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M E G JE L E N

Feltámadunk.
Tavaszi verőfény hinti szét éltető ara
nyos sugarait, bimbó pattan, virág fakad
« a természet gyönyörűen symbolisálja a
a legszebb tantételt, mely a vallás erősségét
képezi: Feltámadunk!
A szomorú, kietlen kálvária járást, a
megbecstelenítő keresztre feszítést, követi
a csudás feltámadás, az üdvözülés, az örök
lét kezdete.
Isteni tantétel. Magába rejti a szenve
dések, gyötrelmek keresztényi türelmét,
reményt csepegtet a reménytelennek szivébe,
kitartást a küzdők lelkiiletébc. Erőt köl
csönöz a gyengének, vigaszt nyújt a vigasz
talannak. Mert feltámadunk, feltámadunk.
A szenvedést felváltja a gyönyör, a küz
delmet a nyugott pihenés, a gyenge erős
lesz, a csiiggettek szive feléled látva soha
nem remélt álmaik beteljesedését.
Vájjon különös véletlen az, hogy a.
feltámadás ünnepe összeesik a természet
feltámadásával, avagy okozati összefüggést
kell keresnünk a vallás és természet leg
szebb megnyilatkozásában?! Isten fia felF e ltá m a d u n k !
Véglelau Uram a Te irgalmad,
Bölcsességed, jóságod, hatalm ad:
Feltám adunk!
A zord, rideg őss mindent elhervaszt,
De — a tavasz virágbimbói fakaszt:
Feltámadunk!
Van-e szív, mely sohase csalódott\?
De, az idő gyönyört m indig hozott!
Feltámadunk!
Kikéri szivünk vérzik egy életen,
Dőltaláljuk valaha. mert hiszen:
Feltámadunk!
H é th y I.lís z /ó .

Egy aposlol.
(A ..Hchneclián.Viii lliriuló" orodoti tárcája.)
- lila: Tasson})i Ernő. Az öreg harangnak utolsó kondulása is clringalózott a levegő hullámain . . . Beharangoztak
föltámadásra.
Innen-onnan szállingózik még egy-egy, az
öregség súlyos terhe alatt roskadozó anyóka a
leniplomba.
A tavaszi alkonyat méla csöndjében elfogja
a lelkem valami különös, soha nem érzett han
gulat. Elmélkedni kezdek az élet s halál nagy

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendök, hova az összes pénzkilldemények is küldendők.

M IN D E N V A S Á R N A P .

támadt, hogy örökké valósága megbizonyo- ! fel a tavaszi szellők lágy csókjaitól, el kell
sodjék, a természet is feltámad minden i majd olvadnia a forró napsugár perzselő
esztendőben, hogy igazolja, miszerint benne 1 lángjától.
rejlik az örökkévalóság.
Egyszer már eljött az ideje a nemzet
A feltámadás mindenkor a győzelem feltámadásának. Ám minden átmenet nélkül,
symbolumát kell, hogy képezze. Isten fiának hirtelen a lángsugaru nyár akarta a közöny
feltámadása, győzelem volt a sötétség és jegét felolvasztani. A hirtelenséget siker
gonoszság vaksága felett, a természet fel telenség követte. De most, itt a tavasz, a
támadása győzelem a fogyasztó tél Önkényén. feltámadás örök symboluma. A tavaszi enyhe
Az eszme is feltámad. S ez a feltá szellő suttogása szelíd, még nem perzseli
madás az emberiség győzelme.
el azokat, kik szembeszállva véle dacosan
A tavaszi langy fuvalmak ilyen eszmei ellenállának követeléseinek. Lassan, de biz
feltámadásról susognak. Mintha Magyar- tosan közelít céljához s azt elérni minden
országra elkövetkezett volna az a messiási törekvése.
idő, midőn a jók összefogódzanak, hogy
Feltámadunk, feltámadunk hangzik az
megtörjék a gonoszok müveit, midőn elül ajkak zsolozsmája. Feltámadunk, feltáma
a kicsinyes dolgok feletti viszály s csupán dunk zúgják a harangok ércnyelvei. Messze
a nagy életbevágó kérdések azok, amelyek hangzik, átrezeg a szivek érzelmein e di
az elméket foglalkoztatják.
cső himnusz s mindnyájan átérezziik annak
A nemzeti érzelem feltámadt az ország felemelő, nemesítő hatását
ban. Rut vallási villongások nem darabolják
Zsolozsma zendül, fohász emelkedik,
szét a honfiak erejét. Az egy okol. egy a reménység pírja lobog az arcokon:
pásztor korszaka itt van, egyesültek azok,
Feltámadunk, feltámadunk!
kik az ország javát akarják.
Hiába minden erőlködés. Legyen ke
mény hideg s visszautasító, ha nem enged
misztériuma fölött . . . Az emberiség legszíne
sebb ábrándján, a föltámadásba vetett, jobb jövő
vel kecsegtető, jámbor hiedelmen eltűnődöm
hosszan, sokáig . . .
Előttem fekszik kinyitva a biblia. Elolvasom
belőle az Istenember kínszenvedését. Újra, meg
újra átfutom az angyal szózatát: Mit keresitek a
holtak közölt az élőt? . . . Nincs itt az Úr füllámadoll! . . .
Körülöttem az asztalon szanaszét hevernek
a természettudományok s a bölcsészeknek bibliái.
Egy pillánál alatt harcra kél agyamban ez a két
homlokegyenest ellenkező világnézet. És a meg
nyugtató megoldást keresve föltűnik szemem előtt
az aposlol nemes vonásu, gondolkodó feje. mintha
az elmélkedés útvesztőjéből ki akarna vezetni
mély igazságokat hirdető szavával, mint akkor
serdülő koromban . . .
Egy ilyen csöndes, a lélekben titkos sejtel
meket ébresztő husvél előtti szombat estén szonderiilt cl örökre az aposlol ezelőtt talán hal esz
tendővel. Ami életfoglalkozását illette nem volt
sem halász, sem sátorfoldozó, sem vámszedő, ha
nem a bodrogparti igénytelen város ősrégi kollé
giumában istenfélő kálomista theologusoknak magyarázgalta a vallásbülcsészelet.
Férfikorának legszebb idejét élle, amikor én
megösmertem. Alellcnben laktam vele. Néha-néha
átjárogatott hozzánk. Egyszer épen valamelyik
pesszimista bölcsészt olvastam, amikor átjött. El

vette a kezemből a könyvel s belenézett a sze
membe az ő megbüvölő, álluJ-’ tekintetével. Meg
kérdezett, hogy vájjon megértem-é, át tudom-é
érezni a könyvben foglalt dolgokat? Ügyetlenül,
akadozva feleltem meglepetésemben. Megsimogatta
bátorítólag kipirult arcomat s beszélt, magyarázott
nekem olyan világosan, olyan érthetően, olyan
mély értelemmel az emberi elmének legnehezebb
kérdéseiről, amilyen mély értelemmel csak egyedül
ő tudott beszélni. Azóta át, meg átbújtam a lét
nagy problémai fölött töprengő bölcsek könyveit,
de annyi éles Ítéletet egyikben sem találtam, mint
az ő bámulatosan világos gondolkodásában.
Véletlenül történt lelki ösmeretségünk után
csaknem egy esztendőn keresztül jártam vele ma
gános sétáira. Közvetlen-közelről gyönyörködhet
tem lángleikének töprengéseiben. Elámulva láttam
azokat a nemes, nagy szenvedélyeket, amelyek az
egész emberiség boldogilásáért rajongó lelkét he
vítenék. Eelkemcn örök nyomot hagytak azok a
különös hangulatok, amelyekbe egyedüllétünk órái
ban mély zengésű, szokatlan őszinleségü hangjá
val ringatott. Soha sem fogom elfelejteni azt a
szolid, álmodozásra hangoló, sejtelmes, csillagfé
nyes augusztusi éjszakái, amelyen nekem a világegyetem keletkezésének örök titkáról beszélt. Ez
a fölfogása nem hasonlít egy nagy gondolkodó
fölfogásához sem. Egészen egyedülálló, mint
amilyen idegen, egyedülálló volt ő maga is ember
társai között.
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feljegyeztük s megőrizzük o lelkes korszak egyéb
Hanem.
mint a következés bizonyította
kellett is kezdőnek egy olyan társulat: mert a emlékei közölt ezt is.
Az ő nemes, jó űzive volt tehát az, ki
felvidékei uraló német igazgató a következő őszi
Huszonöt év után . . .
idény re hírét hallván a jó magyar társulatnak — huszonöt év előtt — kormány segély nélkül
Egy negyed század nagy idő! A gyermekből nagyobb erővel jött be, mint az előző években, s (a német múzsát kitessékelve) idehozta, otthont
férfi lesz. a csemetéből fa lesz. Huszonöt év alatt verte a mellét, hogy ő majd megmutatja, hogy adott a magyar múzsának! Isten soká éltesse! Az
Selmecbányára többé a magyar színészek be nem összes magyar színészet nevében kívánja neki
a világ is sokat változik!
Huszonöt év előtt a vidéki színészet mostoha, teszik a lábukat!
örök tisztelője
Ki ijedt meg legjobban e hencegő fenyege
csak megtört, gyakran lenézett volt édes hazunk
Réthy Lász.ló.
nagyon sok vidékén; igy Selmecbányán i.-ü A német tésre más. mint ismét Vörös Ferenci Gondolt
színészet volt az úr! Ki mert volna akkor még tehát ismét merészel és nagyot! Volt neki az
arra a merész gondolatra vetemedni is. hogy a akkori Híradó' -nál egy kitűnő tollú, éles szavú
német színészettel vetélykedő magyar szinlársulal és még élesebb tekintetű korrektora, kitől meg
merjen itt csak szerencsét is próbálni! Pedig vol kérdezte. hogy hajlandó lenne-e magát esetleg ,
tak ám itt akkor is már jó magyar érzésű, komoly megszalasztatni, s talán meg is veretni a magyar
Boldog húsvéti ünnepeltet Icigondolkozó egyének, kiknek titkon fajt a szívük ügyért ?
v
á
n
im k előfizetőinknek s olvasó
Melistónk mert mindent!
a magyarságért, a magyar kuliura felvirágzásáért,
Nem tudom, nem ártok-e (reményiem, hogy közönségünknek.
s ennek leghathalósabb előmozdítójáért: a magyar
nemiül Vörös úrnak, ha elárulom, hogy akkor így
— Erdészeti államvizsgák lesznek e hé
színészeiért!
27-én és a következő napokon Budapesten. A
A nemes tűz hamu alatt lappangott, míg szólt Mefisztójának:
— Egyelőre nem lesz más dolga, mint este, i vizsgákra mint vizsgáló biztos a főiskola részéről
végre akadt egy Vörös Ferencz, a kinek keble
már-már kezdett a kíntól szétpattanni! Gondolt mikor a közönség már menni akar a színházba, | Fekete Lajos főerdő tanácsos, főiskolai tanár
tehát merészel és nagyot. Napról-napra tanulmá álljon egy nagy irónnal, notiszszal a Sembery-húz fog részt venni.
nyozta a napilapok »szinházi művészei rovatait, kapujába, s nézzen jól mindenkinek a szeme
— Pénzintézeti közgyűlés. A kereskedelmi
míg végre igy kiáltott föl: Megvan!
Azonnal közé, a ki föl akar menni s tegyen úgy. mintha és hitelintézet e hó 30-án jövő vasárnap délután
távirt Bogyó Alajos akkori szentesi színigazgató neveiket följegyezné! - Ha megkergelik, szalad rendkívüli közgyűlést tart. A gyűlés egyetlen tár
nak, hogy milyen föltételek mellett volna hajlandó jon! Ha ütni akarják, fusson!
gya az alapszabályok I. és V. fejezetének meg
egész társulatával Selmecbányára jönni, hazafias
Igen ám, de Melisztó nem azért volt Mefisztó,
missziót teljesíteni? Bogyó tudatta föltételeit szin hogy valakitől megijedjen! Ki is nézte úgy a né változtatása s illetőleg módosítása.
tén táviratilag. Megegyeztek.
met előadásra menőket, hogy azok még a kapun
Esküdtszéki tárgyalás. Az ipolysági kir.
Én voltam a szerencsés, mint Bogyó titkárja, se mertek Mefisztó melleit bemenni, hanem szé törvényszéknél mint esküdtbiróságnál esküdtszék!
teljhatalmú megbízottja itt. az előleges intézkedé pen tovasétáltak, addig-addig, mig szépen színház j tárgyalások lesznek e hó 25-től a jövő hó elsejéig.
seket meglenni. A Bogyó által
föltételként — helyeit hazafelé sétáltak! S ez igy tartott három- j Esküdtekül Selmekbányáról .lákó Gyula kir. fő
kikötött 300 forintot egy nap alatt, a Vörös Fe négy este; úgy, hogy már a Sembery-ház tájékára j mérnök, Szentistványi Gyula főiskai tanár, Puskás
József főmérnök, ifj. Oszvaldt Gusztáv sülőmester
renc buzgalma folytán, elküldtük. Ámde másnap sem mertek menni!
jött a sürgöny: »Még 300 forint kell okvetlen,
Mily erkölcsi tőkét gyűjtött a mi társulatunk j és Ungár Kálmán dr. ügyvéd vannak behíva. A
hogy indulhassunk.
akkor e város közönségének igazán hathatós párt tárgyalások e hó 25-én kezdődnek Halász Béla
Ezt is összeteremletlük! 1Íja. akkor Ila/.alr ág fogásából, ezt majd máskor mondom el; ezúttal elleni szándékos emberölés bűntettének ügyével.
a nemzetiségnek!< volt a jelszó! Könnyen ment csak annyit hozok még fel, hogy e nemes város 2G-án rablás bűntettével vádolt András György
művelt közönsége azóta oly vonzó erőt gyakorol és társai elleni bűnügy, 27-én halállokozó súlyos
a Vörös Ferenc buzgólkodása folytán.
Nem akarom világért se az azóta Selmec mint szín pártoló a vidéki színészetre, hogy min- ; testi sértés bűntettével vádolt Gsamai Károly
bányán megfordult magyar sziniársulalokal kist b- dig igen szívesen jövünk ide s a társulatok vrlélv- elleni bűnügy. 28-án szándékos emberölés bűn
tettével vádolt Gábor János, 29-én rablás bűn
biteni. de a kik visszaemlékeznek a Bogyó társu kedve törekedlek erre az »állomás«-ra
Hogy aztán mikor a hencegő német színé- j tettével vádolt I,aszal) János, május l én halált
latára, bizonyíthatják, hogy azóta olyan nagy.
szép és minden tekintetben kifogástalan társulat széknek már krumpli se került ebédre, bajban I okozó súlyos testi sértés bűntettével vádolt Botllik
voltak, ki segített a bajukon, majd szépen — j Gyula elleni bűnügy kerül tárgyalásra.
itt nem járt!*
pénzbeli segélylyel is ellátva őket — kisegítette
A „Beszterce—Selmecbányái Társas
őket SélmecrÖl örökre — ismét Vörös Ferenc j kör Budapesten” folyó évi április 8-án tartotta
* Reméljük <\ mostani végre olyan les/.!
volt, - ezt is kevesen tudták eddig! De mi régiek ; havi rendes választmányi üléséi, amelyen admiS/.ork
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Akik között élt, azok nem értették meg.
Megmosolyogták. Zseniális különcnek tartották.
Pedig a különc név egyáltalán nem illett reá. Í gy
élt. mint a tudományos pályán lévő emberek jó
része. Külső megjelenése sem volt valami elülő
a mások megjelenésétől. Mégis egészen más volt,
mint a többi ember. Valami megérthetetlen, bűvös
erő sugárzott elő nagy, rejtelmesen mély, lángoló
szeméből, mely liszteletet, meghódolást parancsolt.
A hangjából, egész lényéből áradó, rejtelmes ha
talom rabul ejtett mindenkit, aki közelébe ért. De
az apostol nem az ő szellemi erejének meghódoló
szolgákat keresett, hanem magasröptű társlolkeket.
Magához, hasonló csodálatos embereket, akiknek
leikéből az egész világra áradjon a szeretet, aki
ket ne húzzon le a földre az eszmék s a szeretet
magasztos világából a mindennapi élet nyomorult
tülekedése. Rajongókat, álmodókat, megfejthetet
len kérdésekkel viaskodókai keresett, akik nem érik
be az életről, a világról alkotott ama fölfogással,
amelyet jámbor, egy ügy U lelkek már jó ideje
megálmodtak, hanem maguk álmodnak a világ
mindenségről nagy szenvedélyektől táplált lelkűk
nek megfelelő álmodásokat. És nem akadt senkire,
aki teljesen megértette volna. Lelki társ nélkül
vándorolt a sir felé egymaga, mint az égnek cso
dált. magános vándora, az üstökös.
Előadásain tömve voltak a terem padjai.
Egy előadási óra helyett mindég négyet, ölül be
szélt ki. Ha magyarázni kezdett nyolckor, csak a

déli harangszó szakította félbe. Amit ő mondott
azt elhitte az ember, ha nem értette is. A hangja
a szeme, arcának bámulatos kifejezése elvarázsolta
az elméket. Bár teljesen senki nem értette meg
beszédének mélységét, mégis hitt neki mindenki,
mert be kellett látnia, hogy az ékesszólásnak
azzal az erejével csak a szili igazságon nyugvó
meggyőződés beszélhetett.
Tanai miatt sok kellemetlensége volt a kol
légium világi és egyházi vezetőivel. Szemére lobbantolták szabadgondolkozását. Vádolták közve
szélyes atheisla tanok terjesztésével. Báfoglák,
hogy az erkölcstelenség szószólója ő, akinek min
den szava csupa szeretet volt. Fenyegették, de ő
csak prédikált tovább egy apostol ékesszólásával,
egy ihletett lélek lelkesedésével. Krisztusi szelíd
ségével végre legyőzte ellenségeit. Az iskola világi
és egyházi gondnoksága vele szemben fölfüggesz
tette vaskalapos elveit, mert hiszen mégis csak
elismerte mindenki magában, hogy az. apostol a
legtökéletesebb ember közöltük.
Es az apostol a vallásbölcsészeti tanszéken
nyugodtan hirdethette, hogy a vallás nem isteni
kinyilatkoztatás, hanem egy bizonyos világnézeten
nyugvó boldog érzés, mely arra való, hogy a szen
vedésben elcsüggedi emberiséget az élet visszássá
gával kibékítse. A vallásnak — amely amint
ő hirdette csak világ-fölfogás — változnia, ha
ladnia kell az ember ismereteivel, mert csak így
töltheti be a lelket az örök szeretet boldog érzé-

sével. A vallásnak tévesztett célja az. hogy az
ember keletkezését s végcélját magyarázhassa. Ez
a lét megértésén töprengő tudomány feladata. A
vallásnak áldásos működésével csupán arra kell
szorítkoznia, hogy az ember még mindig jórész
ben állati lelkét nemesítse a szeretet hirdetésével
s kiollhalallan vágyat Keltsen benne a tökélete
sedés eszménye után. Elősször is ki kell a vallási
fölfogásból a jutalmazás s büntetés hitléteiét kü
szöbölni, mert az nem felel meg az ember ne
mesebb fölfogásának. Azt kell a gyermek leikébe
csepegtetni, hogy azért cselekedjen jól, meri ez
felel meg magasztos emberi hivatásának; nem
pedig azért, mert jutalmat kap érette . . . Az
oknyomozó és összehasonlító vallástörténeti előa
dásain nyíltan kimondotta, hogy Krisztus islcnsé
gél a nicaai zsinat 325-ben jelentette ki Kr. u..
a szentlélek isteni személyét pedig a 381-iki
konstantinápolyi egyházi gyülekezel. De Krisztus
személyét megrajzolta olyan művészettel; o d a á l
lította az emberi örök szeretet olyan eszmény
képe gyanánt, hogy akik hallották elcsudálkozának s inkább hittek neki, mert az emberi méltó
sághoz inkább illőnek találták az ő fölfogását. Az
Istenről alkotott fogalmát, lángleikének ezt a leg
mélyebb sejtelmét mohón szívták be a nagy is
meretlen után sóvárgó lelkek. Hogyne hiszen nem
hallottak addig mást, mint a katekizmusok együgyű
meghatározásait?
Az apostolnak egyik legszebb cselekedete volt
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niszlrativ természetű bölügyekkol foglalkozott. A
rendelkezésére Álló körülbelül 7fi kor. forgótőkéből
a titkári helyettes által bemutatott 3 segélykérvóny
elintézóseképen 3 tagnak összesen 44 kor. segély1 ;
szavazott meg. Az ülést társasest követte, amelyen j
vendégek is megjelentek.

mindent elkövet, hogy közönségünk kívánalmai kálatokra javaslat és utasítás adás végett. Az or
nak, várakozásának megfeleljen. A műsor két szágosbizottság Slehlo Oltó műépítészt, a bizottság
újdonsága a »Bajusz* és a »János vitéz* című '
nak második szakértőjét küldötte ki, aki közelebb
nagyhatású operettek lesznek. A János vitéz-ben j
a címszerepet Hnnthy Elma; Bagót. Szántó és a , ről megérkezik ide a szükséges műszaki tanács
királyt Bogyó Zsiga játsza. A királyleányt és Húst I megadása céljából.
— hasonlóan a Királyszinház utóbbi előadásai— Szabad nyelviskola. Nemrégiben hoz
Koz — az első előadásokra egy szereplő, Barna j
— Istenltiszteletek a róm. kath. plébánia
Erzsiké, a » János vitéz* többi előadásán Ilust, I tuk lapunk hasábjain Fényküvi Jakab nyugalma
templomban. A húsvéti ünnepek alatt a plébánia . Gáspár Málika; a királyleányt Barna Erzsiké fogja zott tanítónak német, francia és angol nyelv
templomban ma vasárnap 9 órakor magyar nyelvű j játszani. Hétfőn a »Sabin nők elrablása* kerül mesternek felhívását a közönséghez, melyben
Kedden népies előadásul. »A bor.* azt adta ludtul, hogy a német és francia nyelvet
egyházi beszédet tart Podhragyay Pál prépost- | színre.
plébános, hétfőn husvél másodnapján Hollós Pál Szerdán, csütörtökön János vitéz. Szombaton »A ingyen fogja tanítani. Felhívására eddig mintegy
bajusz* Vasárnap délután, azaz 30-án János vitéz
segédlóikész mond német nyelvű szónoklatot.
este Csepreghi örökre szép népszínműve »A pi száznyolcvanán jelentkeztek és járnak a városi
— Építkezünk. Ezelőtt pár hónappal még ros bugyelláris*. Újólag kifejezést adunk abbeli róm. kath. elemi iskolában tartott előadásaira,
amelyeken teljesen új módszer szerint tanítja a
„Építkezzünk“ volt a cime lapunk hasábjain a reményünknek, hogy közönségünk és Dr. Farkas
Ferenc társulata között a iegjobb viszony fog német és francia nyelvet. Elismeréssel emléke
lakáshiány megszüntetése céljából indított moz
létre jönni. Városunk müveit közönsége főisko zünk meg a derék férfiú önzetlen vállalkozásáról,
galomnak s ma már örömmel jelenthetjük, hogy lánk és Líceumunk ifjúsága meg fogja ragadni az
amelylyel fiatalságunk ismereteit és műveltségét
ellenére a sok oktalan aggodalmaskodásnak, nagy- alkalmat, hogy a szinidény tartalma alatt élveze
igyekszik gyarapítani.
tes
estéket
tölthessen
a
Vigadónak
nem
épen
képüsködő számításnak fontoskodásnak amit egye
sek részéről, alkalmunk volt csömörrel végig él modern kényelmet nyújtó helyiségében is. Hiszen
— Névmagyarosítás. Müller Oszkár pedavezni ma azt Írhatjuk, hogy igen is építkezünk. nekünk selmecieknek olyan kevés alkalmunk van gogiumi hallgató családi nevét Molnár-ra vál
a nemes szórakozásra, hogy valódi áldás ránk toztatta.
Múlt számunkban említettük, hogy a város intéző a színészeknek itteni rövid tartózkodása.
körei és törvényhatósági bizottsága a lehető leg
Hirtelen halál. Schindler Mór, a városi
messzebb menő engedményeket adta meg azoknak,
— Téli havazás. Virág vasárnapon reggel fogyasztási adóhivatal alkalmazottja e hó 18-án
akik lakóházakat építenek s a Selmecbányái ta téli világra ébredt fel Selmecbánya. Vastag hó- délután a rendőrkapilányi hivatal előtt hirtelen
karékpénztár igazgatósága a múlt héten foglalko takaró borított mindent s egész délig sűrű, nagy
összeesett és pár perc alatt meghalt. A rögtöni
zott részletesen a kérdéssel s elhatározta, hogy pelyhekben hullott a hó, akár csak januárban.
orvosi segítség hiába való volt, csak a szívszélegyelőre hat lakóházat épit a város által e célra Két nap kellett hozzá, amig az áprilisi gyönge htidés okozta halált konstatálhatta.
felajánlott úgynevezett 7dinszky-féle telken. E nap eltudla olvasztani a havat.
— Halálozás, Paudier Lajos, nyugalmazott
tárgyban a takarékpénztár május hó elején rend
t
— A Katalin templom befödóse. A múlt m. kir. póstatitkár e hó 18-án 44 éves korában
kívüli közgyűlést fog tartani s ez után a már
teljesen készen levő tervek alapján megkezdik az év utolsó napjának éjszakáján rettenetes szélvihar elhalt. Az élte delén levő férfiú orvosi utasításra
építkezést. Mégis mozog tehát a föld . . . még vonult el Selmecbánya fölött, amely a Szent- jött Selmecbányára, ahol a tiszta, fenyves leve
Kalalin templomnak regi, rézbádog födelét teljesen gőtől gyógyulását várta. Özvegye született ZsolSelmecbányán is.
letépte. A téli idő miatt nem lehetett a födél ticzky Erzsébet és édes anyja gyászolják. Családja
— Színészet. Dr. Farkas Ferenc jól szer helyreállítási munkáit megkezdeni s csak épen a következő gyászjelentést adta ki:
vezett. színtársulata, amint már előbbi számunkban f annyit végeztek, hogy az időjárás viszontagságaitól
»Özv. Paudier Lajosné szül. Zsolliczky Er
is jeleztük Husvél vasárnapján kezdi meg előa- ! megmentsék magát az épületet. Legközelebb meg zsébet mint neje, özv. Paudier Anna mint édes
adásait Gárdonyi Géza falusi vig játékával a i
anya, üzv. Raschka szül. Paudier Irina, Paudier
kezdik a végleges füdési munkálatokat is, mielőtt
»Bor«-ral. A darab főszerepeit TJiomay Ella, Ba- 1
Jenő, Paudier mint testvérei, valamint számos
azonban
ez
iránt
végleg
határozott
volna
a
tanács,
rólhy, Fodor, Bogyó és Tukoray_,‘játszák.*[Az élőtrokonok megtört és fájdalmas szívvel jelentik,
türk levő jövő heti műsor megválasztásából öröm- i megkeresést intézett a műemlékek országos bizott hogy a forrón szeretett drága felejthetetlen férj
mel látjuk azt, hogy a színtársulat igazgatója ságához, hogy küldjön szakértői a restaurálási mun- illetve szeretett gyermek, jó áldott testvér, sógor
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hogy évente legalább öl zör, a kálomistáknál
szokásos íirvacsoraosztáb alkalmával a kis város
koldusait — voltak vagy húszán, huszonötén —
magához hívta ebédre s egy hosszú asztal mellett
velők együtt evett. Láttam egy ilyen ebédet. Hallollain jóságtól áthatott szavát, amint vigasztalta
a nyomorúsággal sújtottakat. Azzal a gondolattal
hagytam ott házának küszöbét, hogy a földön elviselhelőbb] lenne minden szenvedés, lürhclőbb
minden nyomor, ha ilyen mélyen érző, nemes
lelkek születnének . . . Titkos jó lelteinek meg
nem volt sem szeri, sem száma . . . Valamennyi
pénzt megtakarított, azt. mind a szükölködőknek
adta, pedig hát ráfért volna arra a kilenc aprócsoprő gyerekre, amelyik utána maradt. De az
apostol előtt az önzés ösmeretlen volt. Ha domí
niumai lettek volna, adakozása miatt bizonyosan
gondnokság alá helyeztette volna valamelyik ha
lálát leső, szűkmarkú kérgeslclkü örökös . . . így,
mivel nem volt gazdag, gyermekei szégyenkezés
nélkül viselték még a kopoltabb ruhácskát is,
hogy édesapjuk jót tehessen.
Egyszer ősz elején a sárguló kertben ögyeh’glünk. Lelkünk eltűnődött e földi élet szomorú
semmiségén. Hangulatával elringatta lelkünket az
elmúlás sokatmondó melankóliája. Elszomorodva
kiejtette a szám: bizony legjobb volna nem
születni.
Nagy, értelmet sugárzó szemeivel rám nézett.
Kiéleztem belőlük a rosszaló szemrehányást. Majd
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megszólalt. Fiam, fiam nem helyes, amit mond.
Talán egy kissé lehangoló, de semmieselre sem
lesújtó az ember elmúlásának a tudata. Ha a sírral
be végződik is minden; ha nem teljesül is be az
ember leghöbb vágya, hogy a halál után jobb lét
vár rá, még akkor sem elszomorító a vég; még
akkor is érdemes születni. Érdemes fiam, hogy
az ember jól lehessen; hogy megdicsőüljün már
itt e földön az embertársai ‘iránt érzett végtelen
szerelőiében . . . ürüljön édes fiam, hogy az örök
idő folyamán a mindenségel betöltő ősanyag a
maga énjében, gondolkozó embervalójában öntu
datra ébredi, hogy megsejdilse az öröklél miértjét.
Gyönyörködjék az ürükmindenség nagyszerűsé
gén . . . Tárja ki lelkét a legfenségesebb érzés
nek, a szeretetnek, mielőtt megszűnnék az ember
valóját összetartó kapcsolat s a lényét alkotó
párányok újra szétszóródnának a mindonségben,
hogy a természetnek szüntelen teremtő műhe
lyében alakot változtassanak örükkön-örökké ...
Azért a boldogító öntudatért, meg az örök öntu
datlan létezésnek bennünk tudatra ébredt ama
kimondhatatlan édes érzéséért, a szerétéiért, a
világegyetem eme derűs, melegítő sugaráért, ér
demes születni édes fiam! . . .
Azt mondják, hogy a halál mindenki előtt
félelmetes. A végső órákban elfogja még a leg
bátrabb ember szivét is valami kínos kétségbeesés.
Még aki legjobban kívánta is a halált, még annak
a szivében is fülébred az utolsó harc vonaglása

között az élet vágyának édes érzése . . . Én olt
álltam az apostol halálos ágyánál. Azóta nem
félek a haláltól . . . Nyugodtabban, szebben talán
még senki sem halt meg ezen a sártekén, mint ő.
Amint már mondtam, ezelőtt hat évvel történt,
a húsvéti ünnep szombatján, igy alkonyallájban.
Még reggel nem volt semmi baja az apos
tolnak. Délben megszédült. Lefektették s este már
nem volt többé az élők között . . .
Szobájának nagy ablakán beszűrődött az
alkonyat bággyadt világa. Az orvosokat elküldte
s behívatta gyermekeit. Bejött mind a kilenc,
egyik apróbb a másiknál. Kürülállotlák betegágyát.
Ö könyökére támaszkodva megfogta legnagyobb
leányának kézéi, a többit pedig átölelte már-már
halványodó tekintetével. Édes kicsinyeim — igy
szólt, hozzájok — tudjátok, hogy a természet örök
törvénye szerint korábbal) vagy későbben min
denkinek meg kell halnia. Az én órám immár
elérkezett. Itt hagylak benneteket mindörökre.
Szeressétek egymást és szeressétek a ti jó anyá
tokat . . .
Azután sorban megcsókolta őket, egyiket a
másik után . . . Édes anyjuknak szemébe szökött
a könny, de visszafojtotta a bánat tanúit, hogy
ne fokozza velük a gyermekeknek őszinte fáj
dalmát.
Alig néhány perc múlva eljött a kollégium
lelkipásztora. Talán a barátság érzése hozta, talán
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és nagybátya Paudler Lajos nym’. m. kir. posta- lözrendészeti vizsgálatokat megkezdette már a
és távidalitkár folyó évi április hó 18-án hosszas rendőrség. Újólag felhívjuk a háztulajdonosok
és kínos szenvedés után életének 44-ik s legbol figyelmét a lapunk hivatalos részében levő ren
dogabb házasságának 15-ik évében történt gyászos deletre. Az eddigi vizsgálatok szerint a háztulaj
elhunytál. A megboldogult földi maradványai j donosok egyáltalán nem gondoskodtak a szükséges
csütörtökön folyó hó 20-án délután 0 órakor fognak tűzöl lőszerekről s igy kénytelen a hatóság a leg
a gyászházból (Alsó Rózsa-utca Linder féle ház) ] szigorúbban eljárni a mulasztókkal szemben.
a róm. katli. egyház szertartása szerint beszentel— Felvétel a tanítóképző intézetbe. A
tetni és a szélaknai kapuntúli temetőben örök !
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise lévai m. kir állami elemi iskolai tanítóképző I.
a megboldogult lelki üdvéért folyó hó 20-án a osztályába az 1905/6. tanévre 30 növendék véte
Boldogasszonyról elnevezett templomban d. e. 9 lik fel. A felveendő növendékek közül a nmélt.
órakor fog az egek Urának bemulattatni Selmec vall. és közokt. m. kir. miniszter úr folyó évi
bányán, 1905. évi április hó 18-án. Áldott legyen 29.290. sz. a. kell rendeleté alapján ingyenes ét
kezésben részesül 4 növendék, az étkezésért havi
drága felejthetetlen emléke!*
6 koronát fizet 7 növendék, havi. 12 koronát 5
Prepclik 'hínos koresmáros. az Önkéntes növendék. Pénzsegélyt kap: havi 10 kor.-t 1, havi
Tüzoltó-egyesület buzgó tagja e hó 14-én 29 éves 15 kor.-t 1, havi 20 kor.-t I növendék. — Ingye
korában elhalt.
nes lakásban részesül 7 növendék. Felvétetnek
oly róm. katli. ev. ref. ág. ev. és izr. vallásu ép
Szobatüz volt mull pénteken este hét
testű tanulók, akik életük 14-ik évét már betöl
órakor Linder József alsórózsaulcai házában. A
tötték. de 18 évesnél nem idősebb, s a polgári
tűzi lármára azonnal ott termettek a tűzoltók s
vagy középiskola 4-ik osztályát sikorespn bevégez
pár perc alatt eloltották a tüzel. A tűz vigyázat
ték, a folyamodványok beküldésének határideje
lanságából eredt, egy cseléd ugyanis a kályha
május hó Bl-ik napja. A nmélt. vall. és közokt.
mellé telt egy szalmazsákot, amely meggyulladt
m. kir. miniszter úrhoz címzett s az alulirl igaz
egy kipattant szikrától.
gatósághoz küldendő egy koronás bélyeggel ellátott
A János vitéz díszletei. A vidéki szí kérvényekhez csatolandók: 1. Születési bizonyít
nészetnek kiállitásos darabok előadásánál igen vány. 2. Iskolai bizonyítvány a megelőző iskola,
nehéz helyzete van. Egyrészt, mert a jelmezek évről és a folyó évi 1. félévi érsesilő. 3. Tiszti
óriási költségbe kerülnek, másrészt, mert a hatá orvosi bizonyítván. 4. Hiteles községi bizonyít
sos színváltozásokat az előadási helyek s vidéki vány a szülők vagyoni állapotáról, a családfő
színházak alkalmatlan volta miatt nem lehet a polgári állásának, évi jövedelmének és a keresetközönségnek bemutatni. Nagy fontosságú ez a két képtelen kiskorú gyermekek számának feltünteté
tényező, mert hiszen vannak darabok, amelyek sével. Azok, akik a polgári vagy középiskola IV.
csak eme technikai fogásokkal tudnak a deszká osztályát most végzik a IV. osztályról való bizo
kon sokáig élni. Dr. Farkas Ferenc a János vitéz nyítványukat tartoznak junius 29-ig beküldeni. A
előadásánál az egyik, tudniillik a jelmez kérdést ki bizonyítványát eddig az ideig be nem küldi,
sikeresen oldotta meg azzal, hogy díszleteit a annak a folyamodványa figyelembe nem vételik.
Király színház díszleteinek megfelelőleg. fényes Más intézetből felsőbb osztályba csak kifogástalan
kiállításban készíttet le el. A diszlelek a Singer magaviselelü s jó előmenetelt tanúsító növendé
Miksa újonnan berendezett, fényes üzletének kira kek vétetnek ál s csak az esetben, ha a szülők
katában lesznek ma. vasárnap kiállítva. Hisszük, állandó tartózkodási helyéhez intézetünk nem
hogy a János vitéz ezzel a kiállítással meg fogja messze fekszik. Ezek egyelőre segélyre nem szá
tenni közönségünkre az óhajtott hatást. Előre is míthatnak. A növendékek szállásért (fűtés, vilá
fölhívjuk közönségünk figyelmét ennek a szem gítás, mosás) havonként 10 koronát s élelmezé
sért havi 24 koronái fizetnek s igy a kinek semmi
pontnak a figyelembe vételére
állami kedvezménye nincsen, annak ellátása ha
— Tűzrendészet! vizsgálatok. A tavaszi vonként 34 koronába kerül.
azért jött, hogy a haldoklót bátorítsa a halállal
harcolandó végső küzdelmében.
Négyen maradiunk csak a szobában. Az
angyali szelidségfi hitves, a lelkész, a haldokló,
meg én.
Az apostolnak mélytüzű szeme egyre job
ban halványodott. Szívverése észrevehetően csön
deseden . . . Megfogta jóságos feleségének finom
kezét s beszélt . . . beszélt egyre halkabban . . .
Fáj a lelkemnek, hogy itt kell hagynom benne
teket, akiket olyan forrón, olyan igazán szereltem....
Szerelnék még élni, hogy örüljek a vigadókkal;
hogy zokogjak a kesergőkkel. Vágynék még a
szenvedőkön segíteni . . . Tedd meg azt le helyettem édes hitvesem . . . Tudom örökre szól az elválás. . . A sírral elvégződik minden. Lényem
minden paránya szétszóródik majd a nagy mindenségben, hogy szüntelen alakot cserélve éljen
tovább, ezer meg ezer változatban. Engem nem
buslt embervalóm megsemmisülésének tudata
Késze vagyok az örökmindennek. Ma mint ember,
holnap mint virág, szellősóhaj, hullámmoraj, hab
fodrokon táncoló napsugár . . . A lényeg egy és
változatlan, csak a forma, csak a kapcsolat más...
. . . És én úgy érezein, hogy ebben a sejtel
memben örök igazság rejlik . . . Fenségesen meg
nyugtató gondolat visszatérni a szülő természet
méhébe!... Mint ember betöltöttem hivatásomat...
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Szerettem mindenkit s megbocsátottam minden
kinek . . . Lássátok ime meghalni nem nehéz . . .
Még mondani akart valam it. . . Keble egy
utolsót sóhajtott. Feje mosolyogva lehanyatlott.
Elaludt örökre . ..
Amikor a kapuján kiléptem, a tavaszi szél
fülembe hozta a hívők jámbor énekét épen úgy,
mini most. Harsányan zúgott keresztül a levegőn:
Feltámadott. . . feltámadott. . .
Az alkonyat szelíd violaszinűre festette a
sötét hegyek fölött az eget. Az este lágy szinösszhangján olyan nyugalom vonult végig, mint ami
lyen csendesség honol egy merengő, álmodozó,
bölcs ember jóságos lelkén . . .
És nekem akkor az alkonyai szelíd csönd
jében úgy tűnt föl, hogy ez a nem a mi gyűlöl
ködésünk közé való ember, akinek kimúlását
szemléltem, egy közeledő új hitvallásnak volt az
apostola.
Egy közeledő uj hitvallásnak, amelynek
dogmái nem állanak majd ellenkezésben a tudo
mány megismeréseivel; amelynek keblén nem nő
majd fel a felekezeli elfogultság s a kain lestvérgvülület; amelynek hívői nem másvilági jutalom
reményében teszik majd a jól: amely nem lesz a
külsőségek hivalkodó vallása, és amelynek nem lesz
csak ez az egyetlen egy parancsolata: Szeresd
felebarátodat, mint temagadat! . .

1905. április 23.
— Lengén nincs vörheny. A garamszentkereszti főszolgabírói hivatal arról értesítette a
Selmecbányái rendőrkapitányságot, hogy Lenge
községben ez évben semminö járványos betegség
nem volt. Megnyugtatásul közöljük o hivatalos
értesítést, különösen azért, hogy közönségünk
nyugodtan vehet tejet a lengéi gazdáktól, akik
igen jó tehéntejet szoktak szállítani városunkba.
— Szívtelen úrnő címmel a Slovinsskr
N oviny Budapesten megjelenő tót napilap április
4-iki számában az alábbi közlemény jelent meg:
•Selmecbányáról április hó 2-ról írják, hogy
Csierny Anna cseléd a hodrusbányai plébánián,
ma jött Selmecbányára Dr. Tóth Imre főorvos
hoz s elmondta neki. hogy mi történt vele: »Még
az esti órák alatt küldöttek engem egy fuvar
ügyében Krausz Erzsébethez. Elvégezvén köteles
ségemet, elmentem onnan s a midőn a ház kapu
ját becsukni akartam, kél nagy kutya reám rohant
s ha nem jönnek segítségemre, talán szél is lépnek.
Az egyik kutya reám rohant, széttépte szoknyái
mat s kiharapott térdemen alul egy darab husi.
Elájultam, mivel sok vért vesztettem. Ez után
elmentem az úrnőhöz, hogy legalább a szétlépetl
szoknyáimat térítse meg, ez azonban elkergetett
kijelentvén, hogy menjek inkább lefeküdni. Az
esetet a hatóságnál is bejelentenem, de olt is el
utasító választ kaptam, mivel, hogy az uriasszony
nem az oka annak, hogy a kutyák engemot meg
támadtak. Sebem a főorvos kijelentése szerint 5
centiméter mély és 5 ’ 2 centiméter széles. A
kutya állapotát ez ideig sem figyeltették meg.*Ha a tényállás ilyen, úgy azok valóban szomorú
állapotok Hodrusbányán. N. A’.«
Hihetetlennek tartván azt., hogy e hír a maga
egészében megfeleljen a valóságnak, s különösen
azt, hogy a hatóság oly vastag mulasztást köve
telt el, hogy a kutyái nem vizsgáltatta meg
utánajártunk a dolgnak s megtudtuk a követ
kezőket. — Tény az, hogy özv. Knausz Jakabné budapesti háztulajdonos, akinek Hodrus
bányán nyaralója van, nagy kiterjedésű telkén
kél házőrző kutyát tart, amelyek azonban nap
pal kötve vannak és csak este 9 órakor bocsát
tatnak szabadon. Tény az, hogy Gsernv Anna
cselédet, amikor esti 9 óra után küldetett gazdája
által kétlzben özv. Knausz Jakabnéhoz, amidőn
be akart lépni a házba egyik kutya megmarta
és tény az, hogy Knausz Jakabné maga kötözte
be a leány sebét. Nem tény, tehát valótlan az,
hogy a leány bejelentette volna az esetet a ható
ságnál és Igy az nem is követett el mulasztást,
hogy a kutyát nem vizsgáltatta meg. A Slovinské
Noviny N. K. nevű tudósítója tehát nem az igaz
ságnak megfelelően és meglehetős lelkiismeretlenül
járt el. Megjegyezzük még, hogy Cserny Anna a
kir. járásbíróságnál emelt panaszt özv. Knausz
Jakabné ellen, aki szintén nem olyan szívtelen,
minthogy N. K. úr állítja sőt épen ellenkező olda
láról ismerik őt. Ilodrusbánya szegényei.
- Kezdjük meg- az Ínség-munkát. Egy
félesztendeje már, hogy a kereskedelemügyi mi
niszter által inségmunkákra ajándékozott 10.CK.HJ
Korona a város pénztárában van, az inségmunkát
azonban még nem kezdették meg, bár már több
bizottság számtalanszor ült ez ügyben. Készünkről
azonban ezúttal nem rekriminálunk a késedéi
mezés miatt sőt részben örvendünk annak, mert
reményünk lehet így arra, hogy e 10.000 Korona
.segélyt a tervbe vett célnál hasznosabb befek-
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letésrí) lehet fordítani. A város tanácsa ugyanis
allnak idején többok kzjíött arra kárte az inségm-gélyl, hogy a Hodrusbánya felé vezető ugyneve7(1|t Hollókő melletti meredek utat a közlekedésre
könnyehké, tehát lejtfisebbé tegye. A kérés termé
szetesen meg volt jól indokolva s a tízezer koro
nát erre a célra utalta is ki a kereskedelmi mi
niszter.
Megindullak a tervezési munkálatok s tud
óinkkal három terv is készült, ám egyik szerint
som lehet végrehajtani a munkálatot úgy, hogy
a tízezer korona elég volna. Húsz, harminc sőt
nogyvonezer korona volna szükséges arra, hogy
az utat kellőképen s úgy lehessen megcsinálni,
j)flgy meredeksége számbavehetően csökkenjen.
Tízezer koronával léhát nagyon keveset, jó
formán semmit nem lehetne javítani a mostani
állapoton.
Szerény nézetünk szerint azonban nem is
oly feltétlen szükséges ez útnak tervezett átalakí
tása s legalább is nem oly szükséges, hogy annál
sziiségesebb és a város közönségére nézve sokkal
hasznosabb munkát ne lehetne végezni.
Kiismerjük azt. hogy a hodrusi útnak emliszakasza mredek, dehát Selmecen meredek minden
út. hisz van olyan meredek a belváros közepén
levő és kamraházzal szemben levő kapaszkodó is.
Nézetünk szerint helyesebb és hasznosabb
volna, ha a rendelkezésre álló pénzzel a belvá
rosban végeztetnénk 6t és utca rendezési mun
kálatokat.
Évek óla kérik a Paradicsomhegy alatt az
úgynevezett Schminlorin-táró körül lakó háztu
lajdonosok, hogy állíttassa helyre a város régi
szekéruíjukat. Méltányos, jogos kérés, szegény
emberek laknak e hegyoldalijait, s megélhetésük
igen nehéz s megnehezíti még az is, hogy fájukat
kézi erővel kell házukhoz szállítani, ami nagy
mértékben drágává teszi azt. I'tjük helyreállítása
4—5 ezer koronába kerülne.
Kora tavasszal, ősszel, télen egyetlen sétáló
helye a közönségnek a Deák Ferenc-utc&ban levő
úgynevezett terrasz. Régi vágya a közönségnek,
hogy a terrasz. mely néhol igen szűk, rendeztessés és szélesebbé tétessék.
Évek előtt foglalkozott is a tanács e tervvel,
kimúlt azonban az ügy valószínűleg pénzhiányban.
Kzl is meglehetne csinálni egy-két ezer ko
ronával s szívesen hozzájárulnának a költségek
hez az érdekelt háztulajdonosok is, akiknek háza
nyerne érlékben ha szélesebb lenne a terrasz.
Volna még elég csinálni, rendezni való a
belvárosban, és a Ínség munkára adott 10000 ko
ronával sokat hihetne csinálni.
Iv/ultal csak az. eszmét vehettünk föl, kö- i
zelebbről részletesen fogunk e kérdéssel foglal
kozni.
Építkezés Vihnyón. Vihnye fürdőben
megkezdődlek már a rendezési, csinoóitási munkálatok. Az építkezés is kezdetét velle"s a llelmbnclier Nándor Ipolysági kir. törvényszéki elnök
villája már épülőben. A jöz.ő hó elején érkeznek
meg a győriek, hogy véglegesen megállapodjanak
a tervezeti építkezésre nézve.
— Vihnye fürdő uj prospektusa. Vihnye
fürdőről uj, igen jó beosztású, mindenről részle*
•esen tájékozó uj prospektus jelent ineg. igen
Ízléses, csinos kiállításban. A feltűnő szép nyomdai
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munka Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomó
üzletét dicséri.

— Slketnómák felvétele. A siketnémák
körmücányai intézetébe a jövő tanév elején 12
uj növendék vétetik fel. A 7 és 10 év közötti kor
ban levő mindkét nembeli sikelnéma gyermekek
szülei már most benyújthatják az intézet igazga
tóságánál a felvétel iránti kérvényeket. A felvidéki
vármegyékben lakó gyermekek előnyben részesül
nek a felvételnél.
A szociállsták kongresszusa. A magyar
országi újjászervezett szociáldemokrata-párt a
húsvéti ünnepeken tartja országos kongreszusát
Nagyszalontán. A Budapesten székelő párt veze
tőség terjedelmes jelentésben számol be az elmúlt
esztendei működésről. Elsősorban a lezajlott kép
viselőválasztások eredményéről tesz jelentést. Je
löltjeit a párt hetvenegy kerületben léptette fel
és két helyen sikerült is a pártnak győznie. A
jelöltek választási költsége a pártnak négyezer
koronájába került. A mull évben hétszáz gyűlést
jelentettek be a párt hívei de csak százötvenet
tartottak meg, mert a többit betiltották. A hús
véti nagygyűlésen hét határozati javaslat és szá
mos indítvány is lesz. A határozati javaslatok
munkásvédő-egyesülelek létesilésére, az önálló
vámterület, az általános választói jog és a had
sereg kérdéseire, a kötött birtokrendszer megszün
tetésére, a kisgazdák felszabadítására és a mun- ,
kásnép politikai és gazdasági szervezésére vonat
koznak.
— Világ-Történelme. A folyó hóban diszes, pom
pás kiállítással, uj irodalmi munka indult meg. „A VilágTörténelme" a nagy közönség számára. Az első füzet oly
parádésvolt. hogy kíváncsian vártuk \ajjon bevállja-e a vál
lalat Ígéretét, és olyan lesz-e, mint a milyen az első füzet
volt. Ma. 13 hét után elégedetten látjuk, hogy a kiadóvállalat
megfelel a vállalt kötelezettségeknek ás pompás kiadásban,
kitiinü in a kát nyújt, meglepően csekély árért. A munka iga
zán ritka bocsii. irányában feltűnést keltő. Az előadása
könnyít, egyszerű, mégis szép, élvezetes és igen érdekes A
szöveg tele, szép. értékes képekkel, becses műemlékek fény
képeivel, művészi alkotásokkal, színes képekkel. Azonkívül
minden füzetben van ogy-két színes műmelléklct. A munka
történeti szempont bél nagybecsű, de nem száraz tudományos
hanem gyönyörködtető, szórakoztató, érdekes olvasmány, mely
mint könyv, díszmunkának beillik, különösen, ha a díszes
bekötési táblákat tekintjük, uiolyeket az előtizotők ingyen
kapnak. Ármunka heti füzetekben jelenik meg, melyekre egy
negyedévi előíizstés 0 korona Hu fillér. Az előfizetők a muukál, mint kedvezményt 24 koronáért kapjak, de amikor a
be lesz fejezve, a bolti ára 48 korona lesz, tehát megegyezői1
olyan drága, mint előfizetés útján. Az érdekes munkából mu
tatványszámot ingyen küld ..A Világ-Történelme" kiadóhiva
tala Budapest, Arudi-utoa 8 .

Hál sak van megint husvét zés feltámadd*. Hát /akkor
sak nekem is muszáj megint okoakndnyi iw elpovedálnyi,
hogy ezerkileneizázöt év /előtt volt /.igazi nagy hét zés zigazi
husvét. Pán Boh m oj! hová jutotta magút azóta szegény ke
reszténység ! ? Van nekiinknok békesség ? Van közöttünk
szeretet? Békesség zés szeretet helyett, marakodás, /.egymás
elleni /.áskúlodás, szoginy népnek nyomorúságba jutása. Zugy
szerettyük zegymást, hogy befojtanyi szeretnék zegymást a
savanyú kapusitúha zis — halchetnye: sakhogy nem lehet,
mert már savanyu kapusztánk sincsen. — Békésig helyett
van veszekedés városban, /.országban Itt zországban valoki
koláesios párt zakarja uralkodnyi, sakhogy kol&csot nem /.adja
népnek, sak klebetálja sokat zés ebbul koláes nem lesz soha
Pedig zen.vim kmotor. a Csecset ka Matus zis zasztat povedáljs, hogy nokiink /inkább kellene kalács, mint tanács,
inkább kellene hlehika, mint polityika; rnibul megélni zugy
sem tugyuk. De hát sak valamit kisütnek azok a zurak, akik
vezetők aknrnyak le n n y i; de magukat sem tugyák vezetnyi.
— Tője doszt szmutno !
A pányi Prosdjácska pletykálja nőkéin, hogy bányadirekció nem zakarja tovább apáca zárdában leányiskolát se
gélyezni. Muszáj ezen troaka zokoskodnyi. Hát sak persze,
mentül kisebb a kiadás zés deficit (zennek a szónak zérteluiét
megtanultam zenyirn svagortól, a Kruzsliak Misotólj annál
nagyobb tantyim jut zoszvieeni, velkomozsm, urozeni. urozenki zés többi pánoknak. Ezért nem /.akarják leány (iskolát
segitenyi. Hát sak eaudni dolog ez a tantyim. Rak talán
lepsi volna tantyim helyett tandijt adnyi, tanulnyi jövedel
mezőbb bányászkodást.

ügy hallom a bajon segitenyi fognak zés banya/.iskola
fog aumzsirozni akadémiává.
Mienk bányáknak megvizsgáláséra kiküldött tri králi
od vichodu, /.ismét /.ünnepélyesen visszavonultak a vili (Ta
lán víg?? — Szedő.) odúba zés csináltak maguknak szép
/.utat zés /.országnak költségűt. Ale si hugye voláki haszon
zebbiil, zasztat majd /.akkor povedálhattyuk meg. a mikor
fogjuk — feltámadnyi.

velünk a fővárosból. AJMAGYAR.HÍRLAP lf> éves fennállásának
jubileumát azzal ünnepli, hogy folyó hé 17-étől kezdve füg
getlen politikai irány nyal reggel helyett este jelenik meg a
fővárosban s reggelre odaér minden vidéki város',vagy helységbe

Zenyim kis kertemben van egy nagy öreg almafa. Ez
alatt sak esténként /.üldögélek zés elokoskodom, milyen bol
dog zeiuber lehetett, a ki /.észtét a fát öltötte zés öntö/.gelle
Ks /.igy jutja zes/eiube milyen boldog lohot fiatal /em ber is,
ki ilyen öreg erős törzsből szárma/,/a. Aló mostani fiatalok
/.ilyen kort sak nem igen fogjál, /.elérni; lebo nagyon is
Könfö/getik, sakhogy nem a fát. hanem a
gágort

Egyúttal a világlapok mintájára egy specialitást is létesít,
mely abból all. hogy minden éidekes eseményt fényképfelvéte
.Mutatványszámot egy hétig ingyen küld

bárkinek

Rádium-felfedezés Magyarországon. A kir
magyar lormészultudomaiiyi társulat ehemiaásványteni szak
osztályának líK).r>. március 28 iki ülésében Szilárd Béla elő
adást tartott a SohinidlIiHliei-íélo iginúiidi keserűt íz radioacliviUsárül, amely szakkörökben nagy feltűnést keltett kü
lönösen azért, mert ez az. első eset, hogy magyar ásványvízben
rádiumot mutattak ki.

'
J
;
i
— A nemzetközi állatorvosi kongresszus.
; Tisza István gróf miniszterelnök, mint belügyj miniszter az idén Budapesten tartandó nemzet
közi állatorvosi kongresszus és az abban való
részvétel tárgyában körrendeletül intézett a tör
vényhatóságokhoz. A rendelet tájékoztatja a törvényhatóságol a kongresszus céljából és felhívja
a törvény hatóságokat, hogy a kongresszust a tár-

Klincsok Náczko okoskodásai.

Ale mit povedálja erre /.enyém öreg jó /ismerősöm,
a k i már provezíant, zasztat, hogy styavnicki bányászat lehet*
nye még jövedelmező, ha /akadémián, /.akarom mondanvi
fó/.iskolán bányászatot tanítanának zés nem zipités/.otet, zutcsináhist, zelektro teknikát, fiskális zés medikai tudományt,
politikát, váltónyargabist, zállat mimikrizést, vilagkeietkezéii,
csillagászatyi és zisten tudja még mi mindenféle tudományt.
Hát sak persze muszáj /.ennyi sok tudományt zitten Relmeoen ..véka ulá" rejtogotnyi, mert az zugy sem férne el a
nagy palotákban. Sak sokan zugy okoskodnak, hogy tudo
mányt még Tyeplún sem kell „véka ala tt' tartogatnyi.

A Magyar Hírlap ujitása Érdekes bírt közölnek

lekben ad közre.

gyalandó állategészségügyi, közegészségügyi és
állal tenyésztési kérdések iránt érdeklődő hatósá
gainak. intézményeinek, testületéinek stb. figyel
mébe ajánlják.
— Eredm énytelen fürdőzést sok céltalan
kisórletezásl takaríthat meg. ki bármily súlyos
természetű csúz- és küszvénves bántalmanál az
orvosi körök által melegen ajánlott Zoltán kenőcs
csel tesz kísérletet, melyről ezer és ezer gyógyult
állítja, hogy hatásásában felülmúlhatatlan. Üvegje
2 kor. a Zoltán-féle gyógy tárban. Budapest, Sza
badságtér.

Az a boltos /.asszonyság, kinek /.olyan nagy szája van
mint a vindsaehli kapu és kiptliket zárulja, zujságoljn
nekem zas/.t a hihetetlen hirt. hogy mos/.ki magisztrátus
most husvétkor a /.utcákat zis fogja üntüzgctnyi.
Sak most povodálják nekem, hogy zenyim név zalatt
Zes/lct ja vi
prossziin. Vágyom ón zoljan tót, hogy ha /.akarom, tudom én
tótul zis írni /.újságnak De zeddig nem irtani és Klincsok
Naczkó sak zegy van Styavniczábuii és «/. — én vágyom.

j valaki valami hazugságot irt tót /.újságnak.

,
j
i
j

/ünnepek után talán logom még okoakndnyi. ha né
melyek nem Ingják ezért haragúdé vi. - Addig is:
„Dobsaién!!“
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fegyveres elégtételt lehetőleg egy héten belül kö
vetelték, mert dr. Ungár úr m a g á n ü g y e i úgy
kívánták, jegyzőkönyv nincsen kezünkben.
K rovat alatl közlőitekért neiu felelős
a szerk.
'
Budapesten.
S2él úr volt segédei levél szerint ezt elfo
A »Selmecnányai Híradó* 1905. április Ifi.
1905. április hó 19-én.
gadták s kitűzték a már fentemlílett .időt.
számában megjelent nyilttérre válaszunk rövi
Alulírottak, mint megbízottai, kötelességünk
Felünk március 28-án este 7SH-kor következő
deden a következő:
nek tartjuk lovagias ügyéből kifolyólag alábbiak tartalmú sürgönyt küldte Budapestről: „Ma utaz
A legrosszakaratúbb rágalom az, hogy mi a ban Uraságoddal tudatni a 'Selmecbányái Híradó* nom lehetetlen, szombaton este ott leszek, levél
Dr. Ungár Kálmán és Szól Leó urak között föl április 9-ről keltezett nyilt-téri nyilatkozatra a megy. Szél". Ezen sürgöny alapján szombaton
merült lovagias ügy tárgyalásánál mindkét rész- j következőket:
délután 6 —7 óra közölt felszólították Szél úr
röl külön-külön és összesen fölvett jegyzőkönyve- |
Ügyében 1905. április hó 8-án este 9S0-kor segédeit összejövetelre, a z ú ja b b l h lő m e g 
két, azok dátumát; levél- és sürgöny váltás keltét
Újpesten a Brück-féle »Kür kávéháziban a kö á lla p ítá s a végett. Szél úr segédei azonban
nem vétel és kelt szerint közöltük volna le. abból vetkező jegyzőkönyvet vettük fel:
ezen időközben lemondottak s április hó 1-én fel
a célból, hogy felünk ügye tisztábbnak lássék. Ezt ;
adott sürgönyben felünket Tassonyi úr értesítette
a valótlanságot különben megcáfolja már az a
s volt elődeink is egy t-én kelt sürgönyben adták
Tekintetes Szél Leó úrnak
körülmény is, hegy mi mindkét részről felvett
tudtára Szél Leó úrnak lemondásukat. Felünk
összes iratokat leközöltük s ezeken az érkezés
ezek ulán minket kért fel, s hajlandók voltunk
Budapesten.
és feladás keltje minden kétséget kizárólag rajta
elbeszélése után elfogadni a megbízást oly kikö
van. A fenti minden alapot nélkülöző állítást ■
téssel, hogy az ügy tárgyalásáról szóló összes
Jegyzőkönyv.
tehát a leghatározottabban visszautasítjuk.
jegyzőkönyvi adatok rendelkezésünkre bocsájTovábbá nem áll az, hogy Dr. Ungár Kál Felvétetett 1905. évi április hó 8-án este 9*°-kor
tatnak. Felünk április hó 1-én sürgönyileg nevezett
mánnak több rendbeli elintézetlen ügye van. Hanem
Újpesten, a Brück-féle »Kür-kávóház«-ban.
meg bennünket s mi 2-án tudattuk dr. Ungár úr
igenis áll az, hogy őt a Dr. Szél László úrral
Alulírottak, mint Szél Leó úr megbízottai, megbizoltaival megbízásunkat s egyben kértük
keletkezett lovagias ügyéből kifolyólag a katonai !
a következőket jelentjük ki a felünk és dr. Ungár őket, hogy bocsássák rendelkezésünkre az összes
beesületbiröság fölmentette.
Kálmán úr között felmerült lovagias ügyben.
adaiokat, mert csak teljes tájékozód ottság után
Előbbi nyilatkozatunkban foglalt magatar- í
Szél Leó úr megbízottai lemondásuk alkal bocsájtkozhatunk tárgyalásba.
tilsunkból látszik az. hogy nem m i tértünk ki,
mával dr. Szél László tiszti főügyész úrnak átadott
Válasz volt a megnevezésre sürgönyileg április
hanem Szél Leó úr segédei nem respektálták a
s hozzánk 1905. április hó 8-án utólagosan került, hó 3-án dr. Ungár úr megbizottaitól, hogy Clair
már felüktől is elfogadott megállapodást.
1905. február hó IG-án Selmecbányán, Tassonyi Codex 65. §-a alapján 24 órán belül lépjünk
Azt a kétségtelen tényt, hogy Szél Leó úr
Ernő és Gumann Aladár urak, mint dr. Ungár érintkezésbe a párbaj idejének megállapítása
a tőlünk hüperlojális módon megadott harmadik
Kálmán úr, Lorge Emil és Puksa Endre urak, végett,
terminuson sem jelent meg az általa és előbbi
mint Szél Leó úr megbízottai állal felvett jegyző
Ezen sürgönyre válasz gyanánt az előbbi
segédeitől is elfogadott megállapodás értelmében
könyv szerint felünk részéről dr. Ungár;Kálmán úr sürgönyt keresztező, április hó 3-án este negyed
— miután már két határidőt elmulasztott —
tettlegesen bántalniaztatott s felünk által a meg
11 órakor felvett jegyzőkönyvet küldtük el dr.
nem lehet olcsó szellemeskedéssel elülni.
nevezett elődeinktől dr. Ungár Kálmán úr meg Ungár Kálmán úr megbizottainak. melyben ismé
Mi tudtunkkal nem sértegettünk. De azt
bízottai' elégtételt ,kértek.
telten kifejezésre juttattuk ragaszkodásunkat az
most is állítjuk, hogy Szél Leó úr az általa
Elődeink hajlandók voltak fegyveres elég április hó 2-án éjjel 12 órakor feladott levelünk
elfogadott megállapodás be nem tartásával s
új segédeinek ab ovo tárgyalni igyekvésével a tételt adni. a lovagias elégtételt azonban mind höz, továbbá a hozzánk érkezeit sürgönyben fentfegyveres elégtételadás alól ki akart bújni. Ettől addig, mig dr. Ungár Kálmán úr akkor folyamat említetl paragrafus helytelen értelmezését adtuk
a kijelentésünktől, amely a legigazságosabb kriti ban lévő ügyében a katonai becsületbiróság fel- tudtukra, amennyiben a távolság folytán az idézett
kán fülépült meggyőződésünkből fakad, nem riaszt menlö ítéletet nem hoz. megtagadták. Dr. Ungár paragrafus nem alkalmazható, mert a jelen körül
el semmiféle férfias reputációnak szerzendö elég Kálmán úr megbízottai azt tudomásul vették s az ményről egy szabály sem szól s külümben is
elégtétel kérésnek jogát fenlartollák maguknak. minden esel más és más váriációt szül.
tétel emlegetése.
Ezen jegyzőkönyv után fenlírl módon hozzánk
A pisztoly, a kard, vagy a vítőr mesteri
Ekkor vettük a már említeti, tájékozást
kezelésében bízó erélyeskedés nem fojthatja el jutott másik, „Megállapodásu felirattal ellátott, nyújtani kívánó április hó 2-án keltezett 3-ára
az igaz meggyőződés szavát. Ha Szél Leó úr Selmecbányán 1905. március hó 28-án keltezett, kijavított hozzánk postabélyegző szerint Újpestre
sértve érezte magát előbbi kijelentésünk által, már fentemlílett megbízott urak által felvett jegyző ápril hó 5-én érkezett levelüket, melyben csak a
melyet meggyőződésünk alapján meg kellett ten könyv szerint, a sértett fél feltételei a következők párbaj megállapítására szólítanak fel bennünket
nünk, miért nem vont kérdőre ? Mi a sértett fél voltak: Kétszeri golyóváltás, simacsövű, légy- és előttünk indokolatlanúl további tárgyalásba
jogait soha sem szoktuk párbajvigéczséggel meg nélküti pisztolyokkal: az első lövés joga dr. nem akarnak bele m enni s értesítenek, hogy
nyirbálni. Ekkor talán egy esetleges becsület Ungár Kálmán urat illeti m indkét golyóváltás ápril hó 5-én este 8 óráig tudassuk, miszerint
biróság majd csak eldöntötte volna minden nyi n á l: célzási idő egy fél perc: ct válaszlövésnek Szél úr hajlandó-e ápril hó 6 án Selmecbányára
latkozatnál ékesebben, hogy vájjon I)r. Ungár egy percnyi időn belül a lövés, vagy a dr. menni, hogy a megállapító!I időben, azaz ápril hó
Kálmán, avagy Szél Leó ügye van-e helyesen Ungár Kálmánnak adóit „állj11 vezényszó után 7-én ÖV* órakor az ügy teljes befejezést nyerjen,
elintézve? Mi nyugodtan nézünk m inden meg kelt történnie; sebesülés esetén a válasz mert ellenkező esetben az ügyet részükről befe
lövés ideje két perc: lövési távolság harmincöl jezetnek tekintik, azzal az indokolással, hogy Szél
nek elébe.
lépés. Ideje 1905. március hó 29-ike, reggeli 7 óra. Leó úr meg nem okolt huzavonával, az általa
Selmecbánya, 1905. április 17.
Helye a puskaporos torony melletti Kornberg.
elfogadott feltételek be nem tartásával, a sértett
Tassonyi Ernő s. k.
Ezen két jegyzőkönyv dátumai között eltelt fél által mindig jogosan követelt elégtételt meg
Guman Aladár s. k.
idő 41, azaz negyvenegy nap alatt történtekről adni nem hajlandó.
Folyó évi április hó 16-án a »Selmecbányai mi. mint felünk részéről újonnan megbízottak csak
Ezen utóbbi indokolatlanúl egyoldalúan és
Hiradó« 5-ik oldalán közölt nyilt-léri nyilatkozatra egy, 1905. április 3-án keltezett, dr. Ungár Kálmán önkényesen kitűzött terminusra, minthogy elfog
vonatkozólag kijelentjük, hogy a nevünkben közzé úr megbízottai által Írott, tájékozást nyújtani laltságunk miatt csak este 10 órakor jöhettünk
! össze, óváry Toldy János úr ápril hó d. u. 5
tett levél olyan értelemben és alakban nem tőlünk kívánó levélből értesültünk kivonatban.
Ezen levélből tudtuk meg a sértés idejét, I órakor bele nem egyezést nyilvánító sürgönyt
származik. A napvilágot látott közleményt ezennel
semmisnek nyilvánítjuk, szerkesztőjét nem kutat helyét s a fent említett jegyzőkönyvben ki nem ! küldött.
Sürgönyünkre sürgönyválaszt vettünk, melyjuk és minden félreértés elkerülése végett a Szél lett, szorosabban meghatározott felvételi időket
Leó úrnak átadott eredeti levelünket itt teljessé is. Azonban a katonai becsületbiróság Ítéletéről 1 ben tudtunkra adták dr. Ungár úr megbízottai,
futólagos említésképen csak [annyi van, hogy a hogy halasztást nem adnak s az önkényesen tnegében közöljük*
67-ik gyalogezredtől a kérdéses ügy a kassai állapíloll időben a kitűzött helyen megjelennek s
Újpest, 1905. április hó 19-én.
Vl-ik hadtestparancsnoksághoz lett áttéve. hol meg nem jelenés esetén részükről az ügyet befe
óvári Toldy János.
lekcsei Sulyok János,
annak végleges elintézése s onnan való kézbesí jezettnek nyilvánítják.
tornatanár,
in. kir. tart. honvédhadnagy
tése sokáig elhúzódhatik s így az ügy elintézését
Ezt egy április hó 5-én este 7S0-kor Selmec
dr. Ungár úr megbízottai nem tartják szüksé bányán felvett hasonló tartalmú jegyzőkönyvük is
* Minden félreértés elkerülése és reputációnk érde
gesnek döntésig halasztani.
kisérte. Erre egy április hó 5-én 1l :,0-kor felveti
kében, kijelentjük, hogy lapunk mull számában megjelent
Említeti levélben felhozott, március hó 16-án jegyzőkönyvünkben, mely hírlapilag részükről már
nyílttéri nyilatkozat szorul-szóra úgy jelent meg. mint azt
Szél úr volt segédeinek azon kijelentéséről, hogy leközöltetett, kifejtettük mindaz!, a mit alább kö
lapunk kiadóhivatalába Szél László dr. Szél Leó úr édes
Ungár úr megbízottai jogukkal kívánlak élni s a vetkező nyilatkozatunkban ismételten felhozunk
apja beadta.
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Tekintetes Szél Leó úrnak
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és felhatalmazzuk felünket, Szél Leó urat, hogy
ezen jegyzőkönyvet kívánatra alábbi nyilatkoza
tunk magyarázata végett bárkinek felmutathassa.
K. m. f.
éváry Toldv János s. k

lekcsei Sulyok János s. k.

I'. R. A. K alelntike.

tornatanár,
m. kir. tart. lionvádliadnagy.

Nyilatkozat.
Tekintetes Szél Leó úrnak
Budapesten.
Dr. Ungár Kálmán úr, Selmecbányái lakos,
ügyvéd, cs. és kir. tart. hadnagy és Szél Leó
joghallgató közt felmerült ügyben; Tassonyi Ernő
és Gumann Aladár urak, mint dr. Ungár Kálmán
iír s Lorge Emil és Puksa Endre, majd Bacsó
József urak. mint Szél Leó úr megbízottjai között
létrejött megállapodást — alulírottak, mint Szél
1,00 úr újabban megnevezett segédei, á m b á r
Szél L eó ú r k é s z n e k n y ila tk o z o tt a z á lta la
ár. U n g á r K á lm á n ü g y v é d á r o n a f . é v i
fe b r u á r h ó 1 5 -é n e lk ö v e te tt te ttle g e s h í 
zni tu s é r t e lé g té te lt a d n i ebbeli k észsé g é 
nek végrehajtását m i azonban nem fogadjuk
el, mert a túlságosan súlyos s a sértés mérvé
nek meg nem felelő feltétel ellenkezik nézetünk
kel s a társadalom által elfogadott sandionált
szabályokkal.
Azon oknál fogva sem fogadjuk el az emlí
tett megbízottak között létrejött megállapodást,
mert felünk azt tudtunkkal nyíltan és kifejezetten
szintén nem fogadta el, s volt segédei lemondása
után az ú ja b b te rm in u s t a m i beleegyezésünk
nélkül tűzték ki dr. Ungár K álm án ű r meg
bízottai d a c á ra , h o g y a z e lle n a le g h a tá 
rozottabb fo r m á b a n tilta k o z tu n k .
Továbbá azért sem fogadjuk el az említett
megbízottak között létrejött megállapodást, mert
a felünk által átengedett kél drb jegyzőkönyv s
a dr. Ungár Kálmán úr megbizottaitól vett érte
sítések alapján (ismert ügyünk elintézése végett
ragaszkodunk azon álláspontunkhoz, hogy felünk
mindaddig meg nem verekedhelik ellenfelével, mig
a katonai becsiiletbiróság és polgári bíróság
ár. I ngár K álm án ú r függőben lévő ügyeiben
fe lm e n tő íté le te t n e m h o zo tt.
Kijelentjük továbbá, hogy a segédváltozás
folytán, miután dr. Ungár Kálmán úr megbízottjai
feltételeinknek helyt nem adtak s újabb tárgya
lásra módot nem nyújtottak, részünkről felünk
ügyét a lovagiasság szabályai szerint befejezett
nek nyilvánítjuk azzal, hogy a Szél Leó s dr.
Ungár Kálmán urak között f. évi február hó 15-én
felmerült affaire tudomásunk szerint dr. Ungár
Kálmán Selmecbányái ügyvéd ú r részéről elin
tézést még nem nyeri s a felebaráti szeretet
sugallatától s a humanitástól áthatva a lovagiasság
szem előtt tartása mellett minden sértő szándék
mellőzésével bátran mondhatjuk, hogy viszont dr.
Ungár Kálmán úr megbízottjai sem jelenthetik ki
»a részünkről befejezett* döntő szavakat nyugodt
lelkiösinerellel.
K. m. í.
óváry Toldy János s. k.
1. R. A. K. alelnöki-.

lekcsei Sulyok János s. k.
tornatanár,
m. kir. lurt. honvédhadnagy.

Ezen jegyzőkönyv s a nyilvános közlésre
szánt nyilatkozat tartalma szerint S zél Leó ú r
ágyét n n ! ft e tt é rte le m b e n is m é te lte n b e fe 
je ze ttn e k n y i l v á n í t j u k , de egyidejűleg fentidézett nyílttéri közleményre még a következőkben
válaszolunk:
Dr. Ungár Kálmán selmeci lakos, ügyvéd úr
megbízottai állal felünkhöz címzett nyílt levelük
ben nyilvánosság elé hozták az ez ügyben hozott
összes általunk is felvett jegyzőkönyveket, melyek
közlésével tisztázni vélték felük érdekét, de szem
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elől tévesztették a dátumok halmazának rend
szeres időrendbeiiségél s így mintegy az látszik
ki első pillanatra, hogy féltik részéről minden
rendben volna.
Álláspontunk magyarázatára szolgáljon az
itt közzé tett jegyzőkönyvünk és nyilatkozatunk.
Nyílt levelük egyes kitételeire pedig követ
kezőkben válaszolunk:
Csodálkozunk azon, hogy a segéd urak előtt
az a kívánságunk érthetetlennek tűnik fel, hogy
egy komoly, életbevágó ügyben, hol az előző meg
állapodások nézetünkkel és véleményünkkel ellen
keznek: újabb tárgyalások megtartását óhajtottuk.
Ez csak azt. bizonyítja, hogy mi sokkal rigorózusabban fogtuk fel hivatásunkat, mint azok, akik
a sértés mérvének meg nem felelő megtorlási
módozatokat szabták és elfogadták. Mi csak ekkor
a társadalom és lovagiasság szabályai adta jogunk
kal kívántuk élni, mert meggyőződtünk arról, hogy
itt egy hibát kell korrigálni, melyet valószínűleg
„jo hiszemű tévedés okozott“. Hiszen e kivételes
és súlyos párbaj megállapodási feltételei kiszá
míthatatlan következményeket vonhattak volna
maguk után és felelősséglerhes voltuk horderejét
valóban csak a józan ész. a mélyen gondolkodó
elme képes felfogni és mérlegelni.
A mi pedig a jegyzőkönyvi anyag rendelke
zésre való bocsátását illeti, kívánságunk ott is
jogos volt. Igen tisztelt elődeimnek lett volna kö
telességük közvetlen Szél Leó úr kezéhez juttatni,
vagy pedig, miután a távíró és telephon-hálózat
mellett a távolság nem akadály a jegyzőkönyvek
hollétéről őt értesíteni.
Mi a magunk részéről az adatokat kértük
annak idején megbízónktól, de rendelkezésünkre
azokat nem tudta bocsájtani s így csupán elbe
szélése nyomán fogadtuk el a megbízást a már
üsmert feltételek mellett. Tehát egyenesen vissza
utasítjuk azon kitételeket, melyben megbízónk és
a m i kom olyságunk van képégbe vonva.
Furcsa valóban a feletti méllallankodása a
segéd uraknak, hogy mi április hó 2-tól G-ig,
vagyis négy nap leforgása alatt sem tudtuk az
adatokat beszerezni. Minden malilia elkerülésével
meg kell kérdeznünk ezek után, vájjon dr. Ungár
úr segédei 'február hú 16-tól március hó 28-ig,
vagyis negyvenegy napig ügyük elintézéséhez,
— hogy szószerint idézzük szavaikat „a virágfakadási vagy a tavasz ébredéséi lesték?“ Ez
a kitétel valóban meghatóan komoly s épen e
reájuk nézve siralmas ügy komolyságával összeegyeztethető-e? A kritika gyakorlását, e tekintet
ben a nagy közönségre bízzuk.
Mi az adatokat n é g y nap alatt a legnagyobb
vehementiával és a legszorgosabb utánjárással —
felfedezvén *— beszereztük, de nem találtuk meg
a két. drb jegyzőkönyvben az összefüggő kapcso
latot és a pontos idő meghatározást, a melyet a
segéd uraknak negyvenegy nap alatt ugyancsak
módjukban állott volna megállapítani, pedig ezt
nyílt levelük konglomeráljában oly szépen fej
tegeti időrendben, valószínűleg dr. Ungár úr ügyé
nek lebonyolítása á p rilisifjré fa akart lenni,
melynél az elintézendő ügynek február és már
ciusi megszakítása színién az időrend betartá
sának hűsége végett történt és segédeinek közben
jöttével épen á p r ilis ig v á rt. Egyenes képtelen
séget is emlegetnek a segéd urak. Erre nézve
csak az a megjegyzésünk, hogy egyenes képtelen
ség egy a sértés mérvének meg nem felelő pár
baj fettételeket szabni, de még nagyobb képtelen
ség lelkiismeretes emberekre ezeket rdoctroiálni
kívánni akkor, a midőn ez ellen eleve határo
zottan tiltakoznak és a legnagyobb képtelenség
pedig az, ha az ellenfél segédeit hely és időpont
közös megállapítására hívják fel s mégis utóbb
egyoldalúkig és önkényesen döntenek e kérdés
ben és így akarnak kibújni egy rájuk nézve
s ü r g ő s ügy elintézése elöl, akkor, a midőn a
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í felük jól felfogott érdekében állott volna, minden
i lehetőt elkövetni, hogy Ugye elintézést nyerjeo.
| Ide sem kell kommentár.
Korlátlan felhatalmazást adhatott Szél Leó
! úr volt segédeinek, de azoknak kötelességükben
j állott volna dr. Ungár Kálmán Selmecbányái Ugyi véd úr elintézetleu ügyeiről is némi tájékozást
; szerezni, mert hiszen amint értesülünk a selmec1 bányai kir. járásbíróság 1905. B. 70/8. sz. Ítélete
1 szerint csak gyenge 14 (tizennégyj napi fog
házra ítélte felüket a dr. Szél László tiszti főügyész
úrral történt ügyből kifolyólag.
Továbbá a cs. és kir. 67. gyalogezred parancs: nokságától a kassai VI. hadtestparancsnoksághoz
áttett becsületbeli ügy mibenlétéről sem nyertek
tájékozást s nem tudhatjuk, hogy minő elintézést
i fog nyerni. A segéd urak itt is jóhiszeműségüknek
adtak kifejezést, mert felüknek jövőbe kiható
: m agán ügyei így kívánták. De legnagyobb saj, nálatunkra ezt a kijelentést sem tehetjük ma| gunkévd.
Feltéve, de meg nem engedve, hogy Szél úr
| volt segédei a párbaj súlyos feltételeit elfogadták.
miulán ők megbízatásukat megköszönték, a fele: lősség alúl is kitértek; nem kívánhatják tőlünk,
hogy mi kaparjuk ki részükre a gesztenyét s mi
! vegyük magunkra a felelősség terhét annál is
inkább, miután a hangsúlyozott sértés mérvének
meg nem felelő párbajfélté telek módozatai néze
tünkkel és meggyőződésünkkel ellenkeztek és a
segéd változás következtében nekünk kelleti felün
ket, k i esetleg egy végzetes tévedés áldozata
lehetett volna, m inden öt érhető bajtól meg
védeni.
Abból, hogy valaki valamit indirect utón
megtud, sem tőkét, sem fegyvert nem kovácsolhat.
Köztudomású, hogy indirect utón közölt hírek és
I mende-mondák az anonvm levelek megbízható
ságával és hitelességével azonos elbírálásban
i részesülnek, az úri társaságban. Kzen megjegv1 zésük tehát homokhant. mely magától szétomlik.
Tény az. hogy a férfiúnak kötelessége sza
vának helyt állni, de abban az esetben, ha ezt
egy serdülő ifjú talán tapasztalatlansága folytán
tette volna is, úgy a komoly férfiaknak köteles
sége öt m inden esetben azon veszélyektől meg
védeni, melybe Öt a viszonyok és kön'ilmények
sodorták.
Ami a feltételek el nem fogadását illeti, no
hál erre a leghatározottabban kijelentjük, hogy
dr. Ungár úr segédei a leghatározottabb meg
engedett formában nyertek részünkről értesülést
és sohasem fogják az ellenkező bizonyítékot velünk
szemben felmutathatni.
Engedékenységre való hivatkozásuk csak
saját gyengeségük leplezése és tapintatlanságuknak
félremagyarázhatallan bizonyítéka.
Fecsegni csak a vén asszonyok szoktak és
azok, akik tücsküt-bogarat összehalmozva — sze
replési és feltűnési vágyból — közöltéinek le hír
lapok nyill-léri hasábjain, abban a véleményben,
hogy mennél több a szó, annál több a tartalom.
Pedig 1 H sok szónak sok az alja és éppen ez
okból t artír ’ i néha attól, hogy még oly két
komoly úriember beszédéi is, mint a segéd uraké,
esetleg a fenti okokból fecsegésnek minősíthetik.
Az ellenörködés kétféle: előzetes és utólagos.
Midőn az előzetes be nem válik, vagy kellő
erélylyel és alapossággal nem foganatosíttatott,
az utólagosra van szükség. Felünk érdekében
ez utóbbit, fájdalom, nekünk kellett gyakorolni.
Ezt azonban a tisztelt segéd urak nem vehették
rossz néven, mert hiszen a mi felünk is bőrét
vitte volna a vásárra és a segéd urak semmi
esetre sem gátolhatták volna meg, ha a jóhiszemüleg szabott és tisztán önök által egyoldalútag
elfogadott feltételek következtében felük, - ki
elintézetlen ügyei folytán jogtalanul jutóit, volna
az elégtétel vehetésének kedvezményéhez — sú-
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lyos baleset vagy halálos sérülésnek lelt volna
okozója, vagy esetleg amit philantrópidból fá j
laltunk volna,
áldozata.
Igazán lekötelező a segéd urak beismerése,
hogy m i még jóhiszeműleg is tévedhettünk az
által, hogy kifejezésre juttattuk elégtétel adási
keresetűknek kétséges voltát, mivel mint hang
súlyoztuk. mindkét részről be nem tartattak a
terminusok.
Erre nézve, ha szorosan kifejezésre juttatjuk
álláspontunkat, csak a negyvenegy napi idő
közre kell akkor hivatkoznunk, midőn egy tett
leges inzultus ügyének elintézése a sértett fél
részéről 48 órai időhaladékot sem tűr.
Szél úr sürgönyét illetőleg pedig soh’sem
tudtuk, hogy a segéd urak Rumberland Ottrap
szerepére vállalkoztak, aki igen kiváló gondolat
olvasó, sőt még egyes szóból álló apokrifekből
is képés megállapítani, hogy az illető, midőn
ezeket írta, mit gondolhatott. Az igaz. hogy ne
vezeti egy párbaj-codexben sem szerepel mint
paragrafus-magyarázó.
Mindezek után még csak azt jelentjük ki,
hogy április hő 5-én este t l 30-kor Újpesten felvett
jegyzőkönyvünkben foglalt feltételeinktől el nem
állunk és megjegyezzük azt. hogy nyillan és ki
fejezetten közöltük dr. Ungár Kálmán úr Selmec
bányái ügyvéd segédeivel, hogyha bármi okból
is gátolnák az újabb tárgyalást, úgy részünkről
felünk ügyéi dr. IJngár úr segédeinek kitérése
folytán befejezzük s ezt jegyzőkönyvbe vesszük.
Ennek időpontja elérkezett akkor, amidőn
dr. Ungár úr segédei a párbaj helyének és idő
pontjának végleges módozatát önkényesen és
egyoldalúkig tehát megkérdezésünk és határozott
tilalm unk ellenére megállapították és bennünket
erről sürgöny és jegyzőkönyv utján értesítettek,
melyben határozottan komikus, hogy ama napon
este 9 órakor este vettük a fent idézetteket közlő
jegyzőkönyvet, mikor dr. Ungár Kálmán úr
Selmecbányái ügyvéd és segédei reggel 7 órakor
<
Selmecbányán a puskaporos torony hála mögött
elterülő Kornbergen élvezték az áprilisi virágfakadást és a tavasz ébredését.
Midőn feljogosítjuk még arra, hogy ezt a
levelünket nyilvánosságra hozhatja, egyidejűleg
kinyilatkoztatjuk, hogy dr. Ungár Kálmán úr megbizottainak előző nyill-téri nyilatkozatukra közzé
tett fenti válaszunkat azzal egészítjük ki, hogy
újabb, esetleg sértést tartalmazó nyilatkozatuk
esetén, miután ezen eljárásuk sem a jóizlésnek,
sem pedig a noblesse obiigenek nem felelne meg,
férlias reputációnknak a legmesszebbmenő salisfactiót fogjuk megszerezni és hogy ez ügyben többé
semmi néven nevezendő hírlapi polémiába nem
bocsájtkozunk.
K. m. í.
óvári Toldi János s. k.

lekcsei Sulyok János s. k.

U. R. A. K. alelnöki*.

tornatanár,
ni. kir. tart. honvédhadnagy.

Alulírott kijelentem, hogy folyó hó 16-án a
• Selmecbányái Híradó* 5-ik lapján nevemben
közölt, ügyemre vonatkozó nyilt-léri nyilatkozat
olyan formában tudtomon kívül került nyilvá
nosság elé.
Budapest, 1905. április hó 19-én.
Szél Leó,
joghallgató.

Köszönetnyilvánítás.
Alulírott ezen úton mondok hálás köszönetét
mindazoknak, kik felejthetetlen férjem temetésén
való fájdalmamat enyhíteni óhajtották, különösen
pedig a kivonult egyleteknek.
Selmecbányán, 1905. április 19-én.
özv. Prepelik Jánosné.
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A IV. évfolyamba, a tüzérségi és az utász hadapród-iskoláknál pedig a 111. évfolyamba való fel
vételnek helye nincsen. Valamely az I. évfolyam
nál magasabb évfolyamba való belépés esak akkor
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
engedhető meg, ha az előirt előképzettségen kívül
l90íi övi április hő lü-tól április 21-ig.
I a felvételi vizsgánál mindama katonai tantárgyak
! ismerete is beigazol tátik, a melyek az illető alsóbb
Születés.
évfolyamokban előadalnak.
Ronyo Ferenc és Donorai Karolin íiu Selmecbánya
Az előadási nyelv a budapesti, pozsonyi,
Ilovszky József, és Mendl l’aula leány
kassai, temesvári és nagyszebeni gyalogsági had
Ibring Antal és Osaniay Mária fiú Roma
Térén József, és Hartko Mária flu Selmecbánya
apródiskolákban, továbbá a lovassági és a traisHulla k'mánuol és Poljakovies Róza leány Roma
kircheni tüzérségi hadapródiskoláknak párhuza
Orbancsok József és Moravesik (Jizolla fiú Selmecbánya
mos magyar osztályaiban a német és magyar, a
Túrosán Dániel ós Zatyko Anna
„
„
kamenici és károlvvárosi hadapródiskolákban a
Házasság1.
német és horvát. a többi hadapródiskolákban
pedig a német nyelv.
deési Kovács Albert, Fény és Krausz Berta Selmecbánya
Lopták Márton Ranka és Lopták Zsuzsanna Illés
A fentebb említett párhuzamos mftryar osz
tályok csakis akkor lévén felállithalók, ha azokba
Halálozás.
elegendő magyar honosságú pályázó jelentkezik,
Prepelik János, 2)1 éves boveny tiidóvósz
felette kivánaios, hogy a magyar honosságú ifjak
Panellel' Lajos 4-1 éves agy lágyulás
a lovassági és a traiskirchoni tüzérségi hadapród
Sehindler Márk lili éves agygutniités
iskolákba való felvételüket a jövőben minél nagyobb
Némethy Jenő 2 hónapos rangógöresök
számben kérelmezzék.
Megjegyeztetik, hogy miután a magyar ho
1991. sz. rkp.
nosságú pályázók száma a lovassági és tüzérségi,
1905.
valamint az utász hadapródiskolákban is évrőlHirdetmény.
évre csökken, leginkább azon magyar ifjak pályáz
Figyelmeztetem a háztulajdonosokat, hogy a hatnak siker reményében, akik felvételüket a jel
tűzrendészen szabályrendelet alapján április hó zett hadapródiskolák valamelyikébe kérik.
1-tól november hó 15-ig a házak padlásán lehe1. Felvételi feltételek.1
lőleg a kémény közelében két hektoliter tartalmú
a) Állampolgári jog a magyar korona or
hordót, kádat stb. vízzel töltve és ugyancsak ezen
edénynél legalább egy tűzoltói kannát elhelyezni j szágaiban;
b) testi alkalmatosság;
és a földszintes házakat legalább egy létrával az |
c) kifogástalan előélet (kielégítő erkölcsi ma
emeletes házakat pedig három db. horgos tető- ;
létrával ellátni kötelesek; azon házakban pedig, ; gaviselet;)
d) szabályszerű életkor, mely a hadapród
melyekben nagyobb tűzhelyek (lakatos, kovács
stb.) vagy tűzveszélyes műhelyek (asztalos stb.) iskola I. évfolyamára nézve a betöltött 14 évtől
vannak a fentieken kívül még a műhelyben is a még túl nem haladt 17-ik évig terjed.
Az életkor megállapítására nézve szeptember
kéznél tartandó egy kézi fecskendő, melynek ta r
tási kötelezettsége a műhely (lűzhely)J tulajdo 1-je mérvadó;
e) megfelelő előképzettség;
nosát terheli.
A magán alapítványi helyekre pályázók ré
Ezen rendelkezések betartása helyszíni vizs
széről
ezeken kívül
gálatokkal lesz ellenőrizve és a mulasztó háztu
f) igazolása annak, hogy a pályázó az ala
lajdonosok annyiszor, amennyisser 1CK) koronáig
pítványi oklevélben foglalt különös feltételeknek
terjedhető pénzbüntetéssel lesznek büntetve.
is megfelel.
Selmecbánya, 1905. március 29-án.
S E LM E C - ÉS B É L A B Á N Y A
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Horváth Kálmán,

2. A megkívántaié előtanulmányok.

reudőrfőkapitány.

A cs. és kir. hadapród-iskolába leendő fel
vételre a megfelelő előképzettséget valamennyi
pályázónak iskolai bizonyítványokkal és a felvételi
vizsga letétele által kell igazolni.
Iskolai bizonyítványokkal igazolandó, hogy
a pályázó valamely nyilvános, vagy nyilvánossági
joggal felruházott reáliskolának vagy gymnásimnak négy alsó osztályát legalább »elégséges«, a
tüzér vagy az utász hadapródiskolába való felvé
telnél legalább »(ó» összeredménynyel végezte el2,
és pedig: az 1-ső évfolyamra nézve: azok négy
alsó osztályát; Il-ik évfolyamra nézve: azok öt
alsó osztályát; 111-ik évfolyamra nézve: azok hat
alsó osztályát.
A latin vagy görög nyelvből nyert »elégtelon«
osztályzatok figyelembe nem vétetnek.
Az 1868-ik évi XXXVili. törvénycikk alapján
szervezett maSyar polgári iskolák, valamint a
fiumei községi polgári iskola egyes osztályai, to
vábbá az otoéaci, ogulini, sisseki, ujgradiskai, viroviticai, kaproncai és bródi horvát felsőbb nép
iskolák V—VHI-ig terjedő osztályai az igazolandó

24491. XIV. 1905. 11. M. számhoz.

Pályázati hirdetmény.
a cs. és kir. közös hadseregbeli lutdapród-lskolákban magyar
honos ifjak részére fenntartott és az 1905/1906-ikl Iskolai év
kezdetén betöltendő magyar állami alapítványi, tandijlizeiéses és
magán alapitványl helyekre.

A cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród
iskolákban, az 1905/1906 ik tanév kezdetén (szep
tember közepén) magyar honos ifjak részére
mintegy 415 hely fog betöltés végeit rendelkezésre
állam, melyek közül 223 egész ingyenes magyar
állami alapitváryi hely, 191 tandijlizeiéses hely,
1 pedig szintén egészen ingyeues magán alapít
ványi hely. (Toinavármegye cs. és kir. közös had
seregbeli hadapródiskolái alapítványa.)
A felvétel a budapesti, kassai, károly városi
nagyszebeni, pozsonyi, temesvári és Péter várad
melletti kamenici gyalogsági badapród-iskolák,
továbbá a wieni és traiskirchcni tüzérségi, a ham
burgi utász és a mührisoh-weisskirchoni lovassági
hadapród-iskolák I-ső évfolyamába történik. A
mahrisch-weisskircheni lovassági hadapród-iskolába azonban, ahol a 111. és IV. évfolyamban
óvónként 400 korona lovaglási járulék is fizetendő,
magyar állámi alapítványi helyre való felvételnek
helye nincsen.
A hadapród-iskolák magasabb évfolyamai
ban csak annyiban fognak növendékek felvétetni,
a mennyiben egyes helyek rendelkezésre állanak.

1 A ős. és kir. közös hadseregbeli hadapród-isknláklia
pályázók az összes tudnivalókról, bővebb felvilágosítást nyer
hetnek a ,. Tájékoztató a cs. és kir, közös hadseregbeli hadapród-iskolákha való felvételre pályázók részére" citnii fü
zetből, mely a in. kir. honvédelmi minisztérium segédhivatali
főigazgatójánál díjtalanul kapható.
1 Magántanulók, hogy e részben érvényes bizonyítványt
szerezzenek, valumnly középiskolán idejekorán vizsgál lenni
kötelesek.

IMG. Április 23.
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^képzettség tekintetében a hadapród-iskolákba gyában a közös hadügyminisztérium külön •Pá rolyvárosi és kamenici gyalogsági hadapródisko
•iló beléphetésre nézve a középiskolák megfelelő lyázni i hirdetmény«-t bocsátott ki, mely a had lákban a horvát nyelv.
sereg és honvédség Rendeleti Közleményeiben,
egyeólőknek (egyetértóküeknek) tekintendők.
A felvételi vizsga a fentebb említett hadaródA birvdalmi tanácsban képviselt királyságok valamint a »Budapesi Közlönyében is mág már iskolákban német vagy magyar, illetve horvát
is országok területén levő polgári iskoláknak, va- , cius hó folyamán közhírré tétetett.
nyelven, a többiekben német nyelven leendő le.
liunint a horvát polgári iskoláknak egyes osztá- j
A pályázóknak meg van engedve, hogy is
Ezen most említett »Pályázati hirdetmény*
Ivai azonban a középiskolák megfelelő osztályai értelmében a gyalogsági hadapródiskolák valame mereteik és tehetségeik könnyebb beigazolása vé
val egyenértékűeknek nem tekintendők.
gett
anyanyelvűket
is használhassák. Mindazon
lyikébe való feltételt célzó és szabályszerűen fel
szerelt folyamodványok a legközelebb fekvő had által azonban ama nyelvet (nyelveket), a melyen
o a folyam odványok be n y ú jtá sa, felszerelése és
apród iskola parancsnokságához, a lovassági, tü az oktatás történik, annyira kell birniok, hogy az
3 A
J
tá rg y a lá s i módja.
zérségi vagy utászhadapródiskolába való felvételt előadásokat követni képesek legyenek.
« M agyar <illa tn i a la p ítv á n y i helyekre:
A felvételi vizsgák nyilvánosak s azokon a
kérelmező folyamogványok pedig az illető iskola
Az állami vagy közt örvény hatósági szolgá parancsnokságához küldendők be. A folyamodvá szülők (gyámok) vagy megbízottjaik is jelen le
latban levők a magyar állami alapítványi díjmentes nyok benyújtási határideje a budapesti, pozsonyi, hetnek, ha ezt a vizsgahelyiség térviszonyai meg
helyek elnyerését célzó és szabály szerint bélyegzett kassai, temesvári, nagyszebeni, károlyvárosi és engedik.
pályázati folyamodványaikat elöljáró hatóságuk kamenici gyalogsági hadapródiskolákra nézve julius |
A felvételi vizsgák helyére való utazás költ
uijiin a honvédséghez tartozó személyek szolgá 12-ike, — a többi hadapródiskolákra nézve pedig j ségeit a pályázók hozzátartozói kötelesek viselni.
ján' utón, másrendüek pedig közvetlenül a hon- augusztus 15-ike.
A felvételi vizsga terjedelmét ismertető •váz
védelmi minisleriumhoz legkésőbb folyó évi junius
lat* mellékelve van.
y) M agán a la p ítv á n y i helyekre.
15-ig kötelesek benyújtani.
5. Az évi zsebpénz.
Az ezen határidőn túl elkésve beérkező fo
A m. kir. honvédelmi miniszter felügyelete |
A cs. és kir. hadapród-iskolákba magyar
lyamodványok vissza fognak utasittatni.
és kezelése alatt álló és az 1905/1906. tanév kez
állami alapítványi helyre felvett minden növendék,
A folyamodványhoz melléklendők:
detén a cs. és kir. tüzérségi vagy utász hadapród
a magyar államkincstár állal kisebb szükségleteik
a) a pályázó ifjú keresztelő levele (születési
iskolában betöltendő Tolna vármegyei magákalafedezésére évi 100 korona zsebpénzzel fog el
bizonyítványa);
pitványi helyre kizárólag Tolna vármegye terüle
láttatni.
b) a honossági bizonyítvány, melzben a pá
tén illetőséggel biró ifjak bírnak igénynyel.
lyázónak községi illetősége is kiteendő;
Kelt Budapesten, 1905. évi március havában.
Az ezen hely elnyerését célzó pályázati fo
c) a pályázó ifjú testi alkalmas voltáról,
lyamodványok folyó évi junius 15-ig Tolna vár
valamely tényleges állományú közös hadseregbeli
A m. kir. honvédelmi m inisztertől.
megye közönségéhez nyújtandók be.
vagy honvéd orvostudor állal szabályszerüleg
kiállított orvosi bizonyítvány (N—26. szolgálati
HIRDETÉSEK.
4. A felvételi vizsga.
könyv);
A felvételre kijelölt pályázók az adományo- |
d) az 1903/1904-iki egész évi és az 1904/1905iki tanév 1-ső feléről szóló iskolai bizonyitvánz;* zott alapítványi helyén csakis abban az esetben |
e) a beoltási igazolvány (de csak azon eset vétetnek fel, ha a felvételi vizsgálatot sikerrel I
ben, ha a himlőoltás a katonai orvosi bizonyit- kiállják.
Mielőtt a pályázók a felvételi vizsgát letennék, í
ányban nincsen igazolva);
f) a pályázó ifjú ajánlatos erkölcsi magavi a hadapródiskola orvosa által megvizsgáltatnak s ]
se le té rő l szóló és a tartózkodási hely közigazga az alkalmatlanoknak találtak vizsgára nem bo- j
zá logk ölc s ön -i ntéze tébe n
tási vagy rendőri hatósága által kiállított külön csátlatnak.
Selmecbányán
bizonyítvány (de csak azon esetben, ha pályázó
S minthogy ezek szerint a felvételre kijelölt
erkölcsi minősilvénye az iskolai bizonyítványban pályázók felvétele biztos kilátásba nem helyezhető
a lejárt és ki nem válto tt vagy meg nem
nem foglaltatnék, vagy ha a hadapród-iskolába a szülők gondoskodjanak, hogy fiaik a polgári
hosszabbított
való belépése nem közvetlenül valamely nyilvános, tanintézetekbe, tanulmányaik folytathatása céljá
vagy nyilvánossági joggal felruházott iskolából ból, kellő időben beirattassanak. Tekintettel arra
történik);
hogy a cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród
g) a szülök vagyoni viszonyait és jövedelmi iskolákban a tanév később kezdődik, mint a pol
m elye k k ö zö tt v a n :
forrásait hitelesen kimutató hatósági bizonyítvány gári iskolákban, a vallás- és közoktatásügyi miékszer, ágy-, fehér- és ruhanemű,
melyben egyszersmind a pályázó ifjú testvéreinek niszier ur elrendelte, hogy azon tanulók, kik a
száma, neme és életkora feltüntetendő, ha a csa cs. és kir. hadapród-iskolákba leendő felvételért fegyver, kard, rajzszerek és egyéb
ingóságok
ládi értesítő külön nem mellékeltetnék.
folyamodtak, felvételük eldőlléig, vaayis szeptem
Ha a pályázó ifjúnak atyja a hadsereg (ha ber 20-ig felvételi (beiratási) és tandíj fizetése f. é. m á ju s hó 9 -é n d. e. 9 ó r a k o r
ditengerészet) vagy a m. kir. honvédség tartalé uélkül látogatják és rendelkezése és vezetése alatt
az iparhatósági kiküldött jelenlétében nyilvános
kában, esetleg szplgálaton kívüli viszonyban álló álló középiskolákban, valamint az állami és köz
árverés útján fognak eladatni.
tiszt volna, ebbeli minősége a pályázati kérvény ségi polgári faiskolákban a leckéket. A vallás- és
ben felemlítendő és kinevezési okmánynyal iga közoktatásügyi miniszter ur egyúttal felszólította Az érdekelteknek jogában áll zálogaikat az ár
verést megelőző napig kiváltani vagy meghoseaz egyházi főhatóságokat is, hogy ezen kedvez
zolandó.
szabbítani.
A beérkező folyamodványokhoz mellékelt ményt a főhatóságuk alatt álló középiskolákra
Selmecbánya, 1905. április hó 22.
bizonyítványok átvizsgál látván, felvételre első sor szintén terjesszék ki.
ban azok az igényjogosult pályázók fognak legfel
Horvát-Szlavonországokra nézve azonban e j
sőbb helyen javaslatba hozatni, akik tanulmányi tekintetben a bán ur oly módon intézkedett, hogy ’
osztályzataik szerint legjobban vannak képesítve. a tandíjfizetés mellett ott már beiratkozott azon
A képességi fokozat, szerint első sorban ki tanulók szüleinek, kik a cs. és kir. hadapródisko
használja a régóta bevált és jó izű
jelölt pályázókon kiviil, a betöltendő helyek aránya lákba fölvétetlek, a már lefizetett tandíj, felvételi |
szerint, néhányan másod sorban is fognak kije dij és egyéhb járulékok visszafizettessenek.
„ K e is e r-fé le
löltetni oly célból, hogy az első helyeken kijelölt
A felvételi vizsga a hadapród-iskolák 1. év
de a felvételi vizsgát ki nem állott, vagy testileg folyamába való belépésnél a következő tantárgyakra
c u k o rk á k a t
alkalmatlanoknak talált pályázók helyet pótlólag terjed ki:
w> 7 | | \ közjegyzőileg hitelesített
felvételi vizsgára bocsáttassanak és ennek sikere
okirat eléggé bizonyítja,
Német nyelv, számtan és betüszámlan, mér
esetében felvétessenek.
mennyire beválnak és biztos si
tan, földrajz, történelem, természetrajz, természet
Hiányosan felszerelt, folyamodványok nem
kerrel halnak ezek a cukorkák
tan és vegytan, továbbá a budapesti, pozsonyi,
rekedtség, hu ru t és elnyálkosofognak figyelemre méltallni.
kassai, temesvári és nagyszebeni gyalogsági had
dás ellen
(J.j T a n d íj fizetéses helyekre.*
apródiskolákban, valamint a lovassági és a trais- 1
Ha hasonlói kínálnak utasítsuk
vissza
és
óvakodjunk
hamisítások
kircheni
tüzérségi
hadapródiskolák
magyar
párhu
A cs. és kir. közös hadseregbeli hadapródtól. Csak,,három fenyő" valódi védiskoláka tandijfizetéses helyekre vaió_felvétel tár- zamos osztályaiban a magyar nyelv, végre a Jjájegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér.

Árverési hirdetés.

Lichter Adolf

ZÁLOGOK

IELL-CAUÁIELL“

Raktár •

a) A folyó tnnév végén nyert iskolai bizonyítványt, n
b'svHieli vizsgához beidézett pályázók, a fölvételi vizsgát inoga7, j ||(.tö liodapród-iskolu parancsnokságának beírni•mii tai toznak.

*) A fölvételi föltételek külön lenyomatai a os kir.
állftninyoindiUmn Wionbon, továbbit Sóidéi L. W.és fia wied
udvari könyv kereskedőnél és d i l i budapesti köny vúrusitóbi- ,
zományában kaphatók s a hadapriskóláknál is megszerezhetők, j

Márkus M.
cukrászata N c l l l i c c l i i t l i y á l i
Deák-b'eronc-utea 7./I. saját ház

.. .. Alaplttatol 1030.......

1905. április 23.

S K L ME c R A N V A I Hl R A D Ó

B o r

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
közhírré teszi, hogy Selmec- és Rélabánya város
végrehajtatónak Spilzer Samu végrehajt, szenvedő
elleni 022 K 29 f tökekr.velelés és jár. iránti
végrehajtási ügyében a selmeeb. kir. járásbíróság
területén levő Spitzer Samu. Spitzer Aranka.
Spitzer Vilma, Spitzer (ivula és Spitzer Róbert
tulajdonául bejegyzett a selmeeb. 10(32. tlkvb. a.
+ 2491. hisz. 277. népösz. sz. ház és kertre
Hodrusbányán ezennel adószerint 3010 K-ban
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az
1905. évi május hó 15-ik napján d. e. 10
órakor a hodrusbánvai rendőrbiztos hivatalos
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
becsárának 1000-át készpénzben vagy az 1SS 1
évi RX. l.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mitolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333.
sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. $-ában
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni avagy az 1881. IX l.-e. 170 ij-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Selmecbányán, 1906. évi április hó 7-ik
napján.
Liha, kir. jbiró.
iu
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I ^ ^ COOK & JOHNSON
A jelenkor legtöb b í s le g b iz to sa b b s z e r e , n a g y sze rű h a tá ssa l és
azonnal c silla p ítja a fá jd a lm a t.
Kapható Oszlrák-Masyar monar
chia minden gyógyszertáraiban.
1 drl>. boritokban 20 1111ó r, '■ darab
kartonban 1 k o r o n a , portai küldés esetén -'•> lillérrel ti.bb.
/• ’«• ' •
Magyarorstmj n t t t r , : Török J ó z s e f gyógyszertára B u da p est, VI., K iralyUtca 12. — Aőiponti raktár Mngyarorfiaij-Au.\ilnu n ss're: „A sz a m a r itá n u sh o z" , Grác.

lbá

h ű s ír é i r a ,

A húsvéti Ünnepek alkalm ából van
szerencséin ti nagyérdem ű közönségnek el
ismert kitűnő minőségű tisztán k ezelt asztali-,
pecsenye és valódi hegyaljai boraimat ajánlani.
Ú gyszintén
raktáron
tartok
ó szi/vóriumot, borókaszeszt,
kis eladásban is a lehető legolcsóbb
árakon.
(iyogyborok (ti. ni. h egyaljai görög és
spanyol ) minden mértékben szintén raktáron
vannak betegek valamint gyógyuló félben
levők részére. — K érve sí n é. közönség
szives pártfogását.

azonnal ehető vagy fö/ni való 10s, pörkölt bőrű s/ulonn é,
olBÖrondii zsírnak Ulti, sós feltör vastag 13U. vekon.v !! •
füstölt vastag 140, vékony 152 debreceni paprikás szalonna
200, pácolt fogú agy más füstölt paprikás szalonna 200 pácolt
sovány szalonna nélküli sonka, kariuonádli, oldalas Iliit lillcr.
A fünii áruk szállító lovolo és osontagolása ingyen Elsőrendű
házi /sir Mii hozzá szcloneék: f> kgros 110, 10 kgres 1 in.
2f> kgros 2.80: az árak fíliérokbon értendők. Áruim árai,
melyek gyakran változók e hülyén minden számban h o ll>úsy. cint alatt találhatók. Szállítja: I U K T A k kiviteli
üzlete Nyíregyháza.

F i g y e l ő i m

Megbízh ató l e g j o b b minő sé gű
h írn eve s valódi szepességi •

K iváló tisztelettel

lenvászon és
dam ászt árú

f I'in te rn te in B e r n á t
bérlő.

minden

SzélhajtóGöi'cscsillílpitó

j

nagjyobb
kapható.

üzletben

A késm árki g y á r bejegyzett védjegye:

Hódepe-csöppek.
Kivagy gerjesztő emésztést segítő háziszer.
Egy üveg ára 1 kor. Két üvegnél kevesebbet
(2-50 K utánvéttel) nem küldünk.
Kapható: E i t t n e p G y u l a gyógy
szertárában Gloggnitz (Alsó-Auszlria.)

yÉ

&

K é s m á r k i g y á r tm á n y c s a k az , m ely
ezen v é d je g y g y e i

*c H r z i p s t ^

i

a

v a n e llá tv a .

i a i ». x i ér I

Nincs többé iszákosság!
K í v á n a t r a b á r k in e k b é r m e n te s e n k ü ld ü n k e g y c s o m a g C o z a p o rt

MÁRKUS
.. C U K H A S Z A T A

K ávé, t e a , é te l v a g y szeszos i ta lb a n e g y f o rm á n a d h a tó a z ivó t u d t a n é lk ü l.

..

SELMECBÁNYÁN

-__

DEÁK FERENC-UTCA 7 1., SAIÁT HÁZ

FELVETETNEK
E LAP KIADÓ-

( A L A P 1 T T A T O T T 1 8 3 0 .)

C s ,

Ajánlja a nagyérdemű közönségnek dúsan fel
szerelt raktárát, h ú s v é ti to já s o k b a n és p i
p e r é k b e n , jutányos árak mollett. valamint
kéri szives megrendeléseit a k e d v e lt k a l á 
c s o k r a a z ü n n e p e k re .

„

A Főzápor l<:ibbel ér, mint a vifiig minden szóbeszéd' 1 a tartózkodásról
mert csőd;i h a tá s a ellenszenve se te!szí az iszákosnak a szeszes italt, A Coza
olv csemb'sen es biztosan hat, bog
egyaránt. az ivón;ük India nélkül nK ih a tja e s az ill e tő m é i
mi okozta javulásiit.
Nem régiben egy fialni asszony nekünk körülbelül a leövetkezőt mesélte:
„lg en én is> használtam ezt a remek szert a férjei.n tudta nélkül és
hála Isten teljesen segített rajta. Jó férj volt józan állapotban, de sajnos,
majd mindig részeg volt. Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés,
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem
volna el másoknak V Netn csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot
saját maga okképen irányítsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalo
tává tudja varázsolni V“
Cozn a családok ezreit l.ékítette ki isméi, sok ezer férfit a szégyen és
becstelenségtől megmenten, kik később józan polgárok és ügyes üzletem
berek lettek. Temérdek fiatal embert a jó útra, és szerencséjéhez segített
és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják egy
próba adagot dij és költségmentesén kiild, hogy igy bárki is meggyőződ
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan

COZA INSTITUTE (Dpt. 171.), 71, High Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér levelező-lapok 10 fillérre bénnentesilemluk •
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Első os. es kir. osztrák-magyar kizárólag szál, víkarmoniei

iloízaí-iesül

í] l!

KR O N STEIN EH KÁROLY
. BÉCS, III. Haupstr.

120 .

saját házában.

Kronsteiner-féle
uj zománc.

Homlokzat-festékre

hatósáp;.

védve.

otM-n különböző minta, vízzel keverhető, mosható, vihannontos, tűzálló, zománcozott, csak egy
szerű mázolás. Jobb, mint az olajfesték. Evek során szállítja es. es kir. uradalmak, katona- és
••ivilinlézötégnek. \:i.vutaknak sth. M inden r é s z t v e t t k iá llítá s o n első d íjja l ju t a l m a z v a .
Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák
hoz stb. -•> inindi-ri 1i*l»* más tárgyhoz. Egy n é g y z e tm é te r á r a 5 fillé r. Meglepő eredmény.
H O M L O K Z A T - E E S T É K vilumiiontcs, més/.brn oldható. -l!i m inta olíjfőstékkel azonos Kg. ja
24 f illé rtő l följebb.

Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus

I jelenleg- a legjobb term észetes gyomor-, bél- és vértfsztitó, mint
ivó k ú ra a K a r l s b l l r i i i s M a r i e n b n d i gyógymód meg
lepően gyors és sik eres helyettesitője. — Az első m a g y a r á s v á n y v íz , a m e ly b e n RÁDIUM f e d e z t e te tt fel. Gyógyei»eje rendkívüli. — K apható: g y ó g y s z e r tá r a k b a n és Ernszt Zsigmond fliszerkereskedőnél kis és nagy Üregben.
Főszétkllldés a fo n ú stu lajd o n o s:

Schmidthauer Lajos

gyógyszerésznél

Komáromban.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905

