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Az expedíciói s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
^Mytézondők. hova az összes pénzküldemények is küldendők.

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

Pünkösdkor.
(V ) „Jövel szent lélek Úristen“ ! —  

hangzik a mai szép tavaszi napon a tem
plomokban a szép, az áhitatos, a bizó ének 
a mikor ki virított a piros pünkösdi rózsa 
és illatában fürdik az ember és a zöldbe, 
Istennek a legszebb templomába vágyik a | 
szoba embere. Jövel szent lélek U r Isten, ! 
mondjuk e napon mi is és rágondolunk édes 
hazánkra, mely válságos napokat lát, amely 
várja azt a nagy segítséget, melyet nemze
teknek szintén csak a Gondviselés kegyelme 
adhat.

A négy evangélista egyezően és gyönyörű 
nyelven megírta a pünkösd nagyszerű legen
dáját. Megírta, hogy Isten kegyelme a tizen
két egyszerit halászembert hogyan töltötte 
he a bölcsesség, a tudás maiasztjával, hogyan 
acélozta meg erőiket hősi elszántsággal a 
hit terjesztésére és egyúttal mennyi mérsék
letet öntött beléjük és a bölcsesség milyen 
tapintatával ruházta fel őket, hogy az em
bereket átalakító nj és fönséges tanok ne 1 
dobassanak szirtre már a kezdet kezdetén, 
hogy a vonagló római imperium a nagy 
eszmék korszakos átalakuló fuvalmát ne 
érezze meg s gyilkolhassa meg, a mikor az i

Asszonyok — katonaruhában.
I r t a :  M . J .

Az angol nők. akik most a férfiakkal minden
ben egyenlő jogokért elkeseredetten küzdenek, 
annyit már elérlek, hogy belegápoló szolgálatra 
beosztották őket a hadsereghez fegyverrel, meg- ! 
felelő katonai uniformisban.

Az orosz előkelő társaság több női tagja egy ; 
dúsgazdag orosz nemes leányával — Szapernikov 
Máriával — az élén, annak idején engedélyt kért , 
a pétervári hadügyminisztériumtól, hogy kétezer 
asszonyból álló csapatot alakítva a kelet-ázsiai 
háborúban résztvehessenek.

Az orosz nők terve, bármily exotikusnak 
tűnik is föl, nem uj dolog. Alig van olyan nemzet, 
amelynek történetében hazájukért, a szabadságért 
küzdő nők ne szerepelnének. Eger hősi védelme, 
Murány vár hősasszonyának harcai eléggé isme
retesek. Az 1848 49. évi szabadságharcot számos 
nő küzdötte végig s a kuruc háborúkból is bősé
gesen kivették részüket. LosárdiZsuzsanna,Rákóczi 
százados kapitánya, egy kuruc század élén har
colva beiktatta nevét a hadtőrténelembe.

A szabadságharcoknak, a nemzeti háborúk- : 
nak mindenkor voltak női katonái. A franciáknak 
az angolok elleni harcaiban sok asszony harcolt 
karddal a kezében: sőt a későbbi századok bar- j 
caiban is tömegesen akadtak nők, kik nemüket 
eltitkolva, férfiruhában, a katonák soraiba léptek. I

még csak első martinainak szivét töltötte 
be. Azért nagyszerű a keresztény hitnek 
pünkösdi krédója, hogy azok a félénk bá
tortalan halász emberek megteltek mind
azokkal a nagy egyéni tulajdonságokkal, a 
melyek lehetővé tették, hogy abban a kor
ban, a mikor az emberek érintkezése a köz
lekedési eszközök nagy hiányai miatt umjrt- 
nem lehetetlen volt, a mikor a tömegre való 
hatás, tehát az eszmék terjesztésének eme 
kollektív módja még ismeretlen volt, ebben 
az időben szokatlan erővel, a nagy eszmék 
revelláló erejével tudott a keresztény tan ! 
terjedni és a szivekben tért foglalni Tudás, 
bölcsesség, tapintat, körültekintés, szeretet, 
a hitnek ereje és a meggyőződés rend ül et- 
lensége vitték végbe, hogy egy olyan kor
szellemben, a minő a római császárság fény
korában volt, — a kereszténységben rejlő 
nagy szociális elvek hihetetlenül hatottak 
és terjeszkedni tudtak. Ma a kereszténység 
pünkösdjén elmélkedő cikkünknek anyagául 
szinte kínálkozik ennek a legendás időnek 
nagy távlata. Szinte kínálkozik, hogy azokat 
a virtusokat kívánjuk a mi apostolainknak, 
a kik a mi nemzetünket akarják bele vinni 
a nemzeti haladás uj területére. Soha nem 
kívánhattuk mélyebben, bensőbben és iga-

A francia forradalomban és a közvcletleniil ezt 
követő háborúkban harminchárom asszony küzdött 
a franciák soraiban.

Az orosz nők között már a XVlIh század 
első felében szokásba jött az uniformis-viselés, 
ugv, hogy nem is kellett ezért nemüket eltilkolniok. j 
Erzsébet cárnő, Nagy Péter szépséges és buja 
leánya uniformisban vezette az összeesküvő csa
patokat előde ellen. Formás lábszárain kitünően 
festett a trikó és a feszes nadrág. Nem csoda, 
hogy sok utánzója akadt. Az asszonyuralom alatt 
az előkelő társaság asszonyainak nagyrésze katonai 
címet is viselt s ünnepélyes alkalmakkor unifor
misban jelent meg. Daszkov Kalarina 1762. julius 
8-án uniformisban vezette a csapatokat II. Katalin 
elé, aki azután átvette a parancsnokságot. Daszkov 
Kalarina később üsszekülömbözött II. Katalinnal, 
mert ez nem akarta a teslőrezred valóságos ezre
desévé megtenni. 1787-ben, mikor II. József császár 
a nagy cárnővel a Erim félszigetre utazott, II. 
Katalint a birodalom nemességének száz hölgye 
kisérte. A hölgyek egyenruhába voltak öltözve s 
mindegyik puskával és három tülténynvel volt 
felfegyverezve. A bájos testőrséget Karandov ka
pitány fiatal özvegye komandirozta.

Az Osztrák- es Magyar hadseregben, külö
nösen Mária Terézia idejében szolgállak nagyobb 
számban asszonyok. Kettncr Zsófia, egy kapucinus 
barát nővére a XVIII. század negyvenes éveinek

zabban, hogy a valóságos és álapostolok 
valóban nemzetünk javára cselekedjenek. 
Hirdessék a nemzet hitét és az igazat is. 
Egy nemzet kéri a gondviseléstől, hogy 
vezéreinek leikébe öntse azokat a nagy 
tulajdonságokat, melyekkel hajdan beteltek 
az igazi apostolok. Kérnünk kell a gond
viselést, hogy azokat, a kik egy nemzet 
igazainak föltárására az ország különböző 
helyeire elmennek az igét hirdetni: azoknak 
lelke teljék meg nemzetüknek igaz szere- 
tctével és az igazság rendületlen, megmá
síthatatlan szeretetével.

De nemcsak a közdolgökban fáradozók 
lelke izzódjék meg az apostolkodás tisztitó 
tüzében, hanem nemzetünknek minden rendű 
emberre teljék meg hittel, reménynyel és 
szeretettel. Ez a három fönséges nagy eszme 
az emberiség fejlődésének egyedüli ténye
zője. Egy nemzet, melynek nincs hite, nincs 
reménye és amelyben a mindent kiegyenlítő 
szeretet nem uralkodik, — ez a nemzet túl
élte önmagát és temetőjét ásta meg. Nemcsak 
a nagyoknak, hanem mindenkinek szüksége 
van arra, ltogy a mai szép ünnep fönséges 
hitét vallja, hogy állítsa lelkében azokat a 
tulajdonságokat, melyektől hajdan tizenkét, 
egyszerű, a nép köréből szakadt ember föl

elején bátyjának csuháját felvéve Riedben fel
csapott katonának. A i l .  gyalogezredben végig 
küzdötte a negyvenes évek háborúit 1746. junius 
16. Piacenszánál, 1746 augusztus 10-én Rove- 
reddonál kitüntette magát, s 1748. junius 3-án 
Wallis Sándor báró ezredes káplárrá nevezte ki. 
Alig pár hét múlva azonban meghűlt s tüdőgyu- 
ladást kapott. Ekkor orvosai észrevették, hogy a 
hős káplár tulajdonképen leány. Az ezrednél nagy 
volt a szürnyüküdés. Wallis ezredes nem tudta 
mitévő legyen. Végre is beadványt intézett a bécsi 
főhaditanácshoz; s igy tudta meg Mária Terézia az 
esetet. A nagy királynő gazdagon megjutalmazta az 
asszony katonát, aki ezután öt évig szolgált még.

A jelenleg Sopronban állomásozó 9. huszár
ezredben is szolgált hosszabb ideig egy asszony. 
Egy magyar leány volt Breton Gizának hívták. 
1783-ban született egy felső-olaszországi városban 
ahol atyja mint huszárszázados szolgált. Később, 
mikor atyja mint nyugalmazott tiszt Magyaror
szágba visszakerült, egy magyar hivatalnokhoz 
ment férjhez. A táborban örökös harcok között 
nevelkedett leány azonban sehogy sem tudott 
megférni a szürke postatiszttel. A félreértéseket 
még inkább elmérgesitette egy fiatal huszártiszt 
megjelenése, aki később a már elvált asszonyt 
rutul megcsalta s a császár uniformisát levetve, 
porosz szolgálatba lépett.

Az akkor huszonkét éves fiatal asszony vég-
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ékesedve, világhataluiak s egy hatalmas 
világnézet ellen, dicsőén harcba indult és 
győzött.

A régi emlékek felújítása.
Az április havi közgyűlés S'obó Jenő törvény- 

hatósági bizottsági tag indítványára elhatározta, 
hogy a város régi, érdekes és művelődés történeti 
szempontból becses szokásait felújítja s a városi 
tanácsot bízta meg azzal. hogy. a keresztül
vitel mikéntjéről gondoskodjék. A tanács a levél
táros és városi karnagy véleményét akarta ismerni, 
ez utóbbiét azért, mert a régi szokások egy része 
a zene körébe tartozott. Cziczka Sándor v. kar
nagy hosszabb véleményt adott be, amelyet föl
kérésére s közérdekű voltánál fogva az alábbiak
ban hozunk:

Tekintetes Tárnics!
A folyó évi II. 3520. számú véleményezés 

céljából hozzám küldött becses átiratát vettem 
és szerény véleményemet bátorkodom a követ
kezőkben elő terjeszteni:

Igazán mondhatom, hogy Sobó .lenő 
törvényhatósági bizottsági tag úrnak folyó évi 
ápril 13-án megtartott rendes havi közgyűlésen 
e város művelődés történeti emlékek érdekében 
történt felszólalását a város kai. közönsége öröm
mel fogadta, mert most már bizton reméljük, hogy 
a régi művelődés történeti emlékek felevenitésével 
s azok ujonnani életbeléptetésével a kát. egyházi 
zene — mint a művelődéstörténeti emlékek leg
régibb intézménye, — melyben az általa emlí
tettek gvökeredznek — végre valahára a Tör
vényhatósági Bizottság által rendezve lesz.

Tagadhatatlan lény az, hogy e város zenei 
életének talaja, meleg ágya, gyökere már évszá
zadokon keresztül az egyházi — zene volt. zene
kultúránk innen szívta életerejét, virágzott s meg 
is hozta az édes gyümölcsöt; továbbá tény az, 
hogy az egyházi zenénk, szerény viszonyainkhoz 
mérten rnagvát képezte a klasszikus zenének is, 
hisz még ma is élnek úri emberek, kik a «Quar- 
tett* társaságra, mely gyakorlatait és zeneestélyeit 
a Fritz-féle házban tartotta. - élénken emlékesz
nek. mely társaságnak én is már V. gimnazista 
koromban, mint II. hegedűjátszó, vagy violás a 
symphonikus előadásoknál szerény tagja voltam, 
később mint islvánházai tanító és 1871, év óta

kép elkeseredve férliruhát öltött, magához vette 
anyja unokaücscsének papírjait s Blarenzi név 
alatt beállt kornetnak a K. huszárezredhez. Mint 
huszárkornet részt veti a hél éves háború első 
harcaiban s a kunnersdorfi csata után liadnagygyá 
és ezredsegédliszlté nevezték ki. Később főnadnagv, 
majd pedig kapitányhadnagy lett. Hat évig szolgáit 
az ezrednél anélkül, hogy asszony voltál elárulta 
volna. 17(U-ben a harlinanndorü ütközetben az 
életében oly végzetes szerepet játszó volt huszár, 
s most már porosz tiszttel hozta össze sorsa. Ki
vont karddal megrohanta ellenfelét s rövid harc 
után leteritette. A viadalban azonban ő is meg
sebesült s egyik karját amputálni kellett. Ekkor 
már nem titkolhatta el tovább nemét.

Mária Terézia, amint a dologról értesült, 
külön lendelelet bocsátott ki, amelyben Breton 
Gizát egész fizetéssel nyugdíjazta s megengedte 
neki, hogy ünnepélyes alkalmakkor a kapitány
hadnagyi uniformist viselhesse.

Később mikor az újoncok felvételét már 
rendes orvosi vizsgálat előzte meg s a tisztikarnak 
legalább egy részét katonaiskolákban nevelték, 
már nem léphettek katona sorba asszouvok. A 
hadsereg krónikásai azonban még is megemlékez
nek egy esetről, mikor a már rendezett viszonyok 
között lévő hadseregben is szolgált egy nő. A 
leány-tiszt Skanagetta Franciska volt, akit a bécs
újhelyi katonai akadémiában neveltek a katonai

mint belvárosi tanító, mint rendes tagja közre
működtem.

Később mint karnagy is igyekeztem az úgy
nevezett kamarai zenét összetartani s az utolsó 
Quartettnek tagjai voltak: Becker Nándor líceumi 
tanár, Pencze Rezső akadémikus, később assistens, j 
Kerpely Jenő volt tanítványom (cello és zongorá
ban) most hírneves celloművész meg én.

Avagy ki tagadná azt, hogy az egyházi zene
vezetők nem leltek volna ének- és zenevezetői 
egyes tanintézeteinknél is éveken át?

Sajnos már a hatvanas évek vége felé egy
házi zenénk hanyatlásnak, hervadásnak indult s 

.■‘•gyökere már majdnem teljesen kiszáradt míg végre 
* *v^v tiz évvel ezelőtt a város közönsége, látván 

az egyházi zenének — biztos halállal végződő e 
i sorvasztó betegségét, többszöri sürgetésemre 

iparkodott rajta segíteni, talpra állította úgy, a 
hogy tudta, liirla. De tempóra mutantur — azt 
mondják, hogy az idő — no meg a politika is 
hirtelen is szokott megváltozni nemcsak április, 
de májusban is, a kanikulás meleget hirtelen fel- 

' váltja az erős fagy, mely tönkre teszi a természetet.
Ilyen hirtelen fagyos idő változásnak volt 

. egyházi zenénk kitéve csak rövid két évvel ez- 
| előli, s amint azt a Tekintetes Tanács jól tudja>
! zenénk újra befagyott, várjuk tehát türelemmel s 
' teljes bizalommal a — Bonifácot.

Tekintetes Tanács! Etigedelmel kérek, hogy 
a lulajdonképeni tárgytól kissé eltértem s az Ádám 

i és Éva korabeli dolgokra hivatkozom, de iriint- 
liogv a felszínre került művelődés történeti emlé
kek és régi szokások, melyeknek életbeléptetését 
a Tekintetes Törvényhatósági Bizottság most újra 
elrendelte, oly szoros összefüggésben vannak az 
egyházi zenével, szükségesnek tartom, ezeknek 
ketlő megvilágítása s kimerítése és |az egyházi 
zene érdekében, akár még az Ádám. és Éva előtt 
korszakba is belenyúlni.

Az orgona játszót nem az eléje Lelt parti- | 
túra leolvasásáról, de praeludiutnairól szokták I 

j megítélni.
És most áttérek a kérdéses tárgy meritu

mára, művelődés történeti emlékekre és szokásokra.
Richter Ede levéltáros úr által a régi ira

tokból kiemelt művelődés történeti emlékekre és 
szokásokra nézve vagyok bátor megjegyezni, hogy 
az este 8 és reggel 4 órai dobolás, valamint a 
szt. György napján kezdődő és szt. Mihály napján i 
végződő negyedórán trombitálás csakugyan volt 
szokásban régi időktől.

pályára. Skanagetta Franciska atyjával és báty
jával jött Bécs-Ujhelvbe, hogy a gyenge testalkatú 
liul az oltani katonai akadémiába felvétessék. Az 
akadémia orvosa a Gut gyengének találta és fel
vételét nem ajánlotta, az erőteljes Franciska arra 
kérte az orvost, hogy bátyja helyeit őt vegye fel 
az intézetbe. Az orvos, aki a Skanagelta-család- 
nak régi üsmerőse volt, tréfából engedett a kis 
lány kérésének s kiállította neki a bizonyítványt, 
egyben megígérvén az apának, hogy gyermekét 
majd, ha Bécset megtekintette, egyik rokonával 
hazaküldi. Az üreg Skanagetta nyugodtan haza is 
ment, Franciska pedig az orvossal az intézetben 
maradt. Alig tette ki azonban Skanagetta lábát 
az akadémiából, mikor az orvost megütötte a 
guta, a fiúnak átöltözött kis lány az intézetben 
maradi. Atyja csak hetekkel később értesült az 
orvos haláláról és az ezáltal valóra vált tréfáról. 
Ekkor már nem akart a véletlenségből előidézett 
helyzeten változtatni

Franciska gyermekből nagy lánynyá fejlődött 
a katonai akadémiában, 1797-ben katonai tanul
mányait elvégezve az egyik határőrvidéki ezred
ben zászlóssá, majd pedig liadnagygyá nevezték 
ki. Kinevezése után. azonnal az olaszországi harc
térre küldték. Nőies testalkata és klasszikus szép
ségű arca gyakran fülébresztette tiszttársaiban a 
gyanút, hogy a kadnagyi uniformisban nő rejtőzik. 
Skanagetta Franciska, hogy a gyanút eloszlassa,

A dobolás megszűnt, mikor néhány évvel 
ezelőtt a két tympani (Ustdob) mint teljesen hasz
navehetetlen — hogy el ne kallódjék — mint 
tiszteletre méltó régiség megőrzés végett a mú
zeumba került; később többek felszóllitására én 
magam elrendeltem e régi szokást a dobolást s 
egyelőre egy üstdobol a templomból külcsönképen 
— felküldtom az újvárra, dobollak is rajta mind
addig mig tartott a bőre, végre az is elszakadt, 
s mivelhogy nem akadt eddig jókedvű adakozó 
ki a dobot rendbe hozta volna, abba maradt a 
dobolás.

A negyedórái trombitálást néhai Pauer János 
volt tűzoltói főparancsnok, mint elavult fölösleges 
zopfot beszüntette s helyébe több ellenőrző órának 
alkalmazását elrendelte.

Régente a tűzvész jelzéséhez használtak nap
pal egy vörös zászlót, melyet az újvár ablakán, 
abban az irányban kitűztek, ahol a tűz volt, hogy 
igy a lakosság a tűz hollétéről tájékozódjék; hasz
náltak még az úgynevezett «Sprachrohr» távbe
szélő csövet; éjjel pedig egy nagy piros üvegü 
lámpást kiakasztotlak az ablakon, meg azulán 
három mozsár lövéssel s az óvári nagy harang 
kongásával no meg a «klopacska» gyors tempóban 
való verésével jelezték a tűzvészedéimet, mi min
denesetre jobb volt, Mint a mai tűzoltói kürt
jelzés, pláne akk< . ha nincs arra való kürtös. 
Hogy ezen tárgyak meg-e vannak az újváron, nem 
tudom.

A május 1-én. Űrnapkor és állítólag szt. István 
napján tartott ébresztő zenékre vonatkozólag a 
következőket jegyzem meg:

Tudomásom szerint szt. István napján a tur- 
nerek (egyházi zenészek) soha nem zenéltek, Űr
napkor a körmenet alkalmával zenével kisérték 
az énekkart, s küzbe-küzbe egyházi indulókat 
(Precessions Auzüge) játszottak, s igy voltak mind 
a processiók megtartva. Május 1-én azonban volt 
ébresztő zene még az újváron és a város még 
más két-három alkalmas helyén, de volt zene Szt. 
Háromság vasárnapján, amikor is fönt az újváron 
a zenészek a minden vasárnap szokásos litánia 
utáni «DreifalLigkeits-Lied» 11 strófáját játszották 
s az oda jött nép azt zene mellett énekelte. Ezt 
a szokást, mely néhány évvel ezelőtt már szintén 
kellő számú zenészek hiánya következtében kialvó 
félben volt az annyira gyűlölt cseh zenészekkel 
újra életbe léptettem, erről legjobb tanúságot tehet 
Filkorn polgártársunk családja, kik minden esz-

első volt mindig a harcban és a legkitarlóbbá a 
tivornyákban. A háború befejezése után egy gács- 
országi városba került ezredével. Itt a nők még 
inkább szították a gyanút a fiatal tiszt ellen, aki 
életre-halálra udvarolt ugyan az asszonyoknak 
de mindenkor óvakodott bizonyos határokat át
lépni. Férfiakkal szemben nem egyszer nyers fel
lépéssel szerzett magának tiszteletet. 1799-ben 
Tarnowban állomásozva egy nagyrangu hivatal
nokkal keletkezett afíairje. A hivatalnok bosszan
tani akarta őt, azt mondta neki, hogy kétkedik 
a főhadnagy férfiasságában. Párbaj lett a vége. 
amelyben a hivatalnok súlyosan megsebesült.

Három évig szolgált Skanagetta mint tiszt 
Tarnowban, tovább azonban nem tudta titokban 
tartani női voltát. 1800-ban bevallotta, hogy 
baj társainak, akik őt már évek óta bosszant- 

; ják. igazuk van — ő csakugyan leány. A leánv- 
, tisztet ezután rangjának ineglarlása mellett nyu

galmazták. Nyugalomba vonulása után, egyik baj
társa Spini Őrnagy, akivel talán a legtöbbet évő- 

! dőlt, aki legtöbbet élcelődött felette — megkérte 
kezét s Franciska igent mondott. Skanagetta 
Franciska 1865-ben mint agg matróna halt meg: 

j egykori bajtársai a bécs-ujhelyi akadémia múzeu
mában helyezték el az utolsó leány-tiszt hátra 

i hagyott emlékeit.
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tendőben feljöttek s a zenészeknek, — mert szé
pen játszottak — jó reggelit hoztak. Richter levél
táros úrnak bizonyára a figyelmét kerülte még 
az a zene, mely minden országos vásár alkal
mával még pedig csütörtökön reggel 8 és délután 
4—5 órakor a városháza erkélyéről hangzott, mely 
mintegy megnyitója és befejezője volt a vásárnak, 
mely szintén a városi turnerek illetve az egyházi 
zenészek által eszközöltetett, a régi jegyzőköny
vekben «Marktausblasen» ciraén fordul elő, mely 
specialitás messze vidékről csalta ide a vásáro
sokat s a vásárlókat egyaránt.

Az egyházi zenét illetőleg igen sok a feljegy
zés, melyből kitűnik, hogy a régiek a zenére 
aránylag sokkal többet áldoztak, mint a mai kor.

Ezekbe foglaltam tehát a művelődés törté
neti emlékeket és szokásokat, de most tisztelettel 
kérem Tekintetes Tanács, hogy a Tek. Törvény- 
hatóságnak — mikor április hó 13-án megtartott 
rendes havi közgyűlésben ezeknek életheléptetését 
elrendelte, volt-e tudomása arról, hogy az egyházi 
zenekar, mely annak idején 13 önálló, tehát hiva
tásos zenészből állott, ma is ugyanolyan szerve
zettel bir ?! Megjegyzem még, hogy annak idején 
ezen 13 ember időről-időre, tehát minden alka
lomkor, midőn akár az egyháznak, akár a város
nak szüksége volt zenére még 5—7 zenészszel ki 
volt egészítve, hogy ez tény, meggyőződhetünk 
róla a régi iratokból, de tudja azt minden öregebb 
ember Selmecen. Méllóztassék csak erre vonat
kozó iratokat kiemelni, s ezek a kisegiLő zenészek 
•Zuspringer vagy Subjecten* elnevezés alatt for
dulnak elő; ezek rendes havi fizetést nem kaptak 
direkte a városi pénztárból, hanem a Turner 
meister fizette őket időről-időre, aki ezek fen tar
tására rendes fizetésén kívül 105 forintot húzott 
a várostól.

Koralista koromban ezek voltak a «Zusprin- 
gerek» vagy «Subjectok»: Vokurka testvérek Vencel 
és József, az egyik volt Es a másik B  klarinet- 
tista, Alince Antal trombitás, Flux bassflügel-horn 
és Chladek bombardon.

Állításom tehát nem álom, hanem valóság. 
És ma — Tek. Tanács — hogy is állunk az egy
ház zene dolgában? Hát bizony elég szomorúan. 
Nincs sem dilettáns, sem «Zuspringer», de még 
rendes zenész sem, de van annál több zenekritikus 
legtöbbje olyan, kinek a zenéről halvány fogalma 
sincs. Zenekarunk ma nem 13 önálló tehát hiva- 

I lásos zenészből áll, de csak egyből, a karnagy az 
no meg egy hegedű játszó, a többit — minden 
sértő célzás ki van zárva — bátran lehet elne
vezni amolyan 100—80 és 40 forinttal dijjazott 
^Zuspringernek* ilyen dijjazás melleti, ürülni kell 
a karnagynak, ha azok legalább nagyobb ünnepeken 
teljes számban jönnek össze, hisz a többi tömérdek 
isteni tiszteletet majd elvégzi a karnagy valahogy 
saját gyermekeivel esetleg egy vagy két hegedűvel 
esetleg egy vagy két trombitással, ha ezek ugyan 
nincsenek a bányamunkában.

Most kérdem, ki csinálja hát Űrnapkor, Szt. 
Háromság vasárnapján és egyébb processiók al
kalmával a volt szokásos zenét? Ki zenéljen május 
1-én, avagy, ha már a régi szokásokhoz ragasz
kodunk a vásárok alkalmával is.

Ma a város rendelkezésére egy klarinettista 
egy ílügel hornista és egy trombitás áll, Kapszay a 
negyedik, ez azonban fogak hiányában trombitálni 
már nem tud, legfeljebb dobolhat; de ha a Tek. 
Tanács a Tek. Törvényhatósági Bizottság hozott 
határozatából kifolyólag a művelődés történeti 
emlékek és szokások pontos betartását elrendeli, 
én — kötelességem tudatában — engedelmeskedni 
fogok s a legközelebbi alkalomhoz ki rendelem 
ezen pazar «Büsctzung*-gal biró unicum bandát.

Mindezeket Tek. Tanács azért hozom fel, 
hogy úgy a Tok. Tanácsnak, valamint a Tek. 
Törvényhatóságnak egyházi zenénk állapotát s 
tarthatatlanságát élénken ecseteljem s a régi álla
potot a mostanival összehasonlítsam, valamint

annak összehasonlítására, hogy igen is az egyházi 
zene, mint minden vidéki városban nálunk is szülő 
anyja volt minden nemű zenének, előterjesztem 
ezt szigorú lelkiismeretem s tiszta igazság és való
ság alapján, a helyzetet nem becsmérlem, de nem 

| is szépítem, a képet úgy állítom ki. mint a hogy 
az jelenleg meg van festve, szoros kötelességem 
tehát úgy a Tek. Tanácsot valamint a város kü- 

! zönségót és az egyházat is, az ügy mikénti állá. - 
! sáról igazságosan, híven és kellően informálni, ha 

pedig akadna valaki, ki az általam állitottakban 
kételkednék, ne kíméljen fáradságot tegye azt 
tanulmány tárgyává s igazolni fog majd engem 
mindenben

És most, midőn a Tek. Törvényhatóság a 
régi emlékek és szokások életbe léptetését már 
elrendelte, erősen bízom és reményiem, hogy módot 
fog találni arra is, hogy az egyházi zenének, 
melyben ezen művelődés történeti emlékek gyö- 
keredznek, régi állapotába való helyezését is sür- 
gősenjfogja elrendelni, mert ha a jelen stádiumban 
maradnánk — ha igaz az. — aminthogy igaz is, — 
hogy a zeneművészeti kullur törekvések egy egész 
nemzet általános műveltségének hévmérői, akkor 
ami egyházi zenénk zeneművészed kultur törek
véseinek hévmérője, mely ma nulla fölött alig 
egy-két fokra emelkedik, rövid idő alatt a null 
pont alulra lóg sülyedni. Isten adja, hogy — ne 
úgy legyen!

Maradiam
a Tekintetes Tanácsnak

Selmecbánya. 1909. május hó 16-án.
alázatos szolgája
Cziczka Sándor

karnagy-

M it te h e t  a  ta n í tó  a c s a lá d i n e v e lé s  
f e l e s é g e i n e k  m e g s z ü n te t é s e  ü g y é b e n .
A Selmecbánya vidéki r. k. alesperesi tanítói kör közgyű

lésén felolvasta Gazsó Mihály Selmecbányái v. tnnitó.

Mi is, (tanítók) kettős rendeltetéssel bírván 
az ember, nemcsak az égi hazának nevelünk jám
bor és példás életű embereket, hanem a földi édes 
hazának is képezünk egészséges, munkabíró, a 
hazát védeni képes honfiakat. Mit ér a jámbor 
és erkölcsös életű ember, ha véznasága s gyön- 
geségénöl fogva önmagának, környezetének s a 
társadalomnak terhére van ? Különben a minden
napi tapasztalat bizonyítja, hogy iskoláinkban nem 
egy esetben az egészséges, erős szervezetű gyer
mekekkel, akiknél a test szervezete kellő össz
hangban van a lélek és korral, rendesen többre 
haladhatni, mint az elcsenevészedelt, beteges gyer
mekekkel.

A testi nevelésről elmondván a szükségesnek 
tartott dolgokat, áttérek a szellemi nevelésre a 
családban, kimutatván azt, hogy hogyan rontják 
maguk a szülők vagy a környezet az óvó vagy a 
tanköteles korban levő gyermekeket.

A szellemi nevelést jókor kell kezdeni, amint 
a gyermek külső jelekkel kifejezést tud adni érzel
meinek, szándéka és akaratának. A kunktátor- 
kodás, halogatás szándékos bűn a gyermekkel 
szemben. Kein szabad úgy gondolkozni, mint az 
általában szokásos, hogy hiszen majd ráérünk 
még. A gyerek még nem is beszél jól, még sely
pít, s talán a roszról, a helytelenségről nincs is 
tiszta fogalma. Tehát nem is az öntudatos cse
lekményről, a szándékos hiba és bűnről van itt 
szó e korban, hanem az elnézésről, a lábának, a 
ferdeségnek a megszokásáról. A nagyok utánzá
sából vagy az ünmaguktól jelentkező hibák a 3—6 
éves korban legkönnyebben palántálódnak be a 
szokás jogcímén a gyermek zsenge szivébe. S ha 
a szülők itt szemet hunynak, a bajt elnézik, oly 
szívósan fészkelődnek be, hogy később vajmi ne
héz azokat kiirtani. Sz. Ágoston önvallomásaiban

Írja egy helyütt, hogy látott egy gyermeket, aki
ben oly nagyon megerősödött az irigység, hogy 
beszélni sem tudott a sárga irigységtől, ha szeme- 
láttára testvére szülői részéről valamely kedves
kedésben részesült. Ez az eset is a mellett bizo
nyít, hogy a gyermek erkölcsi nevelését ideje ko
rán kell kezdeni.

A nevelés az apa és az anya közös köteles
sége. Nem vonhatja ki magát ez alól egyik fél 
sem. «Ti atyák, neveljétek gyermekeiteket az Ür 
tanításában és fenyítékében* Írja szt. Pál az efe- 
zusiaknak. Timoteusnak pedig ezt: «az anyák jól 
neveljék gyermekeiket.* Világos ebből, hogy a 
nevelés mikéntjére nézve közös megállapodás 
szerint kell a szülőknek eljárniok. Ugyanezt mondja 
a katekizmus is: a szülők kötelesek gyermekeiket 
az Úr félelmében fölnevelni.

Az itt elmondottakban a keresztény gyermek- 
nevelésnek egész rendszere van elmondva. És 
vajmi kevesen tartják azt be. Az apa az anyára, 
az meg viszont az anyára hárítja a gyermek- 
nevelés nem könnyű terhét.

Nem ritka az az eset sem, hogy a férj nem 
szenvedhetvén leánygyermekeit, azok nevelésével 
mit sem törődik. Az ilyen gyermekben ilyen eljá
rással maguk a szülők ölik ki a hála és a szülők 
iránti szeretet, ragaszkodás érzelmeit. Azért hall
juk nem egyszer az eíéie nyilatkozatokat: «én nem 
igen szerettem az apámat vagy az anyámat*; 
«engem az apám soha sem szeretett, azért semmi 
vonzalmat sem érzek iránta.* S ha azután az 
ilyen nevelésű gyermek szülőinek hálátlansággal 
fizet, ugy önmagára vessen követ a szülő, vallja 
be, hogy ennek ő maga az oka.

Igen nagy bajnak tartom azt is, hogy gyer
mekeinknek igen nagy része különösen város he
lyen, hol gyáripar van kifejlődve, ugy szólván egész 
gyermekkorukban nélkülözik a családi otthont, a 
szülői szeretet melegét. A szülők kenyérkereset 
után látva, gyermekeiket legtöbbnyire önmagukra 
hagyják. Rábíznak egy kicsire még egy-két kiseb
bet. Hogy ez aztán miként pótolhatja az apát, 
de különösen a gondos anyát, azt könnyen elkép
zelhetjük. A szülők elfoglalva a napi munkával, 
ugy szólván csak hálni járnak haza. A gyermekek 
pedig egész nap szabadjára hagyva csatangolnak 
utcákon, kertekben. Es senkitől sem félve meg
próbálkoznak csupa időtöltésből mindeníéle gyer
meki csalaíinláságokkal. Lelkűk minden nemesebb 
érzésből kivetkőzik, durva, kérges lesz. Ugy hogy 
mikor iskolába kerülnek, akkorára már kész mes
terei a különféle csínyeknek és fogásoknak. Fékez- 
hetetlen magaviselelüek, figyelmetlenek, dacosak, 
szembeszálló hazugok, mert kis koruktól fogva az 
utca nevelői hatása alatt lévén, soha sem érezték 
maguk fölött a szülői tekintélyt és szigort. Vágyaik 
és akaratuk fékezésére szoktatva nem voltak, ko
moly és egy kis fáradságot igénylő munkára al
kalmatlanok. Az ilyenekből erős, szilárd jellemű 
férfiak ritkán lesznek.

Miután a szülői szeretet melegét semmi sem 
pótolhatja a világon s miután ennek jótékony 
hatása a gyermeki szívre és kedélye igen nagy, 
azért kárhoztatom az olyan apákat és anyákat, 
akik egyébként ráérnének gyermekeikkel itt-ott 
foglalkozni, de a helyett inkább zsúroznak, kaszi
nóznak, feminista gyűléseket tarlanak, a nők po
litikai jogairól és a nemi felvilágosításról gyűlé- 
seznek, gyermekeiket elhanyagolják, a cselédségre, 
vagy a gyermekszobára bízva, heteken át alig 
látják vagy beszélnek velük. Ez természetellenes 
eljárás, a gyermekekkel szemben pedig kegyetlen
ség, amely okvetlenül inegboszulja magát. Szo
morú példákat akár a főúri, akár a középosztály
ból erre bőven hozhatnék, de nem teszem, hanem 
felemlítek itt két — utánzásra méltó — esetet 
mely Selmecbányán, illetve annak egyik külutcá- 
jában történt, s mely igazán kedves és a gyöngéd 
szülői szeretetnek méltó jellemzője.



Ezen egyesületnek volt érdemdús egyházi 
elnöke néhány évvel ezelőtt ;i város volt polgár- 
mesterét a lakásán fölkeresvén, a házbeiiektol 
kérdezősködött utána. Ezek egy szobába utasítót- j 
ták, amelybe az esperes-plebános be is nyitott, 
de első pillanatra csak játszó gyermekeket látott. 
Kérdezősködött tehát ezektől a polgármester után.
A kérdezősködés miatt félbe szakadt a játék s i 
föláll gyermekei közül a keresett polgármester és j 
bocsánatot kérve flgyelmellenségeórt, előadta, hogy 
oly annyira belemerült a gyermekeivel való já
tékba, hogy nem vette észre a szobába való érke
zését. A másik esett egy főmérnökkel történt, a 
kit barátai és kaszinótársai egy alkalommal arra j 
iparkodtak rábírni, hogy az Ő kedvükért, jó szo
kása ellenére ne menjen haza a rendes megszo
kott időben, midőn családja nyugodni tér, hanem I 
maradjon közöttük. A kísértés nagy volt, de az j 
illető kiállotta, mert válaszképen tartóztató ba
rátainak azt mondotta, hogy: «neki kedves a ba
ráti kör és tud is érte áldozni, de a családja, ár
tatlan gyermekei a világon mindennél kedveseb
bek s mint apa nincs abban a helyzetben, hogy 
megfossza magát bárkinek a kedvéért is attól a 
szeretelnyilvánulástól, mellyel szerető neje és 
gyermekei elárasztják bucsuzásképen, midőn aludni 
mennek. Szép és meghaló példa mindakettő, nem
csak az apák, de a paedagogusok részére is. Tes
sék követni!

Az erkölcsi nevelést, mint említettem, mi
nél előbb kezdik, annál jobb. Igaz, hogy e korban 
a gyermekek még nem tudnak öntudatosan kü
lönbséget tenni a jó és a rossz között elhikai 
értelemben. A gyermekeket még az iskolai korban 
is az érzékek vezetik. Azonban nem is szükséges, 
hogy az ethikai jót a rossztól öntudatosan tudják 
megkülönböztetni. Elég az, ha megszokják a jót 1 
követni és tenni, mert jó, a rosszat, a helytelent j 
pedig kerülni, mert az rossz. Hány meg hány j 
ember cselekszik jót. mert ugv szoktatták, nevel- j 
ték és viszont hány cselekszik rosszul, mert gyer
mek korában megszokta s nem volt, aki elszok
tassa. A szokás pedig akár jó, akár rossz, nagy ! 
hatalom ám, amellyel számolni kell a nevelésnél, j

Az erkölcsi nevelést semmivel sem kezdhet
jük helyesebben, mint az Ur félelmének a zsenge | 
gyermeki szívbe való becsepegtotésével. A bülcse- 
ség kezdete az Ür félelme.

A legtöbb szülő vagy önmagától, vagy a 
törvény által kényszerítve gondoskodik arról, hogy j 
gyermeke ideje korán megtanuljon Írni, olvasni, j 
hogy ez által is könnyebben mozdíthassa elő j 
majdan jövő földi boldogulását. Mennyivel inkább I 
kellene gondolnia arról, hogy gyermekét az igaz 
hit, a vallásos érzés által oly talizmán birtokába 
juttassa, amely képes lelkének megbontott egyen
súlyát helyreállítani, s az élet bármily viszontag
ságaiban neki envhet, vigasztalást és védelmet 
nyújtani. Különben is ez nem nehéz munka s a 
legközönségesebb szülő is megteheti, mert a fi
gyelni kezdő gyermek semmit sem hallgat oly 
szívesen, mint ha a jó Istenről, a kis Jézusról, 
az őrző angyalkáról beszélünk neki. Itt emlitem 
meg azon íélszeg és rossz szokást, hogy némely 
szülők, vagy gyermek gondozók gyermekeiket es- 
ténkint, ha nem parriroznak holmi rémalakokkal, 
rossz lelkű Mikulásokkal, verekedő Lucákkal ijeszt
getik, vagy pedig altatóul hátborzongató mesékkel 
traktáljás. Ez igen rossz szokás, amely már nem 
egy izken megboszulta magát, hogy a gyermekek 
álmukban kétségbeesetten kiabálnak, föl-fölriad- 
nak, vagy rosszbetegséget is kapnak. De ha ez 
nem is következik be, az ilyen gyermekek egész 
életükön át ijjedős, félénk természetűek lesznek. 
Hány nő este nem mer kimenni, avagy sötét 
szobában a világért nem maradna egyedül?! De 
helytelen szokás is ez és főleg kath. szülőkhöz 
nem méltó, mert nem egyszer az egyház tiszte- I 
leire méltó alakjait teszik gúny tárgyává. Ha pe- 
dig a gyermek az ilyen gúnyolódást már kis ko- I

k
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rában megszokja, ne csodálkozzunk azután azon, 
ha ifjú korában cifrán káromkodik s locsog olyan 
dolgokról nyegle hangon, amelyeknek hallatára j 
megáll az ember esze. Káromkodó és esufondáros i 
szájú nemzedéket pedig azt hiszem sem az iskolai j 
sem a családi nevelés nem akar produkálni. j 

(Folyt, köv.)

A  h e ly z e t é s  a v á la s z tó i liga .
Tegyük szigorú tárgyilagos bírálat tárgyává 

a mai politikai mozzanatokat és mondjunk őszinte 
véleményt a mai törvényhozás munkájáról — a 
kereskedelmi és ipari élet szempontjából. Ha te
kintetünket a dunaparti parlament felé irányítjuk 
és visszavezetjük gondolatunkat a múlt esemé
nyeire — megdöbbentő eredményre jutunk. Meg
fogjuk állapítani, hogy a kereskedelmi és iparpo
litikai irányzat megváltozott és nagyott hanyatlott 
a helyett, hogy tovább fejlődött volna, ma ala
csonyabb színvonalon mozog, mint néhány esz
tendővel azelőtt. E szempontból közéletünk meg 
van mérgezve és olt állunk, hogy a reakciós és 
feduális irányzatok a merkantil törekvéseket csi
rájukban ki akarják ölni s az ellen az osztály 
ellen törnek, amely a közterhek viselésében az 
oroszlánrészt hordozza: a kereskedők és iparosok 
ellen. Itt vannak a betegsegélyezési, az uj végre
hajtási, az adótörvények, a középilkezések tervbe 
vett rendezése, vagy a bankkérdéssel való kerle- j 
lés, jobban mondva szemfényvesztés és sok-sok { 
más, amelyek meggyőztek arról, hogy mi a je- i 
lenlegi parlamenti többségtől a kereskedők és t 
iparosok javára milsein remélhetünk, hogy a mi 
érdekeltségünk öngyilkosságot követ el, ha a mai 
kereskedelmi és iparpolitikai irányzatot helyesli, 
vagy épen azzal azonosítsa magát. Ezek után ön
ként merül fel az a kérdés, hogy miben kere
sendő ennek a sajnálatos jelenségnek az oka és 
miért épen a kereskedelem és ipar művelői mel
lének szegezték a revolvert? Egyszerű reá a fe- j 
lelet. Azért mert a jelenlegi parlamentben e ke- j 
reskedelemnek és iparnak nincs megfelelő kép- | 
viseleté, inig az agrárpolitika túlnyomóan van kép
viselve s csakis a saját önös érdekeivel törődik, 
a másik két nagy osztályról, a kereskedőkről és 
iparosokról pedig teljesen megfeledkezik. Vagy ha 
nem is, de ezek ügyéhez, a felmerülő szakkérdé
sekhez hozzászólni nem tud, mert nem is rendel
kezik szaktudással s főíigyelmet saját érdekei felé 
fordítván, egyenesen a kereskedelmi és ipari ér
dekek ellen fordul. Mert pld. a szerb-magyar 
vámháboru nem agrárérdek szüleménye volt-e? 
Igenis, az volt. Agrár-spekuláció, amelynek a ke
reskedelem issza meg a keserű levét. Ezeket ki
emelve kérdés most már. hogy miként lehetne 
ezen segíteni, illetve a kereskedelmi tevékenységet 
megmenteni, érdekeit megvédeni s szakképzett 
parlamenti képviseletéről gondoskodni? Erre hi
vatott a választói liga. Egyedül ez, amit pedig a 
kereskedőknek és iparosoknak kell megteremteni. 
Végét kell vetni már végre valahára a politikai 
kontárkodásnak és meg kell ragadni a cselekvé
sek alkalmát, meg kell alkotni pártszervezeti ala
pon a választási ligát. E megoldás kérdésénél fŐ- 
figyelmünket a nagyobb városok felé kell irányí
tanunk és serényen kell dolgozni a kereskedők 
és ipárosok tömörítésén, hogy megfordíthassuk a 
kereskedelemnek szegzett revolver csövét s kö
vetelhessük a kereskedelem jogos törekvéseinek 
elismerését. A liga szervezését gyakorlati alapon 
akként kell megalkotni, hogy a kereskedők és 
iparosok jogos törekvései az általunk bizalomra 
méltatott képviselők által illetékes szószólókat 
nyerjenek a jövő parlamentben. És ha összetar
tunk. a politikai életbe belevisszük a frisseséget, 
az ujjáébredést, amelynek nyomában gazdasági 
fellendülésünk sarjadzik fel. Magyarország jövője 
a helyes kereskedelmi és ipari politikával van
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szoros kapcsolatban s ennek megteremtése a vá
lasztói liga megszervezésétől függ. Csak a keres
kedőkön és iparosokon áll, hogy uj világot te
remtsenek.

K Ü L Ö N F É L É K .
IH ln kö sd ko r.

Ir ta : S á n th a  K á ro ly .
Ez a világ önző, hideg 
Megfagytak benne a  szivek-,
A fénylő nap gyér sugarát 
Mind fukarabban szórja rád.
K ihűl a föld is lassan-lassan,
S  ha az ítélet kürtje harsan.
Nem tűzben ég, bár meg van írva,
Hanem dermedve hull a sírba.

Ez a világ dacos, kevcly,
Haragban, gyülölségben él,
Marják egymást az emberek.
K iált a vér, a kiiny pereg,
Győzelmet ül s  ujjong a gazság.
Gyászt öltve jajgat az igazság 
S  hogy a gonoszságot ne lássa,
Azért az ég felhő-palástja.

Ez a  világ fásult, rideg,
Eszmény szavát nem érti meg;
Nincs hite már, nincs Istene,
A kétszerkettő mindene.
Duzzog s veszekszik a hazáért.
De nem tesz s áldoz a  javáért;
A porban csúszik s lomha szárnya  
Nem bírja, hogy magasba szállna.

Pünkösdi lélek óh jövel!
Holtakba életet l eh ellj!
Gerjeszd a földön szerteszét 
A szeretetnek szent tűsé t !
Vigyen mindenfelé galambod 
Illatozó olajfalombot!
Gyújts a szivekben égi lángot,
S  teremtsd meg újjá a világot!

— Személyi hir. Flórián Gerő kir. járás- 
biró e hó 29-én hat heti szabadságra Erdélybe 
utazott.

— Adomány. A Főiskolai Ifjúsági Otthonnak 
Sümegit János helybeli divatáru cég 10 koronát 
adományozott, miért is az ifjúság ezúton is kö
szönetét fejezi ki.

— Bucsuestély. A főiskola negyedéves, va- 
letáló hallgatói tegnap este bgcsueslélyt rendezlek 
a Bogya-féle étteremben, amelyen a tanári kar 
tagjain kívül többen megjelentek a közönség kö
réből is. A jól sikerült estély csak a késő éjjeli 
órákban ért véget. Az estélyt a szokásos ballagás 
előzte meg.

— Főiskolai hallgatók tanulmányútja. A
bányászati és erdészeti főiskola negyedéves hall
gatói, mint minden évben, az idén is nagyobb 
tanulmányutakra mennek. A bányamérnöki szak
osztály negyedéves hallgatói junius hó kilencedikén 
indulnak Réz Géza Farbaky Gyula főiskolai ta
nárok és Plotényi Géza tanársegéd vezetése mellett 
egy szinte két hétig tartó külföldi tanulmányútra. 
Utjokban megtekintik a berlini bányászati aka
démiát, a vienenburgi káli sóbányákat és vegyi 
gyárat, a rommelsburgi ércbányákat a clausthali 
bányászakadémiát, a dorslfeldi, zollerni, Rhein- 
elbei bányákat stb. Tanulmányutjuk junius hó 
23-án ér véget. A negyedéves vaskohómérnök 
hallgatók junius 7-én indulnak Herrmann Miksa 
és Barlai Béla dr. főiskolai tanárok és Pólyát' 
Károly tanársegéd vezetése mellett. Megtekintik a 
tryznietzi vasgyárat, a vilkovitzi vasgyárat és több 
kohót. Útjukból junius 19-én érkeznek haza. A 
harmadéves bányamérnök hallgatók junius 7-én 
indulnak Böckli Hugó főiskolai tanár vezetése 
mellett Rozsnyóra, Dobsinára, Martonházára, Sal
gótarjánba, Dorogra és Ajkára-

— Ünnepély. A nemrég alakult istvánházai 
| kath. népkör folyó hó 31-én Pünkösd hétfőjén

délután 4 órakor tartja megnyitó ünnepélyét a 
| Benyo-féle (azelőtt Zieger) vendéglőben. Érdeklődé 

barátokat szívesen lát a kör.
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— A városok kongresszusa. A magyar- 
országi városok nagy kongresszusán városunkat i 
Horváth Kálmán polgármester és Sztancsay 
Miklós főjegyző képviselte. Horváth Kálmán pol
gármestert beválasztotta a nagygyűlés a harminc 
tagból álló állandó bizottságba, amely intézője 
lesz a városi ügyeknek s amely javaslatokat fog 
tenni a kormánynak a készítendő városi törvényre 
nézve is.— A Selmecbányái Tanári Kör 20 évi
szünetelés után ismét megkezdte működését. Az 
alakuló gyűlésen, melyen részt vett néhány fő
iskolai tanár és a két középiskola tanári kara, 
egyhangúlag Fodor László dr. főiskolai tanár vá
lasztatott meg elnökül, alelnükökké Király Ernő í 
és Bauchbauer József dr. igazgatók, jegyzővé ! 
Suhajda Lajos lic. tanár, pénztárossá Hornyok 
Ferenc főgimn. tanár. A kör ez évi működése az 
Országos Tanáregyesület nálunk tartandó közgyű
lésének az előkészítésére terjed ki. Ez ügyben 1 
péntek délután 5 órakor a városháza tanácstér- I 
mében gyűlés volt, amelyen Király Ernő lic. igaz
gató bemutatta a tervezetet, amit már az Országos i 
Tanáregyesület igazgatósága is nagy tetszéssel és ; 
helyesléssel fogadott. A gyűlés két bizottságot 
küldött ki: az elszállásoló bizottságot Rauchbauer j 
József dr. főgimn. igazgató vezetése mellett, a , 
kiránduló és vigalmi bizottságot Király Ernő lic. ! 
igazgató vezetése mellett. Különösen az elszállá
soló bizottság vállaira nehezedik a terhesebb 
munka, mert az előjelek után Ítélve körülbelül 
250 vendégre számiihatunk. Sajó Sándor az is- . 
mert költő, a líceum volt jeles növendéke, most 
budapesti tanár, gyönyörűen leírta a Tanáregye
sületi Közlönyben Selmecbányát és vidékét, ezzel , 
felkeltve a ügyeimet városunk iránt, hogy nagyon 
népes közgyűlésre számiihatunk. A bizottságok 
már megkezdték munkájukat; reméljük, hogy e 
város polgárai szívesen telajánlják arra a két- 
hároin napra vendégszerető házaikat és örömmel | 
fogadják be szállásra azokat a vendégeket, akik j 
a terhes munka után nagy ürömmel jönnek kö
zénk, hogy megbámulják a természeti szépségeket 
és azoknak messze földre hírét is vigyék. Király | 
Ernő gyönyörű kirándulási programmot dolgozott j 
ki. melyet — ha az idő kedvező lesz — sohasem. ' 
fognak elfeledni azok, akik benne részt vesznek i 
A programmot részletesen e helyen is közölni fog
juk és a közgyűlés lefolyásáig lapunkban állan
dóan tájékoztató rovatot is nyitunk.

— A líceumban a VIII. osztály oszlályvizs- 
gálatai a múlt héten értek véget, mindjárt utána 
az érettségi Írásbeli folyt három napon ál, ame
lyen 35 tanuló vett részt. Aszóbeli érettségi június 
hó végén lesz. A többi osztály vizsgálatai junius 
7-én kezdődnek és tartanak 19-éig.

— Az evangélikus iskolák vizsgarendje.A Selmecbányái kör ág. hitv. ovang. elemi iskoláknak évzáró vizsgálatait a folyó évben a kö- ! vetkező sorrendben tartják meg: junius 3-án délelőtt 9 órakor Hodrusbányán, junius 9-én délelőtt
8 órakor Bélabányán, junius 10-én délelőtt 9 óra
kor Kisbányán. junius 15-én délelőtt 8 órakor I 
Felsőleányiskola, junius 16-án délelőtt 8 órakor . 
Jaeger-féle iskolában, junius 17-én délelőtt 8 óra
kor Herbst-félé iskolában, junius 18-án délelőtt ;
9 órakor magánvizsgálatok, junius 20-án délután 
2 órakor Laczó-féle iskolában.

— A kolozsvári egyetemi ifjúság; zászló
szentelése nagy ünnepségek keretében e hó 19-én 
folyt le. A zászlóavatáson a «M. kir. Bányászati | 
és Erdészeti Ifjúsági Kör» is képviseltette magát, j 
A küldötbéget Pető János köri elnök vezette, ki az ! 
ifjúság szögét a következő szavak kiséretében verte 
be a zászlórúdjába: «Lcgyen honszerelmetek mé
lyebb a föld legmélyebb bányájánál s lelkesedés- 
tek égbetörőbb az erdő legmagasabb sugaránál.*
A küldöttség Apponyi Albert gróf vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter tiszteletére rendezett ban
ketten és a zászlószentelést követő napon a koszorús

lányok és vendégek tiszteletére rendezett tánc
mulatságon is részlvett.

— A főiskolai hegyi zászlóalj mint jeleztük 
a honvédelmi minisztérium által rendezendő lövész
ünnepélyen szintén részt szándékozott venni s az 
előkészítő gyakorlatok már nagyban folytak, midőn j 
a honvédelmi minisztérium érlesitettea zászlóaljat, 
hogy a lüvészünnepély, mely az országos ifjúsági 
tornaversenynyel szoros kapcsolatban állott, annak 
elmaradása folytán szintén nem lesz megtartva. 
De mintegy kárpótlásul fölszólította a zászlóaljat 
egy házi verseny rendezésére, melyen képvisel
tetné magát jelen leiratával egyidejűleg a házi 
verseny jutalomdijainak beszerzésére 200 koronát 
küldött, azonkívül 80 lövészérmet, azzal, hogy az 
érmek azok között oszlandók ki, kik a lövész- 
ünnepélyen részt vettek volna, egyúttal megengedte, 
hogy a honvédelmi minisztérium terhére nem 30, 
mint az elővoll irányozva, de 40 éles töltényt 
használjon föl a zászlóalj személyenként ez évben. 
Mint értesültünk a zászlóalj vezetősége a házi í 
versenyt a jövő hó közepén szándékozik ineglar- j 
tani, melyre meghívja a honvédelmi minisztert és 
Szemere György országgyűlési képviselőt, ki a 
zászlóalj iránt már eddig is úgy erkölcsileg mint 
anyagilag ismételten kimutatta jóindulatát. — A | 
rendes katonai céllövő gyakorlatok a zászlóalj í 
lövöldéjén a mai napon kezdődnek meg s junius j 
hó végéig fognak tartani.

— Tanulmányi kirándulás. A M. kir. Bá
nyászati és Erdészeti Főiskola 111. éves erdő- j 
mérnök hallgatói c hó 21-én Vadas Jenő főisk. j 
rektor és Muzsnay Géza főisk. tanár vezetése 
alatt 3 napi tanulmányúton voltak Körmöcbányán, 
illetőleg annak vidékén. A tanulmányul az ifjúsá
got minden tekintetben kielégítette. A határszélen 
«Zaidevirtshause»-ban a résztvevők az ottani bérlő 
hg. Odeschalchy vendégei voltak. — A IV. éves j 
erdőmérnök hallgatók május 25-én Krippcl Móric j 
és Kövessy Antal főisk. tanárok vezetése alatt í 
megtekintették a zólyomi hajlított bútorgyárat és 
vasgyárat. - -  Itt említjük meg, hogy a palankai 
polgári fiúiskola 17 növendéke igazgatójuk vezetése 
alatt a múlt. héten két napot városuökban töltött, 
mely idő alatt a város nevezetességeit tekintet
ték meg.

— Érdekes mutatványt fog bemutatni 
pünkösd másodnapján délután négy órakor a 
tűzoltótéren Dnkász Gyula kereskedő az Optimus 
nevű tűzoltókészülékkel. Az érdekes bemutatásra

| fölhívjuk az érdeklődő közönség ügyeimét.
— Nagy vásár. A tavaszi nagy vásár a jövő 

héten lesz városunkban. A marha vásár kedden, 
a kirakóvásár pedig csütörtökön lesz.

Templomszámadás. A belvárosi plébánián 
e hó 26-án volt az évi számadásoknak felülvizs
gálata Litassy János kerületi esperes és Horváth í 
Kálmán polgármester közbcnjültével. A vizsgálat j 
után Podhragyay Pál prépost plébános vendég- j 
szerető házánál ebéd volt melyre a vizsgáló bi
zottság és a tanács tagjai voltak hivatalosak,

— Orbán napja. A gazdaközönség félve 
szokta várni Orbán napját, mely ez évben e hó 
25-én volt. Orbán szent ugyanis többnyire fagyot 
szokott hozni. Ez évben Orbán kellemes, meleg 
napot hozott sőt örömet is szerzett mert mindjárt 
másnap igen hasznos csendes esőt is küldött, amit 
várva-várl a növényzet, no meg a gazdaközünség is.

— Trachomavizsgálatok. Az elsőfokú egész
ségügyi hatóság a mull héten tartotta meg a város 
területén az előirt trachoma vizsgálatokat. Uj tra- 
chomás betegeket találtak Bélabányán, hova a 
veszélyes szembajt Mezőhegyesről hurcolták be.

— Sertésorbánc. Bélabányán járványosán 
lépélt fel a sértésorbánc s eddig huszonöt sertés 
pusztult el. A hatóság a legerélyesebb intézkedé
seket tette mgg, hogy a pusztító betegség ne ter
jedjen tovább.

— Meglőtt vadorzó. Almáson báró Schőller 
vadászterületén e hó 21-én orvadászatra ment

Hugyccz János gyekési lakos. Tetten érte az ura
dalom egyik Faschonek nevű erdővédje s mivel 
az orvadász nem tette le fegyverét, sőt fenyege
tőig viselkedett, az erdővód rálőtt s jobblábát 
megsebesítette. A sérültet a Selmecbányái városi 
kórházban ápolják.

— A Baumann-féle iekéző pályán ez évben 
igen élénk és kedélyes élet folyik. Naponta igen 
sokan jönnek össze a tagok, s napról-napra töb
ben vesznek részt a testedző sportban.

— Esperanto. A helybeli «Esperanlo»-cso- 
port értesülésünk szerint e hót folyamán ülést tart, a 
melyen elhatározzák, hogy az «Esperanto» nem
zetközi nyelv teljes elsajátítása végett 12. elő
adásból álló tanfolyam fog tartatni városunkban. 
A tanításra Fenykövi Jakab polgártársunk vállal
kozott, a ki a jó ügy iránti tekintetből teljesen 
díjmentesen fogja a jelentkezőket tanítani. Fel
hívjuk az érdeklődők figyelmét erre és egyúttal 
jelezzük azt is, hogy a központból Marich Ágoston, 
az Esperanto lap szerkesztője junius hó 20-ika 
körül ismét városunkba jön és itt folytatja meg
kezdett munkáját az Esperanto nyelv terjesztése 
körül. Úgy tudjuk, hogy ezen nyelvet 12 lecke 
alatt teljesen ellehet sajátítani és igy csak mu
lasztást követ el önmaga ellen az, a ki a tanfo
lyamon részt nem vesz.

— Fürdömegnyitás. Hontrnegyében, Gyü- 
gyün pünkösd másodnapján nyitják meg a szén
savas és kénes szabadfürdőt.

— Fizetéstelen iparfelüg-yelők. Kossuth 
Ferenc kereskedelemügyi minister már megint 
kinevezett négy fizetéstelen segéd-iparfelügyelőt. 
Tette pedig ezt azért, mert az iparfelügyelet cse
kély személyzeti létszáma absolute nem felelhet 
meg a terjedelmes és mindinkább bővülő szol
gálati kivánalmaknak. Csakhogy a minister ur 
egy épen az iparfelügyeleti szolgálat igen fontos 
ügyében hozzá intézett parlamenti interpellációra 
adott válasza keretében — szinte ünnepélyesen — 
kijelentette, hogy azontúl fizetéstelen iparfelügye- 
lukre nem fogja bízni a munkásjóléti — és biz
tonsági — intézkedések ellenőrzését, illetve, hogy 
fizetéstelen iparfelügyelől többé kinevezni nem 
fog, amint a minister ur azonban — úgy lát
szik — elfelejtett. Mert róla csak nem tehetjük 
fel, hogy olyat Ígért, amiről már előre tudta, hogy 
nem fogja teljesíteni. Persze a beteg ember cse
lekedetét sokkal enyhébb elbírálás alá vesszük 
mint az egészségeséi. De hát itt van Szterényi, 
az egészséges, az eleven államtitkár, aki szintén 
iparfelügyelőségen kezdte állami szolgálatát. De 
nem ám fizetéstelen és nem is segédiparfelügye- 
lőségen! 0 mindjárt valóságos iparfnliigyelő lett 
Baross ministersége alatt, mérnöki oklevél nél
kül. Olyan iparfelügyelő, aki az elkerülhetetlen 
műszaki tudás tekintetében a kollégákból táplál
kozott. Azokból a kollégákból, akikkel ma úgy
szólván csak madártávlatból érintkezik. Tehát 
Szterényinek, az egészséges államtitkárnak, a volt 
iparfelügyelőnek, annak lett volna kötelessége be
váltani Kossuth Ferenc abbeli Ígéretét, hogy fize
téstelen iparfelügyelőket — a szolgálat nagy fon
tosságára való tekintettel — többé kinevezni 
nem fog.

Csak a közel napokban járta be a sajtót az 
a panasz, hogy a vidéki gyárak legtöbbjében nagy 
a rendetlenség a munkásbiztonsági- és munkás
jóléti intézkedésak kőről, mert a gyárvezelőségek 
legtöbbje hanyag és gondos iparfelügyelői intéz
kedéseknek — ahol csak lehet — fittyet hány. 
Az iparfelügyelők pedig mindenféle munkával 
annyira tullerhelvék, hogy az ipartelepeknek ré
szükről való sűrűbb ellenőrzése lehetetlen. A he
lyettesilés kérdése pedig a legtöbb kerületben 
megoldatlán. Most négy fizetésiden segédiparfelü- 
gyelő kinevezésével akarják fellendíteni az ipar
felügyeletet. Fontos munkás érdekekből négy ok
leveles mérnököt nevezett most ki az állam hü, 
odaadó, ingyenes szolgájává: annak fejében, hogy
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majd úgy 40 év múlva, amikor au előmenetel 
talán már nem lesz oly nyomorúságos, mint ma 
és amikor már az erős szolgálat összeroppantotta 
szervezetüket — Uram bocsánat — talán inég 
ipari-felügyelő is lehet belőlük. Mert nem lesz ám 
minden iparfelügyolőből államtitkár! Még csak 
osztálytanácsos sem! Mert erre igen vigyáznak 
ám a nagyméltóságu ministeriumban!

— Fejedelmi asztalkészlet, valódi aranyból 
kelt most általános feltűnést a város legelőkelőbb 
utcája! a Kossuth Lajos-utca egyik kirakatában, 
mely előtt a nép bármely szakában a bámulók 
egész tömege áll. A 3(5 darabból álló készlet a 
Gyermekvédő Liga által rendezett tárgysorsjáték 
főnyereményét képezi s úgy méreteinél, valamint 
művészi kidolgozását tekintve is igazán fejedelmi 
és méltó a megtekintésre. 11a a liga sorsjegyek 
vevői csupán ezen egy nyereményre pályázhat
nának, akkor is érthető volna az az élénk kereslet, 
mely e sorsjegyek iránt megnyilvánul s mennyivel 
inkább akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a liga 
sorsjegyek mindegyike feltétlenül nyer egy arany 
vagy ezüst tárgyat s igy e sorsjegyek vevői úgy
szólván minden kockázat nélkül még egy humánus 
intézményt támogathatnak. A ki tehát az elhagyott 
gyermekek nyomorán enyhiteni óhajt és e mellett 
még egy szép emléktárgyra is szert akar tenni, 
az siessen és vegyen ezekből a sorsjegyekből, 
melyeknek húzása folyó évi julius 1-én lesz és 
melyek darabonként 1 kor. 50 fillérért az összes 
dohánytőzsdékben kaphatók.

— A Házinyultenyésztők Országos Szövet
sége tegnap a Köztelek nagytermében tartotta 
alakuló közgyűlését. Az ország minden részéből 
tekintélyes számban sereglettek egybe a házinyul
tenyésztők. Ezenfelül 200 an Írásban jelenteitek 
belépésüket. A szövetség elnökövé egyhangúlag 
Lipthay Frigyesné bárónőt választották. A tisztikar 
a következőkből alakult: Másodelnökük: Hajós 
Emil, Kubinyi Béla és rábabogyoszlai Vajda Viktor. 
Ügyvezető másodelnök: AulTenberg János (Csillag
hegy, Budapest). Alelnük: Potchen Jakab. Titkár: 
Tóth Ferenc. Jegyző: Derner Aurél. Ellenőr: Száva 
János. Pénztáros: Fürclil János. Szertáros: Kliment 
József. A szövetség megalakításának az a célja, 
hogy a házinyultenyésztést nagy közgazdasági és 
szociális fontosságához méltóan országosan szer
vezze és elterjessze. Ezt a célt előadások tartá
sával, kiállítások rendezésével, vásárok rendezé
sével, a házinvulhus és gerezna értékesítésének 
vezetésével, telepek és egyesületek segélyezésével 
tenyésztő telepek létesítésével, tenyésztő állatok 
beszerzésével, ingyenes fedező állomások felállí
tása és a házinyulkereskedelem szabályozásával 
kívánja szolgálni. Tagjainak ingyen tenyésztő álla
tokat és vérfelfrissitésre tenyészbakokat oszt. A 
tagsági dij évenkint csak 6 kor., amely összegért 
a szövetség havonta kétszer megjelenő hivatalos 
közlönye a Házinyullenyésztés és Értékesítés cimti 
(Budapest) Csillaghegyen megjelenő szaklap is 
ingyen jár,amelynek előfizető dija különben évenkint 
4 kor. A tagok fölvételét Anfl'enberg János ügy
vezető másodelnök (Budapest, Csillaghegy) eszközli.

— Szenzációs kirakatok. Az Országos Gyer
mekvédő Liga ez a derék, közhasznú egyesület 
csak mindig gondoskodik arról, hogy neve köz
szájon forogjon. Ezúttal kivételesen nem valamely 
nagyobbszabásu mentő actió adja meg az actu- 
álitást arra, hogy erről az agilis egyesületről meg
emlékezünk, hanem azon szenzációs tárgysors- 
játék, melyet a Liga alapjainak gyarapítására

rendez s melynek clouja, hogy minden sorsjegy 
feltétlenül nyer egy arany- vagy ezüsttárgyat. A 
liga ezekből a nyereménytárgyakból, most a fő
város forgalmasabb utcáiban és a nagyobb vidéki 
városokban kirakatokat rendez, melyek mindenütt 
oly feltűnést keltenek, hogy ennek nyomán a 
sorsjegyeket szétkapkodják. Aki tehát egy szép 
arany- vagy ezüst tárgyat akar kapni s azonfelül 
úgyszólván minden kockázat nélkül szerény fillé
reivel egy humánus intézményt óhajt támogatni, 
mely igazán érdemet szerzett a pártolásra, az 
siessen és vegyen ezekből a sorsjegyekből melyek 
1 kor. 50 fillérért az összes tőzsdékben kaphatók.

— Betegápolók és ápolónők. A Babarczi 
Schwarlzer Ottó dr. kir. udv. tanácsos egyetemi 
tanár védnöksége és Rajnai Béla dr. fővárosi orvos 
elnök vezetése alatt álló Magyarországi Betegápolók 
és Ápolónők Országos Egyesülete (saját helyisége 
és irodája Budapesten, VII. kér. Dohány-utca 74 
sz. a.) a nagyközönség, valamint intézetek és kór
házak részére képzett, megbízható betegápolókat 
és ápolónőket közvetít, akikért az egyesület fele
lősséget vállal. A közvetítés díjtalan. Telefonszám 
3—64.

— Ifjúsági Lapok. Újból csak dicsérettel emlékezhe
tünk meg diákifjusdgimknak ezen kedvelt lapjáról. Örömmel 
látjuk, hogy úgy tartalomban, mint illusztrációkban miud- 
inkább gazdagodik és minden kérdést felölel, ami a tanuló 
ifjúságot érdekli. Ismeretterjesztő és szórakoztató cikkei, 
úgyszintén szebbnél-szebb közleményei hasznosak és gyö- 
nyörködtetők és minden diakot érdekelnek. Azonkívül pá
lyázatai által munkára, nemes versenyre ösztönzi az ifjú
ságot, módot nyújtván arra, hogy képességeiket összemérjék. 
Az Ifjúsági Lapok munkatársai irodalmunk legkiválóbbjai:
P. Ábrahám Ernő, Apor Lásztó, Bállá Ignác, Bállá Miklós, 
Bányai Elemér, Biró Lajos, Cholnoky Viktor, Csáth Géza, 
Feleki Sándor, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond. Nádai 
Pál, Nógrádi László, Pásztor Árpád, Színi Gyula, Tonelli 
Sándór. A sakkrovatot Maróczy Géza vezeti. Jól teszi minden 
szülő, ha ezen lapot megrendeli diákfia részére, mert hasz
nosabb és olcsóbb ajándékot nem nyújthatna gyermekének- 
Az Ifjúsági Lapok előfizetési ára egész évre 4 kor. 20 fill. 
fél évre 2 kor. 40 fill., negyed évre 1 kor. 20 fill., egyes 
szám ára 12 fill. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadó- 
hivatal Budapest, V. Nádor-utca 16. szám.

— A természetes szinti fényképek után 
már régtől fogva törekszünk. Semmi sem bájosabb 
látvány, mint ha azt a szinponpát, melyei szemünk 
lát, lemezen megörökítve látjuk. Jaj annak, aki 
szeme világát elveszti és életét örök sötétségben 
kénytelen eltöltenie. Az Alig. Medicinische Zentral- 
zeitung 1901. évi 15. száma egy fogbaj után be
következett teijes megvakulásrói ad hirt. Csak 
rendszeres fogápolás egy kitűnő fogszerrel, mint 
a milyen a Sarg-féle Kalodont tartja épségben a 
fogakat és óvhat bennünket betegségektől.

— A m odern gyógytudom ány a «Sirolin-Roche»- 
ban egy oly hatásos szer birtokában van, mely a tűdővész 
továbbterjedését feltartóztatja, a köhögést és köpetet 
csökkenti, az étvágyai és a testsúlyt emeli és ezen betegség 
összes jelenségeit megszünteti. Kellemesen szedhető s huza
mosabb használatnál is teljesen ártalmatlan. Kapható a 
gyógyszertárakban.

Ismeretterjesztő apróságok.
— Az angolok és a német invázió. Angol

országban tudvalevőleg erősen foglalkoztatja a 
lakosságot a német invázió réme. Különösen a 
léghajón történhető inváziótól rettegnek, aminek 
bizonysága a következő érdekes és sok tekintetben 
valóban mulatságos eset: Az angol bank részvé
nyesei a múltkoriban ülésezlek, mikor is egy 
Ncwbv ur felszólalt és azt a kérdést tette fel, 
vájjon a készpénzben és rudakban fekvő 40 millió

értékű arany kellőleg biztosítva van-e egy esetleg 
bekövetkezhető léghajótamadás ellen? A kérdés 
fölött az ülésben napirendre tértek. A Daily Mail 
azonban, amely kapva-kap az ilyen dolgokon, el- 
küldötte egyik emberét Newby ur valósággal fel 
volt háborodva azon, hogy az ő igen komoly kér
dését lebecsülték. A dolog az ő véleménye 
szerint rendkívül fontos s ha tanácsot kérnének 
tőle, ő azt javasolná, hogy homokkal kellene vé
dekezni egy léghajósnak esetleges bombamerény
lete ellen, mert a nagy homok, vagy petróleum- 
rétegek megakadályozzák a pusztítást. A homok
réteg elhelyezésére legalkmasabb helynek nem a 
tetőt, hanem a bolthajtásokat tartja. Van aztán 
még egy másik nagy kifogása is Newby urnák, a 
bank személyzete ellen, ami másnak eszébe sem 
jut. Ő ugyanis nagyon kifogásolja azt, hogy a 
bankban igen sok a női alkalmazott s ezt üzleti 
szempontból nagyon hátrányosnak tartja. Hiszen 
minden nős ember tudja, hogy olyan asszony még 
nem született a világra, aki férje vagy szerelmese 
előtt valamit el tudna titkolni. «És mégis meg
tűrik a nőket a bankban!* — fejezte be mondó- 
káját Newby ur nagy mérgesen.

—-’A szaharai császár trónja. Párizsban a 
napokban érdekes árverés lesz. Egy bútorgyár el 
fogja árverezni azt a trónt, amelyet annak idején 
Jaques Lebaudy «szaharai császár* rendeletére 
készített, de amelyet vonakodik átvenni. A trón 
egészen megfelel a szaharai sivatag dimenzióinak. 
Három részből áll: egy középső nagy trónból és 
egy melléktrónból. Mindegyik trón felett harmadfél 
méter magasságban baldachin húzódik, a háttér 
kék selyemplüs, a három trónszék pedig antik 
marhabőrrel van bevonva. A trónhoz négy lépcső 
vezet, amely onyxból készült: ezek, valamint a 
két melléktrón is, még nem készült; ezek, vala
mint a két melléktrón is, még nem készültek el 
teljesen, mivel a szaharai császár visszavonta 
azokra vonatkozó eredetileg adott utasításait és 
még nem adott újabbakat. A trónt azután a vevő 
Ízlése szerint fogja végleg elkészíteni a bútorgyár.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlöttekért nem felelős a szesk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik gyermekünk elhunyta fölött 

érzett mély fájdalmunkat a temetésen való rész
vétükkel enyhítették, fogadják hálás köszönelünket

V alkovits Béla és neje.

M O L L - F É L E
U S E l D L1 T Z - P O R l I

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 
uz ülő életmód egyéb következményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 Jí.
Vidéki Jgyógyszertárakban  kérjük  Moll készítményeit.

L M  O  L  L " F  É  TTÉ
SÓS - B Ó R S Z E S Z

F AJd éIs°”rősitöapltó B e ű ö r z s ö 1 é s.
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hUlóstUI származó mindennemű botegségok

Eredeti üveg ára K 2‘
Ka)>haló m indéi gj/óyysiertrirlun ts  droyn,„m u, Mt t r  .

Föszótküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
V  CB’ és kir- udv. szállító, Bécs, I. Tnchlaoben D

Sirolin
«* • MMM ttftedttoL «geU

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis. Influenza
dJen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is MnAimiir kérjen mtnrtwnaw 
„Roohe*4 eredeti eeomaQOiáei.

F .  H o l T m a n n .L a  R o c h t  A  C o .  B w e l  (M Ji)

R o c h e99
ktWtató ómat rendeletre o gyógyszertárak- 

öua- — Ara Ovegenklot 4.— korona
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SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

H IV A T A L O S  K Ö Z L E M É N Y E I.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1909. évi hó május 21-tól, 1909. május hó 29-ig. 

Születés.
Bucsek István, Debnár Emília fiú Selmecbánya 
Zachar Márton, Zutka Anna üu »
Dániei Alajos, Tekus Mária fiú »

Janek Mária leány »
Hock Ede, Bulla Teréz fiú »
Berka József. Cseh Anna fin Hodrusbánya

Házasság1.
Buzik András, Longauer Francsiska Selmecbánya 
Potocsny Ágost, Hracsan Emília »

Halálozás.
Marék Mária, 4 éves, agyhártyalob Selmecbánya
özv. Kozány Istvánná 60 éves, ttídó'gUmőkor Felsőróna
Jávorok János 63 éves. tiidőlégdag Felsőróna
Pisch Júlia 1 éves, tiidőgőmőkór Hodrusbánya
Dulaj Vilma 4 hónapos. WerlhoiY-féle betegség Hodrusb.

1715,/rkp.

Kérése Terén Márton Selmecbányái lakosnak az iránt, hogy 
Selmecbányán a kálváriái dűlőben fekvő rétjén engedélye 

nélkül vert gyalogutakon a közlekedés betiltassék.

Vóghatározat.
Megállapítván azt, hogy kérelmezőnek Sel

mecbányán a kálvária dűlőben fekvő rétjén kü
lönösen a Kisiblyéré járók több gyalogutal vertek; 
megállapítván továbbá azt, hogy e réten mezei 
közüs düiő-i l soha nem volt, mert az a rét alján 
vezet el: az 1894. évi XII. t.-c. 42 §-a alapján 
közhírré teszem, hogy e réten át a közlekedés 
tilos s a tilalom ellenére arra járók ez 1894. évi
XII. l.-c. 95. §-ába ütköző kihágást követik el, 
amely kihágás 100 koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő.

Miről; 1. kérelmező Térén Márton Selmec
bányái lakóst, 2. a bányászati és erdészeti főiskola 
rektori hivatalát jelen tilalomnak a főiskolai hall
gatók közt való kihirdetése végeit, 3. Delvan Márton 
mezőőrt ezennel értesítem.

Selmecbányán, 1909. évi május hó 28-án.
Kuti István,

r főkapitány.

2181/rkp. 1909. sz.

Hirdetmény.
A Klinger-tárúi tavon levő uszodákat a város 

e hó 20-án megnyitotta.
Ebből az alkalomból közhírré teszem, hogy 

az uszodákban fürödni lehet minden nap reggel 
5 órától este 8 óráig.

A fürdés dijai a következők:
1. egyszeri fürdés egv személynek (ruha

nélkül) .............. ................ ..................... 20 fill.
2. fürdőruha használata (lepedővel is)

a) nőknek....................... ......... — 12 fill.
b) férfiaknak ........... -...............-  S »
c) leányoknak..............................  0 »
d) fiuknak...................... -............  4 »

3. idényjegy (május-szeptember) ruha nélkül:
a) felnőtteknek ______ ______4 kor.
b) gyerm keknek....... ................. 2 »
c) családjegy 5 (öl) személyig ... 8 »
ezután minden személy után ... 2 »

4. ruha használata egy évi idényre:
a) felnőtteknek ........................ 2 kor
b) gyermekeknek.........................  1 »

Előlcgesen meg váltott jegy nélkül fürödni tilos.
á jegy a fürdő személyzetnek előmutatandó.

Fürdési igényjegyek a rendőrkapitányi hiva
talnál válthatók.

Az uszodákat bepiszkitani vagy rongálni, 
úgyszintén a vetkezőkben és az uszodákban do
hányozni tilos.

Kutyákat vagy más állatot a tóban fürösz- 
teni tilos.

A Klingertárói tavon főképen mentési célokra 
tartott csolnakot csolnakázásra is igénybe lehet

venni. A dij negvedóránkint egy személy után 
20 fillér.

A város területén levő többi tavakban a 
fürdés szigorúan tiltva van.

Selmecbányán, 1909. évi május hó 21-én.
Kuti István,

rfökapitány.

3534. sz. 1900.

Hirdetmény.
Az 1909. évi V. t.-c. 1. és 2. §-ai alapján, 

közhírré teszem, és felhívom a földbirtokkal rendel
kező összes tulajdonosokat, hogy mindazok, akiknek 
az egyes földrészleteknél a művelési ágakban vál
tozás történi, tudniillik szántóból rét vagy legelő 
vagy rétből szántó slb. lett, avagy az azelőLl liasz 
navehetetlen terület jelenleg már termőképes terü
letté tétetett, ezen változást Selmecbánya varos 
adóhivatalánál szóval vagy Írásban jelentsék be 
folyó évi junius hó 1-ig.

Továbbá felhívom a földbirtokos osztályt, 
hogy a kik a mostani osztályozással megelégedve 
nincsenek, avagy egész dűlők uj osztályozását és 
uj tisztajövedelmi fokozatok felállítását óhaj Iák 
azok a földadó kataszter kiigazítás iránti indokolt 
javaslataikat legkésőbb f. évi julius hó 1-ső nap
jáig pósladijmerites ajánlott levélben közvetlenül 
a Pénzügyminisztériumhoz küldjék be.

Selmecbányán, 1909. április hó 30-án.
Horváth Kálmán, 

polgármester.

M Á R K U S  M .
C U K R Á SZA TA

S E L M E C B Á N Y Á NI. DEÁK FERENC-UTCA 7.. SAJÁTHÁZ
Értesíti a nagyérdemű közönséget, hogy 

f. é. május hó elejétől
kezdve naponta frissen készült többféle 
fag y la lt, p a r fe u t, je g e s k á v é  és c s o 
k o lá d é  k a p h a tó ;  valamint szives meg
rendeléseit kéri az a la k  fa g y la lto k  és 
p a r fe u te k re , melyek m ű v é sz ie s  k i

v ite lb en

jutányos árak mellett
szállíttatnak.

1

ALAP1TTATOTT
1830.

H l  R D E  T  É S  É  K.

Házikisasszonyt keresők
25 évnél nem fiatalabbat, egészségeset, ke
resztényt, ki főzni tud. Fizetés havi 20 kor. 
Személyes bemutatás vagy fénykép. Félévi 
szolgálat után útiköltség ide és vissza meg

téríttetik. Családi bánásmód.
Joerges Agostné.

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görc* és más ideges állapotban szen
ved, kérjen Íratott, ingyon és bérmentve kapható a 
szabd, h a tty ú  gyógyszertár által Majna F rankfurt.

^ p c » o e -^ e o o o e e iÉ ^ )Ő 9Ö j
Ü zletátvéte l! 1

Van szerencsém a nagyrabe- 
csült közönségnek szives tudomására 
adni, hogy Popper Adolf 
Deák Ferene-u., Schuster-házban 

levő

|  fűszer* és c s emege -  |
|  ü z l e t é t  á t v e t t e m

és azt az igényeknek megfelelően 
kitűnő minőségű mindenféle e szaku 
friss áruval felszerelve, tisztelt ve
vőim megelégedésére törekedve, 
folytatni fogom.

Kérve a mélyen tisztelt közön- 
^  ség szives pártfogását, vagyok 

kiváló tisztelettel 

^  ̂  ^̂   ̂ Co llinászy  S á n d o r .  ^

ÍDB. BAÜMERTH DANI
D e á k  F e r e n c - u t c  I V .  
k é r .  2 o O .  s z . h á z é ib a n  

folyó évi november 1-étől

egy üzlethelyiség kiadó.

Nádparipa- t*  ~m 
Liliomtej szappan

A b ő r  r é s z é r e  a  l e g e n y h é b b  s z a p p a n  
v a l a m i n t  s xep io fc  e l l e n  is .

--------  M in d e n ü t t  k a p h a tó .  ———

Találmányokat
szabadalmaztat és értékesít;
véd jegy- éa m inta-o ltalom  az ösazea illa n o k b a n

Pataky Vilmos
--------------- hites szabadalmi Ügyvivő ---------------

Budapest IV,, Eskü-ut 3,
------------ Saját szabadalmi irodák a külföldön: - .......

B e r lin , Pari®, A m s te rd a m ,W., Lelpzlger«tra»»e 112.K i a d ó  l a k á s !
A Kossuth Lajos-téren a
Felső g y ó g y sz e rtá r ra l s z e m b e n  
levő Baumenth-féle h á z b a n  
eg y  k é t  sz o b á s  u tc a i la k á s  folyó 
évi augusztus 1-től k ezd v e  

k i a d ó !

Ü gY nökök , urak  c s  
h ö lg y e k  m in d en  sz a k m á b ó l

reprezentációképesek, kik a magánfelekkel való 
érintkezésben jártasak, Jvtagyarország minden 
nagyobb helységében fixum és provízió ellenében 

alkalmaztatnak, jfasználhalóság esetén 
állandó alkalmazás.

óvadékképes urak és hölgyek ajánlataikat 
„ J ó  jö v e d e le m " jelige alatt Pozsony, 

poste restante küldjék be.
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Tisztasága 3 0 X 0 Ö  koronávalszavatoltad. *

A konyhában és házban
m indent, ami egy á lta lib an  mosható ég tiws- 
titba tó , csakis

schicht szarvasszappanával
tisztítsunk. E szappan évtizedeken á t folytatott 
beható és lelkiism eretes tanulmányozásnak 
eredménye. Mosóereje rendkívüli, szavatolt 
tiszta  és m ent minden káros keveréktől. Gond 
nélkül használható teh á t minden tis i titá s i 
célra, még o tt is, hol közönséges szappan 
felmondja a szolgálatot vagy különös gondosság 

szükségeltetik. 9

Egy ro ssz  gyom or nem  tű r  m eg sem m it
s ennek állandó következményei: 
talanság. gyomorfájás, gyomoréntelygés. emésztési 
zavarok, fejfájás stb. Biztos segítséget az ellen

Kaiser-fé le

11 ' m m M
hoznak.

Orvosilag k ipróbá lva!
Ü d itő  h a tá s ú ,  e m é s z té s  e lő m o z d ító  

é s  g y o m o r  e rö s i tő  sz e r .  
Csomagja 20 és 40 fii.

Kapható:
Mikovényi Árpád felső gyógyszertárában. 
Márkus M. cukrászatában. Margótsy J. örö
kösök gyógyszertárában ós Szentiványi 

Lajos mézesbábosnál Selmecbányán.

Kiadó lakás!
Szenthár»omságtér>i II 6. sz.
házam II. emeletén egy 3 szoba, konyha 

és éléskamrából álló udvari lakás 
folyó évi május 1-től

——> kezdve kiadó. —
K a c h e l m a n n  Viktor* dl*.

DARKAU-FURDO S j
E ls ő re n d ű  é s  l e g e r ő s e b b  J o d b ro m s ó s fü rd ö .  
E g y e d ü li fü rd ő , hol t i s z ta  j o d s ó b a n  lehet 
fü rd e n i .  Legdivatosabb g/ógyeszközök, régi park. elő
kelő elszállásolás, penzió gyermekek részére (kiséret nélkül.) 
Posta, lávirda és vasúti állomás. F ü r d ő id ó n y  m ájus 

1 5 -tö l o k tó b e r  1-ig.
Főorvos: K l im ek  V. d r .

Tudakozódások és prospektus L a r is c h -M ü n n ic h  grOf 
D a rk a u  f ü r d ö g o n d n o k s á g a  á lta l.

V alódi tisz tán  k ezelt

Tokaj-hegyaljai borokat
hordókban és postacsom agokban

Hordóban l.-ként 
hordó nélkül

Egy postacsom ag 
bérm entve cso

m agolással c irk a  
3 lite r

L iteres palac
kokban 

palack  nélkül

f i 1 1 é v e k b e n

Könnyebb asztali 1 11. 60 350 75
bor / I. 70 380 80

Nehezebb asztali 1 II. 100 450 100
bor (ó) i 1. 120 500 —

Szamorodni í I I . 106 450 _
(Új) / i. 120 500

Szamorodni ■» I I . 125 550 _
(Ó) j I. 180 700 —

G - s ű o o xl ~ 1a . d - s - z 1 . 3 r i
tokaj-hegyalja i szőlőbirtokos pincegazdasága.

Sárospatak. (Tokajhegyalju). Központi iroda ós raktár Munkács. 
Árjegyzék ingyen és bórm entve.

Egy 130 literes hordó ára Itt K. Egy 25—35 literes hordó ára 6 K 50 fiit

WST L e g J ö
p a f i l ó m á z  e

Tudományos folyóiratokban
hygienikus tulajdonságánál fogva elismerőleg van említve!

R a k t á r :

if j. M a rs c h a lk ó  G y u lá n á l S e lm e c b á n y á n .

M S n S M M
T artós !

E leg á n s  /
K ia d ó !

H aszná la tban

a legolcsóbb!

mint feliilmulhatlan

„rovarirtó"
hathatósan segit.

C s a k i s  p a l a c k o k b a n  k é r j e !

A tisztességes, becsületes kereskedő éberen 
Ügyei m a ,  hpgy Ua yevöjc utolérhetetlen, hatá
r n á l  fpgya közismert „Z A C H E R L I N T “ 
kér, ne akaszszon nyakába megtévesztő suixo- 
gatumot.

Sajnos azonban, vannak másféle kereske- 
pök is.

Ennélfogva mindenkit, aki valódi Zacherlint 
akar venni, nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy 
utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesz
tően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, 
az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a 
«Zacherlin» névre.

Nyomaton Jnereos Árost tlzv. is fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 190!)
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