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Választási mozgalmak. i
Közöltük a múlt számunkban, hogy a selmeczi ! 

szabadelvű párt egy része Farbaky István volt ország- j 
gyűlési képviselőnkkel szemben báró Fejérváry Géza , 
honvédelmi ministert óhajtotta felléptéim. E czélból 1 
egy értekezlet is tartatott, melynek kebeléből 51 vá- ' 
lasztó aláírásával sürgöny intéztetek Fejérváry Géza ■ 
báróhoz.

E sürgönyre a következő távirati válasz ér- ■ 
kezelt: (

„A selmeczbányai szabadelvű párt számos vá- ! 
asztói nevében felajánlott képviselői jelöltségért fogadja ; 
és kérem tolmácsolja őszinte és hálás köszönetemet; : 
bármennyire lekötelez is az irántam tanúsított meg- | 
tisztelő bizalmuk, kérnem kell jelöltségemtől ellekin- 1 
teni, mert ha egyáltalán fellépni szándékoznék régebbi I 
ajánlatot kellene elfogadnom.

„Báró F ej é r v á r y Géz a“ i
Fejérváry Géza báró tehát a jelöltséget el nem ! 

fogadta és igy a szabadelvű párt egy részében meg
indult mozgalom véget érhetett volna. Ámde sokan 
nem akarták annyiban hagyni a dolgot és más jelöl
tet kerestek.

így — mint halljuk — Tisza Istvánt és Perczel 
Dezsőt is fel akarták léptetni, mely czélból Podma- ! 
niczky Frigyes báróhoz táviratot is intéztek, azonban ! 
a felkértek közül Farbaky Istvánnal szemben egyik ' 
sem volt hajlandó a jelöltséget elfogadni.

Ekkor igen számosán felkeresték Krausz Kálmán 
főkapitányunkat és a képviselői jelötséget neki aján
lották fel.

Mi nem régiben, a név elhallgatásával közöltük, 
hogy „egy népszerű emberünket akarják fellépletni,

Az akadémikus deákéletből.
Irta: (Zivuska Jenő E.)

Audiat!
Placeat domine! ?
Amice hozza be csizmámat ! — és amice 

Holló, avagy Varjú bevitte a prókátor úr láb
belijét, még hozzá alázatos jó reggelt is kívánt 
a domine spectabilisnak, s horrendum dictu nem 
esett le az arany gyűrű az ujjúról, mivelhogy 
clősször nem volt arany gyűrűje, s másodszor, 
ha lett volna is, le kellett volna tennie. Ezen 
disciplina daczára lett a jurátusból fiskális, al
ispán, legátus, iudex curiae — szóval ember a 
maga talpán.

SŐt a régi rósz világban, mikor nagy tö
rök, németjárás verte szegény Magyarországot, 
a sárga lefentyűs, tóbákszin dókás író deák 
amolyan nélkülözhetlen koloncz vala jó főuraink 
udvarában, a ki az Íves vártorony egyik szobá
jában fagygyú gyertya fénye mellett rótta egy
más mellé az uraktól lenézett betűket, s a míg 
irt, irdogált, egyet-egyet sóhajtott, közbe közbe 
megigazítván az ösztövér gyertya lángját a 
koppantóval. Talán árva sorsát, urai pártosko
dását, vagy a szegény haza búbánatát csele
kedte meg négyes alexandrinusokban? Nem 
irigylendő helyzetük daczára kivált közülök egy 
egy tisztességesebb ember, hogy többet ne em
lítsek, például néhai Sebők deák: Tinódi és a 
murányvári szépséges asszony pennás embere, 
istenben megboldogult Gyöngyösi István. Talán 
Mikes Kelement is ide Írhatnám.

Látjuk kedves olvasóim, hogy Magyaror
szágon nem igen volt becsülete a tudománynyal 
foglalkozó mesterembereknek, avagy igen is sok 

de hozzá tettük, hogy az illető a jelöltséget csak azon 
esetben fogadná el, ha eddigi országgyűlési képvise
lőnk azt bármily okból el nem fogadná. — Most hát 
megmondhatjuk, hogy e „népszerű emberünk” alatt 
Krausz Kálmán főkapitányunkat értettük, ki már ak
korában a leghatározattabban kijelentette, hogy ő 
mindaddig, mig Farbaky István városunk mandátu
mát megtartani óhajtja a selmeczbányai jelöltséget el 
nem fogadja.

E határozott kijelentését most a nála jártaknak 
újból kinyilvánította azzal azonban-; hogy nagyrabe- 
csülve azon személye iránt tanúsított és rá nézve 
megtisztelő bizalmat, mellyel a választók nagy része 
iránta viselkedik igenis reflektál a jövőre nézve Sel
meczbánya város képviselői mandátumára, de Farbaky 
I s t v á n n al szemben a képviselői jelöltséget el nem 
fogadja. Ha azonban a jövő esélyei azt hoznák ma
gukkal, hogy eddigi képviselőnk bármily okból fel 
nem lépne, ez esetben a képviselői jelöltséget örömest 
el fogja fogadni.

A Farbaky István jelölésével elégedetlen szabad
elvű párttöredék még más jelöltök után is nézett, de 
úgy látszik eddig sikertelenül.

Ez alatt a Farbaky párt kompakt megalakulására 
nézve mindent elkövetett. Különben az ideiglenes bi
zottság által egybe hívott alakuló pártgyűlésről, vala- 
laminl eddigi képviselőnk beszámolójáról és program
beszédjéről a következőkben számolunk be:

A városi vigadó nagy termét már vasárnap d. u. 3 óra 
előtt tekintélyes számú választó polgárság töltötte meg. 
Mint kívül az épületen, úgy belül is a teremben nem
zeti lobogó lengett. Feltűnő volt az, hogy az egybe
gyűltek között nagyon kevés iparosi lehetett látni. A 
karzaton hölgyeket is vettünk észre, mi újabb bizony

volt, csakhogy a magyar ember nem szerette 
sem a tudást, sem annak fiatal művelőit különös 
ornatussal körül venni, hanem inkább olynemü 
kicsinyléssel beszélt velük, melynek aranyos 
humora csak növelte az ifjú, aczélos lélek tö- 
rekvési vágyát. A magyar diák alakja milyen 
gyengéd vonásokkal, jóizii tréfákkal van népünk 
lelkében karakterizálva. A diák, a csintalan, a 
lányokért élő, haló, garaboncziás, a furfangos, 
a jószivű, a bolondos — diák.

Alföldi, debreczeni származású vagyok, a 
ki közvetlen benyomások alapján vonhattam 
következtetést szülőföldem polgárainak maga
tartásából a tanuló ifjúságot illetőleg. A diák 
nem egyébb, mint diák. Nem vágyik többre, 
mint a mennyi, hiszen elég ember ő a maga 
stallumában is, a ki nem ostoba gőg által lené
zett és nagyobb feltűnésre ösztönzött egyén, de 
a nép szerető lelkének szeretett alakja, -— a 
ki önérzetes szerénységgel tud magának annyi 
becsülést szerezni, hogy köszöntését tisz
tes kalapé in eléssel fogadja m i n d e n k i 
é s m é 11 a t j a őtismereté r e, b a r á t s á g á r a. 
E mellett a lakosság jó kedvének, bánatának 
hű osztályosa.

A temetéseknél rendesen manapság is fun- 
gál a százötven évekkel ennekelötte alapittatott 
főiskolai kántus, s nem régiben még a lakodal
mak és disznótorok rendes közreműködője is 
volt, — lévén ismeretes jó hangjáról, mely 
mellett azonban a toroknak és gyomornak izmai 
sem valának kifejletlen állapotban

A mit megkap az egyén, azt százszorosán 
kapja meg a főiskolai hallgatóság, mint testü
let. Ha a kollégium énekkara zászlója alatt 
kivonul, nem sok ember hagyja fején a kala
pot, úgy gondolkodván a tisztes polgár, hogyha 
egymást köszöntjük, azt hiszem nem szégyen

sága annak, hogy a női nem sem idegenkedik a poli
tikától. — A pártgyülés megnyitása előtt közvetlenül 
PauerJ. ak. titkár egy terjedelmes tollbokrétával jelent 
meg, mely csakhamar szétoszlottá jelenvoltak között. 
Fölösleges megjegyeznünk, hogy e bokréta a kormápj^Pft'1 AÁk 
párti jelvény — a fehér toll, számos példányaiból ál
lott, melyek mellett a zöld levél az „Éljen Farbaky 
István !“ felírást tüntette föl. Az elnöki asztalnál Dr. 
Stuller Gyula ideiglenes bizottsági elnök, Jezsovits 
Károly alelnök és Dr. Goldstücker Márk jegyző foglalt 
helyet. — A gyűlést Dr. Stuller Gyula nyitotta meg 
alábbi szavakkal:

Tisztelt polgártársak!
Az országban megindult választási mozgalmakról, 

Selmecz- és Bélabánya szab. kir. városok közönsége 
is tudomást vett és ez okból e város polgárságának 
legelőkelőbb és legmérvadóbb köréből számra 60, f. 
hó 3-án értekezletre gyűlt össze, mely értekezlet egy
hangú lelkesedéssel kimondta, hogy a következő or
szággyűlési cyklusra képviselőnek ismét csak nagysá
gos Farbaky István, főbányatanácsos, volt or
szággyűlési képviselőjét jelöli; mert politikai né
zetével egyetért, azt magáénak vallja; mert megvan 
győződve, hogy a haza és városunk érdekéi lankadat
lan buzgalommal szolgálta; mert azon reményben él, 
hogy a bizalom, melyet kezébe letesz, csak fokozni 
fogja ama nemes és buzgó törekvést, mely a szabad- 
elvüség zászlaja alatt a haza érdekeit diadalra juttatja.

Ezen szükebb körű értekezlet egy 16 tagból álló 
bizottságot, élén az elnök, alelnök és jegyzővel bízott 
meg ideiglenesen az első teendők végzésével.

Ezen ideiglenes végrehajtó bizottság hívta össze 
a mai pártgyülést, hogy eddigi működéséről beszámol
jon. mely abban áll :

fiainkat sem avval megtisztelni, — hiszen mi 
oktattuk őket emberségre. A hallgatókat hiva
talos leirataiban, hirdetéseiben mindig „nemes11 
nek, a theológusokat emellett „ti sztélé tes“- 
nek czimezi az akadémiai hatóság.

Mindezeket azonban csupán bevezetőképen 
akartam ide igtatni, mint czikkemnek fejiratát, 
hogy némi párhuzamot vonhassunk a typíkus 
magyar egyetemi élet és a mi, a selmeczi aka
démia hallgatóinak jelenlegi állapota között.

A különbséget eléggé feltünteti azon egyet
len körülmény, hogy amaz minden izében ma
gyar, emez a német szellem haldokló epingónja. 
Nagy a különbség a magyar és német felfogás 
között a tudomány székhelyeit, a főiskolákat 
illetőleg. Magasabb szempontokból nem óhajtok 
képeket felvenni, csupán az egyetemi hallgatók 
társadalmi állását körvonalazom pár szóval.

Nálunk,- bár ezen magatartás a századvégi 
nyegleségek közepeit kihaló félben van, — az 
öntudatos szerénység volt domináló a felsőbb 
tanulók viseletében, addig a német egyetemek 
hallgatói urak kedvteléseiben élik napjaikat, 
a mely uraság durva Ötletek, szokások által 
tart igényt e czimre. Hogy egymást asztal alá 
igyák, a kis egyetem, városok éjjeli csöndjét 
felzavarják, csengőket kitépjenek, sáros csizmá
ikat a korcsma asztalra felrakják, a philiszter 
feleségét elszeressék, arezukat schlagervágások- 
kal eléktelenitsék, s mindenekfelett istenítsék 
a fiatalság gyönyöreit: a féktelenséget, — ez 
mind elég vastag durvaság, hanem épen ez az, 
a mi a németeknek tetszik, sőt a nemzeti szel
lem dédelgetett szülöttjének tekintik. De gusti- 
bus non est disputandum.

De nem kell oly messzire mennünk, ked
ves volt az Magyarország egy kis városkájában 
is — Selmeczen. Hiszen nem is volt abban
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Hogy nagys. Farbaky István főbányatanácsos volt 
országgyűlési képviselő urat átiratban értesítette a f. 
hó 3-án megtartott szükebb körű értekezlet határoza
táról, és egyúttal fölkérte őt, hogy ezen ideiglenes vég
rehajtó bizottság elnökéhez intézendő válaszában nyi
latkozzék meg, hogy váljon hajlandó-e elfogadni, Sel- 
mecz és Bélabánya szabad kir. városok szabadelvű 
választó polgárai részéről képviselővé jelölését a meg
alakulandó országgyűlési cyklusra ? Ezen átiratunkra 
az érdemleges válasz már meg is érkezett, fölkérem 
Dr. Goldstücker Márk jegyző urat, legyen szives azt 
fölolvasni.

Az elnök felszólítására Dr. Goldstücker Márk 
jegyző felovassa Farbaky István, képviselőjelölt vála
szát, melyben az a jelöltséget elfogadja. Az igenlő vá
laszt a gyűlés éljenzéssel fogadta.

Dr. Stuller Gyula elnök ezután az eddigi bizott
ság iránt nyilvánított bizalomért köszönetét mondván 
az állandó végrehajtó bizottság megválasztását indít
ványozza, s e választás vezetésével, Hull J. minist, ta
nácsos bízatott meg egyhangúlag. Hűltl József, min. 
tanácsos azután azon indítványát terjeszti a gyűlés 
elé, hogy állandó végrehajtó bizottságul is az eddig 
bizottság választassák meg, mely indítványa általános 
éljenzéssel el is lett fogadva. Dr. Stuller Gyula erre 
újra elfoglalja az elnöki széket, mire a jegyző, Dr. 
Goldstücker Márk felolvassa a bizottság névsorát. En
nek végeztével, az elnök indítványára, küldöttség ala
kult, mely Hűlt! József miniszt. tanácsos vezetése alatt 
a jelölt Farbaky István, főbányatanácsos s eddigi orsz. 
gyűl, képviselőért volt menendő, felkérve őt a beszá
moló, s mint uj jelölt, a programmbeszéd megtartására. 
A küldöttség 8 hintón nyomban el is indult, mire az 
elnök a gyűlést, a jelölt megérkeztéig felfüggesztette. 
Alig telt el negyedóra, midőn a hintók robogása a 
vártak megérkezését jelzé. A terembe lépő jelöltet, 
Farbaky Istvánt általános éljenzés fogadta s kisérte 
helyéig hol az elnöki asztalnál, Dr. Stuller Gyula őt 
alábbi szép, lendületes beszéddel üdvözölte:

Nagyságos főbányatanácsos ur!
Mélyen tisztelt polgártárs!
Ezen ősbányaváros regényes hegyek és bérczekből 

övezett falai közé is eljutott a hir, mely az ország
gyűlést föloszlatta, s mely az új képviselőválasztást a 
legközelebbi napokra helyezi kilátásba.

E hírre összejöttünk mi is Selmecz és Bélabánya 
szab. kir. városok szabadelvű választó polgárai, hogy 
az uj országgyűlésre megválasztandó képviselőnknek 
jelölésére nézve, egymás véleményét meghallgassuk.

Örömmel vettem át a tolmács szerepét, hogy 
ezen város, itt jelenlévő, legelőkelőbb és legmérvadóbb 
polgárainak egyhangú lelkesedéssel hozott határozatát 
veled közöljem, mely abban nyilvánul, hogy téged 
nagyságos Uram fölkérjünk, miszerint a legközelebbi 
országyülési cykluson, szabadelvüpárti programmunk- 
kal, minket képviselni szíveskedjél,

semmi nagy baj, ha a stúdiók német stylusban 
uraskodtak is, mert hát a korcsmáros, a szabó, 
a suszter az akadémikus urak könnyelműsége 
ellen soha nem emelt panaszt. Bizony garázda 
nép volt, — mond a kávés nénikék meséje, — 
de az úri tempót azért az unalomig értették. 
A betört ablakot be lehetett ragasztani öt fo
rinttal, a betört fejet pedig huszonöttel. Notan- 
dem igy volt, régen volt.

Hanem forgott az idő kereke, s a német 
studentből lett magyar diák, a ki ugyan nem 
akarja kisebbnek érezni amannál magát, de hát a 
Krisztus többet nem az ő barátja: lévén a pénz 
a Krisztus. Ha pedig pénz nincsen, ugyan mi
csoda bolond hiszi el valakinek, hogy ur, ha 
még olyan arany czimer ragyog is a gallérján? 
A mióta laposabb az akadémikus erszénye, azóta 
önérzetesek lettek a korcsmárosok, szabók, s 
az úr czime: akadémiai ifjú lett. Valahára 
otthon vagyunk, tulajdonképen itt kellett volna 
kezdeni.

Ne gondolja azt kedves olvasó, miszerint 
én palinódiákat akarnék Írni a dicső kreditvilág 
letüntéről, oh korántsem hiszen az üzletvilág 
magaviseleté a dolgok észszerű következése, 
csak azon sajnálatos tényt akarom jelezni, hogy 
a selmeczi társadalom az akadémia jelenlegi 
hallgatóit a múlttal való összehasonlítás alapján 
kevesebbnek tartja, a mi, s bárha reprezentálni 
kellett valaha, a város nem pirúlt egyszer sem 
miattunk, mégis úgy beszélnek maguk között 
felőlünk élemedett és tisztes emberek, mint a 
kik csak levegőverdesésre alkalmasak.

Ne tessenek engem félreérteni. Igen jól 
érzem én Selmeczen magamat és úgy érzi 
talán más százötven kollégám is, de kellemet
lenül hat reám az a faktum, hogy a városi 
müveit közönség sem az arra érdemes egyénnek,

Azt gondolnánk, hogy e város békés polgárságát 
a képviselőválasztás fontos politikai mozgalma nem is 
érdekelheti, miután alig van itt számbavehető nézet el
térés, annál kevésbbé pártküzdelem vagy párttusa;... 
és mégis talán egy választókerület sem várja és óhajt
ja tisztább meggyőződéssel ezen országos politikai 
aktus helyes és méltó megoldását, mint épen Selmecz 
és Bélabánya szab, kir városok hazafias közönsége, . . 
mely az adott viszonyok között konservativ állást 
foglalva, egy czélt lát csak maga előtt: nagynak és 
boldognak megalkotva látni azt a hazát, melyet őse
ink lépésről lépésre, vérükkel áztatva elfoglaltak, 
melynek minden talpalatnyi földjét magunkénak valljuk 
melynek föllendülése és fölvirágzása mindnyájunk 
szivét hazafias örömmel tölti el.

Minden jóravaló és lelkes hazafi szivében kell, 
hogy gyökeret verjen a teljes függetlenség és önállóság 
magasztos eszméje; és mégis tekintve azon rohamos 

; fejlődést, melyet minden téren elértünk, boldognak 
j mondhatjuk magunkat, boldognak mondom, mert 
i talán álmainkban sem kívánhatnánk akár a tudomány, 
I a művészet, vagy az ipar terén fokozottabb fejlődést, 

mint a mennyit az utolsó évtizedekben, kormányaink 
i bölcs és jóakaratu támogatása és vezetése alatt elért 

ez ország. Egész bizalommal és megnyugvással kisérte 
e város közönsége a múlt országgyűlési cyklusban a 
szabadelvű párt és a magas kormány működését és 
jövőre is e párt hívének vallja, magát.

i Nagyságos főbányatanácsos úr, mélyen tisztelt 
polgártárs !

Ha valakit teljes bizalmunkkal tisztelünk meg és 
az a valaki minket szeret, sorsunkat, jövőnket szivén 
hordja, ez esetben mi tőle nem kérünk, ő magától 
ad; vele szemben nincs helye, hogy rámutassunk 
bajainkra, lokális miseriánkra, épen a beléhelyezett 
bizalomnál fogva ismerni kell neki szükségleteinket, 
óhajainkat.

Úgy tekintünk téged mélyen tisztelt polgártárs, 
mint e város legbuzgóbb és legtevékenyebb polgárát, 
mint ki annyi évi tapasztalataid után, — melyeket a 
város polgársága körében gyüjtöttél — biztosan tudni 
fogod, mennyi mindenre lenne szükségünk, hogy e 
szabad királyi városnak léte hosszú időre biztosítva 
legyen : hogy azon kulturális missionak, melyet topo
gráfiái fekvésünknél fogva, a magyar társadalomtól át
vettünk, csak részben is megfelelhessünk. — Azon 
édes reményben élünk, hogy ott, a hol városunk érde
keit képviselni kell, vagy a hol a jövőnk biztosítása 
szempontjából kezdeményezett munka energikusabb 
mozgalomra szobit fel, mindég sziveseir állasz e város 
közönségének, e lelkes kis csapatnak élére, hogy igaz
ságos és méltányos óhajainkat diadalra juttasd.

í És most nagyságos Uram, mélyen tisztelt pol
gártárs !

Vedd szívesen az itt összejött polgártársaid ke- 
í zéből, az új országgyűlési cyklusra a képviselő jelölést

í sem az egész akadémiát hallgató testületnek 
I nem adja meg komolyan azt, a mit adnia 

ugyan semmi kötelesség, csupán szemernyi 
tapintat parancsol. Vagyis nincs annyi becsü
lésünk, a mennyit egy főiskolai tanuló ifjúság 
dekóruma megkövetel. Exempla docent, — hadd 
említsek meg kettőt. Az egyik testületi sze
münk lehűtése, a másik az egyén negligálása. 
Lássuk sorban őket.

Olyan fénynyel, annyi költséggel és lel
kesedéssel sehol meg nem ülik Magyarországon 
nemzetünk ünnepnapjait, — például október 
hatodikát, márczius 15-ikét, Kossuth apánk 
halála napját, mint akadémiánkon. Daczára, 
hogy az ifj. kör évente legalább 150 forintot 
ád külső diszelgésekre annak daczára, hogy 
legjobbat és szebbet igyekezünk mind szellemi, 
mind dekoratio dolgokban reprodukálni, — 
a selmeczi közönség kilencztizedrésze, visz- 
szahúzódik, s hagyja a bolond fiatalságot 
a maga szakálára (ha van) - levegőt verdesni. 
Tessék megnézni, hogy hol van márczius 15-én 
a város egy épületén is zászlódisz, kivévén az 
akadémikus kör, a lyceum épületét? Tessék 
megnézni, hogy néhány lelkes hölgy kivételével 
a kik a közelben eső házak ablakait foglalják 
el, kik töltik be márczius 15-e délután a szent- 
Háromság terét az ifjúság ünnepén ? Szegény 
munkás nép, a ki előtt ugyan meghajlunk, de 
ezen pillanatban, ez ünnepély alkalmával 
csupán kíváncsiságnak rójjuk fel jelenlétét 
mivel ő a mi beszédünket nem érti, sem mi 
az övét. Oh! ha legalább neki tudnánk be
szélni! Hol van a felső piaczról a városi, az 
akadémiai hatóság képviselője, hol marad a 
bányaigazgatóság, az úri és polgári kaszinó és 
minden néven nevezendő testület ezen a kor
mány által is megülni rendelt ünnepen? Én

egész bizalommal és szeretettel nyújtjuk azt át neked.
Végre engedd mélyen tisztelt polgártárs, hogy 

szivünk ama leghőbb óhajának adjak a magam és 
polgártársaim nevében kifejezést, hogy legkitűnőbb 
szakképzettségedet, nemes és buzgó törekvésedet a 
haza és e város érdekében kellő eredménnyel értéke
sítsd, s hogy ezt elérhesd jó sorsod a legjobb 
egészséggel és akaraterővel áldjon meg ! . . .

A Dr. Stuller Gyula szavaira felharsogó éljenzés 
csillapultával Farbaky István, a jelölt, ragadta meg a 
szót, elején nyugodtan, később mindinkább melegeb- 

i ben, többször felriadó éljenzésektől félben szakittatva. 
Beszámolt négy és fél évi képviselői működéséről, s e 
beszámolóban van foglalva nagyrészt jövőbeli prog- 

! rammja is; az egy óránál tovább tartó beszédet, mely 
' rögtönözve volt, gyorsírónk Králik Samu első éves 
! vaskohász gyorsírói jegyzései alapján alábbiban közöljük :

Mélyen tisztelt választó közönség !
Az első szó a melyet Önökhöz intézek, a hála 

és a köszönetnek nyilvánítása azon szives fogadtatásért 
a melyben engem részesíteni szíveskedtek; azokért a 
meleg szavakért, a melyeket a végrehajtó bizottság el
nöke, Nagyságos Dr. Stuller Gyula úr ol baráti ér
zelemmel terjesztett itten elő. (Éljenzés.) Megtisztelő 
meghívásuk folytán megjelentem itten Önök előtt, 
Selmecz és Bélabánya szab. kir. városok választóinak 
szabadelvű pártja előtt; megjelentem egyrészt azért, 
hogy számot adjak arról, mennyiben feleltem meg an
nak, a mire vállalkoztam a mandátum átvételénél , 
másrészről pedig azért, hogy tájékoztassam választó- 

I imát az iránt, hogy azon esetben, ha ismét szerencsés 
j lennék ezen választó kerületnek képviselője lenni az 

uj országgyűlésen mily álláspontot fogok elfoglalni. 
(Halljuk !)

Igen tisztelt Uraim ! Négy és féléve annak, 
hogy engem ezen kerület egyhangúlag képviselővé 
választott (Éljenzés!) Nem kerestem ezt a kitüntetést 
de meghajoltam a választó közönség akarata előtt és 
megválva azon tisztes állástól, a melyen egy ember öl- 

i tőn át igyekeztem a hazai bányászati és erdészeti 
szakoktatás érdekeit előmozdítani és ezen városok 
érdekeit is támogatni és előmozdítani, elfogadtam a 
megbizást.

Akkor tisztelt választók, a midőn nekem leg
először felajánlották a mandátumot a midőn meg
választottak s a mandátumot átnyújtották, tették 
ezt lelkes szavak kíséretében, a melyekből kihangzott 
hogy mint a szabadelvű pártnak tagja, annak zászlaja 
alatt rendületlenül maradjak meg a képviselő házban. 
(Éljenzés!) — Azt hiszem Uraim, hogy legjobb meg
győződésemet követtem akkor, a midőn ezen pártnak 
zászlajánál rendületlenül kitartottam; (Éljenzés!) és ha 
még egyszer abban a szerencsében részesülők, hogy 
újból oda jussak, akkor is csak azon zászló alatt küz
dők és maradok.

Ha visszapillantok Uraim, azon 4 és félévi cyk- 

nem merem a városi közönség hazafiságának 
rovására mindezt betudni, csupán azon jellemző 
felfogásból magyarázom meg, a mi irányunkban 
komoly nézetű férfiak lelkében megülepedett. 
Hadd kiabáljon a fiatalság eleg, ha maga hallja. 
Szent igaz, — ne is hivságból vegyük ajkunkra 
a szent érzések nevét, hanem tisztelt uraim 
Cato Cenzorius földre borul akkor, mikor a 
szilaj Grachusok nemes hevében érez izmaiban 
imádott honja jövőjét látja megáldva.

I Mondjuk ez egyszerű tudomásul nem vétel, 
i Ki tartozik az ifjúság utcza sarkokra ragasztott 
i invitációját tudomásul venni ? Senki! Hanem 
[ már az hogy a városi hatóság ezredévi ünne- 
| pére testületileg meghivott akadémikus kör 
' zászlója az ünnepi emelvényt körül özönlők 

tömegében szorongott, hogy a hallgatók össze
ségét képviselő ifjúsági elnök és főtisztviselők 
az őket megillető helyre fel nem hivattak, de 
őket az utcza kövén izzadni, álldogálni hagyták, 
— az csak az én alaptételemből magyaráz
ható ki. Itt a rendezők elfoglaltsága feledé- 
kenysége nem mentség — az nem is lehet. 
Hadd vonuljon ki a tisztelt hallgatóság, 
emeli a diszt, szolgálat a mi a viszontot illeti 
arra egy ifjúsággal szemben csak nem gon
dolunk ?

Hanem hagyjuk a komolykodást, hiszen az 
akadémikushoz úgy sem illik. Utóvégre amit 
eddig mondottam, az panasz számba mehetett, 
de az alábbiakhoz furcsán illenék, ha kotliurus- 
ban, szomorú álarczczal deklamálnám el. — 
Tetszik tudni azért nem akarok komolyan be
szélni, mert akkor tragikus hős volnék, már
pedig a tragoediában az a vicc, hogy a hős ne 
tudja az ő hősködő voltát. Volna jó dolga, ha 
csak úgy jó kedvből hagyná levágni a nyakát. 
Jelenleg szerény énemről van szó, s dicturn
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lusra és emlékezetembe idézem az eseményeket nyíltan 
és nyugodt kedélylyel mondhatom Önök előtt, hogy az 
ország érdekeinek szemmel tartása mellett, mindenkor 
teljes odaadással és buzgalommal igyekeztem ezen 
kerületnek, Selmecz és B labánya városok érdekeit 
támogatni és előmozdítani, sőt ha egyesek is fordul
tak hozzám és ha kívánságaik méltányosok voltak, 
nem zárkóztam el senki előtt sem, hanem ügyüket 
támogattam sikeresen. Minthogy pediglen, t. választó 
közönség, az a meggyőződés volt bennem, hogy a 
képviselő csak akkor képes választó kerülete minden 
legkisebb érdekét felismerni és ezen érdekeket támo
gatni, hogyha a képviselő összeforrott választó kerü
letével : ez indított arra, hogy midőn képviselővé 
választottak, megmaradtam Selmeczbánya városának 
lakója és Önöknek polgártársa; részt vettem ezen 
törvényhatóság közigazgatási, culturális és társadalmi 
életében.

És most Urak, vessünk egy pillantást azon ese
ményekre, a melyekre hivatkoztam első sorban és 
pedig arra, mi történt ezen városok érdekében azon 
idő alatt?

Nemsokára megválasztatásom után felmerült a 
regale bérlet kérdése; jól tudják, hogy ez fontos 
kérdés s emlékezni fognak arra, hogy e tekintetben 
differencziák merültek fel a kormány és városunk között. 
Akkor a város egy küldöttsége keresett fel engemet 
és én vele együtt elmentem egyik helyről a másikra, 
a miniszterhez is és sikerült oly megoldást keresztül 
vinni, a mely az érdekeknek minden irányban meg
felel. (Éljenzés!) Ez a kérdés felmerült későbben is s 
ismét sikerült a bajt elhárítani és tekintettel arra a kö
rülményre, hogy a kormány is belátta, hogy ezzel a 
város közönségét előnytől fosztaná meg, a mely város 
nagyrészt munkásokból áll, rá állott és hozzájárult 
kívánságunkhoz.

Későbben Uraim, illetőleg az első eset után, 
emlékezni fognak, hogy egy nagyon fontos kérdés 
merült fel és pedig az ezüst bányászat ügye. Nem 
akarok itt hosszadalmasan tárgyalni, csak azt akarom 
megemlíteni, hogy a' midőn'az összes országokban, a 
melyek Magyarországot és Ausztriát körülveszik, az 
arany valuta fogadtatott volt el, akkor, Uraim, egy
szerre csak azt vettük észre, hogy az ezüst értéke 
rendkívüli árhanyatlásnak indult; eleinte nem vettük 
fel, mert a magyar kormány az ezüstöt beváltotta 
azon az áron, a. melyen előbb. 1893. aug. havában 
azonban bekövetkezett ama pillanat, a melyben elrendel
tetett, hogy az ezüst bevonatása be fog szüntetietni. 
Nem kell mondanom, hogy mily rendkívüli izgalom 
keletkezeit. Ekkor is Uraim, egy kisebb küldöttség 
jött fel Budapestre és engemet felkeresve, eljártunk 
ebben az ügyben és sikerült megint ezen közbenjárá
som folytán, hogy a rendelet végrehajtása fel lett 
függesztve.

Későbben a város egy memorandumot dolgozott 

tóctum uraim, mint egyén van szerencsém je
lenteni, hogy akadémiai hallgató voltom immár 
hátrányomra is szolgált — komoly ember előtt.

A dolog úgy történt, hogy egy általam az 
előtt is, azután is nagyrabecsült úri ember va
lami zajos mulatságon azon előttem csudálatos 
kitüntetéssel lepett meg, hogy a barátság bizal
mas szavára: a tegezésre szólított fel. Daczára 
hogy elvem a borközi, s más abnormis állapo
tok között tett minden ilynemű ajánlatoknak ki
térni, én az illető korára és társadalmi poziczio- 
jára tekintettel szívesen és szerényen jártam 
kedvébe, úgy gondolkozva, hogy ezen éjjeli in
cidensnek másnap semmi nyoma sem lesz. A ki 
hirtelenében barátságra méltatott, az biztosan 
abinvisis már előre ismert, vagy ha nem, akkor 
felvilágosítom magam, hogy nem óhajtok sen
kinek belső világába ajtóstól rohanni, — azaz 
másnap a boros fővel engem tegezőket a leg
szerényebben ,,megalásszolgázom“. Azt hittem, 
hogy az én emberem is komolya#' gondolkodik.

Pedig a menykőt! Kérem, azóta úgy kerül 
engem, mintha legalább az óráját loptam volna 
ki a zsebéből, s elementáris zavarba jő, ha 
nincs menekvés az én alkalmatlan magas 
személyemtől. (Majd egy öles vagyok).

Lássák uraim milyen kár az nekem, hogy 
egy derék ember lelkét mindörökre elveszítet
tem és milyen kár az ugyancsak reám nézve, 
hogy az emberi gyarlóságot azért kellett vala
kiben felismernem, — mert akadémikus vagyok. 
Pedig ez egyedül akadémikus voltomból ma
gyarázható ki és egyes egyedül abból, hogy 
mint egyén, hogy mint a magam spéciéi egyede 
volnék a legcsekélyebb társadalmi mellőzésre 
is megérett.

Mindezekből következik, hogy nomina aca- 
demica sunt odiosa. Selmeczen inog a mi főis- 

ki ezen kérdésben, és ezt egy nagyobb küldöttség 
vitte Budapestre és ennek tagja én is lévén, akkori 
geniális miniszterelnökünkkel, Dr. Wekerle Sándorral 
tárgyaltam. Nemsokára két héttel rá Nagybányáról is 
ilyen küldöttség és megállapodás szerint. Selmecz és 
Bélabánya együttesen tárgyalta ez ügyet s egy memo
randumot dolgoztunk ki és felvittük oda a miniszter
elnök Úr Nagyméltóságához és ezen tárgyalásnak 
modus vivendije volt az, melynek hatását most is 
érezzük!

„Subventiot a bányászatnak !“ volt a jelszó a minek 
folytán azoknak a munkásoknak, a kik ennél az ipar
nál nyerik kenyerüket existentiája biztosítva van a jö
vőben is. Hát Uraim, egy égető kérdés általános kielé
gítésre és megelégedésre el lett intézve. Azonban nem 
hagyhatom szó nélkül azt, hogy más irányban is ki
terjed a kormánynak gondoskodása; ugyannakkor, a 
a mikor a memorandumot felvittük, ő Excellentiája 
emlitette azt, hogy szándéka a budgetbe 100000 frtot 
felvenni arra a czélra, hogy a netalán hanyatlásnak 
induló ipar helyett más iparágat honosítson meg s 
megélhetési módot nyújtson a népességnek. —■ Az első 
ilyen meghonosítandó ipar lett volna a kötszövő ipar; 
a tárgyalások megindultak, a melyekben szerencsém 
volt részt venni; a keresk. ministérium indította meg a 
magyar kötszövő gyár részvénytársasággal, a melynek 
Váczott van nagyobb gyára. Sikerült az, hogy állami 
subventio mellett létre jött a kötszövő iskola, a mely 
most eléggé üdvös hatást gyakorol, a mennyiben most 
mintegy 120—130 kötőgép van közkézen Selmecz- és 
Hodrusbányán és körül-belül 300 nő talál alkalmazást 

i és keresetet.
És ennek a megalakulása még nem merítette ki 

[ az intéző körök figyelmét. Szóba került nemsokára 
I rá egy fonó és szövőiparnak létesítése. Megint volt 

szerencsém ebben közbenjárni. Egy Sternberg nevű 
a ki ennek az iparnak meghonosítását akarta elvállalni, 
tárgyalásokba bocsátkozott a kormánynyal, a melyek 
azonban nehézségekbe ütköztek s a kormány és ő 
közte felmerült differentiák következtében ebből nem 

; lett semmi, de a törekvés annak létesítésére megvan. 
; Emlékezni fognak, hogy egy gyufagyárat szándékoztak lét- 
: re hozni; megindultak a tárgalások a vállakozo és a város 
‘ között, azonban a túlságos követelmény miatt, amelyet 
I előbbi emelt ezeket nem lehetett legyőzni s igy ez sem jött 
1 létre.Szóba jött és mondhatom örömmel, hogy létesült 

egy czipőgyár állami subventio mellett; erre már több 
| súlyt fektetek és fontosnak tekintem, a mennyiben itt 

férfi munkások nyernek' leginkább alkalmazást s most 
150—160 munkás dolgozik, a kik között 18 nőszemély 

I van csak ; a bérek a magasabbak közé tartoznak, tehát 
í a maga körében virágzásnak indult.
{ Azonban igen tisztelt választó közönség, ezekből 
! a kísérletekből egy igen fontos tényt lehet levonni, 
í hogy részint ezen város topográfiái viszonyainál fogva 

csak egy nagy ipar lehetséges és ez pedig az ősi bá-

kolánk, s annak daczára a városi közönség sem 
az egész akadémiai hallgatóságot, sem annak 
egyes tagját nem részelteti kellő méltatásban. 
Pedig, ha nem csalódom, a jövőt a jövendő 
közvéleménye teremti, s a mostani negligált diák 
sereg egyszer még lehet közvélemény. Olyan 
nemesnek mindeniktinket gondolom, hogy ki
csinyes dolgokért bosszút nem áll, a mikor 
nagyért is gyalázatos valami állani, — hanem 
a tapasztalatok alapján nyert igazság igazság
marad, még ha csúnyán hangzik is.

Nem kérünk mi sokat, nem segélyt, nem 
kézzelfogható vagyont, csupán egy kis — be
csülést.

Ha pedig a selmeczi közönségnek nem 
tetszik, hogy az akadémikus urliatnámoskodik, 
akkor egyedül ő illetékes az állapotokon vál
toztatni. Ha senki sem hordja fenntebb kelle
ténél a fejét, akkor nem hordanánk mi sem. A 
bürokratismus, az elzárkózott kasztrendszer tisz
tes, minden izében magyaros, patrialchális életté 
olvadna fel.

A burschikóz úr, a korcsmárosok könnyei
nek daczára, lenne otthonában ülő, mindenek
nek kitérő, szerény diák, — de hogy szerény 
embereket növeljünk, ahoz a szerénység tiszte- 

i lete szükséges.
Most azért lenéznének, tehát meg nem te- 

| szem, hanem az általam festett családias tár- 
! sadalomban megtenném, hogyha házi gazdám 
; kiáltana:

Audiat!
Placeat domine?
Hozza be a czizmáimat! -— megtenném, 

hogy a csizmákat bevinném. 

nyaipar, (Éljenzés) a mely városunkban mintegy négy 
ezer embernek ad kenyeret és 4 millió frt forgalmat 
támaszt. Tehát minden erővel oda kell törekedni, hogy 
ezt támogassuk és csak hálával tartozunk a kormány
nak, hogy nem tekintve azt, váljon a bányászat jö
vedelmező-e vagy nem, ezt az ipart áldozatok árán is 
fentarja, tudván azt, hogy ez által a pusztulástól óvja 
meg városunkat.

Örömmel tudjuk és tapasztaljuk, hogy azok a fe
kete, sötét felhők, a melyek akkor mutatkoztak, las
sanként oszladozó félben vannak. — Hogy Uraim, a 
magas kormány csakugyan ilyen előrelátó, azt több 
tény is bizonyítja. Ugyan nézzünk körül a városban, 
ott látjuk azt az épületet, a mely egykor Fritz-ház 
név alatt volt ismeretes, s most a város legdíszesebb 
épülete; ott van az új-akadémia épülete, mely az er
dészeti akadémia elvételének kérdését még hosszú 
időre elfogja odázni. — Csak arra akarok még utalni, 
hogy a legutóbbi budgetben a bányász akadémia szá
mára egy másik összeg van felvéve, úgy hogy 3—4 
év múlva ismét egy uj díszes palotánk lesz.

Hát Uraim, ha mindezt tekintetbe vesszük 
lehet-e itt panaszt emelni az iránt, hogy itt a kormány, 
a képviselő nem jár utána a város érdekeinek elő
mozdítása körül. (Éljenzés!)

Uraim el kell ismernük, hogy nagyon sok történt. 
Ha azonban minden kívánságot addig nem lehetett 
megvalósitani, ki csodálkozhatik azon, hiszen minden 
dolog, különösen eszme igényli azt, hogy vele beha
tóbban foglalkozzanak s csak akkor lehet arra gon
dolni, hogy fáradságos munka után megvalósuljon.

Uraim, többféle óhajtások és kívánságok hangoz
tatását hallottam. — Szóljunk ezekről. —

Fel volt említve a vasút kérdése oly formán, 
hogy széles vágányuvá alakittassék s igy Ipolysággal is 
összeköttetés létesüljön. Az eszme szép és ha kivihető 
volna, meg kellene valósítani minden áron; technikai 
nehézségekbe a dolog nem ütközik, a nehézség 
azonban financziális természetű és fognak emlékezni 
azok, a kik a törvényhatósági közgyűlésen részt 
vettek, hogy én magam is adtam annak kifejezést, 
hogy a város — 200.000 frt volt a hozzá járulás — 
ennek kamatait hosszú ideig nem fogja élvezhetni. De 
azért hozzátettem, próbáljuk meg a dolgot és magam 
is megszavaztam a 200,000 frtot. — Mikor azután a 
komoly tárgyalás ideje bekövetkezett, a mikor a fel
mérések eszközöltettek, akkor kitűnt, hogy nemcsak 
Selmecz és Bélabánya városok, hanem az egész vi
déknek pénzügye sem képes megvalósitani a problé
mát. — És bele nyugodtunk.

Azt hiszem, a kérdés, a mely pár hónap előtt 
merült fel az, hogy ha már nem lehet ezt a széles 
vágányú vasutat létesíteni, igyekezzünk arra, hogy 
meglévő vasutunkon a Garam-Berzenczére reggel és 
este érkező gyorsvonathoz kapcsolatot kapjunk. Hát 
uraim, ez az eszme annyira tetszett, hogy nem
csak a város csinált felterjesztést, de mondhatom, 
hogy én magam, a nélkül, hogy sokat beszéltem volna, 
utána jártam a dolognak és igyekeztem megnyerni az 
intéző körök hozzájárulását. Azonban itt. ismét meg 
kell hajolni a kényszerűség előtt; mérvadó körökben azt 
mondották, hogy a mostan meglévő forgalom mellett 
két új vonatot berendezni nem lehet, ennek csak 
nagy anyagi áldozatok árán volna meg a lehetősége.

Szóba került a posta-összekötetés kérdése azon 
incidensből, hogy a törvényhatóság a vonatok szapo
rításának kérésével el lett utasítva ; akkor a közönség 
azt az eszmét karolta fel, hogy a levelek, a melyek 
délután feladatnak, Budapesten másnap délben kioszt
hatók legyenek. Hát t. választó közönség e tekintetben 
is eljártam a budapesti pósta-igazgatóság és kereske
delmi kormánynál s mindenütt azt a választ kaptam, 
hogy a kariol posta mindenütt, a hol vasút van, be 
lett szűntetve. — Nagyobb súlyt fektetek egy más 
kérdésre, a helyiség kérdésére a postánál. — A kor
mány az ország több helyén, több új, nem akarom 
épen mondani posta palotát akar létesíteni, hanem 
minden esetre olyan házat, a hol a posta megfelelően 
a czél és publikum érdeke szerint lesz elhelyezve és e 
tekintetben, azt hiszem, nem rosszak a kilátások 
városunkra nézve. (Éljenzés !)

Van még egy nevezetesebb kérdés, a mely szin
tén tárgyalva volt a közgyűlésen s ez az állami pol
gári leányiskola kérdése. (Halljuk!). •— Emlékezni 
fognak arra, hogy e kérdésben történlek felterjeszté
sek az iskola létesítése ügyében. Hát volt egyszer egy 
idő évek előtt, a midőn a kormány kezdett is tárgya
lásokat, azonban olyan nehézségek merültek fel, hogy 
e kérdés eldöntése nem volt kedvező. Most a vallás 
és közok. minister úr látván az intézetnek nagy fon
tosságát ezen a ponton hajlandó tárgyalásokba bo
csátkozni a törvényhatósággal s ez rövid idő alatt be 
is következik, (Éljenzés!).

Itt volna Uraim, egy igen gyakran emlegetett 
kérdés, a kaszárnya kérdése. Hát tisztelt Uraim, ha.



jól emlékszem, a 60-as években merült fel a kérdés, i 
különösen a városi polgármester, megboldogult Ocsov- | 
szky barátom volt az, a kit a kérdés igen élénken ; 
foglalkoztatott volt. Felírás, tárgyalás történt a had- ’ 
ügy kormánynál; jött ide bizottság, megtekintette a ; 
magas házat, az óvárat, de a hadügyi kormány ezt ' 
alkalmatlannak nyilatkoztatta ki. Ocsovszky magán 
utón akarta összehozni a pénzt és ilyen módon kí
vánta létesíteni a kaszárnyát. Azonban a szükséges 
tőkének összehozatala nem sikerült és igy a kaszár
nya kérdése is elejtetett. Mostan a legutóbbi időben, ; 
több hónappal ez előtt, ismét felmerült ez eszme és í 
a főkapitány úr volt az, a ki először szólt e kérdésben. 
Én habár tudom azt, hogy sok helyen kedvezőtlen ta
pasztalást tettek a kaszárnyáról, mint Rimaszombatban 
Jolsván, a hol nincsenek benne katonák, mégis eljártam 
a hadügyministernél s a belügyministeriumban is, ahol 
épen az osztályfő Faschó- Moys telkemre kötötte a kérdés 
mély megfontolását.

Tehát Uraim, mondhatom, hogy nem állhat az, 
hogy a város érdekeit tekintetben ne vettük volna.

Áttérhetek most Uraim, azokra a kérdésekre, a 
melyek az országgyűlés munkásságára vonatkoznak, 
a melyek tehát országos érdekeknek mondhatók. Nem 
akarok ezeknél hosszú ideig maradni, azért, mert 
hisz azoknak lefolyását és eredményét részint a napi 
lapokból, de részint a kész törvények szövegéből is 
ismerik a t. választók. Ha én emellett felszólalok, 
teszem ezt csak azért, hogy egyik-másik kérdésnél 
megmagyarázzam az én álláspontomat.

Az első kérdés a mely itt felmerült, a legfonto
sabb a Valuta kérdése volt. Tudják, Uraim, hogy 
nálunk már az 50-es évektől kezdve meg volt az 
ezüst valuta, de a kedvezőtlen állami financziális vi
szonyoknál fogva ez a törvény fel volt függesztve és 
csak a papiros pénz volt forgalomban látható. Hogy 
mily nagy kalamitást okozott ez s hátráltatta a keres
kedelmet és a forgalmat, csak arra a tényre akarok 
hivatkozni, hogy a disagio negyven forinton felül is 
emelkedett, továbbá megemlítem, hogy a külkeres
kedelemben a követelések kiegyenlítése rendesen 
váltóval eszközöltetett hosszabb, vagy rövidebb, 
rendesen három havi lejáratával s igy tehát sohasem 
tudhatta valaki azt, hogy milyen értéke lesz a váltó
nak épen a disagio és a valuta ingadozása következ
tében. Igen természetes, hogy addig, a mig az állam 
nem volt olyan financziális helyzetben, hogy ezen 
segíthetett volna, a dolgot tűrni kellett;- de a mint 
a magyar állam is olyan financiális helyzetbe jutott, 
hogy lehetővé vált ennek a valutának a megszüntetése 
hozzá is látott a törvény helyes orvoslásához. Az összes 
országokban, a melyekkel körül vagyunk véve, minde
nütt az arany valuta volt elfogadva; igen természetes 
hogy egy olyan csekély financiális terjedelmű ország, 
mint a milyen mi vagyunk nem reszkírozhatta, hogy 
arany valutát ne fogadjon el. Itten tehát csaknem kény
szer helyzetben volt az egész ország és el kellett fo
gadnia az arany valutát, és ilyen körülmények között 
én is, mint a háznak szerény és igénytelen tagja erre 
adtam szavazatomat. (Éljenzés )

Felemlítem ugyan csak isten a tisztviselők fizeté
sének szabályzatára irányuló törvény javaslatot, s hogy 
azt elfogadtam, világos és természetes ; csak azt lehet 
sajnálni, hogy az állam financiális viszonyai nem en
gednek nagyobb kiadást, hiszen igy is az állam 2’/a 
millió forintot fordít erre a czélra.

Következtek azután, Uraim, az úgynevezett., 
egyházpolitkai törvények és kérdések. Tudjuk, 
hogy itten 5 törvényjavaslat tárgyaltatott; az egyik a 
polgári házasságra vonatkozó javaslat ; a másik a gyer
mekek vallásának megállapítására vonatkozik, a har
madik a vallás szabadgyakorlatára, a negyedik a zsidó 
vallás recepciójára és az ötödik az állami anyaköny
vekre vonatkozó törvények.

Élénk emlékezetűkben lesz, Uraim, a harcz, a 
melylyel ezek a kérdések az alsó és a felső házban 
tárgyaltattak; emlékezni fognak arra is, hogy ezek a 
a pártokat csak nem szétbontották, s hogy 3 ministe- 
rium életén fordult meg a kérdések végleges befeje
zése. Az egész világ figyelme felénk volt fordulva s 
most mind e törvényjavaslatok törvényerőre van
nak emelve. (Éljenzés!) Azok a hullámok, a melyeket 
ezek felvertek, elsimultak és nagy hibának tartanám, 
ha azoknak újból való felkorbácsolása következnék 
be; igyekezzünk tehát, Uraim, e tekintetben a törvény 
megtartása által a békét biztosítani. (Helyeslés!)

Több törvényjavaslat és pedig üdvös került sző
nyegre ezeken kívül: a felekezeti középiskolai nyug
díj alapra vonatkozólag, s több, a melyek már már 
életbe vannak léptetve s üdvös hatásuk minden té
ren tapasztalhatók; meg kell jegyeznem, hogy a köz
igazgatási törvényjavaslat most van folyamatba téve.

Ezzel Uraim, rövid visszapillantást vetettem a 
törvényhozásnak munkásságára; már abból, hogy én 
a szabadelvű párt zászlaja alá állottam, már abból is

következik, hogy én a magam részéről mindezen tör
vényeknek a meghozatalához hozzá járultam. (Helyes
lés !) A mi a jövő kérdéseit illeti, (halljuk!) röviden 
akarok azokról is megemlékezni. Az egyik kérdés, a 
legfontosabb, a mely aktuálissá lesz, a kiegyezés
nek és a kvótának a megállapítása (Élénk helyeslés 
halljuk!)

Hát, Uraim, emlékezni fognak arra, hogy a ki
egyezésnek kérdései már magukban involválják az 
Ausztria és Magyarország között kötendő vám és 
kereskedelmi szerződéseket, a bank kérdésével egye
temben; ettől külön áll a kvóta kérdése. Hogy meg
mondjam, ez t. i. azon aránynak a megállapítása, 
hogy milyen arányban járuljon Ausztria és Magyaror
szág a közös kiadások fedezéséhez. Ez a kvóta kér
dése külön áll a kiegyezés kérdésétől; a kiegyezés 
kérdése létre jöhet, vagy nem; a 1867-iki törvények 
ezt dekretálják, a kvótát meg kell állapítani.

Mert a közös kiadási fedezethez hozzá kell, hogy 
járuljunk. A kiegyezés legfontosabb kérdése a körül 
forog, legyen-e közös, vagy nem, a vámterület? 
Bármennyire tetszetős legyen is az, hogy külön vám
területet alkossunk, mégis megfontolandó, hogy mi elő
nyösebb a mi vámunkre nézve. Emlékezni fognak so
kan, hogy 30—40-es években meg volt a külön 
vámterület; És mi volt annak a következménye? 
Az, hogy Magyarország csaknem a saját zsírjában 
fulladott meg, nem tudott terményeivel kijönni a nagy 
piaczra.

Ha tehát ebben a kérdésben állást akarunk fog
lalni, akkor meg kell fontolni, hogy micsoda előnyö- 

| két nyújt, s az előnyök és hátrányok összevetésével
■ kell a megállapodást levonni, Ha én tekintetbe veszem 
I azt, hogy mink a nyugattól Ausztria által vagyunk el

választva, ha már felállítjuk a vámsorompókat, nagy 
kérdés, hogy búzánkkal általában gabonánkkal és állata-

| inkkal képesek leszünk-e bejöhetni Ausztriába és általa a 
többi államokba és hogy oly anyagi helyzetbe jutunk-e, 
hogy aztán iparunkat megvédhessük a külön vámte
rület által. Ha egyszer lassan, a mi fejlődésünk foly
tán, abba a helyzetbe fogunk jutni, hogy terményeink 
itt az országban fogyaszthatok el, ha a lakosság száma 
növekedni fog akkor egészben más lesz a helyzet; 
most azonban a viszonyok, azt hiszem, egyelőre a 
vámközösség mellett szólnak.

A mi már mostan, Uraim, a másik, a kvóta 
kérdését illeti, arról vajmi bajos nyilatkozni. A kvóta 
legelőször 1867-ben lett megállapítva úgy, hogy Ma- 
gyarorság 30%, Ausztria pedig 70-%ot fizessen; 
könnyű volt akkor ennek kulcsnak a kiszámítása, 
és akkor ezek a számok nyújtottak felvilágosítást 
az iránt, hogy mily arányban járuljon a közös 

; kiadáskoz az egyik és a másik. — Ezt'a kulcsot még 
I 2 ízben fogadták el, a mennyiben 10 évre szokott 
. törvényesen megállapítva lenni.

Most, Uraim, az Ausztriai államok részéről más
■ álláspont lett elfoglalva nem azt a kulcsot vették, és 
! miután tény, hogy az 1867-iki törvények nem állapit- 
i ják meg azt, hogy a kvóta kulcsa hogyan állapítandó

meg, ú gy jóformán újból kell azt megállapítani arra 
nézve, hogy ez a számítás megegyezzék. — Első 
sorban a két országgyűlés, t. i. a magyar és az ausztriai 
országgyűlés által kiküldött bizottság feladata, ezeket 
a számításokat végrehajtani. És azért hiába való 
volna bármi nyilatkozat, minthogy az újra összeülő 
országgyűlés újra fog kiküldeni bizottságot, és ennek 
lesz feladata a kiszámítás; én teljesen megbízom a 
kormány hazafiságában és az országgyűlésnek méltá
nyosságában és teljesen megbízom abban, hogy ezek a 
faktorok megvédelmezik az országot; azért csak an
nyit tudok ebben a kérdésben nyilvánítani, hogy nem 
akarom azt miszerint mások fizessék azt a mit 
nekünk kellene, de viszont nem kívánom azt, hogy 
mi másokért fizessünk.

Számos más megoldandó feladat előtt állunk még, 
a melyek között igen fontos az adók reformja. 
(Halljuk!) Ezt a kérdést már a Wekerle kormány 
vetette fel, később a kérdés tanulmányozására az 
ankett bizottság lett kiküldve. Messzire vezetne, ha én 
Önök előtt e kérdést bővebben akarnám tárgyalni 
csak azt akarom megjegyezni, hogy nálunk a földadó
nak contingentálva 38 millió frtot kell behozni és 
miután a katastrális tiszta jövedelem 137 millió frtot 
tesz ki az adó 25-%-ra rúg azonban a valóságos 
jövedelem körülbelül a kataszlrális tiszta jövedelemnek 
t. i. az adó kulcs valóságában nem 25 hanem csak 
12‘/2%. Itt van a házadó, és pedig ennek két fajtája 
a ház osztályadó és a házbéradó, itt van a tőke-ka
matadó, a jövedelmi pótadó, fegyver és vadászati, a 
a mely inkább luxusadó, itt van a bánya adó és a 
kereseti adók 4 osztálya. Látjuk, hogy ez a különféle 
adónem megnehezíti az igazságos elosztást, és épen 
az új adó reform oda törekszik, hogy alapját megvesse 
az egyenként kirovandó jövedelmi adónak. Németor
szágban nem ismerik ezt; itt a jövedelmi adót progressiv 

kulcs szerint állapítják meg; azt az illető fatirozza és 
ez az összeg képezi az adó alapot, a melyből kiin
dulva, progressiv adózás jön életbe.

Minálunk erre még gondolni sem lehet, hogy adórend - 
szerünkilyen értelemben legyen keresztül vihető,azonban 
megkísérelni lehet. Várható, hogy ez az adó törvény 
is tárgyalás alá fog kerülni és megoldást nyer.

Váljon egy más fontos kérdés, a közigazgatás 
államosítása létesül e mostan, vagy nem, az még füg
gőben van. Tény hogy ez irányban már mélyreható 
tanulmányok vannak folyamatban.

Bár ezen választó kerületek tökéletesen hozzá
járultak ahhoz, hogy el kell fogadnom a. közigazgatás 
államosításának eszméjét, de különös tekintettel a 
városok és törvényhatóságokra, hogy az autonómia 
biztosítva legyen.

Fontos evvel kapcsolatban a betegápolásnak 
a kérdése is. — Ez a kérdés az országgyűlésnek 
csaknem minden évében felmerül, magam is felszólaltam 
ebben a tekintetben. Hogy mégis csak igazán elijesztő 
valami az, ha tekintetbe vesszük,hogy ezen törvény szerint 
hatóság vagy azon község fizessen olyanoknak ápolá
sáért, a kik sohasem tartoztak ide. Ekkor azt a vá
laszt nyertük a kormány részéről: igen, kíván ezen a 
bajon is segíteni, a mennyiben uj törvényjavaslat lesz 
beterjeszthető, csakhogy, a mint mondották, ez feltételezi 
a közigazgatás államo sitását s igy tehát csak akkor 
várható, ha a közigazgatás államosítása létesül és be
következik.

Kellene még egy törvényről megemlékeznem, ez 
a bányatörvény kérdése (Éljenzés!) A bánya 
törvényt ismételve dolgozták ki, azonban mindig olyan 
nehézségek merültek fel, a melyek ezen javaslat tár
gyalását megakasztották. A bánya és erdészeti egye
sület karolta fel azt a kérdést és tavaly is Selmécz- 
bányán jöttünk össze s egy külön bizottság memo
randumot dolgozott ki; ott voltam én is és a miniszter 
ur igen szívélyes nyilatkozatott tett az iránt, hogy 
óhajtja a bányatörvény megalkotását. (Éljenzés !)

És most igen t. Uraim, azon legfőbb kérdésekről 
a melyek előfordulhatnak, véleményemet elmondtam 
és befejezem beszámolómat; azonban nem mulaszt
hatom el, hogy meg ne emlékezzem a culturális té
nyezőkről is, hogy mi azt akarjuk, miszerint Magyar
országon a különféle nemzetiségek az ország felvirá
goztatásán közre működjenek. S akkor el kell ér
nünk azt, hogy az államnyelvét bírják és elsajátít 
ják; mig ez meg nem történik addig, elkülönítve fogják 
magukat érezni s nem lesznek a mi legjobb baráta
ink ; azért örömmel fogadhatjuk, hogy a kormány 
a millenniumot 400 iskola felállításává] is megörökí
tette. (Helyeslés!) S e kérdésnek tovább fejlesztésére 

i örömmel minden alkalmat meg kell ragadni, a mely 
az országgyűlésen is a legmelegebb támogatásra szá
mit. Én a magam részéről szintén Ígéretet teszek, 
hogyha ismét szerencsés leszek a házba jöhetni akkor 
nem tévesztem e fontos kérdést szemeim előtt. — 
És most ítéljenek felettem: elmondottam azt, hogy 
mi történt a mull cyklusban és mikép gondolom én 
a jövendőben az én tevékeny útirányomat kifejteni. 
— Ha azt találják, hogy az Önök véleménye tökéle
tesen egyezik az enyémmel, akkor szavazzanak rám, 
Uraim, és én teljes buzgalommal fogom az ország ér
dekei mellett ezen városok érdekeit is előmozdítani 
akarni. Fogadják hálás köszönetemet Uraim, szives 
megjelenésükért és a bizalomért, a melyet már most 
előlegezni kegyesek voltak. (Éljenzés.)

A beszéd végeztével, melyet megéljeneztek Dr. 
Stuller Gyula berekesztette a gyűlést. —

Lapunk zártakor arról értesítenek bennünket, 
hogy az elégedtelenek pártja Ábrányi Kornélt a Pesti 
Napló volt szerkesztőjét, a hírneves publicistát lépteti 
fel jelöltté. Ábrányi állítólag a jelöltséget el is fogadta 
volna és programmbeszédjét jövő vasárnap vagy hét
főn kívánja megtart..ni a Szentháromság téren. Azt is 
beszélik, hogy egy 30 tagból álló küldöttség utazik a 
mai napon Budapestre Ábrányi Köméihez. Ha Ábrá
nyi Kőinél feliepése a valóságnak megfelel, akkor ez 
másféle kombinácziókra és pártalakulásokra fog alkal
mat szolgáltatni.A múlt hétfői rendkívüli közgyűlésről.

Véghetetlentil sajnáljuk, hogy ezen élénk 
és érdekes közgyűlésről helyszűke miatt csak 
röviden számolhatunk be.

Szitnyai József polgármester igen szép 
szavak kíséretében bemutatta a kegyelmes 
királyi meghívót, mellyel az uj országgyűlés ez 
évi november 23-ára egybehivatik. Az apostoli, 
királyi meghívót Sztancsay Miklós főjegyző 
olvasta fel és a megjelentek, ősi szokáshoz 
híven, állva hallgatták azt végig. Erre a köz
ponti választmány utasittatott, hogy azonnaj 
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tartson gyűlést és a választásoknál szükségelt 
intézkedéseket tegye meg. — Itt megemlítjük, 
hogy a választmány tisztjében el is járt és a 
képviselő választás idejét e hó 28-ára tűzte ki, 
választási elnöknek Szitnyai József polgármes
tert, alelnöknek Wankovits Lajos takarékpénz
tári igazgatót választotta meg.

Következett a múlt közgyűlésről elmaradt 
ügyek tárgyalása, melynél a városi földek bér
beadása, a Morgerstern-féle telek vásárki- 
bővitési czélra való megvásárlása, Muszka 
József közgyám és dr. Máltás Károly tiszti 
főorvos által a tisztviselők fizetését felemelő 
közgyűlési határozat ellen benyújtott felebbezés; 
a városi tornatanitói állás betöltése, Walmráth 
Nándor városi kiadónak önként kérelmezett 
nyugdíjazása körül igen élénk eszmecsere fej
lődött ki, melyben különösen és többszörösen 
résztvettek az elnöklő polgármesteren kívül, ki 
minden felszólalásra higgadt, ildomos hangú, 
megnyugtató válaszokat tudott adni, — Hültl 
József, Pauer János, Chauer Ottó, Handel 
Vilmos, Heincz Hugó, Krausz Kálmán, Oldinger 
Antal, Wankovits Lajos, Wiezner Adolf, dr. 
Goldstücker Márk és mások.

A hozott közgyűlési határozatokból kiemel
jük, hogy a városi birtokok egyrésze, mit igen 
helyesnek találunk, házilag fog kezeltetni, 
hogy a steffultói uj temető részére, kizárólag 
rom. kath. híveknek a város az ottani templom 
melletti tért engedi át; hogy a kötszövetgyár 
által bérelt 13 szoba és egy kamrából álló 
helyiséget csakis évi 500 frt bérösszegért haj
landó bérbeadni; hogy a légszesz bevezetését 
csak a már precedens esetet képező és a Hungária 
szállónál fel merült feltételek mellett eszkö
zölteti ; hogy a Morgerstern-féle telek 550 frtnyi 
vételárban leendő megvételét elvileg elfogadja, 
hogy a Muszka József és dr. Máltás Károly 
felebbezéseit a ministeriumlioz felterjeszti; hogy 
a betegsége miatt szabadságolt Tuka Antal 
tanítót helyetesitő két tanító javára havonként 
15—15 frtot engedélyez, és végül hogy Walmráth 
Nándor városi kiadó nyugdiját, tekintettel 35 
évi ügybuzgó, hű és fáradhatatlan szolgálati 
munkásságára, 40 évi szolgálati idő alapul 
vétele mellett alapítja meg akként, hogy a 
többletet kegydijképpen engedélyezi.

Újdonságok.
— Személyi hírek. F a rb aky István orsz. gyűl, 

képviselő jelölt mull hétfőn Budapestre utazott, hová 
a múlt kedden a minister elnöki palotában esteli 
’/jlO órakor megtartott fényes estélyhez volt hivatalos 
Bánffy Dezső magyar miniszterelnök és neje állal.

— Halálozás. Egy szegény árvácska Bikkal Anna, 
kinek szülei már rég elhaltak s kinek neveléséről nagy
bátyja Szitnyai József polgármesterünk gondoskodott 
rokoni szeretettel, múlt vasárnapon élete kezdődő ta
vaszán szelíden örökre elszenderült. A 18 éves korában 
elhervadt árvácskát múlt kedden temették nagy részvét 
mellett.

— Kinevezés. Oczvirk Ede selmeczi bányais- 
kolai tanár a pécsbányai bányaiskolához vezértanár
nak neveztetett ki.

— Államvizsgák. Tegnap előtt kezdődtek meg a 
bányászati, fém és vaskohászati államvizsgák akadémi
ánkon. Mály Sándor miniszteri osztálytanácsos, ki ezen 
állami vizsgálatokhoz kormánybiztosnak lelt kiküldve, 
már múlt péntek óta városunkban tartózkodik.

- Az akadémiai igazgatói állás egy ép most 
érkezett ministeri rendelet szerint ezentúl évenként 
felváltva a bányászati és erdészeti tanárok közül meg
választott tag által lesz betöltendő. Ezzel egyik e tárgy
ban tett proposilionk teljesedésbe jött és hisszük, hogy 
a két főkar közötti békés egyetértés biztosítva van.

- A bányászok sztrájkja megszűnt úgy a 
Ferencz, mind a Mária-aknán és a munkások ismét 
végzik rendes dolgukat. 12 munkás azonban múlt 
vasárnapon megjelent, mint a bányászok által kikül
dött bizottság a rendőrkapitányi hivatalban és ott 
kérelmükre velük jegyzőkönyv vétetett fel, mely jegy
zőkönyv a bányaigazgatósággal már közöltetett is. E 
szerint a munkások íőpanasza abból áll, hogy kerese
tük oly csekély, hogy abból megélni nem tudnak. 
Például felhozzák, hogy e hó 8-iki bérfizetés alkal
mával Fólián István 2 heti munkadij fejében összesen 
13 krt kapott. — E bányász küldöttség tagadja, 
hogy a munkások Szembratovits Sándor bányatisztet 
bármi módon fenyegették volna, habár ez velük 
szemben magát atyailag épenséggel nem viseli; kije
lentette továbbá, hogy ők erőszakos úton semmit 
sem akarnak elérni, és hogy ők a rendet nemcsak 
hogy meg nem zavarják, de annak fen tartásáról ők 
maguk szigorúan gondoskodnak. így hat nincs szükség 
sem csendőrségi sem rendőrségi intézkedésekre. — 
Miután a régi rend helyreállott, a készletben volt 
csendőrség városunkat múlt kedden elhagyta.

— A Havas-Boldogasszony templomban fel

állított uj oltár felszentelése múlt vasárnapon nagy 
fénynyel ment végbe. Az ájtatos, szép szertartást Pod- 
hragyay Pál prépost-plébános végezte fényes segéd
lettel. Az oltár, mely Krause József műintézetében 
készült, igen szép és finom Ízlésű stylben van elké
szítve. A költségek nagy része adakozásokból folyt be, 
melyekről már egy Ízben említést is tettünk kívánva, 
hogy ez uj oltár csak azért is állíttassák föl, hogy a 
régibb oltáron lévő kétfejű sas a templomból eltűnjék. 
Az uj oltár felállításával ezen óhajunk teljesedett. — 
Délben a plébánián Podhragyay Pál prépost-plébános 
nagy ebédet adott, melyre városunk társadalmának 
előkelőbb rétegei felekezeti különbség nélkül hivatalo
sak voltak. A tosztok közül kiemeljük Podhragyay Pál 
prépost-plébános tartalmas felköszöntőjét Hültl József 
bányaizgagatóra, a városi hatóságra : Hültl József felkö
szöntőjét Podhragyay Pál prépostra, de különösen 
Heincz Hugó városi tiszti főügyész beszédjét Pod
hragyay Pál prépostra, melyben többszörösen hang
súlyozta, hogy ő más felekezethez tartozik, de oly 
lelkész előtt, ki a békés egyetértést és a hamisítatlan 
emberbaráti szeretetet úgy képviseli és terjeszti mint 
azt Podhragyay Pál teszi, többszörösen és mélyen kala
pot emel. A társaság a legpompásabb hangulatban 3 
óra felé oszlott szét, hogy a szabadelvű párt által 
megtartandó alakuló gyűlésen részt vegyen.

— Kitüntetett selmeczi gyümölcs. Megírtuk 
volt, hogy dr. Tóth Imre tizenötféle gyümölcsfajt kül
dött a milleniumi időleges gyümölcskiállitáshoz és meg
jegyeztük, hogy a küldött szép gyümölcs bizonynyára 
elismerésre talál. Most örömmel tudathatjuk, hogy ez 
valóban be is következett, mert dr. Tóth Imre gyü
mölcsével a kiállítási érmet nyerte el.

— Baleset. Gregus Pál kir. zúzómunkás f. hó 
9-én a felső zúzóműnél munka közben könyebben 
megsérült a pörgetyűrud helyreigazitása közben.

— Rejtélyes ember letartóztatása, Egy púpos 
emberkét, kit lopási kísérleten érlek, tartóztatott le 
éber rendőrségünk. E rejtélyes embernél talált iratok
ból az tűnik ki, hogy a föld nagyobb részét beutaz
hatta, de hogy mi járatban, (jóban bizonnyára 
nem) az ki nem tüniK. Különben az is lehet, sőt való
színű, hogy a nála talált okmányok nem ő reá, hanem 
egy egészen más személyre vonatkoznak. Elég az 
hozzá, hogy nála egy krajczárnyi pénzt sem találtak 
és hogy első kihallgatásánál konokul a mellett maradt 
hogy csak francziául tud beszélni és igy kénytelen is 
volt a vizsgálatot tartó Kuti István alkapitány Szárto- 
risz Ferencz gymnasiumi tanár szives tolmácsolását 
igénybe venni. Csak később, midőn azon asszonyság, 
kinek kárára a lopást elkövetni akarta, szemébe m n- 
dotla, hogy jól tud németül is, mert vele a legperfek- 
tebb módon beszélt e nyelven, ismerte be, hogy igen 
ő jól beszél németül is. Állítása szerint Varsóból szár
mazik és onnan indult útnak, de minden gyanujel 
arra mutat különösen német kiejtése, hogy elzászi 
származású. A rendőrség azon feltevése, hogy a rej- 

! lélyes idegen valamelyik anarkista szövetkezethez 
tartozik, alapos lehet, de még inkább hihető az, hogy 
egy igen veszélyes gonosztevő került rendőrségünk 
kezei közé. Magától értetődik, hogy a rendőrkapi
tányság minden szükséges lépést megtett ezen ember 
személy azonosságának és kilétének megtudása iránt. 
A nyomozás eredményéről legközelebb talán már be
számolhatunk.

— Fáklyás menetet rendez holnap este akadé
miai fiatalságunk Sóltz Vilmos volt akadémiai igazgató, 
dr. Schwartz Ottó jelenlegi igazgató és Faller Károly 
újabban kinevezett akadémiai tanár tiszteletére.

— A képviselő választás napja városunkban 
f. hó 28-ára fog esni és igy az általános választások 
első napjára.

— Szándrikra, az ezüstmüyyár megtekintésére 
Szitnya-osztályunk holnap kirándulást rendez, melyhez 
a nem tagok is szívesen láttatnak.

A katonai ellenőrzési szemlék elmaradnak a 
honvédelmi minister 60672 számú rendeleté folytán, a 
képviselő választási mozgalmak miatt. E szemléket f. 
hó 15-étöl november 6-áig kellett volna megtartani.

— Színészet, El kell ismernünk, hogy jelenlegi 
itt működő színtársulatunk nagyobb pártolást érdemelne 
erre fel is hívjuk városunk t. közönségét, de kivált 
az akadémiai ifjúságot, nehogy majda színészek legyenek 
kénytelenek Selmeczbányáról beszélni, hogy itt a 
magyar színészet mostoha gyermeke a közönségnek 
s a színészek tönkre menni jön ide. Az eddig elég 
előadott darabok jó és összevágó előadással mutattatak 
be és igy nincs okunk t. közönségün knek pártfogá
sába nem ajánlani Báródy színtársulatát._____

— A kisüld hivatal üzenete. Sc-hmidt Gyula urnák 
Léván Mi mind a két számot a megadott ezitn alatt a rendes idő
ben elkiildöttük és most pótlólag ismét küldjük. Jövőben kérnünk 
kell a lapokat az ottani postahivatalnál reklamálni._____________
1896. évi 2328. szám.

Anyag szállítási hirdetmény.
A szélaknaknai m. kir. bányahivatal (u. p. Hegy- 

bány, Hontmegye) alá tartozó üzemeknek szüksége 
van'az 1897. év folyamán alább nevezett anyagokra 
melyeket ajánlati utón kivan beszerezni és pedig:

1. kőolaj....................................................
2. robbantó papír szürke.....................
3. faggyú kétszer olvasztott ....
4. gépolaj finom....................................
5. portland czement...............................
6. zsindely fenyőfából..........................
7. maralapát...............................................
8. bányakapa ..........................................
9. bányavasuti sinszeg..........................

lg. közönséges padlószegek.....................
11. közép „ „ .....................
12. kettős „ „ .....................
13. közöns. léczszegek...............................
14. kettős „ ...............................

18000 ív
20 q

110 „
200 „ 

400000 db
400 „
500 „
50 q 

60000 db 
60000 „ 
30000 „
30000 „
30000 „

15. zsindelyszegek..................... 500000 db.
16. lemeztekenő préselt.......... 1000 „
17. finom és közönséges kender. ... 10 q
18. fehér szűrposztó 1 in széles . . . 100 m
19. ökörbőr Ill-szoros 26—30 kg . . . 800 kg
20. borkő tiszta......................... 3 q
21. jegeczitett tiszta borax..... 5 „
22. nátronsalétrom..................... 1 „

A 20. és 22. tételekre megjegyeztetik, hogy csak 
egynemő tiszta anyag fogadtatik el, miért is az a vegy- 
elemzű hivatal által időközönként megvizsgálta tik.
23. vas és folytvas sodrony szállitókötelekhez 2—31.

számú csak a legjobb stíriai vagy angol anyagból 
hordképessége 60—65. kg mm2 . . 50 q

24. szabadalm. tégelyöntött aczélsodrony csak legjobb 
minőségben 120 — 130 kgr mm2 hordképességgel 
és megfelelő szívóssággal 4—25. számú .150 q

25. horgonyozott sodrony vas és aczélból fentebb em
lítet hordképességekkel 2—31 sz. . 40 q

Szállítási feltételek:
1. A szállítani vállalkozók felhivatnak, hogy 50 

kros bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlataikat anyagmus
trával elátva lepecsételve ezen felirattal: „ajánlat anyag
szállításra" folyó évi november hó 15-éig ezen bánya
hivatalnál nyújtsák be.

2. Világosan kiteendő, hogy az anyag összessé
gére-e vagy csak egyes és mely anyagokra tétetik ajánlat.

3. Az ajánlott árak melyek szám- és betűkkel 
kitüntetendők — a selmeczi vasúti állomáson beadva 
csomagolással együtt értendők.

4. Csak a legjobb minőségű anyagra teendő az 
ajánlat és csak ily anyag fog átvétetni — meg nem 
felelő anyag a vállalkozónak rendelkezésére bocsátta- 
tik, ez okból az átvevő az anyag átvételéig semminemű 
kezességet nem vállal még azon esetet sem véve ki, 
ha az anyag az átvétel közben megrongáltatnék.

Az anyag végleges átvétele csak a selmeczi kir. 
szertár kamarájában történhetik

5. A fenti anyagmennyiségek csak megközelitők, 
ez okból a szállító esetleg nagyobb vagy kisebb meny- 
nyiségek szállítására az általa ajánlott árak mellett 
lesz kötelezve.

6. Valamennyi anyag szükséghez képest, de min
den esetben nagyobb mennyiségben lehetőleg egész 
vasúti kocsirakományokban fog mengrendeltetni.

7. Az anyagérték megtérítések a rendelt anyag 
átvétele után 14 nap alatt a selmeczi m. k. bánya 
kerületi főpénztárnál 2% Sconto levonással fogna 
eszközöltetni, köteles azonban a vállalkozó vállalat
folytán érdembe hozott összegekről kiállított szabály
szerű számlákon vagy nyugtákon a nyugtabélyeget és 
jogügyleti illetéket a bélyegszabályok 9. és 10. díjté
telei valamint az 1881. évi XXVI. t. ez. 6. és 10. §§-ai 
értelmében viselni és leróni.

8. Az ajánlott árak az egész 1897. évre bírnak 
érvénynyel.

9. Ismételten meg nem felelő anyagszállítást ille
tőleg fentartja magának a kir. bányahivatal a jogot, 
hogy a szállító minden további meghallgatása nélkül 
az ő veszélyére máshonnan beszerezhet megfelelő mi
nőségű és .mennyiségű anyagot,

10. Óvadékképen tartozik ajánlattevő a felaján
lott anyag értékének 10%-t készpénzben ajánlatához

; csatolni. Ezen óvadék az év végével, ha az ajánlattevő 
j minden kötelezettségének teljesen megfelelt, a selmeczi 

kir. bányakerületi főpénztárnál az ajánlattevőnek kiszol
gál tátik.

11. Az ajánlattevő az ajánlatban határozottan ki
jelenteni tartozik, vájjon saját gyárában vagy műhe
lyében fogja-e a czikkeket előállítani, vagy pedig azokat, 
másnak gyárából vagy műhelyéből szerzi be ; ez utóbbi 
esetben azt is köteles világosan kijelenteni, hogy mely 
hazai vagy külföldi gyárból szerzi be a czikkeket illetve 
azoknak egyes részeit. Ezen kijelentés az ajánlattevőre 
feltétlenül kötelező és a mennyiben ettől eltérne a szál
lított áruk rendelkezésre becsáttatnak és a 9-ik pont
ban foglalt eljárás fog alkalmaztatni.

12. Csak ezen szállítási feltételeknek megfelelő 
ajánlat vétetik tekintetbe, miért is az ajánlattevő ki
jelenteni tartozik, hogy a pályázati hirdetményben 
foglalt feltételeket ismeri és azokat magára nézve kö
telezőknek elfogadja.

13. A selmeczi nagy tekintetű m. k. bányaigazga
tóság fenntartja magának azon jogot, hogy a beérke
zett ajánlatok mindegyikét el is utasíthassa.

14. A jelenleg használatban lévő anyagok mus
trán a kir. bányahivatal helyiségében bármikor meg
tekinthetők.

Szélaknán 1896. évi szeptember-hó 27-én
M. k. bányahivatal.

1896. évi 2328. sz.
Szénszállitási hirdetmény.

A szélaknai m. kir. bányahivatal alá tartozó üzem
ágak számára szükséges az 1897. év folyamán 
5000 — 6000 tonna kőszén, illetőleg 8000—10000 tonna 
barnaszén.

a) A szállítani vállalkozók felhivatnak, hogy 50 
krros bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat „Szén szállí
tási ajánlat" feliirattal folyó évi november hó 15-ig 
a szélaknai bányahivatalnál benyújtsák.

b) Az ajánlatban betű és számokkal világosan 
kitüntetendő az ár helyt bánya, vagy helyt a selmecz- 
bányai vasúti állomáson és pedig külön külön az akna 
és a diónagyságú szénre, továbbá az ajánlatban hatá
rozottan kiteendő, hogy a felajánlóin kőszén melyik 
hazai vagy külföldi bányában termeltetik.

c) Továbbá világosan kiteendő, hogy a szén
klgrja. hánv kgm. vizet képes elgőziteni , , , , ,

d) A"szén érték megtérítések minden ho vege vei 
eszközöltetnek és a szállítónak (ez iránt beadott 
számla és nyugtatója ellen) a pénzösszeg a hó veget, 
követő első két hét alatt a selmeczi kir. banyakeruleti
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főpénztárnál kiutálványoztatik, köteles lévén a szállító 
az érdembe hozott összegről kiállítót nyugtán a 
nyugta bélyeget és jogügyleti illetéket a bélyegsza
bályok 6 és 101 díjtételei valamint az 1881 XXVI. 
t. cs. 6 és 10 §-ai értelmében viselni és leróni.

e) Az ajánlott árak az egész 1897. évre bírnak 
érvénynyel.

d) Ismételten megnem felelő szénszállítást illetőleg 
fentaitja magának a kir. bányahivatal a jogot, hogy 
a vállalkozó minden további meghallgatasa nélkül az ö 
veszélyére máshonnan beszerezhet megfelelő minőségű 
és mennyiségű szenet.

9. A selmeczi nagytekintetü rn. k. bányaigazga
tóság fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérke
zett ajánlatok közül bármelyiket elfogadhassa vagy 
pedig az ajánlatok mindegyikét el is utasíthassa.

h) Végre tartozik a vállalkozó kijelenteni, hogy a 
hirdetményben foglalt feltételeket ismeri és azokat ma
gára kötelezőknek elfogadja.

Szélaknán, 1896. szept. 27-én
• M. k. bányahivatal.

A n. é. közönség becses tudomására 
vagyok bátor hozni, hogy Selmeczbányán, 
a főtéren fekvő Wankovits-féle ház sarok
boltjában egy egészen újonnan berendezett, 
a modern igényeknek teljesen megfelelő, a 
legkülönfélébb s legfinomabb hazai, franczia 
és angol legdivatosabb szövetekkel dúsan 
felszerelt

nyitottam.
Azon körülmény, hogy sok éven ke

resztül voltam a Őzemmel és Ma n - 
heim országszerte jó hírnévnek örvendő 
nagy szabóczég társtulajdonosa és üzlet
vezetője, elég biztosítékot nyújthat a n. é. 
közönségnek arra nézve, hogy mindennemű 
igényét úgy a szövet nyújtás, mint a sza
bászat terén és a tartós és divatos kivitel
ben kielégíteni képes leendek.

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok 
kitűnő tisztelettel

Selmeczbányán 1896. szept. havában 
Czemmel György 
szabóüzlet-tulajdonos.

A millennáris év alkalmából a n. é. közönség becses figyelmébe ajánltatnak az alanti czégtulajdonosok üzletei:
Ács J.

A Hungária szálló bérlője. Gyö
nyörűen berendezett szálloda 20 
vendégszobával; étterem és ká
véház a legmodernebb igények
nek megfelelőleg berendezve.

Kitűnő ételek, jó természetes borok 
vihnyei aezél- és kőbányaiDreher 
féle sör. Figyelmes kiszolgálás. 
Zóna villásreggelik 6 és 8 krért.

Backer AlaJón 
fényképészeti műterme és ásvány 

árudája saját házában.

Bartli Antal
hentes üzlete a takarékpénztár 
tulajdonát képező u. n. Flem- 
ming-féle házban. Kapható min
dig frissen s tisztán készült 
hentesáru, zsír, szalonna, teper- 
tyii, virsli, sertéshús stb. stb. a 
legkitűnőbb minőségben és jutá

nyos árak mellett.

Baumertk Gyula 
a Deák-Ferenez utczában, Bau- 
merth-féle házban lévő fűszer

kereskedése.

Bock János 
vendéglője Szklenón. Kitűnő éte
lek, természetes jó borok, palaczk- 
és fris hordósör, előzékeny kiszol
gálás. Jutányos arak. A Szklenó 
fürdőbe kirándulóknak különösen 

ajánljuk a vendéglőt.

Bogya János 
a Szt-Háromság téren lévő ét
terme, melyben kitűnő ételek, 
természetes jó borok, valamint 
kőbányai- és vihnyei aezélsör 
szolgáltatnak fel. A helyiség 
szép és tágas és a kiszolgálás 
kifogástalan. A városi előkelő 

közönség gyűlhelye

Bukovics Estván 
a Murgáes-féle házban lévő ven
déglője és mészáros üzlete, hol 
természetes jó bor és kitűnő 

minőségű hús kapható.

Csiba Istviiii
vasáru-kereskedése. Különösen 
agyag-káiyha, varrógép, érez- 
koporsó stb. raktára. Alapittatott 

1840-ben.

a

Csernák György 
czipészűzlete a Kózsa-utezába 

vezető lépcsők melletti saját bolti 
helyiségében 223/III. Minden
nemű gyermek-, férfi- -és női 
ezipők mérték után divatos és 

tartós kivitelben, jutányos árakon 
készíttetnek. Javítások is elfo

gadtatnak.
Cserny Jtízséf

a régi városház épületében levő 
szabóüzlete, a legdivatosabb kel
mékkel dúsan felszerelt szövet
raktár. Mindennemű férfi, gyer
mek, disz- és egyenruhák gyorsan 
jutányosán és a legszebb kivi

telben készíttetnek.

Danbner János
a központi aczélsör forráshoz 
ezimzett vendéglője az apáeza- 
zárda melletti Ertl-féle házban. 
.Mindig frissen csapolt vihnyei, 
kőbányai sör, természetes jó bor, 

Ízletes ételek, előzékeny kiszolgálás.

Fizély Któroly 
műlakatos üzlete saját házában. 
Alapittatott 1842-ben Fizély Má
tyás által. Az üzlet 1873-ban 
ment át a jelenlegi tulajdonos 
birtokába. — Ajánlja ezenfelül 
a kertjében levő télen-nyáron 
igénybe vehető meleg kádfül dóit, 
valamint a nyári idényre sza

bad uszodáját.

Friebert Ferencz 
a főtéren lévő szabóüzlete nagy, 
a legfinomabb és legdivatosabb 
kelmékkel felszerelt raktárral. 
Ezen üzletben díszmagyar ru
hák, férfi- és gyermeköltönyök, 
katonai és más egyenruhák fi
nom, Ízléses kivitelben és leg
újabb fagonban gyorsan és jutá

nyos áron készíttetnek.

Gasparik János 
a takarékpénztár épületében levő 
ezipész-üzlete, melyben női, férfi 
és gyermekczipők raktáron tartva 
dús választékban készen kaphatók.

Greguss Antal 
sütőháza és a főtéren levő bolti 
helyisége, melyben különféle 

sütemények, finom mandolás 
kétszersültek stb. kaphatók.

A Hodina-féle egy emeletes ház a paehertárói 
téren, (Golddrunner ház tőszomszédságában) 
szabadkézből elaoó Bővebb felviálgositást ad a 
kiadóhiv atal.

Bátorkodom értesíteni a. rí. é. közön
séget arról, hogy

arany- ezüstmüves és 
ékszerész üzletemet

a régi városházi épület oldal bolti 
helyiségébe tettem át, hol raktáron tartok 
különféle arany és ezüst árukat és szak
mámba vágó javításokat elfogadok és ol
csón eszközlök

Kérve további nagyra becsült támoga
tását maradok

Selmeczbányán, október havában, 
kitűnő tisztelettel

Hasch J.
aranyműves és ékszerész.

A beállott őszi idény alkalmából 
ajánlom a tisztelt közönség nagyra 
becsült figyelmébe bel-és külföldi, 
franczia és angol szövetekkel 

dús választékban felszerelt 

szabóüzletemet.

A tisztelt hölgyközönség figyelmébe!
Bátorkodom a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a főtéren a ma

gas házban lévő rőfös, női és férfi divatáruházamban ez idő szerint megérkezett 
kész női kabátok, gallérok, köpenyek stb. a legdivatosabb 
faconban kiállítva dús választékban, jutányos árak mellett 

kaphatók.
Ezen felül bízvást ajánlhatom kitűnő, tartós minőségű vászon, kanafasz, ruha

kelmékből álló bőven felszerelt raktáromat. — Kész férfiöltönyök és különösen teli 
kabátok üzletemben nagy választékban és olcsón kaphatók.

Nagyra becsült pártfogását kérve maradok kitűnő tisztelettel
Selmeczbányán 1896. szeptember havában

JL.OVY ADOLF.

Gyurkovics András 
a főtéren lévő vendéglője, hol 
Ízletes ételek, természetes, finom, 
ó és uj borok, mindig frissen 
csapolt sör, spiritus, különféle 
szeszes italok, (rozspálinkal eog
nae, rum, szilvórium, borovicska 

stb. kaphatók.
Gverk testvérek 

az Akadémia utczában, Sehosztal- 
félc házban lévő szabó és ezipész- 
iizletük. A t. vevő közönség a 
legpromtabb módon lesz itt el
látva kész és mérték után készült 

szabó és ezipész árukkal.
Joerges Á. özv. és fta 
Könyvkereskedése: ajánlkozik min
den néven nevezhető könyv gyors 
beszerzésére bolti áron. — írószer
kereskedése: el van látva jó minő
ségű Írószerrel és papírral olcsó 
árak mellett. — Könyvnyomdája: 
minden a szakba vágó munkát 
gyorsan, pontosan és csínnal 
készít olcsó áron. Újabban buda
pesti aeeidenz-szedő alkalma

zásban. — Alkalmi ajándék: Sel- 
meczi album 24 fénynyomat car- 
tonon dobozban; ára 1 frt 60 kr.

Alapitttatott 1857-ben.

':ihn Vilmos 
szabóüzlete a főtéren lévő saját 
házában. Dús választékban fel
szerelt szövetraktár. Férfi, gyer
mek és egyenruhák, valamint 
diszmagyar öltönyök gyorsan és 
a legszebb kivitelben készíttetnek.

Bach el in a un-féle 
kitűnő minőségű vihnyei aezél- 
sör. Minden vendéglőben kapható.
Kaclieliúann Gáspár 

a Szent-Háromságtéren saját há
zában lévő épület és bútor-asz
talos műhelye. Nagy, dús válasz

tékú butorraktára.
Mrause Jtíszef 

templomberendezési műterme. 
Alapittatott 1890-ben. Templom
berendezési munkák és templom 
s más festések kivitele vagy fel
újítása minden stylnemben a 
legegyszerűbbtől a legfinomabb 
kiállításig. Szentek szobrai fából 
a legfinomabban festve és ara

nyozva.

Uangauer József 
a terasszon lévő nagy czipő-áru- 

háza, dús választékban felsze
relve mindennemű női, férfi és 
gyermek kész ezipő-árukkal. 

Mérték után a legújabb divatu 
ezipők gyorsan, .jutányosán és 
tartós kivitelben készíttetnek.

Lipttij I.ílszlö 
a terasszon lévő nagy üveg áru
háza rendkívüli, dús választék
ban felszerelve. Mindennemű 
üveg, porezellán, majolika, ehina- 
eziist, nippes stb. árúi valóban 

érdemesek a megtekintésre.
Harkns Sí. 

ezukrászata, alapittatott 1830. évben 
SÍarschaikó Gyula 

a terasszon lévő fűszerkereske
dése és nagy bőr-, norinbergi stb. 
áruháza. Alapittatott 1860-ban.

Matz Ferencz 
a főtéren lévő, legmodernebb 
igényeknek megfelelőiig beren

dezett fodrász-terme.
Ocí>teií<i utig í gnsicz 

a főtéren lévő boltja, melyben 
ásványdarabok és ásványból 

készült különféle emléktárgyak 
stb stb állanak a t. közönség 

rendelkezésére.
Oszvaldt Gusztüv

Szt-Háromságtéren saját házában 
lévő sütőháza. A lapittatott 1807 
évben (alapitó : Oszvaldt Samu).

Pieva jrözsef-S'éie 
czipész-üzlet a főtéren. Dús vá
lasztékban felszerelt kész czipő- 
raktár. Női-, férfi- és gyermek- 
czipők mérték szerint gyorsan, 
jutányosán, a legdivatosabb sza
básban, tartós kivitelben készít

tetnek.
Rrttis Bódog 

a Mihalik-féle házban lévő ven
déglője. Különösen ajánlja kitűnő 
konyháját, természetes, finom bo
rait, mindig frissen csapolt sörét, 
kellemes, nyári kerti helyiségét, 
melyben egy tekepálya is áll a 
t. vendégek rendelkezésére. Elő

zékeny kiszolgálat.
Suliaj Péter 

a Bózsautezába vezető lépcsők 
melletti üzleti házban lévő szabó
üzlete, dús választékú , szövet
raktára. Készít gyorsan ponto-

san és tartósan a legdivatosabb 
fagon szerint mindenféle öltö

nyöket u. m. egyenruhákat is.
Steiner Sgaácz 

Hodruson lévő fűszerkereskedése, 
melyben spiritus, különféle sze
szes itelok (rozspálinka, eognae, 
rum, szilvórium, borovicska stb.) 
a legjobb minőségben méretnek ki.

Özv. Till SSéncsné 
a Szőlő szállodával szemben lévő 
vendéglője, melyben kitűnő, jó 
minőségű fehér és veres borok 
méretnek s naponként frissen 

csapolt sör kapható.
Tusclil Gusztáv 

az alsó gyógytár mögötti ezukrász 
üzlete. Kitűnő sütemények, kávé
házi italok, nyáron mindennap 
frissen készült fagylalt, külön
féle czukor emléktárgyak stb. 
kaphatók. A t. vendégek részére 
több napi és heti lap áll ren

delkezésre.

Trgina Aiitss 1 
a terasszon lévő hentes üzlete, 
melyben tiszta, ízletes hentes- 
készitmények, kitűnő minőségű 
zsir, szalonna, tepertyü, sódar, 
mindig fris sertéshús, jó virsli 

stb. kapható.

özvVisnyovszkyDáuiesné 
sütőüzlete az Ocsovszky-utezában 
lévő Chauer-féle házban (ala
pittatott 1864. évben). Kapható 
mindennap kétszer friss, kitűnő 
sütemény, kétféle kenyér stb.

Vetsz Igtiácz 
a Deák-utczában, saját házában 

lévő fűszer, bőr, norinbergi liszt, 
stb kereskedése és áruháza.

Ugyanitt bármely perezben csinos 
bérkocsik kaphatók.

Velics György 
a Deák Ferenez utczában, saját 
házában lévőmézeskaláesos üzlete.

özv. Vnueskó Ferenezné 
a „Kék Szőllőhöz ezimzett1- nagy 
szállodája. Száraz, szépen bútoro
rozott szobák, olcsó árak, előzé
keny kiszolgálás, az étteremben 

kitűnő ételek és italok.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1896.

szabóüzlet-tulujdonos.
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