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Az expedíciói s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezeló

J o e rg e s  Á g o st ö z v e g y e  é s  fia
céghez inlézendők, hova az összes pénzkilldemények is küldendők

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

Városunk jövője.
M egbízható helyről úgy vagyunk é r

tesülve, hogy a  m agyar korm ány hajlamló 
újból, nagy arányú befektetéssel, fém bányá
szatunkat nem csak fentartani, de a bánya
áldás rem ényében fejleszteni is.

Nem zárkózik  el e célból milliós be
fektetésektő l sem.

Bár m ennyire tudjuk  és valljuk is, 
hogy városunk és közel vidékünk létalapját 
tisztán a fém bányászatnak köszönheti és 
hogy a földalatti kincsek nélkül itt e helyen, 
mely sem term éketlen földjével, seui for
galmi nehézkes fekvésével soha sem lehetett 
volna tényezője annak, hogy itt viruló város 
a laku ljon : mégis most, bányászatunknak sok 
százados m últja után, azt a m eggyőződé
sünket kell vallanunk, hogy a  nemesfém, 
különösen az ezüst bányászat értékben! ha
nyatlásával szemben nem szabad, nem lehet 
e nagy  történelm i múlttal dicsekedhető, a 
m agyar álladalom erősségéhez mindkoron 
bőségesen ragaszkodó várost a hanyatlásnak 
vagy éppen a kérlelhetetlen  enyészet vég
pusztulásának zsákm ányul odadobni, még 
akkor sem, ha a  bányászat Többé direkt 
haszonnal sem járna.

Ez sem nem zetgazdasági, sem politikai,

de főképpen nem m a g y a r  nem zeti á lta lá 
nos irányú Törekvéseinknek érdekében nem 
állhat

E zt a m ár létező, a m agyar álladalom 
igazi kialakulásában a felvidéken nem csak 
számottevő, de nagyon fontos fötényezőt 
hanyatlani, vagy éppen elpusztulni hagyni, 
eltévesztett dolog, sőt mi több megbocsájt- 
hatatlan nem zetpolitikai bűn volna.

Belátta ezt minden eddigi alkotmányos I 
korm ányunk is ; belátja  ezt a most uralm on! 
lévő koalieiós korm ány is.

Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy úgy az előbbi, mint a mostani kor
mány az itteni bányam ivelés fentartására 
és foly tatására éppen ezen indokoknál fogva I 
hajlandó volt a legnagyobb áldozathozásra 
a financiális tiszta haszon kecsegtető rémé- | 
nye nélkül is.

H álás köszönettel vesszük tehát tudó- i 
másul korm ányunk azon jóakaró elhatáro- ! 
zását, hogy egy jövedelmezőbb bányaáldás j 
reményében újabb és nagyobb arányú töke j 
befektetést hajlandó az itteni fémbánya- 
íuívelés intenzivebb folytatására és ezzel ' 
szorongatott városunk .emelésére a nemzet | 
vagyonából s illetve jövedelméből áldozni.

Hiszen ha visszavarázsoljuk a múltak.

a régen múllak emlékét, akkor tudni fogjuk, 
hogy bányászatunk már több Ízben került 
nagyon válságos állapotba és mindig — 
hogy úgy mondjuk — kiheverte a bajt és 
ismét virulásnak. nagy direkt hasznot bajtó
nak indult.

Azt hiszem igy van ez minden nagy 
a rá u y u f cm bán y am i vetéssel.

Igaz ürömmel üdvözöljük ismételten 
tehát' a kormány azon elhatározását, hogy 
bányászatunkat egy nagyobb arányú befek
tetéssel újból felvirágoztatni és ezzel sze
gény városunkat egy jobb jövővel biztosí
tani akarja.

Üdvözöljük G rillu sz  E m il  bányaigaz- 
gatóukat is ez alkal miból, ak inek  szakszerű 
és megokolt előterjesztésének köszönhetjük 
főképpen a kormány ezen újabb elhatáro
zását és áldozatkészségét.

Ha valaki, akkor mi selm ecbányaiak 
k ívánjuk és hőn óhajtjuk, hogy e törekvést 
a legszebb siker koronázza!

Igaz szívből, foliászszetüen kiáltjuk 
h á t: „Szerencse fel! Jó  szerencsé t!u

Ámde az eddigi és ezentuli fejlődés 
em eltyűit és számbavehetö főtényezőit rideg 
és számitó elbírálás alá véve, ki veheti rósz 
néven tőlünk, ak iknek  nemcsak kötelessége, 
hanem —  igenis bevalljuk — érdeke, ön-

A szélaknai csata.
Irta: Kertész Lajos

Emlékezzünk régiekről . . .
Engedjük elvonulni magunk előli a múltai. 

Hadd lássuk s okuljunk, tanuljunk belőle.
Emeljük lel a gyásznak szemfedöjét s im ott 

találjuk a magyar dicsőség babérágát. Olt csillog 
előttünk, óriási diadal koszorúvá növekedik, éke
sítve homlokát névtelen hősöknek.

Szerte a hazában nincs tán egy talpalattnyi 
hely, melyet magyar vér ne áztatott volna.

Nincs tán egy város, egy falu sem, mely 
színhelye ne lett volna egy darab történetnek.

Kis patakok és hatalmas folyók, sziklás he
gyek s az alföld rónái mind-mind tanúi voltak 
véres eseményeknek.

Beláthatatlan temetője egész Magyarország 
a szabadságért hősi halált halt magyaroknak.

Az utókor kegyelete egy-egy emlékoszlopot 
állított ugyan sírjaik felé s mégis hányán nyugod
nak jeltelen sírban.

Emlékezzünk régiekről.
Egy elnyomott, sárba tiport nemzet szabad

ság harcából hadd lássunk egy gigászi küzdelmet.
A hősök példája erősítsen meg minket haza

szeretetünkben. ösztönözzön a haza felvirágozta
tására . . .

A magyar nemzet legfenségesebb, legcsodála
tosabb küzdelme volt az 1848/4-9-iki szabadságharc. ;

Egy elnyomott egy eltiport nemzet harca j 
ezer éves szabadságáért.

Egy örök dal, egy feledhetetlen költemény 1 
volt a harci riadós harci táborba gyűlt a nemzet. !

A munkás szerszámát, a földmivelő ekéjét, | 
az ifjúság könyveit elhagyva, ment a harcba.

Hánynak volt gyenge a karja a kard forga- j 
táshoz, de a szabadság iránti vágy erőt öntött 1 
beléjük.

És vívlak dicső, győzelmes csatákul s 
már-már ugylátszott — megsegíti őket a magyarok 
Istene, mikor az ellenséges osztrák oly segítséget 
kapott az oroszokban, hogy az eddigi győző hát
rálni volt kénytelen.

184-8 végén Windisch tíratz erősen előnyö
méit Pest-felé, úgy hogy Görgey, ki az előnyomu
lást megakadályozni nem volt képes, feldunai se
regével a bányavárosok felé való húzódást hatá
rozta el.

Evégből 16000 ember és 72 ágyúból álló 
seregét négy részre osztva, maga a jobbszárny, kü- 
zéphadosztály és a tartalékkal Rétsúg—Ipolyságon 
ál I.évára vonult illetve a tartalékol Guyon ezredes 
vezénylete alatt Ipolyságon hagyta.

Január 12-én Ilont községnél, 13-án Varsány- 
nái Tolt kisebb harc a magyarok győzelmével.

de mindezek dacára is veszélyezlelve volt Görgey 
serege, mert Simuniel osztrák vezér Eipótyár 
ostromát abbahagyva - -  elébe indult.

így vezette aztán Görgey seregét január 
14-én Bát, Köpatak, Szélaknán ál Selmecbányára.

Görgeynek ugyanis azt volt terve, hogy a 
schvechali vesztett csata után, minden komolyabb 
összeütközést kerülve legénységét lehetőleg 
megpihented, hogy majd alkalmas időben s a fel
vidék stratégiai helyzetét felhasználva — pihent 
harcosokkal ujuit erővel szállhasson majd harcba.

Ezért a hátrálásért gunyollák aztán az osz
trákok a magyar honvédséget, ámbár katonai 
szempontból a legénység pihentetése volt a fődolog.

Selmecbányán pihent a főcsapat, raig utó 
hadát komoly összeütközésre készen állíttatta fel.

Guyon ezredes volt az ulóhad parancsnoka 
s feladata az ellenség előnyomulásának megaka
dályozása volt.

Guyon Pusztelnik ezredesi a hodrusi völgybe 
Schreter őrnagyot pedig egy honvéd zászlóaljai, 
egy üteg tüzérséggel s egy század huszárral a 
szélaknai magaslatokra rendelte.

Az 1849-iki tél a leghidegebb telek egyike 
volt. Csikorgó hidegben, hózivatarban olt éjjelezett 
a honvéd csapat a reichaui tónál harcra készen.

Akik ismerjük a vidék téli időjárását —
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érdeke, hogy Selmecbánya városa, mint a 
felvidék egyik legelőkelőbb, a m agyar nem
zeti érzelem és ku ltú ra  legfontosabb em- 
poriunja fejlődjék és virágozzon: bizonyos 
kéte lkedéssel, nem mondjuk aggályos kodás
sal nézllnk ezen újabb nagy arányú be
fektetés elé.

Hiszen a mai korban és különösen a 
mostani viszonyokat jól szemtigyre véve, 
m ár talán nem csak egyedül a létalapot 
képező őstermelés, tehát nálunk a bányászat 
van hivatva városunkat emelni, hanem abba 
más tényezők is roppant erősen folyhatnak be; 
mint u milyenek a gyári és iparvállalatok, a 
kereskedelem , a k isipar, a forgalmi ténye
zők. u nagyobb központi hivatalok s ezzel 
a lakosság száma stb. emelésének és léte
sítésének megvalósítása.

Régi óhaja e városnak például, hogy 
egy oly közigazgatási — mondjuk — 
m egye, de inkább mondanék „kerület “ 
központjává legyen, m elyben a pénzügy
igazgatóság, a közigazgatási kerü le t főható
sága, a tanfel ügy előség, a  törvényszék stb. 
otthont találjon. Régi óhaja az is, hogy már 
stratégiai szempontból is állandó helyőrsége, 
katonasága legyen.

De roppant kedvező körülm ények k í 
nálkoznak itt a rra  nézve is, — ezt a do
hánygyár, az állam ilag segélyezett cipő- és 
kötőgyár bebizonyíthatja — hogy az állam 
nagyobb gyári és iparvállalatokat létesítsen 
vagy azok létesítését és boldogulását hat
hatósan előmozdítsa.

A bányászaton felül uj eletet is kellene 
ide varázsolni!

Nagyobb cleukebb közforgalmat, kis- 
és gyáripart kell itt terem teni!

Deprim ált csüggedés helyett, különösen 
éltető reményt hozhatna majd a  vasul, mely- 
ly el an agy vi 1 á g t'« >rgal máb a b e lt:kcriil h e tünk ; 
mely nem csak üaram berzencével köt össze 
egy szégyenletes kávém asinának szükvágá- 
nyon hordott ketreceivel, hanem dél-, észak-

szinté borzadva gondolhatunk arra, mii keltett el
szenvedniük fenni, a szél uralta telepen.

De ük mégis kitartottak.
Január 18-án az előőrsük felderítő szolgálat 

közben már észrevették ez ellenség közeledését, 
mely azonban harcot nem kezdett, csupán apró 
előőrsi csatározás volt. mindkét fél részéről csupán 
a járőr tüzelt egymásra eredménytelenül.

Január 19-én nyomult előre az osztrákok ;
serege. . . , . , .

Schreter őrnagy a reichaui-tó feletti magas
latokat tartotta megszállva s különösen ágyúit 
oly fedett s uralgó pontra helyezte, hogy ez a 
nagyobb osztrák sereg sorait megbontotta, majd 
az erős gyalogsági tüzláinadás is visszavonulásra 
kényszeritelte az osztrák csapatokat.

Ez alkalommal történt, hogy egy az osztrák 
részről erőszakkal foganatba vett kémszemle al
kalmából egy fiatal honvéd tüzér — remekül cél
zott ágyú lövéssel ellőtte az ellenséges Berlhold 
gróf osztrák főtiszt fejéi.

Ugyanakkor csapta el az ágyúgolyó egy tölgy 
koronáját is. Ma is meg van e fa a szélaknai tó 
felelt. Társait kivágták már, de ez mint a múlt 
idők néma tanúja áll az ut szélén. Oldalágaiból 
képződött koronája. Kiheverte a sebet, mit rajta 
átütlek s most mintegy nemzet allegóriája áll olt 
rajta egy Mária képpel. Az utas megemeli elölte 
kalapját s a tölgy lombja halkan susog rá.

nyugat és kele t éltető zónáival és az egész 
világ nagy, érlüktető vasizom rendszerével.

Bz kellene nekünk !
Itt segítsen az állam és a kormány j 

jóakarata, áldozatkészsége!!
M indazonáltal az itteni bányam ivelés | 

céljaira szánt nagy arányú újabb befek
tetést örömmel üdvözöljük, annak legjobb 
sikeréhez jó szerencsét és még azt is kíván- j 
juk , hogy legyen fők ppen üdvös ered
ménye az. hogy e röghöz szokott szegény , 
bányásznépünk ne legyen kénytelen a töm 
től csillogó fé i'bányászat, e lhagyásával, a fe
kete szén sötét birodalmába vándorolni és ’ 
ebből a megszokott <Isi fészkéből k iván
dorolni !

Sz.

Vasárnapi levél.
Agyamnak minden sejtje rezdül még, -  nem 

lelkemnek üvegekre soha le nem fejthető, titok
zatos aetheranyaga hullámzik és csapdos ide-oda. 
amikor ezeket a szerény hetüket rovom. Szegény 
szolgáim, kenyérkereső fekete pajtásaim, ti jámbor 
szolgálatra kész belük ma alig tudjátok kö
vetni a rajzó gondolatokat, amelyeket egy gyö
nyörűséges óra felkavart, pedig talán épen ma 
fakadt közöttük olyan is, amelytől megterméke
nyítve, ennek a kis városnak a szellemi élele is, t 
kihajtana egv apró rügyet, egy szerény picike 
virágot.

Vagy egy negyedórával azelőtt, hogy ezt a 
levelemet írom, csendüllek el azok a gyönyörű 
hangok, amelyeket selmeci gyerektorkokból, sel
meci hegedűből, selmeci orgonából csalogatott ki 
egy istenadta müvészlelkü pap. Amikor pedig 
nekünk, sokszor (ushitüeknek. mindig panaszko- 
dóknak már feltárta a magunk képességeit és 
ámulva láttuk vagyis inkább lélekzelet visszafojtva j 
hallgattuk, hogy mit tudunk, mit tudnak véreink, 
ha arra való ember a vezetőnk, akkor ő maga 
kitárta saját tudásának legrejlelebb kincsét és j 
szállt fel az egekhez, lágyan de férfiasán, meste
rien de nem mesterkélten egy könnyet fakasztó ; 
hanghullám, amely megtanított bennünket, hogy í 
miképen csendüljön dalban a Jézus neve, ha le- i 
bontja a fclekezelek embercsinálta válaszlófalait, !

Ha ludnók mit. susognak levelei ?
Maga a szélaknai csata január 21-én folyt 

le. A honvédcsapat még mindig kunt táborozott 
a nagy hidegben, de 21-én reggel Schreter őrnagy 
kissé hátrahuzódott csapatával s előbbi állásában 
előőrsül egyszázadul hagyva, csapata többi részével 
és tüzérségével stratégiailag foutosabb pontot fog
lalt el megszállva a temető és szélaknai tó feletti 1 
északnyugati magaslatokat.

Ekkor az idő is megváltozott. A nagy hideg 
megmaradt ugyan, de a zivatar elállt, sőt délfelé 
a nap is kibújt, hogy tanúja legyen egy elkese
redett küzdelemnek.

Dél felé jelentette az előőrsön levő század, 
hogy az időközben megerősödött osztrák csapat 
a Wisz-féle dandár előnyömül mire az előőrs is 
nehogy hiábavaló küzdelemben tegye tönkre magát 
a főcsapalhpz bevonult.

Schreter zászlóalja a 33-ik nógrádi zászlóalj 
volt, összes legénysége 800 ember, többnyire újon
cok. ezenfelül egv üteg tüzérség s egy huszár- 
század volt.

Ha összevetjük a kél csapat erejét, lehetetlen 
hogy ne bámuljánk honvédetek hősies bátorságán, 
mikor egy zászlóalj harcol egy dandár ellen. Mini
mális számítás szerint is egy honvédre 4—6 
ellenség esik.

enyhiti a körnapi élet tülekedését és hirdeti 
minden emberfiának egyaránt ea evaogéliom ősi. I 
reményfakasztó hatalmát . . .

Nem vagyok zenetudó ember. A zene hallása 
nem kritikát vált ki belőlem, hanem érzelmeket. 
De mert nem gyötör a tudás; mórt beleviszem a 
hallgatásba a primitív ember hangösztönét: lel- 
kémnek minden rezgésével érzem a zene eszmé- 
nyitő, nélkülözhetetlen kulturális becsét. Amikor 
pedig ezt érzem meg, felülkerekedik bennem az 
elbűvölt számitó ész és megnyugodva szövöm to
vább a reflexió szerény gondolatszálait.

Ami zenei felbuzdulásunk már van, azt nem 
szabad többé elveszítenünk. Mintha hajnal hasadna. 
Rajtunk ‘áll, hogy napkelte legyen, rajtunk áll; 
hogy a zene fénye belevilágítson kulturális éle
tünkbe, amely valljuk be, művészeti vonatkozá
saiban igeri-igen szegényes, pedig vagy 2000 ifju- 
lélek formálódik ki állandóan városunk falai között.

Megbecsülhetetlen szerencsés véletlennek 
tartom, hogy a körülmények kedvező alakulása 
folytán Kresz Géza járt közöttünk. Soha elfelej
teni nem tudom, hogy mit éreztem én, mit érez
tünk valamennyien, amikor a vigadó szegényes, 
ódon terme megtelt az ö hegedűjének a hangjával. 
Revelació volt és már akkor is megkapott a gon- 
lal, hogy a sorsnak ezt a kedvező fordulását uieg 
kell ragadnunk és módot kell találnunk arra, 
hogy amely igét az ő hegedűje hirdet, hallatni 
kel) városunkban annyiszor, amennyiszer csak az 
ő hajlandósága és atni szerény viszonyaink meg
engedik. De akkor meg elnémította a szavamat 
valami. Azt hiszem, a tépelődés: vájjon vagyunk 
elegen, akik igy gondolkozunk; és látván az ő 
erejét, nem bíztam a magunkéban. Most már 
a magunkét is megismerhettük. Móczik tartotta 
elénk a tükröt, ő mutatta meg. ha volt aki kétel
kedett benne, hogy közöttünk is megvan az anyag, 
amelyből szépet tud faragni az. aki munkájába 
beleviszi a hozzáértésen kívül a művészi ihlelt- 
ségel. — Gimnáziumunk ifjúsága elvilázhalatlau 
sikert aratott. Nagyot a hangversenyteremben és 
még nagyobbal a templomban. Líceumunk, nem 
kételkedem benne — nemes versenyre fog kelni 
és a Decker éveken át tanúsított kitartása nem 
szabad hogy lankadjon a küzdelemben, amelyről 
igazában áll, hogy nincs legyőzött csak győző. 
Nem kételkedem abban sem, hogy a Polgári Dal- 
és Zeneegyesülel. kettőzött erélvlyel fogja hivatá
sát betölteni. Most csak nekünk, nagy közönség
nek. kell megtennünk a kötelességünket. Nekünk

Mikor az ellenség az erdő kanyarulatából a 
tisztásra ért a honvédség iszonyú ágyulüzzet fogadta 
Újabb és újabb osztrák csapatok estek el, anélkül 
hogy az ellen bármi előnyt is tudott volna magának 
kivívni.

Déli tizenkét órakor kezdődött a harc s dél
után még csak az osztrák csapatja roboLolta a 
halált, mig a honvédeknek alig volt pár halottjuk 
és sebesültjük.

Naplementekor Schreter őrnagy sebet kapván 
a harcteret elhagyni kényszerült. Helyette a hős 
Füldváry vette ál' a parancsnokságot — lelkesedve 
buzdítván honvédéit.

Ugyanekkor azonban az ellenfél taktikát 
változtatott olyformán, hogy csapatának kisebb 
részét hagyta meg arcvonal támadásra, nagyobb 
részével pedig a reichenaui tó mellett elhaladva az 
erdőn át a honvédek jobbszárnyába került s ezzel 
a kis honvédcsapat átkarolására készült.

Flödváry felismerve a veszélyt este a temető 
sánca felé húzódott. Itt folyt aztán a legelkese- 
rellebb küzdelem, az arcvonalban fagyott s előre 
törő osztrák csapattal. A körülzárok') csapat ol- 
dallámadása ejtette áldozatul a honvédeket s 
Füldváry, nehogy bekeritessók, honvédéivel az éj 
sötétjébe is folytonosan harcolva. A falun ke
resztül visszavonult — Selmecbánya.

Ha meggondoljuk mily kevesen voltak s mily
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kell felbuzdulnunk, hogy buzdíthassunk, nekünk 
kell érdeklődnünk, ránk vár a feladat, hogy kon
zerváljuk azt, am i művészi tevékenységből már 
megvan, a  fejlődést pedig élÖsegitsiik azzal, 
hogy u hivatásos művészek útjait óvenkinl egyszer- 
kétszer városunk falai közé tereljük. Általuk kis
városunk megküzd hét a szellemi élet megölő be- j 
tűjével: a kicsinyességgel nélkülük elposvá- 
nyodunk! x .

Egy régi bányavidéki poéta.
Gallauner Ferencs.

Gallauner 1799. okt. 28-án jött Könnöcre 
mint az 1. humanior, vagyis szónoklat! osztály 
tanára. 1802. jan. 11-én átvette a II. humanior, 
vagyis költészeti osztály tanítását, mi által u. n- 
senior hum anüatis  lett, s mint ilyen igazgató
helyettes volt. 1800. dec. 3-án, tanerők hiányé- í 
bán, mindákét humanior osztály élére áll s e két 
osztályban egymaga tanit egészen az 1811/2 tan
év végéig. 1809. máj. 24-én. Oszlralicky Jeromos 
igazgató halála után, ideiglenes igazgató is lett s 
e lisztet szept. 5 ig tölti be. 1813. l'ebr. 17-én 
Mészáros Antal igazgató nyugalomba vonul s 
Gallauner megint ideiglenes igazgató lesz. inig 
az 1818. szept. 5-én kelt királyi rendelet rendes 
igazgatóvá nevezi ki. Ö volt az intézet utolsó 
világi igazgatója. Utána Ferencrendi szerzetesek 
következtek, egész 1852.-ig, mikor az 1768-tól 
fennálló iskola megszűnt. Mint igazgató, két éven : 
át. az 1813/4. és 1814/5. évben, a II. humanior . 
osztályt, is tanítja. 1813. márc. 8-án a felsőbb 1 
tan hal óság felhívja, hogy Mészáros Antal volt 
igazgató vádaskodásaival szemben hiteles bizony- ; 
Ságokkal igazolja magát: a mit meg is telt. fin
nek következtében királyi rendelet a városi taná
csot oda utasítja, hogy az egyezkedő Mészárost,

qui stúdium imioeentes pudendi necduin depó- ' 
sueral;* a ki az ártatlanok elvesztésére irányuló ' 
törekvéseivel még most sem hagyott fel, rendre 
utasítsa s tiltsa cl neki a tanügyekbe való min
dennemű beavatkozást.

Munkás éleiét Gallauner 1819. dec, 24-én 
fejezte be s dec. 27-éu temették el a Ferencren- 
diek sírból íjában.

A mint most olvasom-olvasorö könyvéuek 
megfakult lapjait, megelevenedik előttem a régi 
poéta alakja. Elhallgatom a szülök iránt való 
szeretet megnyilatkozását, a vallásos érzések szó

hősiesen küzdöttek egy léi napon ál annyi ellen
séggel. Lehetetlen, hogy meg ne hajtsuk előttük 
elismerésük zászlaját most ezen zászlóalj.

A szélaknai csatában kapta a véikeresztsé- 
get, mig l'ebr. 5-én már a branyiszkói ütközetben , 
dönlőleg hatéit az oltani nagyludat győzelem ki
rí vásában.

Ezen csatában — ha tekintjük az eilenség ; 
felette nagy számát -  szinte csodálkoznunk kell 
azon, miként lehetséges, hogy honvédeink közül 
csak mintegy 40—-45 en estek ni.

Az elismerés Schr-Mor őrnagyot illeti meg. 
ki oly helyei szállt meg csapatával, hóimét ö az 
ellenséget legkönnyebben vehette tűzbe, mig az ' 
Őt nem.

Osztrák részről hogy mennyien estek el, 
határozott számadatot nem találtam, csak meg- j 
jegyzéskép volt az elesett honvédek 4—-n-szörös : 
feltüntet .ve. tehát 160—200-an.

A hegybányai temetőben levő honvéd sir- j 
bán 21-én leküsznek ők. kik a magyar szabad
ságért elestek mig a többiek elszórva hantul tat
lak el.

A csata után egyszerű fakereszl jelölte sír
jukat, ámde az absolulizmus uralma alatt a ke
gyeletnek o csekély jele sem állhatott soká, le
rombolták a keresztel s feldúlták í» sirt.

(fsak a szembe lóduló küny adhatott kife-

zatát. .Megüti fülemet egv-egy bányászaccord. Lá
tom a meleg szivü tudóst, a ki Az én kívánsá
gom cimü költeményében azt mondja, hogy nem 
sóvárog gazdagság, méltóság után, nem akar test
vérei fölé emelkedni, a hatalmasak kegyében süt- 
körészni, nem eped a szépek kegyéért; a bölcses
ségnek él, ez teszi boldoggá. W. úrhoz, mikor 
ez nem akarja magát elhatározni, hogy a pesti 
egyetemre menjen, buzdító szavakat intéz, dicsér
vén a tudományok szépségét. A múzsa és költő 
cimü versben igv szól a

M úzsa:
Kívánságom rövid, de jó,
S bizony szivemből származó:
Nem gazdagság, nem hosszu élet.
Csak szivnyugalmal adjon a sors néked!

K(iltÖ\
Miért nem kívánsz énnekem 
Gazdagságot, jó szellemem ?
A gazdagság, a hosszu élet,
Nem béke. boldogság a földi lénynek ?

Múzsa :
Nem! Gazdag minden gaz lohol,
Hosszan állat is élegei 
A s z ív  nyugalma ékesít csuk bölcseket.

M. úrhoz cimü versében M. ezredest üd
vözli 65-ik születése napján. Dicséri régi hős 
telteit, ki

Már ifjan hős volt, elvérezni kész,
Elesni a becsület mezején 
A szeretet honért.

Most a jótéteményekben nagy szelídséggel 
a sziveket hódítja meg.

Lykoris Italaidra irt. dalában egy ifjú 
menyasszony halálát siratja s vigasztalja barátját, 
a bánatos vőlegényt.

Jdvlleket ir Gessner modorában a falusi élet 
boldogságáról, ártatlan örömeiről, szembe állítva 
ez egyszerű természetességet a városi mesterkélt 
elfajult élettel. (.4 falusi étel.) Egy mezei képet 
fest, hol pásztorlánykák részt vesznek társuk örö
mében. midőn ez mátkája nevenapját ünnepli.

r/olnt William  cimü kis küllői elbeszélésé
ből is idyllikus naiv lelke tűnik ki.

ttubszotgalánnnt hordott William,
Egy érdemes brill. Ámde jó ura,
Jámbor muzulmán visszaadta, mit 
A vélctlenség tőle elrabolt, 
hőikébe már ölelte hű nejét 
Ks gyermekét, s előre éivezé 
Az örömet, a mi övéinek
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jezést azon néma fájdalomnak, melyet e feldúlt 
sirhalom láttára izzad a honfi szív* írja egy volt 
48-as honvéd.

Pusztán állt soká a sir, majd később is — 
csak a többinél nagyobb sirdomh jelezte azon 
helyet, hol szabadságharcosaink csontjai porla- 
doznak

Az alkotmány visszanyerésekor pendít letett 
meg községünk értelmisége közt azon eszme, hogy 
a szabadságharc dicső harcosainak sírja felé em
lékoszlop álliltassék.

A Báró Mednyánszky János elnöklete alatt 
e célra alakult, bizottság, bányahivalali tisztikar 
a község értelmisége ■ az. akadémiai ifjúság rész
vételével gyűjtési indított melynek eredményekéi) 
1911 kor. 89 fill. jelt össze.

Ebből állíttatott lel az emlékoszlop s ünne
pélyes leleplezése 1870 október 30-án történt 
meg.

Olt áll az emlékoszlop porladó csontjaik 
felelt. Olt lobog sírjuk felett a koszorúk nem
zeti szinti szalagja. Váljon meghallották <■ dicsőítő 
szózatunkat ............

60 év előtt az esthomályban még fegyver
ropogás. ágyudörgés reszkellelle meg a temetőt. 
Piros volt a tó a kiömlő vértől, haldoklók sóha
jai, sebesüllek jajkiállásai töltötték be a levegőt.

Elült a harci zaj. Hó borítja most is a tájt,

Korában nemsokára éri őt.
A tengerpartra ment el ezután 
S elnéző síkján: nem lát-é vájjon 
Hajót, mely gyorsan az övéihez 
Vigye. Ekkor egy sinylő ősz öreg 
Keléje csoszogott, gömyedten a 
Tehertől, melyet ép hátán cipelt 
A haja ősz, hatvány arcán halál,
S búsult vonásain. Bágyadt szeme 
A brittre nézett. Mélyen fölsóhajt.
William, a kinek érzékeny szive 
Érezte a nyomást, kézen fogd,
R megindult hangon szólva kérdező:
Minő sivár sors nehezült reád ?
De alig nézett a szemébe jól,
(Arcát kor, bú úgy cl változtató!/
Nyakába omlott s bódultán kiáll:
Te vggy atyám, kit elvesztettelek,
Midőn hajónk a mélybe sülyedett?
Mily boldog vagyok! Most megmentelek.
Mert most szabad vagyok, s neked adom.
Mit imént nyertem, szabadságomat'
Örömmel hordom érted az igát.
Könnyes szemét az égre szegzí az,
S mélyen sóhajt: öli nem, fiam, hiszen 
Több szükség van reád. Oh engemet 
Hagyj sírba szállani, az óra itt 
Már nemsokára boldog leszek.
Eredj haza hőidhez, siess.
Éretted sírnak nő és gyermekek.
8 indul. De William a törökhöz, mén,
A kinél édes apja rab vala.
Fogadj szolgádul engem. — igy kiált.
Ks tedd szabaddá oh az. öreget!
Atyám ö. Lásd. én ép, erős vagyok.
Nekem sokkal több hasznomat veszed.
Ks Ali bég önző. fukar vala.
Ká állott a cserére szívesen,
S az öreg John, fia kérelmire,
Hajóra szállt, honába utazott.
Hallá a dolgot Ibrahim, ura 
Előbb az ifjúnak s megilletődölt.
Megvásárolta tüstént Alitól,
S övéihez bocsátá a nemest.

Nyugodt lelke ritkán enged erősebb felindu
lásnak. Gondolatok egy sziklavár romjain cimü 
müvét is, melyet K r tanárnak ajánl, az idyllek 
közé sorozta. A múlandóságon mereng benne 
»Még most is, mikor az idő kemény foga félig 
megemésztett, büszkén emelkedik égre hom lokod, 
fenséges rom! Ili volt az ebédlő — palota, o tt a 
várur szobái, amott a fegyverház és a férfiak 
akása; lenn a borospinezék és a börtönök, fenn, 
az őrhelyek. Oh szomorú nyomai a régi nagyság
nak! Ebédlődben mos békák, denevérek, szobáid 
ban csókák, hollók, lakoznak s pinezéd kígyók, 
undok varangyok tanyája. Hol vannak, a kik 
benned laklatiak V Lesül ved tok a feledség porába

ők — |-:)11• 1111• • k mái Ii"Kó;i, ámíodva dicsőség
ről. magyar szabadságról.

A temelő körül otl állanak meg néma tanú
ként a vén tölgy és a fenyőfák.

Tüzeléseién a fenyőnek keresztül zöreg a 
szellő mintha egy mély sóhaj kelne ki a földből. 
. . . . s lágyan zizegik tovább a levelek . . .

Hős honvédek . . . .  pihenjetek . . .

Igen tisztelt ünneplő közönség!
Fakult írásokból - clsárgulL papírról eny- 

nyit tudtam a szélaknai esalára vonatkozólag egy- 
begyüjleni. Igyekeztem lehetőleg mintennek ma
gyarázatát keresni, hogy a mai napon a szélak- 
nai csata (40-ik évfordulója napján — magasztos 
küzdelmüket megismerhessük. Felolvasásom be- 
vezelő részében mondottam: Engedjük m agunk 
előtt elvonulni a múltat. Hadd lássuk s okuljunk 
s tanuljunk belőle.

íme megtanulhatjuk, hogy a hazaszeretet 
megsokszorozza erőnket, lelkesít, dicső teltekre
ösztönöz.

Oh legyen ez vezércsillagunk m indenkor, 
hogy elmondhassuk a költővel.

• Élned kell hazám, vén Phoonix madár!
S elégned olykor újabb szárnyakért,
Milljók ajka vesztedet dörgje bár.
Ne félj. mig magyar magyar szót megért ! !
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még nevűk is eltűnt velők. Ily tartós az emberi 
nagyság! Hol vannak a vig órák. mikor falain 
dűzsűlő cimborák ujjongásától liangozának, ha a 
telt serleg kézről-kézre járt? Vagy mikor ünne
peken lovagok és apródok töltötték meg a baj
vívóiért s megcsendült a kürtök és trombiták 
hangja? Alomként eltűntek a vidám órák! Hány
szor íogadták. porladó rom vendégszerelő falaid 
közé fáradt zarándokot, kinek sebes lábát meg
szórta a vár jámbor asszonya s magát étellel és 
itallal üditetto fel. Hányszor védték szilárd tor
nyaid az ártatlanul üldözöttet, ki menedéket 
segítséget talált lakásaidnál! Puszták most beom
lott csarnokid. Halálos csend ül bennük, melyet 
csak az éhes ragadozó madár kiáltása vagy a 
kigyó sziszegése tör meg néha-néha. Régi fényed 
hogy elveszett! De jaj, háromszoros jaj lakóidnak, 
ha tán azoknak a sorából valók, kik tejedelmük- 
kel dacollak, elrabolták barmát a szegény föld
művesnek, letarolták vetéseit s embert gyilkolni 
oly csekélybe vették, mint ha fegyverükkel egy 
nyulat ejtenek el. Joggal állasz romban, ha urad 
kéjelgő volt s lányokat, asszonyokat erőszakkal 
rabolt, hogy kéjének áldozza fül. Oh ha be
szélhetnének a sötét várbörtönük! Oh ha a 
föld kiizzadhatná a könnyeket, melyeket elrabolt 
arák és hitvesek sírtak! Mely romhalmaz föd tite
ket, oh üdvözöltek, kikel, erényetekhez hűk ma
radván, leöltek itt, vagy bánatból kétségbeesésből 
a mélybe buktatok!? A végítélet borzasztó nap
ján Isten angyalai összegyűjtik földi részetek s 
eltemetett szégyenetekért iszonyú lesz a bosszú. 
Régen szét kellel zúzni téged Isten menykövének, 
büszke fal. vagy földrengésnek elsülyeszteni, ha 
zsarnok lakozott te benned, ki embervért patak
kal ontott, az utast kifosztotta s ott hagyta el
rothadni börtönében. Az ég tüzének rég meg kel
lett volna emésztenie, ha uraid özvegyeket árvá
kat íosztottak ki, nyomtak el. Mily ordítást hal
lok amonnan a sötét börtönből? Oh úgy vau 
úgy! az elnyomottak hangja. Mint a menydörgés 
robaja Haemus szakadataiban úgy szól az égre 
föl. Oh jaj nektek ti elnyomók! De lérj vissza 
fölhevült képzelmem! Vessünk, barátom, magunkra 
egy tekintetei! Mi is elmúlunk, mint e vár s la
kói. Boldogok, ha öregségünket erényesség jel
lemzi.*

Legerősebb talán az Egy erkölcsi töredék 
cimü. »Mily gyakran lakik az erény szalmakuny
hóban, a bűn meg márvány palotában! Selyem, 
arany mögött gyakran gazember rejtőzik s az 
erényes nyomorult zubbonyban jár. Oh világ, gya
korta mily balul ítélsz te! A külsőt nézed s sze
medet az arany elvakitja s erényt találsz a bo
londoknál is.

Nézd, barátom, a büszke lírilon elhajtatva 
az állam kocsiján mily gőgös! Gúnyos tekintet
tel néz le polgártársaira s tiszteletet kivan, mi meg 
nem illeti. Igazságtalan kévéiy, buja, valódi ször
nyeteg, s mégis jobban becsülik vétkeiért, mint 
mást erényeiért. Rabszolga-versek égig emelik, 
íme, itt feszeng, nyakán aranylánca, melyet meg
csalt fejedelmének képe ékesít. A felirat szerint: 
az ország támasza, árvák atyja, az igazságosság 
mintaképe. Pedig nap-nap után megcsalja jó feje
delmét, fondorkodásaival megkárosítja a polgár
társait, elnyomott özvegyeknek, árváknak még 
száraz kenyeret se juttat, igazságtalansága szám
talanokat inegszoritott bilincsekbe juttatott.

Észrevétlenül lopózik végig az utcán a sze
gény, becsületes Medon. Becsületesség homlokán 
Naponta megoszt a derék kévéséből valamit a 
szükölködőkkel. Kunyhója a nyomorultak mene
déke. Hatvan nyárnál többet élt már. Becsüle
tesség kisérte minden léptét. Híven szolgált feje
delmének és hazájának. Tanácsadás volt hivatása. 
De elbukott szegény. Miért? Becsületes volt! Oh 
világ, mily rosszul mennek dolgaid! Gyakran porba 
*iprod az erényest s a véteknek emlékoszlopot

emelsz. Az ember majdnem inegtántorul: érde
mes-e becsületesnek lenni ?«

Elmélkedő, csendes, komoly lelkének van
nak vidám, színes röppentyűi. Egy pár meséjé
ben élesebben vág. így A pirók és fiileviiU/-ben 
azt mondja: A pirók így szólt egyszer a fülemi- 
léhez: »Szépen csendülnek dalaid. De tollad nem 
tetszik, eledeled sem, csak rovarokkal élsz.* Igaz, 

szólt a fülemüle, ez a költők sorsa. Hány 
virtuóz boldog, ha van egy darab kenyere s egy 
ócska kabátja, inig ainagad féle ostoba skárlálban, 
selyemben jár s tekintélye van. A hiéna és a 
halálfő-ben pedig a hiéna felbont egy sirt, re
mélve, hogy a hullán lakomározhatik. De csak 
egy félig elkorhadt koponyái talál. »Kinek a ko
ponyája vagy ? Jó ideje lehetsz a föld alatt.* 
Meglehetősen, - (elolt a koponya, — én a görög 
Sokratesz feje vagyok: »A legbölcsebb emberé, a 
legnagyobb philosophusú? - viszonzá, — és 
nincs benned velő?* Mit csodálkozol, — feleié 
az, — hogy annyi század óta kiszáradt velőm? j 
Hiszen korunk legtöbb nagy szellemének, a ki j 
magát mégis philosophusnak tartja, életében 
sincs.

De epigrammái könnyed csipkedések, vagy 
egy-egy kipattant szellemes gondolat. Ez utób
biak közt az Hlésházjf István grófhoz írottban 
azt mondja: őseid közt sok nagy férfi volt. Sok j 
a szelíd múzsák barátja, sok Marsnak bajnoka i 
Benned egyesül szellemük, mindkettőjüknek hive i 
vagy. Vagy a London haldiára:

Miben hall meg? Stix doctor mondja.
Hogy vére volt már megromolva.
Egy másik szolani nem átall,
Rettenetes komoly pofával:
A hőst a tildővész fektette,
Tiszta való, a sirverembe
Nem úgy van urak, én fejtem meg,
Különben itt még összevesztek:
A hős csak azért szállt el épen.
Mert háború van fönt az égben.

Az Egy katonára címűben kéri a katonát, 
hogy ne csábítsa el Chlorindát. Különben Mars
hoz fog esengeni, hogy ne a csatatéren essék el 
a hősök között, hanem ágyban haljon meg, mint 
valami asszony. Az S. úrhoz cimü is, bár a da
lok között van, de fordulatosságával epigramma
számba mehet. Átokszerüen hangzik, de a végén 
azt mondja a költő: Mindazt nem  kívánom 
neked!

A raarlialisi epigrammák közt Egy potag- 
rápa címűben igy szól: A Kön vány egész évben ; 
int, hogy vizet igyál, ne tokajit, zabkenyeret egyél, i 
ne fácán pecsenyét, mert azért van veled foly- i 
vást, hogy nálad mindig oly pompás eszem-iszom ; 
van. Vagy : Marull kólikában fekszik. Pillula, csep- j 
pék, stb., semmi sem segít rajta. Készít ő neki 
orvosságot. Pulvarizálja verseit, beadja. Ez bizo- j 
nyára meghányalja, inegpurgálja, elmúlik a koli- j 
kája. (Egy rossz költő se.) Anna asszony min
denben ellenkezik férjével, csak ebben nem, ha 
korcsmába kell menni. (Anna asszonyra.) Ha 
Hyppokrene boroshordó volna, költő lenne Da- 
mes. De mert a víztől gyomra fájul nem költ, 
hanem bort iszik. (Daniensra.) Halálánál is hasz- ; 
nál. Bilax. Mihelyt eltemetik, leszáll a bor ára.
(Bilex halálának.) Phox nem kételkedik, hogy a 
föld mozog, valahányszor a pincéből jön ki. (Ko- 
pernik egy hive.)

Van egy epigrammája Dantonhoz, ki fél- 
szeraü menyasszonyt választolt magának.

Anyádul választód Klárit,
Kinek nincsen csak fél szeme ?
No már tudom, mint tehele:
Neked mindkét szemed hiányzik.

Ez fordítás (anélkül, hogy annak volna je- 
lölve. Martialis (III. 8.) után:
»Thaida Omintusamal* Quam Thaida? »Thnida luscam.* 
Unum oculum Thais üon habét, illc duos.

De ez általános szokás régibb íróknál. Hi
szen magának Lessingnek számtalan ily Martia-

listól hódított epigrammája van. így ez is:
Auf deu Sectus.

Die, dér ein Ange fehlt, die vvill sich Sextus wáhlen?
Kin Ange fehlet ihr, ihrn miirsen he.ide fehten

Van a könyv végén egy-egy folvonásos kis 
bohózat is. Mivel jómódú falusbirónak a ki büszke 
arra, hogy 25 évig volt ő felsége különböző re
gementjeiben stuckknecht van egy Füsti nevű 
felesége s egy Lizi nevű leánya. A leánya csinos, 
de szegény Christl gyereket szereli. Az apja a 70 
éves gazdag szomszédhoz akarja adni. Épen az 
eljegyzés napja volna. Ott vannak, indulófélben, a 
Toborzók Michl katonának akarja elvitetni Christlt, 
hogy megszabaduljon tőle. De épen a toborzó had
nagyban találnak pártfogóra a fiatalok, a ki az 
öregei, megígérvén, hogy Christelt is stukknecht- 
té teszi a regementben, rá veszi, hogy egyezzék 
bele a házasságba.

Legkomikusabb alak benne a tudós pofákat 
vágó. latin szókat használó, részeges, kántor. 
De komikus vonásokkal ruházza fel Furch ver
bunkos káplárt is, a ki megvetéssel néz egy 
stucknecht-re, dühbe jön, ha ez pajtásának ne
vezi; valamint Mischell, a hivatalára büszke s a 
parancsoló családfőt játszó bírót is.

S a mint igy a könyv végén egyszerre 
elhallgat a költő szava, mintegy ünkónytelen mon
dom magamban: Beszélj, beszélj csak tovább 
öregem! Elhallgatom én örömmel a te egyszerű 
okos, szívből fakadt beszédedet. Jól oda kell fi
gyelnem idegen nyelvedre. De azért megértem 
Megérti az ember a sziv nyelvét.

De a szó nem íoly tovább. A dalos ajkak 
rég elnémultak. Csuk a könyvből, ez örök pho- 
nographból csendülnek felénk. El-elhallgatom 
s úgy érzem, jó öreg, hogy ha te kínlódnál ide 
fenn a verőfényes napvilágon s én pihennék oda 
lenn a sötét, hűvös boltban, te is igy el-ellapoz- 
gatnád az én könyveimet.

(Vége.)

gyengeségei
tnég ha betegség után való szervi betegség is 
könnyen le lehet győzni, valamint az egészséget 
és az erőt gyorsan s biztosan helyre lehet állítani 
SCOTT-féle Emulsio által.

Kényes iny és gyom or
amely nem birja el a közönséges 
csukamájolajat, a

SCOTT-féle Emulsiót
eszményi gyógyszerként fogadja. Eh
hez még az az előny is járul, hogy 
háromszorta táplálóbb, mint a kö
z ö n s é g e s  csukamájolaj.
Egy eredeti üveg ára  2 K 20 f.

Kapható minden gyógytárban.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kinevezések. A pénzügyminisztérium 

vezetésével megbízott miniszterelnök, az állami 
vasgyárak tisztviselői létszámába 1909. évi február 
1 - élői számítandó erénnyel a Vili. fiz. osztály 3-ik 
fokozatába való sorolással Ltíschauer Lajos, Házéi 
Lajos, Kovücsy Sándor, Oumann Aladár, Gobbi 
Jenő, Schalüt József, Vécsey Béla és Húsz Jenő 
mérnökgyakornokokal segéd mérnökké nevezte ki.

— Istentisztelet rend. A Selmecbányái ág. 
hitv. evang. egyházban az 1909. évre az isteni 
tiszteletrend a következőkben állapíttatott meg. 
Magyar nyelvű istentisztelet lesz: január 10, január 
24, február 7, február 21, március 7, március 21, 
április 11. április 25, május 9, május 23, május

Az Einulsio vásár
i j á n á l  a  SCOTT- 
féle módszer véd- 
jogyőt a  — halászt 
— kérjük ügye

lőmbe venni.
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30, június 6. junius 20, julius 4, julius ;
18, augusztus 1, augusztus 15, augusztus 29, szep
tember 12, szeptember 26, október 10, október i 
24,november7, novomber21, decemberi). december
19, december 25, december 31. Úrvacsora osztás 
lesz április 4-én, május 23-án, augusztus 29-én, 
december 5-én. Konfirmáció junius 6-án lesz. A 
vasár- és ünnepnapi istentisztelet kezdődik dél
előtt 10 órakor, a fő-ünnepeken fél 3 órakor. Az | 
Ijusági istentisztelet, — mely minden vasárnapon 
meglartatik — kezdetét veszi fél 12-kor s tart j  
12-ig; január 10-től május 16-ig tarlatik a pap
iakban levő elemi iskolák valamely termében; 
május 16-tól október 24-ig a templomban; november 
7-tői december 29-ig ismét a papiakban levő 
iskolák valamely termében. A konfirmandusok j 
tanítása megkezdődik április 15-én reggeli 7 órakor ' 
a papiakban levő leányiskola termében s folyik 
reggel 7—8-ig mindennap junius 5-ig bezárólag; 
junius 6-án pedig küzistentiszteletnél meglartatik 
a konfirmátió. Szeptember 1-én megkezdődik az ; 
uj tanév. Gyónás úrvacsora-osztással tartható ! 
minden vasárnap- és ünnepnapokon, az egyház- \  
finál vagy a lelkésznél történt elöleges bejelentés ' 
mellett. Adományok gyűjtésére, a hazai gyám- 
intézet (Gusztáv Adolf-Egylet) és a szegények i 
javára, ki vannak állítva minden közistentisztelet- 
nél — még pedig a templomkapun belül — a 
gyüjtő-perzselyek.

— 17 éve! E hó 21-én volt tizenhét éve* 
hogy a városi tanács Podhragyay Pál prépost- 
plébánost Selmecbánya város plébánosává egy
hangúlag megválasztotta. Ez alkalomból szőkébb | 
körű estély volt a plébánián, ahol a polgármester ! 
üdvözölte a jubilánst, aki meghatva válaszolt és j 
konstatálta, hogy a tizenhét év előtti hat városi I 
tanácstag közül, akik őt választották most már j 
csak kelten vannak életben, illetve városunkban j
u. m. Horváth Kálmán polgármester (akkor ta
nácsnok) és Arlhold Géza tanácsnok (akkor fő- ! 
kapitány). A társaság a késő éjjeli órákig maradt 
együtt és elbeszélgetett a múltról. Mi is szívélye
sen üdvözöljük a köztiszteletnek örvendő főpapot 
itteni áldásos és békés munkálkodásának tizen
hetedik évi fordulója alkalmából.

— A kir. ka th . íogimnásium ifjuságánák a 
hangversenye e hó 16-án folyt le a városi vigadó
ban. A nyolc osztályra kiegészített intézetnek ez 
volt az első nagyobb szabású szereplése a nyil
vánosság elölt. Már hetekkel azelőtt is általános 
volt az érdeklődés a hangverseny iránt úgy a 
városban, mint a vidéken. Ez a jóakaró és biztató 
érdeklődés olyan nagyszámú és előkelő közönséget 
gyűjtött egybe a hangversenyre, mint aminőt már 
régen nem láttunk együtt a vigadó helyiségeiben. 
Megjelent a hangversenyen Jurkovich Emil tan
kerületi főigazgató is Besztercebányáról És hogy 
az intézet ezt azt érdeklődést meg is érdemelte, 
erről bizonyságot tett az a fényes erkölcsi és 
anyagi siker, amelyet e hangverseny eredményezett. 
A műsor egyes számairól szólva, ki kell emelnünk 
az énekszámokat. Általános meglepetést keltett a 
közönség soraiban az a fegyelmezettség, amelyről 
az énekkar az egész hangverseny folyamán tanú
ságot tett. Csak úgy tudjuk eléggé méltányolni 
ezt a körülményt, ha tekintetbe vesszük, hogy egy 
a kezdet nehézségeivel és a bizalmatlanság érze
tével küzködő énekkar vállalkozott olyan darabok 
előadására, amelyek egy már gyakorlott énekkar
nak is munkát adlak volna. Csak úgy tudjuk meg
érteni, hogy az énekkar a javát nyújtotta annaK, 
amit egy ifjúsági énekkar nyújtani képes. E fegyel
mezettség pótolta sok tekintetben azt a technikai 
készséget, mely csak hosszas gyakorlat utján szerez
hető meg. Az egyes számok előadása igazolta ezt: 
tiszta intonálás, könnyed hangkapcsolás és külö
nösen az éneknek szint és életet adó piano-k, 
crescendo-k s forle-k szépen érvényesültek minden

egyes darabban. A közönség elismerésének tüntető
módon adott kifejezési az egyházi f«Tenebrae», 
Panis angelius»,«Patron a regni Hungáriáé- «Mária 
dalok*) de különösen a világi darabok («Magyar 
dalok*) előadása után. A hármas magánkar méltóan 
sorakozott a teljes kar mellé. Stand  Nándor VI. 
o. és Szúbl Zoltán IV. o. tanulók a «Nerao* ope
rából adlak elő énekszólókat dicséretre méltó 
igyekezettel és sikerrel, Bachraty József Vili. o. 
tanuló hegedűszólókat adott elő elő («Salve Re
gina* «Largo») bizonyságot téve játékával arról, 
hogy nemes igyekezettel és ambícióval már ifjan 
is lehet sikert és tapsot aratni. Kétszavalat egészí
tette ki az élvezetes műsort: Zsilinszky Győző Vili. 
o. t. szavalatát («A tanú*) biztos, nyugodt fellépés 
természetes gesztusok, a hangjában és modorában 
nyilvánvaló keresetlen előadás tették élvezetessé. 
jPoszpischil Béla VILI o. t. élénk, a helyzetet sok
szor frappánsan jellemző mimikájával s élénk 
temperamentumával nem közönséges előadási 
képességnek adta tanujelét. A legnagyobb méltá- 
nyolással és elismeréssel kell kiemelnünk ama 
érdemeket, melyeket főt. Móczik Felicián udvari 
káplán ur, mint az énekkar vezetője szerzett o 
hangverseny rendezését és sikerét illetőleg. Ez 
elismerés a közönség részéről tüntető módon ju
tott kifejezésre. Szívből csatlakozunk azokhoz, 
akik elismerték és hangoztatták, hogy csak olyan 
zenei tehetséggel olyan fáradtságot nem ismerő 
kitartással és türelemmel megáldott férfiú veze
tése alatt volt elérhető az a siker, amelyre ő és 
a vezetése alatt álló énekkar is mindig büsz
keséggel tekinthet vissza. Backer A. ki a magán
énekszámokat tárogatón kísérte, e hangszer kezelése 
körül valódi mesternek inulatkozott és játékát a 
közönség hangos tapssal és elismerő szavakkal 
honorálta. A hangversenyt, — melynek egyházi 
számaiból másnapján. 17-én a helybeli azt. Katalin 
templomban rendeztek hangversenyt, amelynek ki
emelkedő pontja Móczik Felician orgonajátéka és 
énekszólója volt — sikerült táncmulatság rekesz- | 
tette be, amelyen mindvégig fesztelen jókedv ural- j 
kodott. Elég jellemző, hogy a második négyest is 
még körülbelül 30—35 pár táncolta. A mulatság 
csak a hajnali órákban ért véget. Jövedelme a 
mulatságnak a iőgiinnásium alumneum alapját 
tekintélyes összeggel gyarapította. Részletes elszá
molást a jövedelemről lapunk jövő számában ; 
hozunk.

— A kereskedelmi és hitelintézet e hó
10-én rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen az 
intézet további fennmaradásának módozatait tár
gyalták. A gyűlésen Horváth Kálmán polgármes
ter elnökölt. A gyűlés iránt, amely az intézet vi
tális érdekei fölött volt hivatott határozott igen 
nagy volt az érdeklődés. Ölven részvényes 673 
részvénnyel s 300 szavazattal vett részt a gyűlé
sen. Az intézet, igazgatósága részletes tervei ter
jesztett elő az iránt, hogy mikép tartható fönn, 
sőt erősilhető városunknak a harmadik pénzin
tézete. A közgyűlés az igazgatóság javaslatait be
haló megvitatás után mind elfogadta. így elhatá
rozták, hogy ezer darab 100 K névértékű uj rész
vényt bocsátanak ki, a régi részvények névérté- 
kél 50 K-ára számítják le; az Erzsébet-utcai úgy
nevezett Geiger-féle telket eladják 42000 koro
náért. Az intézet igazgatójává Ernst Zsigmond 
kereskedőt választották meg egyhangúlag az igaz- 
gazgatóságba pedig Engel Zsigmond és Hirschl 
Jakab kereskedőket választottak be. Indítványok 
során a közgyűlés egyhangúlag s lelkesedéssel 
mondotta ki, hogy az intézett lemondott ügyé
szének, akinek rendkívüli érdemei vannak az in
tézet eddigi működése idejében, de igen nagy ér
demei vannak abban is, hogy az intézet továbbra 
is fönnmaradhat, jegyzőkönyvileg köszönetét mond, 
és sajnálattal veszi tudomásul, hogy az intézettől 
megválik. Közgyűlés után igazgatósági ülés volt. 
amelyen aligazgatóvá Engel Zsigmondot, ügyész-

szé pedig Martos Sándor dr. ügyvédei választot
ták meg. Az intézet élére igy teljesen uj embe
rek kerüllek, akiknek müküdéséséhez sikert ki
vannak nemcsak a részvényesek, de a város kö
zönsége is, mert közérdeket képes, hogy városunk
nak ez a harmadik s a múltban nagy hasznot 
hajtott pénzintézete továbbra is fönnmaradjon és 
virágozzék.

Érdekes jubileum . Grillusz Emil m. kir 
föbányatanácsos és bányaigazgató f. hó 16-án 
érte el szolgálatának 30-ik évfordulóját. Ez alka
lomból az Állami Tsztviselők Lapjá-ban a követ
kező sorokat olvastuk: »a jubiláns a Selmecbá
nyái m. k. bányaigazgatóság, tehát olyan hivatal 
élén áll, melynek vezetőjében összpontosulni kell 
a tapintatnak, az igazságérzetnek és az alkalma
zottak érdekei iránt való meleg érdeklődésnek. 
Rendes körülmények között a szép és megható 
dolog az, ha egy nagyhatóság élén álló vezető 
nemcsak tudásával vezeti az alája rendelt sze
mélyzetet hanem cselekedeteiben intézkedéseiben 
a szivére is hallgat. Kétszeresen figyelemreméltó 
olt, hol az érdekek különbözősége is megnehe
zíti a vezető állásfoglalását, Grillusz Emil mind 
e tulajdonok birtokában van is igy nem csudál- 
juk, hogy ezt a szép évfordulót felhasználták az 
iránta érzett tisztelet kifejezésére. Az előkelő ju
biláns logadja lapunk részéről is a tisztelet nyil
vánítását kívánva neki, hogy bányászatunk föl
lendülése érdekében kifejtett tevékenysége által 
a legjobb sikert érje el.

— Segélyakció az olaszországi földren
gés által sú jto ttak  javára . Mull számunkban 
jeleztük, hogy városunk polgármestere beválasz
tatván az országos bizottságba, egyúttal fölhiva
tott, hogy városunkban is szervezze a bizottságot 
és indítsa meg a gyűjtést a messinaiak javára. 
Horváth Kálmán polgármester ennek folytán e 
hó 22-én d. u. 5 órára meghívta a városban le
vő összes hivatalok főnökéit, egyletek, taninté
zetek. gyárak társulatok elnökéit és a három val
lásfelekezet vezetőit közös értekezletre; a meg
hívóban felkéri egyúttal őket arra is, hogy nyi
latkozzanak váljon elfogadják-e a bizottsági tag
ságot. A felszól Holtak közül hárman nemmel fe
leltek, mig többiek a tagságot, elfogadták és e 
hó 22-én megtartott értekezleten megalakult a 
helyi bizottság és ugyanakkor elhatározták, hogy 
a Budapestről küldött gyüjtöivekkel a gyűjtés vá
rosunkban megindittatik. Az igy gyűjtött pénz 
februárius hó 10-ig a polgármesterhez adandó bo, 
a ki azt a gyűjtő ivekkel együtt februárius hó 
15-ig köteles Budapestre, a központba beküldeni. 
A helyi bizottság következőleg alakult meg: El
nök: Horváth Kálmán polgármester, jegyző: Sztan- 
csay Miklós városi főjegyző; tagok: Állmaim Imre 
a polgári dalárda elnöke, Dr. Bartha Béla nép
banki igazgató, Böttger Miksa a légszeszgyár igaz
gatója, Bukovitzky Ödön m. kir. postafőnök. Er
dős Ede cipőgyáros, Ernst Zsigmond bank igaz
gató, Farbaky István a F. M. K. E. elnöke, Far- 
baky Istvánná a Vörös-kereszt egylet elnöke, Gre- 
guss Antal a polgári társas kör alelnöke, Geiszt 
Jakab kötőgyári igazgató, Hándel Vilmosné evang. 
nőegylet elnöke, Heincz Hugó a S. A. C. elnöke, 
Hándel Vilmos ágostai evangélikus főesperes 
özv. Hell Jakabné az izr. nőegylet elnöke, id. 
Hornyacsek István takarékpénztári igazgató, 
Joeges Ágost a keresk. egylet elnöke, Dr. Kapp 
Jakab kórházi igazgató. Király Ernő evang. fő- 
gymn. igazgató, Králik Károly inunkásegyleti el
nök, Kuli István főkapitány, Lestyánszky József 
ipar. egyleti elnök, Litshauer Lajos bányaiskolai 
igazgató, ifj. Marschalko Gyula keresk. ifjak elnöke.
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Pető Lajos főiskolai köri elnök, Podhragyay Pál 
prépost-plébános, Dr. Rauchbauer József kir. fő- 
gyran. igazgató, Dr. Tóth Imre orvosszövetségi 
elnök, Vadas Jenő főiskolai rektor, özv. Vágner 
Józsefné r kath. nőegyleti elnök; Vudy Antal do
hánygyári igazgató, Wágner Kálmán állomásfő
nök, Weisz Adolf a fehérnomügyár igazgatója, 
Weluard Jakab rabbi helyettes, YVoditska István 
kir. kohórőnök. Zsámbnr Pál ev. lelkész. Bélabá- 
nyártil. Ballon István rendörbiztos, Goldfusz Mi
hály birtokos és Rehanek Ferencz plébános. Hod- 
rusbánydról: llollás Pál plébános, Jeszenszky 
Gyula evang. lelkész és .Metzky János rendőrbiz- 
tos. lslvdnhdsdról: Hlavathy József plébános és , 
Manner Lajos rendörbiztos. — Gyüjlőiveket j 
átvettek; Vadas Jenő rektor a főiskola ré- I 
szére, Király Ernő igazgató a liceuin részére. : 
Bukovetzky Ödön pnstafőnük a posta és vasút 
részére, Horváth Kálmán polgármester a városi 
tisztikar, járásbíróság, adóhivatal, bányaigazgatóság 
bányaiskola, és az egyesületek részére, Altman 
Imre elnök a dalárda részére, Greguss Antal al- 
elnok a polgári társaskor részére. Lestyánszky 
József elnök az iparegylet részére, Welward Jakab 
rabbi az izr. hitközség részére, Vudy Antal igaz
gató a dohánygyár részére, Geiszl Jakab a kötő
gyár és Kuli István a többi lakósság részére.

Hegybánya ünnepe. Kegyeletes szép 
ünnepélyt rendezett Hegybánya hazafias közön
sége e hó 21-én, a 49-diki szélaknai csata hatvan 
éves évfordulóján. Délután a csata színhelyén, a 
hegybányai temetőben levő közös honvéd sírnál 
volt hazafias ünnep, amelyen résztvett a község
nek egf'sz intelligens közönsége és igen sokan a 
a néj) közül is. Délután három órakor hosszú 
menetben zászlók alatt a bányászzenekar zenéje 
melleit vonult ki. az ünneplő közönség a 
honvédsirhoz. — A menetben a hegy bányái
kon kívül részt vett a bányászati és erdészeti fő
iskola küldötsége, az ág. hilv.. ev. lyceum tanári j 
kara és ifjúsága s még igen sokan Selmecbányá
ról. Az ünnep a szózat eléneklésével kezdődött, 
mely után Kertész Lajos, körjegyző (ártott lelkes, 
nagy hatást keltő ünnepi beszédet. Backer Béla 
tárogatón a Tavasz elmúlt szép Kossuth nótát 
játszotta el, s azután a koszorúkat helyezték el a í 
névtelen hősök sírjára. Hont vármegye koszorúját j 
Nándory Pál járási főszolgai >iró, Hegybánya köz
ség koszorúját Zichó János, a tiszti kaszinó ko- I 
szoruját Bradoíka Frigyes bányatanácsos, a föis- j 
kólái ifjúság koszorúját Pető János köri elnök j 
Lelte le szép beszéd kíséretében. Koszorút teltek 
még a temetkezési egylet és az elletni iskola nö- j 
vendékei, kiknek nevében Dessewll'y Arisztid első 
osztályú tanuló hazafias kis beszédje kelteit nagy 
tetszést. Ezután a Hytnnuszi énekelte a közönség 
s ezzel a szép ünnepély véget ért. Este hangver
seny volt a bányászati tanyácsteremben, a mely 
zsúfolásig megteli. Bergfesl Árpád a nap emlékére 
szerzett szép zenei képet adta elő a műkedvelő 
zenekar s azután Berglest Árpád tartott szép 
megnyitó beszédei. Schülzenberg Stefánia kisasz- 
szony. Gaál Ferencz magyar rapsodiójál adta elő 
zongorán igen nagy tetszést aratva, majd Vargha 
Sári kisasszony énekelt zenekisérlel mellett. Isko
lázott szép hangon előadott dalait többször meg- ! 
ujrázla közönség. Kertész Lajos a szélaknai csa
táról olvasta föl érdekes tanulmányát, melyei 
mai számunk tárcájában közlünk. Backer Béla 
tárogatón Lavotla szerenádját adta elő majd 
Gallé Anna kisasszony szavalta Farkas Imre Vén 
cigány című melodrámáját Schülzenberg kisasz- 
szony niüvészi kísérete mellett. A műkedvelői 
zenekar hazafias indulójával ért véget az igen szé
pen sikerült hangverseny, amely után lánc volt 
a késő éjjeli órákig. Nem dicsérjük, nem szo
rulnak rá dicséretünkre azok, akik e lelkes, szép 
ünnepélyt rendezték, legszebb dicséret részükre 
fáradozásuk fényes sikere.

— A selmec—németi vasút ügyében kül
döttség járt városunkból Budapesten e hó 18-án, 
a midőn is a belügy-. pénzügy- és kereskedelem- 

I ügyi minisztériumokban adta elő kérését. A kül
döttséget Pallavirini György őrgróf országgyűlési 

I képviselő vezette és tagjai voltak: a város polgár- 
mestere, továbbá Bocsák István, Ba/fta  Samu,

: BohdcsJános,BacukorJánostBuda  János,Kosztka 
! Károly, lam per  János, Stubna József és Zaja ez 
! János háztulajdonosok. A küldöttség nevében Bocsák 
! István a következő beszédet intézte a ministerek- 
1 hez:»Mi, mint Selmec- és Bélabánya sz. kir. városok 
i szegényebb osztályú polgárainak kiküldöttei, azon 

kérelemmel járulunk Nagy méltóságod színe elé, 
hogy alázatos kérésünket kegyesen meghallgatni 
méltózlassék. Városunk törvényhatósági bizottsága 

: mull évi őszi közgyűlésén elhatározta és mégis
! szavazta, hogy a Selmec- és németi közölt fel

építendő vasútvonal költségeihez 300000 koronával 
hozzájárul oly módon, hogy ennek törlesztése
18%-os községi pótadó felemelésével fedeztessék. 
Ezen határozatot városunk községi terheket viselő 
polgársága megfelebbezte. tette azt azon okból, 
mivel ezen határozat erőinket túl haladja. Manap 
városunkban a községi pótlék 75%. ha hozzá
adjuk ezen uj 18%-os terhet, ez egyenlő 93% -al, 
ha most hozzávesszük az egyébb városi terheket 
130- -140% lenne, azon teher, melyei városunk 
azon polgárai, kik ezen terheket viselik semmi 
esetre sem bírják el. Azért oly nagy városunkban 
a teher, mert városnak polgárságának csak % 
része viseli ezen terheket % része pedig mint 
állami, vagy kincstári, vagy városi alkalmazott, a 
törvény értelmében községi pőtadó mentes. Mi ezt 
mindnyájan beismerjük, hogy hanyatló városunkon 
ezen vasútvonal kiépítése lenne hivatva segíteni 
és iparunkat, úgy kereskedelmünket fellendíteni és 
lelvirágoztatrii. azon a városon, mely ős időktől 
fogva pénzes érszénye volt szeretett hazánknak és 
amely város nem a saját hibájától, hanem ősi 
bányászatunk hanyatlása folytán jutoil ezen sanyarú 
helyzetbe. Ezen fontos okok késztettek minket 
arra. hogy Nagy méltóságod színe elé járuljunk azon 
alázatos kérésünkkel, méltózlassék legkegyelmost b- 
ben megengedni, hogy ezen kérdéses 300.000 
korona állami segély tyel fedeztessék és mi bízunk 
Nagyméltóságod bölcs belátásában és jé) szivében 
hogy ezen bányavárost sem hagyja el, hanem 
mint eddig tette ezután is segíteni fogja. Egyúttal 
nem mulasztheljuk e! köszönő tünket és hálánkat 
nyilvánítani Nagy mél lóságodnak azon sok jóságáért 
melyekben városunkat, már eddig is részesítette. 
.Minekünk, mint ezen város egyszerű 'és szegény 
polgárainak nincs módunkban másként ezen 
hálánkat nyilvánítani mini. kérni azt a mindenható 
jó Istent tartsa meg Nagyméllóságodal virágzó 
egészségben az emberj kor legvégső határáig sze
retett Hazánk javára és ami örömünkre?

Andrássy  Gyula gróf belügyminiszter vála- 
,n kijelentette, hogy teljesen méltányolja 

Selmecbánya város polgárságának ezen kérését, 
de a kért 300000 K, nem áliván rendelkezésére, 
azt meg sem adhatja, miután azonban most a 
legkomolyabban foglalkozik az összes városok 
segítési ügyével, megígéri azt, hogy tekintette! a 
rendkívüli viszonyokra Selmecbánya városát kü
lönös előnyben fogja részesíteni és reméli, hogy 
a segélyezés alkalmával a polgárságnak jelen 
kérését is teljesíteni képes lesz.

Wckcrle Sándor dr. pénzügyminiszter ki
jelentette, hogy ö ismeri a város viszonyait és 
megígéri, hogy ezen vasúti ügyet az illetékes ; 
tényezőkkel úgy fogja rendezni, hogy abból az i 
adózó polgárokra újabb teher no háruljon.

A beteg kereskedelemügyi miniszter képvi
seletében Szterényi József államtitkár hálárnzoitan 
kijelentette, hogy a kereskedelemügyi minislerium

a törvényben megengedett maximális összegekkel 
fog hozzájárulni ezen vasút létesítéséhez, miután 
ez a város jövőjére nézve feltétlenül szükséges 
A küldöttség élénk éljenzéssel fogadta az igazán 
biztató és igv örvendetes miniszteri kijelentéseket 
és teljesen megnyugodva távozott. A küldöttség 
tagjai mint PallamcAni György őrgrőf országgyjj. 
lési képviselő vendégei a Petánovits vendéglőben 
közös ebéden veitek részt és e hó 19-én érkeztek 
vissza Selmecbányára.

Kiküldetésük eredményéről e hó 24-én dél
előtt 10 órakor fognak beszámolni a városház 
tanácstermében, ahova az érdeklődő polgárokat 
ez utón is meghívják.

— Biróválásztás. A szomszédos Hegy bánya P 
községben a múlt pénteken tisztujilást tartott 
Nándory Pál báli főszolgabíró. A választásnál 
bíróvá újólag s nagy lelkesedéssel Zichó János
a község eddigi bíróját választották meg,

— Piroska napja, b'arbaky Istvánná szül, 
Kürthy Piroska úrasszony a Vöröskereszt-Egylet 
elnöke e hó 18-án tartotta névünnepét. Ez alkalom
ból igen sokan keresték fel a köztiszteletben álló 
úrasszonyt és halmozták cl jókívánságukkal; a 
Vöröskereszt-Egylet küldöttsége már e hó 17-én 
tisztelgett nála Horváth Kálmán polgármester, 
társelnök vezetésével, aki lendületes szavakban 
üdvözölte az ünnepeltet és áldásos működéséhez 
a legjobb sikert kívánta.

— Ünnep a hodrusvölgyi honvédőimül.
A kir. kath. főgyinná/.ium lelkes tanári kara és 
ifjúsága kegyeletes szép ünnepelt e hó 22-én a i 
hodrusvölgyi honvédsirnál, leróva kegyeletét a 
hatvan év előli itten elvérzett dicső honvédek 
iránt. Lelkes szép ünnepük a Hymnusz eléneklé- 
sével kezdődött, mely után Prónay Lajos tanár 
tartott emlékbeszédet a sírban nyugvó névtelen 
szabadsághősükről. Az ifjúság babérkoszorút helye
zett az emlékre s azután a szózatot énekelte el
s majd a Kossuth nótával tett fogadalma! a ma
gyar szabadság szere telére. Dicséret illeti a gim
názium ifjúságát, hogy nem feledkezett meg a 
halvas éves évfordulón Selmecbánya dicső em
lékű halottjairól.

Líceumi hang-verseny e hó 30-án szom
baton este lesz. A meghívókat már szétküldötte 
a rendezőség, ezúton is felhívja azonban azokat, 
akik netán nem kaptak volna meghívót, hogy for
duljanak a rendezőséghez. A hangverseny műsora 
a következő Zsasskovszky Nemzeti zászló. Elő
adja a vegyeskar. Kiing Nyitány. Előadja a zene
kar. YVeber Reggeli dal és esti dal. Előadja a 
vegyeskar. Deréki Víg inagánjelenul. Előadja Sárpy 
I»éla Ili. <>. !. A) Dancla Réverie. Hegedűszóló. 
Zenekarkisérletlel előadja Hoznék János VIII. o. t.
13) Kőhler Ballada. Előadja a zenekar. Magyar 
népdalegyveleg. Előadja a vegyeskar. Suusa Induló. 
Előadja a zenekar.

— Hírek a bányászat köréből. Örömmel 
értesültünk, hogy az 1908. évben elélt bruttó 
bevételi eredmény az 1907. évihez képest 270.837 
koronával kedvezőbb. Nincs ok tehát bányásza
tunk jövője felelt kétségbe esni, már azon ked
vező körülménynél fogva sein, mert bányaszalunk 
élén ügybuzgó és szakértő erők állanak.

— Korcsolya verseny. A főiskolai Alldeiikai 
(Juh e hó 31-é) . ha elegendő versenyző jelent
kezik a helybeli jégpályán mükorcsólvázó versenyt 
rendez, melynek megtartása esetén a korcsolyázó 
sport iránt érdeklődőkei szívesen látja.

— Leg-ujabb m agyar dalok most jelentek 
meg és Joerges Ágost özv. és fia köny vkereskedésé
ben kaphatók, Fráter Lóránd. Októberben. Ara 
1-80 K. Repülj, repülj árva galamb. Ára 1.80 K. 
Nem szeretsz te már engomel. Ára 1.80 K. Radics 
Béla: Pommery. Valse de boston. Ara 2 K. Wesly: 
Fiancailles. Ara 2 K. Allató-dal Ára 1 50 K.
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A Selmecbányái Népbank rendkívüli 
közgyűlést tart január hó 30-án délután három 
órakor, amelyen a mai kornak s viszonyok
nak megfelelőbb uj alapszabályok, Ügyviteli és szol
gálati szabályzat s végül a nvugdijszabályzat kerül 
tárgyalás alá. Az intézel vezetősége nagy és hasznos 
munkál végzett ezeknek megalkotásával, mely i 
ismét egy nevezetes lépés lesz a már is szépen, 
fejlődő és erősödő pénzintézet felvirágoztatása felé í 
Az igazgatóság az összes tárgyalás alá kerülő 
szabályzatokat nyomtatásban küldötte meg a 
részvényeseknek, hogy azt ki-ki előzőleg tanul- ! 
mányozhassa s az esetleg kifogásolt pontokhoz I 
hozzászólhasson, a közgyűlésen már az uj rész- , 
fényesek is szavazati joggal! bírnak.

— Talált tárgy . E hó 15-én este kél kulcs 
találtatott a főtéren Vankovits-féle ház előtl. 
Tulajdonosa átveheti a rendőrségnél.

Műszaki Világ' már többször szóvá tette 
a magyar városok között folyó iparalapitási ver
senyt. aminek folyamán többször megesik, hogy 
az aranyhegyeket ígérő — legtöbbnyire külföldi 
— ipartelepítő a városoknak szerfelett sok adtni- 
nistrációs munkál okoz, idejükéi elrabolja, általuk 
telkeket s más kedvezményeket szavaztat meg, 
felméréseket eszközöltet és végül visszaszivja 
ajánlatát. Ilyetén ások bizottsági, tanácsi és köz
gyűlési tanácskozás sokszor felsőbb hatóságok elő- ; 
zetes hozzájárulásának kieszközlése slb.. mind 
kárba vész. Győr város az e téren eddig szokásos 
formákkal szakítani akar és pedig oly radikális 
módon, hogy az iparfejlesztő Messiások talán kissé 
gondolkodóba esnek, mielőtt e város orra elé 
mézesmadzagot húznának. A város tanácsa ugyanis 
azt határozta el e napokban, hogy a jövőben 
ipara-'apitókkal csak akkor áll szóba, ha ezek egy 
előzetesen meghatározott összegű pénzbiztositékot 
fizetnek be a város pénztárába, melyet — abban 
az. esetben, iia az alapiló gyárlélesitési szándéká
tól eláll a város visszatart. A közelmúltban 
Adler és Társa cég egy Magyarországon létesítendő 
gyutacsgyár ügyével zaklatta Győr városát, majd 
Sopront, inig végre a gyárat — ha igaz — Lajta- 
ujfaluban vagy Lajta Szt, Miklóson akarja felállí
tani. Ezen cég Győr városánál lelt le ugyan 20000 ' 
korona biztosítékot, de ezt az összeget a város j 
tanácsa egy oltani tekintélyes ügyvéd városatya i 
felhívására o napokban visszafizette. Hogy milyen 
szívesen, eklatánsán bizonyítja a város fentismer- j 
teteit határozata. Iparfejlaszlésben szenvedő váró- i 
saink vegyenek példái a győri határozatból

A hölgyvilág nem használ zsíros kenőcsöt, 
vagy krémet, hanem csupán KRISTAL1NT, egy 
növényekből összeállított kristály masszái, mely a : 
bőrt széppé és vakító fehérré varázsolja, szeplőkel. 
vimmerliket és májfoltokat eltávolít, a ráncokat j 
elsimítja és az ifjúkori iideséget visszaszerzi. Kap- í 
ható mindenütt. Vezérképviselet Magyarország : 
részére Budapest, Baross utca 91. Egy próbadoboz j 
ára 50 fillér, üvegdobozé 3 K, Kristalinszappan , 
1 K. Krislalinpuder I K, Póslai szétküldés naponta, j

Enyhe, unió Ii.uibut mintliuukiiak. kik emésztési lavitrokbau 6b 
uz Qlo életmód egyéb következményeiben szenvednek

E g y  eredeti doboz á ra  2  K.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit.

r M Ó T T L - F E L E  1
SÓS - B O R S Z E S Z

Fn ‘sT r f f l apl‘6Beiorzsüle5,
elismert, régi jó hírnevű háziszor s z a g g a t á s  
és liUléstUl származó mindennemű betegségek 

ellen.
E redeti ü veg  á ra  K  2 ‘

hai>ható minden gyágytf.erlárban <« drogériában.

Föszótküldésl hely MOLL A. gyógyszerész,
ca. ós kir. udv szállító, Bécs, I. Tucblauben 9

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
I90í). évi hó január 1-től, 1909. január hó 8-ig.

Születés.
Sclineidor Jó/.sof, Cziczka Auguszta, lány Selmecbánya 
Volfinan Gyula, Benkő Margit íiu 
Polónyi Alajos, Kánya Jozefa íiu 
Kostály Iffnáo, Ozibrin Anna fin 
Klátyik Béla. Pleva Anna leány Bélabánya 

— Lupták Mária leány „
Bernálh Lajos, Matrovies P ula leány Hodrusbánya

Házasság1.
Veszolovszs.v József Mosócz, Wokurka Anna Selmecbánya

Halálozás.
Bevelaqua Aranka, 7 hónapos, tüdőgyulladás, Kisbanya 
Simo Oktárián, 5 hőnapos, tüdölob, Seluiccbánya 
Lukács István 10 rayos rángó görcsök 
özv. Fá ián Jánosné 83 éves szervi szívbaj Selmecbánya,

50. szám. polgm. 1909.

Pályázati hirdetmény.
Lemondás folytán megüresedett egy 

tűzöltő-örtanyai szolgai állásra pályázatot 
hirdetek.

Ezen állás javadalm a 580 K  évi fize
tés, 50 K  évi lakbér és 50 K ruhaátalány.

Az állás folyó évi febsuárius hó 1-én 
lesz elfoglalandó és a kérvények folyó hó 
30-ig terjesztendők be hozzám.

A kinevezésnél előnyben részesül az, 
aki a trombitálásban teljesen jártás. 

Selmecbánya, 1909. január 22-én.
A modern gyógytudományu «Siiolin-Rochc»- j 

bán egy oly hatásos szer birtokában van, mely a líidővész 
továbbterjedését feltartarlóztatja, a köhögést és köpetet 
csökkenti, az étvágyai és a testsúlyt emeli és ezen betegség 1 
összes jelenségeit megszünteti. Kellemesen szedhető s búza- j 
mosabb használatnál is teljesen ártalmatlan. Kapható a • 
gyógyszertárakban.

NYILT-TÉR.
K rovat alatt közlöttekért nem felelős a szetk.

M enyasszonyi kelengyék
Porlo és vámmentesen házhoz szállítva. — Minták nagy vá. 
asztékban postafordulattal küld: H e r tn e b e r g  s e ly e m 
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Horváth Kálmán,
polgármester.

477 sz. 1909 vt.
Hirdetmény.

Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezéséhez 
képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1909. évi január hó 12 napján 
tarlóit közgyűlésében 6 közgv. sz. a. megállapi- ; 
lotla az anyakönyvi kiadványokért szedendő dijak ; 
kezelése és elszámolása tárgyában rendelkező . 
szabályrendeletet

Ezen közérdekű határozat oly figyelmeztetéssel ; 
tétetik közzé, hogy az 1886. XXL t.-c.8 §-a érlel- ! 
méhen az ellen kihirdetése napjától számítolt 30 ; 
nap alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó I 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy hatá

rában (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 19( 9. évi január hó 20 napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1909. évi jan. hó 18 napján.
Horváth Kálmán,

polgármester.

480 sz. 1909.
Hirdetmény.

Az 1886. XXII. t.-c, 110 §-ának rendelkezé
séhez képest közhírré teszem, hogy a városi tör
vényhalósági bizottság 1909. évi január hó 12-ik 
napján tartott közgyűlés Demeczky Mihály dr. és 
neje tulajdonút képező s Vihnye fürdő területén 
fekvő villájának ós ingállainak e város javára 
történő megvételének ügyét amelyre vonatkozó 
határozata 9804 sz alatt szószerint közzétéve volt, 
azért nem tárgyalhatta, mert a bizottsági tagok 
az 1886. XXII. t.-c. 110 íj ában követelt számban 
nem voltak jelen, miért is ez ügynek harmadizben 
leendő tárgyalása az 1909. évi február havi köz
gyűlés tárgysorozatába fog felvétetni.

Selmecbányán 1909. január hó 18-án.
Horváth Kálmán,

polgármester.

3. számhoz. 1909.
Hirdetmény.

Az 1900: XVI. t.-c. 8. §-a értelmében minden 
munkaadó köteles a szolgálatában álló minden 
egyes gazdasági cseléd után az Országos Gazda
sági Munkás-és Cselédsegélypénztár javára évenkint 
120 fillért a községi elöljáróságnál (városi tanács
nál) adó módjára befizetni.

A 120-fillért még abban az esetben is egész 
összegében kell megfizetni ha a cseléd a munka
adónál nem is egész évben, hanem például csak 
egy hónapig szolgál.

Epén ezért a 120 filléres hozzájárulási dij 
fizetése céljából köteles a munkaadó minden cseléd
változást a községi elöljáróságnál (városi tanácsnál) 
haladék nélkül bejelenteni.

A 120 filléres hozzájárulási dijat azon cse
lédek után, akik már az elűző évben is ugyanazon 
munkaadónál szolgáltak, legkésőbb április hó 1-ig, 
a változott és újonnan felfogadott cselédek után 
pedig a szolgálatbelépéskor azonnal meg kell 
fizetni.

Az elöljáróság köteles a 120 filléres hozzá
járulási dijat a munkaadóktól még abban az eset
ben is elfogadni, ha a vonatkozó összeírás bármely 
okból nincs az elöljáróságnál, köteles továbbá annak 
átvételéről nyugtát adni, melynek hátsó oldalán 
névszerint feltiintetendök azon gazdasági cselédek, 
akik után a befizetés történt.

Felhivalnak a munkaadók, hogy a 120 filléres 
hozzájárulási dijai ponlosan befizetni, s a cseléd- 
változásokat haladék nélkül bejelenteni el ne 
mulasszák, mert ha c törvényes kötelességeiknek 
pontosan eleget tesznek, a gazdasági cselédeiknek 
balesetei folytán felmerült költségeket megtéríti, 
ellenben ha ezeket elmulasztják, baleset folytán 
sérült cselédeik (illetőleg ezek örökesei) az illető 
munkaadóktól épen olyau baleseti segélyezést, 
követelhetnek, mint arainőlől a pénztárral szemben 
elestek.
Az Országos Gazdasági Munkás- és Cseléd

segélypénztár központi igazgatóságának
Budapesten, 1908. évi december hó 10. napján 

tartott üléséből:
Gr. Keglevich Gábor s. k. Dr. Fáy Gyula s. k.

igazgatósági elnök. ügyvezető igazgató.

Síre/in
•Emeli az étvágyai éa a teaUOlyt. megszűn
teti a köhögést. Táladéiról, éjjeli Izzadáit.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis, influenza
ellen számtalan tanár és orvos AltaJ naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ lloche" e red e ti csom agolást.

„Roehe
Kapható o n o il rendeletre a gyógyszertárak

ban. -  Ara Ovegenklnt 4.— korona

F. Hoffmsnn-Ls Roehe A  Go. Basel (3t4Jc)



8 S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó 1909. január 84

482 sz. 1909.
Hirdetmény.

Az 1886. XXL t.-c. 7 §-Anak rendelkezéséhez 
képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1909. évi január hó 12 napján 
tartott közgyűlésében 11 közgy. sz. a. az alábbi 
közérdekű határozatot hozta:

Miután a megejtett helyszíni szemle alapján 
beigazolást nyert,hogy Kovácsik Andrásnak tényleg 
van egy rétje, mely a katasterben 4422/5. hr. sz. 
alatt 1000 □  öl területtel van nevére Írva. de 
téves telekkönyvezés folytán a 741 sz. tjkvben 
2767 hr. sz. a. mint erdő a város tulajdonaként 
szerepel, mely azonban a város tulajdonát soha 
sem képezte, hanem azt Kovácsik András és neje 
éveken ál háboritlanul élvezték, — kijelenti a 
törvényhatósági bizottsági közgyűlés, hogy a kére
lemnek helyt adva, az ingatlan átíratására alkalmas 
okirat kiadását engedélyezi.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmeztetéssel 
tétetik közzé, hogy az 1SS6. XXL t.-c. 8 §-a, ille
tőleg az 1886. XXII. L-cll0§-a értelmében az ellen 
kihirdetése napjától számított 15 nap alatt az ezen 
sz. kir. város kötelékébe tartozó bármely polgár 
és azok, kik a városban vagy határában (külutcában) 
ingatlan vagyonnal bírnak — a v. polgármesterhez 
benyújtandó felebbezéssel élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván kiemelletik. hogy jelen hirdetmény a 
hirdető táblára 1909. évi január hó 16 napján 
rendeltetett kiíüggesztetni

Selmecbányán 1909. évi január hó 16-án.
Horváth Kálmán

polgármester.

H R D E T É S E K .

Van szerencsém a m. t. urikö- 
zönség szives tudomására hozni, 
hogy fűszer, és csemege üzletemben 
naponkint frissen főtt

v a l ó d i  p r á g a i  s o n k a
kapható. Felszeletelve dkgként. 5 
fillért, nyersen egész drb. vételnél 
kg.-ja 2 ’4 0  K. Továbbá állandóan 
raktáron vannak: valódi francia 
sardiniák, különféle sajtok, pásté
tomok, gyógy ésflnom asztali borok.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok

te ljes tisztelettel

Encjel Zsigm ond.

11. sz. 1909. végreh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Selmecbányái kir. járásbíróság
nak 1908. évi Sp. 602/3. sz. végzése következtében 
Wagner László dr. selmeci ügyvéd állal képviselt. 
Boldis János bagyani lakos javára 60 K s jár. 
erejéig 1908. évi december hó 18-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás folytán le- és felülfoglalt és 
670 K-ra becsült következő ingóságok u. rn. szarvas- 
marha, lovak és egy sertés nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a Selmecbányái kir. jbiró- 
ság 1908. évi V. 421/2. számú végzése folytán 
60 K tőkekövetelés, ennek 1908. évi augusztus 
hó 1 napjától járó 5 % kamatai és eddig összesen 
44 K 40 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Berencsfalu Kopanyicske pusztán 
alperesi lakásán leendő eszközlésére 1909. évi 
január hó 28-ik napjának délelőtti 11 órája 
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. l.-c. 107. és 
108. Ij-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbel ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat i 
mások le- és felül foglalták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120 tj-a értelmébén ezek javára is elren
deltetik.

Kell Selmecbánya 1909. évi január hó 18. 
napján.

Budák György,
kir. végrehajtó. ;

Nagyrabecsült fogyasztóinkat ismételten 
értesítjük, hogy rendeléseiknél vagy előforduló 
hiányoknál HORNYACSEK ISTVÁN ur Üzletében 
lévő távbeszélőt — melyet a tulajdonos kész
séggel bocsát rendelkezésre - - igénybe venni 
szíveskedjenek.

Légszeszgyár.

Hegybányai pajtámból nagyobb 
mennyiségű elsőrendű szénát egészben 
vagy fuvaronkint eladok.

W a gn e r Lá szló  d r.
Zeigmondy-ntun (17. sz. húzómban

két utcai s e§y udvari szobából stb. álló 
fö ld s z in ti laká s

azonnal kiadó. «—
Évi bére 360 K és a lakásbériillér.

Fodor dr*.

N y a v a l y a t ö r é s i
Ki nyavalyatörés, görc* és máa idegei állapotban szen
ved. kérjen íratott, ingyen é l börmentve kapható a 
sz ab d , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  állal M ajn a  F r a n k f u r t .

Aki köhög
es gyermekeit valami .t önmagát megakarja szabadítani 
r e k e d t s é g  h u r u t  e ln y á lk á s o d á s ,  t o ro k - ,  
g ö r c s -  •» h ö k h u r u t tó l ,  a/. használja az orvosilag 

kipróbált es ajánlott
K A ISE R -féle

M E L L -K A R A M E L L Á T
A HÁROM FENYŐVEL.

K K p j /  \  k ö z je g y z ő ile g  h i t e l e s í t e t t  
l J O L . / v  /  k ö s z ö n ő  o k i r a t !
Csomagja 20 és 40 flll., dobozokban 80 flll.,

Kapható:
Mikovényi Á rpád elS gyógyszertárában, M árkus M. 
cukrászatában. Margótsy J. örökösök gyógyszertárában 
es Szentiványi Lajos mézesbábosnál Selmecbányán.

Röhögés, rekedtség és h u ru t ellen n ines Jobb

R É TH Y -fé le  pemetefű cukorkánál |
Vásárlásnál azonban vigyáz
zunk és határozottan RÉTHY J 
félét kérjünk, mivel sok ha-1 

szontalan utánzata van.

I  d o b o z  60  f i l l é r .  |
Csak RÉTHY-félét fogadjunk e l !

S z iv e s  tu d o m á su l!

(3 farsangi icllny alatt minden vasár, 
és ünnepnap friss

farsangi fánkot
hészit

B o r h e g y i  I s tv á n
c u k r á s z

Kossuth Lajos-tér.

Szives tudomásul!
F e b r u á r  l - t ő l

e b é c L U s r o s z T t o t
étíarinsm ben kiszolgálón: 

IJS8T  j u t á n y o s  á r o n .  -JSR}

S á r k á n y  I s t v á n ,
v e n d é g lő s .

Akadém ia-utca 19.

V  V V  V
V É r t e s í t é s . V

Tisztelette l é rtes ítem  a  n a g y é r
dem ű  közönséget, hog y  a v á ro sh áz  
a la tt  harm ad ik  szám ú ho ltban

e g y  a r a n y -  é s  e z ü s i é k s z e r

j a v í t ó  műhelyt
rendez tem  he. m elyben g y o rs , po n to s  
é s  o lcsón  ja v ítá so k a t eszközö lte tnek  
— U gyanitt m indenem ü  ó rák  is j u 
tányos á ro n  jav ítta tna!;.

A nagyérdem ű  közönség  hóesés 
p á rtfo g ásá t kérve, m arad tam

kiváló tisztelettel

V  V
H A S C K  A N T A L

aranyműves. V  V
V V

B&fll
HHIKB M ie lő tt
|  személy-, jelzálog- vagy építési| Xtr ölesön
P  iránt intézkednek,
B := =  kérjen díjtalanul prospektust. = ■  

|  M E L L E R  3L. E G Y E F
|  BUDAPEST, IX. Lónyai-utca 7.
B B ^  I n t e r u r b a u  t e l e f o n :  4 0 - 3 1 .
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Nyomatott Joerges Aeosl özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1909
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