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Pap választás.
Pápám Haberaus.
Ős időktől fogva gyakorlott szokás szerint a ró

mai pápák választásának eredményét ekkép hirdetik 
ki: „Annunció vobis gaudium mngnum, Pápám habe- 
mus“ tudtokra adom azon nagy örömhírt, hogy vau 
pápánk.

Ily Őröm hir közzétételére azon körülmény szol
gáltat nekünk alkalmat, hogy az elhalálozás folytán 
megüresedett selmeczbányai rom. kath. plébániai állo
más az erre kegyúri joghatóságánál fogva hivatott vá
rosi tanács részéről f. é. január-hó 21-én tartott ülésé
ben megejtett választás alapján töltetett be.

Örömhír azért, mivel a mily kívánatos, hogy az 
ily fontos állások mennél elébb töltessenokbe s a java
dalom, az erre legalkalmasabbnak, adományoztassék, 
ép oly fokú örömére, megnyugvására szolgálhat, nem 
csak a rom. kath. hitközségnek, de magának a városi 
közönségnek in, hogy a városi tanács, a pályázati ba
táridő lejártával, vagyis mellőzve a halogatást, hozzá 
fogott a valóban közérdekű választás megejtéséhez, és 
hogy azon szerencsés helyzetben volt, hogy a megannyi 
hivatott és érdemes öt pályázó közül megválasztottban, 
oly férfiút állított az itteni rom. kath. egyházi kor
mányzat élére, ki azon tulajdonokat, melyek e magasz
tos hivatás sikeres betöltéséhez, sokoldalú teendőinek 
pontos ellátásához s a társadalom részéről jogosan tá
masztható igényeknek kielégítéséhez ssükségesek, oly 
mérvben egyesíti személyében, hogy valóban örömmel 
üdvözölhetjük a tanács azon intézkedését, mely szerint 
a választás egyhangúlag, a quasi inspirativ, vagyis 
közfelkiáltás útján ejtetett meg.

T Á I U  ZA.Jelmez-bálon.
Mint nyilzsg e tarkaság! Vidám kaczaj,

Enyelgő dallam, suttogó beszéd —
Mind egybe folynak s mint a parti zaj,

Mely lombziigással együtt zsong feléd.

Az édes kábulat agyadra száll —
Gyönyör heviti lángra véredet;

A csillár 8 szép szemek sugárinál 
Öröm mámorra lobban érzeted.

Ringó ütemben lejtenek párok el —
S lelked mereng a csábos kép fölött;

Hó vállalt •— hullámzó jázmin kebel —
A jelmezek— mind elbűvöl, leköt.

lm sarkantyú peng! Ifjú, szép leány 
Selyem- bársonyban mint deli dzsidás ;

Kellem honol bűbájos alkatán,
Hajnal mosolya rózsafakadás.

Czikkázó villám pillantása, mely
Most egyhamar ábrándos, méla majd,

H jobban sebez, mint tőrbegyes gerely,
Melyet röpítve férfi karja hajt.

A seb, mit gyilkos fegyver éle nyit,
Halált hozó vagy gyógyul és heged:

l)e a ki nézte pillantásait,
Örökre sebzett. írja nem lehet

Almi Ottó.

Vándor utón.
Egyik kezem feléd búcsúmat inti
Másik kezem váudorbotot fog át ;
Könnyezve távozom, mert fáj elhagyni,
A boldogságban úszó kis tanyát.

E szerint van már plébánosunk és pedig Podlmt- 
gyay Pál garams/.öllósi plébános személyében. Azt hisz- 
szttk, a közügy érdekének teszünk eleget, ha ezen al
kalmat életrajzának főbb vonásai rövid vázolására 
használhatjuk fel.

Podhragyay Pál született Berencsfalváu 1843. évi 
január-hó (3-án régi nemes családból. Elemi s alsogym- 
uasiumi tanulmányait Selmeczbányán végezte s mindig 
a legjobb tanulók egyike volt. A gymnasiumi ötö
dik osztály el végeztével a kegyesreud iránt táplált von
zalom által indíttatva ezen rendbe való felvételét kérte, 
mit a rend kormányzója Nagy Péter intézkedése foly
tán tekintettel arra, hogy jeles tehetsége, feddhetlen 
magaviseleté s kitűnő előmenetele által tanárainak osz
tatlan szeretőiét kiérdemelte, el is nyert. A szünidő 
alatt azonban édes anyja aggódó lelkének sugallatát 
követve s megfontolván a dolgot ebbeli szándékával 
felhagyott s Nyitrán befejezvén a halódik osztályt, 
Esztergomban a pap uőv. vizsgálaton megjelent és a 
növendék papok sorába fel is vétetett vagyis a világi 
papi pályára lépett.

Mint növendék pap a VII és VIII osztályt a 
nagyszombati főgymnasiumon jeles eredménynyel vé
gezte s a theologiára Esztergomba küldetett. Ez idő 
alatt felépült Esztergomban a nagyszerű szeminárium, 
mely hivatva volt a theologusokat és philosophusokat 
egy födél alá egyesíteni. Az uj ház felszentelése 18(15. 
év okt. 8-án ment végbe, melyaek végeztével a növen
dék papság új lakásába bevonult. Az este tartott aka
démiai ünnepélyen Podhragyay Pál mint IV éves hit
tan hallgató. „Az esztergomi érsekeknek a nevelés terén 

t szerzett érdemeiről4* crtokezett, mely értekezés ma is

j Miként fólyam a tengernek vizébe,
A messzeségbe ón is elmegyek.
Sorsom meneszt, követnem kell parancsát,
Mert átka késztet., hogy vándor legyek.
Megy a folyam, de emlékül hónából —
Midőn elhagyja az Ős tájakat,
Visz feslő bimbót, gályái és virágot,
Miket habjának sodra elragad.
Mit én is elviszek szivembe zárva;
Örökön ólő, szent emléked a z !
Környezzen éj, övezzen tél fagyával,
Nekem kelő nap, éltető tavasz.
Árván nem bolygok többé c hazában,
Az ingó színpad palotám leszen,
Elillan bú és fájdalom szivemből,
Ha emléked varázsát órezem.
Ez biztatóm küzdelmek viharában,
S lm néha sorsom sújt is mostohán;
Képed tűnik fel lelkem bensejében,
Es újra éled ajkad mosolyán.
Utam széléről búsan visszanézek 
Szemedből látóin köny gyémántja hull;
Picziny kezed fehér kendőt, lobogtat,
Mig rám a távol fátolya borul.
De a bűvös kép lassanként eloszlik 
A köd is összefoly . . . tovább megyek; 
Sorsom meneszt, követnem kell parancsát,
Mert átka késztet, hogy vándor legyek

Kunliegyi Tliklos.

Intés.
Boldog vagy-e, te csábos szőke lány ? !

En nem hiszem!
Keservedet elaltatod talán.
De újra kél enyhülted látszatán 

A gyötrelem.

Ne is ámítsd hiábá tenmagad!
! Te jól tudod,

Az egyház megyében beállott papbiány folytán 
Scitovszky prímás Podbragyayt több társával együtt 
már 18(56 febr. 25-én áldozár pappá szentelte és ara
nyos marótbi káplánnak nevezte ki. ö néki, mint Sel
meczbánya vidéki szülöttnek fővágya volt ugyan Sel- 
meczbányára jönni, hogy ott működhessék, hova szive 
vonzotta; a prímás azonban más kört jelölt ki szá
mára. Itt a rendes lelkészkedésen kívül: a barsmo- 
gyei fogyenczc.lt vallás erkölcsi gondozása, — a megyei 
kórház betegeinek vigasztalása s végre az ugyanott fá
radozó apáczák lelki vezetése körül 8 évig teljes oda
adással működött. S tény, hogy ez idő alatt osztatlan 
közkedveltségnek s közbecsülésnek örvendett nemes 
jelleme, határozott elvei és buzgósága miatt.

A miért is arra indította Aranyosmarótb 
város közönséget, hogy midőn néhány 6v múlva Sci
tovszky prímás azon szándékkal foglalkozott, hogy 
Podbragyayt Garam - szent - Benedekre áttegye , arra 
kérte a prímást, hogy az érdemesült fiatal segéd lel
készt hagyja meg helyén.

Úgyis törtónt. Podhragyay Aranyos Maróthou 
maradt mindaddig, mig 1873-ban Simor prímás őt 
az óbaji plébániára ki nem nevezte. Itt 1881-ig maradt, 
mely évben Ipolyi beszterczebányai püspök neki a 
garamszőllősi plébániai jövedelmet adományozta.

Az óta ezen barsmegyei községben működött hívei 
és az egész vidék nagybecsülésének örvendve; hívei sze
rették s hűségesen ragaszkodtak hozzá, mert buzgó pap, 
a nép igaz szivli atyja, a szegények jótevője, minden-, 
kinek ügyes-bajos dolgában segítségére kész, s mind 
ezen felül papi hivatását feddhetlen életmód mellett 
teljes odaadással s ügyszeretettel töltő be. A szegények 
iránti melegszivüségének fényes bizonyítékul az Óha
jon, Garamszőllősön s legújabban Selmeczbányán is a

Csalódni fogsz, s ha jő e pillanat
Úgy veszve vagy s örökre megragad 

Bubánatod.

Hisz ifjad átölelni nem szived 
Szerelme készt! —

S önámitásod a bal végezet,
Mely összegyűjti fejetek felett 

A sújtó vészt!

Hallgasd, leány, ez intő szózatom,
SzivbŐl fakad ;

S tiéd ez, bár le kellc mondanom —
De érzem égni most is ajkimon 

HŐ csókodat.
Almi Ottó.A művelődés tényezői.*)

(Folytatás.)
Az u t az ás. Utazás alkalmával a szív nemesítésé

hez, a lélek felüdüléséhez, a képzelem működtetésé
hez, a kedély ébrentartásához, a lelki erők foglalkozta
tásához, a szellem műveléséhez maga a természet szol
gáltatja a legváltozatosabb tárgyakat.

lm a tiszta s átlátszó lég, melyben éllink s moz
gunk, mely tova-tova terjed a setét űrben, jelképezve 
az átható szellemet, kimutatva mindent, mint az Őszin
teség, áthatva mindent, mint a szeretet és emlékeztetve 
a végtelen boldogságra . . . fölöttünk a megszámlál
hatatlan csillagokkal ékesített, kék ég, a szclidség, ál
landóság és végtelenség jelképe, mely áthatja valón
kat, hogyha reá figyelve tekintünk . . . im a rózsaujjű 
hajnal a mint ráleheli boldog lebelletét a még boldo
gabb vidékre . . . im a fejedelmi vőlegény biborpalást- 
jában, a mint az éji nyoszolyából kikéi, hogy diadal
mas bősként fussa be az ég ivét, éltető világosságot 
hintsen a bágyadt földre s ragyogó szinpompában tün
tesse fel a természet remek szépségeit . .**)

+) Előadta főtiszt. Majoros József cynin. tanár o lapok szer
kesztőségének felolvasó estélyén e hó 12 en.

**) L. Bakig Aesthetikáját. Pozsony. 1873.
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szegények javára telt alapítványa >/.«ilgál, mely utób
biról külön is megemlékezünk.

S lm e mellett figyelembe vesszük mngaslbku 
műveltséget, szeretette méltó előzékenységéi, leereszkedő 
magaviseletét, tiszta vonzalmát minden iránt a mi szép 
s nemes, végül hogy ö jelenleg ferlikora javában vau, 
méltó okunk van remélni, hogy a ki városunk iránt j 
eddig is különös előszereltei viseltetett, annak jólétet, 1 
a katlt. egyház érdekeit .• a társadalom felvirágzását 
most, mint városunk plébánosa egw-dUli ezéljának fogja 
tekinteni s miként ezt a városi tanaes előtt ünnepélye- j 
sen kijelentette, Isten es n haza javára élete fogytáig 
szem előtt tartani. Mely hitünkben, nemcsak feunebb j 
vázolt múltja, de azon dicsérő nyilatkozat is megerősít j 
melyre az egyházmegyei hatóság részéről a meg v a lasz i 
foltnak személyes tulajdonai a hivatalos átiratban is 
méltnttuttak.

Mindezek után őszinte öröm mól üdvözöljük az 
uj plébánost s kívánjuk, hogy állását mielőbb fog 
la Íja el. J -

A m ai h á lo k  a vidéken,
Bizony elszomorító látványt nyújtanak a vidéki 

u. u. „elité-bálok" : a tánezteremb. n alig egynéhány 
pár, a karzatokon pedig egymás hátán szorong a néző 
publikum ; — a benyomás az emberre olyan, mint mi
kor egy elsőrendű színházban van, a hol a nézők szo
rongásig megtöltik a néző helyeket és gyönyörködnek 
a kiváló színészek művészetében es lenyes ruháikat 
csodálják.

Ide jutottunk társadalmi életünkben az erőinket 
meghaladó fényűzés mániája folytán; — cgy-két tehe
tős és cgy-két nem tehetős, de nngyzó esalád addig-ad- 
dig beszél az arany fiatalságnak fényes és különös dol
gokról, addig lelkesítheti őket egy soha nem látott 
fényességű" bál eszméjével, mígnem az fogja magát és 
rendez egy „rendkivül-zárt körit eiitte-bált," egy még 
zártkörűbb costumebált és a meghívók szétbomlásakor 
beszél egy olyan kiállítású bálról „a milyen itt még 
nem volt “!

Ennek következménye azután az, hogy ama egy
néhány család Páris3al, Becsesei, Budapesttel stb. érint
kezésbe lépvén és ezt a nagy közönségnek kellően tu
domására hozván, hozat drágábbnál drágább és fénye
sebbnél fényesebb toiletteket és nagyban készül, hogy 
ezekkel a többi kevésbbé tehetős, vagy kevésbhé nagyzó 
báli publicumot elhomályosítsa, a mely azután ettől 
megijedvén lemond a „bál" tulajdoni;épeni élvezetéről, 
a kedélyes tánczról és szintén nagyban készül — fel a 
karzatokra: u ézni  a l á t  v á ny o s sá  go t !  Innen van 
azután, hogy báljaink inkább színházhoz hasonlítanak.

A régi tánczmulatságok kedélyességének semmi 
nyoma, feszesség uralkodik úgy a lánezteremben, mint

a hutVetheii; a téuyesen díszes ruha a fő s ha egy sze
rényebb loilette jelenik meg a tánozterembeu, azt nem
csak a fényes női toilettek nézik le, hanem meg az 
arany ifjúság is idegenkedik tőle s szegény aztán pet
rezselymet árul.

Ily állapotok szülik azután azon eredményt is, 
hogy meg a jótékony ezé Ira rendezett tánczmulatságok 
is detíczittel végződnek

Kérdem libát, kinek van ebből hasznaV! sem a 
jótékony e z é l n s e m  a mulatni vágyó fiatalságnak, 
sem pedig a leányos jó mamáknak, de meg a Papák
nak sem! Szegény jo mamák! persze, hogy ók leányuk 
iránti véghetetlen szeretetükből kifolyólag őket a leg
fényesebbeknek szeretnék látni, oly fényeseknek 
hogy a többi nő csak e fénynek mellékes és kiegészítő 
részese legyen ; ebbe természetesen a papákat is beug
ratják, a kik közül aztán a farsang végével nem egy 
suhan el csak úgy lopva a divat-áru üzletek mellett!

Ez ezé Íja hát a  táuezinulatságoknak ?! bizonynyal 
nem ! mennyivel kedvesebb és szebb emlék az olyan 
tánczmulatság, a hol a közönség nem kasztok szerint, 
nem díszes ruha szerint csoportosul; a hol a leányok 
egyszerű, de ízléses ruhában fesztelenül, a családfők 
egymást nem lenézve, de együtt mulatva kedélyesen 
virrasztják át az éjszakát és másnap nem egymás kri- 
tizálásávul és hírnevük kisebbítésével foglalkoznak, ha
nem azon gondoskodnak, hogy „mikor mulatunk ismét 
ily kedélyesen ?!“

Bálokat rendező arany fiatalság, mulatni szerető 
hölgyeim! rendezzünk oly tánczmulatságokat, amelyek 
ne legyenek kizárólagos privilegiumjai egyeseknek, ha
nem a melyek az összes tisztességes közönség találkozó 
helyei legyenek, a melyeken ne a fényes ruha qualifi- 
cáljon, hanem az öntudatos szerénység, természetesség, 
érzelem és szív ! és a  melyek a jótckonyezólra való 
tekintettel, ne deficittel és sárga irigy kedéssel végződ- 

| jenek, hanem a melyeken az ifjúság megismerve a 
j természetes kedvességet és bájt az ifjú hölgyekben és 

nem riadva vissza az erőltetett fénytől -  Hymen lán- 
czait szívesen es örömmel vehesse magára !

Persze, hogy ily mulatságoknak egyik sarkalatos 
alapköve a polgári egyenlőség és nem az ezen elvet 
ugyan szóval hirdető, de tényleg a kaszt rendszert meg
állapítani vágyó üres nagyzás! §.

A régi hangszerek és hangje
gyek rövid ismertetése.*)

— Vége. —
Gergely után a flandriai benezés szerzetes, Huc- 

bald ttint föl. Az ő idejében Gergely gregorián énekeit

*) Felolvastatott e lapok szerkesztőségének első felolvasó es
télyén e hó 10-én.

Öt évvel ez előtt láttam a tenger ködfátyolából 
kibontakozni a napot; elmélkedve néztem, hogy a vi
lágosság mint győzi le a homályosságot ; csodáltain a 
győztes erőt, bámultam a kecsesei hájjal együtt járó 
fenséget.

Mondhatom nagyszerű egy látomány a nap fel
kelése ! Epén nem csodálom, hogy a különben isten 
tagadó Voltaire, midőn látta, hogy a felkelő napsuga
rai mint törnek a bérezeken és völgyökön át. mint 
tűnnek elő egy varázsütésre a néma homály ködéből a 
természet hallgatag tárgyai, e szókra fakadt: „mégis 
csak vau Isten !-<

Lehetetlen, hogy a természet jelenségei, tünemé
nyei s remek tárgyai érintetlenül hagyják az érző szi
vet s a gondolkozó főt.

Fásult vagy ridegkeblű az olyan, kire például a 
Kárpátok hófedte hegy csúcsai magas fekvésű s mely 
tavai, borzasztóan szép vizei és egy vagy a Király
hágó sziklabérczci, zöld pázsitú völgyei vagy a dobsinai 
jég-, az adolsbergi sziklabarlang tündér alakjai-, vagya 
hullámzó Balaton, e gyönyörű kis magyar tenger, 
semmi hatást sem gyakorolnak. Koszomról, mondhatom 
e tárgyak egyike sem volt hatásnélkiil, midőn szeren
csés voltam azokat látni s '>ennök gyönyörködni.

Természetes, hogy a természet remek szépségei 
csak azokra hathatnak szív-és észképzőleg. a kik gon
dolatiadul nem utaznak, a kik a térni,szét nyújtotta 
szép tárgyak iráni fogékonyak, azokat megfigyelik s 
megismerni iparkodnak azokat.

Az olyan utazó, a ki a természetet, e nyitott nagy 
könyvet, látja ugyan, de bele nem néz, nem olvassa 
azt, az bizony esz- es szivképzést tekintve haszonnal 
nem fog utazni, az nem fogja ismételni a költővel:

A legmagasabb menny s acihor uránjai,
Melyek körülted rendre keringnek,
A láthatatlan férgek a te 
Bölcs kezed remekelt csodái.
Az ilyen nem veszi észre az isteni remeket; nem 

látja a csodás ésszerűséget, czélszcrtlségel, öszhangot

és törvényszerűséget; lelkileg vak lévén, az eszmény 
magaslatára fölemelkedni nem tud, képtelen élvezni az 
eszményi szépet.

Ilyen szépét állít elénk a művészet minden egyes 
ága, a zenészét, festészet szobrászat s költészet, me
lyekhez sorolhatjuk még a műépítészeiét is.

A ki tudja, hogy a tiszta zavartalan hang szi
vünkhöz szól és eszünkhöz egyaránt, kifejezi az érze
lem leírhatatlan és kimagyarázhatatlan finomságát úgy, 
mint megrendítő hatalmát", az nem találja nevetséges
nek, ha valaki, mert leheti, elmegy például Londonba 
vagy Párisba egy remek operát meghallgatni.

Megvallom a zenészei terén határozottan laikus 
vagyok s mégis valóságos lelki gyönyörre! élveztem 
Becsben egy opera előadást ; meghatott itt nemcsak 
a remek zene, hanem a kifogástalan ének is

Hogy ha ünnepélyesen hangolják lelkünket és 
szivünket a messze távolból hallható szelíd és andalgó 
ének", „a fuvola olvadó s mélabús panasza", „az epedő 
pásztorsip szívre ható hangja," mennyivel inkább esz
közük azt a művész kezében siró-rivó hegedű, a lágy 
zengés a harmonium a felizgatott szenvedélyt és heves 
indulatot harsogta tó trombita s más efféle hangszer, 
vagy a csalogány kellemes énekéhez hasonló dal egy 
művésznő például 151aha Lujza ajkáról hallva.

Mondhatja valaki, hogy a zenészei és ének nyúj
totta szépet csak az élvezheti, a kinek van jó hallása, 
finom érzete és zenészed ismerete. De hiszen épen ezek 
megszerzése ezéljából rajta kell lennie annak, ki e szó 
pet elvezni óhajtja, hogy utazás alkalmával, ha szerét 
teheti, el ne szalaszsza ez hallás és érzék fejlesztésére, a 
Zoliéi ismeretek szerzésére kínálkozó alkalmat.

Az ilyenekre alkalom az opera színházakban nyí
lik leginkább.

A kik becsülettel szerzett s megtakarított pénzü
ket utazásra fordíthatják, helyesen cselckesznek, ha a 
művelt országok nevezetesebb városait nézik meg. 
Itt élvezhetik ugyanis nem csak a zenei, hanem a fes
tészeti, szobrászati és műépítészet! szépei is.

kezdték kiczifrázui, mint a mai czigáuy a szomorú 
nótát, s ezt d i s e a n t n a k  nevezték el. Huebald evvel 
foglalkozott, mondhatni jobban csak theoretice, s meg
vetette a ca n t us f i g u r  a tu s, vagyis a müéneknek 
alapját. Az ó énekmódja elütött Gergelyétől, 
azért erre már nem is voltak alkalmasak a ueumák 
s ő uj jelzést combinál!. A hosszas latin abc vei 
jelölte.

I)c ez nem felelt meg a ezéluak, s ezért llüe- 
Imld elvetette előbbi koinpoziczióját, s a görög zom* 
betűírását egyszeriisi tette. — Evvel a jelz< ssel már 
az egyez hangok magosságát is megjelölte.

Itt meg az volt a baj, hogy a hang esését és 
emelkedését nem határozta meg. De ezen is segített: 
vízszintes vonalkáuat húzott, s a vonal elébe a I vagy 
S betűt irta a T ó n u s  és S e m i to n u s (egész v. 
félhang) szótagokból. így meg volt a vonalokkal fejtve 
az esés és emelkedés. A fái és egész hangokra pedig 
a I és S betű figyelmeztette az énekest.

Ha ő a neumákat, melyek legtöbb része pontok
ból állott, a vonalakra irta volna, akkor az ó érde
me lett volna a mai hangjegyek feltalálása.

Ez azonban csak később következett bo, mert a 
zenemesterek folyton versenyeztek egymással, mindig 
újabb és újabb jegyeket kombináltak, melyekkel kortár
saikat akarták legyőzni.

így Arezzói Guidó, ki 1020-ban lépett föl, a 
konponálás mesterségére adta magát. S hogy ez akkor 
csakugyan mesterség volt, röviden elmondom, hogy 
hogyan teremtettek a szöveghez zenét, mely Arezzói 
Guidó találmánya.

4 viszintes vonalat húztak, s eme 4 vonal elé 
írták az öt magánhangzót, a z ; i, o, n, a, e-1. Azután 
elővettek valamely szöveget, melyet meg akarlak zené- 
siteuí. Azokat a szótagokat ugyanis, melyekben az 
illető 5 hangzó közű] valamelyik előfordult, arra u 
vonalra Írták, a melyik a neki megfelelő hangzónak 
volt húzva.

Később Cotton János és Guidó belátta, hogy a 
dallamot nem lehet igy mathematikai úton teremteni, 
— azért fölhagytak a komponálással s inkább a hang
jegy írás fejlesztésére fordították figyelmüket.

Guidó 4 vonalat alkalmazott s e vonalakra ős a 
vonalközökbe neumákat alkalmazott — melyekről azt 
mondja Guidó: „Bármennyire pontosan legyenek n 
múmiák vonalukra helyezve, ha a vonalak nincsenek 
kifejtve s bellikkel megjelölve, mindig értelmetlenek 
maradnak". Guidó tehát az 1 és 3 vonalat kifejtette. 
Ezzel Guidó a mai Írást alapította meg.

Azonban itt is visszaesés történt, mert elhagyták 
a 4 vonalat s csak egyre írták a neumákat, s egy f

Jól tudják nyájas olvasóim, hogy a festészet ha
zája, sajáta Olaszország. Ezt ne kerülje ki senki, ha 
remek festményeket látni akar és azokat gyönyörködve 
szemlélni óhajtja.

Olt van például Velencze a Dúcaié palotával, a 
festészeti akadémiával. Itt remekebbnél, remekebb képek 
láthatók Titiántól. Miéből Angelotól, Coreggiotól s más 
hír es festőktől.

Ugyancsak Velencze volt rám nézve ama kiváló 
hely, a hol a szobrászat remekiben gyönyörködhettem. 
Valóságos szellemi élvezetet nyújtott nekem például 
Canova síremléke, melyet sokkal nagyobbszerünek 
találtam Velenczében, mint a minőnek tűnik az fel 
Becsben a kapuczinusok templomában.

A műépítészed szépségek élvezésére Velencze szintén 
bőséges tárgyat nyújt. De o szépre közelebb is rábuk
kanunk; igy például Bécsben, a hol gyönyörködhetik 
az utazó :» fogadalmi, a szent István templom, az uj óperi 
ház, az egyetem, a városház, a császári palota s más 
nevezetesebb köz és magánépületek szemlélésében. Hála 
az ég urának Magyarország szive, Budapest is szol- 
gél már manapság olyan tárgyakkal, melyeken a mű
építészed, szobrászati és festészeti szépet az éles megfi
gyelő észreveheti és élvezheti! A zenészed és ének 
nyújtotta szépet gyönyörrel élvezheti a magát mi vélni 
óhajtó magyar Budapestéi).

A kinek ideje vagy pénze nem engedi, hogy 
hosszabb utazásokat tehessen, az legyen rajta, hogy 
Budapestre juthasson, mert ott művelődhetik észre és 
szívre nézve egyaránt.

Nagyon jó, ha v’alaki a müveit külországokba 
utazimtik, mert az felette képző és hasznos.

Igazolja ez állításomat a megboldogult Trefort 
vall. és közokt. minister, ki a müveit nyugatot beutazta 
ott a lobbi között, a ncvolés és tanítás ügyét tanul
mányozta; ugyancsak ő volt az, a ki e czciból egyes 
jeles tehetségű és képzettségű fiatal tudósokat a kül
földön utaztatott. Hogy ez utazásnak és utaztatásnak 
mi volt az eredménye, fölösleges részletesen előadnom 
hiszen kiki láthatja, hogy nevelésünk fejlődött és emel-
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kulcsot irtuk elő, Melyet a Touallal együtt veresre
festőitek.

E mellett igen elterjedt a betűírás, mely abból 
Állóit, hogy a betttket a melyek a szövegben előfor
dultak, egymás hátára rakták a a magasabban fekvők 
A magas hangokat, s az alacsonyabban fekvők pedig 
iiz alacsonyabb hangokat jeloiék.

A következő korban már esak Gnidó 4 vonalos 
kottáját használták, hol az l ól 2 zöld, a 6 és 4 vonal 
vdrtfs festékkel volt kihúzva.

Ha Guidó á nouuiák helyett pontokat rakott 
volna a vonalakra, akkor a mai hangjegy feltalálása 
egészen az ő érdeme lett volna. Ü azonban a pontok 
helyett vastag paikóalakú jeleket alkalmazott, a mit 
patkói fásnak nevezett el, s ug> moggátolta ezekkel 
a jelekkel ismét a hangjegyek fejlődését.

Guidó zene rendszerét az u. n. Guidó kézzel le
hetett szemlólhetŐYé tenni, melyről Eugelberi admonti 
apát azt mondja: „Eme kéz rövid és hasznos tanulá
si mód. mely a zene hangok mennyiségét egész összes
ségében állítja eléuk."

Erre harmóniai kéz a középkorban nagy tekintély 
volt a középkori zenetudományban; ennek ismerete 
nélkül az ének megtanulását senki sem remélhette, 
ellenben a ki megtauulta, az már be volt avatva a 
zene léuyegébe,

Guidó kezéu 52 fárasztó mutáció volt, — Hogy 
ezeket mikép énekelték le a kézről, abhuz huzszabb 
magyarázat szükséges, a mivel azonban nem akarom 
nz olvasó közönséget fárasztani.

Hogy mily nagy embernek tekintették Guidót, 
arról az arezzói kolostorban arczképe alá irt ome latin 
mondat tanúskodik:

„Bcatus Guidó, inveutor musicaew
„Boldog „ , a zene feltalálója."

A XV. században már az orgona is jobban kez
dett fejlődni, azonban a föntebb említetett, nem lehe
tett az orgonához alkalmazni.

Paumann Konrádot említik amakor legjobb orgo
nistájának, ki tökéletesen játszott minden hangszeren 
s némelyek állítása szerint még messziről is elzarán
dokollak hozzá, hogy zenéjét halhassák. Ö a Guidó 
féle betűk mellett állapodott meg, melyek az akkori 
orgona szükségleteinek teljesen megfeleltek.

Alakjuk hasonlított a patkóirásboz, melyeket 
Woltz Joann igen bőven ismertet „Nova musiees 
organicac tabulatura" czimú müvében.

»Ü *
A lant volt a középkor költői és főhangszer s ennek 

a táblázatának föltalálója Hofheiuer Pál volt, ki a 
fogásokat bellivel és számmal jelezte.

** *
Itt adom röviden n. é. K. a hangjegyek ismerte-

Hí. évfolyam. 8. iám ._________________________

Uedett. Igaz, hogy még nagyon is észrevehető rajta az 
idegenszerűség, de ezért kétségbe nőm eshetik senki, 
mert a magyarnak erős a nemzetiesitő szelleme; az majd 
idővel, hiszem, aszimilálja o téren is azt, a mi nem 
magyaros még. Az utazásnak köszönhető kereskedel
münk s iparunk fejlődése és emelkedése. Voltak ugyams 
egyes derék képzett kereskedők s iparosok, a kik elu
taztak a műveli országok nevezetesebb em pori limai ha s 
olt megnézték a világra szóló kiállításokat, tanulnia 
nyózták a kereskedelmi és ipari állapotokat, összeha
sonlításokat teltek a hazai hasonnetnű állapotok között, 
liazajövet a szerzett tapasztalatokat törekedtek anyagi 
és szellemi tehetségeikhez mérten érvényesíteni.

Itt azonban engedjék meg, hogy az igazat saját 
javunkra, országunk jólétének emelése czéljából, nem
zetünk díszének emeléso végett ki mondjam, öreg hiba 
imitálunk még mindig, hogy csupa hiúságból és feltű
nési vágyból rajongunk a külföldi ezikkok után; jól 
esik lelkűnknek és szivünknek egyaránt, ha eldicsekcd- 
hetünk ismerőseinknek, hogy az vagy ama ezikk párisi, 
londoni, szóval külföldi; nem tekintjük, hogy e párisi 
v. londoni ezikk esetleg silányabb, mint a honi, és 
drágább is.

Tessék elhinni, ismertem egy kis városi műaszta- 
lost, a ki olyan remek tárgyakat készített, hogy azok 

egy szalonnak se váltak volna szégyenére; nem na
gyon pártolták. Hja nem volt ó sem franezia, sem an
gol, hanem csak (! V) magyar; a mit készített nem ke 
lült ki Pú fisból vagy Londonból, hanem Magyarország 
<'gy jelentéktelen kis városából! Igaz, hogy kcroskcdel- 
ínünk nem olyan fejlett, mint Angol ország kereskedői 
iné; tény, hogy iparunk nem áll azon a színvonalon, me. 
lyon Francziaország, ott is különösen Pária, ipara á ll ; 
de lm akarjuk, hogy mindkét téren hazánk fejlődjék 
emelkedjék, úgy ne feledjük, hogy nem elégségesek a 
kereskedelmi akadémiák, az ipariskolák meg a képzett 
kereskedők és iparosok, hanem kívánatos, hogy legye
nek olyanok, a kik a magyar czikkokot s tárgyakat 
megrendelik, s a külföldi czikkeket meg tárgyakat

tűsét, hogy hogyan fejlődött év századokon, mondhat
ni évezredeken át azzá, a mi a jelenlegi.

Senki sem merte volna sejteni esak két századdal 
előbb is azt, hogy a zene elméleti részo tudománnyá 
fejlődjön, de még azt sem, hogy oly tökéletes legyen, , 
melyben semmiféle hézagot nem találunk.

Ma már nagykülönbség van a mester és mester j 
között, s nem a mechanikus munkát, setn a technikát j 
sem a lármát, de az érzést keressük zenészeinknél, s 
minden zenedarabban gondolatot keresünk és esak ak 
kor Ítélünk szívvel és lélekkel a zenészről, ha ugv 
játszott, hogy az érzést, melyet az író beleöntött mü
vébe, mi is megértettük.

Utolsó szavaimban egyet ajánlhassak önöknek: 
hallgassák uiog mindig a zenét, mert ez mindenkit 
megtanít mélyen érezni, s a ki mélyen érez, az min
dig — igazán szeret.

Selmeez 1802. jan. 10.
V ászo ly  A ntal.

Különfélék.
Irodalmi és művészeti estély. E lapok 

szerkesztőségének 2-ik felolvasó estélye e hó 
29-én (pénteken) lesz a Serabery- teremben 8 
órakor kezdődőleg, F. Hegyi Janka (ének), 
Rúzsai Etel (szavalat) művésznőink s Hosszu- 
falusi Vaszary Antal ur szives közreműködése 
mellett. Első estélyünk sikere biztosítékul szol
gál arra nézve, hogy következő estélyeink is 
megmaradnak azon a színvonalon, a melyen 
múlhatatlanul államink kell, ha az „irodalmi és 
művészeti“ nevet alkalmazzuk vállalkozásunkra. 
De másrészt az a kedves fogadtatás és leköte
lező nyilatkozatok, melyeket első estélyünkön 
résztvett szives hallgatóinktól nyerni szeren
csések voltunk, azon reményre jogosítanak, 
hogy következő estélyeinken is nagyszámban 
fognak t olvasóink, a t. közönség megjelenni. 
Fellépésünkkel mi nem sértünk semmiféle ér
deket, még azokét sem, a kik egy újabb egye- 

| stílét alakulását kárhoztatják; csekély belépti 
! dijainkkal csak a napi kiadások fedezését ezé- 
1 löszük, estélyeinket nem tesszük oly napra, a 
í melyen más egyesület vagy előadás tartatnék, 

esak másfél órát kérünk tisztelt hallgatóinktól 
két hetenként, s e másfél órán át oly szórako
zást nyújtunk, a mely nem múló becsű. A nagy 
közönség szives látogatásával oly czélhoz juttat * az,

csupa feltűnési vis/.ketekségból s hiúságból túl nem be
csülik, a hazainak eléje nem teszik.

Mivclcs ügyünk, kcreskedelmüuk s iparunk fej
lesztése s emelése czéljából külföldön utazó honfitársa
ink arról tesznek tanúbizonyságot, hogy utazás alkal
mával az utazó olyan gondolatok és eszmét birtokába 
juthat, melyek kihatok az egyesek boldogságára ép 
úgy, mint a közjólétre.

A ki utazik, lehetetlen, hogy különféle emberekkel 
össze ne jöjjön, azok sajátos gomlolkás módját, szokásait, 
erkölcseit észre no vegye; lehetetlen, hogy az észre- 
veiteket tanulmányozás tárgyává ne tegye akkor, a mi
kor gondolatai eszméi és érzelmei reá nézve idegen és 
ismeretlen embertársaival közölni akarja. Es ez nagy
ban műveli az elmét. Görögország művelődését köszön
heti jó részben azon összejöveteleknek, melyeket lakói
az, egyes ünnepek alkalmával rendeztek. Itt mint tud
juk nemcsak a vallási kötelességeinek iparkodtak ele
get tenni a görögök, hanem rajta voltak, hogy eszmé
iket, gondolataikat, szivük vágyait, óhajait is közöljek 
egymással.

A nemzeti ' közsz cl lemet, a görög nyelv fejlődését 
igy mozdították elő és biztosították. A kereszt hadjá
ratoknak, mint tudjuk, nem esak káros, hanem hasz
nos következményei is voltak ez. utóbbiakhoz számít
hatjuk a többi között azt hogy a különféle népek és 
nemzetek egymással megismerkedtek, eszméiket kiese- 
féltés, intézményeiket, ha talán röviden, futólagosán de 
mégis csak megismertették egymással; az. egyptomi 
kasztrendszer merevségéből engedett; a clnnai válasz
fal, mely a népeket es nemzeteket egymástól elválasztotta, 
az, általános műveltség terjedt.

Do sem a görögök nem rendezhették nemzeti ün
nepeiket, sem a keresztes hadjáratok nem történhettek 
meg utazás nélkül. íme ilyen jótékony hatása van az. 
utazásnak nem esak az, egyesekre, liánéin a nagy több
ségre nézve is.

M ajoron J ózm'I',

bennünket, a mely igazán nemes: az irodalmi 
és művészeti előadások tartásának állandóvá 
tevéséhez! Midőn erre nagybecsű támogatását 
kérjük, megjegyezzük még azt, hogy külön 
„meghívóku-at ez estélyre nem küldünk. Szol
gáljanak ezen! soraink meghívóul fennt jelzett 
estélyünkre, a melyen mindenkit szívesen látunk.

— l’lchnnoM választón. A selmeczbelvárosi plé
bániai állásra a város tauácsa e hó 21-én egyhangú 
szavazattal Podhragyay Pál garam szóllősi plébánost 
választá meg, miként azt lapunk más helyén is közöl
jük. A választó ülés végeztével az, uj plébános megje
lenvén a tanácsteremben, hálás köszönetének adott ki
fejezést megválasztatásáért, s az ebben nyilatkozó bi
zalomért, melylyel ő felettébb megtisztelve érzi magát 
s oda promovealtatott, a hova már mint ifjú levita vá
gyott : családjának Ősi helyére, e nemes bányavárosba. 
Miként az ó kori Simouides két faládácskát tartott há
zában, melyeknek egyikébe jó barátai nyilatkozatát he
lyezte, a másikába pedig az, ő háláját jegyezte; úgy ó 
is őriz, ilyen ládácskákat, rs pedig harmat, az egyikbe 
helyezi azt a fölemelő bizalmat, melylyel ma e nemes 
város tanácsa őt kitüntette, a másikában az ő kegye
letét, báláját Őrzi utolsó lehelletéig ez, ős bányaváros, 
az, általa nagyra becsült kegyuraság iránt, s egyúttal 
egy lapot helyez belé, a melyre e két szó van Írva; 
„Isten"-és „haza" ! a harmadikba pedig, tekintettel arra 
hogy ó nemcsak bizalmat, kitüntetést nyert a mai nap
pal, hanem előtte kedves kötelességeket és ezekkel 
javadalmat is, e becses javadalomból egy csekély részt 
helyez; mit tenni annyival kedvesebb kötelességének 
ismer, mert jól tudja, hogy e városnak nagyon sok 
lakója nem bir semmiféle javadalommal. Ezzel 100 
frtot adván át a városi szegények javára polgármeste
rünknek, arra kérte őt, hogy tekintse ezt oly csekély
ségnek, melynek idővel növesztését kötelességének is
meri. Majd kijelentvén azt, hogy e jelen pillanatot élete 
legboldogabbjának tekinti mindenha, a kegyuraság 
jóindulatába ajánlja magát. Keresetlen egyszerűséggel, 
megnyerő modorával előadott szavaira lelkes éljen tört 
ki a tanácstagok ajkain.

— A jelmezbálról A selmeczbányai m. kir. 
bányász és erdész akadémia segélyz.ő egyesülete Dr. 
Fodor Lászlóné szül. Fiuk Elma ő nagyságának véd
nöksége alatt f. hó 16-án igen sikerült jelmezbált ren
dezett. Ritka dolog, hogy főiskolai ifjúság jelraez-elite 
bált rendezzen s talán az eszme kivételessége, de min
denesetre a jártas rendezőség élén P.\ Eodor László 
akad. tanár, s. e. elnök már előre biztosította a sikert 
melyről, habár csak kivonatosan is, mert kiküldött, 
tudósitónk az, ott alált kellemes behatások alatt megfe
ledkezett az amerikai hírlapíró ösmert buzgózásáról, 
örömmel értesítjük lapunk tisztelt olvasóit. Dr. Fodor 
Fiuk Elma ő nagyság a családjában beállott s általá
nos részvétet keltett gyász, miatt akadályozva volt a 
bálanyai tiszt teljesítésében s a rendező bizottságnak 
még korán sikerült megnyernie Farbakyne K. Piroska 
ő nagyságát, a közszeretetben álló lelkes úrnőt, ki 
habozás nélkül engedett a r. bizottság kérésének s adta 
tanujalét oly sokszor tapasztalt áldozatkészségének. A 
bálanya 9 óraker jelent meg s a Rákóezy kedvhangoló 
lelkesítő induló mellett járta körül a termet Rimler Pál
s. e. alelnök karján. Aztán V! — s aztán az aranyos 
ifjúságra került a sor s mulatott elito bálokban párat
lan fesztelenséggel a késő reggeli órákig. A négyesek
ről nem óhajtunk unalmas számokkal beszámolni; a 
pajzán jó kedv feledtette a „két eolonne" hiányát 
s igaz magyar örömmel járták a párok a franezia né
gyest. A karzati ülőhelyek kivétel nélkül mind el 
voltak foglalva s a délutáni órákban már hiába óhaj
tott vólnft valaki oda jegyet váltani. A csinos jelmezek
ről örömmel említhetjük föl. hogy közönségünk finom 
möizléséról tanúskodtak s különösen ezeknek tulajdo
nítjuk a kellemes Itatást, mely tudósítónkkal szerény 
lapunkat cl feledtet te ; adjuk mégis a következő igen 
kis névsort ezer bocsánatot kérve azoktól, kiket talán 
kifelejtettünk Bellusits Gábriella (kártyuvetőuó), Bellusits 
Maricza (ubhmusnó), Dessewffy Aurélnó (báli ruha), 
Grctzmacher Eta (elsasinő , Gretzmacher Hilda (lengyel- 
nő), Heincz Hugóué (báliruha), Heine/, Gizella (rococo), 
Hoffmann Erzsiké i touristanő), Krnusz Adél (indiannő), 
Krausz Lujza (bálimba), Kostenszky Ella (eziezuska), 
Muszka Margit (szélrózsa). Nyitray Margit (nyár v. ta
lán vizek csetnenvitője), Pauer Eta (jégkirálynő) Re- 
nertli Olga (báli ruha), Ráth Mádi (Marguerittc), Schusz- 
ter Lajosné (Valois Margit , Dr. Tóth Imrcné (báli ruha) 
Wiesz.nerné (báli ruha), Schuster Gizi (Piérrcttc), Win- 
kler Klótus (Postillion) és Urbán Ilona (báli ruha). Fér
fiak közt jelmez csak egy volt a Téglás Károlyé XIV. 
Lajos korában apród kosziam. Privát értesülés alapján 
még annyit súghatunk meg, hogv a tiszta jövedelem 
100 frt köríti jár. }'■

A segélyegyleti hál. Tisztelt Szerkesztő Ur! 
Van szerencsénk a f. bő 16-án tartott „Segélyzó Egye
sületi Bál" rendező bizottságának nevében a követ 
kezók közlésére felkérni: A bál tiszta jövedelme még 
nem volt megállapítható, mert nem folyt be minden számla



16 B E L M K C Z B A N Y  A I H l  R A D  0. III. évfolyam. 4. szám.

de bizonyos hogy felUlbaladju a 10U irtot. Azok név
sora, kik kegyesek voltak a bál alkalmavul a „Segélyzó 
Egy csilléi* pénztára javára adakozni: l'arbaky István 
4 Irt 50 kr. Dr. Fodor László 20 irt, Glllckstnl Gyula 
50 kr. Dr. Iloiinz Hugó 1 Irt, iL. iiiilil Ilymer 3 Irt 
50 kr. Molnár J. jószágigazgató fl'inimjiól) 5 Irt, Takáts 
Miklós 2 frt, Dr. Tóth Imre 2 Irt. Trauer Gyula 1 Irt 
iH) kr, \  adasd* K jószágigazgató <Maros Vöcsről> 4 frt, 
Wankovits Lajos 2 frt, kői megnevezet len ur 50-50 kr. 
Mind emez adományokat ezennel in ugtázzuk s értök
Úgy Iliik nevében a legmélyebb köszönetét fejezzük ki. 
Sebausek Gábor pénztáros, Molnár István ellenőr. Sel- 
tueczb. 1892 jun. 20.

— Színészet. Ilárdy Lajos színtársulata a f. hó 
17-én Gabányi Árpád legújabb színmüvét a „Paraszt- 
tromf"-ot mutatta be szép számú közönség jelenlétében. 
A darab, valamint a benne szereplő tőről metszett 
alakok tetszettek közönségünknek és az egyes szerep
lők gondos és hévteli játéka, összhangzo, ügyes jelene* 
tezese dicséretet érdemel. Különösen elismerést érdemel 
Nagyúé K. Mari, ki özv. Péteri Gergelyné nehéz sze
repét a legapróbb részletekig is gondos áttanulással, 
sikerrel adta elő. Mellette kitiint még Markó Emília, 
ki Senki Rózsi szerepében jól megállta helyét és dalait 
megismételtették. Rúzsai Etel eleven Verőn volt. Ágnes 
asszony szerepében Moóríné is jó volt. Szöcske Mnrezi 
netiéz szerepében Mezey Kálmán igen Ügyes, gondos 
alakítást mutatott be és elismerjük, hogy derekasan 
megküzdőit fárasztó szerepével, .lói játszott Kúnhegyi 
és szépen énekelt Pintér István is. Az előadás külön
ben kifogástalan korreckt volt. Ic'-án „Nebán tsvirág" 
Hervé dallamos operettéje került szilire a czimszerepben 
Hegyi Jankával, ki Denise szerepében élénk tempera
mentumával, könnyed, játszi elevenségével, ügyes éne
keivel nyílt szilien tapsot aratott és csaknem minden 
énekszámát sok taps kíséretében megismételtették. Mel
lette mint Coelesztin kiváló alakítást mutatott be 
Nyitray, ki szerepében nem is túlzott, bár lett volna 
alkalma reá. Taps is kijutott számára bőven. Általá
ban mondhatjuk, hogy az egész előadás a szép szánni 
közönségünk élénk figyelnie mellett igen jól sikerült. 
Nagvné, mint rendesen jól játszott, Pintér ügyesen 
énekelt, Aranyossy is hozzá járult az előadás sikeréhez, 
19-ikén Bissou mulattató vigjátéka „A megboldogult" 
kerlllt színre. A darab mulatságos jeleneteivel éléuk 
tetszést aratott a szép szánni közönség előtt. Mint Dn- 
perron, inteligens játékával, gondos alakításával Bárdy 
sikert aratott. Mellette elismerési érdemelt Kúnhegyi és ki
tűnő volt Rúzsai Etel Mulatságos és jó alak volt Mezei Kál
mán Máthieu kapitány szerepében. Említést érdemel Ara 
uyossy Francois szerepében és Markó Emília, mint 
Valoryné. A darabol szép számú közönség nézte. 20-án 
Konti József kedvelt operettejc „Az eleven Ördög" 
került színre lelt ház előtt. Letorierres vicomte szere
pét Kováesics Sarolta játszotta, ki ügyes jelenség volt 
és rekedtsége mellett is jól énekelt. Pár énekszámát 
megtapsolták. Nyitray Deperrieres tanácsos szerepében 
játszott, élénk derültséget keltett komikus játékával. 
Figyelmeztetésünk úgy látszik használt, a mennyiben 
nem esett túlzásba szerepében de igenis ügyes alakítá
sával megérdemelte a tapsokat. Nem mondunk sokat, 
ha azt mondjuk, hogy már is kodvenoze közön
ségünknek . Ügyes jelenség volt mellette mint 
Marianuc Bárdvné A nna; jól játszott, kupiéit 
megismételtették. Jó volt mint Pomponius Mezei 
Kálmán. Megemlítjük még Aranyossyl, ki Tibid de 
Hugón báró szerepében megállta helyét, aztán Dálnokit, 
Nagynót, Markó Emíliát és Moórinét. 21 én Sardou 
hatásos színmüve „Fedóra" került itt először s/.iure 
goudos és összlmugzó előadásban, Bárdy ügyes rende
zésében. A szereplők derekasan megfeleltek a várako
zásnak és ügyes játékukért a kritika elismerését érdemlik 
meg. A estim szerepét Rúzsai Etel játszotta igen sike
rültei), ügyes és gondos volt a játéka, csinos a 
tioletteje; Fedóra remek szerepét elismerésre méltó 
Ügyekvé68cl és kiváló sikerrel játszotta. Ipanoff Borisz 
szerepében Bárdy szépen játszott, fölösleges is 
dicsérettel halmoznunk el ez ambiciosus művészt, Siriex 
szerepében Kúnhegyi is jól hozzá járult a teljes ensein- 
bléhez. Kitűntek még Bárdvné Anna, Aranyossy, Dúl 
noki. Általában konstatálnunk kell, hogy színtársulatunk 
ügyes erőkből áll és közönségünk, mely esténkint oly 
szép számmal keresi fel a színházat, kellemes 
megelégedéssel távozik onnan, mert élvezetes estét és 
szivet nemesítő tanulságot szerzett magának a modern 
színművészet jeles termékeiből. Az eddigi előadások 
után csak megnyugvással és örömmel tekintünk a töb
bieknek elébe, kívánva egyúttal azt, hogy közönsé
günk is minél jobban méltányolja és pártolja színészeink 
ügyek vő és gondos előadásait. e*».

— Jubiláló polgárm ester. Körniöezbánya vá
rosa szépen megünnepelte polgármesterének, Clmbada 
Józsefnek 35 ik szolgálati évét. Clmbada nem is akart 
jubilálni, de a polgárság, mely nagyra becsüli a pontos 
£8 a város anyagi és szellemi érdekeit előmozdító hiva

talnokot, szinte kéuyszeritette őt a jubilálásra. A pol
gárság mindent elkövet, hogy Clmbadát, a ki már 
nyugdijképes, a jövőre is megtartsa városának élén, 
mert jobb kezekre alig bízhatná a város ügyeinek ve 
zetését. A jubileum alkalmából a város rendkívüli köz
gyűlést tartott, melyen A inon Ede, volt országgyűlési 
képviselő méltányolta Clmbada harminczötéies hivata
loskodását. Különösen kiemelte, mi mindent tett Cba- 
bada Körinöczbánya javára. A közgyűlés elhatározta, 
hogy a polgármester érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja. 
Clmbada meghatottan mondott az ovaczióért köszönetét 
és kijelentette, hogy továbbra is megmarad állásában. 
Elhatározását a közgyűlés nagy örömmel fogadta. Ezután 
hatóságok, intézetek és magánosok üdvözölték a jubi
lánst. A közgyűlés után diszlakomát tartottak, melyen 
a város előkelősége teljes számmal megjelent. A jubi
lánst üdvözlő felköszöntők alig értek véget.

Öngyilkos pap. Ez előtt 17 évvel egy fiatal 
papot helyezett Ipolyi püspök a korponai ipariskola 
élére, a kinek jövetelét műveltségének, tudományossá
gának de egyszersmind pánszlávságának a Ilire előzött 
meg. Czapko Iguátz igazgaló nem kérkedett a neki 
tulajdonított erényekkel és hibával, de uera is igyeke
zett azokat, különösen ez utóbbit: pánszlávságát meg
tagadni, a gyanút magáról elhárítani, és igy tudomá
nyosnak, műveltnek, de egyszersmind magyar ellenes
nek tartották s tarthatták is a korponaiak. Idővel más 
nézetre tért Czapko s bár jó tót maradt mindig, a ma
gyarságnak a magyar állameszmének állott szolgálatába. 
Csakhogy az ily változás nagyon de nagyon nehéz. A 
szép pillangó elveti a  természet segítségével csúnya 
hernyó-mezét, s tudjuk, hogy az nem lesz többé her
nyóvá : De a hite hagyottnak mindig az a gyanú jár 
nyomukban: nem lesz-e ismét azzá, a mi volt, s az-e 
vájjon, a minek mondja magát? Így kísérte a tudo
mányáén, műveltségéért egyébként becsült, tisztelt 
Czapko igazgatót is a sanda gyanú még akkor is, mi
kor már tüntetőleg hangoztatta magyarságát. A hitén, 
nézetén erőszakosan ejtett változás, és a külső vissza
hatás következtében moghasonlott lelkében, s midőn 
azt látta, hogy „régi vétkét" sem idő, sem tettek le 
nem moshatják, s ő azt a kis paroelnát soha sem kap
hatja meg, a melynek csendjében a tudománynak óhaj
tott élni, pisztolyt ragadott s kioltá szenvedesteljes 
életét. Halála megrendítő, s azt a tanúságot nyújtja 
sokaknak, hogy a Dulláék táborától nagyon nehéz el
szakadni, gyakran a léleknek, az elmének árán lehet 
csak. Czapko Ignátz sírja fölött részvéttel állunk meg, 
ö is egykori tévedésének áldozata, inkább balsorsáé, 
mely azok közé hozta még gyermekkorában, a kikkel 
később érett észszel. a jelen viszonyok helyes felfogá
sakor nem alcarva azt a követ fújni, mely a magyar
ságra csak kárt hozhat, szakított. Legyen neki könnyű 
a föld!

— Színi-, dal- és zcm cztcly Korponáu. Kögl 
Mariska áll. elemi vezértanitónó és Szkladányí Kornél 
r. k. egvh. karnagy növendékeikkel e hó 24-én Kor- 
ponán a város nagytermében színi-, dal- és zeucestólyt 
rendeznek.

H eti naptár.
Havi és heti nap Katholikus naptár Prolest. naptár Izraelita naptár

‘24 Vasárnap C 3 Timót ]>k. C 3 Timót 24
25 Hétfő Pál főid. Pál főid. 25
26 Kedd Polykárp pk. vt. Polykárp 26
27 Szerda Ar. sz. János Krizosztom 27
28 Csütörtök Alex Ciril pk. N. Károly 28
2!) Pántok S/.al. Ferencz Valér 2!)
30 Szombat Mártonka sz. Mártonka 1 S. W. S.

N y i l t - t é r . 1
Csikós és Uoezkás selyemszöveteket, Lőni 

I siiui, l'oiilnrd-Siiruli Tafleta- nem különben Mér
vei lleits selymeket is méterenként 45 krtól 3 frt 

j 85 krig egyes öltönyökre, vagy egész végekben is 
póstabór- és vámmenteseu szállít llcniiclit-ig G. (cs. 
kir. udvari szállító) -elycmgyára Zürichben. Min
ták postafordulóval küldenek* Svájczba czimzctl leve
lekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 10

*) K i-ovat alatt közlöttoknek sem tartalmáért s 
i felelős a

Á rverési h irdetm ényi kivonat.

megállapított kikiáltási árban elrendelte, es hogy a 
fonnobh megjelölt ingatlanok az I8Ü*. évi mái-, 
czius-lió 4-ik napján dél. ••. !l. órakor Lilává köz
ségben a községi biró lakában megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladat- 
ui fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10 % át készpénzben, vagy az 1881. 
LX. tcz. 42. § ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november 1-éu 3333. sz. a. kelt igazságügy 
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. tcz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előloges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Korponáu, 1891. évi deczember-hó 16.
Kir. jbíróság telekkönyvi hatósága.

Libertiny,
kir. járásbiró.LE GRIFFON

legjobb szivarkapapir

a leijÉli szivarba Mvel/et

kopogó alatti l l i rse l mcr Gúspár-félc házban
szoba, konyha és stb. hozzátartozókból álló

S- lakas kiadó s
mája* 1-töl, megjegyezve, hogy a ház elölt csinos v i
rágos kert van. Bővebb felvilágosítást szerezhetni 
a fenntnevezett tulajdonosnál. 4—3

o A legjobb szer v ízk ö r minden neme, 
valamint utóbajai ellen ni. sárgaság- húgy  
cs hói-.‘ág-hurut., lég-zésibantalm  ak, máj baj 
stb . a Ili rés

I I Y ü l i < U » S I >
(orvosok által ajánlva)

Grobstein Seeapotheke,
<■ m ii ii <1 e  ii, l e l s  íf A ti s  t  r  i a .

1 palaczk ára útmutatással 1 frt, csomagolással 
1 frt 20 kr. 6—10

2248.
1894. tkvi

A korponai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi hogy Pafko János végrehajtó - 
tónak Kudláes Mátyás végrehajtást szenvedő elleni 24 
frt tőkekövetelés cs járulékai behajtása iránti végre
hajtási ügyében a korponai kir. járásbíróság területén 
lévő Litava község határában fekvő a litavai 30 sztjkv- 
ben A. I. 1—12 lírsz. a. foglalt birtokból és tartozéka
iból Kudláes Mátyás jogutóda Kudláes Mátyás ' s-ad 
részt képező hányadára az árverést 1134 frt ezennel 

Nyomatott u kiadótulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia köu\vnyomdájában Rplmecz bányán. 1892

Bor-kivonat.
Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez 

melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
lehet, ezen k ip ró b á lt különlegességet ajánlom.

Két kilo (100 liter borhoz elégséges) ára 5 frt 50 kr. Re- 
ezept ingyen mellékeltetik.

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

S z e s z  m c g t a l t i i i - j f á H
érhető cl felttlmulliatlan szesz e rősítő  esszencziám - 
m a l: ez az italoknak kellemesen vágó izt-kölcsöuöz s 
csak nálam kapható.

Ara 3 frt 50 kr. kilónként (600—1000 literre) használati 
utasítással együtt.

TT'V“ Ezcn különlegességeken kívül Rum , C ognac, 
finom L iqueurök  stb. gyártásához szükségelt össses 
esszencz iákat ajánlok felülniulhatlnn minőségben. Re 
ezeptek ingyen mellékeltetnek. Á rjegyzék  bórm entve.

IN . I In k  Fű lő )) Iá  iiro lv
esszGticzla ktHönleeesséiek gyára Prágában.

Szolid ügynökök kerestetnek 17-50

I S T E N
legnagyobb ajándéka az egészség!

A köhögés, rekedtség és elnyálkásodús szo
morú következményeitől csak c.gy szer óv tneg ben
nünket teljes biztossággal

Egge r dij jutalmazott

I E L L - P A S T I L L Á I
Számtalan hálairat tanúskodik erről és senki cl 
ne mulaszsza idejekorán ezek használását.

Kaphatók 25, 50 kros és 1 frtos eredeti do
bozokban a monarchia valamennyi gyógytárálmn, 
valamint az Eggei- A. fia ez ég gyógy*7.erkíi- 
lönlcgességi gyárában, llécs .VissdoiT.

Kapható Selmeczbányán : Sztankay Ferencz 
és Margótsy János gyógyszerészeknél. Korponáu: 
ilj Fisért Pál gyógyszerésznél. Ipolyságból): Berko 
István gyógyszerésznél. * 9—15
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