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Az expedíciót s hirdetéseket Illető reklamációk a iapkezeló

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők,

hova az összes pénzklildemények is küldendők.

IVI E G J E L E N  M I N D E N  V A S Á R N A P .

Választás előtt.
Kétszer huszonnégy óra telik el még 

s az ország nagy részében megkezdődik 
a választás, a nemzet ítélet.

Nálunk is szerdán lesz meg a képvi
selő választás. A választási mozgalmak 
eddig, méltóan e müveit, intelligens város 
választóközönségéhez, eltekintve egy-két 
esetet, megmaradtak abban a mederben, 
amelyben egy müveit választó közönség 
még a legnagyobb elvi ellentétek között 
is meg kell, hogy maradjon.

Nálunk a jelen esetheti nincs is ok 
arra, hogy szenvedélyeink felzaklattassanak 
s túlságos izgalmak uralják lelkeinket.

Két párt áll szemben egymással, azok 
akik Heinez Hugót, a jelenlegi kormány 
kedvelt emberét óhajtanák képviselőnek 
megválasztani a város érdekében, - -  és 
azok, akik hálából és ragaszkodásból a ke
rület volt képviselőjének zászlaját szerelnék 
diadalra vinni.

Nincs jogunk, nincs okunk kétségbe
vonni azt, hogy az utóbbi párt is igazán a 
város érdekéit tekinti, csakhogy felfogása 
más.

Politikai ellentétek nincsenek a két 
párt közölt.

Reviczky Gyula.
Irta: L en esé Já n o s á é .

Evek hosszú Során át való szorgalmas érint
kezés a géliius munkáival, sajátos jellem voná
saival és avval az osztályrésszel, melyet számára 
az emberi szellem mostani törekvéseiben kijelöl, 
tették lehetővé, hogy Paulovics István di\. a Sel
mecbányái líceum tanára egy értékes és jelentő
ségteljes munkával gazdagítsa a magyar irodalmai. 
A tragikus életű költő, Reviczky Gyulának élet 
rajza e munka. Ez irodalmi mii nagy elismerést, 
lelkes tapsot, de ellentmondást is kelthet. K cso
dálatos Összetételű, ellentétes alakú költőt nehéz 
ahlui a keletbe beállítani, melyek e yaránl ki
elégítik a kritikust és az olvasót is. Szerző meg
oldotta o nehézséget. A teljes anyag és adat bir
tokában beszéli el a rokonszenves, jobb sorsra 
érdemes poéta életfolyásál. Vonzó képet nyújt a 
széptehetségű, korán elhunyt költőről és helyes 
béleltei méltatja annak Írói működését.

Az érdekes élőbeszédben hangsúlyozza, hogy 
hősének életrajzát teljes szépítés és regényessé;.; 
nélkül fogja visszaadni. Szerinte az élet és köt 
tészot el választ hatat lan egymástól, t fsak ha ismerjük 
a költőnek, főleg a Urainak életviszonyait hatol
hatunk be a költő lelkivilágába

Heine/, Hugó is liatvanhetes, Pallavi- 
cini György őrgróf is az.

Es hogy mennyire nincs a két jelölt 
politikai felfogásában különbség, legszeb
ben igazolja Pallavicini György őrgrófnak ! 
a választókhoz intézett szép szózata, amely- | 
ben kérve-kéri volt választóit, hogy „ne- í 
hogy azt a  pártot segítsék győzelemre, ' 
am ely  destruktív és nemzetrontó megbíz
hatatlan és jelszavakban  nyargaló po li
tiká jáv a l az ország előrehaladását m in 
den irányban  veszélyezteti

Ezzel híveinek mintegy lelkére köti 
Pallavicini György őrgróf, hogy az ő zász
laja körül csoportosultak, minthogy ő a 
mandátumot ez idő szerint nem hajlandó 
elfogadni, nehogy a Jttslii csoporthoz tar
tozó jelöltet állítsanak.

Hisszük, hogy ez nem is fog megtör
ténni és hisszük, hogy ha az utolsó perc
ben is, de olyan jelöltet állítanak a Pallavicini I 
György őrgróf hívei, akinek politikai fel
fogása, hitvallása nem ellenkezik a nemes 
őlgróf felfogásá val.

11a nem igy tennének, megsértenék 
Pallavicini Györgyöt, arait pedig ö épen 
ötöl ük igazán nem érdemelne meg.

Politikai elvi ellentét tehát a két párt 
között nem lévén, mi tisztelve mindkét

Paulovics adataiból kialakítjuk magunknak 
az embert a milyenné őt az élet, a nélkülözés, a i 
nyomor, a küzdelem leszik.

Ite a kinél meg van a felsőbb mulaszt, mely 
őt vezérelje. Ki úgy forog az eszmék világában, 
mint a csillagok a végtelenségben.

Nem kell sokáig gondolkoznunk Reviczky j 
felfogásán, költészetén, ha ez életrajzot olvassuk. ■ 
Reviczky szivét adta a nagy tömegnek, de anélkül 
hogy előre küldte volna a szív segítő és szük
séges társát az észt.

Egy élet, melynek kezdete titokzatos és átkos, j 
melyet később a nyomor, csalódás, mellőzés, le
kicsinylés. bánul, betegség sóval mindenféle er
kölcsi és anyagi veszteségek üldöznek. Egy élei, 
melyet a megváltó munka és az eszmék és a 
szépért való rajongás mindig megnoinesitetl és 
felemeli. Ez az élei, melynek befejezése épen 
olyan szánandó, mint kezdete és lefolyása. Ekkor 
megértjük, hogy ezt az üldözőit lelkel nem lehel 
emberi mértékkel elbírálni. Az Ítéletet arra bízzuk, 
akinek annyi különböző mértéke van, a hány szív 
és élelsors létezik.

Tartalmas és leljesen hiteles adatokon fel
épüli életrajz után a szerző egyéniségével és Írói 
működésével foglalkozik.

Paulovics mélyen behatolt a költő szellemi 
\ Hágába.

pártnak meggyőződését és különösen tiszte
letben tartva azt a fenséges jogot, amelyet 
gyakorolni fog a város választó közönsége 
a jövő hét szerdáján: kérjük a pártokat, a 
választókat, hogy tiszteljék ők is a más 
pártiak meggyőződését s ügyeljenek arra, 
hogy az a megbízólevél, amelyet kapni fog 
majdan e kerület képviselője, legyen tiszta, 
makulátlan.

Ila hangos, ha zajos lesz is az utca, 
ne legyen garázda, ne indulatos, ne fana
tikus.

A mikor legszebb polgárjogunkat gya
koroljuk, üljenek el a szenvedélyek s a 
korteskedések izgalmai, hogy a választás 
titán azonnal helyreálljon városunkban miu- 
den téren a régi rend, a régi béke, a csen
des munkálkodás.

Ez az, amit a választás küszöbén őszin
tén kiváltunk. — Ő.

Tanítói közgyűlés.
A Selmecbányavidéki r. k. népnevelők egye

sületének selmeci köre e hó 24-én tartotta köz
gyűlését a városi elemi fiúiskolában, melyen a 
kerületi papság és tanítóság teljes számban vett 
részt. A gyűlést Oszvald Richárd esperes nyitotta 
meg a következő tartalmas és nagy hatású be
széddel :

Kotta nem téved el a részletkérdések töm
kelegébe, mire a lírai költők kutatása annyira 
csábító. A legapróbb vonatkozásokban megtalálja 
a kapcsot Reviczky egyéniségének egészével. Finom 
psicliologiui megfigyeléssel rajzolja a tragikus életű 
költőnek lelki állapotát. Teljes odaadással lekiis- 
merelesen kutatja azon problémákat, melyeknek 
megoldása hivatva van e költő alakját kidombo
rítani.

De lelkesedése soha sem határtalan. Bálvány
imádássá nem fajul. Szerzőnknek ezen, erénye 
mind az életrajzban, mind a kritikában mind
végig szerepel Mert ő nem akar minden rész
letet. az eszmék magaslatáról értékelni. Hanem 
sok van henne az ő hősének, Reviezkynek, szabad 
és objektív felfogásából.

A költő egyéniségének és mint prósairónak 
jellemzése mind szövegkritikai, mind irodalom 
történed szempontból rendkívül érdekes. De 
munkájának legérdekesebb része a küllőnek, mint 
lírikusnak méltatása.

Itt jön a bánatnak, a szomorúságnak, le
mondásnak. bervadásnak, a nirvánizmusnak utol
érhetetlen lantosa az élet nagy kontárja, az éneklő 
koldus, a hangulat milliomosa, a nagy busongó.

Merengjünk el pár percig az ideális, álma- 
dozó, révedező természetű poétán, ki e  földön
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1819-ben mondotta egy alkalommal Görres, 
a kiváló katholikus publicista: «Jó idő óta azon 
ponton állunk, amelyen egymást megérteni nem 
akarjuk.* A világ azóta teljes száz évet élt és 
rohamosan haladt előre — az erkölcsi csőd felé.

Ha az egyes nemzetek életviszonyait ala
posan vizsgáljuk, arról győződünk meg, hogy a 
jelen korban az anyagias jólétért való küzdelem 
korát éli. Az ingó és ingatlan vagyonban erős 
emberek nem törődnek a lélek jólétével; ők az í 
úgynevezett modern világnézet szerint boldogok.
♦ Geld régiért die Welt* régi közmondás és a más 
kor emberei pénzért és pénzzel vélnek elérni, 
gondolják megállapítani a boldogságot is. De milyen 
boldogság ez? Ezen boldogság az emberiség nemes j 
ideális érzeteinek a megölője, akadályozza a nem- ! 
zet igaz szellemi fejlődését és erkölcsi tökélete- j 
sedését.

Mert mi a szellemi élet ideák, eszmék nélkül ? j 
Szerkezeti, mechanizmus, mely nem mozog saját 
akaratából, hanem az akaraton kívül eső j 
erő által mozgattatik. A köznapi élet a létért ! 
való kikerülhetetlen küzdelemben amúgy is igen 
gyakran nagyban károsítja az élet szellemi oldalát, j 
oda nyomja az embert a fekete röghöz, az ala- 
csonyság porába.

Ma nemzedék jár e földön, a melyben rom
boló kóranyag sorvasztja nemcsak a test erejét, j 
hanem a lélekét is, értem az istenfélelmet a jel- | 
lemességet, becsületességet, szóval az emberek, j 
Istennél levő hitelét. A modern nemzedék részben 
átörökölt, fogyatkozásból, részben a társadalom j 
és saját hibájából könnyelműen lecserélte el lel- : 
kének az egészségét és tönkre jutott úgy a hité- j 
vei, mint a hitelével; ámbár a modern iskola J 
mindent megtett, hogy sokat tanuljon és a sok ! 
ismerettel és nagy tudással fényeskedjék és hódítson. :

Csakhogy éppen ebben van a nagy baj!
Minap egy német élclapban olvastam egy j 

igen komoly gondolatlöredéket. «Az iskola» mondja j 
az élclap, megrakja am i hajónkat mindennemű ] 
áruval s e melelt igen gyakran elfelejti a vitorlát 
az iránytűt és a kormányt* Hová juthat 
kérdem — ilyen hajó, a nyílt tengeren? Nem 
környékezi ezen hajót a törés?

Az ismeretek nagybecsüek és igen szük
ségesek első sorban a hivatásos munkának. Isme
retek emelik az ember tiszteletét és kiváló fon
tosságúak az akaratra nézve. De a tudós még 
nem az egész ember és nem az egész élet cél. 
Mert cselekedni mégis fontosabb mint tudni. Csupán 
az észt gazdagítani és az akaratot üresen hagyni 
annyit tesz, mint a lelket bútorozni, nem nevelni. 
Olyan ember valóságos lorzalak, hasonló egy 
német kitűnőség ama fiához, a kiről az apja azt 
mondotta: «Az én fiamnak van két feje, de nincsen 
szive.* Hova juthat ilyen tanult ember a szen
vedélyek hullám csapása idejében?

A szellemi, erkölcsi csőd tünetei nálunk is 
mutatkoznak és pedig már a népiskolában.

olyan világot keresett, melyet soha meg nem 
találhatott.

Verseiben találunk nagy finomságokat, élet- í 
mélyedésekbe való emelkedést. Pathetikus soha 
nem volt. Ha itt-olt az akar lenni, költői buson- 
gása, szenvedélyeinek létovasága untatnak.

Versei, bármennyire hatalmába ejti is a fáj
dalom és a kétségbeesés, ■— soha nem zordak és 
ridegek. Mind prózájában, mind költészetében 
nemes ihlet emeli fel és nemesíti a szivet. Merész 
blassfémiákat vagy perverzitásokat soha nem han 
goztatott.

A múlton való elmerülés az élet csalódása 
miatt való kesergés, borongós, fájdalmas színe
zetű megnyugvás jellemzik költészetéi. Mindez \ 
oly természetes nála, mint valamely szervi mü- i 
ködés.

A boldogtalan tépelődő poéta verseiben a ! 
sorok oly zajtalanul halmozódnak fel, mint a j 
lassan hulló és üreget vájó vizcseppek.

Egyszerre, a nélkül, hogy a viz emelkedé
sét észrevettük volna, látjuk, hogy egy nagy, mély 
tóra tévedünk s teljesen alámerülünk. Egy iro
dalmi munkásság összege egy egész élet. S vala
mint minden emberi életben van nehány nap, a 
melyet kitörülni szeretnénk, úgy minden Író mü
vében vannak lapok, versek, melyek nem elégítenek

• Megdöbbentő példákat szolgáltat a tapasz
talás, mely nemcsak a felnőttek és serdiiltebb 
ifjúság, hanem a mindennapi tanköteles korban 
levőknek erkölcsi tekintetben való ziilötlsógéről 
tesz tanúbizonyságot, panaszkodik az országos 
közoktatásügy kormánya mull év októbar havá
ban a kir. tanfelügyelőkhöz intézett rendeletében 
és mentő munkára hívja fel az iskofák vezetőit.

Segítsen az iskola. Ott vettessék gát a baj 
terjedésének!

Helyes mi is azt mondjuk: segítsen az iskola 
és a taidtó! De uraim, ezen gálvelésnek csak 
egy csalhatatlan módja lehet. Es ez nem is uj; 
az emberek már régen ismerték és csalhatatlan- 
ságáról nem kételkedtek. Nekem igen megtetszett 
egy öreg angol hadvezér. Wellington hercegének 
az érvelése ezen mód szükségessége mellett. Egy 
ebéd fölött az urak a legjobb tanítási módszerről 
vitatkoztak. Közbeszólt az öreg herczeg is mond
ván: -En nem vagyok iskolamester és az iskola
mesterségről nem mondhatok, hogy ha ti minden 
tanitástokat derekasan meg nem sózzátok a vallás
sal, akkor a ti bűnötök az, ha a jövőben több 
ügyes ördög lesz a világon.*

Igaza volt az öregnek. A sok tudással ellátó 
iskola vallásos nevelés nélkül ügyes ördögök 
melegháza.

fájdalom, e tekintetben mi is elmondhatjuk, 
hogy azon ponton állunk, a melyen egymást meg
érteni nem akarjuk. A társadalom nem akarja 
megérteni a hitvallásos népiskola feladatát és 
hasznát,

A vallásos, erkölcsös nevelés a felekezeti 
iskolában nemcsak hogy nem áll ellentétben az 
államérdekekkel, sőt ellenkezőleg, az állam biz
tonságának és fejlődésének, a társadalom rend
jének, egy erős, öntudatos nemzet kialakulásának 
ez az első feltétele. Ez okból igen csodálatos, hogy 
nálunk a helyett, hogy ezt megértsék, választó
falakat emelnek állami és nem állami iskolák 
közt, állami és nem állami tanítók közt és infe- 
rioritusba helyezik a hitfelekezeti tanítókat, akik 
iskoláinkban nem fél-, hanem egész munkát vé
geznek, mert a tanítás melleti arra gátvetés, melyet 
a közoktatási kormány a tani lóktól kíván a nem
zet reményének erkölcsi tekintetben való züllése 
ellen, hitvallásos iskoláinkban régi jól ismeri, 
folyton folyó munka, mely uj miniszteri rende
leteket sem szorul, de minden jóakaralu buzdítást 
köszönettel elfogad.

Uraim! Ha valaha, úgy a mai korban szük
séges, hogy minden felekezeti tanító tartson ki a 
gáton a hitvallásos iskolában. Legmagasabb célok, j 
a nemzet legvitálisabb érdekei követelik azt tőlünk, j

Ma igenis szükséges azon szellemi szikra, j 
mely érintené az ember lelkét és meggyujtaná | 
be nne a szunnyadó vagyat valami magasabb után, j 
hogy a köznapi életből a liszla lelkek magaslataira 
felemelkedjék, mely az emberiségnek igaz utat j 
mulatnak az ő célja felé.

ki minden irodalmi igényt. Reviczkynek is vannak 
kevésbbé sikerült versei. Ilyenek: A férfi kor. 
Falun. Szivem. Ezek színtelenek, élet és illat nélkül 
valók; akár csak egy szép nő holtteste. De nem 
való mindent magyarázni főleg, ha költőről van 
szó. Jobb a költőt úgy szeretni, mint a nőt, a 
nélkül, hogy nagyon igyekeznének öt megérteni.

A fürkésző szem már nem szerető többé.
És Reviczky megérdemli, hogy szeressük.
Reviczky sajátságos összetételű lélek volt. 

Ellentétes alaknak látszik. Teljesen a hangulatok 
embere. Halálvágy, megnyugvás az éleihez való 
ragaszkodás egymást váltja fel költészetében.

KIlenmomlAs van dalaimban.
Majd ragyogók, majd égsötétek.

Egyik versében rózsák alatt szeretne pihenni. 
Sirversében pedig gúnynak tartja, ha a férgeket 
virággal diszitenék. Ilyen ellentmondás van *lslon» 
«A kenyér* cimű verseiben is. Ezek a belső elleni- 
mondásai Paulovics szerint onnan erednek, hogy 
hangulatait nem a változó élethelyzetekből, hanem 
a megváltozott refleksziókból meriti.

Szerző szerint akültőSchopcnhauer filozófiáját 
vallotta. Ezt tartotta drága szellemének.

iFolyt. köv.

Emberek, akiket a szellemi-lelki szikra nem 
érinl, kik kényelmes nemhánomságukhan restek 
követni a szellemi lelki áramot, nem állanak az 
eszményi élőt szolgálatában, materialisták, vallási 
felfogás szerint bálványimádók, kik az arany 
borjú körül táncolnak. Ök növekednek ugyan 
testben és korban, de arra igazi bölcsességre, 
mely nemcsak ez időre, hanem örökre boldogít, 
nincsen érzésük.

Ha ezen gondolatokat a keresztény tanító
ság éleiére és működésére vonatkoztatjuk, úgy 
köztünk is hiányokat és hibákat találunk. Igaz, 
nincsen ember hiba nélkül; de az már igen el
szomorító hiba volna, ha például ezen egyházi 
tankerülolnek csak egy tanítója is állana azon 
ponton, amelyen nem akarná megérteni azon is
koláját, melyei saját akaratából megválasztott és 
melynek hűséget fogadott.

Magas szempontok vezéreljék a keresztény 
tanítókat, és mindenkor teljesítsük mindama kö
telességeket, melyeket mint az egyház és nemzet 
tisztviselői, munkásai és a katholikus ifjúság ne
velői elvállaltunk.

Állván a krisztusi egyház szolgálatában, ha 
azt akarjuk, hogy a hitvallásos iskola az ő igazi 
iskolája legyen, a tanítók küzdhelnek ugyan a jo 
gaikért, anyagi érdekeikért, de munkálkodnak 
kell azon irányban és szellemben, a mely 
a mellékes anyagi érdekeket kizárja. Nekünk az 
egyenes utón kell haladnunk, nem tekintve jobbra 
vagy balra. A személyi érdekeket alá kell vet
nünk a közérdeknek.

A keresztény egyházat, melynek isteni igaz 
ság az alapja, szenvedők, vértanuk tartották fenn 
nem a világfiak és pénzgyűjtő anyagi emberek.

A keresztény igazság szikrája nem magas 
vagyoni palotában csillámlolt fel, hanem alacsony 
ólban. És mégis ezen szikra gyújtotta meg ama 
hatalmas lángot, mely az emberiségnek világit és 
világítani fog, az idők utolsó napjáig.

A keresztény tanítónak, aki a hitvallásos 
iskola szolgálatába lépett, fő és legfontosabb kö
telessége, hogy a nevelésére bízott ifjúság szivé
ben, a keresztény igazság szikráit felélessze és 
lángra gyújtsa De hogy azt a tanitó meg is te
hesse, szükséges, hogy olyan magatartási tanú
sítson, aminőt a nevelés elmélete és gya
korlata a tanitó élő példájától megkíván; szük
séges, hogy ő maga is legyen hatalmas lángoszlop, 
hogy életének, működésének példájával és az Ur 
oltára és a gyermekeit reábizó luvő nép előtt tett 
hitvallásához való hűségével fenyeskedjék, vilá- 
gilson úgy, hogy a szülők nem csalódván tanító
juk vallásos, egyházias jellemébe vetett bizalmuk
ban. és a gyermekek látván a tanitó jó, igaz ke
resztény hithüségéből eredő cselekedeteit őt kö
vetni iparkodjanak.

Uraim! Álljunk őrt a mi iskoláink mellett, 
de ne álljunk oda diszőrségnek a hitvallásos 
iskola koporsója mellé. *Tisztességes ember nem 
is adhatja fel elveit még a hatalom kedvéért 
sem*, mondotta a múlt év október havában egy 
volt magyar miniszter: munkálkodjunk ta
nulóink erkölcsi nevelése érdekében a hitvallásos 
alapon, de munkálkodjunk mély meggyőződésből, 
azaz nemcsak mikor ez nekünk haszuos és kel
lemes, hanem akkor is, mikor más valami volna 
az a hasznos és kellemes; —• dolgozzunk, hogy 
a nemzetnek olyan tagokat nevelünk, akik benső 
meggyőződésből fogják vallani a krisztusi tan 
igazságait és azok szerint cselekedve, igaz hívei 
lesznek az egyháznak s Így hű és hasznos fiai és 
leányai az édes hazának.

Hogy az Így legyen, adja meg a jóságos Úr
isten !

Ezután Gallé Anna tartott sikeres gyakorlati 
előadást az irva-olvasás köréből, mely méltó el
ismerésben részesült. Oszvald Richárd esp. plébá
nos, t. elnök bevezető beszédjének hatása alatt 
Bacliraty József egyleti elnök indítványára ki
mondotta a közgyűlés, hogy a beszédet egész ter
jedelmében jegyzőkönyvbe iktatja és közlés cél
jából felkéri a Selmecbányái Hirlap szerkesz
tőségét.

Bacliraty József megható szavakban emlé 
kezelt meg Podhragyay Pál elhunyt prépost-plé
bánosról, mint a papság és tanítóság díszéről.

A pályalételek közül »A gyermekiélek ta
nulmányozásának módszere* magas színvonalon 
álló vitára adott alkalmat. Bergfeszl Árpád sza 
bad előadásban oly sikerrel tárgyalta e léteit,



hogy az Oszvald Richárd által kitűzött 10 koro- ' 
nás arany jutalmai teljes mértékben megérde- | 
melle.

Kgyleti elnök melegen köszönte meg I.itassy 
János esp. plébánosnak az egylet iránt minden
kor tanúsított jóakaratát, aki ez alkalommal is 
egy drb. 10 koronás aranyat bocsájtolt az egylet 
céljaira.

Gyűlés után sikerült közös-ebéden vettek 
részt a jelenlevők Gál Miklós ismeri vendéglő- i 
jében.

Egy kö.
Azt a kezemet, a melyikkel e sorokat irom, ( 

kőütés érte e hó 24-én éjjel 12 órakor. A kő itt j 
fekszik előttem. Nem nagy. Félkilót ha nyom. 
Ütni azért lőhet vele. Az ütés azonban nem fájt, 
csak az esett rosszul, hogy onnan jött, azok dob
ták rám, ahonnan s akiktől legkevésbbé vártam.

De még rosszabbul esik, hogy ez a kő sok 
más kisebb-nagyobb társával é j j e l  röpült felém 
és azok pihenő helye felé, akik hozzám legköze
lebb állanak. És még rosszabbul esik, hogy azok  
a k ik  dobták, tiekormozva, á lbajusszal, á lszaká l-  
la l eltorzítva  csoportosultak magán lakásom körül.

ügy tudom, hogy a főiskolai fiatalság dobta 
rám a követ Hogy miért, azt nem tudom még.
A kiabáló tömegből «Haynau». «Hazaáruló», 
•Gazember* kifejezéseket hallottam. Valószínűleg 
nekem szollotlak. Hogy miért vagyok «Haynau»
slb. azt nem tudom, valószinüleg nem is tudom 
meg, s ha meg is tudom, nem fogom megérteni.

Megbízható helyről úgy értesülök, hogy a 
fiatalság a követ rám mint szerkesztőre dobta. 
Tizenkét év óta szerkesztem e városban lapomat. 
Sok ezer kis betűt Írtam le nyomda alá ez idő 
alatt s büszke vagyok rá, hogy e sok ezer betű
ből egy sincsen, amelyik ne az igazi közérdek 
céljából Íródott volna.

A törvény paragrafusai megbüntettek már, 
fognak is még büntetni, de az én legfőbb törvé- j 
nyem, a lélekismeretem előtt mindig tisztán állok.

A kő tehát szerkesztői működésem elisme
rése. F.mlék. Magammal ugyan mindig nem hord
hatom, ahoz egy kissé nagy, de jó lesz levélnyom 
tatónak szerkesztői asztalomon.

Az. elismerést köszönöm. Nem érdemeltem 
ki, nem is igyekszem kiérdemelni és igen kérem 
a fiatalságot, hogy hasonló elismerésben ne része
sítsen többé. Nem magamért, ő érettük kérem. 
Mert lehel hogy az ő felfogásuk szerint megér
demeltem ezt az elismerést, de az hozzájuk nem 
illik, hogy éjjel, kormos, álbajuszos, álszakállas 
arcokkal ostromoljanak meg egy alvó családot.

É dologra különben még visszatérek, ha 
megtudom, hogy mi volt oka megkövezletésem- 
nek. Addig vége lesz a választási mozgalmaknak 
is, amelyek mégis csak izgatják a kedélyeket. 
Addig béke velünk.

Kuli István.

A  k ö p m ö c b á n y a i  t i s z t e l 
g é s ,  mint azt már multi számunkban jeleztük, 
mull vasárnap volt meg. A 160 főből álló társa
ságot, melyben nagyobbrészt bányaaltisztek és 
bányászok, sőt a polgárok közül is 40-en vettek 
részt, a kis vonat kétezerre szállította le Berzeu
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cére. Körmöcbányán nagy érdeklődést keltett a 
selmeci küldöttség és úgy látszott, hogy szívesen 
vették az átrándulást különösen a bányászok, akik 
lelkes hívei Lukács miniszternek. Mig a tisztel
gés ideje és programmja, mely percről-percre 
változott, véglegesen meg lett állapítva, addig a 
küldöttség a pénzverő mellett állott négyes so
rokban, ahol megvárta, míg Lukács miniszter út
járól megjőve megpihent. A hatalmas főtér meg
telt ünneplő és kiváncsi közönséggel s a selme- 
ciekre nagyon furcsán hatolt, hogy az ellenjelölt 
egyetlenegy abcugol sem kapott.

Nagyon jól esett, hogy a miniszter még a 
programbeszéd előtt volt hajlandó fogadni még 
pedig, hogy az egész küldöttség részt vehessen, a 
pénzverő udvarán. Hatalmas éljen üdvözölte a 
megjelenő minisztert, akit először Heincz Hugó 
üdvözölt és adta elő a bányaaltisztek kérését, 
majd utána l'ngár Kálmán terjesztette elő a bá
nyamunkások panaszát. Feszült figyelemmel és 
nagy várakozással leste mindenki a miniszter vá
laszát. Már az első szavai, amelyekkel melegen 
üdvözölte régi kedves barátját Heincz Hugót, 
nagy éljenzést keltett, majd amikor a meggyőző
dés hangján kijelentette: hiszi, hogy amiket Heincz 
Hugó előterjeszt, azok nem lehetnek kivihetelle- 
nek, megígéri teljes jóakaratát, hisz ő is bányász 
volt, s ha a jövőben még lesz kérésük azt ked
ves barátja utján bizalommal juttassák kezéhez, 
meghallgatásra találnak — óriási erővel tört ki 
a résztvevők szivéből a lelkesedés hangja, min
denki érezte, hogy ez nem volt formalitás, üres 
szó, Ígéret; mindenki örült a válasznak s legjob
ban azok, akik már többször hallottak fagyos 
miniszteri kijelentéseket.

A miniszter beszédje ez volt:

Igen  tisztelt u r a im !
Hálás szívvel köszönöm Önöknek, hogy K ör

möcbányán való tartózkodásom alkalmából ily szép 
számmal voltak szívesek felkeresni. Tudom, hogy 
mindazon kérelmeik, melyeket itt előterjesztettek 
jogosak és méltányosak. Hiszen magam is bányász 
ember vagyok és tudom azt, hogy a bányász 
úgyszólván tisztán reménységből él és leglöbbnyire 
csalódások érik. Es emellett nehéz munkája nin
csen megfelelően honorálva. Legyenek bizalommal 
irántam, kérelmeiket behatóan és a legmesszebb
menő jóindulattal fogom, lehetőleg gyorsan elin
tézni és ha bárminemű kívánságuk lenne, fordul
janak H eincz Hugó rég i jó  barátom  utján biza
lommal hozzám, mert az ő közbenjárása már j 
maga is biztosilék előttem arra nézve, hogy ké- ; 
relmeik méltányosak. Még egyszer köszönöm szives j 
megjelenésüket.

A küldöttség a miniszter éljenzése mellett I 
ment át a Szarvas vendéglőbe ahol sokan gyű- j 
lekeztek már hogy meghallgassa a minisz- j 
tér programmbeszédél melyet mint tud 
juk nagy várakozással lesett az egész ország j 
s valósággal nagy feltűnést is keltett. Énnek vé- [ 
géziével a selmeciek mind egy vendéglőbe mentek, 
ahol a már előre megrendelt ebédet jó kedvvel, 
számos felköszöntővol fűszerezve fogyasztották el 
és természetesen Heincz Hugónak az éltetésével, 
aki bebizonyította ezen a napon, hogy nemcsak 
ö miniszternek kedves, hanem mindazok az elő
kelőségek is kitüntetik, a kik öt már régóta ismerve 
mint a miniszter kísérői most újra viszontlátják.

A polgárok a négy órai, a bányászok az esti j 
vonattal jöttek haza abban a boldog hitben, hogy |
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sorsuk intézését jó kezekbe bizlák, aki teljes jó 
akaratával, befolyásával és tudásával azon lesz, 
hogy szülővárosának és annak minden egyes pol
gárának az érdekét szivén viseli és nem tágít 
addig, mig a jogos kívánságok meghallgatásra és 
teljesítésre nem találnak.

A költő tragédiája.
Ismeretlen adatok Reviczky Gyuláról.

Huszonegy óve annak, kogy Reviczky Gyula, 
a kiváló költő elhunyt. A költő életének tragi
kumát eddig csak igen kevesen tudják s ezek is 
csak egyes részleteiben és csak mende-mondák 
alakjában. Most végre akadt egy tudós kutató,

I P au lovics  István dr., Selmecbányái tanár, a ki 
több éven át gyűjtötte az adatokat s fölkereste 
a helyeket, a hot Reviczky életének nevezetes 
eseményei lezajlottak, kinyomozta a régi okmá
nyokat, beszélt a még életben levő szereplőkkel 

: s terjedelmes könyvet adott ki »Reviczky Gyula* 
cimen, a mely uj. megdöbbentő világításban ál
lítja elénk a költő végzetét. De nemcsak a költő, 
hanem a költő anyjának tragikumáról is először 
ád liirt t* mü, a mely az irodalmi körökön kí
vül is bizonyára széles körökben fog feltűnést 
kelteni. A könyv irodalmi s esztétikai részét 
méltatni az irodalomtörténet Íróinak feladata, itt 
csak erről a maga nemében egyedül álló tragé
diáról közöljük az eddig ismeretlen adatokat.

A költő tragikumát már keresztlevele mondja 
el, mely igy hangzik:

Üdvöt az urban!
Alólirott ezennel hivatalosan bizonyítom, miszerint 

a jáci rom. kath. kereszteltek anyakönyvének III. köteté
ben. töd. lapon, 1855. év április hó 14. napjáról a követ
kezük foglaltatnak:

Sorszám 14.
Születési év, hó, nap 1855. április 9.
Keresztelési év, hó. nap 1855 április 14
A keresztelt neve Július, Colominannus. Josephus 

Catasantius.
Nem: férfi inas c.
Állapota: törvénytelen illegit.
A szülök vezeték- és keresztneve, polgári állása és 

vallása: N. N. Veronika Bálok, servilis, rom. kath.
Lakhely Vaskóé. Őrig. ex Jablonka, Comit. Árva.
A keresztszülők Paulus Koroda et Juditha Zmeskal.
A keresztelő lelkész. Antonius Tóth parochus.
Észrevételek, llic Bálek filius, cum inductu Minister. 

Inter. suh No 45.674 de 4 Novembris 1874 emanato, cog- 
nonion in Heviczky transmutavit.

Minek nagyobb hitelére kiadtam ezen saját aláírá
sommal és hivatalos pecséttel ellátott oklevelet.

Kelt Jár/.. 1908. évi deczeinber 18-án.
Kondcs József, 

plébános.

Reviczky Gyula tehát törvénytelen gyermek 
volt. Anyja, Bálek Veronika mint cselédleány 
szolgált Reviczky Kálmán házában s ettől szüle
tett lia. Reviczky Kálmán neje Ztneskál Judit, 
aki igazán jóságos asszony volt, a törvénytelen 
gyermeknél nem csak keresztanyaságot vállalt 
hanem azt magáénak is fogadta. Reviczky Gyula 
19 éves koráig nem is sejtette származását, any

jának tekintette Reviczky Kálmánnál. Apja pedig 
őt Reviczky Gyula név alatt íratta be az isko
lákba s taníttatta. Midőn Zmeskál Judit halálát 
közeledni érezte, a maga egész vagyonát férje 
törvénytelen liára hagyta, ámde a költőnek 
ebből semmi sem jutott. Ugyanis Reviczky Kál
mán a mily könnyelmű volt férjnek, olyan volt 
apának is. Elverte fia egész vagyonát s még a 
gyermek törvén yesiléséről sem gondoskodott. Úgy 
hogy később családjának tagjai pörrel támadták 
meg a költőt a Reviczky név használata miatt. 
Erre azután a költő belügyministeri engedéllyel 
fölvette a nevet, a melyet egész gyermek- és if
júkorán át joggal vélt használhatni. Az érdekes 
könyv közli az erre vonatkozó adatokat, köztük
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azt á nevezetes okmányt is, a melyben Reviczky 
Kálmánná, e ritka jóságu nő, vagyonát férje tör
vénytelen gyermekére hagyományozza.

Ezeknél az adatoknál még sokkal érdeke
sebbek azok, a melyek a költő igazi anyjára vo
natkoznak, s melyekről eddig még a beavatottak 
sem tudtak semmit.

Igazi anyját, Bálek Veronikát, a tót cseléd
leányt a költő nem ismerte. Nevelőanyja még egy 
ideig magánál tartotta a cselédleúnyt, de aztán 
1858-ban, mikor Reviczkyék Lestinbe költöztek s 
a családi házban rá szükség nem volt, elbocsá
totta. Bálek Veronika a gyermekét, kit úgyszólván 
elszakítottak tőle, csak egyetlenegyszer látta, mint 
5 6 éves fiúi Feiső-Kubinban s aztán sohasem. 
A szegény boldogtalan, alig 20 éves cselédleány 
annyira szivére vette a gyermekétől való meg
fosztást. hogy bánatában megtébolyodott. Kereste 
fiát Nyáréban, Árvában mindenütt.

Örökösen barangolt, faluról-falura járt, foly
ton a fia nevét kiáltva. Koldulásból tengette éle
tét s bokrokban, szalma-asztagokban töltötte éj
szakáit. Ilyen siralmas állapotában gyakran lölke- 
kereste egyik szolgálótársát, Karlik Zsófiát, a ki 
az orkvkai plébánián gazdaasszonyoskodotl s aki 
élelemmel látta el s pár garassal segítette. A het
venes évek végén egyszer csak eltűnt. Hogy mi 
lett vele, hova leli, él-e még valahol, vagy meg
halt s ha igen, hol pihen: nem sikerült kinyo
mozni. Testvérei sokáig keresték, de nem akadtak 
nyomára. Annyi bizonyos, hogy anyai részről a 
költőnek most is élnek közel rokonai Árvában.

íme ez a költő és anyjának tragédiája és 
bizonyos, hogy Reviczky pesszimizmusának alapja 
ebben rejlik.

A Stibló Czompó- ügy.
(A korponai kerületből, egy «s7.ótartó* plébánosról.} 

Nyilatkozat.

Stibló Ágoston háti esperes úrhoz, — ki
hez liz évi benső baráti viszony fűzött, — a 
választási ügyekből kifolyólag március havában 
két intim tartalmú levelet intéztem, ü ezeket 
nyilvánvaló rosszindulata szándékkal rendelkezé
sére bocsájtotta Rudnay Béla alsózsemberi föld- 
birtokos, képviselőjelölt urnák, aki ezen levelek 
tartalma következtében az ipolysági kir. járásbí
róság előtt becsületsértés és életveszélyes fenye
getés miatt feljelentett. Stibló Ágoston ur ezen 
tettére semmi nemű Indokkal rá nem szolgál
tam és mivel papi állásánál fogva vele szemben 
más megtorlással nem élhetek ; — én is feloldva 
érzem magam ezen discrelió kötelezettsége 
alul és leveleimre adott válaszát hiteles máso
latban a ti. é. közönség tudomására hozom egyúttal 
annak megítélésére bízva a főtiszlelendő ur el
járását.

Kedves Eduskám!
Első sorban is fogadd köszönetemet szives 

figyelmedért. Miattam nyugodt lehetsz — és 
hidd el különösnek találom, hogy éppen nekem, 
a ki 20 éves nyilvános pályafutásom alatt egyet
lenegyszer szavaztam, illetve akkor sem szavaz
tam — kormánypártira (Holcerre) s a mit meg 
is bántam, hogy éppen nekem kell magamat előt
ted a darabontság vádja alól tisztázni.

Én semmiféle proclamátiót alá nem Írtam. 
Igaz aláírtam egy ivet, a melyben 3 sor volt s 
a mely azon óhaj kifejezését tartalmazta, hogy 
Rudnay lépjen fel. Ezt Rudnay kérésére Írtam 
alá, hogy ezzel azon vád alól tisztázhassa magát, 
hogy őt csak a pánszlávok óhajtják. Aláírtam, 
hisz ennél szebb hecc el se képzelhető — de 
határozottam  kijelentettem, hogy éti se kortes
k ed n i mellette — de reá  szavazni sem  fogok. 
De hogy mennyire darabont vagyok láthatod, 
hogy Czoborra sem fogok szavazni, mert én a 
mai kormánypártot sem tartom másnak mint

gyengédebb drabantnak. Azt hiszem sok ilyen 
drabant kellene az országnak mint a minő én 
vagyok.

Én bővebb politikai fejtegetésbe nem bo- 
csájtkozom — de meglehetsz róla győződve, hogy 
én független, ellenzéki ember voltam és most is 
az vagyok. De azt kijelentem, ha engem akárki 
talán félreértésből is bántana Ipolyságon — re
volveremet magammal viszem és egyszerűen reá
lövök, történjék aztán bármi. De hiszem, hogy 
ezen pár sor elég lesz arra, hogy az ügyet a 
kellő világításban lásd ez csak Nándorynak 
a félelemtől felzaklatotl fantáziájában termelt.

Ha esetleg szóba kerül a fentebbi ügy. kér
lek ez irányban világosítsd fel az illetőket.

Bál, 1910. április 23.
Isten veled 

Stibló.
És ez a Stibló Ágoston ma már legbensőhb 

barátja és legfanatikusabb kortese Rudnay Béla 
nak, - -  a nem «gyengédebb» darabontnak.

Ks hogy már akkor is, a midőn e levelet i 
irta titkon lelkes híve és kortese volt Rudnay I 
Bélának, kiviláglik abból, hogy a level kelte után 
pár napra, Rudnay báli programmbeszéde alkal
mával, mellette egy véres szájú kortesbeszédei 
mondott, melyben az a Stibló Ágoston, aki a 
nemzeti ellenállás idején, mint a «Hontvármegyei j 
alkotmány védő bizottság- tagja részt vett a báli j 
főszolgabírói hivatal lepeeséleléseken, most azt a ' 
kijelentést tette: -Bárcsak az Úristen kénköves 
tüzes esőt bocsátott volna a nemzeti ellenállás 
szervezőire*.

Ipolyság, 1910. évi május hó 20.
• Isten vele Stib ló*!?

Czompó Ede
Hontvármegyc 1. aljegyzője, 

tb. főjegyző

K Ü L Ö N F É L É K .
Wilczek Frig-yes gróf főispán e hó hu

szonhatodikén, Űrnapján reggel ideérkezett, részt- 
vett az urnapi körméretben s azután a város- j 
házán a választási eljárás előkészületeiről szóló 
jelentéseket fogadta. A főispán halaszthatatlan 
teendői miatt déli tizenkét órakor Ipolyságra 
utazott.

A Csétt szobor felavatásának ünne
pélye folyó május hó 25-én szerdán délelőtt 10 
órakor kezdődőleg a Selmecbányái bányászati s 
erdészeti főiskola palotájának előcsarnokában pro- ! 
grammszerüen lefolyt, Az .Országos Bányászati 
és Kohászati Egyesület* Farbaky István minist. : 
tanácsos, ügyvivő alelnök és Galócsy Árpád titkár, 
az egyesület selmecvidéki osztályát Sobó Jenő 
főbányatanácsos elnök és Kachalmann Farkas fő
bányatanácsos alelnök; a m. kir. pénzügyminisz
tériumot Probsztner Arthur miniszteri tanácsos; 
a földmivelésügyi minisztériumot és az «0rsz. 
Erdészeti Egyesület»-el Vadas Jenő miniszteri 
tanácsos a főiskola ez időszerinti rektora; a Sel
mecbányái m. kir. bányaigazgatóságot Grillusz 
Emil k főbányatanácsos bányaigazgató, Niki János 
és Veress József bányatanácsosok.Selmecbányatör- 
vényhatóságát Arlhold Géza tanácsnok, Sztancsay 
Miklós és Vörös Ferenc főjegyzők, a Rimamurány- 
Salgótarjáni Vasmű részvénytársaságot Jónásdi - 
Antal vasgyár igazgató, a zólyombrezói m. kir. 1 
vasgyár hivatalt Marék Károly kir. főmérnök, kép
viselték. A család részéről jelen volt: Cséti Róbert 
acélgyári igazgató és neje és Cséti István. A fő
iskola tanári testületének bevonulása után a teljes 
számmal megjelent főiskolai ifjú-ág a «Himnusz»-l 
elénekelte, mire V adass Jenő miniszteri tanácsos 
a főiskola ez időszerinti rektora az avató ünne
pélyt megnyitotta. A nagyszabású ünnepi beszédet 
Sobó Jenő kir. főbányatanácsos. főiskolai tanár 
tartotta, ki a szobrot (Dankó szobrász müvét) a

főiskola őrizetébe ajánlotta Yadass Jenő rektor 
a szobrot átvéve a főiskola tanári testületé és a 
földmivelésügyi minisztérium majd az *l)rsz. Magy. 
Erdészeti Egyesület* nevében megkoszorúzta. Ko
szorút tett a szobor talapzatára a pénzügymi
nisztérium nevében Probstner Alfréd miniszteri 
tanácsos, az «Orsz. Magy. Bányászati és Kohá
szati Egyesület* nevében Farbaky István minisz
teri tanácsos, a bányászati egyesület selmecvidéki 
osztálya nevében Kachalmann Farkks főbánya
tanácsos, a zsilvOlgyi osztály nevében Réz Géza 
főiskolai tanár és a főiskolai kör elnöke Plentzer 
Frigyes. Vadasa Jenő miniszteri tanácsos záró
beszéde után a főiskola ifjúsága a .Szózatot* és 
utána a •Gaudeamus* t énekelte. («Jó Szerencse* 
35-1k számából.)

Líceumi majális. bár az idíi nem igen
kedvezett. mert hm’ongós és kissé hűvös volt,
mégis igeii jól s-ikpi■ült. A szülők és az érdokl. -
dők nagy számban mentei, Rónára, hogy részt-
vegyenek az ifjúság kedves mulatságátuun. Nagyon
jó hatást tett mind mkire, hogy a kis gyerekek
késő estig nagy kedvvel játszottak, délelőtt külön
böző mulatságos játékokat — lepényevés, zsák 
futás, virsli verseny, stb. melyekben a nagyok is 
örömmel vetlek részt, délután pedig az erdőben 
szétszéledve. Nem láttuk az ősi bachuriát, mely
nek lombjai mögött sok Ízléstelenség húzódott 
meg valamikor, de láttunk helyette Őszinte igazi 
fiatalos jó  kedvet, mely még a korosabbakra is 
átragadt. Hisszük, hogy ezentúl már nem csak 
négy évenkinl lesz megtartva.

Irodalmi-ünnep Zólyomban. A Sza
bolcs Ferenc szerkesztésében megjelenő »Zólyom- 
vármegyei Hirlap« cimü politikai hetilap a folyó 
évben lép a 25-ik évfolyamába. E nem minden 
napi évforduló közeledtére a lap szerkesztőségi 
f. hó 21-én nagyszabású irodalmi-estélyt rende
zett, amelyen ismert nevű fővárosi Írók és kri
tikusok vettek részt felolvasásaikkal. Így H alasi  
Andor az Egyetemi Lapok szerkesztője a modern 
líráról mondott lelkes bevezető beszédet, amely
ben kifejtette a megindult magyar költészet sa 
játságait s megmagyarázta a sokat emlegetett uj 
elnevezéseket. K osztolányi Dezső »A szegény kis 
gyermek panaszai* cimü ciklusából olvasott fel 
három gyönyörű részletet és K árp áti Aurél »Egy 
pesti állomáson* Sonata pathetique* és .Utoljára 
a régi hegedűn- cimü ragyogó szépségű verseit, 
adta elő. Utánuk M árkus  László, a Magyar Szín
ház főrendezője és ismert nevű kritikus a Kritika 
művészetéről értekezett és K ovács  Jenő •Felbon
tatlan levél* cimü kedves novelláját olvasta fel. 
Dr. S zabad os , a kitűnő tenorista szép dalokat 
énekelt, mire Sebök  Mihály »Puszlai szél. címen 
novellát, V árady  István „Csúnya vízió“ és •Nő
vérem. cimü verseit olvasta fel, Ferenczy  Ödön 
előadta Hugó Viktornak »A gitár* cimü költemé- 
ményét. V égül Sztrakoviczky  Károly a táncról 
értekezett. Az előadásokat a szép számú és vá
logatott közönség nagy tetszéssel fogadta s a sze 
replőket meleg óvációkban részesítette. Utána 
tánc következett. Az estélyijei kapcsolatban ü u -  
lácsy  Lajos, kiváló festőművész néhány gyönyörű 
képéből kiállítást rendezett. Örvendetes jelenség, 
hogy a y.ólyomvármegyei Hírlap nemcsak a ha
sábjain igyekszik terjeszteni a magyar kultúrát, 
hanem ily fényes sikerű irodalmi ünnepek rende
zésével is terjeszti a magyar irodalom és művé
szet szeretetőt. Bár sok követőre találna az ő 
szép példája, — különösen itt a Felvidéken.

Mozgófénykép-szinház. Hozóky Imre 
elsőrendű inozgófénykép-szinháza a városi vigadó 
kertjében csinos nyári sátorban kezdte meg a 
mull héten előadásait. A kiváló előadások igazán 
megérdemlik a pártolást.

Elmaradt közgyűlés. A polgári kör 
múlt vasárnapra hirdetett közgyűlése közbejött 
akadályok miatt elmaradt
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— A líceumi szóbeli érettségi vizsgalat
hoz a kormány Móra vésik Géza dr.-t küldte ki 
képviselőjéül.

Ismeretlen halott. F. hó 26-án délután 
5 órakor a vörüekuti tóból egy 60—60 év korüli, 
alacsony termetű, a níunkás osztályhoz tartozó : 
ismeretlen térti hullát húzott ki a rendőrség,

— Az 0. M. K. E. táv irata . Az (írsz. Ma- | 
gyár kereskedelmi egyesülés a következő távirat 
közlésére kért fel minket: K íván ságun k, hogy 
a sehued>únyui k eresked ők  H eincz Hugót p á rto l
já k , k i k eresk ed ő i érd ekek  védelm ét biztosítja. ;

0. M. K. E. elnöksége.
Öngyilkosság', kozáesik Ferenc 53 éves 

ny. bányamunkás e hó 27-én déli 12 óra tájban 
Istvánházán a lás kamrában egy gerendára fel- j 
akasztotta magát. Tettét elmezavarodottságban i 
követ te el.

Repül a m agyar Rákos mezején való
ban nagyszerű a technika haladása. De nem ke- • 
vésbbé fontos a gyógytudoinány tökéletesbitése. 
ti téren óriási haladást jelent a villamos erőnek 
a beteg szervezet gyógyítására és megerősbitésére 
való felhasználása. Sok százezer ember van, akik 
nemi gyengeségben, fej- és gyomor bántalmakban, 
köszvényben, csuzban, ischiasban szenvedtek és s 
akiknek . gészségél a villamos áram adta vissza. 
Aki mindezekről bővebb magyarázatot kíván, az j 
rendelje meg haladéktalanul az Értekezés a Vil- j 
lamos Gyógymódról cimü könyvet, melyet ingyen 
és bérmentve küld meg bárkinek az Klektro Vi- I 
talizer Orvosi Kendelő Intézet Budapest,^1V. Sem- 
mehveiss-utca 4. félemelet 50.

Az idegesség korszakát éljük és ina, 
midőn a gyors cselekvés lőrugója a haladásnak, j 
mindenkinek futnia kell, gyors tempóban kell 
célja felé iramodnia. Idegesen szaladunk, elfára- j 
dunk éz gyakran elfelejtjük, hogy a gyors elfára
dásnak mily egyszerű módon tudnánk gátat vetni ' 
Tudjuk, hogy a szilárd, kemény anyagú tárgyon 
való menetelés rázkódást okoz és az idegeket 
támadja. A mikor kocsin megyünk, azért keres
sük a gummikerekül és szerencsére itt van már 
az az idő, amikor a gyalogjáró is élvezheti a 
gummi-anyag kiváló tulajdonságának, a rugalmas
ság előnyeit. Ezt azonban csak oly módon érhet
jük el, ha nem járunk el felületesen, mert miként 
mindenben, ebben is megteremtette kifejlődött 
forgalmunk a látszólagsan azonos, de tényleg 
csak hiányosan pótló ocsóbb anyagokat. A cipő- j 
sarok csak akkor felelhet meg hivatásának, ha ! 
alapanyag a valódi nyers kaucsuk, amely s z í v ó - j 

sága következtében szinte korlátlan tartósága 
biztosit, bámulatos rugalmassága által pedig iga
zán nyújtja is a várt előnyöket. Nem szabad j 
bármi hangzatos nevű, külföldi eredet látszatát j 
keltő terméket ellogadnunk, hanem véssük emlé
kezetünkbe a »Palma« szót és követeljük lábbeli- 
szállítónktól, hogy csakis ezen íölirással ellátott 
valódi kaucsuk cipősarkot adjon.

— Vadászterület bérbeadása. Magasmarl 
községben 2084 k. holdon gyakorolható vadá 
szali jog 1910. aug. 1-től 1916. juh 31-éig ler- 
jepő ikőro 1910. június 1-én magasmarton a 
községi biró házánál tartandó nyilvánes árveré
sen haszonbérbe adatik. Kikiáltási ár 300 korona 
10 "/„ bánatpénz.

Női ruha és fehérnemű szabászati és
mintarajzolási tanfolyamot nyit junius hó 2-án 
Drechsler Dezső szakiró külföldön képesített sza
bászai! rajztanitó mérsékelt tanítási dij mellett. 
Ezen tanfolyamét a vidék legfőbb nagyobb vám
sában tartották már meg és mindenütt a legna
gyobb elismerését érdemelte ki tanyilványainak 
mert módszere igen egyszerű, könnyen megérthető. 
Ezenkívül saját kiadásában megjeleni egy szabá
szati szakkönyv és szabászati vonalzó, mely a leg
több állami tanilónőképezdében és polgári leány

1910. május 29. __

iskolában be van vezetve. Selmecbányán az apáca 
nővérek már is részlvesznek a szakoktatásban. 
A beiratás e hasznos tanfolyamra szívességből 
Joorges Á. özv. és fia papirkereskedésében a mai 
naptól kezdődik. Ugyanott miudenféle felvilágosí
tással szolgálnak.

— 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 Bánfán.

“ Savoy,,. Nagyszálloda. Budapest, Vili. 
Józsin korul 16. a Ntmzeli Színház közvetlen 
közelében. A főváros tegezeim cs legmodernebb 
szállodája. 120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés, 
villanyvilágítás. Lift. Hideg és melegvíz minden 
szobában. Szobák korona 3 tói feljebb. Első
rangú étterem.

— (X) A Sirolin. Újabb időben ezen szer 
sok barátot szerzett magának orvosok és betegek 
körében, mert az összes hurutos bánlalmaknál 
bevált. Mondhatjuk, hogy ma már annyira elter
jedt, hogy a «Sirolin Roche» egy házban sem hi
ányzik, ahol a meghűléseket, a légzőszervek be
tegségeit, a skrofulózist elhárítani akarják. Kelle
mes izü és szívesen használják.

A közönség köréből.
Ülő padokat kérünk.

Unikum számba megy az a ritka és fönsé- 
ges fekvés, amellyel a gondviselés városunkat 
megáldotta. Hála és köszönet a város vezetőségé
nek, hogy fölismeri már ezen szerepet, mely vá
rosunknak jutott, ériem, hogy belőle kertvárost, 
parkvárosi létesítsen. Egy pár évvel azelőt, még 
a sivár görbe poros utcák meredeztek a járó 
kelők szemei elölt, most a kedvesgömb akácok 
kellemes zöld szine, majd virága gyönyörködteti 
az ember szemét. így van ez helyesen. Azonban 
még valami hiányzik. Ülő padokat kellene he
lyezni, minden ház elé, minden alkalmas kis te
rületre. Korzónk nincs. Napi sétáját, szórakozását, 
mindenki az utcán végzi és végezheti is, most 
páratlan tiszta ózondus levegőt élvezhet. De ismer
jük be, hogy a nagyon meredek utcákon való járká- 
iás különösen az élellesebbeknek, majdnem lehe
tetlen, A tavaszi és nyári esték vonzók tömegesen 
az utcára a közönséget. De az olt való tartóz
kodást csak a fiatalok bírják ki. Más városokban 
is szokás, hogy az utcán ülő padok vannak el
helyezve. hol a sétájától fáradt közönség, aggok 
s gyermekek stb. fáradalmukat kipihenhetik. Van
nak alkalmas helyek pl. a róna. katli. elemi iskola 
előtti tér, a szent Katalin templom környéke, az 
apáca zárda. Frilz-ház melléke. A boltok előtti 
s a kamaraház előtti tér. A Rezidencia és né
met templom környéke stb. stb. mind, mind al
kalmas helyek. Nincs kifogás a padok elhelyezé
sénél. V alaki cmlilhoti, hogy az ifjúság megron
gálhatja. Ez mese. Az ifjúság nem az «utca ura». 
Sőt a müveit nevelt ifjúság védelmébe veszi az 
ülő padokat inért ő is használja.

Hasznára lesznek ezek a padok a társadalmi 
érintkezés melegének is. 011 találkozhatnak a ro- 
konszenvü emberek, sok üdvös dolgot megbeszél
hetnek. Kérjük a ház tulajdonos urakat, állítsanak 
padot a házuk elé. Aki megtöri a jeget azé a 
dicsőség. A költség nem oly nagy, hogy emiatt 
a szép tervet meg ne valósítsák, s a közönségnek 
pedig igazán kedves szívességet tenne a város.

S E T, M F. C B A N Y A j  H Í R L A P

Kérjük tehát az éleire való eszme kegyes meg
valósítását.

Kiváló tisztelettel 
Selmecbánya 1910. máj. 22-én.

Bedrus Mátyás.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt köz lőttekért nem felelős a a/őik

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják szívből jövő hálás köszönetünk 

minadazok, kik felejthetetlen rokonunk nemespod- 
hragyai Podhragyai Pál, thuróczi c. prépost, S e l
mecbánya plébánosa elhunyta alkalmából mély 
fájdalmunkban osztozkodtak, s azt enyhíteni 
meleg őszinte részvét nyilatkozataikkal igyekeztek 

A gyászoló család.

M O L L - F É L E
S E1  D LITZ-PO fU l

Knylie, oldó liáziszer mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 
az illő életmód egyéb következményeiben szenvednek.

E g y  e re d e ti doboz á r a  4  K .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit.r ~M O L L - F  £  LE 1
S Ó S  - B O R S Z E S ZFáj“  ösitöapitó Bedürzsöles,

elismert, régi jó hírnevű háziBzer s z a g g a t á s  
és hüléstai származó mindennemű betegségek 

ellen.

E re d e t i i lv e g  á r a  K  4 '—
Kapható minden gyógyszer tarban ét drogériában.

Föszétküldést hely MOLL A. gyógyszerész,
cs. és kir. udv szállító, Bécs, I Tuchlaubon 9Hpnnphpró-Splvpm s:ll; ^y»est! fehérJlOllIlCUOl j  oCiyClll s/ines ! korona 35 fillértől 

méteren kint, blúzra és ruhára Franko és már megvamolva 
házhoz szállítva. Gazdag minta választék postafordultával. 

Henneberg selyemgyAros. Zürich.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései

1910. évi máj. hó 13-tól, 1910. máj. hó 27-ig. 
Születés.

Lupták Antal. Miertus Jozefa leány Selmecbánya 
Volfinau Gyula, Benkó Margit tiu »
Lihár Vilmos, Billian Milada leány >
üentainer Ármin, Schultz Hermin leány *
Schmidbauer Nándor, Grelneth Erzsébet tiu Selmecbánya 
Czibulka János, Keller Erzsébet tiu Selmecbánya 
Liska János, Szlámka Ágnes fiú *

Házasság-.
GUrtler János, Sziago Jozefa Selmecbánya 
Müller István. Szkaczil Hona »
Érnek János Szirkvashegy, Becske Mária Felsőróna

Halálozás.
Kubisch Lajos, 3 hónapos rángó görcsök Selmecbánya 
Podhragyay Pál (38 éves, szivizomelfajulás »
Králik Gusztáv, 49 éves sorvadás *
Szikora Mihály 29 éves tüdőgümőkór *
Pokorni Emília, 50 éves tildőlob »
Gemeiuer István, 3 napos v. szül. gyengeség * 
özv. Fogl Ferenené, 47 éves. szivbillentyübaj »
Oszvaldt Mátyás, 81 éves aggkór *
özv. Zacharovszky Ferenené (32 éves Brigth-kór Selmecb. 
özv. Szvetlik Andrásné 70 éves, aggkör Kisbánya 
Szvetlik Mária 1 hónapos görcsök *

4089. sz. 1910. vt.
Hirdetmény.

Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezéséhez 
képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1910. évi május hó 10. napján 
tarlotl közgyűlésében 86. közgy. szám alatt 
megállapította a vegyes alapok zárszámadásait.

A zárszámadások a v. főjegyző hivatalos he
lyiségében vannak közszemlére kitéve.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmeztetéssel 
tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c 8 §-a értei-
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lilében az ellen hirdetése napjától számított 15 
nap alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe 
tartozó bármely polgár és azok, kik a városban 
vagy határában (külutcában) ingatlan vagyonnal 
bírnak — a v. polgármesterhez benyújtandó fol- 
ebbezéssel élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1910. évi május hó 24-ik napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbányán, 1910. évi május hó 24-én.
Horváth Kálmán, 

polgármester.

*081 sz. 1910. ví.

Hirdetmény.
Az 1886. XXI. t.-e. 7. §-ának rendelkezéséhez 

képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1910. évi május hó 10. napján 
tartott közgyűlésében 78. közgy. sz. a. az alábbi 
közérdekű határozatot hozta:

A törvényhatósági bizottság, a kórházi bi
zottság által megállapított, a tanács által felül
bírált és beterjesztett költségvetést 4508 K 95 I 
fedezettel |és 21286 K 53 f szükséglettel a maga 
részéről is megállapítja s tekintve, hogy a fede
zendő hiány 16777 K 58 f az ápolási napok szá 
mának 3 évi átlaga pedig 8835 s igy a napi ápo 
lási dijat is napi 2 koronában kellene megállapí
tani, ámde a m. kir. belügyminiszter mindeddig 
az országos betegápolási-alap terhére ápolt bete
gek után ily összeget el nem fogadott s ez okból 
a felmerülő hiány fedezetéről is keli gondoskodni, 
mi pedig csak a fizetőképes egyének napi ápolási 
dijának felemelésével lehetséges, kijelenti a törvény- 
hatósági bizottság, hogy a fizetőképes egyénekkel 
szemben és pedig folyó évi junius 1-től kezdődő 
érvénnyel a napi ápolási dijat 2 K 30 f, Írva 
kettő korona harmic fillérben állapítja meg.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmeztetéssel 
tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. §-a értel
mében az ellen, kihirdetése napjától számítolt 15 
nap alatt, az ezen sz. kir. város kötelékébe tar
tozó bármely polgár és azok, kik a városban vagy 
határában (külutcában) ingatlan vagyonnal bírnak 
— a v. polgármesterhez benyújtandó felebbezés- 
sel élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1910. évi május hó 24. napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1910. évi május hó 24. napján.

Horváth Kálmán,
polgármester.

4090. sz. 1910. vt.

Hirdetmény.
Az 1886. XXI. t.-c. 7. ij-ának rendelkezéséhez 

képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1910. évi május hó 10. napján 
tartott közgyűlésében 87/3756. közgy. sz. a. az 
alábbi közérdekű határozatot hozta:

A megejtett névszerinti szavazás eredmé
nyéhez s a folyó évi 52. kgy. sz. határozatához 
képest a törvényhatósági bizotlssági közgyűlés 
jóváhagyja a tanács azon , eljárását, hogy a bá
nyakincstári házak és telkek eladása ügyében ki
tűzött nyilvános árverésen résztveft, s a Felső
rónai külutcában levő 4. számú, a Selmecbányái 
20. sz. telekjegyzőkönyvben 2974. és 2975. Iirsz. 
s a katasterben 4928. s 4934. sz. a. jelzett s 218. 
□ -ö l  terjedelmű tiszti és altiszti lakásul használt 
házak és kertnek 500 (ötszáz) korona árért való 
megvételére ajánlatot tett, miért is a törvény
hatósági bizottsági közgyűlés kimondja, hogy az 
esetben, ha az árverést a m. kir. pénzügyminisz
térium jóváhagyja, a fenljelzett házat és kertet a

felajánlott 500 (ötszáz) koronáért megveszi oly 
célból, hogy abban egy gyermekjátékáru-gyár ren- 
dezlessék be s ez állal a hegybányui gyermek- 
játék készítő tanműhelyben kilanult munkások 
részére ázllandó foglalkozás és kereset biztosít
tassák, s a hegybányai bányászat megszűntével 
sújtott lakosságnak kenyérkeresetet nyújtson. En
nélfogva a törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
ulasitja a város tanácsát, hogy a közérdekű tö
rekvés támogatása s a megtartott árverés jóvá
hagyása végeit a m. kir. pénzügyminisztériumhoz, 
a gyermekjátékáru-gyár pártolása végett pedig a 
kereskedelemügyi ni. kir. minisztériumhoz felter
jesztést, s a besztercebányai kereskedelemi és 
és iparkamarához megkeresést intézzen.

Ezen közérdekű határozatoly figyelmeztetéssel 
tétetik közzé, hogy az 1886. XXL t.-c. 8 §-a 
illetőleg az 1886. XXII. t.-c. 110. §-a értel
mében az ellen kihirdetése napjától számított 15 
nap alatt az ezen szab. kir. város kötelékébe tartozó 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy határá
ban (külutcában) ingatlan vagyonnal bírnak a v. 
polgármesterhez benyuj tandó felebbezéssel élhetnek,

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
miitatván. kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető táblára 1910. évi hó május 24. n apján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1910 évi május hó 24-én.
Horváth Kálmán,

polgármester

3437. szám 1910 vl.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa 

közhírré teszi, hogy az ezen város közönsége ál
tal a honvédhadapród iskoláknál létesitet( ala
pítványi hely megüresedett s ugyanaz a jövő 
191011. évi iskolai évtől betöltendő lesz, miért 
is annak betöltése céljából a jelen pályázati hir
detmény közhírré tétetik.

Pályázni kívánók tartoznak szábályszerüen 
felszerelt folyamodványaikat a város tanácsánál 
legkésőbb a f. évi julius hó 2-ig benyújtani; é. p. 
a m. kir. honvédelmi minisztérium f. é. 40696. 
24. sz. rendelete értelmében a felvételi feltételek 
a következők:

1. A pályázó magyar állampolgársága, mi 
az illetékes községi elöljáróság által kiállítóit ille
tőségi bizonyítvánnyal igazolandó.

2. A pályázó Lesli alkalmatossága a kato
nai nevelésre; mi igazolandó valamely honvéd 
vagy közös hadseregbeli (hadi tengerészeti) tény
leges állományú orvos által szabályszerűen kiál
lított orvosi bizonyítvánnyal: a beoltás pedig,— 
a mennyiben azt orvosi vélemény nem igazolná 
külön himlőoltási bizonyítvánnyal.

3. A megkívánt előismeretek, azaz valamely 
középiskola (gymnázium, reáliskola, magyaror
szági polgári iskola) négy alsó osztályának leg
alább «elégsége.s» eredménnyel történt elvégzése. 
Ezen előismeretek igazolandók az elmúlt iskolai 
év végbizonyítványával, és a folyó iskolai év fél
évi iskolai értesítőjével, továbbá legalább elégsé
ges eredménnyel letett felvételi vizsga által. A 
latin vagy görög nyelvből nyert «eléglelen» osz
tályzatok figyelembe nem vétetnek.

4. Kifogástalan erkölcsi magaviselet, mely 
igazolandó erkölcsi bizonyítvánnyal, azonban csak 
akkor, ha az iskolai bizonyítványban az erkölcsi 
magaviseletre vonatkozó adat nem foglaltatnék 
vagy ha a belépés nem közvetlenül valamely nyil- 
nános iskolából lörlénnék.

5. A betöltött legkisebb és a túl nem hala
dott legmagasabb életkor, az.: az elért 14-ik és 
a túl nem haladott 16-ik életév, a mely megálla
pított életkor a felvételi év szeptember l-re vo
natkozik. Ez keresztlevéllel, vagy születési anya
könyvi kivonattal igazolandó.

K mellett figyelmeztetnek a pályázók, hogy 
az alapiló levél 111. §-a szerint az alapítvány él 
vezelében első sorban a városi tisztviselők gyer
mekei. másod sorban azok részesülnek, kik ezen 
város községkölelékébe tartoznak, ilyenek nem 
létében pedig illetőségre való tekintet né" ül bár
mely magyar állainpnlgár gyermekei pályázhatnak 
az alapítványi helyre, ha a megállapított egyéb 
feltételeknek különben megfelelnek.

Végre figyelmeztetnek a pályázók, hogy a 
pályázati kellékek a m. kir. honvédelmi minisz
térium f. é. 40690. 24 sz. rendeletében részlete
sen közölve vannak, mely rendelet a városi fő
jegyzői hivatalban (városház. II. emelet, 9. ajtó) 
a hivatalos órák alatt meklekinthető.

Selmecbánya 1910. május 19-én.
Horváth Kálmán.

polgármester.

0484. szám; 1910.

Hirdetmény.
Az 1886. XXI. t. c. 7. íj ának rendelkezésé

hez képest közhírré teszem, hogy a városi tör
vényhatósági bizottság 1920. évi május hó 10. 
napján tartott közgyűlésében 81 közgy. sz a. az 
alábbi közérdekű határozatot hozta:

A törvényhatósági bizottság megállapítva, 
hogy a m. kir. belügyminiszter urnák 73736/VlU-e 
19(19. sz. rendeletében foglalt észrevételek alap

ján az 1908. évre szerkesztetl számadási mérleg 
helyesbítetvén, a mérlegben szerepelt árvapénz
tári felesleg (lartalékalap) az 1908. év végével az
1909. évi 94. közgy. sz. határozatban kitüntetett 
24211 kor. 97 fii. helyett a megtérítendő per 
költség előleg 34 kor. 48 fii. felvételével helye
sen 24246 kor. 45 fii. tett ki s megállapítva, hogy 
az 1901 XXX. t.-c. 6g-ának a m. kir. belügymi- 
nister ur állal értelmezni rendelt rendelkezése 
szerint a 7 éven felüli elhagyott gyermekek se 
gélyalapját 449 kor. 79 fii, illeti meg, vagyis a 
tartalékalap saját kamatjövedelméből 1449 kor. 
79 fillérből az 1877 XX. t.-c. 298 §-ához képest 
aiadott 1000 korona levonásával fenmaradó ösz- 
szeg elrendeli a közgyűlés, hogy ezen 449 kor. 
79 fii. a gyámpénzlári tartalékalapból kiutalt al
ván, az elhagyott gyermekek segélyalapjának fi
zettessék ki egyebekben az 1908. évi gyámpénz
tári mérleg ügyében a hivatkozott rendeletben 
tett észrevételekre vonatkozólag a városi szám
vevőségnek folyó ávi 2247. sz. jelentésében fog
laltakat maga részéről is igazoltaknak véve uta- 
a városi tanácsát, hogy a kellő felderítő jelentést 
maga részéről is megtegye.

A városi gyámpénztárnak 1909. évről ösz- 
szeállitolt számadását tárgyalva a törvényható
sági bizoltsági közgyűlés tudomásul veszi, hogy 
sz a m. kir. belügyminiszternek 120728 VI 1903. 
sz. körrendeleté értelmében összeállítva szabály
szerűen megvizsgáltatott, a számadásokat felül
vizsgáló bizottság részéről 1910. évi május hó
4-én tartott ülésében felülvizsgáltatott, előzőleg 
azonban az 55200 1903 sz. B. M. rendelet értel
mében 15 napra kilététéit és hogy a számadás 
és mérleg ellen a kihirdetési határidőn helül ész
revételek he nem adattak.

A törvényhatósági bizottsági közgyűlés uz
1909. évi gyámpénztári számadást és mérleget 
451590 kor. 38 fii. fedezettel és a gyámoltak és 
gondnokoltak köüeteléseként 425566 kor. 67 fii, 
a felesleget mint tartalékalapot 26023kor. 71 fii. 
maga részéről is megállapítja, megállapítva azt 
is, hogy a gyámpénztári tartalékalap vagyonálla
pota az 1908. évi maradvány 24246 kor. 45 fii 
a tartalékalap 1909 évi jövedelme 3905 kor. 63 f. 
összesen 28152 kor. 08 f. volt, amelyből a rész
letezeti 2128 kor. 37 fii levonásával a gyám- 
pénztári felesleg vagyis tartalékalap 26023 kor. 
71 fii melyből az 1901. XXI. t. c g-ának a m
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kir belügyminiszter ur által értelmezni rendelt 
rendelkezése'szerint a saját kamatjövedelme 11444 
kor. 86 fillért tevén ki s ebből levonásba hozva 
a lekötött részt és pedig a 151254 1908 Vili, B
M. sz. az árvaszéki dijnok tartására és nyomtat
ványok beszerzésére engedélyezett 1000 koronát, 
valamint a minden évben a tartalékalapból fede
zett s jelenben is ennek terhére engedélyezett 6 
korona 10 fillért, mint a kizárólag a kiskorúak 
érdekében megrendelt »Mercur« előfizetési dijat 
a 7 éven felüli elhagyott gyermekek segélyalap
ját 138 kor. 76 fii. illeti meg ennekfólytán elren
deli, hogy ezen 138 kor. 76 fii. a gyámpénztári 
tartalékalapból kiutaltatván, az elhagyott gyer
mekek segélyalapjának a gyámpánztári mérlegnek 
kormányhatósági jóvázagyása után kifizettessék, 
hangsúlyozva, hogy a miként az elhagyott gyer
mekek segélyalapja javára az 1905, 1906 és 1907 
évekről játott összesen 1120 kor. 59 fii csak az
1909. évi számadásokban nyerhetett elszámolást, 
úgy az 1908 és 1900. évekre juló 449 kor. 76 
fii. illetve 139 kor. 76 fii. csak az 1910. évi tar
talékalap terhére lesz valójában kifizethető, mi
nek oka az, hosy a megfelelő kormányhatósági 
engedélyező határozatok kellő időben le nem ér
kezvén az elhagyott gyermekek segélyalapja ja 
vára kijutó összegek nem minden évben voltak 
hiátalhatók a rendes időben.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a értelmében az ellen kihirdetése napjától szá
mított 15 nap alatt az ezen sz. kir. város köte
lékébe tartozó bármely polgár és azok, kik a vá
rosban vagy határában külutcában ingatlan va
gyonnal cirnak a v. polgármesteréhez benyúj
tandó felebbzéssel élhetnek,

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető táblára 1910. évi május hó 24. napján 
rendeletett kifüggesztetni.

Selmecbányán, 1610. évi május 24-én.
Horváth Kálmán 

polgármester.

Hirdetmény.
Ű Császári és Apostoli Királyi Felsége által 

a Budapestre f, é. június hó 21-ikére legkegyel
mesebben egybehívott országgyűlésre küldendő 
képviselő megválasztása céljából Selmec- és Bé- 
labánya sz. kir. város központi választmánya a 
választás napját f. év junius 1-ére tűzte ki, mely 
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: Jezsovits Károly, kir. tanácsost, helyet
tes elnökévé: Baán Elemér kir. közjegyzőt, jegy
zővé: Sztancsay Miklóst v. főjegyzőt, helyettes 
jegyzővé: Vörös Ferenc, tb. főjegyzőt válasz
totta meg.

2. A szavazás sorrendje a következőkben 
állapíttatott meg :

a) legelöl Selmecbánya belváros választói, 
ezután b) Bélabánya társváros választói, c) lvis- 
bánya külső városrész választói, d) Hodrusbánya 
külső városrész választói, e) Felsőróna külső vá
rosrész választói, f) íslvánháza külső városrész 
választói szavaznak.

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

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

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

egy városrészből való választók a szeriül, amint 
egyik vagy másik jelöltre szavaznak, bocsáttatnak 
szavazásra

Azon választók, kik szavazásra jakkor 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 felhivaltak azon városrészek is melyek 
a megállapított sorrendben nem jelentek meg, a 
választási elnök legalább egy óra és két 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 küldöttségi 
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, 
mig azon városrész választói szavaznak, a ható
ság kiküldött tagjai és a jelöltek bizalmi fórfiai ! 
által megjelölt városrészi lakos és végre a sza
vazásra beszólított választók.

A képviselőjelöltet a kerület 10 választójá
nak kell együttesen ajánlania. Ezen ajánlat Írás
ban adandó át a választási elnöknek, ki az általa 
meghatározandó helyen és időben a választást 
megelőző napon is átveheti, ily ajánlat azonban 
legkésőbb fél órával a választás megnyílása alán 
adandó át 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 I 
az e célból leendő minden előleges intézkedés a 
választási elnök feladata s kötelessége lévén, ez- 
utlal is figyelmeztetik a választóközönség, hogy a 
nem várt rendzavarás a legszigorúbban fog fe- 
nyitfetni.

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

Sztancsay Miklós Horváth Kálmán
küzp. v. jegyző. kü/.p. v. elnök.

H I R D E T É S E K .

liossz gyomor nem bir meg sem
mit és állandó következménye: 
étvágytalanság, g y o m o rfá j ás, 
ém elygés, em észtési zavarok, 

fejfájás, stb.

K A I S E R
borsmenta karamellái 

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

Márkus M., ruk- 
IV d p iJd lU  i d iá já b a n , Mi-
kovényi Á. gyógytárálmn, Mar- 
gótsi örököseinél és Szentiványi 
L a jos mézeskalacsos üzletéhen.

S e 1 na e c b á n y á n .

Aki birtokot, házat, bá
tort, hangszert, gépet, 

vagy bármiféle felszere
lési tárgyakat venni vagy 
eladni akar, aki lakást 
keres, vagy ilyent bérbe 

adni óhajt hirdesse aSelmecbányái Hírlap
hirdetési rovátában.

A  Selm ecbányái H irlap-ot
állandóan sok ember olvassa,

azért mindig akad megfelelő ajánlkozó.

m e z e n l  k

Kátránytetöleinez-,
fa c e m e n t- ós valódi a sz fa ltlem ez - 
befed ések u legszolidabb kivitelben. » 

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

ingyen és bérmentve. 
Szabadalmazott horgonylemez

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

C. Pozsony.
Fiók : S Z O M B A T H E L Y .
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Akai1 nősülni?
Hölgyektől (ezek közöli olyanok törvény - 
tolen gyermekekkel, testi hibával stb.) 
flttST 5 500.000 k o ro n a  va g yo n n a l ~i&
fel vagyunk hatalmazva, megfelelő férjet ke
resni. Csakis urak (ha vágyóiméikiiliek is), 
akiknek komoly szándékuk van és gyors 
házassághoz akadály nincsen Írjanak e címre• 
L. S c h lc s in g c r ,  B e r lin  No. 18. Dcutsclilandi.

F a  m e g  m u n  k á l ó g é p e k
asztalosok, kocsigyártök, ácsok, fűrész
telepek, faarugyárak stb. részére, külön
legesség : kombinált gépeket kis

üzemek részére készít 
Moritz Zuckermann’s Wwe gépgyára.

Wien, XVIII., Anastasius Grüngasse 20,22.

az Ó-postán k ét em eleti
l a k á s ,  egy utcai és egy 

udvari.

M ost jelent meg

és JOERUES A. OZY. ÉS I I V 
könyvkereskedésében kapható :

B O L S t  1 I

ll\ i nandun

Fiizve is  kor. Kötve 24 kor. 
Betekintésre is szívesen küldjük.

fe.'' P ro s p e k tu s  ingyen. ‘ sSSi; 

Havi részlet 2 K Havi részlet 2 k .
m 'i

I I A Z  K I .  A  I ) A  S .  
Az í -s ő  k ér. 21. sz á m ú

ü r *  sás, a s
sz a b a d  k ézb ől eladó. 
Bővebbet: Baker A. utóda

fényképésznél.

1121 l!»10. ikv. s.

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

tóság közhírré toszi, hogy korponai takarék- és 
hitelinlézotnek Kalitia János elleni végrehajtási 
ügyében az ipolysági kir. törvényszék terület
köréhez tartozó Selmecbányái kir. ját'ásbiróság 
területén Bercncsfalu községben fekvő a berencs- 
falvi 110. tjkvbcn 192., Illik, 554., 004., 636., 637.. 
1402., 1456., 1671., 1799.. 2126., 2137., 1870. hrsz. 
a. felvett Kalina János nevén álló szántó, rőt, 
legelő, erdő ingatlanra 1227 kor. az ottani 412. 
tjkvben 127., 128. hrsz. 99. üsszeirási sz. ház és 
kertből ugyanaz nevén álló '/.. részre 336 kor. 
:iz ottani 415 Ijkvb. ugyanaz nevén álló 252 
257 hrsz. kertre OS kor. az ottani 417. Ijkvb. 
ugyanaz nevén álló 2009 hrsz. ingatlanra 52 kor. 
az oltani 431. Ijkvhen 1. ssz. a. ingatlanból ugyanaz 
nevén álló részre 18 kor.-ban megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanság az 1910. évi jú lius 
hó 11. napján délelőtt 10 órakor Berencsfalu 
községben a közjegyző hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási ár 
két-harraadán 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 áprlis 12-én.

Liba, kir. it. táblaibiró.

Mélyfúrásokéi, fúrások i
Iroda : V., Báthory utcza 3. szám. 
*& & & & &  T e le f o n  1 1 4 - 1 0 .  .VSHBY&&9>

G y é m á n t  fu rá it. V éső  
fur&a. cp cd o  o  a  cp 

M ély  f ú r á s o k  k iv ite le  

S z é n , érc/., k ö s d , k á l i*  6  
f ú r á s o k . S ó s v fz . fé ld  
•duj, földgáz, szénsav, 
á s v á n y v íz  és m in d e n *  

n em  Cl k ú t fú r á s o k . O

B U D A P E S T Gyár i X„ Köbányai-úl 43 .  szám.
&&&&&' Telefon tö'4-72.

Még n legmélyebb torás- 
nál I - a legmesszebbmenő 
jó tállási vállnlurik. o  
Eddi}* 800 mélyfúrás 
készült 1512 m. mély
ségre a Lapp-féle sza. 
badulom szerint. Lég 
Jobb hírű ilynemii 
vállalat o o O o o

>zők(‘. csinos foss alkatú árValány,
IOÜ.UUO k o r . I iuzom án y ity iil

jelenleg öreg ncnjcncl lakik, 
f é r j h e z  ó h a j t  m e n n i .
Csak oly urak jelentkezzenek 

(escllcg vagyontalanok is) akiknél gyors nősülé, 
akadályokba nem ütközik, sem  ESlNfít mekun 18.

Többféle jókarban lévő használt

igen olcsón eladó. Cilii a kiadó
hivatalban. 

a 7stein|rubeni vendéglő
jKkadémia-utea 2öl. sz. f. évi 
augusztus hó 1-től kiadandó.

felvilágosítás:

ö z v . (Julrich Józseüxércál.

Aki varrógépet akar vásárolni, ne be
folyásol tussá magát olyan hirdetések 
által amelyeknek az i céljuk, hogy

SINGER
név alatt használt vagy régebb rend
szerű gépeket hozzanak forgalomba. 
Inkább azt vegye figyelembe, hogy 
varrógépeinket nem viszont elárusítók 
utján, hanem saját Uzlethelyiségtinkben 
közvetlenül adjuk el a közönségnek.

SINGER Co.
warrógjéjs részvény társaság

Selmecbánya, Kossuth Lajos-tér 4 .
| | flWSS' Sembery-félo ház. njJMj

3

( W 's
iíR p yji

Orves.Wc oiftuiollUW',6 »t»» léciferemí lmnirqSeryaítfin* 
H*̂Sh/-rCk J-’V

(tüdő)
Köhögés, szam árköhögés, in
fluenza és a légzőszervek bajainál
az orvosi kar k iv á ló  ere d m é n n y e l alkalmazza a

SIROLIN „F~che“-t.
KIROLIN „R och e*-t kellemes ize és kiváló uitása folytán szívesen veszik.

Az összes gyógyszertárak lián eredeti SIR O L IN  „Roche“ csomagolást kérjünk ós h atá
rozottan utasítsunk vissza minden pótkészitmónyt.-

F. HO FF M AN N -L A  R O C H E  & Co.,
Basel (Svájcz). -------- Grenzach (Németország),

Nyomaton Joerge.1 Ágost özv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910.
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Nyílt levél
a  „ S e l m e c b á n y á n  n i n c s  t ö r v é n y ” c i m ü  cikk Í r ó j á h o z .

Ámbár jelen cikkemnek már május 22-én kellett volna napvilágot látni, 
amint hogy ezt a tisztelt Szerkesztő ur meg is Ígérte volt, sőt sajnálatát 
fejezte ki, hogy a rendes hasábok keretében már nem közölheti, mivel ezek 
megteltek, de leghelyesebbnek tartotta hogy a Nyill-lér. rovatában legyem 
közé. Ez mégis történt, de a tisztelt Szerkesztő úr előzetes beleegyezése és 
Ígérete ellenére -utólag meggondolta* s a cikk közlését a Nyilt-lérbe sem 
engedte meg, letiltva azt a sajtónál.

Jelen alkalommal kívánom azt teljességében közé tenni.

T isz te li  S z e r k e s z t ő  ú r !
Amennyire igaz az, hogy minden újság amely szellemi és erkölcsi niveau- 

jára csak valamenynyire is kényes áln év  alatt egyeseket, sőt egész testü
letet támadó cikket nem közül, ép oly igaz az is, hogy az álnév alatt gyáván 
támadót számbavenni nem szokás.

Én azonban mégis válaszolni akarok arra a pártszenvedélytől áthatott 
s épen ezért példátlanul méltatlan támadásra, melyet a tisztelt Szerkesztő 
ur .Selmecbányán nincs törvény* ciin alatt és »Egy polgár* aláírásával a 
főisk. ifjúság ellen intézni megengedett. Kérem válaszom közzé tételét annál 
is inkább, mert nincs okom gyáván alallomoskodni s van bátorságom vála
szom alá nevemet nyíltan alá is Írni.

A szép szavú, de csak a felszínen mozgó sofislikával méltatlankodó 
»Egy polgár* úgy tünteti fel fenyegetésnek is beillő panaszát s egyúttal rá 
galmazását. mintha főkép amiatt kívánná az ifjúság, illetve annak egyrészé- 
nek megrendszabályozását, mert egy főiskolai hallgató azt kiáltotta valamikor, 
hogy .Selmecbányán nincs törvény*. Es ha ez igaz is, van e joga valakinek 
oly csúnya módon pellengérre állítani a főiskola egész polgárságát, vagy 
mint a jelen ismeretlen, konkoly vetés céljából tette - annak csak egy részét 
is azért, mert egyike ily könnyelmű nyilatkozatot lett. Azt hiszem aligha.

Engedje meg tisztelt »Kgy polgár«, nem is ez az oka az ön szép slilusu 
förmedvényének. Ön a pártszenvedélytől vakká tett lelkes korles, azért kí
vánja a főiskolai ifjúság megrendszabályozását, mert az az ellenpárton állva 
lelkesedésével s működésével az ön kortes utjának gátat vet. Hiszen ellen 
kező esetben már rég meg kellett volna Írnia méltatlankodó cikkét.

Amikor pedig azt állítja, hogy az ifjúságot nem hazafias érzelmek lel
kesítik s hűtlenné lett elveihez, mert »ma sárral piszkitja azt, akit holnap 
egekig emel vagy megfordítva* a dolgok s a helyzet lényegéről pártállásánál 
fogva megfeledkezik s nagyon is felületesen Ítél. Hiszen épen az fjuság elv- 
hűsége mutatkozik meg abban, hogy akit ezelőtt megabcugolt amellett most 
teslestől-lelkestől lelkesedik, nem érdekből, hanem azért, mert az a 
megváltozott politikai viszonyok között, nem hajlandó szekerét tolni annak

a kormánynak. Avagy ez a gyermekeinek erkölcseit féltő -Egy polgár* azt 
szerelné, hogy politikai felfogását, hogy ő is mint kifacsart citromot eldobja 
azt az embert, akinek befolyását és tevékenységét oly jól esően kihasználta, 
csak azért, mert ez az ember elveihez hü maradván, tőle most már nincs 
mit várni?

Nos ilyen erkölcsökből nem kérünk, mert azaz ifjúság, melynek tetteit 
és hazafias érzelmeit csak önérdek vezeti, hasonlít ahoz a még csak most 
nyíló, de máris déresipte rózsához, melynek szirmai fonyadozni kezdenek. 
Ha még az fájna, a felületesen Ítélő »Egy polgárnak*, hogy az ifjúságnak 
tüntetése a közelmúltban a határokat túllépte, úgy erre nézve kijelentem, 
hogy bár az ifjúság az esetet sajánlja, felháborodását mégis indokolni tudom, 
Igaz ugyan, hogy a mint a cikkből kitűnik ez az »Egy Polgár* az ifjúság fel
háborodását megérteni nem tudja vagy nem akarja, nem tudja talán azért 
mert önérzete nincsen, vagy nem akarja, mert politikai pártállása vakká 
tette. Az ifjúságnak pedig van önérzete, kell is lennie.

S ha ezt az önérzetét ezekkel a szavakkal: .Söpredéknek itt nincs 
mit keresnie* érzékenyen megsértik, akkor ha ehez az önérzethez, cikkíró úr, 
hozzá képzelné, amije neki nincs, egy kis bátorságot és fiatal vért, akkor talán, 
megtudná érteni, hogy az iíjuságnak jogos volt a felháborodása. Ne értsen 
félre senki, nem akarom én ezzel az ifjúság szóban forgó lettél teljesen 
correotnek nyilvánítani, de igen, menteni akarom, mert meg vagyok győ
ződve, hogy ez az ifjúság, amelyről ez az, *Egy Polgár* azt szeretné, hogy 
érdekhajhászó és önérzet nélküli tömeg legyen, semmiesetre sem ragadtatta 
volna magát arra, ami történt, ha különben is lobbanékony lelkületét ön
érzetének megsértésével fel nem izgatták volna. Arra nézve pedig, hogy a 
főiskola tanácsa, illetve tanári kara, mikor és mikép vonja fegyelmi bíróság 
elé az ifjúság egyes tagjait, azt jegyzem meg, hogy ezt ez az egy és vala
mennyi polgár nyugodtan rábízhatja a tanárainkra, akik az ifjúságot az ifjú 
lélek minden megnyilatkozását sokkal jobban megértik és pártszenvedélytől 
nincsenek megvakulva, mint a méltatlanul Ítélő »Egy Polgár*.

Sok mindenre kitérhetnék én még, de már csak azt említem meg, hogy 
- bár a magam részéről rajta vagyok — mégis célt téveszt minden olyan 

kísérlet, mely a város polgársága és ifjúság közötti békességet és egyetértést 
az ifjúság önérzetének megsértésével az ifjúság szétválasztásával akarja meg
teremteni. Már pedig ilyen volt, bármi módon szépítse is annak szerzője, a 
szóban forgó cikk is.

P le n tz n e r  F r ig y e s
köri elnök.

ío a rga s  A ö*v a t  fia , Selm acab énya


