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Küzdelem a drágaság ellen.
Alig1 van aktuálisabb kérdés napjaink

ban, mint az évről-évre nagyobbodó drága
ság, amely ránehezedik az egész társada
lomra. Ak i csak a tiz év előtti viszonyokra 
is vissza tud tekinteni, elszomorodottan ta
pasztalja, hogy nemcsak az élelmi cikkek, 
liánéin a ruhanemű s minden más egyéb ! 
szükséglet ára annyira emelkedett, hogy 
ma-holnap kétségbe kell esnünk, amikor ! 
igényeink kielégítéséről van szó.

Igaz ugyan, hogy íiz-liusz év alatt 
igényeink is inegváltozt k, megnagyobbod
tak, ez azonban úgy mondják kísérője s 
következménye a haladásnak s ez ellen alig 
tehetünk valamit.

Pedig a drágaságnak az volna a lég- , 
nagyobb ellenszere ha túlontúl fokozott 
igényeinket letudnék szállítani. De vajon 
ki tanit meg bennünket erre?

A korszellem olyan, ami egyenesen 
ösztökéli az embereket arra, hogy többet 
kívánjanak, mint amennyire just formál
hatnak ; többnek nagyobbnak mutassák ma
gokat, mint a milyenek.

Ha megváltoznék az emberek gondol
kozás módja, ha az altruisztikus erkölcsök

lennének úrrá a földön, hamarosan segít
hetnénk minden bajon. Ámde amig ez be
következik, addig nagyon sok viz folyik 
le a Dunán s addig, ha igy fokozódik a 
drágaság, felkopik az állunk

A drágaság okai kétfélék: természe
tesek és mesterkéltek.

Természetes okai a drágaságnak az 
egymásután következő sok rósz termés, a 
takarmányhiány és az a körülmény, hogy 
lassan-lassan fejlődni kezd nálunk is az 
ipar, amely elvonja a mezőgazdasági ter
meléstől a munkáskezet, megdrágítja a ter
melést s hozzá szaporítja a fogyasztók 
számát.

Mesterséges okai a drágaságnak az 
áruközvetitők rohamos szaporodása, a drága 
vasúti tariffák és az áru-uzsora.

Hát a természeti okok ellen a fo- ! 
gyasztó közönségnek védekezni igen nehéz, : 
nem is lehet.

A drágaság mesterséges okai ellen is 
nehéz a védekezés, de még is lehetséges.

Városunk törvényhatósági bizottsága, j 
hogy megakadályozza azt a rohamos ár
emelkedési, amely piacunkon a legutóbbi 
időkben föllépett, kimondotta* hogy heti

vásárokon tiz óra előtt tilos az ismételáru- 
sitóknak a vásárlás. Azt akarta ezzel el
érni, hogy a fogyasztó egyenesen a ter
melőtől szerezhesse be szükségletét s ne 
másod-harmad kézből, ami igen természe
tesen megdrágítja az árut. A  szabályrendelet 
még nem nyerte el a miniszteri jóváhagyást 
s igy nem lépett még életbe. Kíváncsian 
várjuk, hogy ha életbe lép lesz-e valami 
számbavehető haszna. Sokat nem várunk 
tőle, már azért sem, hogy nagyon ne csa
latkozzunk.

Másik fegyvere a közönségnek a drá
gaság ellen a szövetkezés. Fogyasztási szö
vetkezeteket alakítanak itt — is ott is. 
Nálunk is van fogyasztási szövetkezet, ám 
ennek a fogyasztó közönség nagy hasznát 
nem látja, mert azt az árut, amit a szövet
kezet árusít egy árban megkaphatja a fo
gyasztó számos fííszeriizletünkben. Ebben 
a tekintetben kis városunkban nem lehet 
panasz. Fűszer- és gyarmatáru üzlet sok 
van, meg van a verseny s a közönség egy
általán nincs kiszolgáltatva a kereskedők 
esetleges kapzsiságának.

Oly irányú szövetkezetre vagy egy 
olyan üzletre volna itt szükség, amely a

Breznyik János.
(8 7 6  1909.

Régóta el voltunk rá készülve, hogy ment
hető llen. halála mégis váratlanul ért bennünket, 
láttuk, mint roskadozik kötelesség- teljesítésének, 
súlya alatt, mint esik napról-napra összébb, de 
panaszt sohasem hallottunk ajkáról. Mintha a be
tegségében valami szégyelni való lett volna, mint 
nem esztétikus dologról, sohasem beszélt. Rezig- 
nációval, néma megadással tűrte sorsát, de azért 
jól láttuk mi, kik barátai, kollégái, testvérei vol
tunk, hogy ez a panasztalan ember keserűen vá- i 
dolja a sorsot s hogy mást várt, mint amit a j 
végzet részére juttatott.

Most már csöndes. Örökre elhallgatott ajka, ' 
örökre elnémult nemesen dobogó szive! Legyen 
ez a pár sor visszaemlékezés reá, a barátra, az 
emberre, a tanárra Mindhárom tekintetben minta
képül szolgálhat.

Jó és hu barát volt; minden tettében, min
den szavában nemes és önzetlen. Kevés embert 
szeretett és ritkán, de ha valakit megszeretett, 
ahhoz szive teljes melegével, nagy lelke egész 
őszinteségével ragaszkodott. Bárdijaitól nemcsak 
jellemet követelt, hanem tehetséget s bizonyos 
tekintetben való kiválóságot is. A közepes, átlag
embereket nem tudta szerelni, velük, hacsak el
kerülhette, nem is érintkezett. — Befelé volt

büszke. — A külsőségekre nem sokai, jobban 
mondva: semmit sem adott. Aki csak felületesen 
ismerte, zárkózott embernek tarthatta. Pedig nem 
volt az. Igaz, hogy keveset szeretett beszélni; 1 
többet hallgatott és figyelt, de kollégiális körben, j 
barátai között, szeretett aztán vitatkozni is. Sápadt, 
szomorú arca ilyenkor kigyult, lelke feloldódott 
valami nyomasztó teher alól: vidám, kedves, szinte ! 
boldog volt. S ha hozzászólt valamihez, látni lehe- i 
telt, hogy nemcsak a szaktárgyaiban kiváló, de j 
jártas az irodalomban, a művészetekben, a törté- ; 
nelemben, a klasszikusokban s megjegyzései min- ; 
dig helyesek, talpraesettek, kifogástalanok voltak.

Sokat olvasott és sokat tudott, de tudá- 1 
savai sohasem kérkedett. Bejárta Olaszországot, 
Németországot, Boszniát, volt a magyar tenger
parton, ismerte Magyarország felét, garmadával 
volt a könyvtárában minden ren dü-rangu iró, de 
tapasztalatait, nagy olvasottságát sohasem fitog
tatta. — Szinte a szemérmességig szerény ember 
volt. Nem szerette a vásári lármát, nem volt a 
természetében semmi hiúság; sohasem kereste a 
maga hasznát, nem volt benne az önzésnek pa
rányi szikrája sem.

Hivatásának, kötelességének élt csupán, de 
ebben aztán túltett mindenkin. Csodálatos mér
tékben megvoltak benne mindazok a kellékek, 
melyek az igazi tanári, az igazi nevelőt jellemzik. 
Nemes lelkű, jóságos szivii, kiváló tanár volt. 
Rajongott szaktárgyaiért s általában minden tudo

mányért és szerette tanítványait, mint testvéreit, 
gyermekeit. S hogy mennyire meg tudta kedvel- 
tetni magát és tárgyait a tanítványaival, semmi 
sem jellemzi annyira, mint egy volt tanítványának 
a következő nyilatkozata:

— Minden tárgyból jeles tanuló voltam, csak 
a matematikához s a fizikához nem értettem. De 
ha hallottam magyarázni Breznyik tanár urat, 
ha láttam, hogy — bár gyönge tanuló voltam 
nála milyen szeretettel, mekkora jóindulattal 
van irántam, elszégyellem magam s töltettem, 
hogy ezentúl tanulni fogom tárgyait. Olyan szépen, 
érdekesen, meggyőzően magyarázott, hogy előadá
sainál nagyobb gyönyörűséget nem ismertein.

A jeles tanárnak, a jó embernek a jellem
zésére kell-e ennél többet mondani ? !

Szabad idejének a legnagyobb részét a fizikai 
szertárban töltötte. Mig egészséges volt. néha éj
félig is fúrt, faragott, kísérletezőn. Megfeledkezett 
mindenről, csakhogy kedvelt passziójának eleget 
tehessen. Most három éve, egy szünidői kurzuson 
kint volt Jénában. Egész nap nem volt odahaza. 
Nem reggelizett, nem ebédelt s vacsorára is csak 
ritkán járt haza. Órák hosszal ült az observato- 
riumban, a fizikai laboratóriumban, a Zeiss-féle 
gyárban, az egyetemi könyvtárban, hallgatta a 
kurzus vagy lu előadását s halomszáinra hozta 
haza a jegyzeteket.

Tudni, tanulni vágyott mindig s emellett 
megfeledkezett arról, ami a legdrágább: az egész-
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piaci áruk, — zöldség, burgonya, hüvelye
sek. tojás baromfi stb. — árának túlságos 
emelkedését akadályozná meg és szabá
lyozná.

Egy ilyen üzlet városunkban igen jél 
menne s igen pagy szívességet tenne a fo
gyasztó közönséggel az, aki vállalkoznék 
annak megindítására.

M it  te h e t a ta n ító  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 té s e  ü g y é b e n .

A Selmecbánya vidéki r. k. alesporesi tanítói kör közgyíi*1
lésén felolvasta Gazsó MihtiJy Selmecbányái v. tanító.

Minden ember annyit ér, amily értékű lelki 
kincsekkel bir. E lelki kincsek képezik majd a 
mennyegzői ruhát a nagy mennyei lakodalomban, 
melyet az. Ür számunkra rendez és csakis ke
resztény szellemű nevelés által szerezhetők meg. J 
A hit. az istenfélelem, a becsületesség, az izzó 
hazaszeretet, az erkölcsi jellem mind-mind szoros 
összefüggésben vannak egymással. És miután a 
kellékek a mai társadalom egyes rétegeiben, az 
erkölcsi alapról való letérés következtében nem 
egyszer Diogenes lámpájával keresve is alig ta
lálhatók, világos, hogy korunk bajai: az elégedet
lenség, a forrongás, az óriási arányokbau terjedő 
socialdemokratizmus, az ámítás, a csalás, a napi
renden levő sok sikkasztás, az öngyilkosságok és 
az élvhajhászat mind-mind leginkább a ferde csa
ládi nevelésnek a kifolyásai, következményei. Az 
a gyermek, aki minden fegyelem, istenfélelem 
nélkül nő fel, akit nem szoktattak rá. hogy aka
ratát, vágyait a szülők vagy ezek helyettese aka
ratának vesse alá, az miként az évek számában, 
azonképen a rossz szokásokban is gyarapodni fog 
mondja egy jeles kath. nevelő az ő müvében. A 
ferdeség, az erkölcsi rósz a szokás hatalmánál 
fogva oly mély gyökereket bocsát a helytelenségre 
amúgy is hajló gyarló emberi szívben, hogy lassan 
a,z ember természetévé váük. S nem egy ifjú az 
ilyen ferde szokás hatása alatt állva, még el is, 
dicsekszik főbb hibáival, sikerült jelesebb stikliei- 
vel, hogy ez által magát fölvilágosultnak mutassa 
be és másokat, a jobb erkölcsüeket hasonló dol
gok véghez vitelére mintegy biztassa. És szerinte 
gyávapipogya, aki erkölcsi meggyőződésére hivat
kozva, bátorkodik ellenkező elveket vallani.

sógéről, Romboló, kínos betegség lepte meg, mely 
ellen hiába keresett gyógyulást. Ismerte a bajt, 
njert tanulmányozta, mint egy szakember s bár 
sejtette, hogy végzetes lesz rá nézve, mindig bízott, 
reménykedett. Mi, akik tudtuk, hogy szenved, hogy 
éjszakái álmatlanok; mi, akik láttuk, hogy láz 
gyötri s cserepes ajkain, láztól pirosló, majd meg 
elhalyányodó arcán észrevettük a, kérlelhetetlen 
betegségek tudtuk, hogy nemsokára itt hagy bep- 
nfypfcet.

Bennünket, akik olyan igazán szerettük, az 
iskolái, melynek egyik legerősebb oszlopa, legki
válóbb ereje volt s szeretett hitvesét, akinek ön
feláldozó, hűséges, ragaszkodásánál csak a türelme, 
a szeretete, a. szive volt nagyobb.

És igazunk, volt. Míg bírta, majdnem az 
utolsó pillanatig tanított. Ma négy hete azonban 
ágynak esett s Ő jól tudta, hogy mentség már. 
njnesen. Máju$ 3Q-án, hajnali. 2 V, órakor, meg
váltotta szenvedéseitől a halál.

Barátunk, pályatársunk, küzdelmeinknek, 
örömünknek részese, a kötelességtudás, a jóság, 
mintaképe, Breznyik János, Isten veled! El nem 
felejtünk sóhaj

Aludj nyugodtan! Te a célt elérted.
Ne irigyeld tőlünk e földi éltet!
Ki boldogabb, ki tudja: te, alattunk.
Vagy mi, akik még élve itt maradtunk ? I 

PauLovics István dr

A mondottakból tehát beláthatni, hogy az 
erkölcsi züllés lejtőjére igen sok esetben maguk 
a szülők sogitik tulajdon gyermekeiket helytelen, 

j ferde családi nevelési eljárásukkal. Mert ha gyer- 
! mekeiket ideje korán szoktatnák az Isten félelemre, 

tiszteletre és imádására, ha rászoktatnák, hogy 
önmagukat, vágyaikat megtagadva minden áldást, 
szerencsét tőle kérjenek, akkor azt hiszem más
képen nézne ki a társadalom képe. Igen, de hány 
szülő törődik ma ezzel? Hány szülő beszél rain- 

! den tartózkodás nélkül gyermekei jelenlétében 
| olyan dolgokról, amelyek azok szivét észrevétlenül 
| megmételyezik ? Hány szülő soha, annál kevésbé 
[imádkozik gyermekei előtt? 
j 4 .Egy pár évvel ezelőtt voltam véletlenül egy 
j búcsún. Beszédközben egy intelligens hölgy birál- 
I gáttá a kath. egyháznak immár két ezer éves és 

vihar edzett szokásait, dogmait s rá mondta, hogy 
j ő bizony azokat nem hiszi, de hozzátette hogy ő 
j azéit jó katolikusnak tartja magát! Szegény hal

hatatlan lélek, mekkora a te veszedelmed! És 
hogy az ember közömbössége, hogy ne mondjam 
hitetlensége, okát is ismerje, elmondotta, hogy 
édes atyját imádkozni soha sem látta. íme az 
istenfélelem nélküli nevelés szomorú példája! 
Hogyan küzdjön meg aztán az ilyen hinni, és igy 
tűrni nem tudó gyarló emberi szív az élet viszon
tagságaival, nagy és nehéz bajaival, amelyek nem 
egyszer egész súlyúkkal reá nehezednek vállainkra ? j 
Kell, hogy ilyen vigasztalan esetekben kétségbe- | 
essék és önként oltsa ki azt az életet, amelyet I 
ideig és örökkétartó boldogságra teremtett!

Sok szülő meggondolatlanul gyermekei előtt 
káromolja az Istent, a szenteket, szidja az egy
házai, okkal vagy ok nélkül a papokat. Elmondja 
hogy: mit pokol, mit mennyország, föltámadás, 
mit erkölcs, erény, bűn, imádság, jó cselekedet 
stb. Itt van a földön a mennyország, arra való 
az élet, hogy éljük s élvezzük örömeit! Nem egy 
esetben maguk a szülők oktatják reményteljes 
gyermekeiket, hogy miként kell valakit becsapni , 
vagy a bajból magukat ügyesen kivágni, hogy 
az iskolában a tanítót félrevezetni, rászedni s 
maguk iránt jó indulatra hangolni. Sőt amit soha 
sem hittem volna, még arra is akad szülő, aki 
gyermeke iránt oly kegyetlen, hogy még a fajta
lanságra is rátanitja, mint azt 8—9 évvel ezelőtt 
egyik selmeci sörcsarnokban egy apa dicsekedve 
emlegette. És midőn e fölött rosszalásomat fejez
tem ki, a megszorult mentségül azt hozta föl, 
hogy azt azért teszi, hogy fia megutálja a rosszat. 
No köszönöm az ilyen argumentációt Ha ez nem 
feje tetejére való állítása a logikának, akkor semmi 
sem az.

Ha aztán az ilyen gondos! ? családi neve
lésben részesült nemes csemeték egy kicsit túl
ságosan élvezik az élet hiú örömeit, ha engedet
lenek, gorombák, tiszteletlenek, kötelességeikben 
hanyagok, ha szülőiket csalják, váltót hamisítanak, 
ha éjjel-nappal lumpolnak ós a szülők figyelmez
tető szavára magyarán' mondva fütyülnek, vessen 
követ önmagára a szülő, hogy az «ebadta kölyke* 
nem akar szót fogadni. A szülők iránti tisztelet 
és a szülői tekintély nézetem szerint kívánja azt 
is, hogy a, gyermekek; szülőiket ne tegezzék.

Legyen a nevelés a külső ruházatban is 
egyszerű. Ezt kivánja már a józan felfogás és az 
előrelátó takarékosság. Igen ám, d0' hol találunk 
ina olyan szülőt, különösen anyát, aki gyermekét 
egyszerűen ruházná? Talán soha sem volt a szem
telen hiúság a ruházatban oly nagy, mint a jelen 
korban. Az ember csaknem kétségbe esik, ha 
arra gondol, hogy hol fog ez az egyre nagyobb 
arányokban terjedő baj, divat végződni! Hány 
apának okoz álmatlan éjszakákat, kétségbe ejtő 
gondokat, ha felesége s leány gyermekeinek szabó 
és divat számláira gondol ? Hány férj idegen pénz
hez nyúl, csakhogy a szeszélyes divatnak eleget 
tehessen? És hová vezethető vissza az a sajná

latos körülmény, hogy a férfiak mind jobban és

jobban húzódoznak a nősüléstől, mint arra ^ 
aggodalomra, hogy nem lesznek képesek hitveseik 
modern igényeit szűkös fizetésükből fedezni! Nagy 
baj, hogy a mai társadalomnak ez a nyavalyája 
egyre jobban terjed még a köznépnél is. Egy Cse. 
lédem egy pár évvel ezelőtt, majd megbolondult, 
midőn megtudta, hogy barátnéjának midere, pardon, 
fűzője van és fűzi magát. Két-hároin napig, mint 
a maszlagos hal járt-kelt, semmi sem Ízlett neki 
mig azt az ostoba, egészségrontó ruhadarabot meg 
nem szerezte magának!

Avagy nézzük meg vasár- és ünnepnapokon 
a cselédeket, a szoba lányokat, a gyári munkás- 
nőket, micsoda fényűzést fejtenek ki a külső ru
házatban. A gyomor korog, alsó ruhája esetleg 
kettő van a rongyossal, inért hát azt senki sem 
látja, de a külsőnek cifrának kell lenni és haj
landó. nem egy, ha kell a becsületét is áruba 
bocsátani, csak meg legyen viszonzásul a díszes 
ruha! Ilyen ma a családi nevelés. Oh keresztény 
egyszerűség jöjjön el a te országod!

Hogy az ilyen családi nevelésből kikerült 
gyermekkel a tanítónak mily óriási küzdelme van. 
mig rendre, fegyelem és kötelességeinek teljesíté
sére rászoktatja, azt csak azok tudják méltányolni, 
akik valaha nevelés tanítással foglalkoztak. A 
gyerek akkora, mint az öklöm, de szembe száll 
a tanítóval, ha meri megfenyíteni. «Maga engem 
ne bántson, mert nem ad enni!* Várjon meg
mondom az apámnak, majd ad az magának! És 
a fenyegetés tényleg be is vált, mert Pesten egy 
felbőszült apa tanítványai előtt bántalmazta tett
legesen a tanítót, a tanítói tekintély nagyobb 
dicsőségére! Az egészben csak az a szomorúan 
vigasztaló, hogy az ilyen elkapatott, elkényeztetett 
csemeték, nem egy esetben, ha felnőnek, csupa 
hálából a nagy dédelgetésért szüleiket keserítik, 
nem egyszer főleg a köznépnél meg is massiroz- 
zák olyan zsírral, amely patikában nem kapható! 
Szomorú elégtétel a tanítónak, de jó, mert <n 
Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek.*

Helytelen szokás az is, hogy sok szülő gyer
mekeit felnőttek társaságába hurcolja magával, 
ahol a nem nekik, való körben olyan beszélgeté
seit folynak, amelyek a  figyelni tudó gyermek lel
két megmérgezik. Selmecbányán erre is volt eset. 
A vége természetesen az lett, hogy a különben 
kiváló tehetségű fiú teljesen elzüllött. S midőn az 
apa züllött fiának szégyenét viselni, adósságait 
fizetni már tovább nem akarta, maga elé idézte 
a fiút és apai fájdalmában korholta, azt szemébe 
vágta a keserű igazságot: «te vagy ennek az oka, 
te rontottál el, amidőn gyermek koromban dédel
getve, olyan helyekre hordoztál magaddal, ahol 
csak felnőtteknek és nem gyermekeknek van 
helyük.*-

Végül még egy ferde szokásról kell megem
lékeznem, amely különösen falu helyeken divatos. 
Farsangon át és a farsang utolsó három napján 
sok helyen- szoktak rendezni a szülők magánhá- 
zakban gyermek bálokat, amelyek azonban nem 
egy esetben valóságos gyermek bachanáliák. Az 
iskolás gyermekek, szülőik aasistBnciája mellett 
ugrálnak, heje-hujáznak^ az araagy is feihevtilt 
vért bor, sör; thea és pálinkával még jobban he
vítik. A szülők nagy kedvteléssel nézik gyermekeik 
mulatozását és büszkék- rá, hogy 10—12: éves 
gyermekeik ismeretségeket, szerelmi viszonyokat 
kötnek, amelyek — sajnos — nem szoktak jól 
végződni. Szomorú jele ez is a korszellem elfa
julásának!

Az eddig mondottakban előadtam a családi 
nevelés kirívóbb ferdeségeit, lássuk most micsoda 
orvosságokkal rendelkezik ezek gyógyítására az 
iskola.

A felhozott és még számtalan föl nem em
lített és a családi nevelésben gyökeredző nevelési 
ferdeség egészben vagy részben megszüntethető 
nézetem szerint: a) a család és iskolának szoro
sabb összeköttetése által; b) a tanító példás, kor-
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relU élete ó» kötelességének lelkiismeretes telje
sítése által; c) az iskolai oktatásban a nevelői, a 
szivképző, erkölcsnomesitő mozzanatoknak kidom- 
boritása és ezeknek az életben előforduló különféle 
esetekre való tanulságos alkalmazása által és d )  j 
végre magának a családnak nevelése állal a jól 
szervezett ifjúsági , népkürök- és népszövetségben.

1.ássuk az első esetet: a család és iskola 
szorosabb összeköttetését.

A görbén nőtt fát nehéz kiegyenesíteni, de 
az okszerű kertésznek nem lehetetlen, aki érti a 
módját. Igen nagy szerencse, hogy gyermekeink 
oly korban jönnek iskolába, amikor, ha esetleg a 
helytelen családi nevelés által lelkileg meg is van
nak fertőzve, romolva, a javítás, a jó útra való 
terelés többé-ke vésbbé még mindig lehetséges. 
Mivel pedig a tanító a gondozására bízott gyer
mekeket nem önmagának, hanem a társadalomnak, 
a hazának neveli, már ez okból is tekintve a ma
gasztos célt, szükséges, hogy az iskolai és a családi 
nevelés között kellő összhang legyen. Egyik mint
egy födje a másikat. Mert «mi sem mozdítja elő 
jobban az egyház üdvét, az állam és a társadalom 
jólétét mint, ha az iskolai nevelés úgy van szer
vezve, hogy ama jó szokásokat és elveket, melye
ket az ifjú a szülői házban elsájátitott, iskolai ; 
nevelés által nemcsak megőrzi, hanoin még jobban 1 
megerősíti és tovább képezi* mondja egy jeles 
kath. nevelő kér. nevelés cimű müvében.

Abból, hogy a jövő generáció boldogságát, er- : 
kölesét és jellemét, valamint azt tekintve, hogy l 
a család által követett elvek, jó szokásokat az ; 
iskolai nevelésben követni és fölhasználni akarjuk, 
következik, hogy a családot valami uton-módon 
kapcsolatba hozzuk az iskolával és a gyermekeik 
jövő boldogságát szivén hordozó szülő teljesen 
megnyugszik, ha bizonyos abban, hogy az iskolai 
nevelés szélesebb alapon való folytatása a jó csa
ládi nevelésnek. Hogy az nem rombolni, hanem ' 
tovább építeni akar azon az erkölcsi alapon, a 
melyet a szülői ház vetett. Adjunk tehát alkal
mat betekinteni a szülőknek az iskolai nevelésbe. 
Legyen a család munkatársa az iskolának a ne- 
veléstanitásban. Munkatársául pedig megnyerheti 
az iskola a szülői házat legcélszerűbben a havi 
érlesitőkönyvecskék által. E könyvecskékben ha
vonta kimutattatik az illető tanuló magaviseleté, 
szorgalma, mulasztásai és az, vájjon abban a hó
napban előhaladt-, vagy visszaesett-e az iskolai 1 
tanulmányokban ? Igaz, a tanító munkája hatal
masan meg lenne ezzel szaporítva minden hó j 
végével, de ha informatív jellegét nézzük az intéz
ménynek, lehetetlen be nem ismernünk, hogy ha
tása a nevelésre igen áldásos volna. A szülők 
könnyebben ellenőrizhetnék gyermekeik elhala
dását. Az észlelt hibákat, mulasztásokat a tanító 
segélyével és tanácsával azon melegiben orvosolnák! 
És mennyi félreértés volna ez által megszüntet
hető a tanítóval szemben a szülők részéről, akiket 
gyermekeik hamis információval számtalanszor 
félrevezetnek ?I

(Folyt, köv.)

K Ü L Ö N F É L É K .  I
— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság | 

havi rendes közgyűlését jövő héten, kedden dél- ! 
után tartja meg. A gyűlés tárgysorozatát lapunk j 
hivatalos részében hozzuk.

— A líceum gyásza. Pünkösd hajnalára 
gyász érte az evang. líceumot. Meghalt egyik 
nagytehetségű tanára Breznyik János, fiatalon, 
munkaereje teljében. Lapunk tárcarovatában van 
megírva az Ő rövid életének története. Temetése 
impozáns részvét mellett kedden délután folyt le. ; 
A líceum nagyterméből vitték utolsó uÍjéra. Sír
jánál Hand el Vilmos főesperes mondott megható 
imát. tanártársai nevében Király Ernő a líceum 
igazgatója s a tanulók nevében L u k á c s  Oltó 
hetedoszt ál yu növendék mondottak búcsúbeszédet.

— A középiskolai tanáregyesület, mint em
lítettük idei rendes közgyűlését a jövő hó elején 
városunkban tartja meg. A szívesen várt vendé
gek fogadtatására serényen folynak már az elő
készítő munkálatok. A rendező bizottság a múlt 
szombaton ülést tartott s azon megállapította a 
fogadtatás és elszállásolás valamint a kirándulá
sok programmját. A rendező bizottság élén Király 
Ernő líceumi és Hauchbauer József dr. főgimná
ziumi igazgatók állanak.

— Uj doktor. Igen szép tudományos ki
tüntetésben volt része e hó 2-án a kir. katli. fő- | 
gimnázium egy nagyképzettségü fiatal tanárának, j 
Ekkor telte le a ritka «summa cum laude* jel- , 
zővel a bölcsészetdoklori szigorlatokat Prónai 
Lajos főgimnáziumi tanár a magyar irodalomtör
ténetből, a magyar nyelvészetből, s a latin nyel
vészet és irodalomból. A vizsgálóbizottság tagjai 
a legmelegebb elismeréssel nyilatkoztak az uj 
doktor dissertacionális értekezéséről, mely értékes 
adatokkal gyarapította a magyar irodalomtörténeti 
kutatásokat Gyöngyösi Istvánra, a Murányi Vénus 
poétájára vonatkozólag. Az uj doktort — ki lest- 
véröcscse Prónai Antal dr. fővárosi piarista tanár ! 
jeles irodalomtörténeti és pedagógiai írónak és 
költőnek. - -  Szombaton délben promoveálták a 
budapesti kir. tudományegyetem aulájában.

— Halálozás. Egy dorók, munkás s a város 
társadalmi életében tevékeny és hasznos urinő 
halálának Ilire járta be pünkösd első napján a 
várost, részvétet keltve minden körben. Cziczka 
Sándorné született Zólomy Mária úrnő hall meg 
hasznos életének 44 esztendejében, hosszas kínos 
szenvedés után. A halál lőrére sokan keresték fel 
a gyászoló családot részvétükkel s temetésén, 
amely e hó elsején délután három órakor ment 
végbe, megjelent ugyszólva a város egész közön 
sége. Az elhunytat mélyen sújtott családján kívül 
kiterjedt nagy rakonság gyászolja.

— Négyszázwaggon érc érkezik a jövő 
héten a selmeci kohóba. A nagy szállítmány érc 
Afrikából érkezik. Wagner Kálmán állomásfőnök 
intézkedett már az iránt, hogy a rendes fehéráru 
szállítás se szenvedjen hátrányt a tömeges érc 
szállítás mellett.

— Valetálok bucsuestélye. A főiskola, 
negyedéves hallgatók, a valetánsok bucsüeslélyü 
kel múlt szombaton tartották meg a fíogya Jáno 
éllcrmében. Az estélyen olt voltak 6'obó Jenő 
Réz Géza. Muzsnay Géza és Farbaky Gyula fő
iskolai tanárok, a közönség köréből Horváth 
Kálmán polgármester. Kati István főkapitány, 
Sztancsay Miklós főjegyző. Az estélyen Molcsányi 
Gábor a valetánsok elnöke szólalt először szép 
beszédben búcsúzva a tanári kartól, az ifjúságtól 
és a közönségtől. Sobó Jenő főiskolai tanár 
tartalmas, hosszabb beszédben biztositotta a 
bucsuzókat, hogy a tanári kar erős uj nem
zedéket akar nevelni a hazának s örömmel 
látja azt mindig, ha ezek a nemzedékek, a 
melyek évről-évre kikerülnek a régi főiskola falai 
közül közhasznú munkásságukkal előreviszik az 
országot a boldogulás utján. Pető János köri elnök 
az ifjúság nevében, Jdnossy József magasszár- 
nvalásu és szónoki hévvel előadott szép beszéd
ben az elsőéves hallgatók nevében, Horváth 
Kálmán polgármester a város közönsége nevében 
búcsúzlak a variánsoktól. A nagy társaság Balogh \ 
Laci zenéje mellett éjfélig volt együtt a legjohb 
kedély hangulatban.

— Évzáró vizsgák. A szatmári irgalmas
nővérek Selmecbányái r. kath. «Kolos* leány ne
velő- és tanintézetében az 19081909. évi nyilvános 
záróvizsgáitok a következő sorrendben tartatnak 
meg: 1. Az elemi iskola osztályaiban: Junius 9-én 
délelőtt 9 órakor az óvóban, junius 11-én délelőtt 
8 órakor az A) I. osztályban, junius ll-én 10 
órakor a B) 1. osztályban, junius 12-én délelőtt
8 órakor a II. osztályban, junius 14-én délelőtt
8 órakor a 111. osztályban, junius 15-én délelőtt
8 órakor a IV. osztályban, junius 10-án délelőtt
fél 8 órakor Te Deum. 2. A polgári iskola osz

tályaiban: Junius 12-én délután 2 órakor hittanból 
az I I \ . osztályban, junius 13-án délután 2 órakor 
tomázásból az l—IV. osztályban, junius IC-án 
délelőtt 8 órakor a többi tantárgyból az I. osz
tályban, junius lör-ftn délután 2 órakor a többi 
tantárgyból a II. osztályban, junius 17-én délelőtt 
8 órakor a többi tantárgyból a IV. oszlályban, 
junius 17-én délután 2 órakor a többi tantárgy
ból a III. osztályban, junius 19-én dólutáu 3 óra
kor záróünnepség, junius 20-án délelőtt 8 órakor 
Te Deum. A zárólinnepély műsora a következő:
1. I.. Streabbog Pás redoublé 6 kézre: Lengyel 
Ilona, Krippel Márta, Szpiska Mariska. 2. Szautner 
Zs. Mária ének. Solo: Vikiszaly Teréz, Zsitvay 
Margit. Kar: polg, II., III., IV. oszt. növ. 3. Ábrányi 
E. Kain. Szavalja: Jankó Magda. 4. Erdélyi D. 
Édes anyám is volt nékem . . . Cimbalmon: Zupka 
Anna, zongorán kiséri: Niki Ida. 5. Lichner. A 
réten. 2 kézre: Kellner irma. 6. Zsasskovszky E. 
Vig dalra fel. Éneklik a polg. i. II. oszt. nöw 7. 
Tóth K. Losonczy özvegye. Szavalja Horváth Klotild. 
8. Erdélyi I). Egy rózsafán. Cimbalmon: Boch 
Valéria, zongorán: Divald Piroska. 9. Strauss J. 
Polka Mazurka. 6 kézre: Weisz Ilona. Körös Vióra, 
Strbik Angola. 10. lloós J. Induló. Ének a polg.
I. II. oszt. növendékei. 11. Jozgits J. A hazához. 
Szavalja: Réz Böske. 12. Erdélyi D. Nincs a pusztán, 
Cimbalmon: Réz Büske, zongorán: Horváth Kioldd. 
13. Bordeaux G. Emléklap. 2 zongorán 4 kézre. 
Niki Ida és tanítónője. 14. Káldy Gy. Kurucdal: 
Enoklik a polg. III. IV. oszt. növendékei. 15. Farkas 
Meglepetés. Monológ. Előadja: llausdorfer Ilma. 16. 
Erdélyi I). Mély a Rima. Cimbalmon: Fischer 
Sári. zongorán: llausdorfer Ilma. 17. Buschard C. 
Polonaise. 2 zongorán 8 kézre: Divald Piroska, 
Horváth Klotild, Gazsó Ilona és tanítónőjük. 18. 
Zsasskovszky E. Magyar egyveleg. Éneklik a polg.
III. JV. oszt. növendékei. 19. Incédy L. A nővér. 
Szavalja: Pethő Erzsébet. 20, Davidsohn Sulamith 
dala. Cimbalmon: Oemes Mária. 21. Zsasskovszky 
E. Búcsú az iskolától. Enoklik a polg. IV. oszt. 
növendékei. 22. Rubinglcin A. Magyar ábránd. 2 
zongorán 4 kézre: Hausdoríer Ilma és tanítónője.
23. J. Pache Heti vásár. Dalmű. Kofák: Divald 
Piroska, Gazsó Ilona, Grabner Anna, Havas Honóriu, 
Hoiváth Klotild, Lakatos Ilona, I.itassy Irén, Niki 
Ida, Nittmann Etelka, Szepesi Ilona, Prbán Jolán, 
Virágh Vilma. A. urhölgy Vikiszaly Teréz. B. ur- 
hölgy Garass Lujza. Biróné Virágh Zsófi. Vásároló 
hölgyek llausdorfer Vilma, Riedl Erzsi. Cseléd 
Kuchár Mariska. Kávés Bcncze Mariska. Kiflis 
Strbik Angéla. Rendőr Zsitvay Margit.

Majális. A Selmecbányái Katholikus Nép
szövetség ma vasárnap (kedvezőtlen idő esetén a 
következő vasárnapon)délül án Felső-Rónán tánccal, 
tombolával, világpóslával és este tűzijátékkal egy
bekötött majálist rendez. A rendezőség a majálisra 
nézve a következőket közli: Részvéleljegy ára 50 
fillér. Jegyek előre válthatók Grohmann Gyula és 
Sőmegli János uraknál, továbbá a csoportveze
tőknél és délután a helyszínén. Kívánatra a jegy 
előmutalandó. Tombolajegyek és levelezőlapok a 
helyszínén kaphatók. Tombola jegy ára 20 fillér, 
levelezőlap ára 4 fillér. Az elnökség tisztelettel 
kéri a közönséget, hogy tombola tárgyakat a já
tékhoz adományozni szíveskedjék. Úgy a tárgyakat 
mint a felülfizetéseket, melyeket köszönettel vesz, 
hirlapilag fogja az elnökség nyugtázni. A ki a leg
több levelezőlapot kapja és a legtöbbel eladja igen 
szép értékes ajándékot kap. A majális napján 2 
órakor lylánia, mely után a Szent Háromság-lérről 
zászlók alatt zenével indulás.

— Hirtelen halál. A Szklenóra vezető erdei 
utón csütörtökön egy asszonyt találták meghalva. 
A rendőrség behozatta a hullakamrába, ahol meg
állapították, hogy a halált szivszélhüdós okozta s 
az elhalt özv. Daubner Mályásné, hatvanhét éves 
öreg elárusitónő.

Köszönetnyilvánítás. A hodrusbányai r.
kath. ifjúsági egyesület által rendezett szinielő- 
adás alkalmával nagyobb összeggel adakoztak: 
Melzki J., Timkó P. I>—fi K, Sarcz J., Paduűh K.
5—5 K, Haolier J., Hollós P., Vasi lsük Zs. 4—4 
K, Nicsko .1., Sztárná S., Dobrocsan K., Riedl A., 
Szlarna S.. Pirók I1’. 3-—3 K, Haraszti N., Bá
csik J., Sós A., Benne B., Hulh&ri N., Benne B.} 
N. N.. Veres .)., Nigrinyi A., Szpiska J , Horváth
J.. Uktavecz J , Dirnbaeh L., Fejfár S., Eredi A.
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Oktavecz J., Fleskó K., Pomekács A„ Társaskör, 
Zajaez K., Gyurkej C«., Ochira F., Sztraka E.. Betykó 
M. Polják F., Izák J., Lindinayer .1.. íankovics K . 
Máday A., Bulhard J., Jakubecz J., Pázmán Gy., 
Mitelmann S., Bros Rezső. Turman M.. Brámer
J. 2—2 K, Beszeda J. 1.80 K, Fleskó A. 1 GO K, 
Staudner A.. Csalkovszky P.,Szkladányi J.. Jaszenák 
F. P20—1‘20 K, Szerelő 110 K. Demelovics A.. 
Horváth K. Andrezal J., Kubis G. Mihalecz M.. 
I.ongauer J., Dirnbach L., Durdik M., Durdik P.. 
Deics H.. Éjben F., Fajgel Havrati K.. Suberl
K. , Duődik B., Durdik J., Suba A., Kínét M.. Vid- 
redi A., Svott N., Horváth E., Kredl K., Haverla
K., Martinecz J., Hók J., Sztraka H., Molnár M., 
Bákan M., Kovácsik .1., llavran .1., Mózer N.. Szabó
K., Szabó B., Plechla J., Vértes G.. Jakubecz J.. 
Karnek M., Rendla N., Kapuszla A., Pirek F. 
Korenek J., Daubner E, Svajgert R., Nicskó J. 
l —l K, Bránszkj J. 3 K. Pollák F., P20 K. Be
vétel összesen 22628 K, kiadás 128 08 K, -  ami 
39 40 kor. beruházás marad 98 30 kor. Ifjúsági 
egyesületünk e lelkes barátai és támogatói fogadják 
hálás köszünolünkel. Knbinyi József elnök

— Sajnálatos eset. Piros pünkösd másod
napjának ünnepi hangulatát nagyon megzavarta 
egy sajnálatos eset, amely az égés: város közön
ségének nyugalmát felzavarta. Mivel lapunk szer
kesztője közel áll az eseményekhez a közönség 
tájékoztatása céljából a legridegebb tárgyilagos
sággal közöljük a száraz tényállást.

Pünkösd hétfőjén reggel kilenc órakor, egy 
fiatal ember ittas állapotban, kabát nélkül több 
lakásba bement a Szentháromságtéren s öntudat
lan állapotban különösen a nőket s gyermekeket 
ijesztgette. Így tért be Lindmajer János h. rend- 
óralkapitány lakásába is. Az alkapilány gyermekei 
hívására megjelent a folyosón s mivel nem ismerte 
az illetőt, először tótul szólította meg, azt hívén, 
hogy valami munkás. Mivel érthetetlen felelelet 
kapott s látta, hogy az illetlő nagyon ittas, az 
emeletről nagy nehezen levezette az alsó folyosóra, 
az ismeretlen azonban megint visszatért amire 
újból levezette őt az alkapilány s ekkor a föld
szinten lakó Immerblum mészárossal együtt csi- 
titani igyekezeti a már dühöngeni kezdő fiatal . 
emberi. Csitilgatásuknak semmi eredménye nem 
volt, sem nevét, sem lakását nem akarta vagy 
nem tudta megmondani, Az alkapilánynak kis fiát̂  
aki sírva ment apja után, megakadta ütni, úgy 
hogy apjának kellett őt az ütés elől félrelöknie. 
Mivel látták, hogy nem bírnak az ismeretlennel 
az arra menő Neuschl Mátyás szolgát küldöllék 
rendőrért. A városháza előtt álló rendőr ment oda, 
aki újólag kérdezte, hogy hogy hívják, hol lakik, 
de hiába. Erre, miután már nagy tömeg verődött 
össze s nézte az esetet, a rendőr bekísérni akarta 
a fiatalembert, ami azonban nehezen ment, mert 
a fiatalember ellenszegüli s a Katalin templom 
mellett, a templomból kijövő nép között elszökni 
akarva, amint a rendőr ingét megfogta leesett a 
rendőrrel együtt. A közönség közül valaki egy 
másik rendőrért futott, aki megjelenvén, kelten 
nehezen becipelték a rendőrségi épületbe. Ekkor 
hallatszott az összegyűli nagy tömegből, hogy az 
illető fiatalember főiskolai hallgató. A rendőr
kapitányi hivatal nagy előszobájában kiszabadította 
magát a rendőrök kezei közül, befutott a hivatal
szobákba hadonázva, fenyegetve mindenkit. Ek
korra felérkezett a hivatalba az alkapitány is, 
akinek az ismeretlen neki ment, úgy, hogy alig 
tudták megfogni. Mivel mind dühösebb lett szük
ségessé vált megkötözése. Kezeit összekötve a 
napos tiszti szoba ágyára fektették, ő azonban 
felugorva a szoba nyitott ablakán kiugrott a tor
nácra, s innen az udvarra akart leugrani. Szeren
csére az utolsó pillanatban megkapta egyik rend
őrőrmester s ekkor saját biztonsága érdekében 
egyik rácscsal ellátott zárkába helyezték el. Ekkor 
több főiskolai hallgató érkezett a rendőrkapitányi 
hivatalba s mondották, hogy a bekísért egyén fő

iskolai hallgató. Megérkezett eközben a hivatalba 
a főkapitány is, aki a főiskolai hallgatók kérésére 
hajlandó volt kiengedni a fiatalembert, természe
tesen csak akkor ha felelősséget vállalnak, hogy 
ügyelnek rá, hogy sem másban sem magában ne 
tegyen kárt. Pető János ifjuságköri elnök s több 
főiskolai hallgató vállalta a felelősséget s erre 
felhozták a zárkából a rendkívül dühöngő fiatal
embert, akivel társai is alig bírtak. Megjelent egy 
más hivatalos ügyben a rendőrségnél a főiskola 
rektora is, akivel a főkapitány tárgyalt. Tárgyalás 
közben kihívták az előszobába, ahol akkor már 
társai fogták a szerencsétlen fiatalembert. A fő
kapitány elrendelte, hogy csakis kocsin szállítsák 
el a közbotrány elkerülése céljából s meghagyta, 
hogy azonnal hívjanak orvosi hozzá valami csil- 
lapitószer adása végett. Amíg az elnökkel beszólt, 
társai kezéből kiragadta magát az ittas ember s 
egy pillanatra a főkapitány leié ugrott s e sza 
vakkal «Hút ez ki* ököllel feléje ütött s az ütés 
a főkapitány szemét és orrát érte úgy, hogy a 
vér azonnal elborította. így látta meg a főkapitányt 
a főiskola rektora is, aki ekkor kijelentene, hogy 
nem tanácsos elengedni ily állapotban a fiatal
embert. maradjon inkább a rendőrségen, hol tár
sai ügyeljenek rá, amig kialussza nagy mámorát, j 
Az ifjúsági elnök kérésére a főkapitány mégis | 
megengedte, hogy elszállítsák, ami meg is történt. 
Ezután megjelent az ifjúság elnöke a főkapitány
nál, aki kijelentette, hogy amennyiben szabály
talanság történt a bekisórésnól, amint azt egy-kél j 
fiatalember hangoztatta, az ügy tüzetes megvizs
gálása után, mint mindig, igazságot fog szolgál
tatni s a hibás vagy bűnös a megtorlást nem : 
kerüli el. Az ifjuságköri elnök azonban kijelentette, 
hogy ő belátja, hogy a rendőrség teljesen helyesen 
járt el s máskép nem is lehetett eljárnia.

Az esel természetesen nagy feltűnést, csopor
tosulást okozoll. Száz meg száz ember nézte vé
gig a behozatalt is, meg az elvitelt is s nagy 
csoportokban izgatottan tárgyalták az esetet. Sok
féle szóbeszéd, híresztelés eshetett s ugylálszik 
hamis alapon, mert este több százra menő tömeg 
jelent meg a Szent háromság-téren az alkapitány 
lakása elölt s óriási zaj közben betörték a lakás 
összes ablakait és innen levonultak a rendőr- 
kapitányi hivatal elé, ahol szintén beverték az 
összes ablakokat.

Ez ügyben a királyi ügyészség távirati meg
keresésére Liha Antal kir. táblaimé a bírói szem
lét e hó másodikén megejtette megállapítván a 
rombolást és az okozott kárt. A további vizsgá
latot a vizsgálóbíró fogja folytatni.

Ez a száraz története annak a sajnálatos , 
esetnek, amely pünkösd hétfőjén lezajlott.

Öngyilkosság;! kísérletek. A múlt héten 
két öngyilkossági kísérlet is történt. Schlamjcfr , 
János asztalos segéd pünkösd hétfőjén egy éles 
vésővel egyszer mellébe és kétszer fejébe szúrt. | 
Súlyos sérüléseivel a kórházba szállította a rend
őrség. — Csütörtökön egy kis cselédleány akarta 
magát bedobni a vöröskuli lóba. JJrexler János 
a polgármesteri hivatal napidijasa mentette ki s 
bevitte a rendőrségre, ahol átadták szüleinek.

A jó szappant arról lehet felismerni 
hogy vízben könnyen oldódik és igy a ruha szenyjét 
is könnyen oldja. Éppen azért a könnyen oldódó 
"Szarvas*-jegyű «Schicht»-szappanért szívesebben 
fizetünk egy fillérrel többet, mivel sokkal kiadó 
sabb, mint az olcsóbb szappan. Kérjünk mindig 
«Schicht»-szappant a «Szarvas» jegygyei, melynek 
tisztaságáért 25000 koronával szavatolunk.

C S A R N O K .

A kérészi.
Irta: IMsslor Jt\zscf.

Két katona állt a parton. Neki támaszkodtak 
a Tiszaparton elvonuló kőfalnak s bámulták a 
sárgás zavaros vizű folyót. Vasárnap délutáni
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csend feküdt végig a parton. A Ilid mellett szürke 
bárkák állották kikötve s szomorúan nyöszörögtek 
mikor egv egy piszkos hullám hozzájuk verődött.

A part hosszában egy fenyőszálakból össze
tákolt tutaj ingott a vizen s a tutaj szélén egy 
vézna szeplősképü gyerek ült, a lábait meg bele
lógatta a folyóba.

A két katona lement a tulajra. Szomorú 
vasárnap délutánjuk volt: üres a zsebük teljesen 
az «Aranypolyká»-ban pedig kivasalt és szagos 
szappannal megmosdott szobacicák járták a kállai 
kettőst, más boldogabb hadfiakkal. A káplár ur 

, valami aranykorbeli virginiacsulkán rágódott, a 
fürer pedig virágos káromkodásokban fejezte ki a 
kirívó ellentétet, fényes uniformisuk s a pénzte
lenség állapota közöli. Az égnek azonban mi köze 
sem volt ehhez, mert ép úgy mosolygott, mint 
más boldogabb vasárnapokon.

A hadfiak szivében lírai érzelmek tombollak 
elkezdett és folyamatban lévő szerelmek követelő 
érzései. Szerelmek, melyek nem az égben, de az 
»Aranypotyká»-ban köttetnek és folytatódnak kis- 
és nagy kapákban, vagy a promenádok susogó fái 
alatt.

A fürer körülnézett. A part üresebb volt, 
mint valaha. Forrón tűzött a nap a fejükre. A 
fürer megtörülte a homlokát s megszólalt:

— Egy kis fürdés nem is ártana !
A káplár ur válogatott az Olymp isteneiből 

s bakancsával rugdosta a tutajt.
Az fürer szeme fölvillant, az arca mosolyra 

derült s mintegy ötlettől megkapalva mondta:
De ha pénzl adnának érte ?

A pénz szóra a káplár ur szemei előtt végig 
táncoltak az «Aranypolyka» összes élvei.

Pénzt? — szólt nagy meghatottsággal.
Ha belelöknénk azt a kölyköt a tutaj 

széléről a vízbe?
A vízbe?

— Te utána ugranái!
— Én? . . .

Kihúznád, hazaviunéd!
A káplár arca felderült, egyelt bökött a gyifc- 

lesőjével a füreren: megértette a dolgot s villám
gyorsan áthatolta az eszme nagyszerűsége. A 
sovány gyerek úgyis majd beleesett már a vízbe; 
egészen a viz színe felé hajolt: valami füzágat 
akart kihalászni a vízből, A káplár nagyot ugrott 
a tutajon s az fejjel a vízbe pottyant. A káplár 
hirtelen ledobta a bajonettjét, ineg az ünnepi 
«waffenrock»-ot s a gyerek után ugrott.

A fiihrer felszaladt a part mentén végig hú
zódó magas rakpartra s torkaszakadlúbál ordítozott.

A káplár megfogta a gyereket, a vizben, még 
egy kevés ideig a viz alatt tartotta a fejét, hogy 
jól teleigya magát, azután a part felé úszott vele.

Mire kiért vele már egész csődület volt a 
parton. Az asszonyok sikoltoztak s mindenki izga
tottan várta a küvetkezendőket. A káplár egyik 
kezével belekapaszkodott a tutajba, a másik kezé
vel meg a gyerekei tartotta. A fürer segített neki, 
hogy felmászhasson a tutajra.

A gyereknek nem történt semmi baja, csak 
egy kicsit többet ivott a kelleténél. Nemsokára 
magához tért.

Néhány asszony sopánkodott.
— Ha a tutaj alá került volna? Ha a vitéz 

urak itt nincsenek? . . .
Valaki felismerte a gyereket, a ki didergett 

s a nagy ijed bég tői nem tudott szóhoz jutni. A 
kancsal trafikos fia volt onnan a hídfőről. Egy 
rendőr is megérkezett s a tömeg megindult a 
trafikus bolt felé. Elöl a rendőr, utána a víztől csurgó 
katona a gyerekkel, a fürer, aki a bajoneltet és 
a waffenrockot cipelte s nyomukban egy egész 
sereg ember.

A trafikosnak már hírül vitte valaki az esetet 
mert a kövér trafikosné nagyokat kiáltozva rohant 
a tömeg felé, a vizes gyereket kikapva a katona 
kezéből s a gyerek a viszontlátás örömére torka- 
szakadtábol elkezdett ordítani.

______  __ 1009- junius &
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A tömegen ünnepélyes meghatottság vett 
erőt, inig valaki megszólalt-

— Bizony, ha a katona ur . . .
— A katona ur, az Isten áldja meg, meg is 

áldja — kiabált vissza a kövér traükosné.
— Szegény fiacskám, megijedtél? .. . Katona 

ur . . .  a jó katona ur!
A trafikajtóban kint állt a kancsal trafikus. 

A rendőr rámutatott az életmentőre:
Ö húzta ki!
A tömeg helyeslőleg morgott s innen-onnan 

lehetett hallani:
— Bizony azóta már a halak csipkednék; 

ott vinné a Tisza valahol a Boszorkány-sziget 
táján!

A trafikos elérzékenyült s a pénzes fiókban 
kaparászott. Egy ötös bankót hajtogatott össze s 
diszkréten a káplár ur kezeibe akarta csúsztatni.

A káplár szerénykedett:
Köszönöm, köszönöm . . .  Jó szívből tettem!
— De mégis . . .
A közelállók közül valaki erősködött, hogy 

úgy illik az, katonának kevés a pénze, a ruháját 
is tönkretette. Végre is engedett a káplár ur s a 
trafikosné még a fürer ur zsebeit is megtümködte 
jóféle szivarokkal

A rendőr feljegyezte a káplár nevét a jegy
zőkönyvébe s ]a vasárnapi publikum eloszlott. A 
káplár a ruháját szárította s a kancsal trafikos 
az eset részleteit meséltette el a  fiirerrel, a  ki a 
trafikos bolt pultján ült, nagyokat szippantott a 
a potyaszivarból s a trafikos hálálkodó szavaira 
csak annyit jegyzett meg:

— A katona csak katona! Szja a böcsület!
A gyerek vagy három dunna alatt nyögött

s kegyetlenül izzadt a herbateától.
Nehány nap múlva a fürer meg a káplár 

éppen a csülök Pista sonkáján osztozott, mikor a 
káplárt rapportra hívták a kapitány elé. Szörnyen 
megijedt a két katona. A káplár homlokát még a 
hideg veriték is kiverte. Mi lesz? Ez bizonyosan a 
vasárnapiért van! Kitudódott valahogy! Valaki 
mégis észrevette? . . .

A rapport után a káplár, mint egy bolond 
szaladt be a fürerhez. Az arca ragyogott az örömtől, 
ai kezében valami fényesett szorongatott, lihegve 
állott meg az ajtóban s csak annyit tudott mondani:

— Kereszt . . . kereszt!
— No? . . . kérdezte a fürer.
— Kereszt . . .  Én kaptam!
Végre magához tért a káplár.
— Igen én kaptam, amiért a gyereket ki

húztam; a kapitány ur nagyon megdicsért s húsz 
forintot is. adott. Nesze- itt van a fele!

— Hát a kereszt?
— Azt nem adom! Megmutatom- otthon a 

faluban.
— Ohó!
— Hallgass . . . Ne- itt van a másik tiz

forint, de a kereszt az enyém* mert ez — nagy 
tisztesség-! ____________  __

n y í l t -t é r .
E rovat alatt közlőitekért nem felelői a izerk.

Enyhe, oldó házisior mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 
az ülő életmód egyéb küvetkezmányoiben szenvednek.

Eyy eredeti doboz ára íí K. 
Vídékijgyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit.
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F4Jdaés0 .̂össitöapltó B edö rzsö 1 és.
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a tá s  
és hüiéstül származó mindonneraü betegségek 

ellen.
Eredeti üveg ára K  2‘—

Kayhaló minden gyógyutrtarban t i  drtgtriában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
. cs. és kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuchlanben 0 . • *

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VAROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Meghívó.
Selraec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény
hatósági bizottságának folyó évi 1909-. jrmtTis 
havi rendes közgyűlését ugyanazon hó 8-ikának 
d. u. 3 órájára tűzöm ki, s ahhoz a bizottsági 

tagokat ezennel meghívom.
Ipolyság, 1909. juníus hó 1.

Lits Gyula főispán.

Tárgysorozat:
1. 230/polg. 1909. szám. A polgármester havi 

jelentése a városi háztartás és közigazgatás 1909. 
évi május havi állapotáról.

2. 4882/vt. 1909. szám. M. kir. belügyminisz
térium 68112/1909. számú rendelete a városi Szent 
Erzsébet-kórház napi ápolási dijainak megáUapi-

i tása iránt az 1910. évre terjedő érvény nyel.
3. 4912/vt. 1909. szám. ML kir. vallás- és 

közoktatásügyi ministerium 50729/1909. számú 
rendelete, melylyel jóváhagyjad azon szerződést, 
mely a város és néhai Oldinger Antal végrendele
tének végrehajtója között köttetett a bélabányai 
városi óvoda elhelyezése tárgyában.

4. 4198/vt. 1909. szám. M. kir. kereskede
lemügyi ministerium 25888/1. B; 1909. számú ren
delete, melylyel a városi 1909. évi közúti költ
ségelőirányzatban feltüntetett több szükséglet fe
dezésére 3000 K államsegélyt állapit meg és utal
ványoz ki.

5. 4576/vt. 1909. szám. M. kir. kereskede
lemügyi ministerium 36627 V. 1909. számú ren
delete a Vihnye-fürdőben berendeztetni kért 
automobil-postajáratok ügyében:

fi- 4028/vt. 1909. szám. M. kir; fíjld'fflívefés- 
ügyi minisztérium 48356/VI—I. számú rendelete, 
melylyel jóváhagyja a gazdasági cselédlakásokról 
szóló szabályrendeletet.

7. 4573/vt. 1909. szám. A Berlini Légszesz
gyár Részvénytársaság- 5840. számú átirata* melp 
szerint a Sembery-házban Beteíldéfcetrdtf városi; 
állandó színházba szükségei légszeszbevezetést, 
tekintettel a kulturczélra, díjmentesen- létesíti.

8. 4479 /vt. 1909. szám. A helybeli Kerületi 
Munkásbiztositó Pénztár igazgatóságának előter
jesztése a pénztár itteni székhelyének biztosítása

. iránt.
9. 4289/vt. 1909. szám. Előterjesztés a városi 

: IfiösváWiWdOrPBbvő- bárányszuró helyiség felépítési 
i költeéggitrefr fedezető1 iránt.
í ltí 4044/vt. lööífl szám. Előterjesztés a vá- 
j rosti jövedéki kezetí&Ö&iél alkalmazott ügynökök 

diján aki uj alibi reirdfetffee iránt.
1 1 1 . —'vt-, 1969. szánt. Előterjesztés az 1909
\ évi V. és VI. t.-cz. alapján szükséges föld- és ház- 
í adó kataszteri kiigazítási munkálatok költségeinek' 

fedezete tárgyában.
1 2 . —/vt. 1909. szám. Előterjesztés a hely- 

: beli Önkéntes Tűzoltó-Egylet kérésére a szükséges 
1 szerkocsi, tolólétra és más tárgyak megrendelése 
, iránt.

13 ; — vt. 1909. szám. Előterjesztés Vihtiye- 
fürdőben Katona László tulajdonát képező 167. 
sz. ház és a hozzátartozó ingatlanoknak a város

javára leendő megvétele iránt. (Másodízben leendő 
tárgyalás.)

14. 4080 vt. 1909. szám. Előterjesztés a 
volt tiszti ügyész kérésére az általa befizetett 
fiyugdijjárulékok megtérítése tárgyában.

Selmecbányán. 1909. junius hó 3-án.
Horváth Kálmán,

polgármeiter.

2346 sz. Í909.
Hirdetmény.

Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 
évi I. és II oszt. kereseti adó kivetési lajstromok az 
Ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóságnak érvénye
sítési záradékával ellátva a városi adóhivatalnál 
folyó évi juh. hó 7-től folyó évi juh. hó 17-ig ter
jedő nyolc napi közszemlére ki tétetnek azon figyel
meztetéssel, hogy az adókötelesek netáni felszólam
lásaikat megtegyék, és pedig:

a) azon adózók, kik a fentérintett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a hiúit! évben 
voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében élső ízben 
rováttak meg, ádótaríotfásuknáfc az adófcöhVtécs- 
fcébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatósághotf 
annál is inkább nyújtsák be, meri ezen hátát* 
itíőü fuí oda beérkezett felszólamlásaik az 1883 
évi XLIV. törvénycikk 15. 18. §-a értelmében öúnt 
figyelembe nem vehetők egyszerűen visszautasit- 
tatnak.

Selmeebányán, 1909. évi május hó 28-án.
Városi adóhivatal.

2805 sz. 1909.
Hirdetmény.

Mely szerint közhírré tétetik, hogy á folyó évi 
általános jövedelmi pótadó kivetési lajstromok az 
ipolysági m. kir. pónzügyigazgatóságnak érvényesí
tési záradékával ellátva a városi adóhivatalnál folyó 
évi jun. hó 7-tól folyó évi jun. hó 15-ig terjedő nyolc 
nap közszemlére kitételnek azon figyelmeztetéssel, 
hogy az adókötelesek netáni felszólamlásaikat meg
tegyék, és pedig:

a) azon adózók, kik a fontérínteft kivetési' 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

b) azon adózók kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első Ízben 
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs1- 
kébe- történf bejegyzését’ követő f5 nap alaCt köz
vetlenül az ipolysági tfi. kir! pénáügyighzgatósághoz’ 
átfnál is inkább nyújtsák be, mert ezen határ
időn túl oda beérkezett felszólamlásaik' az 1883. 
évi 1LXV. törvénycikk 16. 18. £-á érteimében mint 
figyelembe nem vehetők, egyszerűen vieszautasit- 
tatnak.

Selmecbányán', ÍGÖ9: évi május bÓ 28$
Városi adfrtiivatai.

K i  R  D  E  T  É  S  E  1

Háükisass&eiffyf keresek
25 éviiéi nem ffatetetiBát, egéföségeseti ke
resztényt, ki ftoni tudi- Füzeté# havi 2(f* kor. 
Személyes bemutatás vágy féhykép. félévi 
szolgálat után útiköltség' ide és vissza meg

téríttetik, Családi Bótíásmbd.
Jöergös' Ágöatné.

E í a d ó T a t i r ^ ! ^
SzeAthánbmságtiéri II 6: az.
házarfi III erneletén egy 3 Szoba, koflyha 

és éléskamrából álló udvari lsfltás 
foljrá évi méjus 1-től

•a . kézdVö kiadó:
KadhelmaHli Viktor-dr.■ .  ir-wrrrir i m I

IIÍ. jtkadémia-utca 88. sz. alatt

egy kis bőit* kiadó
a u gu sztu s  l-töl.

Ozv. Ntlhatltr Istvéimé,
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M Á R K U S  M .
CU K R Á SZA TA

S E L M E C B Á N Y Á N
I, DEÁK FERENC-UTCA 7.. SAJÁTHÁZ

Értesíti a nagyérdemű közönséget, hogy 

f. é. május hó elejétől
kezdve naponta frissen készüli többféle 
fagylalt, p a rfe u t, je g e sk á v é  és c so 
k o ládé  k a p h a tó ; valamint szives meg
rendeléseit kéri az a lak  fag y la lto k  és 
p a r fe u te k re , melyek m ű v ész ie s  ki

v ite lb en

jutányos árak mellett
szállíttatnak.

ALAP1TTATOTT
1830.

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés görcs és más ideges állupotimn szen
ved, kérjen Íratott, ingyen és hérmentvo kapható a 
szabd, hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt.

Nádparipa- ~m ~m tw 
wr Lil i omtej szappan.

A b o 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 z e p l ő k  e l l e n  is .

— —  Mindenütt kapható. ------•—

A mosás akár a táncz, 
Fáradságba nem kerül,
Sohioht szap p an t ha használsz,
Még szived is örül.

Schich t sza rv a ssza p p a n a
csodálatos, h a th a tó s  tisztítóerejét 
pnjátszorü előállításénak és a lejr- 
ioiil*. nyersanyagok leggondosabb 
klvfflasztésának köszöni.

Schicht szarvasszappana
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Megtakarít fáradságot és veszödséget 
kíméli ennélfogva az egészséget 1 
Megtakarít pér./!, időt és munkát! 

Tisztasága 30.000 koronával

| ! !§ Ü z l e t á t v é t e l !
W

Van szerencsém a nagyrabe- 
$  csült közönségnek szives tudomására 

adni, hogy Popper Adolf 
Deák Ferenc-u., Schuster-házban 

levő

fűszer- és csemege*
| , , ü z l e t é t  á t v e t t e m

■•és.azt az igényeknek megfelelően 
Sfr'Juíunő minőségű mindenféle e szaku 

friss áruval felszerelve, tisztelt ve- 
U? vöim megelégedésére törekedve,
^  folytatni fogom.
W Kérve a mélyen tisztelt közön- w
i j  ség szives pártfogását, vagyok w  

kiváló tisztelettel 

CoElinászy Sá n d o r.

DARKAU-FÜRDŐ SSSSü
Elsőrendű és legerősebb Jodbrom sósfürdö. 
Egyedüli fürdő, hol tiszta jodsóban lehet 
fürdeni. Legdivatosabb gyógyeszközük, régi park, elő
kelő elszállásolás, penzió gyermekek részére (kiséret nélkül.) 
Posta, távírda és vasúti állomás. Fü rdöidóny május 

15-töl október 1-ig.
Főorvos: Ki írnék V. d r .

Tudakozódások és prospektus La risch-M ünnich gróf 
Darkau fürdögondnoksága által.

E g y  ro s sz  gyom or nem  tű r  m e£  sem m it
J s ennek állandó következményei: az étvágy- 
J íalanság, gyomorfájás, gyomorémelygés. emésztési J zavarok, fejfájás stb. Hi/.los segítséget az ellen

K a ise r-fé le

FÉraita ííi'iiaMi
hoznak.

Orvosilag- k ip ró b á lv a !
| Üdítő hatású, emésztés előm ozdító 

és gyom or erősítő szer.
| Csomagja 520 és 40 fii.
| Kapható:

Mikovényi Árpád felső gyógyszertárában. 
J M árkus M. cukrászatában. M argótsy J . ö rö- 
i kösök gyógyszertárában és SzentiványL 

Lajos niézesMbosnál Selmecbányán

V alódi tisztán  k ezelt

Tokaj-hegyalja! borokat
hordókban és postacsom agokban

Hordóban l.-ként 
hordó nélkül

Egy postacsomag 
bérmentve cso

magolással cirka 
3 liter

Literes palac
kokban 

palack nélkül
f i 1 1 é r e k b e n

Könnyebb asztali ) 11. 60 350 í! 75
bor 1 1. 70 380 80

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

Szamorodni \  11. 106 450 _
(Új) 1 1. 120 500

Szamorodni 1 II. 125 550 _
(6) / I. ISO 700 —

l - u . d . é - 3^L3 7 ’i  B a y  G k é J b o r
toltaj-hegyaljai szőlőbirtokos pincegazdasága.

Sárospatak. (Tokajhegyalja. Központi iroda és raktár Munkács. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

ly-v I3li liloros hordó ára 10 K. ILv 25—35 literes hordó ára 0 K 50 fill 
|------------- ------------------------------------------- -— jW

Ü g y n ö k ö k , urak  é s  
! h ö lg y ek  m in d en  sz a k m á b ó l
: reprezentáeióképesek, kik a magánfelekkel való 
| érintkezésben jártasak, jVíagyarország minden 
| nagyobb helységében fíxum és provízió ellenében 
| alkalmaztatnak, használhatóság esetén 
l állandó alkalmazás.
! övadékképes urak és hölgyek ajánlataikat
| „ J ó  Jövedelem** jelige alatt Pozsony, 

poste restantc küldjék be.

Nagy és  ezüstszó'rmű

házinyúi kapható.
S z ta r n a  főmérnök urnái

H őri r u s b á  ny ári.

Egy tisztességes 
csatádból való fiú 

13—14 éves

lith
felvétetik a  „ T u l i 

p á n é b a .
Jelentkezni lehet

Á ts  Ferenc
vendéglősnél.

CÁ ? ^  j Od- R -T; Eger Oséfodf;
Nyomatott Joerges Ágost tm . és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, tonii
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