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IC Ü T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Jo e rg e s  Á g o st ö zv eg y e  és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldeinények is küldendők.

Világnyelv tanítása a főiskolán.
M indnyájan k ik  a m agyar ifjúság ér

dekeit szolgáljuk és szívvel-lélckkel közre
működünk ab l>an, hogy fiatalságunk no csak 
szeretett hazánk szűk korlátái közt, de kint 
a nagy világban is dicsőséggel állja  meg 
helyét —  m indannyian szomorúan tapasz
taljuk, hogy semmi sem történik arra nézve, 
hogy ifjúságunk főiskolai tanulmányai köz
ben valamelyik v ilágnyelvet elsajátítsa. 
Roppant m ulasztás ez, melynek hatását a 
közvetlen közelből nem látjuk , de annál 
jobban érzik azok az ifjak kik tudomány- 
szomjuk kielégítésére illetve tapasztalataik 
gyarapítására itteni tanulm ányaik befejezése : 
után külföldre mennek E ltekin tve az idő
beli veszteségtől, mennyi fáradságba kerül 
az illetőnek, hogy teljesen m agára utalna 
akkor sajátítsa el az idegen nemzet nyelvét 
midőn már annak ism eretére égető szüksége 
volna; mily tanácstalanéi áll ilyenkor és 
mekkora akaraterőre van szüksége, hogy 
a nagy nehézségek dacára kitartson s ne 
hagyja abban egész vállalkozását.

H ány értelm es szorgalm as ifjút ta rt |

M E G J E L E N  M IN D E N  V A S Á  R N A  P .__

vissza a nyelvism eret hiánya külföldi tanul
mányaitól ?

Igaz, hogy n e  mindenki szándékozik 
külföldre menni, azonban annak is a ki 
itthon marad szüksége van valamelyik 
világnyelv lehető alapos ismeretére, hiszen : 
müveit embernek nem is tekinthető ki nem 
érti a francia, német vagy angol nyék ek 
egyikét. A legnagyobb soviniszta is kény
telen belátni — sőt mi több éppen a leg
mélyebb nemzeti érzésből kifolyólag kellene 
igyekeznünk, hogy saját édes m agyar nyel
vünkön kívül bírjuk egyikét a világnyel
veknek.

Mai nap — midőn a létfentartási ösz
tönből kifolyólag minden lehetőt megfeszüli, 
hogy hazánk nyelvét teljesen érvényre ju t
tassuk, ne tévesszük el szemünk elől a 
japáni nép által nyújtott fényes példát arra 
nézve, hogy az idegen nyelvek s ezek ú t
ján  az idegen kultúra tanulmányozása mily 
óriási előnyöket hoz a haza javára.

Távol álljon tőlem még a gondolata 
is annak, hogy a magyar ember által szív
ből gyűlölt, német nyelvnek csináljak pro
pagandát. H iszen évszázadokon á t tartó 
szenvedések tanítottak bennünket arra, hogy

óvakodjunk azon nyelvtől, melynek felka
rolása és terjesztése mindig első lépés 
illetve m erénylet volt a nemzet szabadsá
gának és alkotm ányának eltiprása irányában. 
Ennek tudatát soha semmiféle fátyollal sem 
fogják a m agyar nép előtt elhomályosítani. 
Term észetes, hogy c akis haszonnal já rha t 
ha valaki jól beszél németül, de ismétlem, 
hogy nemzetünk létérdeke követeli, hogy 
ne a német nyelvet tanítsuk főiskoláinkon.

A legelterjedtebb világnyelv tudva
lévői eg az angol, mely mellett csakis a 
francia jöhet számításba. E  két nyelv egyi
két - célszerűbben az angolt — kellene 
kötelezőleg tanítani valamennyi főiskolán
kon s a míg a kötelező tanítás ki nem 
vihető, addig is legalább módot kell nyúj
tani mindazoknak kik tanulmányozni akar
ják , hogy m agukat abban kiképezhessék.

Az angol nyelv ismeretével a magyar 
ifjú az egész földkerekség bármely pontján 
értékesítheti — kibővítheti azt amit itthon 
tanult, dicsőséget szerezhet a m agyar név
nek. S mennyivel többen mennének kül
földre ha nem állana útjukban a nyelv
ismeret hiányának szomorú korlátja. F o ly 
tonosan halljuk, hogy a végzett ifjúság

Hajótöröttek.
lila : K em ény S im on

A kifürkészhetetlen, szeszélyes élet valame
lyik titokzatos erője kitépett egy gályát a szelíd, 
nyugodalmas rév öléből, s a beláthatatlan rossz
indulatú hullámok közé vetette. Káprázatosán 
szédületes gyorsasággal történt mindez s Szél 
Jézseíné még csak magához sem ölelhette a kis 
fiát és fehér kezével el sem lakarhatla a kegyet
len látványt a gyermek tekintető elől: mert iste
nein,- miért lásson egy kis fiú ilyen nagy szomo
rúságot? Az ősz Szét József felesége és tizenkét 
éves fia kábultan állottak összedőlt anyagi jólétük 
romjai fölült. Szét arcán mély szégyen tüze égett. 
Miféle férfi ő és milyen volt egész élete, ha hatvan 
évnek keserves munkája ime rombadölt egy éj 
alalt? Hogyan mert megnősülni, családot alapítani, 
hogyan lehetett eddig egy nyugodt éjszakája, egy 
gondtalan pillanata? Átrajzoltak agyán életének 
kellemes órái, boldog napjai, derűs évei. Csodá
latos, fokozatosan szépülő, szinte dallamosan har
monikus családi éleiének minden pillanata. Magán 
érezte feleségének és gyermekének meleg pillan
tását s tudta, hogy e szemek benne szikla szilárd 
'árai látnak, amely őket az élet minden bajától, 
gondjától és küzdelmétől megkíméli. És ime most 
itten állanak: két üreg koldus s egy — meleg 
fészkétől megrablolt — reszkető kis fin. Az asz- 
pzony hiába simogatta a fejét s csókolgatta a

szemét, hiába vigasztalta. Fájdalmas szégyenkezése j 
egyre marcangolta a szivét. Mit csináljon most a í 
felesége és mit a fia, akit urnák nevelt? És mit i 
csináljon ő maga? Itt négy szem csüng rajta, j 
mint a megváltón; mit csináljon? És egy este igy 
szólt Szét József:

— Felmegyünk a fővárosba dolgozni fogok. | 
Újra kezdem az életet.

Az asszony szemét elöntötte a köny, amint • 
végig nézett az urán. Végtelen szomorúság az. 
mikor egy öreg embernek újra kell kezdeni az 
életet!

Nagyszerű reményekkel költöztek a fővárosba. 
Néhány bútordarabot vittek csak magukkal, 
amennyire feltétlenül szükségük volt. A többi hol
mijukat elajándékozták a szón.szádoknak. Csupán 
a kis Ferenc vitte magával minden könyvét és va
lamennyi játékát. Szét Budapesten mindennap 
már korán reggel elment hazulról, — állás után 
nézeti. Eleinte vidáman és fiatalosan vágott neki 
ezeknek az utaknak, de egy-kél-három hét múlva 
csendesen és szomorúan. Délben úgy osont be a 
lakásába, mint valami tolvaj, szemét nem merte 
a feleségére és gyermekére emelni, a hangját so
hasem lehetett hallani. Az asszony látta és érezte 
ezt a sok szenvedést, de nem tudott segíteni rajta. 
Hiszen ha az ő könnyein, csókjain és szerelmén 
mullolt volna! Más nem lelt ki tőle, bár okos 
nő volt; de mint akit egész éleiében puha jólét 
hordozott ölén, most a bújok közepette gyámol
talanul és zavarodottan állt szegény.

Nyár volt, de közelgett már az iskolának
ideje.

A fiú most már kérdezgette, hogy mi lesz 
vele? Az anyja erre nem tudott válaszolni, Pár 
forintjuk elfogyott, már csak garasaik voltak. 
Hogyan vehetnek könyveket, miből fizessék a tan
díjat? A űu nem mehet iskolába. Ez mindemnél 
jobban fájt a szülőknek. Ez a gyerek volt min
denük. Oly sokáig várlak rá, annyiszor elszáradt 
és kivirágzóit már a reménységük, mig végül 
életük őszén meghozta nekik a legnagyobb bol
dogságot: mikor pedig már megvolt oly csodálatos 
szépen építették meg a jövőjét, szinte minden lé
pését kiszámították. Ebben a gyerekben éltek és 
virágzottak ők, fiatal hangjában az ő lelkűk rep- 
desett, fényes szeme az ő boldogságuktól ragyogott. 
Ez a íiu volt nekik a világ.

És evvel a fiúval igy beszélt az anyja egy 
fojtott levegőjű augusztus végi estén:

— Fiam, az úri napoknak vége. Mától fogva 
el kell felejtened mindent, ami eddig történt ve
led. A szép falusi házunkat, fényes réz ágyadat, 
a kis csikódat, dús éléskamaránkat, szép ruháidat, 
mindent. Gondold, hogy mindezt csak álmodtad. 
Hisz le még olyan fiatal vagy nagyon kevés hát 
az, amit el kell felejtened! Énnekem sokkal ne
hezebb volt ez, mégis meglettem. Édes fiam va
lami mesterséget kell választanod . . .

Ferenc szive hangosat dobbant s lélegzete 
| elállt. Eszébe jutottak a piszkos műhelyek, ma-
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nem kap állást, hogy ideiglenes stb. helye
ket kénytelen elfoglalni B/.égyenleiéa estekéig 
díjazás mellett. Ha mát niost az illető jól 
beszél angolul, nyitva áll előtte az egész 
világ, mehet oda ahol a legjobb állást kapja. 
8 nem kénytelen évbk hosszú során át tu
dását és tanulását tnegszégyetiítő csekély 
fizetés mellett értékesíteni.

A szorgalmas, törekvő magyar ifjút a 
müveit nyugaton mindenütt szívesen fogad
ják  mert a magyar természetből kifolyó 
lovagias előzékenységet, szerénységet és 
kötelességtudást mindenütt nagyra becsülik.

Csodálatos az a még mai nap is meg
rögzött felfogás, hogy mindent a némettől 
tanúinak, holott el nem tagadható, hogy 
majdnem minden tudomány és iparágban 
első helyen még mindig az angol illetve az 
ugyancsak angol nyelvet beszélő amerikai 
nemzet áll. Igaz, hogy nagyapáink és apáink 
Idejében midőn még német világ volt ha
zánkban akaratlanul is, idehaza hozzájutott 
mindenki a német nyelvhez, mai nap azon
ban s még inkább a közel jövőben midőn 
a nemzeti önnállóság s gazdasági önnállóság 
küszöbén állunk s a m agyar nyelv remél
hetőleg eléri az öt megillető jogokat, gon
doskodnunk kell arról, hogy ne zárjuk be 
magunk előtt a művelt nyugat tudását, ta
pasztalatait.

Ifjúságunk érdeke szeretett hazánk 
java lebeg szemeim előtt midőn szót emelek 
az angol nyelv tanítása érdekében. Csakis 
az angol nyelvnek minél intenzív hl) taní
tása fogja lehetővé tenni, hogy nem szóróivá 
a német nyelvre mégis teljesen benső érint
kezésben maradhassunk a földünk legna
gyobb nemzeteivel. A közel jövő igazolni 
fogja állításaim helyességét.

B. G.

szalos sovány kis inasok, akiket a falujokban lá
tott. Mindenféle rémes históriák szálltak át agyán 
gonosz suszterekről, akik szijjal verték véresre az 
inasaikat, ha valami kis hibát követtek el. És 
most ez a rettenetes sors vár reá.

Szeme égett, szikrázott a fájdalomtól, de 
okos volt és gyengéd lelkületű s még csak nem 
is sirt. Megcsókolta az anyja kezét s fejét ölébe 
hajtotta.

— Valamit választanod kell mi akarsz lenni? 
Ez tisztára a te dolgod, nem szólok bele, azt 
akarom hogy boldog ember légy: az életnek csak 
ez a célja. Azt sem mondom, hogy maradj a be
csület útján, mert akkor már korlátoztalak s bár 
anyád vagyok, nem tudom mi szunnyad a lelked 
mélyén. Légy szélhámos, ha arra születtél: mert 
minden embernek van hivatása e földön s a hi
vatás, a melyre kiszemeltelett az egyedüli út a 
ihelyen számára a boldogság virágai nyílnak és 
jól jegyezd meg fiam: a boldogságnak egyformák 
a virágai. Gondolkozz ezen fiam és válassz

Ekkor nyikorogva kinyillott az ajtó és be
lépett a sötét szobába. Szét József meggörnyedve 
összetörve s szótlanul beleroskadt egy székbe. A 
fiú merően nézte fehér fejét, az asszony félénken 
pillantott rá.

Másnap a kis Ferenc elindult a városba s 
minden üzlet, minden műhely ablaka előtt meg
állón s nézte azokat a cédulákat, amelyeken a 
mesterek, kereskedők inasokat keresnek. Délben

Haladjunk a korral!
Motto: „Hit.-s, lilkoss, gj-.irnpjll,

S a háza folyté doniÍ!“

Hogy huszonöt év alatt, — mióta t. i. Sel
mecbányáról a német fiiuzsá — mint azt múlt 
számunkban leírtuk — kinézetett — a magyar 
színészet sokat haladt: tagadhatatlan; de hogy 
még máig sem áll azon a magasláion, íhelykb 
hivatva van, ennek oka, nem annyira a magyar 
színészekben, igazgatókban, de leginkább a szinügyi 
bizottságok nembánomságában rejlik; mert hiszen 
lássuk csak, mit tesznek, s mit kellene, hogy te
gyenek a szinügyibizottságok, szinügypártoló 
egyletek.

A legjobb esetben megválasztják (nagyon is ; 
sok város részére egyszerre!) a színigazgatót; be- | 
folynak — igen gyakran az igazgató, s a társulatok 
hátrányára •— a szerződtetésekbe, műsor össze- ; 
állításába, darabok kiosztásába, s több efféle rájuk 
alig tartozó dolgokba. Alig tartozó, mondom, j 
mert hiszen eddig is, de ezután még inkább ér
deke lesz — kell, hogy az legyen — az igazgatók- I 
nak. hogy minden tekintetben kifogástalan társu
latot. s műsort, összjátékot állítsanak elő.

Ideje volna tehát már, hogy mást is tegye- ; 
nek! Hogy mi mindent? Huszonhét évi tapasz- \ 
talataim nyomán — lessék megfigyelni!

Ott, a hol még nincs szinügyi bizottság: 
álljon össze nehány — a magyarság szent ügyét \ 
lelkén viselő — egyén; buzdítsanak, lelkesítsenek 
szívvel, lélekkel úgy ők, mint a már megalakult 
szinügyibizottságok; mert hiszen — fájdalom — 
ma talán jobban, mint valaha, a nemzet fönséges ; 
ébredésekor kötelességünk őrködni, s a még hamu 
alatt lappangó szikrát szítani; népünk elé a mull , 
fényét, dicsőségét — mint fényes tükröt — tar- ' 
tani, hogy ébredésünk minél magasztosabb, minél 
fenségesebb legyen! Hiszen alig volt valaha na
gyobb szükségünk az összetartásra, egymást meg
értésre, mint ma. Fül hál urak! Ragadjátok ke
zeitekbe a szent zászlót, s legyetek rajta csiigge- 
dellenül, hogy Thália oltáráról nemcsak minden 
— az újabb korban ráragadt trágárság, szenny 
letisztittassék, de — nemzeti ébredésünkkel a ha
zafias irány, a nemes tűz, lelkesedés, a szép, jó, 
nemes, ismét érvényre jusson!

De hogy ezt mi elérhessük, keresztül vihes- 
sük, nektek kötelességetek urak (szinügyi bizott
ságok!) bennünket ebben elősegíteni a követ
kezőképp:

fáradtan és eredménytelenül ment haza. Délután 
újra kezdte. Estefelé ellankadva ért egy nagy 
nyomda elé, amely óriási ház pincéjében volt. 
Hatalmas gépek zúgtak, csattogtak odalent, egyik 
végükön fehér papirost fallak, amely a másik vé
gén lelenyomtatva hullott ki. Mindez szédítő 
gyorsan zúgó lármától kisérve történt. Ferenc 
szédülten nézte és eszébe jutottak a könyvei, a 
csodálatos szép történetek, amelyek igézetükben 
tartották fogékony finom lelkét. Ha olvasta e 
nagyszerű meséket — melyek mint színes drága
kövek vésődlek emlékezetébe — olyankor mindig 
elgondolkozott azon, hogy vájjon hol írhatják, kik 
készíthetik őket.

Fájdalmas sóvárgással vágyott mindig e 
helyek leié, amelyeket élénk képzelete csodálato
san szépeknek és felségeseknek hitt. És most itt 
áll előtte a titok megfejtve, világosan, egészen 
felhevítette gyönyörű valóság. Mámorosán ment 
le a lépcsőkön s tulajdonos elrekesztett irodájába 
sietett.

— Kérem én inas szerelnék lenni.
— Bátran és kedvesen mondta ezt s úgy 

érezte, hogy most a meseország kapujánál kér 
bebocsállalást s rögtön a tündérek között terem.

A nyomda ura rosszkedvűen és durván szólt:
— Tudsz-e olvasni?
A nyomdász azután mindenféle irás között 

keresgélt. Végre Ferenc elé tartott egy levelet.
— No lássuk, — olvasd.
A fiú mohón kapott utána s nagyot léleg-

Első és fődolog: a színtársulatoknak lehelő 
jó, a mai igényeknek már megfelelő színházról
— esetleg csak színházi helyiségről — gondoskodni, 
azt megteremteni, hol sem a közönség, sem a 
társulati tagok tűzveszélynek kitéve ne legyenek:

másodszor szükséges annyi bérletet össze
gyűjteni, melyből a színtársulat léte, az igazgató 
anyagi károsodása nélkül biztosittassék;

harmadszor: szükséges — különösen nemze
tiség lakta vidékeken — legalább annyi kormány
segélyt kieszközölni, melyből a társulatoknak egyik 
városból a másikba való elszállíttatása kerül.

Ha e három pontban foglaltakat megvaló
sítják, kieszközlik — pedig mint alább kifogjuk 
mutatni, csak akarat kell hozzá — lesznek méltók 
arra, hogy nevük — mint egy-egy hazamentő 
neve — megörükiltessék.

Most pedig lássuk, hogy lehet az első pont
ban foglaltakat megvalósítani? Hogyan adhatunk 
a magyar múzsának ha nem is mindenütt állandó 
színházat, de legalább egy olyan szintermet mely
ben a szükséges vészkijárásokról, öltözőkről, ruha, 
kelléktár, zongora és festő teremről okvetlen gon
doskodva van; hogyan lehet ezt rövid 3—4 év 
alatt elkészíttetni. Mindenekelőtt a város kell 
hogy adjon ingyen lelket. Három négyezer korona 
segélyt, esetleg tiz, tizenkét ezer korona kamat 
nélküli 35 évi törlesztéses állami kölcsönt is ki
keli eszközölni; továbbá olt vannak a bálok, far
sangi mulatságok, majálisok műkedvelői előadások 
stb. Mindezek jövedelméből bizony mondom egy 
kis jóakarattal 3—4 év alatt együtt a színteremre 
szükséges összeg.

A második pontra nézve ajánlom a követ
kező eljárást; a szinügyi bizottság bérletet kivet
— sőt maguk között a várost 4 —6 részre fel
osztva utána járnak személyesen — teszem azt 
Selmecbányán 3(J bérleti előadásra úgy, hogy a 
bérlet árát — mondjuk a 30 előadásra 50 ko
ronát — joga van minden bérlőnek tetszése 
szerinti időben és összegekben (akár 20, 40 fil
lérjével is) egy év alatt befizetni. így Selmec
bánya biztosíthat az igazgatójának 6 hétre — 
mert hetenkint csak 5 bérleti előadást szabad az 
igazgatónak hirdetni hogy a közönség ki ne fáradjon 
6000 koronát, s fenn marad az igazgatónak még 
hetenként 2 napja mit vagy népelőadásokkal, vagy 
tetszése szerinti jutalomjátékokkal tölthet be, úgy 
hogy az igazgató, a 6 hét alatt 7000 korona jö
vedelemre számíthat. S miután igy nem kény-

zelt, majd mindjárt megmutatja, hogy mit tud. 
Hogy fogja olvasni az írást, amelyben bizonyára 
lündérszép dolgokról lesz szó. Belenézett az Írásba, 
de hirtelen megreszketett. Mindenféle kusza ér
telmetlen vonást látott a szeme s csak ilt-olt is
mert meg egy-egy betűt. Csak nézte-nézte ezt az 
írást, amely istenem, annyira más volt, mint az 
ő szép könyveinek nyomtatása. Csak nézte ezt a 
sok zegzugos vonalat, csak bámulta, mig össze
futott szeme előtt minden s őrülten forogni kava
rogni kezdett. Mintha kis ördögfejek ugráltak volna 
ki a fehér alapból, amelyek a nyelvüket öllögetik 
reája, szeme közé nevetnek s a fülét ráncigálják. 
Künn erősen búgtak a gépek, a feje zúgott s a 
szivét torkában érezte dobogni. Nem is tudta ho
gyan, mint egyszerre a házuk előtt találta magát. 
Gépiesen ment fel a lépcsőn,- kis szive tele volt 
fájdalommal és szégyennel. Lehorgasztotl fővel, a 
fájdalomnak és megaláztatásnak elviselhetetlen 
súlyával lelkében egy világ romjaival osont be a 
szobába. Nesztelenül: a mint az apja szokott.

A sötétben hosszú könyörgések után mindent 
elmondott anyjának. Közben zokogtak mind a 
kettőn. Mikor a fiú elhallgatott, sokáig nagy csend 
volt a szobában. Végre azonban megszólalt az 
asszony, mig könnyes tekintete a távolba meredt:

— Igen fiam az igy van. Mindnyájan hajó
töröttek vagyunk, ha gyermekkori szép álmaink
kal szembe állítjuk elért eredményeinket. . .



1905. április 30.

télen egy óv alatt 14—16 várost, ilo csak 6—8 
várost (hosszabb ideig maradván egy-egy helyen 
mint eddig) meglátogatni: jut is marad is, más 
szóval az igazgató is a társulat is ment lesz az 
anyagi gondoktól, minden erejüket, igyekezetüket 
a szent ügynek szentelhetik; a városok pedig 
szintén nyugodtak lehelnek hogy mikor társulatuk 
egy évben egyszer hazajön a biztos otthonba: 
minden tekintetben kifogástalan műsor és előa
dásokban  gyönyörködhetnek, hetenként ötszöri

Ami végül a harmadik pontot illeti, ezt az 
országos szülészeti felügyelő s az országos színész 
egyesület közben jártával anyival inkább könnyű 
lesz keresztülvinni, mórt hiszen a kérendő és nye
rendő összeg, úgy is visszaszáll a magyar állam 
pénztárába vasúti szálliltatások révén.

Ezek lennének rövidesen — azok a leendők 
melyeket a szinügyi bizottságok ha keresztül visz
nek a magyar kultúrának, édes magyar hazánk
nak, — nem is szólva a magyar múzsáról — 
olyan szolgálatot lesznek, melyért a jövendő Ma
gyarország, az önálló, a független, a kultur, a nagy 
Magyarország érctábláján lesznek neveik bevésve, 
az idők végéig.

Ne feledjük uraim, hogy a »Magyar ének, 
magyar zene, magyar lánc, sziveinket összekötő 
rózsalánc!« Róthy László.

Színházi levél.
K'.lin cliánya, 15)05. iipri is 29.

Szerkesztő Ur! Most bandukoltam haza a 
János vitéz harmadik előadásáról. A fülemben 
még itt zsonganak azok a hol búsongó, hol paj- 
zánkodó melódiák, a melyeket lekicsinyelhet a 
latolgató ész, de a szív szomjuhozva befogad. 
Alig tudok szabadulni az egyik mélázó dal szo- 
morkodózengésétől: Egy rózsaszál szebben beszél... 
Az éjszaka sejtelmes csöndjében itt imbolyognak 
lelkemben a János vitéz színes dalfoszlányai s 
inkább vágynék csillogó hangulalképel Írni, mint 
szürke, fontolgató bírálatot. Kelletlenül elkergetem 
a merengésre csalogató álmokat s megpróbálok 
számol adni benyomásaimról az Ön szája ize 
szerint szerkesztő úr. aki kicsinylő ajkbigyesztés- 
sel leinosolyogja az áradozó lírai ömlengéseket s ' 
aki csak a szűkszavú, szigorú, de igazságos kriti
kára éhes.

Higyje el nekem, hogy Dr. Farkas Ferenc i 
társulatáról nehéz Ítéletet mondani. Az embernek ! 
arra kell vigyáznia ítéletének kimondásánál, hogy ' 
megvesztegetett dicsérgetőnek ne lálszódjék. Pedig j 
hiába küzködöm a látszat ellen. Én meg vagyok j 
vesztegetve. Megvesztegetett ez a társulat játéka- j 
val . .. Hat előadást néztem végig mohó szem- j 
mel, éhes lélekkel és a szomjam nőllün-nőlt. Azt j 
talán föl sem teszi rólam szerkesztő úr, hogy j 
azért beszélek igy, mert mint annyian én is csak , 
Lengéig lettem volna életű Iámon való jártamban. j 
Sok vidéki társulatot láttam, de kevésnél láttam i 
a tagoknak olyan komoly összhangra törekvésé!, j 
mint a Dr. Farkas Ferencénél. Figyelemre méltó j 
dolog ez egy épen most alakúit társulatnál. Amint j 
az eddigi darabok szereposztásából meggyőződtem, j 
a szereplők helyes beállítása művészi öntudattal 
történik. Ez a tudatosság nagy horderejű, meri j 
hiszen rendelkezésre álló erők helyes alkalmazd- j 
sában rejlik Lulajdonképen egy színtársulat huta- j 
sának a titka. Vidéki gyarló színpadokon a | 
legjobb darabtól, a legjobb színésztől se várjon j 
senki olyan hatást, mint a főváros tágas, a mo- ; 
dern technika, a színpadi hatás minden fortélyával ! 
fölszerelt .színházaiban. A színpad szegényes ki- j 
csifiége különösen a csoportok plasztikai, arányai- j 
val megragadó hatását a minimálisra szállítja le.
A csoportok összezsúfolódnak, az egyének moz
dulatai a közelség miatt nem érvényesülhetnek s 
bizony igen 'gyakran egy-egy alakítónak arra is 
kell ügyelnie jellemző mozdulata megtételénél, 
hogy társnője ruháját le ne tapossa s igy egy 
egész est hatását tönkre ne tegye.

Aki csak egy kicsit tisztában van a hatás 
keltés eszközeivel, ezeket mind tekintetbe keli 
vennie egy vidéki társulat megítélésénél.

Hogy ez a korlátokkal való küzdés mennyire 
megbénítja az egyéni alakitó erő működését arról 
igazán csak annak van fogalma, aki azt maga is 
megpróbálta. Hogy a díszletek hiányos volta 
mennyire csökkenti a hatást ez meg egyenesen 
*»ég a legtapasztalatlanabb előtt is nyilvánvaló. 
Ezeken a nehézségeken mondhatom, hogy a Dr. 
Farkas Ferenc társulata igen sokat könnyíteti.
A torhiányból eredő bajokon u csoportok s üsszje-

lenetek lehető célszerű rendezésével, a másikon 
pedig a dekorációk alkalmazásával. Ugyan melyik 
hasonló zsánerű színpadon csinálták meg János 
vitézben azt a tetszetős színváltozást? Dr. Farkas 
Ferenc a közönség művészi érzékére appelált, 
amikor a bor-ral kezdte meg előadásait. Szégyen
kezve kell kimondanom, hogy Selmecbánya mű
velt közönsége nem értette meg nemes intencióját. 
Úgy az első, mint a második, népnek rendezett 
előadáson, itt is ott is üresek voltak a padok. 
Hál sem a müveit sem az iparos osztály nem 
kiváncsi Selmecen egy nagy művészettel megírt 
magyar darab igen sikerült előadásának meglá
tására? Folyton halljuk a panaszt, hogy városunk 
nem nyújt nemes szórakozást. Hát micsoda a 
nemesebb szórakozás ha nem egy olyan darab 
mint a bor jó előadásán érzett gyönyörűség? Hát 
bizony akaratlanul is toliamra tóiul a már jel
szóvá lelt mondás: Los von Selmecbánya!

A bor előadása egy minden tekintetben mű
vészi színvonalon álló előadás volt. Baróthy 
Aulát (Baracs) igazi művész ember. Mély tanul
mányon s éles megligyelésen alapuló alakításával 
gyönyörűen szemléltette a magyar papaszllélek 
ősereüeli gazdagságát. Hangjában, mozdulataiban, 
egész játékában nagyon ügyelőmre méltó tanúsá
gát adta alakitó és jellemző képességének. A 
szabin nők elreblásában Bányai Márton szere
pében gyönyörködtem öntudatos játékában. Hiszem 
hogy csak az ezuláni darabokban Jogunk igazán 
megismerkedni tehetségének gazdagságával. 
Thomay Lila mint Baracsné volt kedves, vonzó 
jelenség. Játékában van valami közvetlen, drámai 
erő. Az erősebb kitörések ábrázolásánál van 
ugyan játékában egy kis idegenszerűség, de ezt a 
csekélységet leszámítva jellemzetes, megnyerő. 
Erdős Atice Eszter szerepében ügyes képét adta 
a ledérkedő, kárörvendő asszonynak. Gáspár Mu
nkával nem tudtunk sem Szúnyog Közi, sem 
Bányai Etelka szerepében tisztába jönni. Van 
játékában valami szokatlanság. Talán más szere
pek helyesebb beállításában jobban érvényesülni 
íognak tulajdonságai. Bogyó Zsigátmák Mihály, 
Marosán Bogdán, meg a francia király alakításá
ban figyelemreméltó sokoldalúságával ismerked
tünk meg. Tőle még sok kellemes percet várunk. 
Tűkoray Lóránt Rettegi Fridolin ábrázolásában 
volt igazán elemébe. Nagy derültségei kellő, vál
tozatos, jellemzetes alakításával egy igen élve
zetes estét szerzett az otthon nem maradi kö
zönségnek. Csdky Fenne  mint Czeglédi Pál és 
mint slrázsamester szerepelt. Az hisszük, hogy 
róla nagyobb énekes szerepeinél mondhatunk 
alapos ítéletet. Fodor Oszkár igen ügyesen adta 
Baracs Matyit s l)r. Szilvássy Bélát. Farkas Fe
renc linóm jellemzésre törekvő, kellemes játéká
ban, Marosán Endre szerepében volt alkalmunk 
gyönyörködni. Érdekes volt L). Kovács Kornélia 
(lőre Cíáborné, a kardos, a csatarázó asszony 
szerepében. Hercegit Vilmos Göre Gábor ismert 
alakját állította elénk élvezetes játékával, liéthy 
László mint líátsa, később mini francia tábornok 
kellett derültséget.

A János vitéz előadásáról általánosságban 
nem sokat kell szólnunk. Elég kritika az, hogy 
egymásután ötször kerül színre. Ami vidéki szín
padon talán nem igen történt meg. Díszletei olyan 
fényesek, hogy szinte nem is vidéki színházba 
valók. Honthy Elma János vitéz címszerepében 
kellemes, kedves jelenség. Alakja, hangjának ter
jedelme, széles, kellemes csengése momentán meg
szerzik számára a közönség rokonszenvét. Követ
kező szerepeiben érdeklődéssel ívárjuk hangjának 
színező erejét s előadásának teinperamenlumbeli 
kiválóságait. Barna Erzsikéről azt mondta egy 
hozzáértő ember, hogy meglepetés. És igaza 
volt. Annyi érzéssel, olyan alakító erővel kevés 
énekesnő dicsekedhetik. Sincs. lágy mezzoszoprán 
hangjának elbájoló vibrálása a legváliozalosabb 
s legkellemesebb érzéseket kelti az emberben, 
íluska és a király leány alakítása alkalmával előadó 
képességének gazdag, színes változatával igazi 
művészi gyönyörűségei ébresztett bennünk. Nála 
a hang édes zengése, a mozdulatok, az arckifeje
zés jellemző ereje bámulatos Összhangban tolmá
csolja a lelkén keresztül vonuló érzelmeket. Barna 
Erzsiké Ludtunkkal a János vitézben lépett clősz- 
ször éleiében színpadra. Eláinulva kérdezzük hol 
vette az éneklésnek azt a bámulatos teknikáját, 
játékának kifejező, megkapó erejét? Ez isteni ado
mány, a leghatározottabb rátermettség! Kecseg
tető reményekkel nézünk színi pályafutása elé. 
Hisszük, hogy Barna Erzsiké nagy intelligenciá
jával, öntudatos művészeti törekvésével rövid időn 
belül meg fogja szabadítani istenadta tehetségét 
a kezdetben minden tehetséget nyűgöző apró hi
bák korlátáitól s művészi erejének teljes kibon-

S E L M E _C B A N Y A I H Í R A D Ó

lakozása után a főváros, vagy a vidék valamelyik
nagy színházának kapui kitárulnak előtte, hogy 
a dicsőség, a babér örökzöld lombjához juttassák. 
Barna Ilona  megkapó őszinteséggel alakította 
a gonosz mostohát. Igazi hatást keltett jellemző 
hanghordozásával s egész játékával. No lám! Majd 
megfeledkeztem Szántó János-ról, aki Bagó sze
repéi adta nagy hatással. Hangjának melegsége, 
színe, tisztasága, terjedelme, szűnni nem akaró 
lapsokhoz juttatta.

Ezekben akartam a múlt hét folyamán szerzett 
benyomásaimról számot adni szerkesztő urnák.

Dr. Farkas Ferenc társulata úgy a tagok 
tehetségét, komoly törekvését, mint az egész ve
zetését tekintve igen jó társulat. Egyes, a társulat 
alakítással vele járó apróbb hibák kiköszörűléso 
után még csak emelkedni fog a társulat előadá- 
sainak nívója. Dr. Farkas Ferenc nagy intelligen
ciájával, szakértelmével nem fog sokáig bitünk 
szerint ebben a szinkerülelben működni. És a 
mi közönségünk is talán csak fülmelegszik lassan
ként s a következő napokban színre jövő darabok 
is vonzanak majd. Mert mégis csak el kell ös- 
merni, hogy a vigadóban nyújtott szellemi élve
zettel még a kényesebb izlésüek is meg lehetnek 
elégedve . . . De mi már megszoktuk, hogy íityo- 
gunk a szellemi élvezetek után s amikor már 
előttünk vannak azok, nem Ízleljük meg őket, 
hanem mint a makacs gyerek durcáskodunk s 
filyogunk tovább . . .  De elég! Piltymallik! . .

Maradiam kész híve 
T—ő.

K Ü L Ő N  F É L  É K .
— Személyi hírek. Szitnyai József kir. 

tanácsos, polgármester a múlt héten pár napot a 
fővárosban töltött a város hivatalos ügyeiben. — 
Dr. Barna Ignác az igazságügyi minisztériumba 
beosztott kir. ítélőtáblái bíró a múlt bélen váro
sunkban időzött s megnézte a János vitéz elő
adásait. melyekben két leánya Barna Erzsiké és 
Barna Hona játszottak. — Dr. Fodor László fő
iskolai rektor hetek óta ágyban fekvő beteg. 
Állapota nem veszélyes, ámde pár hétig még nem 
hagyhatja el a szobát.

— Búzaszentelés. E hó 25-én, Márk napján 
ünnepelte a katholikus világ a buzaszentölés ün
nepéi, az idén azonban a kedvezőtlen esős-havas 
idő miatt elmaradt a szabadban való körmenet 
s csak a plébánia templomban folyt le a szép 
vallási ünnepély.

Tavaszi búcsú. Jövő vasárnap van a 
kálváriái tavaszi búcsú, amelyre a közel s távol 
vidékekről számosán jönnek el az ájtatos hívek. 
A búcsúnapján rcggeltöl-délig tartó isteni tiszteletek 
lesznek, magyar, német és tót egyházi beszédekkel.

A polg’ári kör közgyűlése. A Selmec
bányái polgári kör évi rendes közgyűlését ma 
vasárnap délután 5 órakor tartja a kör helyisé
gében. A gyűlésre ez utón is meghívja az elnök
ség a tagokat.

— Esküvő. Ungár Kálmán dr. ügyvéd május 
hó 3-án, jövő szerdán tartja esküvőjét Bell Ernával, 
Bell Jakab háztulajdonos kedves leányával.

— A takarékpénztár rendkívüli közgyű
lése. Mull számunkban említettük, hogy az épít
kezések ügyében a helybeli takarékpénztár legkö
zelebb dönteni fog. Az intézet igazgatósága 
részletesen foglalkozott a kérdéssel és mint érte
sülünk, úgy oldotta meg a kérdést, hogy úgy az 
intézel érdekei mint a városi közönség érdeke a 
lehelő legjobban meg van óva. A takarékpénztár 
jövő hétfőn, május hó 8-án délután tart ez ügy
ijén rendkívüli közgyűlést, amelyre a részvénye
sekhez a következő meghívót bocsátottak ki:

»Meghívás a Selmeci Takarékpénztár Rész
vénytársaság 1905. évi május hó 8-án d. u. 3 
órakor az intézet helyiségében tartandó rendkí
vüli közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. A közgyűlési 
elnök és jegyző, valamint, a közgyűlési jegyzőkönyv 
hitelesítésére kiküldendő kél részvényes válasz
tása. 2. A meghatalmazások megvizsgálásáról szóló 
bizottsági jelentés. (A meghatalmazások a köz
gyűlés napján d. e. 11 óráig a takarékpénztár hi
vatalos helyiségében benyújtandók). 3. Az igazga
tóság jelentésében foglalt indítványok és ajánlatok 
tárgyalása. Selmecbányán, 1905. április 26-án. 
Az igazgatóság.#

— A Rózsa-utca rendezése. Nagy nehezen 
végre mégis testet ölt az ige s a jövő héten, 
hacsak közbe nem jön megint valami akadály, 
hozzákezdenek a Rózsa-utca szabályozási mun
kálataihoz.

Főiskolai hallgatók tanulm ányútja.
A főiskolai hallgatók szokásos tavaszi tanulmány
úinkra tegnap indultak ol és pedig az erdész 
hallgatók Téglás Károly tanár vezetése alatt a
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besztercebányai erdőigazgatóság kerületében vég
zik tanulmányaikat, a bányász hallgatók Réz Géza 
h. főiskolai tanár vezetése alatt e hó 25-én utaztak 
el Diósgyőrre és vidékére. A tanulmányutak nyolc 
napig tartanak.

— Tanoncokat keresnek. Az lTj Antalvölgyi 
(Gümörmegyei) egyesült magyar honi üveggyár 
részvény társaság 10—15 tanoncol keres négy évi 
tanidőre. A tanoncok teljes ellátást, ruházatot és 
az utolsó évben egy kis zsebpénzt kapnak s a 
tanidő alatt szakképzett mesterektől, üveg fuvást, 
üveg csiszolást, — lakatos, — festő, — és üveg 
vésnökséget tanulhatnak. — Felvétel céljából je
lentkezni lehet a Selmec- és bélabányai iparosok 
hitelszövetkezete elnökségénél.

— Diákkongresszus. Az országos diákkon
gresszust a folyó évben Debrecenben tartják meg 
május hó 7-én'és 8-án. A kongresszuson képvi
selve lesz a bányászati és erdészeti főiskola 
ifjúsága.

— Pénzintézeti közgyűlés. A kereskedelmi j 
és hitelintézet ma délután 2 órakor rendkívüli 
közgyűlést tart alapszabályai megváltoztatása tár
gyában.

— Tűzoltók ünnepe. Május hó 4-én a tűz
oltók védőszentjének, Flórián vértanúnak név
ünnepén a Selmecbányái Önkéntes Tűzoltó egye
sület ünnepet tart. Délelőtt 9 órakor ünnepélyes 
istentisztelet lesz a róm. kath. plébánia templom
ban, melyen az egyesület tagjai testületileg, zászló 
alatt vesznek részt. Este társasvacsorát rendeznek ! 
a Hoschek-féle vendéglőben.

— Egy akna beomlása. Husvét vasárnap- j 
jára virradólag a Geramb J. József bányaegylet | 
tulajdonát képező Szent János-akna, mely a Banka 
felé vezető úttól balra fekszik, beomlott. A telep
ről a mull héten hurcolkodnit ki az otl lakó őr
s így az akna beomlása emberéletben nem okozott 
kárt, de a mélybe zuhant az akna fölött levő 
épületnek egy része s a még olt volt gép alkat
részek. Az akna különben már rég idők óta nincs i 
üzemben. A rendőrség elrendelte az aknának körül
kerítését, mivel a nyílt mezőn lévén könnyen be- ! 
zuhanhat oda ember, állat egyaránt.

— Halálozás. Ballon Istvánná szül. I-Iuszágh 
Mária, Ballon István bélabányai rendőrbizlosnak 
neje e hó 25-én hosszas, kínos szenvedés után 
Bélabányán meghalt. A derék fiatal asszony kora 
elhunyta általános részvétet keltett s temetésén j 
részt vett az egész Bélabánya és igen sokan a j 
belvárosból. Testületileg voltak jelen a bélabányai 1 
önkéntes tűzoltó-egylet, a Selmecbányái önkéntes 
tűzoltó-egylet, a rendőrség tisztikara. Az elhunyt 
fiatal asszonyt férjén s két gyermekén kívül ki
terjedt nagy rokonság gyászolja.

— Adófizetők figyelmébe. A városi adó
hivatal fölhívja az adózó közönség figyelmét arra, 
hogy a folyó évi II. negyedre esedékes adók s 
más városi tartozások május hó lö-ig befizetendők 
a városi adóhivatalnál.

— Kivándorlás. A múlt hóban csökkent a 
kivándorlók száma csak egy útlevelet állított ki 
a kapitányi hivatal és pedig Breznyánszky János 
stelTultói lakosnak.

— Felszabadultak. A múlt hónapban fel
szabadult Pantik János Yelics György mézeska- 
lácsosnál, Treiler János Nics István szobafestő
nél és Janusek János Oszvaldt Gusztáv pékmes
ternél.

— Változások az iparban. A folyó év 
április havában a következő iparigazolványokat 
és iparengedélyeket állította ki a elsőfokú ipar
hatóság. Ivalischek Jánosnak asztalos mesterségre, 
Sümegh Jánosnak fehérnemű és varró intézetre, 
Slrausz Sándornak bádogos mesterségre, Boleman 
Edének épitőmeslerségre Weisz Adolfnak munkás 
ing és fehérnemű gyárra, Plathy Antalnak vas és 
nürnbergi áru,- és Óvári Kálmánnak vegyes ke
reskedésre.

Dr. Martos Sándor ügyvéd lakását má
jus hó 1-től Kossuth Lajos-tér 9. számú házba 
(Wankovits-féle ház J. emelet) telte át.

— Cipész és szabóipari tanfolyamok. A 
kereskedelmi ügyi m. kir. miniszter a folyó évben 
újabb cipész és szabóipari tanfolyamokat óhajt, 
szerveztetni s ezért felhívja az egyes városok 
iparosait, hogy a tanfolyamokon részt vegyenek.
A tanfolyamok hallgatói lehetnek önálló mesterek 
és segédek. Beiratkozhatni folyó évi május hó 
8-áig a Selmec- és bélabányai iparosok hitelszö
vetkezete elnökségénél.

— Talált tárgy. E hó 27-én a Deák Ferenc 
utcában egy kulcs találtatott; átvehető a rendőr
ségnél.

— Kiss szerencséje Nagyi A inagv. kir. 
osztálysorsjátók keddi befejező húzásán a 600,000 
koronás jutalmat és az 5U00 koronás főnyereményt 
a 82621 számú 4, 4-ben eladott sorsjegygyei ismét 
a hírneves Kiss Károly és társa bankháza Bpest 
VII., Erzsébet-körut 19 szerencsés vevői nyerték, 
hol immár harmadszor nyerték meg a 600.000 
koronás jutalom nyereményt.

"n y íl t -tér .
8 rovat alatt közlőitekért nőin felelős a szerk.

Nem kis álmélkodással olvastuk a Selmec
bányái Híradó április 23-ki számában megjeleni 
nyilt-tért, amelyben Szél Leó úr segédei a nevük 
alatt a Selmecbányái Híradó április 16-ki számá
ban megjelent nyilatkozatot semmisnek nyilvá
nítják és kijelentik nagy hegyesen, hogy annak 
szerzőjét nem kutatják.

Szél Leó segédeinek eme nagylelkű és nem 
minden érdeknélküli elnézése ellenére is, a szer
kesztő * alatt a lap reputaliójának érdekében ki

jelenti, hogy az említett nyilatkozat szóró l-szóra  
úgy került bele a lapba, amint azt D r. Szél 
L ászló , a  Szél L eó  ú r  édes a ty ja , Selm ec- 
D él a h á n y  a  t. h . sz. M r. vá ro so k  t is z t i  f ő 
ügyésze  a  k ia d ó h iv a ta ln a k  á ta d ta . Éhez 
az eljáráshoz commentárt fűzni teljesen felesleges! 
A patria poteslas senkinek sem nyújt ahoz jogot, 
hogy fiának ügyéből kifolyólag nem a maga, ha
nem a más nevében nyilatkozatokat tegyen közzé.

Nem hisszük, hogy valaha ehez hasonló eset 
fordúlt volna elő lovagias ügyek elintézésénél.

Mielőtt az említett nyilatkozatra röviden 
felelnénk kijelentjük, hogy sem a múltkori, sem 
a mostani nyilatkozatunknál nem vezérelt ben
nünket a polemizálás vágya; hanem az előbbinél 
tisztán az ösztökélt az ügyre vonatkozó iratok 
leküzdésére, hogy felünknek kélségtelenbizonyítékot 
szolgáltassunk kezébe magatartásunk helyességéi 
illetőleg; a mostani nyilatkozatunk közzétételére I 
pedig pusztán az vezetett, hogy Szél Leó úr se
gédeinek a mi bőrünk rovására írt furcsa követ- 
keztetéseil a közönség előtt a helyes világításban ; 
tüntessük föl.

A segéd urak bennünket a jó Ízlésre és i 
nohlesse oblige-re lanílgaltak, holott ők maguk 
levelük folyamán gúnyolódásukkal s az általuk : 
igen sokat hangoztatott komolysággal össze sem- i 
miképpen sem egyeztethető Írási modorral épen i 
a fent említett két dolog ellen vétettek vissza- | 
tetszést keltő módon. Tehát ezekre az Ízlésesnek 
semmiképen sem nevezhető gúnyolódásokra, amely 
vásári publikum előtt talán még hatást is keltene, 
hasonló módon nem felelünk, hanem szigorúan 
az ügy lényegéhez tartjuk magunkat.

Azok az érvek, hogy Dr. Ungár Kálmánnak 
a katonai becsületbiróságnúl még elintézetlen ügye 
van (már azóta régen felmentették), meg az, hogy 
a járásbíróság 14 napi fogházra ítélte (erről is 
sokkal hamarább értesüllek, mint felük ügyének 
állásáról; különben azóta a kir. törvényszék fel 
is mentette) a fegyveres elégtételadásra semmi
képen sem folyhattak be gátlólag. Mi, amint a Szél 
úr előbbi segédei és közöttünk létrejött 1905. 
március 28-án írásba foglalt megállapodás mulatja, 
meg azután Szél úr utóbbi segédeihez írt leve
lünkben is többször hangsúlyoztuk nem lovagias 
csupán fegyveres elégtételt követeltünk; ennek 
megtagadását Szél Leó utóbbi segédei által felhozott 
érvek semmiképen sem indokolhatják.

Aki sért, pláne letlleg, annak fegyveres elég
tételt minden körülmények közölt halogatás nélkül 
kell adnia, ha a sértett ezt kö ve te li!  A fegyveres 
elégtételadás idejét Szél Leó úr előbbi segédeivel 
együttesen március 29-ére megállapítottuk. Szél 
Leó úr mindent elfogadott, hiszen Szél Leó mos
tani segédei utolsó nyilatkozatukban, (Selm. Hir. 
április 23-iki száma 7. lapjának 3 hasábján) melyből 
különben a nem csekély fontosságú keltet isi, ki
felejtették, maguk is azt mondják, hogy Szél Leó 
úr mindent hajlandó volt elfogadni, de ők nem

I “
! engedték, mert a feltételeket nem tartották a 
| sértés mérvének megfelelőknek.

Ez a megállapodás minden körülmények 
között kötelezte Szél Leó urat s azok után, hogy 
Szél Leó úr már kétszer indokolatlanul elhalasz
totta az elégtételadás idejét, már jogosítva voltunk 
arra, hogy felünk részéről az ügyet befejezettnek 
tekintsük. Tehát a harmadik terminus már ré
szünkről nagy engedékenység volt. A harmadik 
terminusnak a megállapítása tehát csakugyan 
önkényes volt, de a h a r m a d ik é ! Ezt is 
csak azért tettük, hogy lássuk hát, vájjon Szél 
Leó úr hajlandó-e csakugyan elégtételt adni, 
vagy huzavonával kibújásra törekszik? Az két
ségtelen 'és elvitázni semmiféle csűrés-csavarással 
nem lehet, hogy Szél Leó úr az előbbi segédei 
és általa elfogadott megállapodást be nem tartotta, 
s fegyveres elégtételt adni meg nem jelent. Tehát 
a segéd urak nyilatkozatuk utolsó részében 
felhozott önmentegetőzése nem állja meg a helyéi, 
s csak a mi malmunkra hajtja a vizet; mert ezek 
a megokolások, hogy felük végzetes tévedés áldo
zata lett volna, továbbá a philanlropikus szem
pontok bár mennyire szépek és nemesek ugyan, de 
arra mégsem használhatók, hogy valaki ezekkel 
takargassa felének remegését.

Aki a fegyveres elégtételadástól fázik, az 
ne akarjon párbajozni!!!

Könnyű azzal dobálózni, hogy a sértés mér
vének és a társadalom által sanctionált szabályok
nak a feltételek nem felelnek meg, de méltózlassék 
csak elolvasni a jóformán egyetlen és mindenütt 
elfogadott Clair-codexnek 220—224. §§-t, azokból 
majd kitetszik, hogy ez igenis egy cseppet sem 
volt kivételes párbaj, sőt a feltételek a sértés 
mérvéhez képest még a philanlropikus szempon
tok tekintetbe vételével leltek megállapítva.

Ezek után alig van mondani valónk, csak 
az, hogy igenis ebből a levélből minden kétséget 
kizárólag gondolatolvasás nélkül is még jobban 
kitetszik nyíltan az, hogy Szél Leó úr az egész 
hozavonával és újabb segédeinek ab ovo tárgyalni 
igyekvésével nem akart egyebet, mint hogy a már 
általa elfogadott párbaj feltételeket megmásítsa, 
esetleg egy öt mint sértőt végképen meg nem 
illető reá nézve kedvezőbbet csikarjon ki; az 
pedig a kibújással egyértelmű.

Ez a tény jogot adott nekünk arra, hogy 
úgy '-V.okedj-'nk, amint cselekedtünk.

Ezek mán nyugodtan nézünk a közönség 
Ítéletének elébe, s hisszük, hogy Szél Leó ural, 
az est homályában, hölgyek jelenlétében, kilesett 
helyzetben elkövetett tettleges sértése s az ebből 
kifolyó lovagias ügyben tanúsított magaviseleté 
után senki sem fogja a lovagias férfi eszmény
képének tartani.

Egyúttal ezen az úton kérdezzük az urakat, 
hogy Szél Leó úrnak (aki kijelentéseik szerint nem 
párbajozni akart Selmecre jönni) nálunk levő 
párbajpisztolyait kinek a címére adjuk föl?

Végül még kijelentjük azt, hogy ha Szél Leó 
segédeinek ez a nyilatkozata is tudtukon kívül 
kerüli volna bele a Selmecbányái Híradóba, egy 
harmadik nyilatkozatról már nem vagyunk haj
landók tudomást venni.

Selmecbányán, 1905. április hó 24-én.
Tassonyi Ernő.
Gumán Aladár,

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazon rokonaim, szerelve tisztelt 

elüljáróim, tisztviselő társaim, jó akaratú barátaim 
és ismerőseim, a Selmecbányái és a bélabányai 
ünk. tűzoltó egylet tagjai, kik feledhetetlen drága 
hitvesem gyászos elhúnyta alkalmából a véglisz- 
tességen való szives megjelenésük — és kegyes 
részvétükkel engem kedves árváimmal megvigasz
talni, bánatos szivünk tenger fájdalmát pedig sze
retet sugalta szavaikkal enyhíteni iparkodtak, 
mélyen érzett hálás köszönetemet.

Bélabányán, 1905. április 28.
Itsa lÜ o n  Uh ! v á l l .

1905. április 30.
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selmec- és bélabánya  sz. k ir . varos

HIVATALOS közlem ényei.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. övi ápri lis hó 22-től április 29-ig.

Születés.
Vitopal János, Kicsiny Ilona liu Selmecbánya 
Csundorli k József, Kohári Antónia fin Selmecbánya 
jleusl György, Daubner Mária 
Zsidók Forenc, Helfer Anna „ ,.

__ Nenbauer Mária leány Selmecbánya 
Horinszki Gyula, Kropics Magdolna „
Klemp Jaroslav, Balita Jozefa flu Selmscbánya 
Daubner Anorás Kmetik Antónia íiu 
Frank Mihály, Gröhner Mária fin Hodrusbánya 
Minka József Lopták Mária fiú Steffultó 
ilurgáes Károly Muska Anua leány Steffultó 

Beraronek Mária fiú „

Házasság.
Mayer Frigyes Oszvald Katalin Selmecbánya 
Kuchar Samu Kopasz Szidónia Hodrusbánya

Halálozás.

llofszki Olga !) napos gyengeség 
Oravecz György 48 éves tiidőlob 
Svarcz János 49 éves tüdőgyulladás 
Szliaceki János 43 éves 
özv. Szolesan Ferencnó 65 éves szívbaj 
Prokein Cecília G hónapos bronhitis 
Sztanck Antónia 14 napos gyengeség 
Uram Verőn 15 hónapos tüdőgümőkór 
Sült/. Jozefa 4 éves tiidőgümőkór 
Gresnor Ferenc 3 éves angolkór 
Süt Pálnó 29 éves tüdőgümókór 
Skarba Klára 9 hónapos tiidőlob

3246. szám. 
vt. 1905.

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

ezennel közhírré teszi, hogy a váróé tulajdonát 
képező, »Szlavicska« nevő drienovai rét, mely a 
kataszterben 2113., 2114,, 2115., 2116., hr. szám 
alatt van bejegyezve, s összesen 11 hold, 22 Lj-öl 
kiterjedésű, a folyó évi május hő 3-án délelőtt 
10 órakor, a városház tanácstermében tartandó 
árverés útján 6 évre a legtöbbet ígérőnek bérbe- 
adatik, esetleg pedig örök áron el is adatik.

Kikiáltási ár a bérbeadásra nézve évi 220 
(kétszázhúsz) korona bér: az eladásra nézve 4400 
(négyezernégyszáz) korona ár.

Az árverezni szándékozók felhivatnak, hogy 
a fennjelzell időben a városház tanácstermében 
jelenjenek meg.

Selmecbányán. 1905. április 25.
Szitnyai József,

kir. tanácsos, v. polgármester.

ifflfS. április BO. ___ _

3148. sz. 1905.
Hirdetmény.

Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezéséhez 
képest közhírré teszem, hogy a városi törvényha
tósági bizottság 1905. évi április hó 12-ik napján 
tartott közgyűlésében 129. közgy. sz. a. az alábbi 
közérdekű határozatot hozta:

A város tanácsának előterjesztése a buda
pesti egyetemi mensa akademica támogatása tár
gyában.

A törvényhatósági bizottsági közgyűlés a 
gazdasági szakbizottság s a tanács előterjesztése 
alapján kimondja, hogy tekintettel a budapesti 
egyetemi mensa akademica nemes céljaira, neve- 

í zelt egyesületnek évi 50 korona segélyt engedé
lyez s a további intézkedések megléteiére a város 
tanácsát utasítja.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a, illetőleg az 1886. XXII. t.-c. 9. §-a értelmé
ben az ellen kihirdetése napjától számított 15 
nap alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó

bármely polgár és azok, kik a városban vagy ha
tárban (külutcában) ingatlan vagyonnal bírnak 
— a v. polgármesterhez benyújtandó felebbezéssel 
élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván. kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető táblára 1905. évi april hó 20-ik napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1905. évi april hó 20. napján.
Szitnyai József, 

kir. tanácsos, polgármester.

Hirdetmény.
Selmec-Bélabánya törvényhatósági jogú sz. 

kir. város központi választmánya az ezen város 
országgyűlési képviselő választó kerületében a 
jövő évre szavazattal biró választók ideiglenes 
névjegyzéket az 1899. XV t.-c. 145. §-a értelmé
ben folyó évi április hó 15-én tartott ülésében az 
1874. XXXUI. t.-c. 41. §-a rendelkezéséhez képest ' 
összeállítván, a városrészenként betűrendben össze- 

í állított névjegyzékek a kihagyottak névjegyzéké- i 
j vei együtt folyó évi május hó 5-ikélől ,25-ikéig j 

közszemlére kilététnek és pedig
1. a választó kerület összes választóinak | 

ideiglenes névjegyzéke a kihagyottak névjegyzé- j 
kével együtt Selmecbányán a városi főjegyző hi- j 
vatalos helyiségében (Városház II. em. 10. ajtó); !

2. a bélabányai, hodrusbányai, sleffultói, j 
rovnai, (felső-fuchslochi) és bankai választók ideig- j 
lenes névjegyzéke pedig a kihagyottak névjegyzé
kével együtt az illető külső városrészek rendőr
biztosainak hivatalos helyiségében.

E névjegyzékeket valamint a beadott felszó
lalásokat'a kitűzött napokon reggeli 8 órától déli 
12 óráig egy hatósági közeg jelenlétében mindenki 
megtekintheti és délutáni 2 órától 6 óráig lemá
solhatja (1874 XXXIII. t.-c. 43. §-a.).

A névjegyzék ellen saját személyét illetőleg 
bárki felszólalhat.

Ezen kívül mindenkinek jogában áll azon j 
választó kerületben, melyhez tartozó valamely 
község névjegyzékébe felvétetett, bármely jogtalan 
felvétel, vagy kihágás miatt a névjegyzék ellen 
felszólalni.

A felszólalások Írásban adandók be és egy 
beadványhoz több egyénre vonatkozó felszólalás 
is foglalható.

A felszólalónak kívánságára beadványáról 
téritvény adandó.

A felszólalások és az azokra tett észrevételek 
a központi választmányhoz inlézendők és a szük
séges okiratokkal felszerelve a városi polgármes
terhez nyújtandók be (1874. XXXIII. t.-c. 4 4 -  
46. §-a).

A központi választmánynak a felszólalásokra j 
vonatkozó határozatai folyó évi julius hó 20-ától 
július 30-áig fognak közszemlére kitétetni.

Minden határozat
a) mellyel valamely felszólalás elutasílta- 

tott, vagy
b) valamely név kitörlése elrendeltetett, vagy
c) a mely oly felszólalás felett hozatott, 

melyre észrevétel adatott be, annak fog kézbesit- 
tetni, kinek választói jogára a határozat vonat
kozik (1899. XV. t.-c. 148. §-a).

Azok, kiknek felszólalása vagy észrevétele 
felett a központi választmány határozatot hozott, 
annak közszemlére történt kitételét követő 10 nap 
alatt, — azok pedig, kiknek a 148. §-ban előso
rolt határozatok kézbesítettek, a kézbesítéstől szá
mított 10 nap alatt a kir. kúriához intézett feleb- 
bezésüket a központi választmány elnökéhez 
nyujhatják be. A felebbezés Írásban nyújtandó be 
s ahhoz uj bizonyítékok is mellékelhelők. (1874. 
XXXIII. t.-c. 50. §.)

Fentiek értelmében ismételten is íigyelmez- j 
tetnek a választók, hogy a törvény idézeti szaka- | 
szai és a 151. és 152. §. a következő határidőket j 
rendeli betartatni:

§  K 1. M |  C |  A i\T Y A I H l  R A D 0

A névjegyzék kiigazítása iránti kérvények 
(felszólalások) minden évben május hó 6-től 15-ig 
adhatók be, az ezekre tett észrevételek pedig 
május hó 16-tól 25-ig fogadtatnak el; a felszóla
lások és észrevételek felett a központi választmány 
július hó 1—20-ig határoz s a hozott központi 
választmányi határozatok július hó 20—30-ig té- 
tettnek ki közszemlére.

Selmecbányán, a központi választmánynak 
1905. április hó -én tartott üléséből.

Szitnyai József, Sztancsay Miklós,
központi választmányi elnök mint közp. választat jegyző.

H l R D E T É S E K.

Az Ocsovszky-utca 2 6 1 . számú házban 
egy nagyobb lakás, mely áll 4 szoba, 
előszoba, konyha, élés- és fakamrából, 

augusztus i-től kiadó. 
Bővebbet ÖZV. ECKERTNÉNÁL. 

Ocsovszky-utca 2 6 1 . szám.

MÁRKUS M,
.. C U K R Á S Z A T A  ..

S E L M E C B Á N Y Á N
DEÁK FERENC-UTCA 7/1., SAIÁT HÁZ 

( A L A P I T T A T O T T  1830.)

Értesíti a nagyérdemű közönségei, hogy 
mai naptól kezdve naponta frissen ké
szült sokféle fa g y la l t ,  jegeskávé  és 
jeg e s-c su ko lá d é  p a r fa i t ,  cvem e

kapható.

M E G H Í V Á S

1905. ÉVI MÁJUS HÓ 8-ÁN D. U. 3 ÓRAKOR 

.. AZ INTÉZET HELYISÉGÉBEN TARTANDÓ ..

TÁRGYSOROZAT:
1. A közgyűlési elnök és jegyző, valamint a 

közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldendő 
két részvényes választása.

2. A meghatalmazások megvizsgálásáról szóló 
bizottsági jelentés*

3. Az igazgatóság jelentésében foglalt indít
ványok és ajánlatok tárgyalása.

Selmecbányán, 1905. április 26-án.
A z ig a z g a t á s i ig .

* A meghatalmazások a közgyűlés napján d. e. 11 
éráig a takarék pénztár hivatalos helyiségében benyújtandók.

Szélhajtó- -----------
Görcscsillapitó

Hódepe-csöppek.
Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer 

Egy üveg á ra  1 kor. Két üvegnél kevesebbet 
(2 50 K utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: J B i t t n e x *  G y u l a  gyógy
szertárában Gloggnitz (Alsó-Ausztria.)
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NAGY!
Ki még eddig soha szerencsekisérletet nem 
tett az osztálysorsjátékban, vegyen egy 
szerencsesorsjegyet KISS bankházában, 

mert

K ISS szerencséje NAGY!
Kinek még eddig a/, oszlálysorsjátékban 
e r e d m é n y e  nem volt, legyen kísérletet 
KISS bankházában, mert

K ISS szerencséje NAGY!
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban 

nagyobb nyereményeket 
KISS bankházában.

Az eddigi húzásoknál 
szerencsénk volt már 

Háromszor a ju ta lm at

6 0 0 .0 0 0 »  1.800.000
és egy nagy nyereményt

400.000 tuniit 400.0002 , m o ö ű
koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszük a 
legnagyobb budapesti hírlapokban a nálunk 
nyert sorsjegyek jegyzékét úgy, hogy min
denki meggyőződhetik, miszerint t. vevő
inknek különösen kedvez a szerencse.

Kiliiizott n yerem én yei azonnal l i S z e t t e M .
Kísérelje meg szerencséjét KISS bank

házában, mert

K ISS szerencséje NAGY!
A XVI. sorsjáték I-sö osztályának 
húzása május 2 5  és 2 6  -án lesz.

Az /. osztályú sorsjegyek árai:
Egy nyolcad 1K 50 f j Egy fél . . .  . 6 K 
Egy negyed 3 K — f | Egy egész... 12 K

Kiss Károly és Tsa
a magy. kir. szab. osztály- 
sorsjáték föelárusitó helye

Bu da pe s t ,  V I I .  E r z s é b e t - k ö r ú t  19 .
KISS-féle sorsjegyek kaphatók 

G eiger M á rk  és K r a u s t V , C y. 

u ra k n á l S e lm eczbányán.

U . 1 1 L . J !

COOK & JOHNSON
A jelenkor legjob b  és legbiztosabb sz er e , nagyszerű  h a tá ssa l és 
azonnal csillap ítja  a fá jd alm at. Kapható Osztrák-Mavyar monar
chia minden ryépyszertáraiban, - 1 drb. borítékban *.0 tú lér, u darab
kartonban 1 k orona, pöstai küldés esetén lillérrel több. -  Főraktár 
V wvaroraay r ,u tr< . Török J ó z se f  szertara Budapest, VI., Király*
utca  12. • Ai-iponti raktár MagyaiurMag-Aiisitna m i m :  „A sz a m a r i

tánushoz". Grác.

Egy teljes színházi fölszerelés igen 
jutányos áron eladó, amely áll, egy 

láda diszlet, ruhatár és könyvtárból. 
Értekezhetni B A C H M A N N  N Á N D O R

úrnál az udvarban 
Erzsébet-uíca 77. szám.

-94- i Legjobb szépítöszer!1 -»< - 
Hölgyek részére nélkülözhetetlen!

A női szépség?
|  elérésére, tökéletesé jj 
§ tésóre és fentartására |
p legkitűnőbb és legbiztosabb a I  
I  vegytiszta, sem higanyt, sem ól- |  
|  mot nem tartalmazó, teljesen ár- g 
“ talmatlan, min.len gyógyszertár- 
g bán, drogériában és illatszerkcres- g 
|  -----  kedésben kapható |

FÖLDES-

Ezen világhirü arckenöes eltávolít 
szeplöt, máj foltot, pattanást, ni Íté
szért es más minden böraajt. sőt 
ráncokat, himlőhelyeket is, az ar
cot fehérré, .simává és üdévé va
rázsolja. — Ara: kis tégely 1 kor, 
nagy 2 kor Margit hölgypor (."-féle 
sz nbeiö 1 20 K. Margit szappan 70 
tili.. Margit fogpép Zahnpasta 1 K.

Margit areviz 1 K.
Postán utánvétellel vagy a pénz elő
zetes beküldése után küldi a kés; itő: 

FÖLDES KILEMEN gyógyszerész, Arad.
Főraktár Selmecbányán : 
Margótsy János 

gyógytárában.

. Csodás gyors és biztos hatású. .
ccr>i0ivnvne0}xr. TÖPV. v é d v e ,

-5-i- Óvakodjunk utánzatoktól!

l l b á s z
azonnal’ ehető vagy főzni való 168, pörkölt bőrű szalonnák 
elsőrendű zsírnak 136, sós fehér vastag 136, vékony Ho 
füstölt vastag 140, vékony 152 debreceni paprikás szalonná 
200. pácolt fogiiagymás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, kanuonádli, oldalas 152 fillér. 
A fonti áruk szállító levele és csomagolása ingyen Elsőrendű 
házi zsir 146 hozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros MO. 
25 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai 
melyek gyakran változók e helyen minden számban K o l. 
b-.bs/, óim alatt találhatók. Szállítja: l U L f ' K i l t  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

használja a régóta bevált és jó izű
„K e ise r-fé leIELL-CAEAM ELL"

cukorkákat
0 7  I ()  közjegyzőileg hitelesített 
'  * okirat eléggé bizonyltja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség’, hurut és elnyálkoso- 

dás ellen
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak, ,három fenyő“ valódi véd- 
jegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér. 

Raktár-
M á r k u s  J V I .

cukrászata S H m e e b i i n y i i  ís 
I>cák-Forenc-ntca 7,/I. saját ház
.. .. A la p l t t c - i t o t  1 8 3 0 ...........

Megbízható l e g j o b b  minőségű 
hírneves -valódi szepességi

lenvászon és 
d a m a s z t á r ú

m i n d e n  n a g y o b b  ü z l e t b e n  
kapható.

A késmárki gyár bejegyzett védjegye:

*00 \ S Z £ P f ^  .  ‘ ‘
K ésm árki gyárts 
mány csak az, mely- 
ezen védjegygyei 

van ellátva.^ r z i p s t ^

H A Z A I  Í P A M !J

FELVÉTETNEK 
E LAP KIADÓ
HIVATALÁBAN.

J L

n j Nincs többé iszákosság!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport.

Kávé, tea, étel vagy szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.

A Oozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról 
mert csodahalása ellenszenvessé teszi az iszákosunk a szeszes italt, A Coza 
oly csendesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető mégcsak nem is sejti 
mi okozta javulását.

Nem régiben egy fiatal asszony nekünk köriilbelói a következőt mesélte: 
„Igen én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és 

hála Isten teljesen segített rajta. Jó férj voh józan állapotban, de sajnos, 
majd mindig részeg volt. Folytonos felelőin, aggodalom és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot 
saját maga ekképen irányítsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét ürömpalo
tává tudja varázsolni ?“

Coza a családok ezreit békitetto ki ismét, sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletem
berek lettek. Temérdek fiatal embert a jó útra, és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Coznpor tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják egy 
próba adagot dij és költségmentesen küld, hogy így bárki is meggyőződ
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan

COZA INSTITUTE (Dpt, 171.), 71, High Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér levelező-lapok 10 fillérre bermentesitendök >

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905
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