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Felelős szerkesztő és lap tu la jdonos 

K E T 1  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzkilldeményck is küldendők

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

Közgyűlés.
Igazi nyári közgyűlés volt az e havi köz

gyűlés. Érdektelen, nem nagy jelentőségű tárgyak 
voltak a tárgysorozaton s valószínű, hogy emiatt 
volt az érdeklődés is szinte minimális. A tiszt
viselőkön kívül mindössze tizenhat városatya jelent 
meg a gyűlésen. A jelenvoltak a többnyire tudo
másulvételt igénylő tárgyakból álló tárgysorozatot 
rövid egy óra alatt letárgyalták.

Jelenvoltak a tisztviselőkön kívül Ács Ferenc, 
Binder Antal, Farbaky István, Gregus Antal. 
Hiindel Vilmos, Hlavathy József, Király Ernő, 
liünsztler János, Osztroluczky Gyula, Platzer 
Sándor, liauchbauer József di\, Sobó Jenő, Székely 
Vilmos, Veress József, Zsámbor Pál bizottsági 
tagok.

A gyűlésen a főispán akadályoztatása miatt 
Horváth Kálmán polgármester elnökölt.

A polgármesteri jelentés szerint a közigaz
gatás és háztartás menete az elmúlt hóban kifo
gástalan volt. A múlt hóban folyt le a magyar 
városok kongresszusa, amelyen városunkat a pol
gármester és a főjegyző képviselték. A fogyasztási 
adókból az ez évi jövedelem 4S70 korona 60 
fillérre] nagyobb, mint az elmúlt év hasonló sza
kában.

A polgármesteri jelentés során Hiindel Vilmos 
és Zsámbor Pál szólaltak föl.

Handel Vilmos az iránt intézett kérdést a 
polgármesterhez, hogy hát tulajdonképen mi van 
a városok segitésével. Kongresszusnak, gyülésez- 
nek, pelitálnak a városok, állítólag valami kis 
kegyadományt meg is szavazott a törvényhozás

a városoknak, de azért még semmi pozitiv ered
ményt nem látni.

Horváth Kálmán polgármester ismerteti a 
városok segítésének ügyét. Ezelőtt négy eszten
dővel a bekövetkezett válság volt az oka, hogy 
a városok a segítéstől elestek, most megint csak 
a válság okozza, hogy a már megszavazott két
millió koronát nem kaphatják meg. Ha egyszer 
nem lesz válság ebben az országban, akkor talán 
meglesz a segítség. De hogy hogyan lesz a vál
sággal és hogy mikor nem lesz válság ebben a 
szerencsétlen országban, azt megmondani senki 
nem tudja.

A közgyűlés rezignáczióval vette tudomásul 
ezt a választ. Nem mondták, de bizonyosan gon
dolták a jó városatyák, hogy «valahogy csak lesz, 
mert sehogy még sohasem volt.* Ezekben a vi
gasztalan időkben igazán nem lehet mással vi
gasztalódni.

Zsámbor Pál bizottsági tag aggodalommal 
látja, hogy emelkednek azok a jövedelmek, ame
lyek az italok után folynak be. Mentői több ez j 
a jövedelem, annál szomorúbb mert nő az ivók 
száma, nő az elfogyasztott, italok mennyisége. ' 
Nálunk is szomorú a helyzet, nap-nap után látni ' 
részeg embereket; a város legelőkelőbb helyein 
levő pálinkás putikok telvék; a gyermekek hülyén, 
bambán, elhanyagolva nőnek lel; a részeg embe- ! 
rek bűnözése nap-nap után szaporodik. Kéri a 
a törvényhatósági bizottságot, hogy tegyen vala- 
mit a rettenetes pusztítás ellen, amit az alkohol 
visz véghez népünk testében és lelkében.

Horváth Kálmán polgármester előadja, hogy I 
a hatóság a törvény korlátain belül megtesz min- !

dent, hogy korlátozza az alkohol romboló hatá
sát. A törvényhatósági bizottság ezelőtt két évvel 
szabályrendeletet alkotott az iránt, hogy a pálinka
mérések vasárnap zárva tartassanak s hogy a 
íőbb utcákról a pálinkamérések oltereltessenek. 
A szabályrendelet azonban ináig nem nyert jóvá
hagyást s nein is fog nyerni. így tehát meddő a 
törvényhatóságok jóakarata. Az ez évi nagyobb 
jövedelem oka iráni különben maga is érdeklő
dött s arről győződött meg, hogy a nagyobb jö- 
vededelmet az okozza, hogy a tavalyi nagy bor
termés után olcsóbb lévén a bor, igen sokan ho
zatnak nagyobb mennyiségben bort a magáno
sok. A szeszfogyasztás azonban kisebb lett, ez 
tehát némileg vigasztaló sőt örvendetes jelenség.

A közgyűlés a választ tudomásul vette.
A belügyminiszter a városi szent Erzsébet 

korház napi ápolási dijait. 1 K 70 fillérben álla
pította meg. Tudomásul vétetett.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter jóvá
hagyta azt a szerződést, a melyet a város kötött 
az OldingerAntal végrendeleti végrehajtójával a 
bélabányai városi ovoda elhelyezése tárgyában.

Tudomásul vétetett.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter az

1909. évi közúti költségvetésen felül a több szük
séglet fedezésére 3000 K államsegélyt utalványo
zott ki. A közgyűlés örömmel vette tudomásul a 
bejelentést.

Kilátásba helyezte a kereskedelemügyi mi
niszter, hogy majd ha automobil-posta járatok 
lesznek Vihnye-fürdő is kap.

Helyes.
A közgyűlés köszönettel vette tudomásul,

U j é le t .
Irta: Hevesi József.

— Dialóg egy ember és az ő kutyája között. —
Szorzó' engedelme nélkül színpadon előadni nem szabad.

Személyek: Gödrös: kertész, öreg ember.
Dobos: a kutyája.

(Szin: Kert közepén álló nagystílű, de el
hanyagolt villának a verendája, mely be van 
futtatva kúszó növényekkel. Ezek azonban most j 
szárazak, a futó rózsa meg a glycinia. Mert március i 
hónap van és még nem hajtanak. A szin egy pár 
másodpercig üresen áll.)

Gödrös (mikor belép, a kakukos óra éppen 
kilencet ütött): Kilenc óra van. Kissé elkóricáltam 
lenn a kertben Azok a bolond tavaszi virágok 
most bújnak elő. Most kezdődik az uj élet szá
mukra. A hóvirág, galanthus nivalis, szűzi fehér
ségével, a világos sárga primula, a kék erejű 
herevirág, az oxális, no meg az ibolyák. Most ; 
kukucskálnak elő a hosszú téli álom után és kí
váncsian néznek körül, hogy milyen is hát az uj 
élet? . , . Bizony már kilenc óra . . . (Keresgél 
a verendán. A lévélhordó itt járhatót és . . .  de 
nem látok semmit . . . (Belép a villába, nyitva 
hagyja az ajtót és hallani lehet, hogy benn mo
toszkál és motyog. Csakhamar kilép a verendára.) 
Benn sincs semmi. Pedig már okvetlenül kell hirt 
kapnom. A nagyságos ur megígérte. (Kicsinlőleg |

; legyint a kezével.) Az ő Ígérete! . . .  De a kis- 
; asszony is, aki itt járt az apjával, mára mondta, 

hogy biztosan kapok tudósítást. A jóság benne 
| van a szemeiben. Es csodálnám, ha szavainak 
' nein állana.

Dobos (rohanva jön, szájában egy csomó 
tavaszi virággal.)

Gödrös: No itt vagy . . . Jól tetted, hogy el 
hoztad a virágokat. En bizony az én vén fejemmel 
ott felejtettem őket a fűzfa alatt. A levélhordót 
nem láttad?

Dobos: Hau! Hau!
Gödrös: Csodálom. Már itt kellett járnia. És 

én nem találok itt semmit. Pedig izgat a dolog .. . 
Mert hál, tudod öreg cimbora, mintha kifelé állana 
innen a szekerünk ruilja. A villát eladja a nagy
ságos ur és ki tudja, hogy az uj vevő nem hoz-e 
majd uj kertészt is magával? Akkor aztán mehetünk 
innen! De te velem jösz ugy-e koma?

Dobos: Hau! Hau!
Gödrös: Azt tudom, hogy te hűségesen ki 

tartasz mellettem és el nem hagysz. Egy kicsikéi 
nehezünkre esik majd uj tanyát szerezni. Én már 
huszonhárom esztendő óta nyesegetem itt a fákat, 
te is itt láttad meg ezt a kutya világot innen- 
onnan már tizenöt esztendeje, ugy-e?

Dobos' Hau! Hau!
Gödfös: Fura lesz biz az! De inkább neki

megyek megint az életnek és újra kezdem a küz
dést. minthogy igy maradjunk továbbra is, 
ebben a szomorú világban, ahol minden züllésnek 
indul. Nem is csoda! A nagyságos ur nem törődik 
a villával! Igaz, hogy most már nem is villa ez, 
csak jelzálog! A kertre meg éppenséggel semmi 
gondja sincs. Egy fillért sem akart adni ha kérek 
tőle veteményekre, virágmagokra, fákra, csemeték
re . .  . Nincs pénze! Elvitték a dámák meg a 
versenyek, meg a kártya. A nagyúri élet. Pedig 
milyen gyönyörű hely ez itt! És milyen szép le
hetne a kert, ha egy kevés pénzt akarna rá ál
dozni. Ott hever már 3 esztendő óta az uj tervem 
melyet a japáni hortikultura szerint készítettem. 
Csodájára járna az egész környék. Az a kisasszony 
is, a ki a múlt héten itt járt papájával, hogy a 
villát megnézze, mennyire lelkesedett, mikor meg
mutattam neki ezt a tervemet. «Ez igazán gyö- 
nyüchü volnál* Gyönyöchü! így mondta, mert az r 
betűt is meglágyítja szelíd csengetyü hangjával. 
Nagyon bájos teremtés és a jóság benne van a 
szemeiben, a nagy kék szemeiben. Neked is tet
szett, Dobos . . .

Dobos: Hau! Hau!
Gödrös: Minndjárt észrevettem, mert olyan 

nagyon barátságosan dörgölödztél hozzá. Én is 
igen szeretném, ha ők vennék meg. Ezzel a kedves 
leánynyal — elárulta, hogy most menyasszony! —
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hogy a berlini légszeszgyár részvénytársaság a 
városi állandó színházba, tekintettel a kultúr
áéira a légs;a-/.vezetékeket ingyen csinálja meg.

A munkásbiztosi tó pénztár igazgatóságának j 
kérésére fölir a törvényhatóság a minisztériumhoz, ! 
hogy a pénztár székhelye itt maradjon.

A jövedéki kezességnél alkalmazott ügynö- j 
kök dijait, a pénztárosi állásnál megtakarított j 
összegből, személyenkint 180—180 K-val emelték. |

Az 1009. évi Y. és \ II. t.-cikkek követkéz* | 
tében szükséges kataszteri kiigazítási munkálatok | 
végeztetésével a városi tanácsot bízták meg.

Az Önkéntes Tűzoltó ügylet kérésére meg- ; 
rendeltek több nélkülözhetetlen tüzoltószert. igy 
egy szerkocsit, tolólétrát.

A gyűlés délután négy órakor ért véget.

M it  te h e t a  ta n ító  a c sa 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. alesperesi tanítói kiír közgyű
lésén felolvasta Gazsii Mihály Selmecbányái v. tanító.

Közelebb hozható a család az iskolához és j 
a jó viszony ápolható az által is, ha a tanító 
hébe-korba tanítványait szülőik körében megláto
gatja. Ezzel mig egyrészt a látogatásban rejlő s 
a szülőknek szóló tisztelet által — barátságos és 
jóakaratu hajlandóságra hangolná maga iránt a 
családot, másrészt beszédküzben szóvá tehetné a 
gyermek iskolai körülményeit, jó vagy rósz tulaj
donságait és ezek otthoni orvoslására fölhívná a , 
szülők ügyeimét.

Alkalma volna ily látogatás alkalmával meg
győződni arról, vájjon adatik-e a gyermeknek mód 
és idő kötelességeinek az elvégzésére. Sok szülő 
ugyanis nemcsak hogy nein inti gyermekét fel
adatainak az elvégzésére, hanem egyszerűen nem 
engedi, hogy gyermeke otthon azzal foglalkozzék. 
Akárhányszor panaszkodnak tanítványaim, hogy:
«nekem nem szabad otthon tanulni, mert apa ver. 
azt mondja, hogy iskolában kell tanulni.» Nem 
régiben, egy-két héttel ezelőtt olyan eseteim is 
voltak, hogy az iskolában a tanítványomnak a 
sajátomból irkát adtam, s midőn másnap vizsgál
tam az írást, növendékemnek már nem volt irkája, 
mert az apa tűzbe vetetette, más alkalommal 
dühében összetépte. Egyik tanítványom több mint 
egy hónapon át mindig ugyanazt a leckét mulatta 
atyjának, mig végre ez ráuiiya házamba jött meg
tudni, igaz-e, hogy oly régóta ugyanaz a lecke 
van betanulás végett föladva ?

uj élet költöznék ide a vén kertbe. A leányka is 
uj életet kezd itt, a kertnek is uj élete volna, ; 
meg talán nekünk is, öreg cimbora. Mert igy nem 
tarthat tovább! Én nem nézhetem tovább ezt a 
pusztulást és nem akarok itt ingyenélősködni. Te 
se ugy-e?

Dobos: Hau! Hau!
Gödrös: így pusztulnak a mi családjaink! A 

nagyságos ur az apjától örökölte ezt a villát. 
Milyen gyönyörű volt akkor ez a kéri! Milyen sokat 
kelthettem reá! És milyen boldog volt a szegény- 
üreg nemzetes asszony, mikor tavasszal az első 
virágokat bevittem neki a városba! De a fiatal 
ur nem úgy gazdálkodott mint az öregek. Köny- 
nyelmü, léha életet folytatott és most már oda
van mindene! A pesti háza, a birtoka, meg ez a 
villa is. (Nagyot sóhajt.) Haj. haj! . . .  De ha már 
kézre jut, magam is azt kívánnám, hogy annak a 
kedves, jóságos szép kisasszonynak a kezére jusson. 
Itt kezdje meg ő is az uj életet s itt lássa meg 
a boldogulás csendes derűjét, mint fiatal asz- 
szonyka ő bizonyosan ápolni fogja majd a kertet 
és én — ha ugyan megtart bennünket! — a 
japáni hortikultura minden bűbájos művészetét ; 
ide varázsolhatom. (Az óra negyedet üt.) De én 
nem értem, hogy azok a levelek! . . . Nézzük 
csak még egyszer. (Keresgélni kezd. végre egy 
nagy virágcserépben talál két levelet. Diadal-

Az ilyen hibák, szülői félrevezetések a sze
mélyes látogatás áltál mind könnyen orvosolhatók 
volnának. Amiből az‘án a szülőnek öröme, a 
gyermeknek erkölcsi haszna, a tanító nehéz mun
kájának pedig könnyebbsége volna.

Igen jó és követendő szokást kezdték meg 
nehány évvel ezelőtt Budapesten a család és az 
iskola közötti kapocs szorosabbá tételére. Bizonyos 
időközökben a pesti iskolák tantestületei közös 
értekezletre hívják meg a szülőket, amelyeken a 
nevelés-tanitás körébe vágó dolgokról vitatkoznak. 
A szülők és tanítók kölcsönösen informálják az 
érdekelt szülőket gyermekeik otthoni és iskolai 
körülményeiről. Meglehetősen uj az intézmény 
de hatása csak áldosos lehet minden tekintetben.

A család és az iskola közötti viszony ápo
lására valók még az iskolai ünnepélyek és az év
záró vizsgálatok is. Ha máskor nem, legalább 
akkor nyer a szülő betekintést gyermeke és az 
iskolai nevelés szövevényes mikéntjébe.

A családi nevelés ferdeségei megszüntethe- 
tők a tanító példás, korrekt élete és köteles
ségeinek lelkiismeretés teljesítése által.

A gyermek a legtöbb esetben tulajdon édes 
apját vagy anyját tartja erényeivel és hibáival 
együtt azon eszményi alaknak, akit élete folyamán 
át követni akar. Ez természetes és igaz. De éppen 
olyan igaz az is, hogy a második ideál, kire a 
gyermek — legalább egy ideig — szemeit függeszti 
a tanító is. Mi következik már most ebből? Az, 
hogy a tanító mintegy lükre legyen mindazon 
jó tulajdonságoknak, nemes erényeknek, melyeket 
tanítványai szivébe csepegtetni akar. Tanítása és : 
élete a legrosszabb harmóniában legyen nemcsak | 
az iskolában, hanem azonkívül is. A szép elveket 
az erkölcsi jó oktatásokat, melyeket tanítványai i 
lelkében mintegy raegrögziteni akar, első sorban j 
önmagán és családján követendő minta gyanánt 
mulassa be. Mert nem a tanítás a fő, mondja az 
apostol, hanem a cselekedet. Ami füleinkhez jut, 
mondja egy híres férfiú, az kevesebb hatást tesz. | 
mint ami szemeink elé tárul. A keresztény tanítók 
eszményképe, Jézusról mondja sz. Lukács, hogy: 
♦cselekedni és tanítani kezdett.* Bemutatta tehát 
előbb a jó példát és csak azután tanított.

Ezeket az elveket kell tehát a kath. tanító
nak szomelőtt tartania, ha nemcsak tanítani, de 
nevelni és családi nevetési hibákat, ferdeségeket 
gyógyítani akar. Különben kárba veszett fáradság 
az egész munkája, mert hasonlít ahhoz a közmon
dásbeli jiaphoz, aki híveinek vizet prédikált, maga

másán előveszi.) Hogy eldugta őket a levélhordó... j 
Lássuk csak! (Az egyikre.) Ez itt a nagyságos ur ! 
írása. Ráismerek. (Olvas:) Gödrös Bálint kertész
nek, Puszta Halom. (Fölbontja és tovább olvas):

Értesítem, hogy a villát eladtam Erős Frigyes 
urnák és részemről semmi sem állja útját annak, 
hogy birtokba vegye. Adjon át neki minden kul
csot és minden egyebeket. Most már ő az uj 
gazda.

Isten áldja meg.
Bombay.

(Kissé lörülgeti a szemét.) isten áldja meg 
urfi! Isten áldja meg Nagyságos ur! Kissé szárazon 
búcsúzik el tőlem. Bizonyosan fájt a szive neki 
is, mikor irta. Szegény! De sokat rákiabáltam, 
mikor a virágágyaimat összetaposgatta! . . . Most 
hát . . . mehet neki egv uj életnek ő is! . . . 
Isten áldja meg. (Kis szünetet tart és zsebkendő
jével a szemeit törülgeti.)

Dobos: Hau! Hau!
Gödrös: Jól van no! Tudom, hogy azért te 

is sajnálod egy kicsikéi a régi gazdánkat. De 
lássuk most ezt a másik levelet. (Fölbontja és 
olvas):

Kedves Kertész bácsi!
Drága jó apuskám meghallgatott. Addig ri- 

mánkodtam neki, amig meg nem vette azt a szép 
kis villát. Egy ideig húzódozott tőle. Azt mondta,

meg bort ivott. Hirdetem, tanítom az egyszerű
séget, a szerénységet ? Ne legyek akkor magam 
sem, mint dróton rángatózó gigerli, divathős. Ne 
kérkedjem képzelt vagy valóban létező jó tulaj
donságaimmal. Tanítom, szoktatom s nevelem 
tanítványaimat józanságra, humánus érzület-, fe
lebarát szeretet-, békésélet-, munkás életre, eré
nyes életre és az elöljárók iránti tiszteletre? Vi
gyázzak hát jól magainra, nehogy jó magam hadi
lábon legyek az elsorolt jó tulajdonságok vala
melyikével! Mert éles a gyermeki szem és észre
vesz sok mindent, amire nem is gondolunk. A 
megfigyelt dolgokból következtet, alkot Ítéletet é» 
ha az ítélet nem kedvező a tanítóra nézve, akkor 
a tanitás. a liirdeteLt erkölcsi jó elveszti hiteles
ségét, ethikai értékét. Avagy mily viszás dolog 
az, amidőn a tanító hivatásához képest óva inti 
tanítványait a korcsmázáslól, a pálinka és szeszes 
italok élvezetétől ő maga pedig tanítványai szeme 
láttára jár korcsmába, iszik derüre-borura min
dent sőt még az iskolába is hozat némelyik tu
lajdon tanítványaival italt, avagy virágos kedvben, 
spitzesen megy előadására! Lehet-e hitele ilyen 
körülmények mellett a tanításnak ?!

Humánus érzésre, béke szeretet és vallásos 
érzületre nevelem tanítványaimat ? Legyek akkor 
első sorban én emberies érzéssel alárendeltjeim
mel és a szegényekkel szemben. A kicsiből is 
szívesen adjak miudazoknak, akik segítségért hoz
zám fordulnak. Hogy pedig békeszeretetem és 
vallásos érzületem is nyilváuvaló legyen, ne le
gyek házsártos, pörlekedő, megférhetlen termé
szetű. A templomba ne szórakozni, hanem imád
kozni járjak. Mily szomorú és jámbor hivökre 
nézve botránkoztató hatással van az, amidőn né
melyek emberi fülfuvalkodottságból a világért tér
det nem hajtanának a templomban, mert hát az 
bigott szokás, hanem a helyett társalognak és a 
szép nemet vagy a kórust vizsgálgatják.

Bánjék a tanító a tanítványaival szeretettel. 
Érdeklődjék ügyeik iránt, legyen hozzájuk bizal
mas, hogy igy a szivükhöz férve lassan, lépésrői- 
lépésre haladva mintegy észrevétlenül gyógyít
hassa ki őket a szülői házban nyert ferde szoká
sokból. Legyen gondja a tanítónak arra, hogy ta
nítványai tisztán és idejében jelenjenek meg na
ponkint az iskolában. Ezt pedig eléri az állal, ha 
ő is pontos a tanitás megkezdésében és az isko
lában szigorúan megköveteli a rendet és a tiszta
ságot

A családi nevelés ferdeségei megszüntethetek

hogy nagyon el van hanyagolva. De én azt mond
tam neki, hogy nekem nagyon tetszik és hogy én 
nagyon boldog leszek majd azon a szép helyen. 
Hál megvette! És én máris olyan boldog vagyok! 
Holnap, vagy holnapután kijövök, hogy összeírjuk 
kedves kertész bácsi, mi mindenféle palántákra, 
virágmagvakra, csemetékre lesz szükségünk. Mert 
hát már itt a tavasz, az uj élet! Aztán meg majd 
beszélgetünk a japánkertiinüvészetről is . . . Ahogy 
azt maga nekem olyan szépen elmagyarázta. Mert 
én azt — mint uj asszony! — meg akarom va
lósítani. Puszta Halomra egy kis földi paradicsomot 
varázsolni. Holnap, vagy holnapután tehát látjuk 
egymást.

Jaj de boldog vagyok!
Erős Malcsi.

Tisztelem a kutyát is, a Dobost! El ne fe
lejtse neki megmondani!

Hallottad, öreg kenyeres pajtás, tiszteltet az 
uj gazdád!

Dobos: Hau! Hau!
Gödrös: (utánozza) Hau! Hau! . . . Bizony 

hau, hau! Új gazdánk lesz! Egy kedves, aranyos 
szép tündérlány! És uj életet kezdünk majd mink 
is! S megcsináljuk majd a japán hortikulturát. ■ 
Hau! Hau! Hau! (Felemeli Dobos első lábát, a 
vállaira teszi és úgy kezd vele táncba fordulni. 
Együtt ugatnak. Hau! Hau! Hau!)
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még az iskolai oktatásban a nevelői mozzanatoknak 
kidomboritása, s az erkölcsi igazságoknak és el
veknek az életben előforduló esetekre való appli
kálása által.

Tanításunknak alfája és ómegája mindig az 
Isten és az ő dicsősége legyen, mert ebben benne 
van minden képzelhető földi jó, boldogság, erény, 
hazaliság, honszerelem. Isten kedvéért szeretem 
hazámat, felebarátomat, ellenségemet. Isten kedvé
ért kerülöm a bűnt, vagyok jó, erényes, áldozat
kész hazám és embertársam iránt. A hittani ma
gyarázatok, a bibliából, a történet, természettu
dományok és az olvasókönyvből merített és tanult 
adutok alapján láttatom be tanítványaimmal al- ( 
kalmas ráutalás által a helytelen családi nevelés 
okozta ferdeségek tarthatatlanságát. Ha pedig egy- 
egy gyakran előforduló esetre hívom föl tanít
ványaim figyelmét s pár szóval kiemelem annak 
ferdeségél, az applikáció maradandóan vésődik be 
a gyermek leikébe. Azt tartom, hogy a társada
lom azért közömbös igen sokszor az isteni, egy
házi, társadalmi és a hazafias dolgok iránt, mert 
az iskolában nem hangoztatták eléggé az ilyen 
nem bánomság káros következményeit a gyér- I 
mekek előtt és ami a fő dolog az itt-ott felme- ! 
rülL sajnálatos esetekre nein alkalmazták azt az 
erkölcsi igazságot, amelyet elméletben egyik-másik 
tanításból levontak. Mert mindenki, aki csak egy 
kicsit ért a nevelés-tanításhoz, tudja, hogy jobban, 
tartósabban vésődik be lelkűnkbe az a dolog, a 
melyről nemcsak hallottunk, hanem amelyet lát
tunk is.

Végre megszüntethetek a családi nevelés 
ferdeségei magának a családnak a nevelése által.

Azt fogja kérdezni valaki, hát ez miféle 
nyakatokért mondás akar lenni ? ! Türelem mind
járt megmondom.

Az ifjúság általában abban a korban marad 
ki az iskolából, mikor a test indulatai hevesebben 
kezdik ostromolni az akaratot. Míg az indulatok, 
a vágyak és a szenvedélyek aludtak addig a gyer
mek, az ifjú szülői és iskolai fegyelem alatt állott, 
mikor pedig ezek mindenoldalról ostromolni kez
dik az ellenállásban még nem nagy szívósságra 
.szokott akaratot, akkor a szülő azt mondja: elég 
nagy már, vigyázzon magára és szabad tetszésére 
hagyja, az iskolának pedig megszűnt fölötte az 
őrködési joga. A fiatalság igy vezető kéz és őr
ködő szem hiányában teljes erejéből ráadja magát 
az élvezetek hajhászásának. Nem talal nemesebb 
foglalkozást, unalmában csoportokba verődik az 
ilyen fiatalság vasár- és ünnepnapokon és egész 
délutánokon át, este sőt féléjjeleken át vagy 
korcsmázik vagy pedig az utcán ődüng. Ha az 
ikolában jók is voltak az ifjak, abban a korban, 
mely a tanköteleskortól a házasságig terjed, köny- 
nyeu elromolhatnak Hány, a legszebb reményekre 
jogosító ifjú züllik el éppen ebben a korban V Ha 
az ilyen léha, züllött erkölcsű ifjú házasságra lép 
is, boldog és boldogítani tudó megelégedett férj 
ritkán válik belőle. Ezekre értettem én azt, hogy 
nevelni kell a családot vagyis inkább a család
nak valót. Kérdés: hogyan? Nagyon egyszerűen. 
Nem mondok újat s azért röviden végzek vele. 
Az egyház már régóta teszi, az államhatalom pe
dig látva az erkölcsi pusztulást, amelynek az isko
lából kikerült ifjúság elébe néz, újabban biztatja, 
lelkesíti a tanítókat, hogy gyűjtsék össze az ifjú
ságot egyesületekbe s velük hasznosan töltessék 
el azon időt, amelyet különben haszontalan kó
borlásra vagy testet-lelket rontó élvezetek hajhá- 
szására fordítanának. Alakítsunk tehát mi is ilye
neket a hely és a körülmények szerint s ezekben 
vértezzük fül az ifjúságot arra a küzdelemre 
amely!yel mag keik küzdenie az életben,

Azonban sokkal könnyebb.a szól kimondani 
mint a mondottakat a- közjó érdekében végrehaj
tani, Nagyon könnyű minálunk egyesületeket ala
kítani, mert a közönség minden újdonság után 
kapva kap. Azonban a megalakított egyesületei

helyesen vezetni, a tagok között az összetartást 
és az ügy iránt lelkesedést főn tartani, ahhoz már 
egy kis élelbölcsesség és tapintat kell. Az ifjúság 
megérti az összetartásban rejlő nagy erkölcsi erőt, 
de kitartás mindamellett nincs meg benne. Már 
pedig, ha nincs egy egyesületben a közjó érdeké
ben való ernyedellen kitartás, akkor az egyesület j 
nem éri el kijelölt célját. Ks éppen ezen oknál 
fogva a mondó vagyok, hogy a folsőbbségnek utal, 
módot kellene találnia arra nézve, hogy az egye- 
sületbe való belépés az iskolából kilépett ifjúságra j 
nézve kötelező legyen. Kissé furcsán hangzik ez, 
és talán nem is fér össze az egyéni szabadsággal, 
de az is furcsa és nem fér össze a személy és 
vagyonbiztonsággal, amidőn az ődüngő fiatalság 
csoportokba verődve, folheccelődve bejárja az ut
cát és éjjeli lárma és ablakbeverésekkel a békés 
polgárságnak békéjét zavarja és anyagi kárt okoz.

Saját tapasztalatomból állíthatom, hogy az 
ifjúsági egyesület a tagok lanyha pártolása miatt 
távolról sem éri el azt a célt, amelyet a ráfor- j 
ditolt idő és a vezetők lelkesedése folytán tőle j 
mindenki méltán elvár. A plébánosommal ünnep- j 
és vasárnapjaink délutánjait föláldoztuk az ifjú- j 
sági egyesületnek, de az erkölcsi haszon nagyon j 
sovány volt. Megfigyeltem másutt is az enemü 
vállalkozást, de mert a belépés kinek-kinek tet
szésére van bízva, az eredmény mindenütt csak vala- i 
mivel több a semminél és csak hatalmas nyűg az j 
iskolai leendőkkel amúgy is megterhelt tanítóságra j 
nézve éppen akkor, amikor alkalma volna kissé i 
megpihenni.

Véleményem tehát az ifjúsági egyesületekre , 
nézve az, hogy I. azok felállítása és az azokba ; 
való belépés az iskolából kilépő ifjúságra nézve, ' 
kötelező legyen; 2. hogy az ifjúsági egyesületek I 
okos és tervszerű vezetésére a vezetőket alapú- ' 
san ki kell tanítani, tapasztalt és szakavatott ' 
paedagógusok által ügyes vezérkönyvet és prak
tikus programot kell összeállítani. Iv/.ek nélkül az 
egész egy kártyavár, amely minden pillanatban | 
összedőlhetnek.

Egy másik igen kedvező és alkalmas mód a 
család nevelésére s igy a családi ferdeségek meg- j 
szüntetésére a nemrég alakított kalh. népszövetség, ' 
Ez miként programmja is mondja: kullur intéz- j 
inény a kalholikusség minden oldalú kitanitására j 
és nevelésére.

Azok tehát, akik állásuknál fogva hivatottak i 
u nép tanítására, itt érvényesítsék az ő elméleti i 
és gyakorlati tudásukat s hiszem, hogy munkájuk 
álgásos lesz annál is inkább, meri előadásaikat 
olyan közönség előtt tartják majd meg, a mely 
közönség koránál fogva is érettebb és saját javán 
vagy korán tanulta meg az élet nagy iskolájában, 
hogy csak az egyszerű, szerény igényekkel bíró 
munkás és példás erkölcsű élet képes az egyént 
és a társadalmat megelégedetté és boldoggá tenni.

Azt tartom, hogy ezen értekezés felolvasása 
sem maradna hatástalanul egy népszövetségi gyű
lésen és nem egy kalh. szülőnek nyitná föl szemeit 
hogy gyermekeivel miként bánjék, ha örömet és 
hálál vár tőlük, mert sajnos de való tény, hogy 
igen sok ma az olyan szülő, amelyik keveset ért 
a gyermeknevelés művészetéhez.

Ezekben bátor voltam a tételre vonatkozó 
nézeteimet előadni s megjutalmazva érzem magam, 
ha csak némileg is sikerüli kedves karlársaim 
v á rak ozásán ak m egfelel n i.

K Ü L Ö N F É L É K .
Személyi hírek. Marlinovich János az 

ipolysúgi kir. törvényszék elnöke e hó 7-én vá
rosunkba érkezett a kir. járásbíróság ügykezelé
sének rendes évi megvizsgálása céljából. — Schelle 
Róbert főbányalanácsos és Bcncze Gergely fő- 
erdőlanácsos, főiskolai tanárok a múlt héten 
Londonból, ahol az egyelőmön vegyészeti kong
resszuson vettek részi, hazaérkeztek. — F r tJ lu -

vioini György őrgróf, városunk országgyűlési 
képviselője a múlt héten három hétre külföldbe
utazott.

— Eljegyzés. A m. kir. központi erdészeti kí
sérleti állomásnál alkalmazott Bankó István m. kir. 
erdőaltiszt pünkösd vasárnapján eljegyezteFokorny 
Antal in. kir. bányaaltiszt leányát Mariskát.

— Uj doktor. Storch Ernő Vince, néhai 
Storch János mérnök, m. kir. dohánygyáui igaz
gató fia, Selmecbánya vároB szülöttje, ki a hely
beli ág. hitv. ev. líceumban végezte középiskoláit, a 
múlt héten szombaton a jogtudományok doktorává 
avattatott a budapesti királyi magyar tudomány 
egyelem központi dísztermében.

— Évzáró vizsgák. A helybeli izr. népis
kolában megtartandó évzáró vizsgák sorrendje a 
következő: E hó 20-án vasárnap d. e. 9—1»2 óráig 
az 1. és II.; 21-én hétfőn d. e. 9—12 óráig a HL 
és IV. osztályban. A tanügy barátijait szívesen 
látja az iskolaszék.

— Az óvár renoválása. Múlt évben meg
kezdődtek már az óvár renoválási munkálatai 
A i g n e r  Sándor jeles műépítész tervei szerint. A 
munkálatokat ez évben folytatni fogják s a-munka 
megkezdése céljából a múlt csütörtökön maga 
Aigner Sándor érkezett ide, aki utasításokat 
adott a munkálatok végzésére.

— A lövöldéről. A polgári lövöldén e hó 
elején megkezdődött a lövészet s mint értesülünk 
ez évben a tagok nagyobb kedvvel űzik e férfias 
sportot, mert mig a múlt években csak 3—4 tag 
vett részt a lövészetben, az idén rendesen heten 
nyolcán vesznek tevékeny részt minden vasár
nap délután a lövészetben.

Erdészeti ösztöndíjak. Az Országos 
Erdészeti Egyesület a Hedő Albert alapítványból 
két tiOO koronás ösztöndíjra irt ki pályázatot. Az 
erdészeti főiskolát hallgató, vagy odakészülő ifjak 
pályázhatnak, kiknek atyja erdőtiszt és legalább 
öt év óta egyosüloti tag. Pályázati kérvények 
augusztus 20-ig az egyesülethez (Budapest, V., 
Alkotmány-utca 6.) inlézcndők.

Honvédtisztek tanulmányútja. Ma 
délben a székesfehérvári Y. honvédkerületi tiszti 
iskola tizenhat lisztje érkezik városunkba. A 
ttsztek tanulmányúton vannak s nálunk két 
napot fognak eltölteni.

— Olcsóbb közlekedés Vihnyére. Csányi 
Olló föszáinvevö, Vihnye-fürdő ezidei gondnoka, 
hogy a selinecbányaiaknak a Vihnyére való ki
utazást megkönnyítse, a szőnásfalusi fuvarosok
kal megegyezett, hogy amikor Vihnyéről Selmec
bányára jönnek visszamenőt féláron szállítsák a 
Selmecbányáról Vihnyére utazókat. A közönséget 
arról, hogy szénásfalusi kocsi áll rendelkezésre a 
rendőrkapilányi hivatal kapuján levő hirdetési 
tábla fogja tájékoztatni.

— Betörő szövetkezet kózrekerltése A 
városban, do különösen Felsőrónán és Hegybá
nyán már hosszabb idő óta eddig ismeretlen tet
tesek számos kisebb nagyobb betöréses lopási 
követlek el. Legutóbb Stubnva János, felsőrónai 
lakos padlását törték fel. honnan nagyobb muny- 
nyiségü szalonnát és füstölt húst loptak. Folyó 
hó 7-én sikerült Lindmayer János. h. rendőralka- 
pitánynak a tettest Nouschl József 21 éves, fog- 
lalkozásnélküli legény, személyében, kózrekeriteni. 
A lopott szalonna Neuschl József gazdájának, 
Z.achej János kertjében egy kalarábés palánták
kal kiültetett területen elásva találtatott úgy, 
hogy azon gödör, melyben a szalonna egy bá
nyász kabáLba becsavarva volt, szintén palánták
kal lett kiültetve. Ezen nyomán, a cRóza-nálló- 
ban türlént több rendbéli betörés* lopás fcftesei 
is kiderítve leltek, kiknek egyik társa itt is 
Nouschl József volt. A további Mfwioz&s folya
matban van, de már az eddigi eredményből is 
remélhető, hogy városunk és vidéke egy veszé
lyes betörő szövetkezettől szabadulni fog.
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— Az Országos Középiskolai Tanáregye
sület közgyűlésére a helybeli Tanári K r a k<> 
vetkező jelentkezési ivet küldötte szét, mely egy- 
a részletes programinot is magában foglalja: 

Jelentkezési iv.
Tájékoztató: Az elszállásolásról és a suimerliányai 

étkezésekről (5.. G , 8.. 12 . 13.. 1Ü . 18.. 21.. 27. p. Rauchbaer 
József dr. k. k főgimnázium i, a kirándulásokról s az ezekkel 
kapcsólatos étkezésekről (7.. 9 . 13., 14, 17. 19., 20.. 22 
23., 24 , 25, 26. p.) Kir/íly Ernő ág. h. ev. lieeurni főgitn- 
iiáziumi igazgató ur ad bővebb felvilágosítást. Az étkező 
helyekre és a kocsikba való beosztást a Selmecbányái ren
dezőség eszközli, de a jelentkezés a budapesti központnál 
történik, mely a Selmecbányái rendezőséggel állandó össze
köttetésben áll. A kirándulások indulóhelye a városház 
előtti tér. - A nem kívánt keresztülhúzandó.

1. A jelentkező neve és mely iskolánál tanár V
2 Egyedül érkezik-e? Ha nem egyedül, névszerint 

kikkel?
3. Riván-e kedvezményes yasuti jegyet? Igen vagy

nem’
4. Mikor érkezik Selmecbányára? Július 

d. e. 10 43 délbpn 1.49, este 7.15. éjjel 10.25.
5. A Hungária szállóban vagy magán házban kiván-p 

megszállni? A szállóban csak kevés hely van, de Sslmec 
hánya lakosai szívesen látják a közgyűlés lapjait.)

Ju llus 2-án pénteken.
6. Délben 1.49-kor érkezik az. egyesületi elnökség. 

Elszállásolás. Ebédelni lehet a gyorsvonaton is Zólyom és 
Garam-Berzence között 2 koronáért. A jélentkező a vonaton 
vagy Selmecbányán kiván-e ebédelni?Igen vagy nem? (El
kezd helyek: Ács, Bogya, Gál, Hungária. Vigadó..»

7 Délután 4-kor miben kivan részt venni? Bánya- 
járásban, központi kohónak, főiskolai gyűjteményeknek, 
városi múzeumnak megtekintésében?

8. Este 8-kor az ismerkedési estélyen a városi vigu- i 
dóban részt vesz-e. (Étkezés étlap szerint.) Igen v. nem?

Ju llus 3-án szombaton.
9. Reg gél 7— 9-ig miben vesz részt ? Főiskolai gyűj

teményeknek, városi múzeumnak, óvárosi ásatásoknak meg
tekintésében, sétán a kálváriára, az. Újvárhoz?

10. \9-kor egyesületi választmányi gyűlés a főiskola 
bányászati palotájában.

11. '..,10-kor egyesületi közgyűlés a főiskola bányá
szati palotája XIII. sz. termében (II. emelet.)

12. Déli 1-kor részt vesz-e a városi vigadóban tar
tandó hivatalos obéden (4K négy tál étel, keltőnek egy 
üveg bor és szántói viz. Az aláírás kötelező)? Igen v. nem?

13. Délután 4-kor a) kirándulás a Vöröskut Eötvös
ü l -  Rónára (2 óra gyaloglás 200 méter emelkedés.) Részi 
ypsz-o a Rónán éllap szerint rendezendő vacsorán? Igen 
v. nem?

b Részt vesz-e a bányajárásban? Igen v. nem. Este 
8-kor kiván-e vendéglőben étlap szerint vacsoráim? Igen 
v. nem?

Jullus 4-én vasárnapon.
14. Reggel 7 - 9-ig miben vesz. részt? Főiskolai gyűj

teményeknek, városi múzeumnak, óvárosi ásatásoknak meg
tekintésében, sétán a kálváriára, az Újvárhoz.!

15. 9-kor az egyesületi közgyűlés folytatása a fő
iskola bányászati palotája XIII. sz. termében (II. emelet.)

16. Déli 1-kor kiván-e vendéglőben étlap szerint 
ebédelni? Étkezőhelyek mint a 6. p. alatt.

17. Délután 4-kor melyik kiránduláson kivan részt
venni?

oda és vissza összesen négy óra gyaloglás 200 
méteres emelkedés és 250 méteres ereszkedéssel a belsö- 
hodrusi-tóhoz. Uzsonnát mindenki maga visz.

bi oda és vissza összesen három óra gyaloglás Kisih
lyére, hol a főiskola erdővédjénél tej, vaj, ital kapható.

Este 8-kor kiván-e vendéglőben étlap szerint vacso
ráim? Igen v nem? Étkezőhelyek mint a 6. p. alatt.

Julius 5-ón, hétfőn.
19. Reggel 7-kor indulás a Seitnytíra. 1011 m. magas; 

gyaloglás oda 3 óra közben pihenés a Gretzer forrásnál. 
Visszaindulás délután 4-kor Szélaknának; gyaloglás 8' „ óra 
közben pihenés Weisz vendéglőjében. Lehel az utat rész 
ben kocsin is megtenni. Részt vesz-e a szilnyai erdővédnél 
rendezendő ebéden (pörkölt és tészta ital nélkül 1.20 K: 
az aláírás kötelező.) Igen v. nem?

20. A Szitnya kiránduláshoz kiván-e kocsit a Hnrsó- 
falvi-tóig (reggel oda és esle vissza ára négy személynek 
14 K.)? Igen v. nem? A tótól a csúcsra IV, óra gyaloglás 
kénpelmos szerpentinen.

21. Este 8-kor kivan e vendéglőben étlap szerint 
vacsoráim ? Igen v. nem? Klkezőlielyek mint a G. p. alatt.

22. Ha a szitnyai kirándulásban nem vesz. részt, kiván-e 
jul. 5-én kocsin Vibnyére menni ? (ára egész, napra négy 
személynek 12 K,' Igen v. nem-

Julius 6 -an, kedden.
23. R e g g e l  t í - k o r  indulás Vibnyére. Gyaloglás oda 

az utón í óra. délután 4-kor vissza az országúton 3 óra 
Akik kocsin vesznek részi, délután 1.31-kor indulhatnak 
Szénásfalu-Vilinyepeszorény állomásról Budapestre, hova 
éjjel 9.15 v. 1085-kor érkeznek ;vagy Halvan irányában 
ind. délután 2 33. érk, Budapestre 9.15A Megliálni Viliimül 
nem lehet. Kiván-c* részt venni a 12 órai ebéden Vihnyén? 
ár» 1 i.O K ital nélkül; az aláírás kötelező, igen nem

24. Kiván-e kocsit Vibnyére és vissza? indulás reg
gel 7-kor, ára egész napra négy személynek 12 K, igen 
vagy nem ?

25. Kiván-e kocsit Vihnyéra és onnan Szénásfalu- 
Vibiiye-peszerényre, ára négy személynek 14 K igen 
vagy nem ?

2G. Kiván-e résztenni i II órai ebéden Vihnyén? 
ára 1‘60 K ital nélkül: az aláírás kötelező igen v. nem?

27. Este 8-kor kiván-e vendéglőben étlap szerint 
vacsoráim ? Igen v. nem ? Klkezőlielyek mint a 6. p. alatt.

A rendező bizottság szálláscsináló tagjai a 
napokban írják össze a szállásokat; ez uion is 
kérjük városunk I polgárait, hogy a vendégek 
számára szívesen ajánlják fel szállásaikat, hogy a 
rendezőség ez a legnehezebb munkája is sikeres j 
lég yen. A siker titka. Sok vállalkozás már ma
gában hordja a  siker magvál s ha az illető vál
lalkozás tényleg célszerű és haszn - úgy a :kéri 
csak általános rokons/env és ni. -yetlés ki éri. 
Ilyen vállalkozás a Oyermckvédö i g a  állal most. j 
rendezeti tárgy sorsjáték is. mely a kö
rében a legélénkebb pártolásra lalái. De a Liga. 
melynek alapjait a lárgysorsjálék tiszta jövedelme 
hivatva van gyarapítani áldásos működéssel mél
tán reá is szolgált, hogy a közönség ezen vállal 
kozásában is támogassa, azonfelül pedig a jálék- 
tervezet is oly leleményesen egyúttal reálisán van 
összeállítva, hogy a sorsjegyek vevői a játéknál 
feltétlenül megtalálják számításukat és vollaképcn j 
milsem kockáztatnak. A tervezel szerint ugyanis j 
a Liga sorsjegyek mindegyike kivétel nélkül nyer 
és a legkisebb nyeremény arany vagy ezüsttárgy, i  
Van azonleliil egy 20000 koronás értékű főnye
remény dl) darabból álló pazar kiállítású asztal- 
készlet aranyból, mely a Kossuth Lajos-utca i 
egyik kirakatában hetek óla általános bámulat 
tárgya, továbbá több nagyobb nyeremény 4000. 
3000. 2000, 1500. 1000 korona stb. érlékben. Most, 
hogy ezen sorsjegyek huzási ideje július t-je kö
zeledik a sorsjegy irodát (Budapest* Kerenciek-tere
4.) valósággal elárasztják a megrendelésekkel s 
azonfelül a fővárosi és vidéki tőzsdékben, ahol 
ezen sorsjegyek ugyancsak kaphatók szintén élénk 
kereslet mutatkozik ezen sorsjegyek iráni, úgy 
hogy biztos remény van. miszérinl a húzás nap
jáig a kibocsájtotl 400000 sorsjegy mind elkel, 
ami igazán páratlan eredmény volna. Aki tehát, 
egy humánus intézményt minden kockázat nélkül 
támogatni óhajt, az vegyen ezekből a sorsjegyekből.

- Nátha és köhögés gyötrik isméi uz emberiséget.
A természet azonban nem hagyott lehetetlenül bennünket 
•s többféle gyógyszert adott ezen betegségek ellen, melyek 
között a leghatásosabb és leggyorsabban segít a «Sirolin- 
Roche». Ezen kellemes iy.il, teljesen méreg mentes szer meg- 
szünteti a náthát és köhögést, sut sulyusal>h termés zelii 
tüdő bajt is a legrövidebb időn belül. emeli az étvágyat és 
indirekt utón a testsúlyt s ott; hol a betegségnél láz mu
tatkozik. az ezen szer rendszeres használata mellett, szintén 
elmúlik. Ennélfogva a *Sirolin-Roche* különösen a jelen : 
időszakban egy családnál se hiányozzék, hogy a kezdetleges 
tüdöhurutnál is használva annak továbbterjedését meg
szüntesse. Ezen szer kapható minden gyógyszertárban.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szeik. j

Mélyen tisztelt szerkesztő ur!
Miután becses lapja a ‘Selmecbányái llir- , 

adó»-nak f. évi junius 6-iki 23. számában «Saj- 
nalatos csel, cim alatt a különfélék rovatában

megjelent tudósítás személyemmel foglalkozó ré 
szónok Az ifjúsági köri elnök azonban kijelen
tene, hogy ő belátja, hogy a rendőrség teljesen 
helyesen 'járt el s máskép nem is lehetett eljárni, 
kitétele nem csak a város közönsége, hanem a 
főiskolai hallgatók körében is félreértésre adott 
alkalmat kérném az igen tisztelt Szerkesztő urai 
szíveskedjék az alábbi magyarázó soraimnak be
cses lapjának legközelebbi számában helyt adni.

Mindenekelőtt a legridegebb tárgyilagosság 
kedvéért megjegyzem, mis érint nem a Főkapi
tány ur rendelte el, hogy csakis kocsin szállítsák 
el a közbotrány elkerülése végeit Horváthol, ha
mun még mielőtt a Főkapitány ur a rendőrségen 
megjelent volna már gondoskodás történt főisko
lai hallgatók részéről arra nézve, hogy Horváth 
kocsin szállíttassak lakására. Másfelől pedig azt 
som a Főkapitány ur hagyta meg, hogy azonnal 
orvost hívjanak hozzá csillapító szer adása vé
gett. hanem arról alulírott gondoskodott a Fő
kapitány ur ilynemű figyelmeztetése nélkül és 
arról, hogy orvos !iivallatott csillapilószer be
adása végett éppen alulírottól szerzett a Főka
pitány ur tudomást.

Ami már mostan a rendőrség eljárásának 
részemről való helyeslését illeti, igaz ugyan, hogy 
a rendőrségnek eljárását helyeseltem, annyiban, 
amennyiben, hogyha egy ittas főiskolai hallgatót 
lalál a rendőrség az utcán és annak lakását 
megállapítani nem tudja, a rendőrségre bekíséri 
és az ügyeletes szobájában lefekteti, hogy magát 
kialudja; mert hiszen ezt meglenni a rendőrség
nek uem csupán joga, hanem kötelessége.

Ez ellen nem volt és nem is lesz soha se 
nekem se egyikfkoliegámnak som kifogása amint
hogy Horváth esetében sem volt, hanem igenis 
kifogásolta az egész ifjúság és kifogásoltam én is 
azt a brutalitást, amolylyel Horváth bekísérte* 
Lése állítólag megtörtént. Ezen brutalitás ellen a 
rendőrségen megjelenve azonnal tiltakoztam s ki
jelentenem, a szemtanuktól írásbeli nyilatkoza
tot fogok kérni és annak alapján haladéktalanul 
kérni fogom a 13. számú rendőr, valamint segít
ségére sietett társa ellen a fegyelmi vizsgálat 
megindítását, loháL egyáltalában nem áll az, hogy 
én kijelentettem, hogy a rendőrség teljesen he
lyesen járt el és máskép nem is lehelell eljárnia 
abban az esetben, ha a Horváthol bekísérő rendőr 
részéről a legkisebb durvaság is történt légyen.

Ennyit kívántam a fent idézett cikkre még
ni egjegy ezni. Kiváló tisztelettel

Pető János 
elnök.

N a t r o i  a l k a l M t  i t n é r o k u a i .  -  N é M l ű i t i e t e t l e i  r ö v i d  b a s u á n i  m á i t .
F ertőtlenítő  hatósAg&ltal megvIzsRálva.

luiikUlörhetetlen
r a m .

A lo#al» tisztán tartásaiul,' fourviz nem elegendő 
Eltárol itten a foglius kiírni alcuntlamil képződő által 
mag An,va# csakis :n neduí ni lúd tisztítással egyesitec 
agy felélesztő és ant.-/|-- ki-> hatással bno fog-Créin 
mel elérhető. A „ K A L O D O N T "  használata a; 
i'sszos kultúrál lomok hun i leghatásosabbnak he-

bíznuyult.

F o u l á r d  s e l y e m  L iS . , h£ 1Í ,Í:
Ikum. Franku es már megvámolva házhoz szállóvá. 

Gazdag iiiinlnválaszték postafordultával H e n n e b e r g
selyem gyára Zürich.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvoe által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ Hoo/i e“ eredek esomoonláH

P- H«ffmann»La Rorha A Co. Basel (Mjt|

„Roehe"
Kopható orral rendeletre a gyógyszertArak- 

ban — Ara Ovegenklnt 4.— Iturima
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D L I T Z - P Ö f t H

E(/y eredeti doboz ára 2 K,
VidékiTgyógyszerlárakban kérjük Moll készítményeit.

M O L L - F E L E  |

F4adös°«SKaipltó BeflorísBlís,
elismert, régi jó hirnovü háziszor s z a g g a t á s  
és hilléstUI származó mindennemű botegségok 

ellen.
Eredeti üveg ára K 2‘—

Kapható minden gyógyszertárban ét drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
cs. és kir. udv. szállító, Bécs, I. Tnchlauben 9

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1909. évi hó junius 1-tól, 1909. junius hó 12-ig. 

Születés.
Suhajda Lajos, Schultz Emma leány Selmecbánya 
Vlaszák Flórian, Fahan Katalin liu »
Cfeerny József, Ilachcr Mária h. szül. leány *
Schnóbal József, Hohib Jozefa leány Felsőróna 

Halálozás.
Donoval Mária, 5 éves, tüdőgümőkór Selmecbánya 
Cserny Józsefné 38 éves szül. u. e>vérzés »
Matula Anlalné, 34 éves, tüdó'gümőkor » 
Hlavacsek Klotild, 2 hónapos, görcsük Hodrusbánya
7692 sz. , ,M. kir. honvédelmi Miniszter, eln.

Körrendelet.
Selmee- és Bélabánya sz. kir. város közönségének

A közös hadügyminiszter urnák velem egyet
értőig kiadott rendelete szerint a közös hadsereg 
tényleges állományú legénységének jelentékeny 
részét a csapatok a folyó évben is a gabona és 
takarmány munkálata inak, a szüret és kuko- 
ricatörés, továbbá a selyemhernyótenyésztés kü
lönleges munkálatainak idejére három hétre 
fognak szabadságolni. A szabadságolás idejét a 
területi hadtest parancsnokságok, a közös hadügy
miniszter ur által kiadott rendelet értelmében az 
aratást nagymértékben befolyásoló éghajlati vi
szonyokra való tekintettel, az egyes vidékek köz
igazgatási hatóságaival esetleg a gazdasági egye
sületekkel egyetértőleg csapattestenként állapítják 
meg, sőt a szabadságolás ideje, amennyiben a 
katonai szolgálat érdekei megengedik, abnorinis 
időjárás esetén a közigazgatási hatóságok indokolt 
megkeresésére a területi parancsnokság által el 
is halasztható. Az aratási szabadságot az illető 
katonának személyesen kihallgatáson (raporton) 
kell kérelmeznie és a szabadságot a csapatpa
rancsnokság lehetőleg minél előbb helyezi kilá
tásba, hogy a szabadságolandó megfelelően kikép
zett és jó magaviseletét tanúsító katona, ameny- 
nyire csak lehetséges, idejében még aratást vagy 
egyéb mezei munkát vállalhasson.

A közös hadügyminiszter úrral egyetértőleg, 
létrejött megállapodás értelmében as^badságo- 
lások következő sorrend szerint történnek:

1. Első sorban azok a birtokosok vagy bér
lők valamint ilyenek fiai nyernek szabadságot, 
kik a családfentartói kedvezményre abból az ok
ból nem bírnak igénnyel, mert iitestvéreik önként 
továbbszolgálnak vagy kereset céljából külföldön 
tartózkodnak vagy önálló családot alapítottak.

2. A kisebb és közepes nagyságú paraszt- 
birtokok tulajdonosainak és bérlőinek a fiai, végre

3. a mezei munkások, különösen akkor 
vétetvén figyelembe, ha az utolsó szolgálati évben 
álló legénység sorába tartoznak.

4 Az általános fegyverszünet alatt a többi 
legénység is, mely nem aratási célra kér szabad
ságot, a mennyire azt a viszonyok engedik, rö- 
videbb időre szabadságolhatók. A gyengébb és ki
képzésben visszamaradt legénység, a tavasz fo
lyamán bevonult újoncok és egyévi önkéntesek az 
aratási szabadságolás kedvezményeiben egyálta
lában nem részesíthetők. A szabadságolt katonák 
járványos vidéket kivéve, bármelyik községben 
állhatnak aratási vagy más mozei munkába. Az 
illető községi elöljáróságnál azonban, úgy a meg
érkezéskor, mint eltávozáskor jelentkezni tartoz
nak. hogy a községi elöljáróság ellenőrizhesse és 
'gazolhassa, vájjon az aratás céljából szabadságolt

katonák tényleg végezlek-e aratást vagy egyéb 
mezei munkát. A csapalparancsnokságok erre vo 
natkozólag a községi elöljáróságtól külön értesítést 
is kérhetnek. A szabadságolt legénység a vasúton 
a szabadságolási igazolvány esetleg'a kezei között 
levő vagy beszerzendő munkaigazolvány felmuta
tása mellett az előirt inenetkedvezményl élvezi.

Az általános három heti aratási szabadságot 
! csak a gyalogságnál vadász és vonalcsapatoknál, 

a nehéz tarackosztályoknál valamint a hegyi vár- 
| tüzérségnél szolgáló legénység kaphatja meg. A 
: szabadságolás azonban csak abban u mértékben 
! történhetik, a mennyire azt az említett fegyver

nemeknél — az őr — és különleges szolgálat, a 
lovak ápolása, a műhely üzem, az esetleg szükséges ! 
karhatalmi osztályok készenlétbentartása, a katonai 
különítmények felállítása megengedi. Az általános 
aratási szabadságolás idején az említeti fegyver- 

i nemeknél egyesek különleges és méltánylást ér- 
■ demlő okokból csak rövidebb tartamú szabadságot 

kaphatnak. A lovassághoz, a tábori tüzérséghez 
j (a nehéz tarackosztályokat kivéve) a műszaki és 
; egészségügyi csapatokhoz, testületekhez és intéze- 
I lekhez beosztott legényság általánosságban ara

tásra nem szabadságolható. Egyeseknek azonban,
| a mennyiben ezt a kiképzés folytonossága és a 

szolgálati ügymenet fentartása lehetővé teszi, a 
I szükséghez képest három hétig terjedő aratási 
j szabadság engedélyezhető. Az őszi fegyverszünet 
j alatt való szabadságolások is az összes csapatoknál 
, és intézeteknél, a nyári szabadságoláshoz hasonlóan 
; abban a mértékben engedélyezhetik, a mint ezt a 
I szolgálati viszonyok megengedik. Ezt a rendeletemet 

mely az aratási szabadságolás általános elvei 
i tekintetében nyújt felvilágosítási, azonnali küz- 

hirrétélel illetőleg mindegyik község lakósságának 
megfelelő kioktatása végett közlöm. Mindegyik köz
ség népe dobszó utján figyelmeztetendő, hogy a 
tényleg szolgáló katonák az aratás idejére, három, 
hétre leendő szabadságoltatásukal személyesen 
kihallgatáson (raporton kérhetik, mely kérelmezés 
teljesen díjtalan. A községi elöljáróságokat pedig 
utasítani rendelem, hogy az aratási szabadságolás 
ügyében a csapalparancsnokságok részéről hozzájuk 
intézett megkereséseket azonnal intézzék el és a í 

: hozzájuk forduló feleket a fentiek értelmében ok- :
1 tassák ki illetőleg figyelmeztessék, hogy az aratási 

szabadságolást az illető katona személyesen a 
| kihallgatáson (rapporton) maga kérje. A szabad- 
! ságolt katonákat pedig a községi elöljáróságok a 

legszigorúbban ellenőrizzék, vájjon azok tényleg 
aratnak-e illetőleg végzik-e azt a munkát, a mely 
nek teljesilhetése céljából szabadságot nyertek. 
iVlidőn annak a teljesen jogosult várakozásomnak 
adok kifejezést, hogy a törvényhatóság ezen ren
deletemet, mely úgy a mezőgazdaság, mint a föld- j 
mivelő- és munkásosztály életbevágó érdekeinek ; 
kielégítését célozza, a legnagyobb pontossággal és 
lelkiismeretességgel hajtja végre, utasítom a tör
vényhatóságot, hogy az aratási szabadságolás tekin
tetében észlelt különleges tapasztalatairól, melyek 
a szóban forgó kedvezmény szabályozására és 
állandósítására befolyással lehetnek, hozzám annak 
idejében okvetlenül tegyen jelentést.

Budapest, 1909. évi május hó 27-én.
A miniszter helyett: 

Bolgár s. k.
államtitkár.

H I B D t  T É S-.€ K.j

K i a d ó  l a k á s !
Szenthápomságtérl 116. bz.
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  V i k t o r  d r .

Egy tisztességes családból való fiú 13— 
14 éves

pincér tanulónak
felvétetik a „Tulipán“ -ba. — Jelent

kezni lehet
Áts Ferenc

vendéglősnél.

M Á R K U S  M .
C U K R Á SZA TA

SELMECBÁNYÁNI. 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 lak  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. -----—

ALAP1TT ATOTT 
1830.

Találmányokat
szabadalmaztat és értékesít;
védjegy- és m inta-o ltalom  az összes államokban

Pataky Vilmos
--------------- hites szabadalmi ügyvivő ---------------

Budapest IV., Eskü-ut 3. 99-22.
---------------- Saját szabadalmi irodák a külföldön: ----------—

B erlin , Paris, A m sterd am ,
W., Lelpiigerstrasse 112. 58, rue Lafayette. Kelzeriflr.cht 209.

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs ós más idogos állapotban szen
ved, kérjen Íratott, ingyen és bérmentve kapható a 
szabd, ha ttyú  gyógyszertár által Majna F rankfurt.

Tisztasága 3 0 .0 0 0  koronával
szavatoltatik.

•

A konyhában és házban
m indent, ami egyáltalában m osható és tisz
títh a tó , csakis

schicht sza r v a ssz a p p a n á v a l
tisztítsunk. E szappan évtizedeken á t  fo ly tato tt 
beható  és lelkiism eretes tannlm ányocásnak 
eredm énye. M osóereje rendkívüli, szavatolt 
tisz ta  és m ent minden káros keveréktől. Gond 
nólktll használható teh á t m inden tis s tt tá ii  
célra, még o tt  is, hol köeftneégee aaappan 
felm ondja a szolgálatot vagy különös gondosság

szükség éltetik . *

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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Nádparipa- sm ~m 
s*r Liliomtejszappan.

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 z e p l ö k  e l l e n  is .

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

E§y ro ssz  gyom or nem  tű r  m e§ sem m it
s ennek állandó következményei: ;iz étvágy
talanság. gyomorfájás, gyomorémelygés, emésztési 
zavarok, fejfájás stl). Biztos segítséget az ellen

Kaiser-fé le  í‘]

hoznak.
Orvosilag k ip róbá lva! 

Ü tlitö  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 rő s í tő  sz e r .  

Csomag ja 20 és 40 fii.
Kapható:

Míkovényi Árpád felső gyógyszertárában. 
Márkus M. cukrászatában, Margótsy J. örö
kösök gyógyszertárában és Szentiványi 

Lajos inézesbábosnál Selmecbányán.

Mi n t  Í r n o k ,
üeyes, intelligens 

n-----n fiatal ember alkal
mazást nyer.

DARKAU-FÜRDŐ S
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 f ü rd ő ,  hol t i s z ta  jo d s ó b a n  lehet 
fü rd e n i .  Legdivatosabb gyógyeszközük, régi park, elő
kelő elszállásolás, penzió gyermekek részére (kiséretnélkül.) 
Posta, távinla és vasúti állomás. F ü rd ö id ó n y  m ájus 

1 5 -tö l o k tó b e r  l-ig .
Főorvos: Ki irnek  V. d r .

Tudakozódások és prospektus Larisch -M ün n ich  gréf 
D a rk a u  f ü r d ö g o n d n o k s á g a  á lta l.

III. A kadém ia-utca 88. sz. a.

augusztus l-tőlő;v. llialili ístvánné.
Valódi tisz tá n  k ezelt

eov kis bolt k iadó
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
reprczcntáeióképesek, kik a magánfelekkel való 
érintkezésben jártasak, Jvtagyarország minden 
nagyobb helységében fixum és provízió ellenében 

alkalmaztatnak, használhatóság esetén á
állandó alkalmazás.

övadékképes urak és hölgyek ajánlataikat 
„Jó jö ve d e le m 44 jelige alatt Pozsony, 

poste restante küldjék be. i

Tokaj-hegyaljai borokat
hordókban és p ostacsom agok b an

Hordóban l.-ként 
hordó nélkül

Egy postacsomag 
bérmentve cso

magolással cirka 
3 liter

Literes palac
kokban 

palack nélkül

r i 1 1 é r  e k b e n
Künnvebb asztali t 11. GO 350 7 5

bor J 1. 70 380 80

Nehezebb asztali \ 11. 1 0 0 •150 1 0 0
bor (ó) ) 1. 1 2 0 500 —

Szamorodni ) II. 106 450 —
(Új) 1. 1 2 0 r>00 —

Szamorodni ) II. 125 550 —
(*) > 1. 180 700 ji —

szállítl-u .d -s .3n.37- i  G ráJb o x
tokaj-hegyaljai szőlőbirtokos pincegazdasága.

Sárospatak. (Tokaj hegy alj a). Központi iroda és raktár Munkács. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Egy lBü literes hordó ára 10 K. Egy 25—35 literes hordó ára 6 K 50 fill

mint felülmulhatlan
t í

A I isztességes, becsületes kereskedő éberen 
ügyel arra, hogy ha vevője utolérhetetlen, hatá
sánál fogva közismert , , Z A C H E R L I N T “ 
kér. ne akaszszon nyakába megtévesztő surro- 
gatumot,

Sajnos azonban, vannak másféle kereske- 
pök is.

„rovarirtó
hathatósan segít.

Csakis palackokban k é r j e !

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.

Nyomatott .üiorges Ae és fia könyvnyomdájában S.'bnecbái.vAn. 1909
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