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......Meg jelen minden vasárnap. ----Május elsején.
Egykor, még nem is oly régen, május első 

napja nemcsak a mindenkit felvidámitó, békés 
tavaszi érzelem, az igazi virágfakadás bekö
szöntőjének, hanem a szeretetnek is nyilatkozó 
napja volt.

Hányán emlékeznek még vissza ama bol
dogabb időre, midőn a házak elé állított, üdén 
zöldelő május fák az emberek, különösen a 
fiatalabb emberek örömtelt, vidám érzelmeit fe
jezték ki.

És most? — Május elsején zöldéi ugyan 
a fa, mint régen, virágra fakad a bimbó, üdítő 
tavaszi szellő lengi át a tájat; ámde az embe
rek, mintha mások volnának, mintha a tavasz 
beálltával oly természetesen karöltve járó vidám
ságot elfeledték volna, oly komoly, oly komor 
érzelmek kifejezéséül szemelték ki e napot.

Május elseje a socziálisták napjává lett!
E tavaszi, nyárra virradó napon tüntetnek 

és ágitálnak elveik és érzelmeik mellett a so
cziálisták.

E napot szemelték ki legfőbb évi ünne
püknek, mintha csak azt akarnák jelezni, hogy 
a nagy természet újjá éledésével, a socziális élet 
is újabb ébredésre kél.

E nap általuk rosszul megválasztva nincsen. 
Sőt némi szimbólumát rejti önmagában annak, 
hogy úgy miként a nagy természet, az ö törek
véseik, az általuk elültetett magvak is még virányi 
termenek.

Ámde nagyon kétséges az, hogy ezen elül
tetett magvak oly gyümölcsöt fognak-e termeni 
mely az emberiség üdvére váland.

Virágfakadás.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárezája. —

A felkelő nap pirosán felkapaszkodik a hegy- 
gerinczre. Mintha a fáradozástól lihegni hallanám! 
Fénykévék lövelnek szét, a melyek mesés zománczczal 
vonják be a tavasz bájába öltözött vidéket.

Ott állok elmélázva egy kertkerités Jéczeihez 
támaszkodva és nem tudok betelni az üde, éltető lég
áramlattal, a melyei a nyíló virágok illata fűszerez.

A zöld domboldal cseresznye- és almafái virág
díszben büszkélkednek. Tekintetem megakad egy előttem 
álló almafa virágjain. A reggeli szellő pajzán játékot 
üz a rózsásfehér virágokkal, néha-néha egy-egy szilajabb 
fuvalatára egész sziromesőt szór lábaim elé.

Ti rózsásfehér virágok és bimbók, mint szeretlek 
titeket! Nékem a pezsgő élet eszményi jelképei vagytok ! 
A cseresnye sápadt virága oly hideg, de ti, mintha 
mindegyitek ugyanazokat a rózsás arczvonásokat rej
tegetné, a melyek nékem oly kimondhatatlanul kedvesek.

Gyengéden forgatok ujjaim között egy szirmot és 
hegyen-völgyön túl száll minden gondolatom . . .

Jer ide, jer édes! Érted dobogó keblemre hajtsd 
almavirág orczádat, szőkefürtös fejecskédet. Nézz sze
membe — úgy édes, ahogy csak te tudsz: hadd rez- 
düljön meg édes-fájón szivem minden húrja, Odatüzök 
hajadba egy mosolygó ágat, oly nagyon illetek egymás
hoz, én gyönyörűséges almavirágom . . .

Egy fürge madárka vígan fütyörészve élesíti kis 
csőrét a barna ágakon, szüntelenül ide-oda szökdelve; 
dala örömtelten fölcsattog a föléje domboruló virág
sátorban.

Igen, ha e mozgalom, a mely világszerte 
megindult és immáron hatalmas karjait az összes 
czivilizált államokra kiterjeszti, jó mederben 
lesz tartva vagy az okosan és ráczionálisan el
járó államkormányzatok által terelve: akkor az 
emberiségre nézve csak üdvös eredményt fog 
felmutatni.

De ha fékevesztetten tombolná ki magát; 
akkor a czivilizált világ kiszámithatlan kárával 
rengeteg katasztrófájával járna.

Május elseje a munkások, az úgynevezett 
soczialista munkások ünnepe.

Hogy éppen e napot választották ki ünnepi 
napjuknak, azon egy cseppet sem lehet cso
dálkozni.

Hiszen e nap telve van, hagyományánál 
fogva is, zöldelő lomb Ígérte reménységgel, 
viruló virágzással.

Csakhogy, úgy, miként a nagy természet 
éltető erejét bizonyos korlátok között osztja szét, 
a socziális mozgalomnak is, ha egészséges fej
lődésre akar számítani, a kellő észszerű korlá
tok között kell m o z o g n i a.

A socziális kérdés mai napság már egy 
tudományos — hozzá tesszük, mély tudomá
nyos — tárgygyá nőtte ki magát, melylyel a 
müveit világnak nem csak foglalkoznia, ha
nem annak megoldására teljes erejéből töre
kednie is kell.

Nem csak az elszegényedett tömeg, a mun
kás osztály, bizonytalan anyagi helyzete, a nagy 
nép életigénye forog itt kérdésben, hanem a 
jól megfontolandó emberi igazságosság: a jog
egyenlőség, eltekintve az immáron üres fra-

De hát mit is mondasz te kis csevegő? Úgy 
tetszik, értem a madárnyelvet! Mi bajom, azt kérded ? 
Okos, fekete szemecskéd részvevőn pihen bánatos 
arczomon.

Te kis madár! hallgass esdő szavamra! Vidd 
szomorú híremet, hiszen te értesz, te is átzokogtad 
szerelmi keservedben a holdvilágo9 éjt. Szállj ablaka 
alá, csicseregd el neki, hogy küldtelek és énekeld el 
legeslegszebb dalodat az igaz érzelem meggyőző hangján. 
Súgd meg neki titkon, csendesen, hogy más meg ne 
hallja : eljönnék érte esztendőre — az uj almavirággal. 
Ha mellettem virul majd az almavirág, akkor örök 
tavaszom lesz.

Kérdezd meg tőle azt kis madár, mikor lesz piros 
pünkösd napja? Szépszavu hirnököm, el ne felejtsed 
valahogy — nélküle nincs ünnepem; kérlek, el ne 
felejtsed!

No csak repülj már . . . mennyire irigylem sebes 
szárnyadat . . . siess kis madár . . . siess! Azután térj 
vissza örömhírrel az elárvqllhoz. Úgy várlak!

Vidd el türelmetlen üzenetem szellő ! Lebegtesd 
szelíden a hulló szirmokat, vidd oda, ahol ő van, 
üdvözletül a messze távolból!

__*__
----- ■'$><£'-----A pokol.

— A „Seimeezbányai Hetilap" eredeti tárezája. —
Kész a mű. A fehér márvány alak, életet öltött. 

A szobrász leteszi vésőjét s bíráló tekintetét végig 
jártatja alkotásán. Arczán valami felleg vonul át, majd 
fájdalmas, keserű érzet vonaglik ajkán, mely keserűség 
hirtelen indulatrohamban tör ki.

zissá vált, mert nem létezik valójában, „szabad
ság, testvériség, egyenlőség" nagy hangú szó
lamoktól.

A socziális kérdésnek eme óriási, és isten
tudja még mily katasztrófákat szülő problémája 
megoldásának módozatait felsorolnunk erőnk 
nincsen, minthogy e szükkörben működő lap 
erre kellő erővel nem is bírhat. — De érezzük 
minden május elsején, hogy a kérdést megol
dani kell . . . addig nyugodalmas, fokozottabb 
fejlődését a nép és ez által az állam, melynek 
legfőbb tényezője éppen a nép elérni nem fogja.

Következzék be tehát kis idő múlva azon 
május elseje, a mely megveti a nép, a munkás 
nép nyugodalmát, megelégedését és a mig a 
socziálismus, de csakis észszerű jogos igényeit 
kielégíti, egyben a társadalmi rend és összmun- 
kásságot helyre állítja!

És ez idő nálunk talán nincs is meszsze s 
az uj rendszer, uj mederbe fogja terelni a 
szocziális kérdést. Erre következtetünk ugyanis 
abból, hogy az idén a belügyminiszter egyenes 
rendeletére megengedte a budapesti rendőrség a 
május 1-ei nagy felvonulást, amit eddig rideg 
szigorral megtiltott, s ami pedig nem enyitette 
a bajt, csak elfojtotta. Most pedig meg van 
engedve, hogy kérelmeiket, kívánságaikat nyíl
tan elmondhassák s ezzel megadatott nekik a 
remény, hogy azok a kívánságok, ha jogosak, 
idővel meghallgatásra is találnak.

Az idei május 1-seje tehát a munkásoknak 
is az öröm és remény igazi ünnepe lehet.

„Szét veled, kontár munka! Pusztulj, ha nem 
lehettél tökéletes!“

S a kalapács csapásaitól darabokra szakad a 
gyönyörű szobor, s a lába köré hullott törmeléK között 
halványán, verejtéktől gyöngyöző homlokkal áll a 
művész, mereven tekintve rombolása müvét, mit talán 
nem is lát; ki tudja, mi tartja most fogva lelkét!

„Vége! Vége!" sóhajt fel komoran. „Nem tudok 
alkotni olyat, mint azt lelkem látja, szivem érzi! Kontár 
vagyok; kontár, semmi más! Oh miért adott az isten 
szivet, mely érezni, lelket, mely gondolni, képzeletet, 
mely álmodni tud, ha nem adott hozzá tehetséget, meg 
is alkotni azt, a mit szivem érez, lelkem gondol, kép
zeletem álomképként elémbe varázsol; megalkotni 
híven, szépen, tökéletesen! Születtem volna inkább 
olyannak, kinek lelke oda van tapadva a röghöz s nem 
ismer mást, mint az élet közönséges fáradalmait, 
alant járó örömeit. Az a napszámos, ki munkája végez
tével jóízűen megeszi kenyerét s leöblíti egy két korty 
pálinkával, bizonyára boldogabb nálamnál, ki azt hittem, 
művész vagyok — talán, s ime látom, hogy csak kontár 
vagyok! Kontár!"

S keserű, gúnyos kaczajától hangzik a műterem, 
mely annyiszor volt tanúja küzdelmeinek.

Mert hiszen küzdelem az, ha az alkotni vágyó 
szellem a merev, a holt anyagba át akarja oltani azt 
az eszményi képet, melyet magasan szárnyaló képzelete 
teremtett.

Oly küzdelem az, mely diadalt sohasem arat, 
mert az eszmény elérhetlen.

** * *
„Hallottad-e már, hogy Zoltán barátunk el

hagyott?!" kérdezé egy barna fiatal ember társaitól a
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Már a biblia szerint „nem jó az embernek egyedül 

lenni." Az egyik ember rá van utalva a másikra; 
a gyönge keresi az erősebb oltalmát, mig viszont az 
erősnek talán a gyöngébb ügyességére, tudására van 
szüksége. így keletkezett a társulás s ebből fejlődött a 
társadalom.

Láthatjuk tehát, hogy a társadalom csak akkor 
felel meg a czélnak, akkor tölti be hivatását, ha szoros 
kapocs fűzi össze tagjait, mely nagyobb és nemesebb 
a közös érdeknél.

Ha az ember csak akkor tekinti magát a társa
dalom tagjának, ha azt saját s a többivel közös érdeke 
előnyösnek tünteti fel, egyebekben pedig csupán csak 
önzését követi és sefllmi részvéttel nincs embertársainak 
ügyes-bajos dolga, küzdelmei, sorsa iránt; ha elsza
kítja a felebaráti szeretet kötelékét, mely őt ember
társaihoz kellene hogy fűzze s mindenben csak a saját 
én az a központ, mely felé s melyért minden igyek- 
vése fárad : akkor megszűnt a társadalom biztos men- 
hely, védő, segítő szövetkezet lenni és egyeseket párt
fogoló, a többséget pedig leigázó zsarnokká vált.

Nem állítjuk ugyan, hogy társadalmunk már is a 
jelzett átalakulás folyamatát tünteti fel, de tagadhatlan, 
hogy már nem felel meg feladatának úgy, mint az 
kívánatos, nem úgy, mint az rendeltetése volna.

Kérdezzük, mi annak oka ?! s bonyolult rejtély 
előtt állunk, melynek csak egyes szálait sikerül ki
fejtenünk ; de lehet, hogy ha közös akarattal, egyet
értéssel bontanók azt a csomót, csakhamar rájönnénk 
a nyitjára.

Mindenesetre azt kell kutatni, mi az, a mi az 
embereket egymástól elkülöníti, elidegeníti s igy az 
általános kapcsot lazítja.

Ha ezt keressük, okvetlen rábukkanunk egy ősrégi 
csodaszörnyre, mely lényegében semmi, melyet csak 
az elbizottság, a képzelődés fújt fel nagyra, hatalmasra, 
korlátlan úrrá; s ez a csodaszörny, mely megakasztja 
a társadalom testének szabad vérkeringéséi s igy 
mindenféle bajt okoz, nem más, mint: a rang
különbség.

Ha az emberekkel való érintkezésnél, a társadalmi 
élet mozzanatainál nincs behunyva a szemünk, uton- 
utfélen, lépten-nyomon észrevehetjük e nevetséges 
kimérát.

Minek kellene tulajdonképen lennie az ugyneve- 
sett rangkülömbségnek ? Semmi másnak, mint pusztán 
csakis megkülömböztetése az egyes foglalkozási, kenyér
kereseti ágazatoknak.

És mivé lett felfújva ez a pusztán elvont fogalom? 
Elszigetelő zsarnokká, mely a kasztrendszert fejleszti.

Nem akarunk e tárgyba mélyebben behatolni, 
mert tanulmány telne ki belőle. Hiszen nézzük csak, 
mily gőggel tekint le a lábtyűmérnök a csizmadiára; 
mily külömb embernek képzeli magát a gazdag a sze
génynél ; mily leereszkedőleg beszél a hivatalnok az 
iparossal s az alantas hivatalnokot talán emberszámba 
sem veszi a néhány ezer írttal javadalmazott nagy ur.

Hol van ily körülmények között a felebaráti sze- 

„Gsillag" kávéházban, hol ebédutáni konyakos feketéjüket 
fogyasztották.

Általános elámulás volt a válasz. „Miért?" „Hogyan?" 
„Elszöktetett valakit?" Ily kérdésekkel ostromolták 
Szerémi Alfréd festőt, ki Fehér Zoltán szobrásznak 
benső barátja volt.

„Sajnálom szegény Zoltánt" feleié Alfréd. „Kép
zeljétek ! Gyönyörű szobrot fejezett be; én láttam, 
midőn már majdnem készen volt; — és — összetörte! 
Azt mondta, hogy ez tökéletlen, kontár mű! Ugylátszik, 
hogy szegény Zoltán barátunk s itt sokat mondó tag
lejtéssel homlokára mutatott.

Az elszörnyülködés moraja hangzott fel a társa
ságban, mely jobbára művészekből s irókből állótt.

„S hová ment Zoltán?" hangzik a kérdés. — „Hja, 
barátim, azt magam sem tudom" adá tudtul Alfréd. 
„Nehány sort irt nekem, melyben azt mondja többi 
között: — A művészet nem boldogít; megyek másutt 
keresni a boldogságot! — De hová ment, azt nem 
tudom !

Nehány sajnálkozó szó, nehány pohár konyak, 
s elfelejtették Zoltán!, ki ment keresni a boldogságot.

* * *

Beppo csak bámult, mire jó annak a stranieronak 
(idegennek) egy mandolina ? De csak ravaszul hunyo
rított a szemével s a költséget titkolt mosolygással 
zsebre vágva, egy „si, signore !“-val csakhamar eltűnt.

Zoltán áradozott!
„Mily angyali teremtés ! Valahára megtaláltam a 

megtestesült eszményt! Oh Marietta ! Te megtanítottál 
boldognak lenni! Hogy fog csodálkozni, ha késő este 
megszólal ablaka alatt a mand»lina, s megismeri aztán 
a hangomat. Csupa bübáj, csupa szerelem és csupa 
ártatlanság az a lányka! Ez a boldogság, szerető leány 
keblén pihenni, s tudni, hogy annak szive másért nem 
dobog 1“

S eljött az est, s Zoltán elsettenkedik mandoliná-
jával Marietta lakása felé.

Borágas házikó a Vezúv alján ; körötte kert. Az 
egyik ablakból gyenge világosság dereng ki; ez Marietta 
ablaka.

Zoltán oda lopódzik s már belekap a mandolina 
húrjaiba, midőn a nyitott, csak áttetsző függönynyel 
elzárt ablakból suttogást hall.

Ez szerelmi suttogás! — Most egy csók! — Még 
egy! — A függöny lebben s egy férfialak ugrik ki; az 
ablakból szép leányalak hajlik ki búcsúzéra.

„Marietta!" — suttogja a férfi — „s aztán av
val az idegennel ne sokat —; tudod! Sajnálnám, ha 
tőrömmel közelebbi ismeretségbe kellene hoznom !“

— Ugyan menj! Ne légy féltékeny! Hiszen az 
bolond! Mindig csak eszményi szerelemről beszél s 
úgy mulattat vele! —• No menj már! megtalálnak 
lepni. Holnap eljövök!"

Még egy csók az ablakon keresztül s a férfi, 
észre sem véve a jazminbokroktól rejtett Zoltánt, csak
hamar eltűnik.

„Megvan az eszmény! Megvan a boldogság !‘ így 
kiáll fel átszellemült arczczal egy fiatal ember — kiben 
Fehér Zoltánra ismerünk, aszobrát összetörő művészre— 
amint bárkájából kiugrik a Santa Lucia rakpartra s 
rohamlépésben hazafelé indul.

Ez a „haza“ középrendü nápolyi vendéglő, mivel 
eleget mondtunk. De ő tündérországnak képzeli fel
lángolt érzelme varázshatása alatt. Még a felszolgáló 
Beppót is megcsókolja túláradó lelkesültségében.

„Eredj, earo mio, s hozz nekem valami jó man
dolinét; de a javából, érted?!" 

retet ? Hogy lehessen ily körülmények között vállvetve 
nagy dolgokat alkotni ? !

Pendítsen meg egy alacsonyabb rangú, egy sze
gényebb ember valami jó eszmét, az elhangzó szó a 
pusztában, az előkelőség számba sem veszi; de kész
séggel fogad el sokkal kevésbbé sikerült ötletet, ha ez 
magas állású agyból származik.

Hogy ebből a társadalomnak haszna nem lehet ; 
hogy ily módon sok, talán korszakalkotó eszme marad 
kivitelien, az természetes.

Mi általán beszéltünk, de talán némileg ráillik a 
vázolt kép a mi városunkra is.

S ha igy van, akkor az nagy akadály a haladásban.
Pedig mi haladni akarunk ! —x—

KÜLÖNFÉLÉK.
-- Személyi hir. Baróthy Ede, miniszteri 

osztálytanácsos, közp. számvevőségi igazgató, szerdán 
városunkba érkezett a bányaigazgatóság mellé rendelt 
számvevőség megvizsgálására; mint hírlik, az összes 
kerületi számvevőségeket fogja meglátogatni; lapunk 
zártakor még városunkban időzött. — Lapunk szer
kesztője pénteken Budapestre utazott öcscse, Richler 
György honvédszázados temetésére és csak hétfőn 
érkezik vissza.

— Gyümölcsfaoltási gyakorlat volt a múlt 
papokban Dr. Tóth Imre kálvária alatti gyümölcsösében. 
A gyakorlaton Kolossy, akad, tanársegéd vezetése alatt 
20 akad, hallgató vett részt. Az érdekes és tanulságos 
gyakorlat végeztével valamennyien Dr. Tóth vendégei 
vollak, kinél kedélyes poharazás közben igen kellemes 
perczeket töltöttek.

Siketfajd vadászat. A igazi vadász szive 
feldobban ennek hallatára ; ez az igazi vadászélvezet. 
Csak hogy nem mindegyiknek kínálkozik rá alkalom. 
A siketfajd vadászat ritka élvezetében részesültek a 
Il-od éves erdész akadémiai hallgatók, kik Csiby Lőrincz 
f. erdő tanácsossal gyakorlati kiránduláson voltak 
Breznobányán. Szép példány siketfajdot lőttek, melyet 
magunknak is volt alkalmunk láthatni.

— Honvédszobor-bizottsági gyűlés volt kedden, 
melyen Tóth András szobrász is jelen volt. Végre tehát 
a honvédszobor-ügyben mégis kedvező fordulat állott 
be. Tóth András ajánlatát előnyösnek kell elismernünk; 
nem kíván előleget; 8000 írtért, mely összegben az ösz- 
szes költségek bennfoglalvák, kötelezi magát a szobor 
(elállítására s még ezen*  pénzt sem kívánja egyszerre, 
csak a leleplezés napján 5000 irtot s minden további 
év junius 1-én 1000—1000 forintot. Három hónapon 
belül bemutatja a kivitel-nagyságú szobormintát, hogy 
az esetleg kívánt javításokat eszközölhesse. A szobrász 
ajánlatát éljenzéssel fogadták. Némi vitát támasztott 
a szobor helyének kérdése ; szóba hozták a Wankovits 
és Fritz-ház közötti tért, majd az apáczazárda és Jahn- 
ház előtti teret, mire Cseh Lajos megjegyezte, hogy a 
gyönge talaj besúppedne, nem bírná el a szobor 100 
métermázsányi súlyát; példa rá az apáczazárda. Végre 
is a pacher-tárói teret fogadta el a bizottság. Oda 
jutottak tehát mégis, amit lapunkban annyiszor han

goztattunk, hogy a honvédszobor felállítására legalkal
masabb a pachertárói tér. Ha semmi akadály közbe 
nem jő - mit nem akarunk föltételezni — ez év 
október 6-án megünnepelhetjük a honvédszobor lelep
lezését. — Az a tudat, hogy immáron meglesz a szo
bor, bizonyára uj lelkesedést fog önteni áldozni kész 
közönségünk szivébe s hozzájárulnak filléreikkel a szép 
czél eléréséhez; hogy az igazi lelkes buzgalom mily 
eredményeket tud elérni, megmutatta Ocsovszky 
Mark ovi eh Mária, kinek hazafias felhívására az 
ország minden részéből gyűlnek be az adományok 
Gyűjtésé újabb eredményeiről lapunk jövő számában 
fogunk beszámolni.

— Közgyűlés lesz f. évi május hó 9-én, remél
jük, hogy a thb. tagok minél nagyobb számban fognak 
ra megjelenni. A közgyűlés lefolyásáról annak idején 
beszámolunk.

- Közegészségügy. járvány, nagy halálozás; 
sajnos, hogy ez a három már majdnem állandó rova
tunkat képezi; de nem lehet másként. Azt hittük a 
járvány réme már eltűnt, s napról-napra halljuk, mint 
szed! tovább áldozatait. Jogosult tehát azon kíván
ságunk, hogy járványkórház mielőbb létesittessék E 
czélra való helyül újólag a Zlinszky-féle telket aján
lanék, még pedig sürgősen ; mert soká eltarthat még, 
míg, mint tervbe van véve, a kálvária alatti telek 
nevezett czélra való megvétele bevégzett tény lesz Az 
akadémiának a Zlinszky telekre nem lesz szüksége 
mert az akadémián felállítandó gyümölcsészeli szak 
tanfolyam czéljaira a földmivelésügyi minisztérium meg
vásárolta a Schmidt-félé kertet. Itt tehát az alkalom 
a jarványkórház létesítésére Hiszen idővel a köz
kórház is ott lehetne; de egyelőre és pedig minél 
előbb, sürgősen, járványkórházat kell létesíteni a 
Zlinszky-féle telken. Jusson eszükbe az intéző körök
nek e szó: „Késő bánat keserű bu.“ Cselekedjenek!

Erdőégés volt múlt hétfőn délután a lengei 
kincstári fenyves erdőben. A tűz a Széles-hegyen ke
letkezett, a város tulajdonát képező s Bukovics által 
bérelt földterületen. A száraz gyep meggyulladt és csak
hamar az erdőt is elérte, melyből 8 holdnyi terület 
egett le. A tüzet csak nagy nehezen lehetett lokali
zálni s ez is csak Zimmermann Vincze, lengei erdővéd 
fáradhatlan buzgalmának köszönhető, ki az oltási, illetve 
lokalizálási munkálatokat vezette. A kár nagy, s része 
van benne a városnak is.

— Eredeti de költői Erzsébet-emlékjelet léte
sített Vadas Jenő a kisiblyei pagonyban. A szélaknai 
oiszágutnak a puskaporos torony inneni részéről ha
talmas E betű ötlik szemünkbe a kisiblyei pagonynak 
a Bethlen pihenőn aluli jobb lankáján, hol a bozótok 
s lombos fák ki lettek irtva. Egyelőre ez E alakú hely 
mint tisztás tűnik fel, de be van ültetve fenyővel; s 
e fenyők örökzölden télen, nyáron fogják hirdető 
felejthetetlen boldogult királynénk, Erzsébet emlékét, 
nevének kezdőbetűjét mutatván.

— Estélyt tart a polgári dal- és zenekör 
holnap, hétfőn, május 1-én. Mint rendesen, az estélyt 
közgyűlés előzi meg, mely d. u. 5 órákor kezdődik. 
Tekintsük jó előjelnek, hogy az estély épen május 1-én,

Marietta még csókot int a távozó után, s betéve 
az ablakot, csakhamar sötét lesz a szobában.

De sötét volt Zoltán szivében is.
Úgy állt ott, mereven, mint a köszobor. azt hitte 

le kell roskadniá szive iszonyú fájdalma alatt.
Ez hát az eszmény ?! Ilyenné törpül tehát min

den, mit lelke nagynak, szépnek gondol ?!
Félig öntudatalanul támolygott hazafelé; útban 

oda sújtja mandolináját, hogy szálánkokra törik.
A mandolina eltört, de a szive csak nem akar 

nem tud megszakadni!
El innét, hol képzelt boldogsága romokba sza

kadt; el innét, el; oh bár futhatna el saját maga 
elöl! 8

*
Vadon hegyek közt, félre a falutól, irgalmas ba

rátok zárdája áll. Nem messze a temető. Ennek falán 
kívül, az árokban sirvermet hántolnák, be a szerzetesek ; 
éjszaka, egyetlen fáklya vérvörös világa mellett, s csen
des, rövid imát mormolva, sietve elhagyják az elátkozott 
helyet.

Rövid időre a napi lapokban olvasható volt e 
nehány sor: „Egy tehetséges, fiatal szobrász 
tragikus halála. F. Z. szobrászon egy idő óta az 
elmezavar tünetei mutatkoztak. Egy remekművű szob
rát összetörte, mert nem felelt meg az eszménynek, 
melyet lelkében alkotott. Eldobta vésőjét, hogy a szere
lemben keresse a boldogságot, s mivel ott is az esz
ményt kereste, csalatkozott. Végre szerzetes lett, de 
ott sem találta meg, a mit keresett s elbusultában 
véget vetett életének. Az eszményt keresve, a poklot 
hordotta szivében!"

Abai Ottó. 
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az ébredő természet virágfakasztó ünnepén lesz meg
tartva. Talán a dal- és zenekörre is uj tavasz virul 
fel, mit e derék körnek szívből kívánunk.

Öngyilkossági kísérletet követett el folyó hó 
24-én este Tucsnák Pál napszámos. A dolog ugy- 
törlént, hogy előbb jól fölpálinkázott az életunt s azu
tán nagy nehezen fölvánszorgolt a lövölde kertjébe, 
ahol egy ócska pisztolyból arczába lőtt. A golyó azon
ban csak megsértette, de semmi nagyobb kárt nem 
tett benne s most a kórházban ápolják az öngyilkos 
jelöltet.

— Huszárok voltak itt, szép, dali legények; 
bizony, talán nem egy leány, vagy menyecske szive 
dobbant fel, meglátva e nyalka vitézeket. Mégis csak 
kaptunk katonákat, igaz, hogy csak 1 1/2 napra; ugyanis 
a váczi huszárezred tisztikara érkezett ide e hó 23-án 
lóháton, hogy itt lovaglást gyakorlata közben kissé 
megpihenjen. Hogy lépten-nyomon akadt bámulójuk, 
mondanunk is fölösleges; ki is ne nézné szívesen a 
legszebb katonát, a magyar huszárt! Csakhogy nem 
soká telhetett bennük örömünk ; csakhamar lóra kaptak, 
s azóta már hetedhét országban vagy legalább is a 
harmadik vármegyehatárban járnak.

— Hirtelen halál. Oravecz József nyugalmazott 
levélhordót f. hó 27-én reggel a bányába menő mun
kások halva találták a Miksa-akna felé vezető ut mentén. 
Jelentést tettek a rendőrségnél, mely azonnal megindí
totta a vizsgálatot a halál okának kiderítése czéljából. 
A vizsgálat Liha Antal kir. járásbiró mint vizsgáló
bíró közbenjötte mellett a legpontosabban megejtetett, 
semmi olyan gyanús körülmény nem volt található, 
melyből azt lehetne következtetni, hogy erőszakos 
halálok forogna fönn, sőt az orvosok a hulla pontos 
megvizsgálása után határozottan megállapították, hogy 
a hirtelen halált agyszélhüdés okozta, minek oka az 
elhunytnak iszákossága volt. Tehát e halálesetet is a 
pálinka rovására jegyezhetjük.

— Ifj. Richter György nyug, honvédszázados 
halála mély gyászba borította Richter György, nyugal
mazott bányatanácsos, lapunk szerkesztője édes apjának 
családját. A halálhír váratlanságánál fogva annál meg
döbbentőbben hatott, s valamint e lap munkatársai, 
úgy bizonyára a közönség is őszinte, igaz részvéttel 
osztoznak a lesújtott szülők, a sirató testvérek fájdal
mában. Az elhunyt már kora fiatalságában katonai 
pályára szánta magát; katona volt testtel, lélekkel és 
fiatal kora daczára már századossá lett. Most már ott 
pihen, hol az örök béke honol; 3 hó múlva a sírba 
követte fiatalon elhunyt nejét; mélyen gyászolják őt 
szülei, testvérei, köztük lapunk szerkesztője, mint testvér
bátyja, de leginkább gyászolja, leginkább gyászolhatja 
árván maradt 8 éves Gyuri fiacskája, kinek, szegény, 
ártatlan gyermeknek, immár se apja, se anyja nincsen. 
Oh be forró lesz az a köny, melyet majd apja sírjára 
hullat!

— Vasúti memorandum. Terjedelmes felterjesz
tést dolgozott ki Sztancsay Miklós városi főjegyző a 
város vasutügyének megoldása érdekében. A felterjesz
tés, mely nyomtatásban is megjelent, részletesen és 
számadatokkal mutatja ki, hogy a mi kis vasutunkon 
nem oly csekély a forgalom, mint azt a kereskedelem
ügyi miniszter múltkori leiratában feltünteti, hanem 
jóval nagyobb, lehetetlen tehát az, hogy a M. Á. V. 
minálunk veszteséggel dolgozna. Kifejti a memorandum, 
hogy a Németi—selmeczbányai vasútnak kiépitése lét
érdeke a városnak, mely e nélkül a világtól elzárva, 
évről-évre hanyatlani fog. — A memorandumot folyó 
hó 27-én délután tárgyalta a vasúti bizottság s azt 
egyhangúlag elfogadta; elhatározta továbbá, hogy a 
közgyűlés határozatának értelmében jövő hó közepe 
felé fogja azt egy nagyobb küldöttség a kereskedelem
ügyi miniszternek átnyújtani.

— Választmányi gyűlés. Az Orsz. Magy. Bányá
szati és Kohászati Egyesület központi választmánya f. 
hó 22-én 20 választmányi tag jelenlétében tartott 1899. 
évi Il-ik rendes ülése alkalmával beválasztatott 42 uj 
tag, törültetett 8 tag, kilépésre jelentkezett 3, meghalt 
3; a tagok álladékajelenleg 783; az alapítványi vagyon- 
álladék 32916 forint. Határoztatott, hogy a tagsági hátra
lékok az alapszabályok értelmében bírói utón behajtassa
nak és a f. évre Szepes-Iglóra tnrvezett közgyűlés 
auguszt. második felében tartassák meg. A tervbe vett 
előadás az idő előrehaladottsága következtében e hó 
29-ére halasztatott. Előadó : Litschauer Lajos kir. fő
mérnök, az egyesület titkára. Az előadás tárgya: Leg
újabb elméletek az érczerek korának megállapításához.

— A kath. nőegylet gyűlésén e hó 23-án 
Podhragyay Pál prépost-plébános, meleg hangú beszéd
ben köszönte meg a szép számban összegyűlt tagoknak 
ama buzgóságukat, melylyel a Kolos-intézet létesítésén 
közreműködtek. El kell ismernünk, hogy az egylet kevés 
zajjal üdvös tevékenységet fejt ki.

— Hirtelen megőrült Uttszás Virgil bpesti mű
egyetemi hallgató, Uttszás selmeczi kincstári bánya- 
felőrnek fia a múlt napokban Budapesten hirtelen 

megőrült és miután egy lámpa tartóval a fejét beverte 
még ereit is felmetszette, de a gyorsan érkezett segély 
élétét megmentette. A szánni való ifjút a Lipót-mezői 
tébolydába szállítottak.

— A pénteki égiháboru fellegeibői szállt alá 
igazán a tavasz. Mintha minden dördülésnél jobban és 
jobban nyiladoztak volna ki a rügyek, a bimbók ; az 
alásuhogó langyos eső után kisütött a nap, nyájasan 
mosolyogva a hirtelen kizöldült tájra. Kiváncsiak vagyunk, 
mit hoz majd a május s a három fagyos szent.

— A Paehertáró megnyitása ma április 30-án, 
vasárnap délután lesz. A megnyitásnál Balogh Laczi 
zenekara fog játszani. Megnyílik a czukrász helyiség is, 
mely azután egész nyáron a közönség rendelkezésére 
fog állani.

— A vasúti bizottság figyelmébe. Jól tudjuk, 
hogy a mi kis vasutunk a garam-berzenczei vasúti 
állomáson nagyon szerényen húzódik meg az állo
másnak legszélén, úgy hogy az ő szerénysége miatt a 
Selmeczbányára utazók vagy innen elutazók egész 
távgyaloglást kell tegyenek a mig az állomási épület
hez s illetőleg a vasutacskához eljutnak. Hogy ez a 
távgyalogolás milyen kellemes különösen télen sötét
ben, és esős, zivataros időkben, azt mindnyájan tudjuk, 
akik oly boldogok lehetünk, hogy a mi kis vasutunkon 
lehetünk szerencsések utazhatni. Ezen a bajon ugyan 
csekély költséggel segíthetne a M. A. V., ha csak egy 
kis jóakarata volna irántunk. Az állomás épülete előtt 
álló széles vágány közé ugyanis a legkönyebben be 
lehetne illeszteni egy sint, úgy hogy akkor a mi kis 
vonatunk is előjárhataa az állomási épülethez s az 
utazó közönség nem lenne kénytelen négy vagy öt 
sínpáron keresztül bandukolni. Hogy ezt meglehet csi
nálni, igazolja az, bogy Német-Bogsánban is igy van, 
ajánljuk tehát vasúti bizottságunknak, hogy mikor a 
vasúti memorandumot átadják a miniszternek, ne fe
ledjék e körülményre is felhívni figyelmét. Talán-talán 
mi is megérdemlőnk annyit, mint a német-bogsániak.

— Mulatság Korponán. A korponai „Széchényi 
társáskör" folyó év május hó 6-án este 8 órakor házi 
estélyt rendez a következő műsorral: 1. „Szerenade" 
Greizinger Istvántól előadja hegedűn Szmetana Szaniszló 
ur, harmoniumon kiséri Szokoly Józsefné úrnő. 2. 
Koriolán, Tárkányi Bélától, szavalja Sebó János ur. 
3- „Magyar népdalok" éneklik Albert Gizella és Mar
tincsük Szidi urhölgyek. 4. Bűvészed előadás I. rész; 
tartja Ledniczky István ur. 5. „Egy évben csak egyszer 
virágzik a május" keringő cziterán előadja özv. Fábry 
Jánosné úrnő. 6. „Egy kedves ember," Monolog Gabányi 
Árpádtól, előadja Szerényi Nándor ur. 7. „No csak az 
kellene még" kupié a „Diákkisasszonyok" czimü ope
rettből, énekli Kolbenheyer Elek ur, zongorán kiséri 
Szmetana Szaniszló ur. 8. Büvészeti előadás, II. rész; 
tartja Ledniczky István ur.

— Marczali a Világtörténet feladatáról. E 
sokat támadott, szorgalmas és nagyérdemű jeles tudó
sunk egy kis essayben mondja el gondolatait a törté
netírás feladatáról, czéljáról, s módszereiről. Az essay 
a szerkesztésében megjelenő nagy vállalatnak, a Nagy 
Képes Világtörténetnek előszava, melyben azon elvekkel 
ismerteti meg az olvasót, a melyek őt s munkatársait 
e munka szerkesztésében és megírásában vezetik. Nagyra3 
igen nagyra tartja az egyes tény, az adat értékét, — 
hiszen e nélkül lehetetlen történetet Írni, de a fősulyt 
arra veti, hogy a mű „feldolgozott" legyen, azaz „igaz 
képet nyújtson." Más szóval: igaz is legyen, kép is. 
Az iró láttasson velünk, mert igy taníthat legjobban, 
de igazit láttasson, az igazat idézze élénkbe. Minden 
tényt felsorolni fölösleges, mert hiszen nem a téglák 
száma teszi az épületet, hanem elrendezésűk. Sőt azt 
hiszi, az adatok felsorolása válogatás nélkül meghami
sítaná a képet, mert nem engedné, hogy a fontos 
esemény az őt megillető helyet foglalja el. Az egyéni
ségek különbözősége s e különbség felismerése teszi 
változatossá, gazdaggá a történetei, ez menti meg az 
ismétlésektől. De egyén nem lehet a történetiró veze
tője, még akkor sem, ha az iró ment az általánosítás
tól. Az iró sokban tévedhet, de az igazán fontos nem 
maradhat rejtve a vizsgálódó szem előtt, csak ne egyes 
személyekben, ne egyes eseményekben keressük a tör
ténet anyagát, hanem az egyes korokat betöltő eszmék
ben, s az eszméket megvalósító intézményekben. — Ez 
volna rövid kivonata a kitűnő essaynak, mely valóban 
esemény a magyar irodalomban, s melyet már németre 
is lefordítottak. Az eszmék gazdasága mellett nagy
ban emeli értékét az is, hogy valóban költői nyelven 
s költői szárnyalással van Írva. Az előszó -- a füzetes 
kiadványok helyes szokása szerint — az első kötet 
utolsó füzetében van. Ezzel befejeződött a nagy mü 
első kötete. Az egész kötet ára diszkötésben 8 frt, 
egy füzet ára 30 kr. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható Révai Testvérek írod. Int. Részvénytársa
ságnál (Budapest, Üllői-ut 18.) s minden hazai könyv
kereskedésben.

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik szeretett fiunk, illetve 
testvérünk s a jó apa, ifj. Richter György, nyug, 
honvédszázados korai elhunyta alkalmával részvétükkel 
fájdalmunkban osztoztak s ezt enyhíteni iparkodtak, ez 
utón is igaz köszönetűnket.

A mélyen sújtott család és a kis árva.

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen édes atyám el hunyta alkalmával 

tanúsított részvétért fogadják úgy az ismerősök mint 
jó barátaim ezen utón hálás köszönetem.

Selmeczbányán, 1899. évi április 22-én
Millanovich Ferencz.

Kis
E rovatban közölt hirdetésekre vonatkozó felvilágosítással a 

kiadóhivatal szolgál,

EGY kapban levő, egyemeletes ház a város 
közepén, szabadkézből, jutányos áron eladó.

TÚLADÓ egy földszintes ház a felső Rózsa- 
utczában.

rpÓBB selmeczi takarékpénztári részvény jutá
nyos árban eladó.

242. 370. 386. V. szám 1899.
rÁrverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a selmeczbányai kir. járásbíróság 5500.4462. 47O2/897Í 
72./89S. és 78/899. V. számú végzése által Első alföld. 
Conaggyár részvényvénytársaságnak 25 frt s jár. iránti 
Rosenberg testvérek ezégnek 25 frt tőke s jár. iránti 
Krebsz József ezégnek 500 frt tőke s jár. iránti Lich- 
tenstein testvérek ezégnek 43 frt tőke s jár. iránti 
és Ernst Zzigmond 142 frt 57 kr tőke s jár. iránt 
Reiff Miksa kereskedő selmeczi lakos ellen elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
589 frt 50 krra becsült cserép, pipák, porczellán edé
nyek, fűszer áruk, bolti álványok és szoba bútorokból 
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a selmeczi kir. járásbíróságnak 
fenti számú kiküldést rendelő végzése folytán a hely
színén, vagyis Selmeczbányán alperes üzletében leendő 
eszközlésére 1899-ik év május hó 5-ik napjának dél
után 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
■szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mindazok, 
kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végre
hajtató követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, a mennyiben részükre foglalás korábban eszkö
zöltetett volna, és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez
déséig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban beadni, avagy 
pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kifüggesztését követő naptól számittatík.

Kelt Selmeczbányán, 1899. évi april hó 21-ik 
napján.

Óváry Dezső kir. bir. végrehajtó.

Nyári vendéglői helyiség 
megnyitás.

Tudomására bátorkodom hozni a mélyen 
tisztelt közönségnek, hogy az általam bérelt és 
az Ezüst-utczában levő 

vendéglőm 
nyári helyiségét (salettát) 

május 1-ével megnyitom.
Ezen alkalomból bízvást ajánlhatom a min

dig frissen csapon tartott beszterczebányai 
„Szalou“- és „llerltules^-sörömet. 
— mely sör nálam palaczkokban is kapható —- 
kitűnő boraimat és jó konyhámat.

SCjT*  Egy pohár szalon-sör nálam csak 6 
krajezárba kerül.

Kérve a tömeges látogatást, maradók
kitűnő tisztelettel

Ifj. Ochtendung Ignácz.
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czukrászata
Selmeczbányán, Deák Ferencz-utcza 7./I.

(saját ház.)

A nagyérdemű közönséget tisztelettel érte
síti, hogy mai naptól kezdve, a czukrásza- 
tában naponta frissen készült sokféle

Fagylalt,
Jegeskávé,

és
Cremek 

kaphatók.

Szklenó-fürdői vendéglő.
A fürdő-évad közeledtével van szerencsém 

a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy 

vendéglőm, ben 
a nyári főévadon át is naponkénti 2 írt
ért teljes ellátás (külön szoba, kiszolgá
lás, reggeli, ebéd, vacsora) kapható.

Különben is ajánlom az általam bérelt és 
régi jó hírnévnek örvendő 

szklenó-fürdői vendéglőt 
mindazoknak, kik jó konyhára, kitűnő ter
mészetes borra, friss sörre és prompt ki
szolgálásra igényt tartanak.

Becses pártfogást kérve, maradok
kiváló tisztelettel

Bokros János,
vendéglős.

Házeladás.
Egészségi állapotom miatt mielőbb, ha lehetséges még 
május havában, szándékozom a Honvéd-utczában fekvő, 

egyemeletes házamat 
szabadkézből, igen jutányos áron ©lsecLxxi.
Venni szándékozók forduljanak egyenesen hozzám, 

mint a ház tulajdonosához.

Tisztelettel
CZUNNA JÓZSEF 

vésnök.

\ Gyár: Aí^<)-IIÁMÓR (Barsmegye.)
; Gyári főraktár
| BI DAPEST
Andrássy-ut 29.(1. e

mely az 1752-ben

Selmeczbányán alapított Gepamb JT. «J. Unió
tulajdona,

V saját, vagy adott rajzok szerint előállít:
SBT m i n d e n n e m ű (' z ii s t :í r fi t,

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket,) girandolokat, 
gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

mindennemű evökészletet gazdag választékban, piperetárgyakat, stb. stb.

Intelligens, fiatal hölgy 
kerestetik egy finom 
nyári üzlet vezetésére.Értesítést ad a kiadóhivatal.

Felette olcsó bevásárlási alkalom.
Amidőn a nagyrabecsiilt közönségnek tudomására hozni bátorkodom, hogy f. évi 

augusztus elsejéit 

üveg*, porczellan*, majolika*, kép*, lámpa* 
és szobadísz üzletemet

a főtéri apácza-zárda földszinti nagy bolthelyiségébe teszem át, 
egyben tudatom, hogy ezen okból eddigi áru-készletemet 

feltűnő olcsó, a bevárlásinál jóval aluli 
áron árusítom.

E kedvező bevásárlási alkalmat tehát senki sem mulassza el I
Alázatos szolgája

Stark Mihály
üveg- és porczellán-kereskedő.

Raktár
B Í1 C S

I., Seilergassé 1, sz,

S13LÓ.Ó.5 darab kitűnő faj fejős tehén és 2 darab egy éves tinó szabadkézből eladó. — Bővebbet megtudhatni Schmidt Ferencz tak.-pénztári pénztárnoknál.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudopnására adni, bőgj' a *

„Glücksthal Gyula utódja" czég alatt vezetett 

nagy áruházamat 
legújabb, legdivatosabb és legjobb minőségű áruczikkekkel, u. ni.: szövetekkel, női konfektiókkal, valódi 
delén,franczia batiszt, satin, piket, czérna vásznak, valódi szepességi damask teríték, legújabb divatu 
napernyők, ágy- és asztaltakarók, finom csipkefüggönyök és tavaszi divatu női- és férfi divatczikkekkel 

felszereltem.
A midőn biztosíthatom a n. é. közönséget arról, hogy gazdag választékú áruházamban igen 

jutányos árak, pontos és szolid üzleti kiszolgálás, a legmodernebb igényeket is teljesen kielégítő, dus- 
választéku áruk tartása és eladása által mindkoron főtörekvésem leend nagyrabecsült. vevőim teljes megelé
gedését kiérdemelhetni, egyben kérem szives pártfogását és újonnan felszerelt modern áruházamnak 
meglátogatását.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1899.

Kitűnő tisztelettel

Weisz Simon.


