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

A városok állami segélyezéséről.
Minden jel arra mutat, hogy a kor

mány végre-valahára komolyan elhatározta 
éa a mi fő e határozatát tettel is keresztül 
akarja vinni, hogy a vidéki városok szo
rongatott állapotán segítsen és a városok 
háztartását, különösen pedig a tisztviselők 
fizetését rendezze.

A városoknak regi óhaja menne ezzel 
teljesedésbe

Tudjuk a napi lapokból, hogy e fő- 
fontosságu ügyben egy albizottság külde- j 
tett ki, amely a városok háztartása mikénti 
rendezésének tervezetét kidolgozta és azt e hó
18-án a városok országgyűlési képviselői
nek értekezlete elé terjesztette. Ezen az 
értekezleten Wekerle Sándor miniszterel
nök és Andrássy Gyula belügyminiszter is 
részt vett.

Ez az értekezlet elfogadta a városok 
és községek arrondirozását — e lv i le g .  A i 
mi annyit tesz, hogy a kivitel egyelőre el
marad. Elfogadta az értekezlet Wekerle 
Sándorral együtt azt is, hogy a városok 
az állami adójövedelmeknek bizonyos száza- j 
lékát kapják, sőt az adóreform életbelép
téig, 1911, január 1-ig hajlandó a nagy- | 
hatalmú pénzügyminiszter e célra évenkinl

2 millió koronát, az adóreform életbelépte 
után pedig évenkint 4 millió koronát e 
célra áldozni.

Elfogadta az értekezlet azt is, hogy a 
városok az élők közötti ingatlanok átony- 
házásánál a kincstári illeték 1 %-kát, az j 
örökösödési illeték 20 %-kát pótilletékként! 
szedhessék.

Valamennyien, a kik ezen az értekez- | 
leteu résztvettek, elismerték, hogy a városi | 
tisztviselők illetményeinek és nyugdíj ügyé- ; 
nek törvényhozási rendezése fölöttébb sür
gősen szükséges.

Örvendetesen vesszük mi is tudomá
sul Wekerle és Andrássy kijelentését, hogy 
nem idegenkednek attól, hogy a városi 
tisztviselők a rendezés szerinti illetményei
ket 1909. január 1-től visszamenőleg meg
kapják.

Az első tervezetben még az is ben- 
foglallátott, hogy az állami tisztviselők is 
köteleztcssenek a városi pótadó fizetésére, 
a mely esetben ezek a tisztviselők bizo
nyos fizetési pótlékban részesülnének. Az 
állami tisztviselők ezen megadóztatását 
azonban az értekezlet nem fogadta el Kmetty 
Károly képviselőnek azzal indokolt felszó
lalása folytán, hogy rósz vért szülne az

az állami tisztviselők körében, ha a köz
ségi adóval megadóztatnának.

Ez volna röviden lényegileg azon terv, 
a melynek keresztülvitelével gondolja a 
kormány és kezdeményezése után bizonyára 
a törvényhozás is a városok háztartását 
rendezni, jövedelmeiket emelni, a városi 
tisztviselőket jobban javadalmazni, egyszó
val a vidéki városok szorongatot. helyzetét 
megkönnyebbiteni.

Elismerjük mi is, hogy e szándék és 
különösen, ha e szándék keresztül is lesz 
vive hazafias és szép ténykedése lesz kor
mányunknak és üdvösen is fog kihatni a 
vidéki városok fejlődésére és vagyoni és 
kulturális gyarapodására.

Ámde ha ezt elismerjük is és a kor
mány jóakaratát méltányoljuk is: mégis a 
leghatározottabban ki kell jelentenünk azon 
erős meggyőződésünket, hogy az állam* 
kincstárnak ezzel az alamizsnájával a ma
gyar városok bajain gyökeresen segítve 
nem lesz és nem lesz emeltyűje annak, 
hogy e városok kulturális, gazdasági és 
jóléti szempontból fejlődhessenek halad
hassanak cs gyarapodjanak.

Sőt tovább megyünk és azt valljuk, 
hogy ez az állami újabb gyámkodás, a

Köháry Ignác gróf.
(Olasz Pillnak II. Koháry Istvánhoz irt magyar leveleiből 

közli: Richter Ede.)
II. Koháry István, a híres hadvezér és költő

1-ső Koháry Istvánnak, a Léva nielleti elesett 
hősnek volt első szülőit fia. Házasságot nem kö
tött. Gyermeke nem volt.

Öcscse, Koháry Farkas elvette azonban 
Rechberg Mária Ludovika bárónét és e házasság
ból 8 gyermek maradt életben, amidőn Koháry 
Farkas 1704-ben váratlanul meghalt.

Koháry Farkas árváinak neveléséről nagy- j 
bátyjuk II. Koháry István gondoskodott. Farkasnak 
elsőszülütl fia György, azonban 1716-ban, másod
szülött fia, János pedig 1717-ben, a törökök elleni 
harcokban lelték mint katonák hősies halálukat ; 
és mind a kelten Péterváradon vannak eltemetve.

Koháry Farkasnak harmadik fia András, aki 
Br. Thavonat Lajos Selmecbányái főkamaragróf 
leányát birla feleségül szintén katona generális, 
1731. éviöl pedig Hontvármogye főispánja volt. 
András hét gyermeket, köztük három fiút hagyott 
hátra. Koháry Farkasnak negyedik fiát, a nagyon 
tehetséges Ignácot nagybátyja a tudományos pá
lyára szánta és 1719-IŐ1 kezdve a nagyszombati 
érseki akadémián neveltette. Ind Olasz Pál előbb 
korponai plébános, majd szí. henedeki prépost, 
azután esztergomi—nagyszombati kanonok, cím

zetes püspök és aszódi prépost házában lakott a 
fiatal gróf. német szerzetes nevelőjével együtt.

Olasz Pál, aki különben is nagyon bizalmas 
és benfentes embere volt még korponai plébános 
korából 11. Koháry Istvánnak, sűrűn levelezett a 
gróffal politikai, egyházi, családi, gazdálkodási 
ügyekben, de főképpen a fiatal Ignác gróf nagy
szombati tartózkodásának és nevelésének körül
ményei tárgyában.

Olasz Pál levelei összességükben mind igen 
érdekesek, (meg vannak mind a szenlantali csa
ládi levéltárban) de én ezúttal csak a fiatal Ignác 
grófra vonatkozó leveleket akarom ismertetni, 
mint olyanokai, amelyek .a főúri fiuk akkori neve
léséi-e és ellátására is érdekes fényt vetnek

A lialal gróf Koháry Ignác 1719-1720. év
ben lanult Nagyszombatban, ahol 1720. évben 
veszélyes betegségbe esett és rövid szenvedés után 
16 éves korában meghajt. A grólTiu tetemeit elő
ször a nagyszombati szent Miklós templomban 
helyezték el. majd a szenlbencdeki családi sírbolt
ban temették el.

Olasz Pálnak első levele Nagyszombatban 
1719. évi október 14-én kelt és a többi közöli 
ezt írja benne: «Die 6. Csabrághól költ Lxcollend 
Méllgos Úri levelét, tegnapi postáról cáp ányi kö
telességgel révén s annak continenliajl alázatosan 
értvén, a Méllgos Uríi szállások elkészítésében

naponként sörénkedem. A minapi levelemben alá
zatosan jelentet némely szükséges dolgokra való 
segítséget, mivel csupán csak Lxcelld Kglmes 
gratiájából reinénlem és nem tartozásképpen vá
rom. azért annak modgyát nem szabom, hanem 
tovább is Excelld kglmes jó Teczéséro hagyom.* 

Az 1719 október 29-iki 2-ik levelében Olasz 
Pál kérdi, hogy a «A Méllgos Urfinak valljon ki 
fögh lennyi Correpelitora?*

A fiatal gróf november 4-én Nagyszombatba 
érkezett és Olasz Pál erről már november 5-én 
igy irt Koháry István grófnak Csábi-ágba: «A 
Méllgos Urfi tegnapi napon szerencsessen ide é r
kezvén. vékony tehetségem szerént azon leszek, 
hogy eltartásában, Excelldk tartozó kötelességem 
szerén! kedvére szolgálhassak, ha mjnd az által 
olÍvkor szándékom kjvül valamelly fogyatkozás 
történnék, kértem a M. Urfial, Praefeclusát i 
inassá! is. hogy halogatás nélkül nékem megje- 
lencsék, hogy azonnal inoghjobbilhassam.*

November 25-én azután ezt Írja: «Az Urfi 
uj Praefectussa betegeskedvén gyarló egészséggel 
cornparealt. orvosságokkal élvén három nap, hála 
Istennek tegnap s ma igen jó színben és vigan 
volt; Jámbor Böcsületes Religiosusnak létezik 
lennyi, de dialeclicára vén hegedősnek. A meddigh 
el nem érkezel. Páter Polenlási Ur derekasan 
explicálla és repetálta az liríival a Dialecticát.*
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segélyezés elszámolása és felosztása stb. 
csak bénitólag fog hatni a szabad fejlő
désre és némileg újabb terhet is fog róni 
a városokra.

Azt is jól tudjuk, hogy az állam vol
taképpen semmit sem ad ingyen és a mit 
látszólag nagy lelkűén ajándékoz, azt más 
utón, néha kétszeresével is vasalja be.

Ez az úgynevezett modem finánc 
zsenialitás.

Mi tehát nem abban találjuk a nagy 
kérdés helyes megoldását, hogy a városok 
mintegy állami, tehát kormány gondnokság
aié helyezve csak pénzbeli segélyeket kap
janak. hanem igenis abban, a mi fejlődé 
síiket, gyarapodásukat a múltban sőt régen- 
multbau is biztosította és ez a korlátlan 
önrendelkezési jog, a szabad autonómia.

Mit tapasztalunk azonban a városok
nál most ? Jövedelmüknek legnagyobb része 
oly kiadásokra fordittatik, a melyeket jogi
lag és igazságilag a nagy Moloeknak, az 
államnak kellene fedezni.

Vegyük csak az állami adók előírá
sát, nyilvántartását, behajtását, a közren
dészet, a vagyon es életbiztonság körüli in
tézmények rengeteg költségeit, az árva és 
gyámügyeket, stb. stb. a melyekről gondos
kodni és azok költségeit fedezni az állam 
kötelessége volna — mennyi városi jöve
delmet nyelnek ezek el ! ! És azután ha
sonlítsuk össze ezeket a városokra méltat
lanul és igazságtalanul ráoktrojált kiadá
sokat azon alamizsnával, melylyel a váro
sokon az állam segíteni akar és megszü
letik a ridikulus inus.

Ha az ember néha eltűnődik azon, 
hogy királyaink regi priviligiuwain alapuló 
autonoiuai jogaikat, hogy adhatták fel egy
más után a városok és minden protestálás 
nélkül engedtek azokon csorbát ütni; ha 
elgondolja az ember, hogy nem csak sza
bad önrendelkezési jogaiktól lettek egymás

Ez az uj prefectus egy német bencés pap 
volt, akiről még ezt Írja Olasz: «A páter 
Benedektinus is kezdi a Dialectikat olvasni, hogy 
segéthesse az Urfil; de reá érkezik-é? vagy sem, 
meghlatjuk jövendőre. Sokan ugyan azt jövendö
lik, hogy P. Polentasi nyomában se léphet. Az 
Urfiát igenis revereallya, szüntelen deákul köll 
szollanunk, hogy ne véllyen bennünket felőle be- 
szóllenyi. Az Urfi egésségére vigyáz, mód nélkül 
vigyáz mjnémü Étket kell enyi. mjnémül nem.
Allol tartok, hogy a magyar gyomor a némettel j 
meg nem egyez. Mégh eddig ugyan ineghböcsült, 
meg lassúk ma, holnap V»

F.z a német pap azután sok gondot okozott 
Olasz Pál püspöknek, amig végre elég gyorsan 
belelalálta magát a magyar viszonyokba és meg
szerette a magyar konyhái is. Erre és a íialal 
gróf mikénti ellátására vonatkozólag érdekesek 
Olasz Pálnak következő levelei, melyek a maguk 
eredeti közvetlenségükkel minden kivonatos leírás
nál találóbban beszélnek.

1719, december 13-án ezt Írja Olasz Koliáry 
Istvánnak Csábiágba: <Itten a Benediclinus hála 
Istennek már jobban alkuszik a tanításban is 
szorgalmatoskodik; azért már nem panaszképen, 
hanem csak tudósításképpen irom Kxceldk mi
csoda kínban voltam miatta circa 15 napigh. 
Mjnd az Urfiat, mjnd magamat majd kétségbe 
ejlet. Meri az Urfinak Regraliokor is az ürniös

után megfosztva, hanem még óriási költ
ségek viselését is magukra vállalták, mely 
költségeket jog és igazság szerint csakis az 
államnak kellene viselni; ha figyelembe 
veszi az ember, hogy e szegény városok 
az úgy nevezett állami közigazgatás köz
vetítésének rengeteg költségeiért kárpót
lást soha sem kaptak és ez a most kilá
tásba helyezett alamizsnaadás is csak rész
ben nyújthat, kárpótlást: akkor nehezünkre 
esik az elkeseredés érzelmét magunkba 
fojtani és „satiram non scribere.“

Végeztesse az állam tehát a maga dol
gait a maga költségeire és ne követelje a 
szegény városoktól e minden jövedelmet 
sok városnál felemésztő kiadásokat és ha 
azután ezen felül bizonyos adott esetekben 
az egyes városokat segélyezi is még, az 
esetben helyes utón fog járni.

Kétségtelen, hogy Magyarországnak 
nagyon fontos érdeke, hogy nagy vidéki 
városok, emporiumok is legyenek, mint az 
a nyugati kulturállamokban van. De ezt 
csak úgy lehet elérni, ha a város, város 1 
és nem egyszersmind^a kormánynak finánc, 
rendőr, és sok másféle közege.

A kinek kis türelme vau hozzá, vegye j 
kezébe például városunk, költségelőirány
zatát és győződjék meg- róla, hogy ha en
nek az egykor virágzó városnak nem kel
lene az állami közigazgatás közvetítésére 
jövedelmének legnagyobb részét fordítani, 
mily jól állhatna anyagilag; mert törzs
vagyona és jövedelmei oly nagyok, hogy 
autonómiai kiadásai azokból bőven nyer
hetnék fedezetüket, sőt azokból még szé
pészeti és kulturális célokra is maradna 
bőven.

Mindazon által köszönettel vesszük mi 
is a kormánynak a városok iránti jóaka
ratát és ha már gyökeresen nem lehet még 
ez idő szerint rajtunk városokon segíteni, 
hát akkor: „Adj Uram esőt, de mind- 
gy&rt! !“ S * .

bort, fülelte LiltottaJPoszlpraslbéli szőlőt, almát, 
retket, sajtot nem engedvén, csak az egy biscotát 
és egyéb féle cukros confecleket parancsolta ennyi.
A főtt étket is csak mjnd német gyomorhoz va
lót javallot. más féléiül irtóztatok mégh a tehén- 
husiul is. De eszrevévéu az Urfi, hogy nem érette 
cselekszi ezt. hanem a német gyomor kedvéért, 
világosan megmondotta neki, hogy nem akar 
affélékhez szokni. Kértem, hogy irás szerint spe- 
ciücallya a maga élkejt s mindenkor főzetek va
lamit ollyal neki; De ezt nem akarta. Hoszu be
tegségből kelvén föl, sokszor jobban evet nálunk
nál s meghlerhelvén gyomrai, meghbelegedel 
Minden nap p. ordinarió ebédre 7 tál élkünk s 
oslvére 5 lévén, ahoz finom Óborom kit maga is 
nem győz dicsérni. A szakács nem volt vétkes, 
meri talán íeghfüeb az ő mesterségében, de 
mégliis kikölltttl rajta adnom és kívánsága szerénl 
szakácsnál fogadnom. Annak is egyszer azt pa
rancsolta, hogy néki délután három órára készít
sen ebédet, azonban harmad fel órára meghéhez- 
vén nem találta készen az étket s bosszúságában 
a Jesujtakhoz ment, olt készjltelel mjnket mindott 
a Páterek előtt s mjnd a városon a németes Urak 
előtt igen rutul meghgyalázott: kit nem szenved
hetvén csendesen szemére vetettem és meglnnon- 
dollani, hogy sem Nálunk egésségél el roncsa, 
inkáb keressen magának kedve szerént való német

Városi Vigadó és Színház.
Régebben, mintegy két évtized előtt váro

sunkban három táncterein volt, u. m. az u. n. 
Sem bér y terem, a Felső-major és a »Züldfa« 
mulató. A Felső Major a város tulajdona volt, a 
másik kettő magántulajdon; az u. n. elite-bálok 
akkor a Sembery-teremben tartattak, a Felső
majorban voltak a cselédbálok (yulgó: snakker- 
lik) és a *zöldfa« csak nyári mulató hely volt 
Mintegy húsz év előtt a város a Felső-majort 
nagyobb költséggel átépítette és azóta az u. n. 
elite-bálok lassan áttelepültek ide, a mely »Városi 
Vigadó* nevet nyert és a cselédbálok átköltöztek 
a »Zöldfádhoz, mely nyári mulató jellegét lassan 
elvesztette; egyideig a Sembery termet is hasz
nálták. de a mióta ez is a város tulajdonába 
ment át, lassan egészen megszűntek itt a mulat, 
ságok és ez most tornatermül használtatik ugv, 
hogy ma már csupán a Városi Vigadó az egye
düli hely a hol táncmulatság tartható. így volt 
a színházzal is, a mely régebben szintén a Sem- 
bery teremben volt, most azonban szintén csakis 
a Városi Vigadóban tartható.

A Városi Vigadó táncterme szép és nagy 
terem, a mely úgy bálokra és színházra is alkal
mas, de mellékhelyiségei kicsinyek és alkalmat
lanok a bálok alkalmából, távolságánál fogva 
pedig hátrányos a szinészeti ügyre.

Ezen hiányok elismerése és a mindjobban 
fokozódó igények a város hatóságál^arra indí
tották, hogy úgy a táncmulatságok tartására, mint 
színháznak alkalmas és modern helyiségekről 
gondoskodjék.

Hosszas tárgyalások után végre 1902. év
ben abban állapodott meg. a közvélemény, hogy 
ily célra legalkalmasabb volna az u. n. Flem- 
ming-ház, mely a helybeli takarékpénztár tulaj
dona; ki is számították a szakértők, hogy a Flem- 
ming-ház átalakítása Vigadóvá és Színházzá anya
gilag is előnyös lesz a tulajdonos takarékpénztárra 
és kiszámíthatatlan előnyei lesznek a nagyközön
ségre nézve. Úgy tudjuk, hogy a tervek és a költ
ségvetés is elkészült, az építkezés azonban abban 
maradt, mert az eszmét a takarékpénztár igaz
gatósága, illetve közgyűlése nem találta helyesnek 
és előnyösnek.

Ezután a város hatósága tovább tárgyalt és
1906. évi februárius hó 13-án tartott törvény
hatósági bizottsági közgyűlésben kimondotta, hogy 
a Vigadó létesítését szükségesnek és most már

....  V -

szállást és szakácsot. Ezen Epiplionémai. halván, 
alázatosan kezdet küvetnyi és maga jobbulását 
Ígérni: Enis harmadik szakácsot fogadtam néki. 
Már hála Istennek vasárnaptul fogvást jól eszik, 
ürmüs bort minyájunknál jobban iszik, aluszik és 
magaszlallya egésségét. Mind ezeket és sokkal 
többeketis tegnap ineghbeszéltem P. Kapi Uram
nak; de mivel komendatora -volt, 'mjnd ezeket 
leghinkáb beteges állapottyának tulajdonította: 
Ugyan már az élőt megjövendölte neki, hogy 
nehezen szokik a gyomra a magyar étkekhez; 
azlis ígérte ő kglme, hogy jól meghoskolázza ki
váltképpen a rágalmazásért, kit már előre tudott 
P. Kapi Ur ő kglme.*

1720. január 12-én Olasz Pál ezt Írja: «Mijs 
itten mindnyájan Excelldnak Idv szolgálattyára 
Isten kegyelméből jó egésségel bjrunk. Az én 
Német Papomis igen ujul régen kívánt erkölcsiben, 
már bajszot is hagyalot, ruhát is az eddigh való 
thabori kurta reverenda belet, magyar módón 
hoszut akar viselni, »a gyomra is éppen megma- 
gyarosodot, úgy hogy maga csodálkozik melly jó
ízűen eszik, iszik, erősödik, a tanításban is látom, 
hogy törekedik.*

1720. február 1-én ezt írja Olasz P. Koliáry 
Istvánnak: «Jolehel Usabrágbul'Korponárul Nit- 
ráigh szán utón és sietve jöttem, de mjnd azon 
által Nitrárul kimenvén. szekerenk tengele ketté
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elodázhatatlannak tartja: okkor a városi ta- !
nács újból átirt a takarékpénztárhoz a Flem- 
ming-ház átalakítása tárgyában, a honnan azon
ban azon választ nyerte, hogy az intézet a vigadó 
felépítésére nem vállalkozhatik, mert ily irányú j 
ténykedés üzletkörét meghaladja, tekintve azon
ban az ügy közérdekűségét nem zárkózik el az 
elöl, hogy a »Flemming«- ház akár a városnak, j 
akár egy a város közreműködése mellett alakí
tandó részvénytársaságnak 60000 koronáért el- 
adassék, de csakis egy helyére építendő modern ; 
Vigadó céljaira. Ezen ajánlatának érvénye 1909 
évi május hó 31-ig tart.

A városi közgyűlés 1906. évi juniushó 12-én 
tárgyalta ismét ezen ügyet és kimondotta, hogy 
»miután azon kibontakozás kialakulása, mely az | 
alkotmány minden részére kiterjedőleg ma csak I 
a kezdetén van és annak következményei még | 
ismeretlenek, pedig azok kétségkívül befol yással ; 
lehetnek nagyobb szabású köz vállalatokra — to
vábbá miután ezen kialakulástól a helyi bánya- j 
szat sorsa is függ, de ezzel a város pénzügyi 
helyzete is, sőt a lakosság életviszonyai és élet- 
szükségletei is kapcsolatosak — az uj vigadó 
építésének ügyét csak előkószitöleg tárgyalhatja 
és elrendeli, hogy az n. n. Magas-ház átalakítá
sát vigadóvá tegye tanulmány tárgyává a város 
mérnök és a számvevőség.

A mérnök és számvevőség előterjesztése be
érkezvén, az ügy az építészeti bizottsághoz uta- 
sittatott 1906. évi november hó 13-kán kelt 
tanácsi határozattal; — az építészeti bizottság 
már össze is volt hiva, de az ülést már nem 
lehetett megtartani, mert a bizottság elnöke, 
Szitnyai József kir. tanácsos polgármester ekkor 
hirtelen elhalt.

Az uj polgármester az 1907. évi januárius 
havi közgyűlésen lett megválasztva és a városi 
vigadó ügyét a januárius hó 31-én tartott tanács
ülésen újból tárgyalásba vették a midőn is abban 
történt megállapodás, hogy „miután egy modern 
uj vigadó létesítésére akár a „Magasítás“ akár 
a „Flemming ház“ átalakításával járó nagy 
pénzösszeg előteremtésére a város jelenleg nem 
képes, de m iután a mostani vigadó táncterme 
és mellékhelyiségei kicsinyek és célszerűtlenül 
elrendezetlek és igy ezek nem maradhatnak, 
feltétlen szüksége állt be annak , hogy a jelen
legi vigadó alakittassék át úgy, hogy egy egé
szen u j terem építtessék a mostanihoz és pedig 
kifelé a kertbe.

örvón, házamhoz csak ma délelőtt érkezhettem; 
hogy a Méllgos líríiát (kjnek Disputatioja a jövő 
hétfőn lészen) állandó jó friss egészségben talál
tam, azon igen örvendeztem. Excelld Méltgos Úri 
levelét felszakasztván F. Kapi Uramnak a tíz pár 
császár madarat mingyárl a levéllel együt kezé
hez küldöttem, a többit magam számára alázatos 
kötelességgel vettem és a profeszorokat a disputatio 
után lenni szokot collatiojokra rendeltem. Az Urli 
tartozásáért mégh a mjnap fel vettem P. Kapi Úr
tól fi. 110 azért Husvétigh eő kglmét nem bu- 
sittom.* Március 20-án meg igy ir: *A Praefeclus 
ur a Procator vallásra is az UrBat meghtanitotta 
A nyári köntösöknek állapotyát P. Kapi ur ma
gára vállalta s elis készítteti a mini Praef. Ur 
beszéli. Az asztal tartásért pro Febr. el Marlio 
fel vettem már jo ideje fi. 110. Aprilisre valót is 
könnyen meghtalálom P. Kapi Urammal. Az Urfi 
még eddigh Isten kegyelméből állandó jó friss egés- 
ségben volt; a tanulásban szorgalmatossan exer- 
ceallya mjnd a Praeíectus, mjnd a P. Caplanyok. 
Az Urli Disputatioja után a Professora jelen tóse
bül a Doktoroknak három asztalra küllelet coliadat 
a Collegiumban készíttetnem, melyre madarakon 
és más házi dolgokon kjvül a kulcsár készpénzt 
költött fi. 19. den. 84. Az Urfinak, Prafectussának 
és inassának alkalmatosságára készittetet dolgok 
is reá mennek fi. 50-ra. De ámbár mjnd a három 
rendbeli költségre csak 11. 100 méltoztassék Excel-

Az idevonatkozó tervet a városi mérnök 
közbejöttével Hóin Ferencz társulati bányaigaz
gató meg is csinálla és az szakértői felülbírálás 
alá kerüli; — ennek összköltsége úgy tudjuk 
— 25'000 korona lett volna.

Ezen terv, habár a föltétlenül szükséges 
mellékhelyiségek kérdését megoldotta volna olcsó 
pénzért, — nem lett elfogadva, hanem a szakér
tői tárgyalások során a Hugyecz és Rosenauer 
épilő cég lett felhiva, hogy a mostani Vigadó 
helyére egy modern Vigadói tervezzen, mely bon 
lánczhelyiségek, színház és szálloda is legyen. A i 
Hugyecz és Rosenauer cég a terveket elkészí
tette, ezeket Sobó Jenő főiskolai tanár és a vá
rosi mérnök felülvizsgálta és a városi tanácshoz
1907. évi október hóban beterjesztene.

A városi tanács ezen ujabbi terveket ki
adta az építészeti bizottságnak, mely az 1907. 
évi október hó 24-én tartott ülésében azokat 
helyeseknek találta és indítványozta, hogy azok 
elfogadhassanak, előbb azonban a költségvetés 
készíttessék el. A cég a költségvetést 1907. évi 
december hó 30-án terjesztette be és azt az épí
tészeti bizottság 1908. évi januárius hó 10-én 

i tartott ülésében tárgyalásba vevén, tekintettel 
arra, hogy ezen terv kereken 200.000 koronát 
igényel és a felépítés nem volna rentábilis, sem 
az igényeknek megfelelő — azt mondta ki, 
hogy ezen ügy a napirendről leveendő és az 
előkészítési munkálatokkal egy szükebb körű 
bizottság bízandó meg.

A törvényhatósági bizottság 1908. évi janu
árius hó 14-én tartott ülésében az építészeti bi
zottság utóbbi javaslatát fogadta el és egy szü- 
kebbkörü bizottságot küldött ki az ügy előkészí
tésére.

Ezen szükebbkörü bizottság felkérte Sobó 
Jenő főiskolai tanárt, hogy alkalmas helyet jelöl
jön ki és készíttesse el ennek terveit és költség
vetését. Sobó Jenő teljes odaadással és ügy
szeretettel fogott hozzá a munkához; maga ré
széről a »Magas házat* ajánlotta és Hugyecz-Ro- 
senauer céggel megcsináltatta a terveket is.
Ezen terv keresztülviteléhez azonban az u. n 
Tb ély-ház megvétele is szükséges és keresztül 
vitele esetén gondoskodni kellene a rendőrség 
a szegényház, a tűzoltóság és a húscsarnok át
helyezéséről is. — Végül azon terv is fel hoza
tott, hogy a Sembery 4, ház volna átalakítandó 
vigadóvá, esetleg a „Melropole" épület volna 
megveendő és ez volna vigadóvá átépítendő. —

Iádnak depulálni, csak P. Kapj Uramtól ne kel
lessék fel vennem, mert a dolgoi a jesujtak sok
szor, tekélelesseü néni tudván, csufossan szokták 
ítélni.*

Rövid időre erre a fiatal gróf súlyos beteg
ségbe esett és meghalt.

Érdekes a szenlanlali levéltárban nehány 
példányban meglévő és Nagyszombatban nyom
tatásban megjelent ily eimü gyászbeszéd: * Rövid 
napokban foglalt érdemes hosszú élei.

az az:
Mélloságos Csábrághi 

Gróff
Koháry Igűálz 

Urfi
16 esztendeig tarló életének koros napokra 

lölt megfordulása Mellynek
Ez árnyék világból esett ártatlan kimúlása 

után, hideg tetemeinek díszes eltakarításakor tar
tatott szomorú Exequiáin magyarázattyát, élő 
nyelvel terjeszti vala.

Mélloságos' s Nemes renden lévő keresztyén 
Halgatóinak.

Tisztelendő
P. Bossani Farkas. Jesua, Társaságbéli Pap, 

Tekintetes Nemes Érseki Académiának, Nagy- 
szombath városában Theologia Tanító egy Doclora, 
és annak mostani Professora. A' Tekintetes Esz
tergomi Káptalan, Nagyszombalh VáransiSz. Miklós 
Püspök Templomában.

Mindez azonban igen sokba kerülne és igy egyik 
terv sem talált köztetszésre és ismét megindul
tak a kombináliók és i s m é t-------nem történt
semmi.

Ekküzben — 1908. óv őszén — felmerültek 
ismét a színházi ni isér iák és ekkor a város pol
gármestere azon eszmét vetette fel, hogy: „lekin
tettel a korlátolt anyagi viszonyokra, tekintet
tel a vigadó mellékhelyiségének tarthatatlan 
voltára, tekintettel arra, hogy színházat csakis 
itt feni a városban lehet fenlartani: — az ügy 
akképen rendezlessék, hogy a Sembery terem 
átalakitassék színházzá, a városi vigadó pedig 
kél étteremmel bővíttessék ki.“ — Ezen eszme 
kivitele és pedig a színház létesítése 8000 koro
nába, a vigadó kibővítése pedig 25000 koronába 
kerülne.

Így áll ina a vigadó és színház ügye és úgy 
halljuk, hogy a polgármester javaslata a legköze
lebbi közgyűlés elé kerül.

Leírtuk az eddigi kombinaliókat és terve
zéseket azért, hogy végre mindenki megállapo
dásra jöhessen és végre tegyünk is valamit, mert 
az eddigiekből azt látjuk, hogy akármint java
soltak eddig az erre hivatottak, — abból semmi 
sem lett elfogadva és ismét újabb lervezetések 
rendeltettek el.

K Ü L Ö N F É L É K .
— K itü n te té s .  A hivatalos lap péuteki 

száma közli, hogy a király L i h a  Antal 
Selmecbányái kir. járásbirónak az itélőtábla- 
birói címet és jelleget adományozta. A ki
tüntetés Ilire városszerte örömet keltett, mert 
Liba Antal járásbíróságunk vezetője egyike 
azoknak a keveseknek, akik az egész közön
ség osztatlan tiszteletét és szeretetét bírják.

; Szívesen és örömmel üdvözöljük mi is ki- 
i tüntetése alkalmával, mivel jól tudjuk, hogy 
! ez a kitüntetés igazán érdemes férfiút ért. 

A városi tanács a kitüntetés alkalmából 
H o r v á t h  Kálmán polgármester vezetése 
mellett testületileg kereste fel cs üdvözölte 
járásbíróságunk vezetőjét, aki a város köz
ügyéi terén vezető s tevékeny szerepet visz.

— Érdekes ajándék a városi múzeum
nak. Hülll József nyugalmazott miniszteri tanácsos

MDGCXX. esztendőben, Pünkösd Havának 
28 napján. Nyomta.lt. Nagyszombatban, Az Aca- 
démiának betűivel Gaál Friderik által.*

K hosszú gyászbeszéd az akkori kor szoká
sukhoz híven roppant dagályosan van tartva, telve 

; idézetekkel és azoknak magyarázatával és lelve 
| hasonlatokkal. Legérdekesebb része az ifjú halott 
j életére való visszapillantás és a halott búcsújának 
I tolmácsolása, amelyből álljanak itt e sorok:

•Búcsúzom mindenek fölött Nagyságod
tól Méltóságos Uram Bátyám, Gsábrági Grófi’ 
Kohári István, Felséges Koronás Királyunk egy 
érdemes Hadi Generálissá, kit énnekem Felséges 
Istennek Attyai gondviselése. Atyául adott kisded 
ideimlől fogva: Vallom igaz hittel, többel tartozom 
Nagyságodnak, hogy nem mint saját Istenben el 
nyugodni, édes Atyámnak; ezt, az én felnevelte
tésem, jóra való intetéseim, Nagyságodnak hozzám 
való, minden keresményének reám örökösen szó
landó adakozásában mulatott kegyessége, kiáltyák 

: én bennem. Mit tegyek egyebet? hanem, hogy 
meghajtott fővel innen a setéles síromból köszön- 
iivem — meg mind ezeket. Jutalmazza — meg 
az adakozó nagy Isten százszorta, nemcsak egyedül 
ezen hozzám’mutatott Atyai gondgyait Nagyságod
nak, hanem az édes Hazánkért erőssen tűrt szen- 
vedésit is, kár vallásit, az Anyaszcntegyháznak 
épületire czéJyozó szüntelen buzgóaágit; szapora 
bővségét az Istenes Fundátiók fel állításában; há-
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volt Selmecbányái igazgató és a városnak disz 
polgára e hóban érle meg életének hetvenhetedig 
évfordulóját. Ez alkalomból liai művészi kivitelű 
plakettekéi lepték még édes atyjukat. K plakett 
egyik példányát városunk díszpolgára a kivetkező 
levél kíséretében küldötte el Richter Kde levél
tárosnak a városi nur/cum javára.

Igen tisztelt Levéltár nők urf 
Születésem helvenheledik évfordulója alkalmából 

fiaim plakettemmel leptek meg.
Ennek egy példányát bátorkodom az ottani városi 

inuzeum számára beküldeni s ezzel Selmec- és Béla- 
bánya városa iránti változatlan iga/, szeretetem, tis/ 
telelem és ragaszkodásomnak óhajtok kifejezést adni. 
mely város oltani működésemet, érdemem fölött— 
diszpolgársággal volt kegyes jutalmazni slb

A jól sikerült s valóban művészi kivitelű 
domborképeta városi tanács a múzeumban helyez
tette el.

— Iskolalátogatás és állami felügyelet.
A vallás és közoktatásügyi miniszter a selmec- ; 
bányai főgimnáziumod meglátogatásával s abban 
az állami főfelügyelet gyakorlásával az 1908—9-ik 
tanévre Jurkovich Emil besztercebányai tankerti- 
etil főigazgatót bizla meg.

—■ Egy plébános ünneplése. Bálit y  László | 
lévai prépost-plébános ez év február 1-én ünnepeli 
pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját. 
Hívei ez alkalomból nagy szabású ünnepséget ren
deznek szeretett lelkiatyjuk tiszteletére, amelyen 
az egész város részt vesz valláskülönbség nélkül. 
Az ünneplés sorrendje a következő. Február hó j
1-én. 1. Iskolai ünnepségei rendeznek: aj Róm. 
kalh. fiúiskola délután 3 órakor, b) Az irgalmas 
nővérek intézete délután 4 órakor. 2. Léva város 
kath. polgárságának fáklyásmenete este fél 7 órakor 
Üdvüzlőbeszédet mond Kmoskö Béla dr. ügyvéd. 
Február hó 2-án: 1. Az ünnepelt jubileumi miséje j 
fél fiz órakor 2. A Lévai Kath. Kör díszközgyűlése 
fél II órakor. Ünnepi beszédei mond Levalicli 
Gusztáv ügyvéd. 3. A küldöttségek tisztelgése 11 
órakor. Gyülekezésre a Kath. Kor helyiségei szol
gálnak. 4. Társasebéd délután fél 2 órakor a 
városház dísztermében. Egy téri Lék 5 kor. Jelent
kezni lehet Suhajda János gyógyszerésznél. 5. 
Ünnepi hangverseny a városház dísztermében. 
Kezdete esti 8 órakor. Belépődíjak: Személyjegy 
5 kor., családjegy 10 kor.

— Meghurcolt m agyar katona. A napi
lapokban ismételten olvashattuk, mily kellemetlen 
kalandja volt a császárvárosban J'anics Gyula 
honvédönkéntesnek. A katonai szolgálatra alkal-

rom Felséges Urainkhoz meg mozdulhatatlan hiv- 
ségét. Kívánom, tellyék be. Nagyságod minden 
Istenes szándéka, a mint is olly bizlomban va
gyok, amaz első Krónika Könyveiből vett írással; 
Non dimillet Te, iiec dcrelinquet, donec perfleia 
omne opus ministerii Domus Doinini. Nem hadgya 
el Nagyságodat, a Felséges Isten, miglen minden 
tetzett igyekezetét fejezze be Isten dicséretinek 
gyarapitásárs. Kívánom, a Fő Ország Bírói érde
mes Tisztében egész Hazánknak kedve (a mint ez | 
óráiglan) bőven tellyék Nagyságodban: hogy azért ; 
e‘ végső bucsuzásomban köteles’ s háláadó ked- j 
vemet kegyesen vegye Nagyságod, úgy adom a‘ ' 
kölcsönt vissza Nagyságodnak, hogy annyi Atyai 1 
gondviseléséért, onnan fellyül kérendgyem a Fel
séges Istenemet szüntelen, hosszan terjessze Nagy
ságod további napjait: töltse,’ s tömje bőven ! 
minden rendbéli áldásival l ’ri személyét: és ha i 
miben gyermeki gyarlóságomban vétettem vólna 
Nagyságodnak, bizodalmassan várom a’ bocsánatot.

Vészem végső búcsúmat másodszor Kegyel
medtől nékem kedves Uram Bátyám, Méltóságos ; 
Grófi Kohári András, Felséges Koronás Királyunk 
egy érdemes Hadi Tiszte: Köszönöm az Alyafi- 
ságos sok ízben mutatott hozzám való szerele- ' 
tét: Kívánom az Úri C.zimcres Oroszlányunk 
(Kohári család címere} Kegyelmed szivét úgy 
bátorítsa, hogy az Eleink hires nevezetét, sok 
harcokon lett fordulásokban fellyebb emellye: |

inatlannak találva elbocsátották. Ebbéli örömében 
Pozsonyból, hol ezrede székelt felrándult Becsbe. 
Szerencsétlenségére egyenruháját .nég nem cserélte 
fel a civil ruhával. A villamoson ülő osztrákok 
felismerve a honvéd egyenruhát megjegyzéseket 
tettek reá. Janics eleinte tűrte a sértéseket, de 
a mikor a magyar nemzetet gyalázták szenve
délyesen kifakadt. Erre rárohantak, egyenruháját 
bemocskolták, csákóján a magyar koronát leköpték. 
Bár az önkéntest a felbőszüli tömeg brutálitásálól 
a rendőrség megmentette, felségsértés vádjával 
illetve letartóztatta. Hozzátartozói az afférról érte
sülve Kálmán Mór dr. ügyvédei bízták meg a 
fiatalember védelmével, ki a királyhoz aboluzionális 
kérvényt adott be. kérve az uralkodót, hogy a 
felségsértés tarthatatlan vádjával szemben szün
tesse meg a bírósági eljárást. Ügyet a kabinet- 
iroda s az igazságügyruiniszlerium jóindulattal 
fogadta és igy remélhető, hogy ezek után ügye 
mihamarább dűlőre jut és visszaszerzi szabadságát. 
Bennünket az ügye nemcsak mint magyarokat 
érint, de mint selmeciekel is mert Janics Gyula 
a helybeli líceumnak volt több éven át jeles 
növendéke s a líceum kebelében fennálló Petőfi 
körnek aielnöke. Sajnáljuk a fiatal emberi, ki 
hazaszeretetenek leli áldozata, de büszke lehet a 
líceum, hogy egykori tanítványa a líceum magyar 
szelleméhez méltón viselkedett, akkor mikor testi 
épsége ellenére is, nem tűrte édes hazánk gyalá- 
zásál.

— A Bélabányai Önkéntes Tűzoltó-Egylet
30 évi fennállásának emlékére folyó évi február 
hó 6-án Yallasek Géza vendéglőjében rondes évi 
közgyűlést tart, melyen szolgálati érmeket osztanak 
ki. Közgyűlés után bál lesz. Belépő diják: Személy 
jegy 2 K, Család-jegy 5 K. l.üzollók és családjai- | 
nak 1 K.

— Köszönetnyilvánítás és részletes -el ; 
számolás. A Selmecbányái kir. kalh. főgimnasium 
hangversenye alkalmából.l'elülkzetni kegyeskedtek: i 
a helybeli irgalmas nővérek 30 K, Podhragyay  ̂
Pál. Kinder Antal, Vodicska István, Balás Hugó 
dr., Fodor László dr.. Rauchbauer József dr., Heincz j 
Hugó, Oszvald llichárd. Jurkovich Emil, 10 -10 K, 
Balázs János 7 K. Jankó János 6 K. Horváth 
Kálmán. \ elics György, Hlavathy József, Zólyomi 
Imre, Grohmann Gyula, Zant Lajos 5—5 K, 
Pachmájer János, Vilmon József, Bencze Gergely 1 
4 —4 K, Moha Alajos, Szenes Rezső, Rozim József, 1 
Gál Miklós, Braun Márton, Sípos Antal, ifj. 
Marschalkó Gyula. • Sztrausz Lajos, Ilerrmann j

hogy a Kegyelmed vitéz, bátor létemőnyire tekint
vén édes Hazánk, aina Dávid Házárúi ejtett sza
vait az írásnak alkalmaztassa a Méltóságos Koh&ry i 
Házhoz: Domus autem Dávid semper se ipsa ro- ! 
bustior: nevekedgyen a győzedelmek között jól |! 
nagyon, és a következendő sok rokoni küzzül i 
legyenek szüntelen, a kikrül dicséretessen mon- 1 
dassék-egy írás fordítóval: Filii Dávid ad ma- 1 
num Regis: A Méltóságos Kohári Házból jöjenek 
szüntelen, a kik Koronás Magyar Királyok olda
lához közelebb álljanak. Kívánom, úgy telljék 
kedve Nagy Urunknak Méltóságos Bátyánknak j 
Kegyelmedben, hogy végső napjain őrvsndve ! 
mondgya Fülep Világ Biró nagy Sándor édes Apjá
nak szavait: Non morior: nara Alexandrum, in 
i[uo viruin relinquo.

AKoháryak férfi ága azonban a múlt század 
elején kihalt. Az utolsó gróf Koháry hercegi 
rangot kapott és egyetlen élveradt lánygyermeke, 
Mária Antónia Gabriella Ferenc király által hu
siivá lett és ezzel a Koháry féle óriási vagyoni 
férjének, herceg Coburg Ferdinand Györgynek ; 
hozta hozományul.

Ebből anöi ágon a Koháryak nemzetségéből j 
származó Coburg hercegi ágból származik egyenes 
leszármazással Coburg Fülöp herceg és 1-sö 
Ferdinánd a Bulgária királya.

Miksa Martos Sándor dr., Vojtás Mátyás 3—3 K 
l Szedlák István, Beimnek Ferenc, Bradofka Frigyes, 

Kamrák Ferenc, Bahhraly József, Krnst Zsigmond, 
Urbán Jolán Hollós Pál Csolakovits Sándor. 
Milenovits Ferenc, Szegedi Sándor dr., Visnyovszky 
Dániel, Lindmayer János, ifj. Ifornyacsek István, 
üzv. Hajdú Béláné, Pánrok Béla, Gverk Gyula, 
Muzsnay Tiéza, Goldner Adolf, llorniczky Józsefné' 
Húszak N., Diniák Gyula, Balás Géza, Timkó Károly, 
Hornyák Ferenc, Mikii György, Kuchár Géza 
Szartórisz Ferenc, Prónai Lajos, Zsitvav János, 
Guba Pál, Pachinger Alajos dr., Barna János, 
Haszlinger József 2—2 Ií, Berkeszt Árpád, Becker 
Nándor, Venn Ferenc, Kolosi János, Tuka Antulné 
Sándor Béla, Friebert Ignác, Bárok Ferenc. Buzalka 
Mihály, Töltösy Ede, Niki János 1—1 K, ifj. Hamrák 

| Ferenc 40 f, Csellár Kornél, Blália Gábor 20—20 f. 
| Ezen 287 K, 80 fill. felül fizetéssel és a jegyek 

árából befolyt 827 K, 11 fill. összeggel együtt az 
1 összes bevétel 1114 K 91 fill, ez összegbőt levonva 

a 308 K 40 fill. kiadást marad 806 K, 51 fill. 
tiszta jövedelem. A nagylelkű felülfizetőkne k 
úgyszintén Fodor László dr.-nak a pódium áten- 
gedéséért és Grohmann Gyulának a jegyek áru- 

I sitásaért a leghálásakb köszönetét fejezi ki a 
! főgimn. tanári testületé, ifjúsága és az alumneumi 
! bizottság.

— Műkedvelői színi előadás. A Magyar- 
| országi Munkások Rokkant- és Nyugdíj-Egyletének 
i selmec- és bélabányai 36. számú fiókja 1909. évi 
i íebruárius hó 7-én a Városi Vigadó nagytermében 

Horváth Kálmán polgármester védnöksége mellett 
a fiókpénztár különalapjának gyarapítására tánccai 
egybekötött jótékonycélu műkedvelői szini-előadást 
rendez. Színre kerül a Dankó Pista Halász szeretője 
című népszínműve. Helyárek: Ülőhely a 1—III. 
sorban 2 K 40 f, a IV—VI. sorban 1 K 80 f, a 
többi sorokban 1 K 40 f. Földszinti állóhely 1 K 
20 f. Karzati számozott zártszék 2 K. Karzati 
ülőhely 1 K 20 f. Karzati állóhely 80 f. Tag-jegy 
1 korona.

A Széchenyi-lakorna szónoka. A Nem
zeti Kaszinónak ez évi közgyűlése alkalmából az 
évenkinl rendezni szokott diszlakomán ez emlék- 
beszédet városunk országos képviselője Ballavicini 
György őrgróf fogja mondani.

Vizsgálat. A városi adóhivatal 1908. évi 
ügykezelését Bieber József Ipolysági kir. pénz
ügy igazgató helyettes folyó hó 25. 26. 27. és 28-án 
megvizsgálta és a talált rend és pontosság felett 
a városi tanács előtt elismerést és teljes megelé
gedését nyilvánította.

A délolaszországi földrengés károsultjai 
javára nagyon érdekes felolvasást foglarlani|vetitett 
képek kíséretében, mához egy hétre (február hó 
7-én vasárnap) a bányászati palota X. sz. termében 
Sárosi Bella kiváló budapesti Írónő, a Magyar Divat 
szerkesztője és a Vasárnapi Újság divattudósitója, 
a * Csipke múltja és jelene" címén. Különösen 
hölgy közönségünket fogja érdeklődni ez a felolvasás, 
amely Budapesten az iparművészeti múzeumban 
folyó évi jan. 7-én rendkívül nagy tetszésben 
részesült. Sárosi Bella elsősorban a nőknek ir, 
de tolla az irodalomtörténet mezején is mélyen 
szánt, amire elég bizonyság, hogy Balassa Bálint 
cimü müvét a Kisfaludy-társaság pályadijjal koszo- 
ruzta. A jótékonycélu felolvasásra, amelyre 1 K 
a belépő dij, már most felhívjuk közönségünk 
figyelmét. Nyújtsuk ki segítő kezünket ezen az 
utón is a délolaszországi földrengés szerencsét- 
lenei felé.

— A Polgári Dal- és Zenekör múlt szom
baton tartotta hangversenyét a vigadóban. A nem 
is oly régi, 10—15 év előtti idők emléke ujult 
fel lelkűnkben, a midőn ismét nagy közönséget, 
kitűnő műsort, szép előadást, hamisítatlan jó ked
vet láttunk és hallottunk. Mert abban az időben, 
a mikor a Polgári Dalkör aranykorát élte, de a 
mely korról a Vasárnapi Levél tisztelt írója 
nem tud. vagy nem is tudhat, sokszor magas 
színvonalon álló művészi darabokat művészi mó-
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dón adott elő az ének- és a zenekar, mindig igen 
nagy közönség előtt. A közönség még akkor nem 
oszolt kasztokra, volt polgárság a szó-szoros 
értelmében. Magában az énekkarban nagy szám
mal szerepeltek kottaértő emberek s olyanok is 
a kik ma már rangon alulinak tartják a dalköri 
szereplést s inkább avatatlanul kritizálnak vagy 
egy u n  dalárda szervezésén fáradoznak.

Mindig volt városunkban zenei élet, hivatott 
vezető emberek nem hiányozlak, sőt még ma is 
élnek, a kik igazi hozzáértéssel, bátran mond
hatjuk, művészi kézzel vezették úgy a líceum, 
mint a Polgári Dal- és Zenekör ének- és zene
karait, a melyek előadásairól a zenei kritikus, 
valamint az egész nagy közönség époly lelke
sedve és áradozva beszélt, mint a »Vasárnapi 
Levél* t. írója a főgimnáziumi koncert művészi 
előadásáról.

Ma uj, fiatalabb, de szintén avatott kezek 
vezetik az ének- és zenekarokat művészi elő
adásra való törekvéssel; Hogy azonban minden 
évben egyformán szépet és tökéleteset nem lehet 
produkálni, azt csak az tudja, a ki ismeri az 
ének- és zenekarok belső életéi. Még a legnagyobb 
művészt is befolyásolja magasztos tervének a 
kivitelében az anyag, a mellyel dolgozik. Ha a 
karvezető néha kénytelen nem válogatott, hanem 
önkényt jelentkező, kevesebb zenei képzettségű 
tagokkal dolgozni, akkor bizony csak lelkében és 
az a tökéletes idea, a melyhez közel hozni éne
keseit nem tudja. De jön a következő év, a kas 
felfrissül, a hangok üdébben csengenek, nincs 
semmi nehézség, élvezet a tanítás, dirigálás, mert 
sikerül a művészi előadás.

Megvan városunkban minden tényező és 
mindig meg is volt. Az igazi művészeket mindig 
pártolta, az ifjúsági hangversenyek úgy erkölcsileg 
mint anyagilag minden évben fényesen sikerültek 
csak a Polgári Dalkör vezetősége panaszkodott 
két év előtt, hogy a működő tagok száma fogy 
de ez a panasz is elnémult, mert már a tavalyi 
hangversenyen az énekkart megszaporodva és 
megerősödve láttuk, hangverseny sikerült és még 
jobban ez idén. S ha még az a válaszfal is le
dőlne, a mely ma városunk társadalmát tapolja, 
ha a közeledés szívélyesebb, őszintébb volna, akkor 
városunk zenei élete fellendülne annyira, hogy 
példaképen állhatnánk más városok elé, akkor az 
igen tisztelt >levéliró« ur még inkább láthatná 
hogy nem kell idegenbe mennünk sem vezetőkért 
sem szereplőkért, telik minden a magunk erejéből 
kivéve az istenadta nagy művészeket. Ennyit ej 
kellett mondanunk a méltányló igazság kedvéért 
azoknak, a kik a múlt eseményeit nem ismerik 
vagy, már elfeledték.

Már tavaly mondogattuk, hogy ismét divatba 
jött a Dalárda, koncertjének régi fénye ismét fel
ragyog. S hogy csakugyan divatban is van, mu
tatja első sorban a csalhatatlan szám, az 584 
koronás bevétel. Hogy ezt meg is érdemelte, arról 
bizonyságot tett az a nagy tetszés, mely az egész 
előadást kisérte. De vegyük sorba a műsor darab
jait. A Kossuth nyitány  inkább politika, mint 
költői ihlet szülte alkotás, de azért a magyar 
ember szive lelke mindig fellelkesül hangjaira.
A Rajnán műdal bariton szólóval gyönyörű mű
vészi munka, az énekkar és Rosenfeld ur szépen 
adták elő, de még szebb lelt volna a dinamikai 
jelzések legszigorúbb betartása mellett. Hladky 
Oéza ur ügyes muzsikus, de rögtön feltámadt 
bennünk Kresz Géza édes emléke, a ki nem ré
gen épen azon a helyen muzsikált úgy, hogy 
soha el nem felejtjük. A zugó taps azonban szol
gáljon biztatásul azon a pályán, a melyen haladni 
nagyon szép, de nagyon nehéz. Tompos Jolán 
urleány bájosan és egészen primadonnás kedves
séggel csicseregte el a Ldrilettot. Meg is kelleti 
loldania, tette szívesen s mi még szívesebben 
hallgattuk. Reméljük, hogy állandó kedves ven
dége lesz a Dalkörnek. Legszebb és legkiemelke-

__ s E L ME C B A N Y A I  H Í R A D Ó~~~ ‘ ' .. ..........1
! P°ntia a műsornak a vegyoskar szereplése 
i volt. Gyönyörűen énekelt a kai', olyan szépen 

mint a milyen szépek voltak a hölg^zereplők és 
most is azok. Kérjük, kívánjuk, hogy a jövőben 

1 is egyen vegyeska^ mert ilyen sopránt. ilyen 
altot csak leány torok produkál énekelt még a 
férfikar is magyar nótákat szép tenor szólóvá 
tarkítva. A zenekar a műsor többi számait meg
szokott ügyességével és lelkesedésével adta elő. 
Ha még hozzáadjuk, hogy a rendezés ügyes volt, 
Göbel Árpád főrendező uj táncrendet festett, a 
mi mindenkinek tetszett; Sümegh János, a Dal
kör szertárosa a szokottnál is fürgébb volt külö
nösen, a mikor saját költségén kotillionnal lepte 
meg a hölgyeket; a nagy díszes közönséget nem 
tudta befogadni a sok ronda mellékhelyiség — 
beszámoltunk az egész hangversennyel. Legvégül 
hagytuk azt, a kinek vállaira nehezedett az egész 
teher, de ezt a terhet az Ő erős, széles vállai 
inegbirlák, mert nagy részben édes teher volt. 

-A lelkesedés, buzgóság, a mellyel úgy a vendé
gek, mint a működő egyesületi tagok résztveltek 
a próbákon, részben könnyítettek nagy munká
ján, de azért méltán megilleti tíachrati József 
karmestert az az elismerés, mely minden oldal
ról hangzott feléje.

A Polgári Dal- és Zenekor hangversenyé
nek jövedelme volt:
Belépő jegyekből:.............................  554 K — f
Télül fizetésekből:.............................34 Ií — f,
Összes jö v e d e le m :........................  584 K — f.
K ia d á s : ...........................................  320 K 88 f.
Maradt tiszta jövedelem: . . . .  263 K 12 f.
Felülfizetések: Braun Márton, Özv. Gy. A. és W. 
S. 6 -6  K; Dalos József 3 K; Goldner Adolf, 
Mracsek Lipót, M., Rehanek Feréncz. Dr. _Wag- 
ner László, Weisz Ernő 2—2 K; Balázs János, 
Chrien Gyula, Gsányi Oltó, Pleuka Antal, Rozim 
József, Sípos Ferencz, Tomcsányi Pál 1—1 K. A 
felülfizetőknek a Dalkör hálás köszönetét mond.

— A város múlt évi hús- és szeszfogyasz- 
tása. Selmecbánya belvárosában az elmúlt 1908. 
esztendőben a közvágóhídon levágtak 1101. szar-; 
vasmarhát, 784 borjúi, 902 juhot, 693 bárányt, 
18 kecskét, 1152 sertést. — A vidékről a hus- 
csarnokba behozlak 3 szarvasmarhát és 789 kgr. 
húst, 908 borjúi, 770 sertést, 7 juhot, 120 bá- 
rányl. — Ennyi húst fogyasztott tehát Selmec
bánya városnak 17000 lakósa egy esztendő 
alatt. Vagyis, ha egy felnőtt szarvasmarhát átlag 
300 kgr. súlyúnak, egy borjút 50 kgr. súlyúnak, 
egy juhot 30 kgr. súlyúnak, egy bárányt 5 kgr. | 
súlyúnak, egy sertést 100 kgr. súlyúnak veszünk, 
akkor összesen 750000 kilogram hús fogyott el i 
városunkban s igy egy ember egy egész éven át 
37 kilogramm husi fogyasztott városunkban. Italt 
Selmecbánya közönsége a múlt évben szeszt a követ- I 
kező mennyiségűén fogyasztott: Behoztak 173 Hektó- j 
liter szilvoriumot, 88 Hektoliter rumot, 32 Hektó- 
liter édespálinkát, 1289 Hektoliter szeszt, 2648 I 
Hektoliter bort és 2960 Hektoliter sört. Az 1289 I 
Hektoliter szeszből csináltak 4482 Hektoliter palin- | 
kát. Szos fogyasztás volt tehát 10383 Hektoliter i 
azaz 1038300 li Irritál fogy olt el. Így fejenkinl Sel- | 
mecbányán mindenki 62 liter italt fogyasztott el ! 
a múlt évben.

Technikai muzeum. A mull szombaton j 
ankét volt a kereskedelemügyi minisztériumban 
Szterényi József államtitkár elnöklése melleit egy ! 
technikai muzeum létesítése tárgyában. Az ankéten 
a bányászati és erdészeti főiskolát H e m n a n n  
Miksa prorektor képviselte.

— Adófizetési határidő. A városi adóhi
vatal figyelmezteti az adófizető közönségei, hogy ! 
a folyó évi 1. negyedévi adó február hó 15-ig be- ; 
fizetendő a városi adóhivatalnál.

— Petőfi és a bécsi magyarok. Orvén- í 
dezve tapasztaljuk, hogy a legnagyobb költő kul- | 
túsza betölti a sziveket. Szokatlan nagy számban 
rendeznek mostanában Petőfi matinékat elöljél- |

Petőfi müveinek népszerűsítésében a Petőfi Tár
saság tiszteletbeli tagja, Jászai Mari. l'jabban 
mint értesülünk a bécsi magyar egyesület elnöke 
zápori Regenhandt Ferenc, továbbá ennek a kör
nek lelkes titkára Riszner Kázinér udvari titkár 
tették magukévá a Petőfi Társaság által létesí
tendő Petőfi Ház ügyét. A két lelkes magyar föl
hívására mozgalom indult meg, hogy a bécsi ma
gyarság a Petőfi Ház létesítésének céljaira minél 
szélesebb körű akcióca kezdjen. Meg akarja a 
bécsi magyarság mulatni, hogy bár élethivatása 
idegenbe vonja, szivében első helyet foglal az a 
magyar lantos, aki a hazaszeretetnek Tirteusza 
volt. Teljes elismeréssel kisérjük a mozgalmat 
indító bécsi magyar urak fáradozását s igaz szív
vel kívánjuk, hogy a költő múzeumának szépsé- 

1 géhez jelentékeny anyagi erővel siessenek test- 
! véreink.

Ifjúsági hangverseny. A kürmöcbányai
m. kir. áll. főreáliskola 1909. évi február hó 6-án 
a «Szarvas» szálló nagytermében hangversenynyel 
egybekötött táncestélyt rendez az Alumneum- 
F-gyesület javára. A hangverseny kezdete este fél 
8 órakor. Belépőjegyek: Személyjegy 2 K. Család
jegy 5 K. Diákjegy 1 Ií. Gelülfizetéseket tekintettel 

i a jótékony célra, köszönettel fogad a rendezőség
Magyar közjog és belügyi közigaz

gatási jog. Bartha Béla dr. a bányászati és er
dészeti főiskola jeles jogtanára egy igen használ
ható kézikönyvet adott ki a fenti címen a magyar 
közjog és a közigazgatási jogról. A vaskos kötet 
áttekinthető módszerben s igen jó magyarsággal 
ismerteti a magyar közjogot és a belügyi köz- 
igazgatást, annak alapfogalmait s összes ágazatait 
A kitűnő szakmunka különösen a közigazgatási 
tanfolyamok hallgatói részére készült, azonban 
haszonnal olvashatják a közigazgatási tisztviselők 
s bárki is, aki érdeklődik az ország közjoga és 
közigazgatása iránt. A könyvnek bolti ára 10 K, 
jegyzők és jegyzői irodák 6 koronáért rendelhetik 
meg.

Az első mag-yar hang-szereléstan. a
legközelebbi napokban jelenik meg Erdós Tivadar 
besztercebányai tanár legújabb müve: az összes 

I hangszerek ismertetése, számos képpel. Ez az első' 
rendszeres mii magyar nyelven, amely az Orsz 
Zeneakadémia tantervéhez alkalmazkodva az összes 
hangszerek szerkezetét, hangterjedelmét, hang- 
szinezelét és zenekari szerepét tárgyalja. A nép
szerűén, közérthető módon megirt raü, melynek 
ára 3 korona, Havelka József bizományában 
jelenik ineg Besztercebányán.

- A „Magfyar Fürdőkalauz*4 1909.11. ki
adása szokatlanul díszes kiállitusban, a napokban 
hagyta el a sajtói. — Az ügyesen összeállított, 
könnyen áttekinthető, hézagpótló munka, magyar 

! és német nyelven illusztrálva részletesen ismerteti 
a magyar fürdőket, gyógyhelyeket, nyaralótelepeket1 

j sanalóriuinokat, viz- ér magángyógyintézeteket.
I nemkülönben a hazai ásvány- és gyógyvizeket, 
i Erdős József a munka szerkesztője, igazán dicsé- 
' retes és sikeres munkál végzett, amidőn szak

avatott tollal és néni mindennapi rutinnal vette 
kezébe a hazai lürdők eddig selejtes irodalmának 
ügyét, produkálván olyat, aminői eddig sajnálattal 
kellett nélkülöznünk irodalmunk ezen ágában. A 
nélkülözhetetlen díszmunka szerkesztője valóban 
megérdemli a legteljesebb elismerést ezen hazafias 
vállalkozásáért, mert a munka hivatva van arra, 
hogy a nagyközönség előtt helyes világításban 
mutassa be a magyar iürdőket és ezáltal gálát 
vessen a magyarságtól a külföld fürdőibe és kül
földi ásványvizekért kiözönlő sok milliónak. — A 
diszmüvel, mely határozol! nyeresége irodalmunk
nak, ajánljuk figyelmébe minden érdeklődőnek, 
különösen pedig azoknak .az illetékes köröknek, 
akiknek hivatásuk pangó hazai fürdőink ügyét elő
segíteni. A díszesen bekötött munka az ország 
valamennyi vasúti ős hálófülkéiben, orvosoknál, 
égylelekben és nagyobb szállodákban nyer díj
mentes elhelyezést. A díszmunkát bárkinek is 
küldi meg a ^Magyar Fürdőkalauz* kiadóhivatala, 
Budapest. Eötvös-utca 36. I. 9.

— Száchényi-bál. Már a múlt évben föl
keltette az egész ország érdeklődését az a rend
kívül nagyszabású és díszes farsangi ünnepség, 
melyet a fővárosban Széchenyi-bál neve alatt
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ártották meg. Az idén azonban a mull évi sikert 
ts fölülmúlja a Széchenvi-bál. mely már azzal is 
kilépett a fővárosi bálok sablónos sorából, la”.:;, 
az egész ország előkelőbb társadalmából került 
ki majdnem másíélszáz háziasszonyának díszes 
sora. A február 6-án tartandó bálnak, melyen 
Izabella és Auguszta föherczegasszonyok és Józsel 
főúri világ legelőkelőbb társaságaival együtt jelen 
lesznek, az kölcsönöz az idén érdekességet, hogy 
a lányok mind ibolya dísszel jelennek meg, lehe
tőleg lilaszinü ruhában. A fővárosi Vigadó hatalmas 
méretei erre az estre ritka látványosságot nyúj
tanak a lilaszinü szőnyegek és drapériák mellett 
a pálmaligetek, a nagyszabású királyi emelvény, 
melyen a föherczegasszonyok foglalnak helyei, ép 
ngy. mint a főhercegasszonyok fogadó- és tedző
termének pazar berendezése. A bál élén Andrássy 
Tivadarné grófné, Apponyi Albertné grófné és 
Batthyány Lajosné grófné vezetőháziasszonyok. 
Széchényi Béla gróf. koronaőr, Esterházy Móric, 
ifj. Mailáth György. Pallavicini György őrgróf, Sigray 
Antal. Széchenyi László és \\ einkheim László 
grófok állanak, inig a rendezést Dobay István dr. 
elnök és Schandl Károly dr. másodelnök vezetik. 
MUvészbizottság gondoskodik a bállal kapcsolatos ■ 
magyar iparművészeti kiállítás rendezéséről is 
A fényes vendégek fogadtatását apródok, diszruhás 
hajdúk és kürtösök teszik változatossá, míg a be
vonulásnál Tarnay orgonamüvész játszik liarsoná- 
soklól kisérve. A csárdásokra Hadics Béla bandája 
játszik, a keringökre pedig a honvédzenekar játsza 
ezúttal először lovag Dobrzyniecki ez alkalomra 
átdolgozott Széchenyi keringőjél. ügy értesülünk, 
hogy az ország minden részéből sz.ép számmal készül
nek a bálon részt venni. A bálelnökség a túlzsúfoltság 
elkerülése végett csak korlátolt számban ad ki 
jegyeket. A páholyjegyek m ára meghívó kibocsá
tása elfogytak. A bál-iroda Budapesten, Rádav- 
utca 16. szám alatt van, február 5-én és 6-án 
pedig a Hungária szállodában. Az előreláthatólag 
jelentékeny tiszta jövedelem felét az Országos ; 
Háziipari Szövetség népipart pártoló céljaira felét 
az egyetemi ifjúság Országos Széchenyi Szövetség i 
népjóléti alapjunak a céljára, egy hányadában az 
ajkai bányaszerencsétlenség s egy hányadában az 
olasz földrengés károsultjai javára fordítják- •

— Legújabb magyar dalok most jelentek 
meg és Joerges Ágost őzt:, és fia köngvkereske(lesé
ben kaphatók, Fráter l.óránd. Októberben. Ára 
180 K, Repülj, repülj árva galamb. Ára 1.80 K, 
Nem szeretsz te már engemet. Ára l.NO K. Radics 
Béla: Pommery. Yalse de boslon. Ára 2 K. Wesly: 
Fiancailles. Ára 2 K. Altaló-dal. Ára 1.50 K.

Maili
Hallu

N Y I L T - T E R .
E rovat alatt közlőitekén nciu felelés

M O L L - F E L E
L S  E l D L I T Z - P OR*!

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

M  O L L - F E L E  I
SOS -  B O R S Z E S Z

FiJdaA°Tröíiit"íipit0 B ed Ü r zsö 1 é s.
elismeri, régi jó hirnevii hAziszer s z a R R a t á s  
és hálóstól származó mindennemű botegségok 

ellen.

E redeti üveg á ra  l i  2'
kapható minden gyóggtrrr tarban rj drogériát

Föszótkűldési hely MOLL A. gyógyszerész,
i. és kir. udv szállító, Rács, I. Tuchlauben ó J

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROSHIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

. Mi

! .Ii'.-si-r. I'iiiklerhuer Anna leány *
K:»r»il\. I'rhniicsok Mária leány *
.... Majerszky Mária leány Felsórútm

Kominomla Jozefa leány »
Kihirdetés.

k lloinen-r. Fonnia Mária Nyílra 
József, Cseh Anna Hodrusbánya

Házasság
qua Pál. Pischl Aurélia Kisbánya
i Antal, Kriís Mária Selmecbánya
ii Kálmán, Hartiiiaun lel »

Halálozás.
a János 1 órát élt. v. szül. gyengeség Selmecbánya 
•:/. Ignác, 40 évéé. belső bélelzáródás »
ihalik Antalné, 72 éves végelgyengülés * 
iák íii/.i'Ila 23 éves tüdógümőkor Selmecbánya 
i Jakab. 64 éves vízkor »
Ferenc, 79 éves. véres agygutaülés »
Mária 5 napos v. szül. gyengeség »

H I 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 52*40 K. Továbbá állandóan 
raktáron vannak: valódi francia 
sardiniák, különféle sajtok, pásté
tomok, gyógy és finom asztali borok.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok

teljes tisztelettel

Enyei Zsigm ondi. 8 A H G V E ISE H Y  GRAMOFON.
XVI l e l ő t t

|  személy-, jelzálog- vagy építési

iránt intézkednék,
: kérjen díjtalanul prospektust. = = '

|  E G Y E !  j
I  BUDAPEST, IX. L ó n y a i-u te a  7. |

I n t e r u r b i i n  le J r - .fo ii '.  4 0 - 3 1 .
ti, VV
fc a  ás ÍM i. fi* ö  H ;-ii K S  tü -S S !S :5- as ® ffl *  ES i

- a

A k i  k ö h ö g
és gyn'inekeil., valamint önmagát megakarja szabadítani 
r e k e d ts é g ,  h u ru t,  e ln y á lk á s o d á s ,  t o r o k - ,  
g ö r c s -  s h ö k h u r u ttó l ,  a/, használja az orvosilag

K A IS E R - fé le

M EL L-K A RAM ELLÁ T
A HÁROM FENYŐVEL.

) (  )  k ö z jeg y ző ileg ; h i t e l e s í t e t t  
v ^  v ^  k ö s z ö n ő  o k ira t !
Csomagja 20 és 40 1111., dobozokban 80 fill.,

Kapható:
Mikovónyi Árpád els íiyigyszerlaniltaii, Márkus M.

M P ótsy J. örökösök '-c.vs/. rs.iiMhan 
SzentlvAnyi Lajos ni'-:u-sii;iii-i~mii Selmecbányán

Az itt. ábrázolt 
beszélőgép 23— 
22 cm. széles és 
13 cm. magas tok
ban, kitűnő hang
dobozzal, játszás 
közben forgat
ható színes virág
tölcsérrel, min
den nagyságú le
mezhez alkalmas, 
2 darab 19 cm. 
átmérőjű mind
két oldalon be- 
játszott lemezzel 
együtt

16 fo r in té rt
kapható.

Nagy választék mindennemű és nagyságú 
beszélőgépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegyzéket ingyen és 
bérmentve küldök. — Vidéki megrendeléseknél 
csomagolás díjmentes.

i\y anyakönyvi hivatalok bejogy/cíi
UK)!' évi hó január 8-tÖl, 1909. január hó ,'iU-i 

Születés.
Chmelo Anna fin Selmecbánya 

Sommer Gusztáv. Mihalcsik Zsuzsanna Ifánv <̂-lmoi 
Fritz Péler. Nouschvendlner Emiliá leány St-iiuecbá 
Tekus István. Kován Anna leány Selmecbánya 
Singer Lajos. Weisz Emma fiú »

-  Horváth M ária fiú >

jC I e i r c  S á n d o r ,  órás- és ékszerész, Iiéván.

K é p vise le t.
A Baeulo-mtivek Judenburg-ban, 
Stájerország, szabad, építési anya
guk Hontmegye városaiban való 
elánisil.ása céljából, képviselő 
k e t  keresnek. A képviselet első
sorban oly szakcégnek vagy építő 
iparosnak adatik át, ki saját 

számlájára dolgozik.
Nyomatott Joerges Ágost üzv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1909
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