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M EG JELEN  MINDEN VASÁRNAP.

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők.

hova az összes pénzkllldemények Is küldendők.

Ünnepi közgyűlés.
Virágot fakasztó, lombsátort fejlesztő 

május havának múlt hetében ünnepi köz
gyűlést tartott a város törvényhatósági bi
zottsága.

Ünnepi volt a közgyűlés s az ősi 
szürke közgyűlési termet elárasztotta a 
májusi nap éltető melege, s a fény és nap
sugár derUt, meleget vitt be azok szivébe ! 
is, akik zsúfolásig megtöltötték a termet, a I 
törvényhatósági bizottsági tagok szivébe.

A zavaros, a bizonytalan politikai hely- i 
zet, amely évek óta tart, nehéz gonddal 
fekszi meg rég idők óta minden igaz ma
gyar lelkét. Ez a gond és hazafias aggo
dalom váltotta ki törvényhatósági bizottsági 1 
tagjainkból ez év februárjában azt a „M e-  

m en tót“, amelyet az ország képviselőházá- j 
hoz intézett a város közönsége.

Ez a nehéz gond és kínos aggodalom 
eltUnt a múlt kedden a törvényhatósági 
bizottsági tagok leikéből, amikor egy jobb 
jövő reményében szeretettel iktatta be fő
ispán! székébe a város uj főispánját —- 
Wiczek Frigyes grófot.

Sokszor hallottuk, hogy nincs fölösle
gesebb állás ma az ország hivatalos szer
vezetében, mint a főispáni állás.

Igaz lehet ez. Főispánja válogatja. Bi- j 
zonyosan vau ilyen sok főispán, különben j 
nem hallatszanék oly siirtin ez a kije
lentés.

Ámde ezzel szemben ismertünk sok 
olyan főispánt, aki valósággal jótevője, ve
zetője, hogy úgy mondjuk atyja volt annak 
a vármegyének, városnak, a melynek élére 
állította a királyi katalom. Ismerünk vár
megyéket, városokat, a melyeket a fejlődés, 
a gazdasági és kulturális megerősödés ut- ! 
jára éppen főispánjuk vezetett s hogy töb
bet ne említsünk KiskükUllő vármegye ma i 
is atyjaként tiszteli Sándor Jánost, egykori i 
főispánját, aki soha el nem múló érdeme
ket szerzett megyéjének felvirágoztatásában.

Ilyen főispán van több is, s az ilyen i 
főispán nem csak székét tölti be, de hiva
tását is.

Amint ismerjük Wilezek Frigyes grófot, 
s alkalmunk volt ismerni őt régebbről, re
méljük, sőt tudjuk, hogy ö nem a fölösle
ges főispánok közé fog tartozni. Sallang- 
nélküli, férfias, egyenes beköszöntője meg
erősített minket e reményünkben s igaz 
örömmel láttuk, hogy ezt a felfogást, ezt 
a reményt nemcsak mi tápláljuk, de sokan 
a bizottsági tagok közül s talán mind
nyájan.

Ezért tűnt el kedden e város vezető 
férfiainak leikéből a nehéz gond, elűzte a 
remény, amelyet Wilezek Frigyes gróf be
köszöntője keltett.

Vajha alkalma volna Wilezek Frigyes 
grófnak beigazolni azt, hogy amit várunk 
tőle, azt teljesíteni akarja is, képes is.

Üdvözölvén őt, reméljük, higyjük, 
hogy igy lesz.

** ♦
A kedd délutáni közgyűlésen zsúfolásig meg

tolt a közgyűlésnek terme. A főispáni beiktatásra 
eljöttek a testvértürvényhatóságból Marék Károly 
alispán, Fodor Vilmos Ipolysági, Halmay László 
korponai főszolgabírók, Szokoly Alajos levéltáros 
Sztancsek Zoltán tanfelügyelő, Totovits Kálmán 
ny. főszámvevő, I.itassy János esperes, Gverk Jó 
zsef, Haverla József plébánosok megyebizottsági 
tagok. A városi törvényhatósági bizottsági tagok 
nagy számban jelentek meg. Jelen voltak: Ács 
József, Ágfalvi Alajos, Altman Imre, Arthold Géza, 
Baán Elemér, Binder Antal, Broszmann Jenő, 
Bocsák István, Csányi Ottó, Dobó Sándor, Dob- 
rovits Mihály, Engel Zsigmond, Ernszt Zsigmond, 
Faller Gusztáv dr., Faller Károly, Farbaky István, 
Fizely Károly, Flórián Gerő, Grillusz Emil, Han- 
del Vilmos, Kamrák Ferenc, lleincz Hugó, Hor- 
nyacsek István, Horváth Kálmán, Jezsovics Károly, 
Joerges Ágost, Kachelmann Viktor, Kachelman 

i Farkas, Király Ernő, Körös László, Kuti István, 
Liba Antal, Rauchbauer József dr., Richter Ede, 

I Schelle Róbert, Sobó Jenő. Székely Vilmos, Sztan-

A kritikus.
— Tehát ez volna az a festmény, a mely

ről kollégái oly sokat beszéltek nekem ?
— Oh kérem .. .
— Ugyan ne szerénykedjék, kedves mester. 

Egyébként a szerénység jól illik a zsenikhez. , 
Nem is akarom e tulajdonságától megfosztani 
Deltát lássuk csak . . .

Talán egy kissé távolabbról tessék szem- .
lélni . ..

— Igen. Ab igen. Annál jobb. Ánibár önt 
ngy jellemezték nekem, hogy tájképeinél szereti 
a gondos kidolgozást. Ez egy kissé kételyt támasz
tott bennem ugyan, dehát kollégáival nem akar
tam szembeszállni mindaddig, a inig nem láttam 
magát a festményt. Én ugyanis a modernebb 
ecsetkezelés, a bátor foltfestés hive vagyok. Ezt 
is lehet ugyan gondosságnak tekinteni. Sőt ez az 
igazi, gondos kivitel. Vagy úgy?! Most jövök rá 
kollégái is bizonyára ilyen értelemben értelmezik 
a gondosságot. No persze, persze. Hogy még ezen 
fönn is akadtam. Lássuk csak .

Talán lessék egy kissé hunyorítani a tá
volból

Ah valóban. Ezer ördög! Micsoda foltok!

Gyönyörű! Felséges! Uram. holnap Paris az Un 
nevével lesz tele.

— Holnap? Ab, az a holnap. Mindig csak 
holnap. Tiz esztendeje várom a dicsőség hol
napját . .

- De most az egyszer csak nem kételkedik 
benne? Én mondom ezt, a Journal kritikusa. 
Hisz nekem egy szavamba kerül és önt Corol- 
val, Millelvel egy sorban emlegetik. Ön egy való
ságos legeslegujabbkori Cézanne!

— - Ah Cézanne!
— Igen, igen Cézanne, ha mondom.

— Ön túloz, uram.
-  Ugyan hagyjuk a szerénykedést. Magunk 

között vagyunk. A nyilvánosság előtt tessék sze
rénykedni. Művészekhez a gőg, büszkeség illik. A 
művészek fejedelmek, akik nem járhatnak a nyárs
polgárok köntösében . . .

— Uram, hogyan legyek gőgös, büszke és 
várjam a holnap dicsőségét, midőn a gyomrom 
korog ? . . .

- A gyomra ? És egy ilyen mesternek gyo- 
morügyei is vannak? Egyébként hisz ez a zsenik 
pályafutásához tartozik. No de ennek mától lógva 
meg kell szűnnie. Ez csak azért volt, mert ré
geibe nem volt modern kritika, amely a zseniket 
felfedezte volna Ez csak a sors méltánytalansága

volt. A zsenik ma aranyokban fürödhetnek. Maga 
a kritika egyengeti útjukat, hogy pénzzel, arany
nyal legyenek ellátva.

. . .  Ah a ran y ... Én ma csak száz sousról 
álmodoztam.

— - Ugyan hagyja ezt a bolond szerénységei. 
Ebből ki kell vetkőznie. Én magam összeköttetés
ben állok egy műkereskedővel, aki önnek még 
ma ád tízezer frankot erre a festményre.

— De uram !. . .
— Nos megfogja látni. Ha én egyszer ki

mondom önre, hogy nagy művész, akkor önnek 
minden aláírása kincset ér. Tízezer frank! Nem 
is pénz. Olcsóbban nem is szabad adnia, mert a 
műkereskedő húszezer frankon alul nem hozhatja 
a maga nevét forgalomba. Akit én, a modernek 
vezére, felfedezek, annak nem szabad olcsó Já 
nosnak lennie, különben engem kompromitálna 
vele. Jöjjön velem a Rue Lafitteba Burand-Gruel- 
hez . . .

— Ahhoz a milliomos céghez? Nem, azt 
nem tehetem. Egyébként az üzérkedés nem mes
terségem. Soha életemben nem léptem át egy 
műkereskedő küszöbét.

Ne ellenkezzék. Tegnap a Café des Ar- 
tistesban voltam és egyebet sem hallottam, mint 
az ön nevének és legújabb képének dicsőítését
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eaay Miklós, Tóth Imre dr. Timkó Pál, Ungár 
Kálmán dr., Velics György, Veress József, Vitális 
István dr., Vojtás Mátyás, Vörös Ferenc, Weisz 
Jakab, Zólomy Imre, Zsámbor Pál.

Horváth Kálmán polgármester délután három 
órakor megnyitván a közgyűlést felolvastatja a 
W ilctek Frigyes gróf főispáni kinevezéséről szóló 

leiratot s egyben indítványozza, hogy a főispánt 
Q riüise Emil vezetése mellett K irá ly  Ernő, 
H auchbauer  József dr., Sobó  Jenő, Vetíts György 
és Fizély  Károly tagokból álló küldöttség hivja 
meg a közgyűlésbe.

Pár pillanat múlva belépett a terembe 
Wilczek Frigyes gróf fényes diszmagyar ruhában 
Harsogó, meg-megujoló éljenzés fogadta.

Horváth Kálmán polgármester növid. lelkes j 
beszéddel üdvözölte s felhívta az eskü letételére. 
Az esküt a főispán Sztancsay  Miklós főjegyző 
előolvasása mellett tette le.

Az eskületétel után az uj főispán a követ
kező beszédet mondotta:

Tekintetes T örvényhatósági B izottság !
• Dicsőségesen uralkodó királyunk kegyel

méből és a királyi kormány előterjesztése foly- ■ 
tán Selraec- és Bélabánya szab. kir. város főis- j 
pánjává kineveztetvén, a törvényhatósági bizottság 1 
színe előtt az előirt hivatalos esküt az imént le- i 
tettem és ezzel főispáni székembe beiktatva 
vagyok.

Mielőtt azonban székemet elfoglalnám és 
az elnöki tisztett átvenném, engedje meg nekem : 
a t. T. bizottság, hogy azt egynéhány szó kisé- ! 
rétében tehessem.

Mindenekelőtt a fölött érzett őszinte ürömö- | 
met akarom kifejezni, hogy ezen díszes állásra , 
meghivattam, és azt elfogadni alkalmam volt. 
Őszinte örömöm nemcsak azért, mert őseim már 
gyakrabban voltak e várossal összeköttetésben, 
nemcsak azért, mert ezen város testvér törvény- 
hatóságával Hontvármegyével a múltból és a je 
lenben is szoros összeköttetésben vagyok, hanem 
első sorban azért is, mert büszkeséggel tölt el a 
tudat.| oly városnak szentelhetni működésemet, 
mely évszázadok óta mostanáig az egész ország 
egyik legkiválóbb és legjelentősebb városa volt. : 
melynek történelme oly szorosan összeforrott ha
zánk történelmével, és a melyre, meg vagyok 
róla győződve, még oly fényes jövő vár.

Ha örömmel és lelkesedéssel vállalkoztam 
tisztem betöltésére, egyszersmind azon tudatban | 
is tettem azt, hogy felelősségteljes állásommal 
csakis akkor tudnék megfelelni, ha a város kö
zönségének, első sorban pedig törvényhatósági 
bizottságának jóakaratát és támogatását bírom. 
Legyen szabad ennélfogva már ez alkalommal is 
kérni a t. törvényhatósági bizottság jóakaratát és I 
támogatását személyem és működésem iránt.

— Mégis kellemetlen volna nekem oda el
mennem — a kollegák — talán más kritikus je
lenléte is, amely helyzet vitát provokálna festmé
nyeim fölött..  .

— Vitát? Hisz ez a legszerencsésebb hely
zet. Minél nagyobb az ellentmondás, a kritikai 
zaj, annál értékesebb a festmény. Ön még nagyon 
naiv. Igazi gyermek! Primitív! Valóságos lángész!

— Lángész, éhes gyomorral! Minő iróniája 
a sorsnak!

— Ezt hamarosan itt is megoldhatjuk. Ne
kem teljhatalmam van. Én teljhatalmú kritikusa 
vagyok a Bruand—Cruel cégnek. Ha van kedve, 
leköthetem önt azonnal szerződésileg. Ha biztosit 
róla, hogy ezentúl minden alkotandó műve a Bu- 
rand—Cruel cégé lesz, úgy én már is átadhatok 
önnek ötezer frank előleget, amelylyel ezt a fest
ményt mindjárt le is foglalom.

— Kénytelen vagyok, — azaz pardon, örü
lök az ajánlatnak. Ön kitüntet vele. (A kritikus 
az asztalhoz megy, ahol tintát, papirt lát. Pár 
sort firkant az egyik papírra, aztán a festőnek 
adja át a tollat.)

— Tessék aláírni.
— Oh kérem. (Aláírja.)
— Rendben van Tessék Egy , kettő-, há

rom-, négy-, ötezer frank

Eredményt minden emberi közéletben csakis 
egyetértés, csakis a hivatott tényezők együtt mű
ködése által lehet elérni. Éhez a kölcsönös bi
zalomnak is kell járulnia. Tudom és érzem, hogy 
bizalmat magam iránt) még nőm kérhetek a 
t. törv. bizottságtól, arra még túlságos ismeret
len vagyok itt, kijelentem azonban, hogy összes 
igyekezetemmel azon leszek ezt a bizalmat a 
jövőben megszerezni és megtartani.

Annyira érzem annak fontosságát, hogy előre 
is kijelenthetem, miszerint, ha erre vonatkozó 
igyekezetem hiábavalónak bizonyulna, ez már ma
gában véve is elegendő ok volna előttem, hogy 
állásomtól való felmentésemet kérelmezzem.

Működésemnek programmját egy rövid szó
ban adhatom meg, a törvény pontos, lelkiisme
retes és részrehajlás nélküli megtartásában. A tör
vény, állami életünk ezen talpköve, szabja meg 
állásom teendőit és határait. Ezt minden mellék
tekintet nélkül alkalmazni, fogja képezni fő igye
kezetemet. Nem egyes pártnak vagy pártoknak, 
nem egyes érdekcsoportoknak, hanem az egész 
törvényhatóság közönségének kívánok főispánja 
lenni.

A törvény ezen pontos és részlehajlatlan 
végrehajtását fogom, a mennyire felügyeleti és 
ellenőrzési jogom kiterjed, a törvényhatóság tiszt
viselőitől is megkívánni. Föltétien és szent meg
győződésem, hogy meglevő intézményeink kere
tében lehet jó közigazgatást inaugurálni, csak jól 
legyenek azok alkalmazva.

Nem újításokkal, nem folytonos reformokkal 
— különben azoknak is megvan sok téren jogo
sultságuk, de megvan az alkotásukra hivatott sa
ját fórumuk is — kell közállapotainkon javítani 
akarni, hanem meglévő intézményeink becsületes 
kihasználásával.

Ép oly feltétlenül és szentül meg vagyok 
győződve arról is, hogy jó, tisztességes közigaz
gatás a legjobb, leghatékonyabb ellenszere minden 
államellenes tendenciának is.

Programmom második pontját a város spe
ciális érdekeinek, óhajtásainak ápolása képezi. És 
itt ünnepélyesen kijelentem és megígérem, hogy 
mindent el fogok követni, minden erőmet latba 
logom vetni, hogy a város fejlődésének előfelté
teleiként eddig felhangzott és ezentúl megnyilvá
nulandó kívánalmak lehetőleg testet is öltsenek.

Tudom, hogy úgy közgazdasági mint kultu
rális és egyéb téren is még nagyon sokat lehetne 
a város érdekében tenni, de tudom és hiszem 
azt is, hogy megfelelő intézkedésekkel el lehet 
érni azt is, hogy Selmec- és Bélabánya sz. kir. 
város elfoglalja azt a magaslatot, a mely őt úgy 
történelmi múltjánál, mint intelligenciájánál fogva 
méltán megilleti.

Ezen sok oldalú teendő közölt legyen sza
bad egyelőre csak egyet megemlítenem, és ez a 
selmec-németi tervezett vasul vonal kiépítése.

Tudom, mily befolyással volna ez. a város 
gazdasági életére, mennyire képezi ez a haladá
sunk feltételét, és ezért ezen kérdés tekintetében

— Igen, ötezer frank. (A festő kissé meg- 
tántorodik.)

— Ön nagyon el van gyöngülve. Ezt jóvá 
kell tennie. Egy kis pihenés, üdülés nem fog 
ártani.

— Bizony, ez régi vágyam. Ha lehetne, még 
ma elutaznék Svájcba. Az idegeim úgyis tel 
jesen tünkre vannak téve.

Különös dolog. On előbb csak a gyom
ráról panaszkodott, most, hogy pénze van, már 
az idegeit is kezdi észrevenni. Ilyen a világ. No, 
de Isten önnel. Mielőtt elutazik, olvassa el a 
Journal cikkét!

(Másnap kora délelőtt. A festő ajtaja előtt 
több festő-ismerőse áll. Némelyek kopognak.)

-  Marcell Marcel! Nyiss ajtót! De büszke 
lettél egyszerre! Ne bolondozz! Nem pumpolni 

j jöttünk, csak gratulálni. Legfeljebb üt, liz, húsz 
frankot fogsz kölcsönözni. Ej, hát hallgatsz! Pedig 
itthon van! Heggel liz órakor még aludni szokott! 
Csak nincs valami bajod!

A kritikus és a Buraiul Cruel cég igazga
tója közelednek.

Nos, uraim, kopogtak már V 
Negyedórája egyebet sem teszünk, mint 

dörömbölünk.

különös buzgóságomat akarom itt bejelenteni. 
Mely csak egyet akarok itt megemlíteni, és ez a 
törvényhatósági tisztviselőkkel szemben való állás 
pontom. Ha. amint előbb említettem, a lehető 
legjobb és legpontosabb munkát is logom töltik 
— állásom kötelezettségéből folyólag — megki 
vánni, azért másrészt sietek azt is kijelenteni, 
hogy minden tekintetben barátjuk, jogos érdekeik
ben szószólójuk és védelmezőjük kiváltok lenni.

Ezek után tisztelt törvényhatósági bizottság 
ismételve kérem szives jóakaratu támogatásukat. >

A nagy tetszéssel fogadott beszéd elhangzása 
után Jezsov its  Károly a város közönsége nevében 
a következő beszéddel üdvözölte a főispánt.

M éltóságos F ő isp á n  n r!
E város törvényhatósági bizottságának ne

vében üdvözlöm Méltóságodat azon a helyen, a 
melyet elfoglalt. Ezen ős bányavárosban nem
zedékről nemzedékre származik át az ősbányasz 
szelleme és öröksége. Mi is, akiknek élete szóró 
sabban forrott össze e város életével, részesei 
vagyunk az ős bányász szellemének és örökségé
nek. Ez a szellem pedig nem más, mint ragasz
kodás a bányászathoz: az örökség nem más, mint 
munka és remény. Mint ilyenek bizalommal köze
ledünk Méltóságodhoz, mert úgy múltjában ki
fejtett tevékenységét, mint az itt kifejtett vezér
elveit ismerve, tiszteljük Méltóságodban a cselekvés 
l'értiát. a munka apostolát, mert apostolokra van 
szüksége a városnak, az országnak, a nemzetnek.

I E városban a bányászat az. melyhez a városnak 
j sorsa van kötve. Selmecbánya a bányászattal él 

és hah Ezt őszintén meg kell vallanunk. Jelenben 
a mi bányászatunk a meddőségben vergődik, vál
ságos időket él, nagy feladatok állanak a bányászat 
vezérférfiai előtt, amelyeknek sikeres megoldásá
tól függ a város jövője. A siker a föld mélységei
ben soha sem biztos, de itt érvényesül, az örök
ség másik része: a remény. Minket, akik a bányászat 
iránt szeretettel és ragaszkodással viseltetünk, nem 

: lehet, hogy elhagyjon a remény; a remény az, 
mely uj munkára késztet, ha munkánkat nem 
követi siker, ez kecsegtet azzal, hogy végre is 
sikerül megütnünk a nemes ércek gazdag ereit. 
És az ország és a nemzet állapota? bányászati 
szemünkkel és értelmünkkel mérlegelve nem 
mondhatunk egyebei csak azt. hogy nagyon súlyos 
meddő ség felé van vezérelve. Ebből csak céltu 
dalos munka árán menekülhet. De hiszen nagy a 
magyar nemzetben a felhalmazolt munkatejlő 
képesség. De ennek nagy része csak mint lehelő 
van meg s kellő indításra s irányzásra vár, hogy 
valóságos sikeres munkává alakulhasson. Mi meg 
vagyunk győződve, hogy Méltóságod erélyének 
egész súlyával közre fog működni, hogy azok a 
vezéreszmék, melyeket jelenben az imént kibontott 
zászló alatt a nemzet józanul, reálisan gondol
kozó vezérei hirdetnek a megvalósulás felé vezet
tessenek. 11a ezek a vezérelvek országszerte győz
tesen kerülnek ki a mérkőzésből meg vagyunk

— Talán már eltávozott.
— Nem távozhatott el. Itt van a reggeli 

tejespalack és az újságja a küszöbön, érintetlenül.
— Talán haza sem jött az éjjel ?
— Csak nem lesz bolond kincset érő re

mekművet a műteremben éjjel őrizetlenül hagyni. 
Az ajtót két perc alatt bárki benyomhatja.

— Hát akkor feszítsük fel. Csak nincs va
lami baja?

A kritikus és az igazgató nekifeszitik vállai- 
kat a rozoga ajtónak, amely pár pillanat alatt 
feltárul

»
Itt a műremek! De hol van Marcel mes

ter? Ahá! Egy levélke van rátüzve a kép ke
retére.

A kritikus veszi a levelet és elolvassa:
• lírain! A szerződést állom. A kép itt is 

van, mint a Burand— Cruel cég jogos tulajdona. 
A kritikus urnák köszönöm a gyönyörű, értelmes 

i kritikát, melyet már a hajnali órákban olvastam 
a Journalban. Ez életem legszebb napja volt. 

i Örökké érzem, hogy hálára vagyok lekötelezve, 
de a párisi Unnepelletéseket idegeim nem bírnák 
k i . . .  Ezért még a reggeli gyorsvonattal valami 
svájci falucskában utazom, ahonnan, ha pénzem 
fogytán lesz, értesíteni fogom a Burand—Cruel 
céget, hogy a még hiányzó ötezer frankot, a vé-



győződve, hogy a nemzetnek sikerül megütni a 
békés fejlődés a szellemi és anyagi vagyonosodás 
és az ezzel járó hatalom valamint a legszebb 
polgári erények nemes érceknek gazdag ereit. 
Legyen úgy! Még egyszer üdvözlöm Méltóságodat 
a törvényhatósági bizottság nevében, mint e város 
főispánját. (Éljenzés.)

Jezsovits Károly tartalmas beszédje s a fel
hangzó éljenzés csillapulta után Vörös Ferenc tb. 
főjegyző intézett üdvözlő beszédet a főispánhoz a 
városi tisztikar nevében.

Heszedje ez volt:

MéltÓ8(igo8 F ő isp á)i Úr!
Tekinteten T örvényhatóság i B izottság!

A főispáni beiktató mindenkor kimagasló 
mozzanata az alkotmányos, a közigazgatási élet
nek, mint a hogy a főispáni méltóság is disze, 
ékessége annak a szervezetnek, melyet az állami 
élet gerincének nevezünk — a közigazgatásnak

Fényt ad e méltóságnak a legmagasabb 
helyről megnyilatkozó bizalom, a királyi kegy, de 
fényt nyer attól a tisztelettől is, melylyel a tör
vényhatóságok e magas állást és betöltőjét övezik.

E lénynek sugarai e tisztikart is érik, mint 
osztályosát ama közös munkának, közös hivatás
nak: M énbe vetett hittel h íven  szolgáln i ezt az  
étien m ag y a r  hazát és a n n a k  a lkotm án y os u ral
kodóját.

Miként e város közönsége, úgy e tisztikar 
is őszinte örömmel üdvözli Méltóságodat e ki
magasló alkalommal és azt a fogadalmat tesszük 
együtt és egyenként, hogy ama közös munkában 
közös hivatásban a leghívebb munkatársai leszünk 
Méltóságodnak, részben esküvel vállalt kötelezett
ségünkből kifolyólag, részben igaz, őszinte ügy
szeretetből is, mely szándékunkban, törekvésünk
ben erőnket fokozza az a tudat, hogy Méltósá
godban h iv atásos  vezért tisztelünk, akinek kine- 
veztelésével ismét érvény! nyert Mátyásnak az 
igazságosnak az a királyi parancsa, hogy: «Honorem 
comitatus nullus, nisi nobilis tenere possit», 
nobilis a szó szorosabb, de eszmei értelmében is: 
lélekben is nemes.

E lelki nemességgel legyen fölvértezve a 
tisztviselő is hivatása teljesítésében. Ismerje az 
életet alapjában, de azt eszm ei m agaslatról 
ítélje m eg ; ennek híján örökös harc lenne élete, 
éi'intkezése embertársaival, kárára önmagának, 
kárára a köznek.

Mert a hatósági jogkörbe utal! érdekek, 
melyeknek kielégítése a közigazgatásra vár, oly 
számosak, hogy a közigazgatás nem rendészeti 
igazgatás többé, mely csupán a közbiztonságot 
fenyegető veszélyek elhárítására szorítkozik, hanem 
különösen az ipar és kereskedelem fejlődöttsége 
révén társadalompolitikai szempontok szerint 
igazadó céltudatos közigazgatássá fejlődött, alakult 
át és pedig nem az élettől valamely távol eső 
elvont elméletek szerint, hanem magának a tár
sadalom szükségleteinek kényszere, nyomása alatt.

JD10. május 15.

telár másik felét niegküldhesse. Minthogy a kriti
kus ur előszeretettel űzi az igazi, még fel nem 
fedezett tehetségek felfedezését, figyelmébe aján
lanám, hogy egy érdemes kollegámnak, akinek 
ebben a házban, egy emelettel lejebb van a mű
terme, Pierre Roujon urnák szintén van egy na
gyon érdekes tájképe, amely azonban nagyon gon
dos kivitelű. Roujon ur tájképét előttem is a Café 
des Artistes összes festő-vendégei magasztalták. 
Az én festményemet — őszintén megválva 
sohasem hallottam a művészek kávéházában ma
gasztalni. No de ez valószínűleg Így van rendjén, 
mert a feslőnépség nem szokott szemben liize- 
legni. Engem tehát bizonyára távollétemben ma
gasztaltak a kritikus ur előtt. Ha azonban téve
dés, egy emeletnyi különbözet volna a dologban, 
(a festők csoportjában elfojtott nevelés hallható) 
úgy mindenesetre ajánlom Roujon kollega képé
nek megvásárlását és a véle való szerződést. Is
ten önnel, kedves kritikus ur, éljen a kritika!

Henry Marcel.>

A kritikus kiejti kezéből a levelet. A festők 
általános kacagásban törnek ki

C h arles Drouln.

így a tisztviselőnek is társadalmi egyénné \ 
kell átalakulnia, ha még nem az s tudnia kell, 
hogy mint a legkisebb társadalmi alakulat: család, 
egyesület, társaság, úgy a nagyobbak is, mint ; 
nemzeti, vallási társadalom, sőt az ember közös
ségi életének legmagasabb alakulata maga az állam 
is, igazi szervezet, melynek életében törvény- ( 
szerűségek uralkodnak és ez a szervezet fejlő
désnek van alávetve.

A tudomány mai álláspontján ezért nem is 
beszélünk ma államgépezetről, de állam szerve- I 
zetről; — mert élők itt, önmaguktól is fejlődésre 
képesek a mozgató erők, a szervek, —- élő szerv 
maga a tisztviselőség is, melytől nemcsak azt 
várjuk, hogy tudását, ismeretét vigye bele hiva
tása körébe, de lelkét, egész énjét is; a ki nem ; 
elégedhetik meg többé annak a jogi tételnek irá- í 
nyitásával, parancsával, arai oly ékes betűkkel 
van e tanácskozó terem ajtaja fölé Írva: unicuique 
suum.

Nem elégedhetik meg vele, mert mint társa
dalmi egyén már érzi, már megérti azt, hogy ez 
csak negativus oldala, mintegy alsóbb loka az 
erkölcsnek, mely fokon nem vesszük figyelembe 
a cselekedet indítékait s elégnek tartjuk' ha a 
cselekedet a jogszabályoknak megfelel, ha nem 
bont jogrendet; mig az erkölcs tovább megy a 
maga követelésével s azt parancsolja, hogy om nes  
j a v a :  törekedjél a közjóra, rendeld a te egyéni 
érdekedet a mellé, vagy ha kell — alája — 
olvadj bele a te egész éneddel mint egyed, de 
tagja az egységre törekvő társadalomnak.

Ha valahol, úgy e városban van a tisztviselő 
arra késztetve, hivatva, hogy igazi társadalmi egyén 
legyen, mert a létviszonyok azon a ponton vannak, 
hogy múlhatatlanul megváltozzanak s a megvál
tozott uj létviszonyokhoz való alkalmazkodásban 
a társadalom segítségre szorul s ki nyújtsa az 
első segítséget, ha nem a társadalmi egyénné 
alakult tisztviselő?

Hogy e város tisztikara hogyan felelt meg 
a múltban e hivatásának, azt e város történeté
ből vett példákkal ecseteli a szónok s azzal végzi 
beszédét, hogy ha állami érdekből, vagy szakvé
lemény érvelése alapján e város őslermelési típusa 
megváltoznék, az uj létviszonyok között is híven 
fogja a lelkes közönséggel karöltve a tisztviselő 
az ö hivatását teljesíteni a hivatásos vezér oldalán. ^

A beszéd után újból felhangzott a lelkes I 
éljenzés s ezzel véget ért a közgyűlés ünnepi része, | 
az uj főispán beiktatása s kezdetét vette az uj | 
főispán elnöklése, vezetése mellett a munka. } 
F a rb a k y  István bizottsági tag indítványára elren- j 
delte a közgyűlés, hogy a beiktatási ünnepen el- j 
hangzott beszédek jegyzőkönyvben örökittessenek j 
meg.

A rendes tárgysorozat megkezdése előtt be- j 
jelentette az elnöklő főispán, hogy egy legkegyel- ! 
mesebb királyi kézirat érkezett a város közön- [ 
ségéhez.

A közgyűlés az országgyűlés összehívásáról j 
szóló királyi kéziratot állva hallgatta meg s el- j 
rendelte, hogy a képviselőválasztási teendők elő
készítése céljából áttétessék a központi választ
mányhoz.

A rendes tárgysorozat letárgyalása követ
kezett ezután.

A polgármesteri havi jelentés tudomásul 
vétele után az üresedésben levő városi számtiszti 
állást töltötték be. A kijelölő bizottság jelentése 
után X. fizetési osztályú számtisztté egyhangúlag 
K au rits  Sándort, XI. fizetési osztályú számtisztté 
pedig B rax ató r isz  Aladárt választották meg.

Több miniszteri rendeletnek tudomásul vé
tele után a városi vigadót W interstein  Bernátnak j 
adtak bérbe hat évre.

A házipénztári, gyámpénztári s a különböző 
alapok zárszámadásairól szóló előterjesztéseket j 
eifogadla a közgyűlés.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a {elsőrónai : 
4 számú házat 500 koronáért megveszi egy léte- j 
siteudő gyermekjátékgyár céljaira, megvesz továbbá ! 
ugyanott több bányakincstári bányát közterek : 
céljaira.

Tudomásul vette a közgyűlés, hogy H acher  
Gyulával és Jet iin ek  Bertholddal két vihnyei port 
egyezség utján fejezett be a tanács.

s e  l  m e  c b A n y a i  h í r l a p 3

Névszerinti szavazással elhatározták, hogy 
megvesz a város Á rvay  Andrástól és H rn csjár  
Sándortól a városi erdők között fekvő két rétet.

Ugyancsak névszerinti szavazással eladtak 
D obrovits Mihálynak és Zolomy Imrének Vihnyén 
a Kupecz-féle telekből egy-egy házhelyet.

Elhatározta a közgyűlés, hogy főiskolai sport
telep létesítése céljára átenged a főiskolai Athletikai 
Clubnak 3 hold területet, ad 3000 koronát és 
helyreállíttatja a telephez vezető utat.

A belvárosi róm. kath. tanítók kérésére meg
adták a törvény szerint őket megillető lakbérfel
emelést. A városi kórház és szegény- és menház 
r. kath. lelkészeink 20 köbméter fát engedélyeztek. 
K o llá r  Ferencnek engedélyt adtak, hogy Vihnye- 
fürdőn egy cipészüzletet rendezzen be.

A közgyűlés ezzel véget ért.

Küldöttségek.
A közgyűlés után a tisztelgő küldöttségeket 

fogadta az uj főispán. Elsőül Hontvármegye kül
döttsége tisztelgett M arék  Károly alispán vezeté
sével. Az üdvözlő szavakat megköszönve a főispán 
kérte Hontvármegye külldüttségét, hogy a két 
testvér-törvényhatóság, Hontvármegye és Selmec- 
és Bélabánya sz. kir. város az ő vezetése alatt is 
igaz testvériségben éljenek együtt, hogy egyetér
téssel úgy a megye mint a város haladhassanak, 
erősödhessenek.

A kath. egyház L ittassy  Jánes esperes-plé
bános, az ág. hitv. evang. egyház F a rb a k y  István fel
ügyelő, az izr. egyházközség T an d lich  Ignác dr. 
elnök vezetése mellett tisztelegtek. A főispán kö
szönetét mondva a küldöttségeknek, kijelentette, 
hogy mint maga is vallásos ember, a legnagyobb 
tiszteletben tartja mindenkinek vallási meggyőző
dését s minden erejével odahat, hogy a vallási 
béke állandóan megmaradjon e városban.

Az Önkéntes Tűzoltó-Egylet küldöttségét 
— Vitális István elnök vezette — biztosította, 
hogy különös gondja lesz ez igazán humánus 
egyesületre.

A Pallavicinipárt nagy küldöttsége és a 
főiskolai fiatalság G uba  Pál kegyesrendi tanár 
vezetésével tisztelegtek. Guba Pál üdvözölvén a 
főispánt, lelkes szavakkal fejezte ki azt, hogy miért 
csoportosult a választó polgároknak egy igen nagy 
része P alln v ic in i  György őrgróf zászlója körül. 
Kérte a főispánt, hogy a kormánynál legyen pár
tolója a párt ügyének s ezért mindenkor igaz 
hálájukra számíthat.

Wilczek Frigyes gróf főispán megköszönvén 
az üdvözlést a szónok beszédének politikai részére 
a következő megjegyzést tette. Pallavicini György 
őrgrófnak ő is tisztelője, vele a Selmecbányái kép
viselőséget illetőleg ő is tárgyalt, neki azonban 
épen Pallavicini György őrgróf jelentette ki, hogy 
Selmecbányán a jelölést nem vállalja. Olyannak 
ismeri Pallavicini őrgrófot, hogy amit egyszer 
mond azt állja is, s megsértené őt azzal, ha most 
sértené őt azzal, feltétel nélkül hitelt adna a párt 
szónokának s ez korántsem lehet sértő a 
pártra, mert úgy hiszi hogy félreértés forog 
fönn. Pár nap múlva beszélni fog Pallavicini őr
gróffal s akkor nyer tiszta képet a zavarosnak 
látszó helyzetről. Kijelenti különben, hogy ő hiva
talos állását és hatalmát nem fogja a választók 
szabadságának korlátozására felhasználni.

W agner László dr. mint aki a párt bizal
mából a Pallavicini György őrgrófnál járt kül
döttség vezetője volt előadta, hogy jelöltjük kije
lentette, hogy a benne összpontosult bizalomtól 
nem zárkózik el s megígérte, hogy jelöltetése 
esetén vissza nem lép s megválasztása esetén a 
mandátumot még az esetben is Selmecbányán 
tartja meg, ha másutt is megválasztanák.

Wilczek gróf főispán fönntartotta azt az 
álláspontját, hogy mindaddig amig ő Pallavicini 
őrgróf szájából nem hallja neki tett előbbi kije-



4

leütéseinek megváltoztatását, köteles azt elhinni 
amit ő hallott tőle.

Pető  János kűri elnük üdvözlő szavára 
biztosította a főispán az ifjúságot, hogy teljes jó 
akarattal van az ifjúság iránt, figyelmeztette 
azonban őket, hogy a fiatalos lelkesedésnek is 
van határa s ez a határ az, amikor más polgá
rok szolás és akarat szabadságának érvényesíté
séről van szó. A lelkesedésnek soha nem szabad 
annyira mennie, hogy lelkesülésünkben mások 
jogait sértsük.

A nagy küldöttség lelkes éljenzéssel tá
vozott.

Az ág. hitv. ev. lyceunt tanári karát K irá ly  
Ernő igazgató, a róm. kalh. főgymmnásium ta
nári karát R an ch bav er  József igazgató vezette.

Tisztelgett még a m. kir. dohánygyár tiszt
viselői kara Vudy Antal igazgatóval, a m. kir. 
adóhivatal, a munkásbetegsegélyző pénztár és vé
gül a várssi tisztikar, melynek nevében H orváth  
Kálmán polgármester üdvözölte a főispánt.

A tisztelgések után W ilczek  Frigyes gróf 
főispán, kit halaszthatatlan sürgős teendők szólí
tottak el, este hat órakor az ipolysági küldöttség 
tagjaival együtt elutazott Ipolyságra.

Választási mozgalmak. A
mélt héten a választási mozgalmak határozottabb 
alakot öltöttek. Úgy a Pallavicini György őrgróf 
mint a Heinez Hugó pártján megkezdték a ko
moly szervezkedés munkáját.

Heinez Hugó pártja a múlt vasárnapra prog- 
rammbeszédre hívta meg a választókat.

A programmbeszéd meghallgatására mint
egy 350 szavazó jelent meg a Vigadó nagyter
mében. A pártvezetőség, mivel úgy hirlett, hogy 
a beszéd megtartását megakarják zavarni, úgy ! 
intézkedett, hogy a terembe csak választók me
hessenek be. A főiskolai fiatalság egy része azon
ban azzal az érveléssel, hogy a terembe min
denkinek joga van bemenni, erőszakkal behatolt 
a nagyterembe. A mikor Heinez Hugó jelöltet 
Vitális István dr. pártelnök lakásáról beszédje i 
megtartására a vigadóba kisérte, a fiatalság a vi
gadó előtt óriási tüntetéssel fogadta és sárral 
megdobálta mindkettőjüket. A vigadó nagytermé
ben oly lármát csinált a fiatalság, Heinez Hugó 
programmbeszédje alatt, hogy a beszédből alig j 
lehetett egy-egy szót hallani.

A gyűlést Vitális István pártelnök a követ- | 
kező beszéddel nyitotta meg.

T. P o lg ártársak !
Ez az első lépésem az aktív pelitika te

rén s mindjárt az első lépésnél sarat dobott 
reárn az az aranyifjuság, a melynek kiképez- 
tetéseérl a munkára rendelt 8 órán kívül nem 
egyszer a szórakozásra való 8 órát is munká
ban töltöttem.

A szomorú tény megrendített, de nem 
rémitett meg, mert igaz ügyet és igaz embert 
védek.

T. Polgártársak a múlt hó 23-án Jezso- 
vits Károly kir. tanácsos elnöklete alatt tartott 
bizalmas értekezlet, amelyen mintegy 140 vá
lasztó polgár vett részt, dr. Böckh Hugó bá
nyatanácsos, főiskolai tanár ur ajánlatára egy
hangúlag abban állapodott meg, hogy Selmec- 
és Bélabánya sz. kir. városok választó polgárai 
politikai pártkeretek nélkül egyesülve Heinez 
Hugó urat fogja képviselőül jelölni s e végből 
szükebbkörü bizottságot küldött ki a Heincz- 
párt szervezésére s az ügy vezetését reám 
bízta.)

A szervezkedésnél, T. Polgártársak engem 
volt képviselőnk, Pallavicini György őrgróf ur 
február 20-án tartott beszámoló és búcsúbe
szédjének következő zárószavai vezettek, a me
lyeket itt szószerint felolvasok : > Un ism erem , 
úgymond Pallavicini — Selm ecbán ya  speciá lis  
helyzetéi, és épen  azért, mert ism erem , nem

szeretném, hogy itt m egszűnjön a  béke, ne 
tegyen egyetértés s kötelességem nek fogom  tar  
tani, hogy ebbe a  helyzetbe ne kerü ljék

Mi, jó lélekkel mondhatom ezt T. Polgár
társak, ügyeltünk is arra, de sajnos akadlak 
olyanok, akik a főiskolai ifjúság hirtelenül fel
lobbanó lelkesedését arra használták föl, hogy 
hogy belekényszeritsék Pallavicini György őr
gróf urat abba a lehetetlen helyzetbe, hogy vál
lalt. kötelességét ne tudja teljesíteni.

T. Polgártársak a könyvek könyve azl 
mondja, hogy »a kis tűz nagy erdőt megéget* 
fogjunk hát össze, hogy ez be ne teljesedjék 
rajtunk.

A T. Polgártársakat szívből üdvözlöm, az 
ülést megnyitom s kérem Heinez Hugó képvi
selő-jelölt. urat, hogy programmbeszédét meg
tartani s az egy szivvel-lélekkel felajánlott kép
viselő-jelöltséget elvállalni szíveskedjék.

A választók lelkes éljenzéssel fogadták az 
elnöki megnyitót, mely után Heinez Hugó mon
dotta el programbeszédét, melyt lapunk mellék
letén közlünk.

„Selmecbányán nincs törvény.”
\ múlt héten lezajlott s egyik tekin

télyes polgártársunk ellen „jogos felhábo
rodásban" intézett macskazenés tüntetés al
kalmával hangzott egy tüntető ifjú ajkáról, 
a midőn őt e rendőrtisztviselő a törvényre 
és következményeire figyelmeztette, ez a 
cinikus kijelentés, hogy „Selmecbányán 
nincs törvény!"

Előre kell bocsájtanunk azt, hogy e 
tüntetést és általában a tüntetéseket nem 
a főiskolai ifjúság rendezte és rendezi, 
hanem a főiskolai ifjúság egy töredéke, 
mondjunk sokat: a negyedrésze, mely az 
alsóbbfoku iskolák söpredékével és inasok
kal együtt egész hatalommá nőtte ki magát.

Az ifjúsággal élünk együtt, azoktól 
tudjuk, hogy —  hála istennek — a három
negyed része, amely a szülői házból, az 
iskolából magával hozta a törvénytisztelet 
érzetét és a becsUletérzetet, azért jött a 
főiskolára, hogy itt tanuljon és kellő tu 
(lássál menjen ki az életbe, a hol rá a 
törvény őrizete, a haza birtokának gondo
zása és megvédése vár.

Nem az a célunk tehát, hogy mi az 
egész ifjúság ellen keljünk ki, melynek 
nagy részét a város minden polgára becsüli 
és tiszteli, hanem hogy már egyszer fel
emeljük szavunkat és kifejezést adjunk az 
egész polgárság azon fájdalmas érzésének, 
hogy az ifjúság egy töredékének terroriz
musát nem tűrjük, nem tűrhetjük, mert 
nekünk polgároknak van törvényünk s meg 
nem engedhetjük, hogy gyermekeink szivé
ből kiirtsák azt már gyenge korukban.

Nem nézhetjük tovább, hogy a mikor 
minket az állami törvény a legcsekélyebb 
kihágásért vagy vétségért keményen sújthat 
akkor legyenek a városnak olyan lakói, a 
kik a törvényt kijátszhatják és fittyet 
hánynak rá!

Mert rettenetes kijelentés az egy mű
veltnek látszó ifjú szájából, amit hall sok 
száz és száz gyerek, hogy „Selmecbányán 
nines törvény" és kiszámíthatatlan az az 
erkölcsi kár, a mikor az a sok segédkező 
gyerek látja a sok „jogos felháborodásból" 
fakadó tüntetést, amely sok anyagi kárral,
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kihágással és vétséggel jár, a bűnösök meg 
büszkén büntetlenül tűntethetnek tovább.

Megértjük a jogos felháborodást, értjük 
az ifjúságnak mindig az ellenzék felé hajló 
érzelmeit, különösen ha a körülmények is 
hozzájárulnak, de nem értjük azt az elv* 
telenséget, mely ma sárral piszkitja azt, 
akit holnap egekig emel, vagy megfordítva.

Nem értjük azt, hogy mi készteti a 
töredéket arra, hogy „jogos felháborodásból" 
politikai csend mellett is kárt tegyen sze
génynek, gazdagnak, özvegynek, romboljon 
a kártérítés szándéka nélkül. Heteken át 
megzavarja a csendes éjjeli nyugalmat, ki
zárja a vendéglőkből a polgárt és még az 
utcán is inzultálja a nőket, a kiknek még 
a vadember is megadja a tiszteletet.

Nem értjük, hogy mily jogon avat
kozik bele a pártok küzdelmeibe és nem 
engedi megnyilatkuzni a szavazó polgárok 
érzelmét, akaratát, a mikor épen az ifjúság 
hirdeti a szabadságot és dicsőíti a szólás- 
szabadságot. Tudjuk, hogy máshol is hangos 
a fiatalság, éljenez vagy abeugol, de tovább 
nem megy, személyeket nem inzultál, otromba 
tréfával nem sért, nem terrorizál.

Tüntetések mindig voltak Selmecbányán, 
voltak jó és rossz tréfák, de sohasem fa
jultak ennyire, mert a testületi szellem, 
vagy a steingrubeni községi elöljáróság- 
elejét vette a durvaságnak, a kárt megté
rítette, a félreértéseket kiegyenlítette.

Az utóbbi évek keserűsége már oly 
sok, oly nagy, hogy nem tudjuk tovább 
lenyelni, orvoslást és védelmet keresünk 
ott, ahol reméljük hogy azt megtaláljuk és 
megkapjuk. Mert az ifjúságnak, a főisko
lának is van szabályrendelete és törvénye 
van elöljárósága, rektora, fegyelmi bírósága, 
mely tétlenül nem nézheti a dolgokat és 
intézkedik, hogy csend és béke legyen.

Mindnyájan tudjuk, hogy rendőrségünk 
nem eléggé energikus, de nem is akar az 
lenni, a mikor végső esetben egy vagy több 
ifjú életéről, életpályájáról van szó: a mikor 
a bűnös tagad, vagy siránkozva kérlel. 
Maga a polgárság is nagyon sok esetben 
erre való tekintettel visszavonja panaszát 
a béke reményében. De hát a humánus 
bánásmódnak sem lehet a határa végtelen, 
hisz látjuk, hogy éppen az ellenkezőre vezet.

Csendőrségre, vagy a rendőrség erősebb 
intézkedésére van szükség, hogy a mindig 
elfajuló féktelenségnek elejét vegye, mert 
maholnap oda jutunk, hogy már nappal 
sem merünk kimenni az utcára, gyermekeink 
a szemünkbe nevetnek, a mikor tisztességről, 
törvénytiszteletről beszélünk nekik.

Példás büntetés érje a törvényszegőt, 
hogy a súlyos vád ne nehezedjék az egész 
ifjúságra, melynek jobbik része pirulni kény
telen társai otrombaságaiért.

De a legnagyobb büntetés azt érje, 
aki fennhangon meri hirdetni, hogy „Sel
mecbányán nincs törvény," mert ez nem 
lehet magyar ember, nem lehet jó hazafi. 
A magyar ember legszebb erénye volt és 
lesz mindég a törvénytisztelet, a magyar 
király .tisztelete, aki szentesíti a törvényeket.

________ __ 1910. május 15,
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Selmecbánya polgársága magyar érzésű 
hazafias, nem tűrhet meg keljeiében lázi 
tót, de nem tűrheti meg az ifjúság, a fő
iskola sem.

Ha mi a súlyos adók és pótadók terhe 
alatt nyögve kifáradunk és pihenni vágyunk
— nyugalmat kérünk, ha gyermekeinket 
emberségre tanítjuk és iskolába küldjük
— példaadást várunk, ha mi becsülést,
szeretetet, adunk — mi is azt óhajtunk. 
Ne értse félre az ifjúság felszólalásunkat, 
csendet és békét akarunk, végezze mindenki 
munkáját, ami osztályrészéül jutott, becsü
lettel, hogy megértve egymást a haza javán 
dolgozzunk, a hazáén, melynek boldogsá
gáért oly sokszor énekeljük együtt: Isten 
áldd meg a magyart! Egy polgár.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Pünkösd ünnepe. A szentlélek 

eljövetelének emlékünnepe, a keresztény 
világ egyik legszebb ünnepe van ma. V i
rág, zöld lomb disziti a templomokat, de 
még díszesebb a természet nagy temploma, 
amelyben él, virul fű,  fa, virág s virulásuk 
hittel, reménynyel, szeretettel tölti el a te
remtés koronáját, az embert is. amely ko
ronának fénye nagyon megkopott, becse 
nagyon alászállott. Bizony szüksége van az 
embernek az ilyen ünnepekre és jó volna 
az, ha nem arra használná fel az ember 
az ünnepeket, hogy ételben-italban mérté
ket nem tartva tobzódjék, hanem inkább 
— mint ez Angliában van teste pihen
tetésére és lelke és szive művelésére, ne
mesítésére. Üdvözlünk l'ünkösd szép ün
nepe, vajha mielőbb angol módon ünnepelne 
a magyar is.

— Vadas Jenő miniszteri tanácsos. 
A „Budapesti Közlöny* múlt vasárnapi 
száma közli, hogy a király Vadas Jenő 
főerdőtanácsosnak, a bányászati és erdé
szeti főiskola rendes tanárának a minisz 
téri tanácsosi címet adományozta. A  legfel
sőbb helyről jövő e kitüntetés híre őszinte 1 
örömet és megelégedést keltett városunkban. 
Vadas Jenő itt szerzett érdemeket a leg
felsőbb kitüntetésre, a tudományos téren 
és a közügyek terén kifejtett hasznos mun
kálkodását mindnyájan ismerjük. Őszinte 
tisztelettel üdvözöljük őt megérdemelt ki
tüntetése alkalmából.

Negyvenéves jubileum . Teleken I.ajos 
a Selmecbányái m. kir. bányaigazgatóság szám- I 
vevőségének számvizsgálója tegnap töltötte be 
szolgálatának negyvenedik évét. A derék és köz- j 
tiszteletben álló tisztviselőt liszltársai szép ünne- j 
pélyben részesítették jubileuma alkalmából. Ag- 
falvi Alajos pénzügyi tanácsos üdvözölte öt s egy 
díszes albumot nyújtott neki ál Este bankett 
volt az ünnepelt tiszteletére.

— Tudorrá avatás. Ifjabb Sobó Jenői, bu
dapesti főgimnáziumi tanárt, Bobó Jenő főbánya
tanácsosnak fiát, a múlt. héten avatták tudorrá a 
budapesti egyetemen.

A róm. kath. templom jav ára  rende- i 
zett műkedvelői előadást e hó J'J-én esti 8 óra
kor tartják meg a városi színházban. A főiskolai j 
ifjúság támogatása melleit az előadást Zőlomy 
Imre rendezi, mely áll kél egy felvouásos vígjá

tékból ás egy melodrámából s melyekben a női 
szerepeket Ács Brigitta, Arthold Dóri, Bencze llus 
és Réz Lola urloányok adják elő. Az előadás fő
próbája 21-én szombaton délután 5 órakor lesz 
megtartva lélhelyárakkal. Az erkölcsi siker a 
szereplők lelkes munkálkodása s buzgósága által 
már is biztosítva van s kérjük a minden neme
sei és jól pártoló közönségünket, hogy a rende
zőség önzetlen fáradozásait támogatni szívesked
jék. A közönség az előadásra szinlapok utján lesz 
meghiva.

Programmbeszéd. Czobor László, a kor- 
ponai kerület munkapárti jelöltje múlt szombaton j 
tartott programmbeszédet Hegybányán. Hegybá- j 
nya község meleg szeretettel fogadta volt képvi- | 
selöjét, a mostani képviselőjelöltjét. Zenével, vi- j 
raggal várta az egész község s B arid  Ernő gyógy
szerész lelkes beszéddel üdvözölte. Czobor László 
ezután megtartotta programinbeszédjét, melyet az 1 
összes választók nagy tetszéssel fogadtak. Hegy- í 
bánya község választói három kivételével Czobor j 
László hívei. Itt jegyezzük meg, hogy szombaton 
este, mikor Czobor László Zsemberre utazott, a 
községben Rudnav Béla cselédjei megtámadták, j

— Szent Flórián-ünnep Istvánházán. Az : 
islvánházai önkéntes tüzoltó-testület folyó hó 8-án 
—- vasárnap —- tartotta meg a tűzoltók védő
szentjének ünnepét, melyen a Selmecbányái ön
kéntes tűzoltók is igen szép számmal vettek részt. 
Reggel 9 órakor ünnepélyes szent mise volt az 
ottani róm. kath. plébánia templomban. 10 óra
kor disz-közgyülést tartottak az elemi iskola tan
termében. A gyűlésen a már enditelt belvárosi 
önkéntes tűzoltókon kivid a városi tanács képvi
seletében Arthold Géza közig, tanácsos, h. polgár- 
mester; a m. kir. kohóhivatal részéről pedig Vo- 
ditska bányatanácsos, kohófőnök, Baliga és Kam
rák főmérnökök voltak jelen. — Hlavalhy József 
plébános, a tüzolló-egyesüTet elnöke megnyitó be
szédében szép szavakkal emlékezett meg a városi 
tanács és a Selmecbányái anya-egyesület áldozat- 
készségéről, amelylyel az islvánházai önkéntes 
tüzoltó-egyesületet alkotó munkájában segíteni s 
ezáltal azt munkaképes, virágzó intézménynyé 
erősíteni igyekeztek. Manner Lajos parancsnok a 
parancsnokság mull évről szóló jelentését terjeszti 
elő, amely szerint az egyesületnek 47 működő-, 
fi tiszteletbeli-, 1 pártoló- és 1 alapitó-lagja van. 
Gyakorlatot a múlt év folyamán 10-szer tartot
tak. Az egyesület nevében köszönetét felezi ki
\ oditska bányatanácsosnak, hogy a bányakincs
tártól az egylet részére egy mozdony-fecskendőt 
kieszközölni szives volt. Ajánlatára egyhangúlag 
s nagy lelkesedéssel az egyesület disztagjává vá
lasztották meg. Az üresedésbe jött szertárosi állás 
Kolpaszky Ignáccal töltetett be. A közgyűlésen 
az egyesület öt éves fennállása óla most történt 
meg az első szolgálati éremkiosztás. Ötéves szol
gálati érmet kaptak 37-en. Délben társas ebéd 
volt a »Kath. Népkör«-ben, délután pedig tánc 
következett, amely — vig kedvvel - a késő éjjeli 
órákig folyt.

—• Egyesületi közgyűlés. A Selmecbányái 
polgári társaskör rendes évi közgyűlését folyó hó
22-én, (vasárnap) délután 4 órakor a kör helyi
ségeiben tartja.

Villámcsapás érte a vlhnyei templo
mot 13-án este fi órakor épen akkor, midőn az 
esti imára húzták meg a barangol. A harang- 
kötél mellett egy csomó gyermek állt, kiknek 
azonban semmi baja sem esett, csupán Komka 
József asztalos mester 12 éves fia vesztette el 
eszméletét, aki épen a harangot húzta s kinek 
állapota még ma is válságos. A villám nem 
gyújtóit, de erősen megrongálta a toronytetőt s 
a falakat s az összes ablakok is betörtek.

— Műkedvelői előadás. A hodrusbányai 
róm kath. ifjúsági egyesület e hó 14-én a szand- 
riki kaszinó termeiben, 21-én a Huttkai-féle Er
zsébet szállóban, jólékonycélü táncmulatsággal

egybekötött szlnelőadásl rendez. Szinre kerül:
“C sikós„ népszínmű 3 szakaszban. Irta: Szigligeti 
Ede. Személyek: özvegy Karvasiné, Vajcik Bella, 
Ormódi Asztolf fia, Oktavec János, Bálint gazdai 
Haverla Károly, Rózsi leánya, Kmet Margit, Er- 
zsók ángya, Szlraka Mariska, Márton csikós, Ok- 
tavecz János, Andris bojtár, Pis Adolf, Ferke », 
Durdik József, Szárnyai földesur .Sztraka István, 
Torkosi jegyző, Lehocky Richárd, Paraszt Lehocki 
József, Vámos rektor, Pomekács Gyula Georgesz 
inas, Pis vilmos, Bence, Pis Mátyás, Peti inas, 
Tinesz István, Labdacsné gazdasszony, Cimra 
Mariska Főbiró, Szumrák Jenő, Czigányok, Bu- 
dinszky és Pomekács, Örök, Král és Patocska, 
Korcsmároz, Szumrák Jenő. Parasvtnők, Vajcik 
Bella, Sztraka Mariska, Cimra Mariska. Hajdú 
Rütling József. Kezdete este 8 órakor.

— Müvészestélyek a városi színházban. 
Tegnap, ma és holnap B e llá i  Jenő elsőrendű 
Cabaret társulata a helybeli városi színházban 
válogatott műsora előadást tart, mely előrelát
hatólag sok közönséget fog vonzani. Mi a magunk 
részéről is melegen ajánljuk e társulatot a kedé
lyesen szórakozni vágyó közönség szives figyel
mébe. A társulat tagjai: Kállai Jolán hírneves 
primadonna ki annak idején Budapesten a János 
vitéz versenyén az első dijat nyerte. Somogyi 
Nussi, a budapesti »Modern Cabaret« dívája. 
Radó Sándor, »Nagy Endre CabareU művésze. 
Franki Móric, világhírű fejszámoló művész, ki a 
száiuolás terén csodadolgokat miivel, egyben pe
dig bármilyen történelmi világeseményt ismer, 
melyek pontos idejét fejből rögtön megmondja. 
Patay Leó zongoraművész ki az egyes énekszá
mokat művésziesen kiséri és végül maga a direk
tor, ki elsőrendű kupiénekes és conferecier. Az 
előadásokra jegyeket Borhegyi István cukrászdá
jában és az este pénztárnál lehet váltani.

Felhőszakadás. A nyugati nagy viharok 
úgy látszik hozzánk is elérkeznek. Pénteken dél
után hirtelen sürü fekete felhők támadtak s egy 
félóráig jéggel vegyes erős záporeső hullott alá. 
Az erős zápor és jég kárt lett a virágzó gyü
mölcsfákban.

Nagy vásár. A tavaszi nagy vásár a 
jövő héten lesz városunkban Keden marhavásár 
csütörtökön pedig kirakó vásár lesz.

A róm. kath. nőegylet e hó 12-én 
tartotta évi rendes közgyűlését a Kolos intézet
ben özv. Vágner Józsefné egyesületi elnök elnök
lése mellett. Az 1909, évi bevétel 3015 K 05 f 
és a kiadás 2611 K. 31 f. volt. Az egyesület va
gyona 1909. év végén 18.152 K. 02 f. volt, a mi 
az előző évhez képest 334 K. 52 f. vagyonsza- 
porodást jelent. Az elnök jelentése részletesen 
beszámolt az elmúlt évről iz jelezte azt is, hogy 
az egyesület a folyó évben fenállásának 25 éves 
jubileumát lógja megülni. Az ülés végén tiszt- 
ujitás volt, megválasztottak: elnökké: özv. Vág- 
ner Józsefné, alelnökké: Horváth Kálmánná, tit
kár: özv. Hausdorfer Józsefné, pénztárnok: özv. 
Mihalik Istvánná, ellenőrré: özv. Eckert Dismasné, 
szertárnok: Papp Györgyné, ellenőrré: Csányi 
Ottóné, Választmányi tagok lettek: Árkossy Béhiné. 
Bachraty Józsefné, Bencze Gergelyné, Dalos Jó 
zsefné, Kamrák Ferencné, Lengyel Ladislav, Mi- 
kovényi Árpádné, Niki Jánosné, iíj. Niki Jánosné, 
Rémiért Gyuláné, Simay Cesarné, Schmidt Fe
rencné, Dr. Scluvartz Ottóné, Velics Györgyné és 
Zólomy Imréné.

Fagyos szentek. Pongrácz, Servácz, és 
Bonifácz szenteket nem igen szereti a magyar 
gazda. Többnyire hideget, fagyot hoznak s ezért 
fagyos szetekne.'k is nevezi őket a nép. Az idén 
azonban jól viselték magukat a félelmes szentek, 
nevük napján jó  meleg idő volt, ami sokat hasz
nált különösen a réteknek és gyümölcsfáknak.

Állal.kinzás. Felháborító és elitélésre 
méltó körülnnény az, hogy ebben az oly intelli
gens városban mennyire van elterjedve az állat-
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kínzás. Lépten-nyomon láthatjuk, hogy mint ütik- 
verik ostornyéllel, vagy épen a kezük ügyébe eső 
doronggal az állatokat, amidőn a túl nagy teher
rel megrakott recsegő-ropogó szekereket roska- j 
dozva vonják fel meredek utainkon. Igazán meg
esik az ember szive azon a kis »pouny« lovacs- j 
kán, — amely nyilván egy rózsa-utcai kereskedő ] 
tulajdona — amint ládákból, zsákokból álló nagy j 
terhével erőlködik felfelé s ha részeg kocsisának 
eszébe jut, még ő maga is tetézi a terhet azáltal, 
hogy ö is felül a kis szekérre. Mikor pedig már 
a teljesen lesoványodott, elcsigázott és agyonkin- 
zott kis állat megáll egy pillanatra, talán, hogy j 
némi erőt gyűjtsön, akkor leszáll a ládák és zsá- j 
kok tetejéről brutális kocsisa s ostornyéllel ütve- j 
verve a szegény állat fejét igyekszik megér- \ 
tetni vele, hogy jó lesz előre menni, mert most j 
ő  akar kocsizni. Megbotránkoznak a járó-kelők s j 
felháborodik az ember lelke ezen a vadállatiassá- j 
gon. Igazán figyelmébe ajánlható a rendőrségnek, j 
hogy terjessze ki éberségét legalább némileg az j 
állatokra, mert hiszen azok is élő- és érző lé- j 
nyék; azok is érzik a fájdalmat, a sanyargatást, | 
ép úgy, mint az ember, akit, ha testi bántalom j 
ér, törvényszabta büntetéssel sujtatik annak el | 
követője; de hát, Istenem, a bántalmazott, meg
kínzott szegény állat hogyan és hová menjen pa- ; 
naszra V

— Ritka alkalom cimü, Rosenauer Gyula 
besztercebányai bútorkereskedő, kárpitos és asz
talos hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét, j 
mert az abban foglaltaknak a kitüntetett árakon j 
való megszerezhetése csakugyan ritka alkalom.

— “ Savoy,,. Nagyszálloda Budapest, Vili. 
József körút 16. a Nemzeti Színház közvetlen 
közelében. A főváros legszebb és legmodernebb 
szállodája. 120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés, 
villanyvilágítás. Lift, Hideg és melegviz minden 
szobában. Szobák korona 3 tói feljebb. Első
rangú étterem.

— Tévedés azt hinni, hogy a poloskák pe
téikkel együtt ki nem irthatók. Ha a Löcherer 
«Cimexin poloskairtót használjuk, úgy nemcsak 
az élő poloskák pusztulnak el rögtön, de a «Ci- 
mexin» hatása foiytán a peték nyomban kiszá
radnak s többé ki nem kelnek. A Löcherer Ci- 
mexin mindenütt használható, szövetet, bútort, 
falat vagy festést nem piszkit|; nyomot, vagy fol
tot nem hagy. Kapható: M argótsy  gyógyszertár
ban Selmecbányán valamint a készítőnél: Löche
rer gyógyszerésznél Bártfán.

A közönség köréből.
Tisztelt szerkesztő ur.

A Selmecbányái Hírlap múlt számában meg
lepetéssel olvastam, hogy engemet a Pallavicini- 
párt szükebb körű bizottságába választoltak be. 
Én nem tartozom a Pallavicini párthoz és sen
kit sem hatalmaztam fel, hogy engemet a bizott
ságba jelöljön.

Selmecbánya, 1910. május 13.
Tisztelettel 

Engel Zsigmond.

6

NYILT-TÉR.
ft rovat alatt köz lőttekéi-1 nem felelős a szert.

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen fiam, Balogh István elhunyta 

alkalmából családom iránt tanúsított mély rész
vétért fogadják leghálásabb küszünelünket a főis
kolai ifjúság, valamint mindazok, kik őt utolsó 
útjára elkísérve, ezáltal mérhetetlen fájdalmunkat 
enyhíteni iparkodtak.

Mély és örök hálával tartozunk ezenkívül 
Christen Ottó és Zemanek György főiskolai hall
gató uraknak, kik őt súlyos betegsége alatt ön- 
felátdozóan éjjel, nappal ápolták.

Selmecbánya, 1910. évi május; hó 8-án.

id. Balogh István és családja.

Nyilatkozat.
Mindazon jó ismerőseimnek és barátaimnak 

kiktől Selmecbányáról való távozásom alkalmá
ból személyesen búcsót nem vehettem, ez utón 
mondok szívélyes Isten hozzádot.

Selmecbánya, 1910. május 10.
Breitner Miksa.

napon a választás Selmecbányán, mint a választó- 
kerület székhelyén a Városi Vigadóban reggeli 8 
órakor veszi kezdetét.

1. A központi választmány a választás el
nökévé: Jezsovils Károly, kir. tanácsost, helyet
tes elnökévé: Baán Elemér kir. közjegyzőt, jegy
zővé: Sztancsay Miklós, v. főjegyzőt, helyettes 
jegyzővé: Vörös Ferenc, tb. főjegyzőt válasz

Shantuiz^selYem í i r  “
jes  ruhára való szövetért. Portó- és vámmentesen házhoz 

szállítva. Dús minta választék postafordulatával 
H K N N i  :r » lC l^ (  '* s c l y r i i i o y á r a  Y Á  J 1 < H  .'H

E S D U T Z - P O R * J
Enyhe, oldó háziiizer mindazoknak, kik emésztési zavarokban óa 

az Üld életmód egyéb következményeiben szenvednek
K i/ i /  e re d e ti doboz á r a  4  K .

Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit

Q  M O L L “ F  É LE__FáJdM r itóBeflörzsolés,
elismert, régi jó  hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hülóstUI származó mindennemű betegségek 

ellen.

E re d e t i ü ve g  á r a  K  2 '
Kapható minden y yógystn  tárban és drogériában.

Főszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
cs. és kir. udv szállító, Bécs, 1 Tuchlauben 9

íRSZESZ

Hanoi ütaiMiitníMiti ü im iú tiu t iu  rtni tm u iit i tiai.
F e r t ő t le n í t s  h a tó sA u » It» l

nélkülözhetett***

f o g - c p é m e .
A fogak tisztán tartásához togviz nem elegendé. — 
Eltávolítása a fogkus körűi akaratiam*! képződé ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesitett 
egy felélesztő és antiseptikns hatással bíró fog-Crém- 
rnol elérheti. A „ K A L .O D O N T "  használata az 
összes kaltaráUmnohbaii \ leghatásosabbnak i>e- 

bizony olt.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1910. évi máj. hó 0-tól, 1910. máj. hó 13-ig. 

Születés.
Viczian Antal. Belicska Zsuzsanna leány Selmecbánya 
Csury Ferenc, Schingler Karolin leány »
Szliaczky Martin, Hrons/.ky Anna leány *
Beveláqua János, Steiner Katalin fin

Házasság.
Sugár Zsigmond. (iutfreund Aranka Selmecbánya 
Eszterházy Pál. Kasjár Mária >

Halálozás.
özv. Petrik Főrendié. 77 éves aggkór Selmecbánya 
Púdba Mária. 2 éves tUdólob »
Wallek Mária. 8 éves álhártyás toroklob »
Stricz János, 40 éves tiklógiimőkór »
Babai János 81 éves aggkór »
Nanácsik Istvánné, 42 éves lUdugllnuíkór Kisbánya

Hirdetmény.
Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége ál- 

j tál a Budapestre f. é. junius hó 21-ikére legke- 
j gyelmesebben egybehívott országgyűlésre küldendő 
I képviselő megválasztása céljából Selrnec- és Bé- 
j labánya sz. kir. város központi választmánya a 
| választás napját f. év junius l-ére tűzte ki, mely

tolla meg.
2. A szavazás sorrendje a következőkben 

állapíttatott meg:
a) legelői Selmecbánya belváros választói, 

ezután b) Bélabánya társváros választói, c) Kis
bánya külső városrész választói, d) Hodrusbánya 
külső városrész választói, e) Felsőróna külső vá
rosrész választói, f) lstvánháza külső városrész 
választói szavaznak.

3, Közhirré tétetik továbbá, hogy az 1874 
XXX1I1 t.-c. V. fejezetében foglalt rendelkezések 
szerint:

A választásnál szavazati joggal csak azok 
birnak, kik az országgyűlési képviselőválasztók 
folyó évi állandó névjegyzékében benfoglallatnak.

A szavazás nyilvánosan, élőszóval történik.
A városrészek a fennebbi sorrendben s az 

egy városrészből való válaszlók a szerint, amint 
egyik vagy másik jelöltre szavaznak, bocáttatnak 
szavazásra.

Azon, választók kik szavazásra akkor nem 
jelentkeztek, mikor a fünnebbi sorrend szerint 
szavazni következtek volna, a sorrendben követ
kező többi választóknak szavazása után szavaz
hatnak.

Miután minden városrész a megállapított 
sorrend szerint szavazott és szavaztak, vagy a 
szavazásra felhivattak azon városrészek is, melyek 
a megállapított sorrendben nem jelenlek meg, a 
választási elnök legalább egy óra esőkét órán túl 
nem terjedő határidőt tűz ki a szavazásra való 
jelentkezésre. A záróra letelte után is szavazásra 
bocsátandók mindazon választók, akik a záróra 
letelte előtt a szavazásra jelentkeztek. (1899. XVI. 
t.-c. 159. §.)

A választóknak a választásnál semminemű 
fegyverrel vagy bottal megjelenni nem szabad.

A választót a választásnál irányadólag út
baigazítani vagy rábeszélni nem szabad. Kérdést 
a választóhoz csak a szavazatszedő küldüttségi 
elnök intézhet.

A szavazó helyiségében csak a szavazat 
szedő küldöttség tagjai, a bizalmi férfiak, a köz 
igazgatási tisztviselő és a jegyző mellé rendelt 
Írnokok lehetnek jelen, ezeken felül mindaddig, 
inig azon városrész választói szavaznak, a ható
ság kiküldött tagjai és a jelöltek bizalmi férliai 
által megjelölt városrészi lakos és végre a sza
vazásra beszólitolt választók.

A képviselőjelöltet a kerület 10 választójá
nak kell együttesen ajánlania. Ezen ajánlat Írás
ban adandó át a választási elnöknek, ki az ál
tala meghatározandó helyen és időben a válasz
tást megelőző napon is átveheti, ily ajánlat azon
ban legkésőbb fél órával a választás megnyitása 
után adandó ál a választási elnöknek.

Az ajánlattal egyidejűleg minden jelölt ré
szére egy vagy két bizalmi férfi jelölendő

Bizalmi férfiak csak a törvényhatóság terü
letén lakó egyének közül jelölhetők.

A választás vezetése, a rend fentartása és 
az e célból leendő minden előleges intézkedés a 
választási elnök feladata s kötelessége lévén, ez
úttal is figyelmeztetik a választóközünség, hogy a 
nem várt rendzavarás a legszigorúbban fog fe- 
nyittetni.

A központi választmánynak Selmecbányán,
1910. évi május hó 11-ik napján tartott üléséből.

Sztancsay Miklós, Horváth Kálmán,
küzp. v. jegyző. közp. v. elnök.
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H I R D E T É S E K .

Egy csinosan
b ú to ro z o tt sz o b a  azo n n al kiadó.

Bővebbet a Joerges-nyomdában.

3»9. 11*10. tkv. 8/..

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Singer és társa bpesti 
bej. cégnek Czibula Falov János elleni végre
hajtási ügyében az Ipolysági kir. törvényszék 
területköréhez tartozó Selmecbányái kir. járásbí
róság területén Tópatak községben fekvő a 
tópataki 8 tjkvben A. I. 94. 95 lirsz. a. ingatlan
nak B. 7 t. a. bej. szerint (Falov.) János nevén 
álló egy fele részére 823 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanság az 1910. évi május 
hó 25-ik napján délelőtt 10 órakor Tópatak 
községben a községi biró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási ár kétharmadán 
alul nem fog eladatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási illetve vételárának 10%-át kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban a ki
küldött kezeihez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Selmecbányán 1910. évi márc. 10-én.

Flórián kir. járásbiró.

I  V A L Ó D IKAUCSUI 
SAROK

V A N  C IP Ő JÉ N

Használatban 
nem í'va6tb= cserépkályhát

Joerges Ágost.

ve-
szék.

Üzletáthelyezés.
A mélyen tisztelt vevőimnek és vásárló 

közönségnek tudomására hozom, hogy

c ip é szü zle te m e t
folyó évi m áju s hó 15-től
kezdve a S z itn y a i-fé le  házban  levő 
h e ly isé g b e  teszem át.

Kérem tisztelt vevőimet további párt
fogásukért, a pontos és jó kiszolgálásért 
továbbra biztosítom.

'teljes tisztelettel

Floró János
cipész.

1 I . Á . / I Í L A  I ) A  S .  
Az l-ső kér. 21. szám ú

In. iát.
szabad kézből eladó. 
Bővebbet: Baker A. utóda

fényképésznél.

Hossz gyomor nem bír meg sem
mit és állandó következménye: 
étvágytalanság, g y o m o rfá já s , 
émelygés, em észtési zavarok, 

fejfájás, stb.

K A I S E R
b o r s m e n t a  karamel lá i  

! !Orvosilag k ipróbálva!!
Egy frissítőén ható, emésztést 
elősegítő és gyomorerősitő szer. 
Csomagolva 2 0  és 4 0  fillér.

K a lh k a f A  Márkus M„ cuk-
rvapnaTo: diájában, mí-
kovényi Á. gyógytárában, Mar- 
gótsi örököseinél és Szentiványi 
L a jos  mézeskalácsos üzletében.

S e 1 m e c b á n y á n .

—

ELISMERT. LEGHIRESEB!
CSÉ.PLÖKÉ.SZI.E.TE.K

T E L J E S  J f lT W Á S S A
Ü Z E M B E N
BÁRMIKOR 
MEGTEKIN 
HETÖK.

ELSŐRENDŰ1
"5 Z IVÓ GÁZIE LEPEK 

ÜZEMKÖLTSÉG.. 
LÓERŐ ÓRÁNKINT 
KB. U -S  FILLÉR 

ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. 
ÁRJEGYZÉK INGYEN.

M E N Z E L  K
Fiók : S Z O M B A T H E L Y .

K á t r á n y t e t d l e m e z - ,
facoment- és valódi a sz fa ltlem ez- 
befedúsek a legszolidabb kivitelben, a 

legmesszebbmenő szavatossággal. 
Minden szakbavágó k á trá n y te rm ó k  
gyártása. Mindon lajta te tő -  és elsz i
g e te lő -lem ezek n ek  készítése. Költség
előirányzat és műszaki felvilágosítások 

ingyen és bérmentve. 
Szabadalmazott h<> rgonylemez 

—  n e d v e s  fa la k  —
ellen. A jelenkor legtökéletesebb 
egyedül célszerű és legolcsóbb 
elszigetelő eszköze. Védeszköz 
istállógőz ellen. Számtalan el 
ismerőiévé!. Prospektus ingyen

C . P o z s o n y .

Van Szerencsem  a n. 
é. közönség  b e cs e s  tu 
d o m á s á ra  hozni, hogy 
E rz sé h e i-u . 77. sz , a.

lakatos műhelyt
nyitottam  és e szakba  
v á g ó  mindennemű munkát 

elvállalom.
A n. é. közönség becses  

pártfogását  kérve,
maradok teljes tisztelettel

S z in tie n  J ó z s e f
lakatos mester.

Nagy tavaszi szövet- és selyem -vásár

Weiner Mátyás
d iv at áru h áz áb an ,

Budapest, VI. k., Andrássy-ut 3.

120
Diatfonal Cheviott

E la d á s r a  k e rü ln e k :

zél“ 55, 68, 98 kr. és feljebb
Kamgapn'10 SaPK0 55, 75 kr. és feljebb 

'“ngól kiírnék Tavas,'i 98 kr. és feljebb 
PTvMnAi.í. l6|!iui’1' 19, 24 és 35 krajcár 
MmiLkolal" ™!'“k 25, 32 és 42 krajcár 
Angol /.onrak 32, 45, 55 és 75 krajcár 
SevIS ”’uh" 39, 45, 55, 75 kr. és följebb 
FuttatJktlöl‘t 24, 28, 35 kr. és feljebb 
"htaííMk4 w'-. 48. 55. 65, 75 és feljebb
Mosó G ren ad in  ujilons&g 85 és 115. Pongis ós 
Lou isi ti sely em  58  és (58 k r . T a tfo ta  ruha selyem 

6b, 85 , 95 és 115 k r .
Dupla széles n y ers  m osó -sely em  98 ós 145 k r.

Nagy választék f r a n c ia  ós a n g o l kosztöm  k e lm é k 
ben , cs ip k esz ö v ete k  ru h a d isz ek , sza lag , fá ty o l és 

mindennemű n ői p ip e re  c ik k e k b e n . 
M in tá k a t  v i d é k r e  s z ív e s e n  k ü ld ö k .

20. k o ro n á n  fe lü li m e g re n d e 
lé s e k e t  b é rm e n tv e  s z á ll íto k .

Ili taiik-IÉMélyfúrások ^Kútfúrások
Iroda : V., BAthory-uteza 3. szám.

T cicik) a 114-16. BUDAPEST
üytnAal Íwríis. Véső 
fúr A*. C3 O C3 o a  o 
MAIjrftirások kivitele 
8»é«,6rcz,kŐ»ó, kiilNA 
ttxfWofc. Só»vfe (Wil 
ul<v|, Nbdgái, icmiav, 
a a v & a y v ít é» m in d e n *  
u«kid kútfurAiuk. O

G y á r  : X ., K ö b á n y a i-0 1  4 5 .  sz á m
.-■■'fiy&Qy&vv Tetefon IKá- Ti.

Vtóg u tegmMyeoO bvfr* 
iuM 11 ii IrgmciMeWuncno 
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Akai’ nősülni?
Hölgyektől (ezek között olyanok törvény- • 
teleti gyermekekkel, testi hibával stb.) 2
M T  5 500.000 k o ro n a  va g yo n n a l U W  ’
fel vagyunk hatalmazva, megfelelő férjet ke- ■ 
resni. Csakis urak (ha vagyonnélküliek is), f  
akiknek komoly szándékuk van és gyors ” 
házassághoz akadály nincsen írjanak e címre'
L. S c h le s in g e r , B e r lin  No. 18. Deutscliland).

»••••••••••••••••••••••••••••••#«*
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Aki varrógépet akar vásárolni, ne be- 
folyásoltassa magát Olyan hirdetések 
által amelyeknek az i céljuk, hogy

S I N C j E R
név alatt használt vágj régebb rend
szerű gépeket hozzanak l'orgah mba. 
Inkább azt vegye figyelembe, hogy 
varrógépeinket nem \ iszont elánmitnk 
utján, hanem saját iizletholyi.ségi'mkhen 
közvetlenül adjuk el a közönségnek.

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság

Selmecbánya, Kossuth Lajos-ter 4.
OdT Sembery-féltí hás.

0

Pv.\

É
m
&

/ szőke, csinos fess alkatú árvalány,
flllflp 100-000 k o r. h o zo m á n y n y a l
KjfKN jelenleg öreg nénjénél lakik, 

_____ férjhez óhajt menni.
Csak oly urak jelentkezzenek

RitRí
Raktáram tulhalmozotlsága miatt a következő árakon lesznek eladva:

Egy hálószoba -berendezés, m̂tóíiíi 160
Egy ebédlő-szoba, 160 korongi följebb.
Egy gyermekkocsi 12 km-unáiúi t»ijebh.

H Egy gyermekágy 18 koronától isijét,i,
Axminsler-szonyeg, fotLs «zm „ti Szi„bC„

1̂ ilggönyök, szövetből 7 koronától följebb.

§} Valódi angol bőrgarnitúra 300 koronától mijei,b.

g  E L M E C B A N Y A 1 II 1 R L A P

koronától följebb.

(esetleg vagyontalanok is) akiknél gyors nősülés 
akadályokba nem ütközik, schlesingek. bérűn is. 11

1  w r
I

A kárpitos- és asztalos-munkák sa já t műhelyemben készülnek.

A nagyérdemű közönség becses pártfogását kéri, tisztelettel

R o sen au er Gyula
bútorkereskedő, kárpitos- és asztalos 

Beszterczebánya, Kossuth Lajos-utca.

F ig ye ljü n k  a cé g re , m ely  a tö r 

té n e lm i em lékű  v a s lá n c o s  h á z 

ban van e lh e lye zve .

3r Legjobb 
p a d l ó i n á l  a

Tudományos folyóiratokban
hyg-ienikus tulajdonságánál fogva elismerőleg1 van említve!

R a k tá r:

ifj. Marscbalkó Gyulánál se im e c -  
és E rnst Z s ig ro o D d n á ia ^ s w * " :

T a r t ó s !

E l e g á n s !

K i a d ó s !

H a s z n á la t b a n

a l e g o l c s ó b b ! !

mint fellilmulhatlan

„ro va r irtó 4
hathatósan segít

Csakis palackokban kérje;
.'S e lm e cb ányán  s

ifj. Marschalko Gyula. 
Engel Zsigmond.
Ernst Zsigmond.
Weisz Ignác.

H o d ru sb á n y á n :

Weisz Jakab.
Ip o lyság o n  :

Berczeller M..
Bolner Pál.
Dombo Károly utóda 

Barack Ignác. 
Csóka József.

K o rp o n á n i

Trnovszky Károly.

K ö rm ö c b á n y á n  i

Freud Manó.
Gazdik János, ____
Klein Hermáim.
Bittér Lipod J~

Nyomatott Joerges Ágost tizv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910.



Melléklet a «Selmecbányal Hlrlap» 20. számához.

Nyílt levél
Selmecz- és Bélabánya sz. kir. város tisztelt választó

polgáraihoz.

Tisztelt P o lg á r tá r s a im !
Egy sajnálatos incidens tette lehetetlenné programul beszédem megtar

tását e hó 8-án, a mikor meghallgatásom végett oly sokan voltak szívesek 
megjelenésükkel megtisztelni.

Visszaélnék jóságukkal, ha Önöket egy újabb összejövetelre felkérném. 
Szíveskedjenek e helyett figyelemre méltatni ezen nyílt levelemet, a melyben 
összevonva Írom meg azt, a mit e hó 8-án szóval előadni és bővebben ki
fejteni akartam.

Tisztelt Polgártársaim!
Mindenekelőtt hálás szívvel köszönöm, hogy nagy részüknek megtisz

telő bizalma újból felém hajlik. Kijelentettem már, hogy kívánságuknak en
gedelmeskedve, a jelöltséget elfogadom.

Higyjék el nekem, hogy nem vágyom a mandátum után. Hiszen már 
volt részem a kétes dicsőségből és tudom, mi vár reám: sok munka, nagy 
gond és nagy felelősség. De tisztában vagyok azzal is, hogy nekem minden 
tekintetben jobb és előnyösebb volna megmaradni szerény és békés viszo
nyaim között, fes ha mégis vállalom a jelöltséget, ennek oka tőleg az, hogy 
kötelességemnek tartottam, szülővárosom érdekében állást foglalni egy nálunk 
nem régen megtartott képviselői beszámoló ellen; hű őre szeretnék lenni 
továbbá városunk érdekeinek a központban és végül megválasztásom esetén 
egy erkölcsi kötelességet teljesíthetnék azokkal a barátaimmal és politikai 
elvtársaimmal szemben, a kik most akcióba léptek, követhetném engem hivó 
szavukat és támogathatnám őket most igazán honmentő törekvésükben.

+♦ *
Hive vagyok a szabadelvű demokráciának, a hitfelekezeti, társadalmi 

és a polgári jogegyenlőségnek. Óhajtom a katholikus autonómiát ép úgy, mint 
az 1848. XX. t.-c. fokozatos végrehajtását, természetesen a teljesen egyen
jogú izraelita polgártársainkra való kiterjesztéssel.

Szükségesnek tartom, hogy a köztisztviselők szolgálati viszonyai, tehát 
az állam különböző gazdasági ágainál, az állami üzemeknél alkalmazott 
tisztviselők szolgálati viszonyai is és a fegyelmi eljárás törvényileg szabá- 
lyoztassanak.

Szükségesnek tartom, hogy ott, a hol még kell, a tisztviselőknek, a lel
készeknek és a tanítóknak fizetései a jogegyenlőség alapján és felekezeti kü
lönbség nélkül, kiegészíttessenek és rendeztessenek.

A honpolgárok egyesülési és gyülekezési joga ne a rendőrhatóságok 
önkénye, de törvény által szabályoztassék.

Barátja vagyok a munkásszervezeteknek, mert ezek hivatvák arra, hogy 
a munkásoknak minden igaz érdekét felkarolják és megóvják.

Az ipartörvény sok tekintetben módosításra szorul.
Az uj adótörvényeket nem tartom igazságosaknak, mert túlságosan 

kedveznek a földbirtokos osztálynak és aránytalanul megterhelik az iparosokat, 
kereskedőket, orvosokat, az ügyvédeket és a tisztviselőket. Véleményem szerint 
addig egyáltalán szó sem lehet egy helyes adórendszerről, amig az nem 
számol azokkal a nagy külömbségekkel, amelyek a községi és a hitfelekezeti 
adóterhekre nézve helyenként fennállanak.

Mint városi polgár a fősulyt a vidéki városok fejlesztésére és arra 
fektetem, hogy teremteni kell mindenütt egy független és vagyonos polgárságot

*♦ *
Szinte lehetetlen, hogy ne térjek ki ez alkalommal az 1903. év óta 

lefolyt politikai eseményekre, legalább a fontosabbakra.
A magyar nemzeten erőt vett egy ép oly természetes, mint hazafias 

érzelem: a függetlenség utáni vágy.
Ez a vágy nem szült határozottan kifejezett törekvéseket és nem tűzte 

ki világosan a küzdelem végcélját közjogi téren. Sőt mindezeket állandóan

meglehetős homály bontotta. Ennek következtében előre láttam a közjogi 
küzdelem sikertelenségét, mert homályba burkolt törekvésekkel nem lehet
győzni.

A támadás első sorban a közös hadsereg ellen irányult. A nemzet túl
nyomó része erélyesen követelte a magyar vezényleti és szolgálati nyelv 
alkalmazását. Oly erővel követelte ezeket, hogy belemarkolt a törvényileg 
biztosított alkotmányos katonai fejedelmi jogokba. És ezzel megingott alkot
mányos életünk egyensúlya. Mert hiszen az alkotmány lényege abban áll 
hogy a nemzetet és a koronát megillető jog és hatalom egyensúlya fenn- 
tartassék.

A katonai követelésekkel tüzbe vitték a nemzetet; ezekhez a követe
lésekhez való ragaszkodás volt oka annak, hogy a többség nem akart kor
mányzásra vállalkozni, noha erre nemcsak a kisebbségre jutott szabadelvű- 
párt, de a korona részéről is többször és ünnepélyesen felhivatott.

A kormányzat átvételétől való ezen vonakodás előidézte a *darabont» 
kormányzatot. Végre megkötötték 1906. április 9-én a bécsi paktumot, a 
mikor elvállalták ugyan a kormányzatot, de lemondtak a katonai követelésekről. 
Sőt később cserben hagyták Andrássy Gyula grófot, aki legalább a század
nyelvhez ragaszkodott: cserbenhagyták azzal a cinikus kijelentéssel, hogy 
soha sem is bíztak a magyar vezényszó politikájában. Kijelentették, hogy 
nem kellenek katonai engedmények, de kell a gazdasági önállóság és kell a 
külön bank.

Ilyen állhatatlan eljárással nem lehet nagy nemzeti érdekeket szol
gálni és előbbre vinni. Be kell ismernünk, hogy teljes meghátrálás lett a 
vége a közjogi téren támasztott viharoknak; visszavonulás, amely csorbát 
ejtett a nemzet tekintélyén és felbátorította összes belső és külső ellenségein
ket arra, hogy államiságunk érdekei ellen törjenek.

Mennyivel eredményesebb volt a volt szabadelviipárt politikája a katonai 
kérdésekben, kitűnik a következőkből:

Fiz a párt a törvény alapjára helyezkedve elismerte a felségnek tör
vényileg biztositotl alkotmányos katonai jogait. E mellett azonban egy bizott
ságot küldött ki, azzal az utasítással, dolgozzon ki egy munkálatot, amely a 
nemzet jogait is megóvja. Ez megtörtént és a bizottság reform pontjaihoz 
a felség is hozzájárult.

Ezen reformpontok egyikében kimondatott, hogy a közös hadsereg jel
vényei hazánk közjogi állásának megfelelően rendezendők és hogy előkészí
tendő az akkor anynyira sürgetett magyar katonai büntető perrendtartás. 
Ennél azonban ezerszerte fontosabb az, hogy kieszközöltetett a felség bele
egyezése arra, hogy a közös hadsereg összes magyar csapatainál, tehát a 
nemzetiségi csapatoknál is csak magyarul tudó, magyarhonos tisztek alkal
maztassanak. E végből mindenekelőtt elegendő számú magyar tiszteket kel
lett kiképezni és ezen czél gyors elérésére újabb 107b állami stipendium lett 
törvénybe igtatva.

És kérem Önöket tisztelt Polgártársaim, ne hallgassanak azokra, akik 
ezt az eredményt lekicsinyelni akarják. Mert igen nagy annak nemzeti tar
talma. Igaza volt Tisza István grófnak, a midőn ezeket mondta:

»Ez az a pont, a hol a nyelvkérdés kellő szabályozásának az életet 
mélyen átható nagy hordereje van. Ha a magyar nyelv a kiképzésben és 
az érintkezésben lépésről lépésre tért hódítva érvényesül, ha a magyar nyelv 
válik azzá az összekötő kapocscsá a hadseregben is, mely e haza különböző 
anyanyelvű polgárainak egymássali érintkezését közvetíti, ha a magyar nyelv 
ezen állását elismeri, ezen funkcióját propagálja a hadsereg is, úgy nem 
csak a magyar nyelv terjesztésének tesz lényeges szolgálatot, de a kötelé
kébe kerülő nem magyar ajkú újoncot olyan viszonyok közé állítja, a 
melyek a nemzeti magyar állam létét, érvényesülését hirdetik a közös intéz
mény működésében is. H a n em  a  látszatot, de a  do lg ok  m élyét á ta lak ító  
élő valóságot k ív án ju k  szolgálni, úgy a  fősu ly t a  n yelv kérd és ezen vonat-



kvrdnaim  kell h e ly m iib ik  Az élein* valA kihatásában messze túl--Árnyalja 
a vezény és szolgálati nyelv kérdését, hogy a kiképzés s a legénységgel való 
érintkezés nyelve az összes magyar csapatokban magyar legyen.*

És tisztelt Polgártársaim, Tisza grólnak ez a nézete nem optimizmus, 
mert ugyanazt vallják a gyakorlatban működé katonatiszlek is. a midőn ezl 
mondják: a magyar századnyelv, vagy ezrednyelv ott van, almi magyar a 
százados, vagy az ezredes. A kié a föld, azé az ország. Ha magyar tiszti 
karunk van, akkor magyar hadseregünk is van.

Ezzel felelek azoknak, a kik azzal vádolják a nemzeti munkapártol és 
annak kormányát, hogy politikánk a lemondás politikája. Mert a koalíció 
lemondott, de mink nem akarunk lemondani a katonai reformokról. Mink a 
kilences bizottság pontjainak megvalósítására fogunk törekedni. Jelszavunk 
lesz a közöshadsereg magyar részének, vagyis az egész hadsereg közel fele
részének a birtokba vétele a meghódítása, a végből, hogy azt magyarrá 
tehessük.

Ennek egyedüli módja abban áll, hogy adjon a magyar társadalom ele 
gendő számú magyar ifjakat, magyar tiszteket a hadseregnek.

+* +
A homályba burkolt közjogi törekvéseknél határozol (abban nyilvánult 

meg a nemzet függetlenségi vágya a gazdasági kérdésekben. Követelte a 
külön vámterületet és a külön bankot, a mikhez való kétségtelen jogainkat 
a törvény elismeri és biztosítja.

Sajátságos azonban, hogy ugyanakkor kötelezettséget vállalt a koalíció 
a közös vámterületnek újabb tiz évre való fönntartására.

Megengedhető-e tehát, hogy a nemzetet izgassák a közös vagy a külön 
vámterület kérdésével? Hiszen ez a kérdés csak 7 év múlva lesz aktuális. 
És tudhatja-e azt valaki ma, hogy milyenek lesznek a világpiac, konjunktúrái 
7 év múlva?

Kgy azonban már ma bizonyos: az, hogy 7 év múlva csak az esetben 
lesz a magyar vámsorompó felállítható, ha a rendelkezésünkre álló rövid 
időt megfeszített produktív munkára fogjuk fölhasználni.

Nézetem szerint előkészítendő az önálló vámterület. Az előkészítés 
módja, miként emlitém, abban áll, hogy fel kell használni a drága időt és 
fokozni kell az ország erejét kitartó és megfeszített munkával.

Nézetem szerint a gazdasági függetlenség megnyugtatná ezt a szabad 
ságra és függetlenségre törő nemzetet, serkentőleg hatna a produktív nem
zeti munkára és hatalmas tényezője lenne a hazai ipar fellendülésének.

Az önálló vámterület kérdése nem Becsben fog eldöntetni, de azon 
fog megfordulni, vájjon a földbirtokosok osztálya meghozza-e a hazafias 
áldozatot az ország iparfejlesztése javára? Meri cl ne felejtsük, hogy a nem
zeti jövedelem 2 .-ad részét a mező- és erdőgazdaság adják ezeknek pedig 
határozottan érdekükben áil és 7 év múlva is érdekükben fog állam a közös 
vámterület fenntartása.

A közös vámterület biztosítása után felvetették a bankkérdési, a mely
hez a Justh-csoport, mint a függetlenségi programra még fel nem adott, 
utolsó pontjához görcsösen ragaszkodott. Ezzel teljesen felborult a koalicziós 
rend és a j  ország ismét ex-lex-be került.

Önök tudják tisztelt Polgártársaim, hogy a bank ügyét sem kezelték a 
meggyőződés erejével. Mindenki tudta, hogy VVekerle Sándor minislerelnök 
és kezdetben Kossuth Ferencz is a közös bank mellett foglallak állást. 
Apponyi Albert gróf azt mondta, hogy nemzeti csapás volna most a külön 
bank felállítása. A korona tanácsában négy magyar minister a közös bank 
mellett, kettő a külön bank mellett foglalt állást. Lehet-e azon csodálkozni 
hogy a felség a többség véleményét fogadta el V

Én a közös bank fenntartását főleg a külön vámterület mielőbbi elő
készítése érdekében tartom szükségesnek. Mert nem szenved kétséget, hogy 
mennél olcsóbb hitel áll közgazdaságunk rendelkezésére, annál előbb érhet
jük el gazdasági függetlenségünket.

*
* *

Az általános választójog nálunk, — hol az ország egy negyedrésze még 
analfabéta, — csak fokozatosan honosítható meg. Sürgős azonban a válasz
tójognak főleg az értelmes ipari munkásokra való kiterjesztése. Gondosan 
kell ügyelnünk arra, hogy a nemzeti állam egysége ne veszélyeztessék és 
hogy az értelmiség vezető szerepe és döntő befolyása biztosíttassák.

** *
A képviselőház színvonala ijesztő mértékben súlyod fokról-fokra a po

litikai anarchia posványa felé. Ma, a mikor könyvek és tenlatartók dobál
tatnak a ministerek fejeihez, valóban elszorult szívvel gondolok viszsza par
lamenti életünk azon klaszszikus korára, a mikor a Ház egyik elnöke a jó 
öreg Szentiványi álmatlanul, töltött el egy éjszakát, mert bántotta az. hogy 
kénytelen volt egy ellenzéki szónokol rendreutasltani. Az országgyűlés fő
feladata lesz ennek az országnak a szabadságát alkotmányos, törvényes 
rendjét megmenteni és biztosítani.

Tisztelt Polgártársaim ! Ebben a hazafias törekvésben kell hogy egye
süljünk, kell, hogy öszszefogjunk mindnyájan pártkülönbség nélkül.

Összefoghatunk annál inkább, meri ma már megszűnt a 4K és 67 kö
zötti külörabség.

Megszűnt az által, hogy az 1900, évi országgyűlést megnyitó trónbe 
szédre adoll koalicziós feliratban már nyomát sem találjuk a külön magyar 
hadsereg követelésének Pedig ez a követelés volt 1867— 1906. évig alapja 
és sarkköve a közjogi ellenzék függetlenségi programújának. Megszűnt az 
állal, hogy a függetlenségi párt 67-es alapon tényleg részt vett az ország 
kormányzatában. És megszűnt az állal, hogy ma már az egész nemzet 67-es 
alapon törekszik függetlenségi jogainak megvalósítására. Ennek az altalános 
meggyőződésnek adott kifejezést nem régen Mezőssy Béla, a függetlenségi 
párt volt államtitkára is, a midőn a napokban szomszédságunkban, Besztercze- 
bányán tartott beszédében ezt mondta:

A (>7-es törvények nem gátolják nemzed függetlenségünket, sől előse
gítik azt.*

És tisztelt Polgártársaim! Ha megvizsgáljuk az öszszes ellenzéki pártok 
programmjait nem találunk azokban egyetlen egy pontot sem, mely a köz
jogi alap megváltoztatását követelné.

Megint csak igaza volt tehát Tisza grófnak, a ki abban az időben, a 
mikor legjobban tomboltak a politikai viharok, arra kérte a nemzetet, hogy 

helyre kell állítani a 67-es kiegyezési és ezen az alapon kell folytatni az 
építés, az erőgyűjtés munkáját. Meri ez az a lér, a melyen nemzet és király 
félreértés, hátsó-gondolat, keserűség és megalázás nélkül újból találkoz
hatnak.*

Felkérem tehát Önöket tisztelt Polgártársaim: fogjunk össze párt kü- 
lömbség nélkül, biztosítsuk a parlament munkaképességét és állítsuk helyre 
annak tekintélyét. Munkáljuk a jeleni egyesült erővel egy szebb jövő elő
készítése végett.

** *
Allérve városunk érdekeire, beismerjük mindnyájan, hogy azoknak 

megóvása, bányászatunknak, közintézményeinknek fenntartása, megtartása és 
fejlesztése tekintetében a nemzet áldozatkészségére vagyunk utalva.

He s o k  t ű r - ,  é: sokai várunk a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány 
jóindulatálól is.

Ezt a jóindulatot ápolnunk kell, hogy az számunkra továbbra is fenn- 
tarlassék.

Magától értetődik, hogy a kormánytól sokban függő helyzetünk nem 
lehet akadálya polgártársaim szabad gondolkozásának, a bírálat, szabadsá
gának es a politikai jogok szabad gyakorlásának. De annyiban talán mégis 
irányíthatja magunklartásál, hogy az alig megalakulI nj kormánynak a bizal
mat előlegezzük hazafias törekvéseihez.

A legnagyobb helyi érdekünk a bányászat. — Annak fenntartása érde
kében mindent el kell követnünk. Támogassa a városi hatósági, támogassa 
minden egyes városi polgár bányatiszteinket, az altiszteket és a bányamun
kákkal nehéz hivatásuk teljesítésében. A bányászoknak érezniük kell, hogy 
minden igyekezetükéi, minden lépésüket a mi osztatlan elismerésünk, ragasz
kodásunk és reménykedésünk kiséri. A bányászati és kohászati altisztek 
azon kívánságát, hogy fizetésük az állami szén- és vasmüveknél alkalma
zóit altisztekével egyenlővé tétessék, ugyszinlc, a bányamunkások azon 
óhajai, hogy a nehez munkára valéi tekintettel már 35 szolgálati év után 
nyugbéreztessenek, igazságosnak és méltányosnak tartom és kéréseiket szí
vesen logom az illetékes helyen közvetíteni és a magam kérésével együtt 
tőlem telhetőkig támogatni.

Selmecbánya egy ősi kulturfészpk. Évszázadok elöli a bányászok teilék 
azzá. I gy a történelmi fejlődés, mint maga a természet egyaránt arra pre 
desztillálják szülővárosomat, hogy egy virágzó iskola-várossáváljék. — Öröm
mel látjuk a bányászati és erdészed főiskolának nagymérvű fejlődését és 
hálás szivvel mondunk a kormánynak köszönetét az újabb beruházási 
tőkéért is.

Hatalmas támogatásban részesíti a kormány két középiskolánkat is és 
még nagyobb támogatásra számítva jelentős alkotásokat tervezünk a közel 
jövő számára. Nagyon örülök, hogy a kir. kath. nagygimnázium elnyerte 
kiegészítését és kérkedés nélkül mondhatom, hogy ez ügyben annak idején én 
is sokai fáradoztam és megmozgattam a befolyással biró összes hivatalos 
es nem hivatalos tényezőket. A teljes sikertől azonban még távol állunk 
mert még nagyon sok a leendő, a miknek szorgalmazására a legnagyobb 
készséggel felajánlom közreműködésemet.

I udom, hogy tisztelt Polgártársaim nagy reményeket fűznek a Sel
mecbánya- -némelii vasút létesítéséhez. Kötelességemnek ismerném ezt az 
ügyel is a legnagyobb buzgúsággal szolgálni.

Mimién helyi közérdek, ipar, kereskedelem és egyéb vállalat előmozdi-
1.is.ua lelajánlom szolgain [.készségéinél. Különösen örvendenék, ha az ing
er- fehérnemű-gyárnak, ennek a Selmecbányái polgárok állal létesített Halai 
vállalatnak tehetnék hasznos szolgálatokat.

Selmecbányán, 1910 évi május hó 9-én.

Tisztelettel

Heincz Hugó.

Jo«rgp* A ú7.y és fia, Selmeczbánya.


