajos népbanki könyve
lőnél Selmecbányán és Wágner Lajosnál Hegy
bányán.

d £ t , d ó  H á z !
Az alsó rózsa-utcai 65. 

számú ház eladó. Bőveb- 
bet ott.

Nyomatott

orszivattyúk és 
= borszűrök=

valam int az összes

pincefelszerelési cikkek,
nevezetesen:

Amerikai GUMI-TÖMLOK, rózesapok, borlefejtö-edények, szellőzök, bor- 
mérők. — Palackmosó, palaektöUö, dugaszoló és kupakoló gépek. Parafa

dugók. ónkupakok, palackok I

SCHOTTOLA ERNŐ c é g n é l
BUDAPEST, VI.. Fronciér-palota.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bér mentve.

.. .. J fö lg y ek  .. ..
kik r a j i  és festésben előismeret 
illetve gyakorlattal bírnak, jól fizetett 
otthon végezhető munka végett for- 

-- .. dúljanak a .. ..
kiadóhivatalhoz.

December, esetleg január t-étöl 12 akadé
miai liallgaló ebéd és vacsorát keres. Részletes 
ajánlatokat az ár megjelölésével „ E r e -  
m e a té ” jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.

Joerges Ágost Ozv. és fia künyvnyindájában Selmecbányán, 1903,

U J I  Hazai gyártmány! XJJ!

"Péterfalvai csontlevélpapir.
50 levél és 50 boriték a dobozban.

Rendes kis alak 1-60 K
Kis angol alak 1-80 „
Nagyobb alakú 2-40 „

,, angol 2-40 „

Joerges A. özv.
1. 1903.


