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— • — M e g j e 1 e n minden vasárnap. -

Vágy és — tehetetlenség.
Jaj be szeretnék, ha tudnék! 
Jaj be akarnék, ha bírnék !

így kiálthatna fel Selmeczbánya törvény
hatósági joggal felruházott város is.

Mi mindent szeretne, mi mindent akarna 
elérni, ha tudná, ha megteremteni bírná.

A tervezgetések labirintusából álljon itt: 
az egynegyed század óta vajúdó vízvezetéki 
ügy, a létesítendő szeretet és árvaház, a felsőbb 
leányiskola, az építendő, vagy széles vágányuvá 
kiépítendő vasút ügye, az utczák és terek sza
bályozása és jókarba hozatala, a felállítandó 
honvédszobor, a város kanalizálása, a gazdasági 
és fogyasztási és regale adó kérdésének meg
oldása, a nyaralók létesítése stb. szent Isten 
mennyi vágy és ezzel szemben mennyi tehe
tetlenség.

Úgy mondják és úgy is van, hogy a tö
mérdek tervek kivitelének fő akadálya: a pénz
hiány.

Pedig ez nem képezhetne akadályt! Hiszen 
vannak sokkal, de sokkal szegényebb városok 
az országban, melyek e tekintetben túlszárnyal
tak bennünket és létcsitették azon intézményeket, 
melyeket egy modern város lakossága meg
kívánhat.

Más városokban 60—100%-ig megyen fel 
a községi pótadó, holott itt csak 27%. Más vá
rosok sokkal nagyobb terheket voltak kényte
lenek magukra vállalni, holott itt a város tar
tozása túlzottnak éppenséggel sem mondható. 
Igen ám, de más városban csináltak egy nagy 
konczepcziós tervet, melybe aztán belevontak 
minden lehetőt és egyszerre gondoskodtak na-

A társadalom és a mai ifjúság.
Irta; Czeglédy István,

— A „Selmeezbányai Hetilap1' eredeti tárezája. —
Az ember csak emberek közt válik emberré. Ezt 

tartja a közmondás. Azért vetettem fel e kérdést fej
tegetésem tárgyául, mert oly sphaerában mozgunk, 
amely itt-ott utoljára nagyon is elharapódzik és a 
jövendőben vesztünkre törhet, amennyiben csemetéin
ket a legnagyobb veszedelembe sodorhatja. Igaz ugyan, 
hogy nincs a teremtett lények között egy sem, amely 
oly lehetetlenül jönne a világra, mint épen az ember, 
ami ismét azt bizonyítja, hogy nincs lény, mely any- 
nyira rá szorálna másra — társaira — mint épen az 
ember.

A világon mi sem történik ok s czél nélkül, bár 
nagyon sokszor mind a kettő rejtve van. így a csecsemő 
tehetetlensége, gyámoltalansága, amely magában foglalja 
a nevelés szükségességét, ami mellett azonban a ta
nítás is okvetlenül szükséges, mert e nélkül az ember 
társadalmi czélját el nem érheti és megvan akasztva 
emberré való létében.

Annak daczára, hogy már számosán emelték volt 
fel intő szózatukat a nevelés fontosabb figyelemvéte 
mellett, mégis vannak olyanok, a kik ezt feleslegesnek 
vagy pedig mellékesnek tartják.

Magam részéről az a meggyőződésem, hogy a 
nevelés szükséges, mert az az ember belsejébe ma- 
gasztosabb s nemesebb erkölcsi elveket vés és szivét 
a nemesebb érzés iránt fogékonyabbá teszi, sőt az 
ezekre való tett képességét előmozdítja. Ezen nemesebb, 

gyobb amortizaczionalis kölcsön felvétele által 
a kivitelről is.

Nálunk ettől irtóznak.
Inkább úgy tesznek, mint a szabó, ki egy 

köpenyeget folytonosan foltozgatott, rnig az csupa 
foltokból állott és erre sokkal több munkát és 
költséget fordított, mintha egy uj köpenyt sza
bott és vart volna meg.

Méltóztassék elhinni, hogy ez a garasos 
gazdálkodás egy fakovát sem ér.

Ott van a 150000 frtnyi regale kötvények 
által fedezett kölcsön, mely főképpen a vízve
zeték létesítésére lett volna fordítandó ... mi 
maradt belőle ? . . . a fele; a másik fele már 
nincs meg.

Igaz, hogy ez okvetlen szükséges és hasz
nos befektetésekre fordittatott, mint ama bizo
nyos árok beboltozása, a bélabányai, bankai 
óvoda, steffultói iskola, hodrusi uj iskola, a 
hullakamrák felépítése, a Zlinszky-féle telek 
megvétele stb. De mégis rövid idő múlva a 
vízvezetékre nem marad belőle semmi ... és 
mi lesz azután?

Egy újabb kínlódással telt vajúdás.
Ha pedig e nem éppen nagyon szegénynek 

nevezhető város egy nagyobb konczepczióval 
biró és mindent felölelő tervet készít és azt 
mondja: ennek kiviteléhez nekem 3—400000 
frt kell, de akkor minden meg lesz és a szer
felett nagynak látszó kölcsönt évi amortizáczió- 
val törlesztendi, nem fog-e praktikusabban cse
lekedni, mint a mostani foltozgatással, melyből 
soha egy jó egész köpenyeg nem lesz.

Hiszen voltaképpen az utókor részére 
akarnának építeni és az utókor nem fog vona
kodni a csekéllyel nagyobb teherviseléstől, mely 

mondhatnám igazán emberhez méltó élet hiánya szo
kott rendesen oka lenni annak, hogy az emberiség 
egy része mindig a kétségbeesés örvénye előtt áll, 
elégedetlen és nyugtalan, mert hiszen rendeltetésével 
összetűzésben áll. Azért kell a társadalomnak a neve
lésre gondot fordítani, mert a neveletlen emberek 
sokkal több rosszat képesek okozni, mint a neveltek 
jót eszközölni.

Több fáradtsággal jár és kellemetlenséggel a ne
veletlenek fékentartása, mint a neveltek kormányozása.

Csakhogy a neveltnek magát feltüntetni akaró 
egyéneknél nagyon is meglátszik a neveletlenség, mert 
a nevelésnek csak zománczát viselik, a mely a meleg 
heves füzében felpattanva az illetőnek modorát csak
hamar le is leplezi. Azért a valódi nevelést mindjárt 
a szülői háznál kell kezdeni, mert a családi nevelés 
az alapvető, a mennyiben sok függ attól, mily irány
ban indult meg egy-egy gyermek nevelése. A gyermek
elme legfogékonyabb, a szív legérzékenyebb, az akarat 
leghajlithatóbb azon korban, melyben a gyermek a 
család védő szárnyai alatt van. Jó, rossz egyaránt 
rajta hagyja nyomait, melyeket azután sokszor egész 
életén keresztül magával visz, hogy azok esetleges ál
dását vagy átkát magával vigye.

Itt rejlik oka annak, hogy az egy ház és az állam 
teljes joggal s helyesen korlátozza nevelés tekintetében 
a szülök korlátlannak látszó hatalmát gyermekei felett, 
mert nem engedheti, hogy a sok beczézgetéssel a szülő 
egy másik embernek, ha mindjárt gyermeke is, jövőjét 
ferde irányú nevelés veszélyeztesse, mert a szülék 
Isten és ember előtt felelősek azon nevelésért, a melyet 

csak látszólagos, mert valójában a létesítendő 
intézmények által busás kárpótlást fog nyerni.

A pénzhiány tehát elmaradottságunknak 
valódi oka nem lehet, de inkább keressük azt 
abban a félelemben, mely nem mer egy nagy 
szabású konczepcziohoz fogni, hanem inkább 
kicsinyes garasoskodással tehetetlenkedik.

A gordiusi csomót ily módon megoldani 
nem lehet, egy határozott vágást kell tenni, 
mely ha ügyesen lesz aplikálva, nemcsak, hogy 
el nem vérzőnk, hanem feléledünk, haladunk 
és fejlődünk.

Ne mondjuk hát azt, hogy jaj be szeretnék, 
ha tudnék ; jaj be akarnék ha bírnék: de 
mutassuk meg, hogy akarunk, bírunk is és 
tudunk is!

Terveink.
Régi szokás már, hogy a férfiak nehéz napi 

kötelességük elvégzése után, lerázva a terhes 
családi gondokat hetenkint legalább egyszer töb
ben összejönnek s hamisítatlan borocska (hogy 
ő kelme becsületén sértés ne essék) esetleg po
hár sör mellett, teke, tarok, billiárd stb. játék 
kíséretében, vidám beszélgetések között, pihenést 
engedve a testnek s szabadságot a szellemnek, 
töltik idejüket, fűszerezve azt szivar füstfelhők 
által, hogy a földieken való felülemelkedés annál 
kézzel foghatóbb, érezhetőbb legyen.

Nekem azonban a fent említettek közül 
az egyik sem szolgál időtöltésül. A bor hami
sítatlan voltában Tamás vagyok, a sört nem 
szeretem, a kártyához nem értek, biliárdozni 
nem tudok, nagyobb társasághoz csak ritkán van 
szerencsém, a szivarozást nem tűri meg a ter
mészetem. Ezek után azt hiszik Önök, hogy én 
valami világúnt ember vagyok. Távolról se! 
Sőt inkább nagyon is élni akarok. Élni — soká! 

gyermekeiknek adnak, vagy azoktól megtagadnak akkor, 
mikor adhatnának. Mert ki az oka annak első sorban, 
ha egy neveletlen vagy rossz nevelésű gyermek elölt, 
a kinek száma sajnos a mai korban igen nagy, a két
ségbeesés örvénye feltárul s a végveszedelembe rohan, 
nem más, mint a szülő s másodsorban a társadalom 
a mely őt a következményekre nem figyelmezteti, 
hanem a mai kor felvilágosodott eszméi szerint ren
detlen és posványos utjain haladni engedi.

Épen azért ez rettentsen vissza bennünket és azon 
legyünk, hogy a csecsemők nevelését soha el ne ha
nyagoljuk. S ha már esetleg a szülők itt-ott nem 
elég gondot fordítanak gyermekeik jövendő boldogsá
gára, álljon résen a társadalom s tekintse föfeladatának 
jóvá tenni azt, a mit egyesek talán könnyelműségből 
elmulasztanak, mert minduntalan halljuk azt a panaszt, 
hogy a milyen a társadalom, olyan az ifjúság. S valljuk, 
be őszintén, hogy az ifjúság erkölcse mind jobban és 
jobban lazul. Mindazon fogyatkozások, melyek társa
dalmunkat keresztül kasul szelik, kicsinyben bár de 
mégis észlelhetők már is kezdetben ifjúságunkon any- 
nyira, hogy a hatását csak az elfogult nem veszi észre. 
Mert látjuk, hogy a társadalomban az egyéniség sza
badsága ezer nemét hozza létre a társadalmi bűnöknek, 
és ezren meg ezren züllenek el addig, mig ezek mellett 
igen keveseknek jut osztályrészül azaz előny, mely a 
kidomborodó egyéniség szabadságából háramlik. 
Nincs veszedelmesebb valami, mint mikor az éretlen 
gyerek magát érett férfinak képzeli. Nagy hibája s jog
gal mondhatom bűne van ebben a mai társadalomnak, 
mely azt hiszi, hogy az ifjúsággal szemben más kötele
zettsége nincsen, mint azt ember számba venni. Legyen 
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Mert az éli terveim kiviteléhez hosszú, nagyon 
hosszú életre van szükségein. A tervezgetés az 
én mulatságom, időtöltésem.

Ha már kötelességemet elvégeztem, a csa
ládi dolgaimat rendbe hoztam, ha már a testi 
munkában nem találok kedvet, a lelkem a hi
vatásommal járó gondolkodásba, olvasásba elfá
radt, megbokrosodik, a további táplálékot be
venni nem akarja eszembe jut: „Veritas delectat“ 
latin közmondás s elgondolkodom azon, mit csi
nálnék, ha nekem 10000 frtom volna.

S ott látom a szép mezőt gondozott fáival, 
megrakva Isten áldásával, benépesítve csevegő 
madarakkal, csókolódzó virágokkal. Pajtám tele 
szénával, pincém minden szükségesben bővelke
dik. De az istállóm sem üres ám. Majd házat 
építek közepére. Megcsinálom a homlokrajzot, 
alaprajzot, bősz- és keresztmetszetét, a födél
széket. Számitom az anyagmennyiséget, csinálom 
a költségvetést. Rendezem a környékét. Készen 
áll! Ott áll előttem. Én meg gyönyörködöm 
benne. Még egy sóhajtás ... Ah bolondság az 
egész s vége van. Volt és nincs.

Ilyenekkel foglalkozom én s töltöm az idő
met. Azaz dehogy foglalkozom, csak foglalkoz
tam; mert látva az udvariatlan sorsot, amely 
csak cinikus mosolylyal kiséri ezen tervezge- 
téseimet, daczára hogy tudja és látja, hogy a 
terveim készen vannak, mégsem potyantott a 
10000 fitos szerencsébe, nagy dühösen elfor
dultam ezektől, s azóta más themákkal foglal
kozom.

Sokat töprengtem már a fölött, miért van
nak a világon olyan emberek, akik Selmecz- 
bányát, nevezetesen annak hajdúit, eyyik párat
lan nevezetességüktől megakarják fosztaui. Mily 
szépen fog hangzani, ha egy földrajziró azt 
fogja Írni Selmcczbányáról, hogy hajdúinak ke
rületében nem nyugszik le a nap. Hadd lássam 
a földkerekség azon városát, amely ezen uni- 
cummal dicsekedhetnék. Azzal okolják meg állás
pontúkat, hogy nagy a város, sok a csavargó 
és kevés a rendőr.

Ha van fogaskerekű vasút, miért ne lehetne 
fogaskerekű bicikli.

Heureca! Uraim! Heureca az az fogaske
rekű biczikli, s meg van oldva a gordiusi csomó. 
Ezzel lehet segíteni a bajon, s a rendőrt, a hol 
csak szükség van rá ott teremteni. Rendőr le
gyen az első, a ki a Paradicsom-hegy alatti 
csárdában, a hareztéren maradt hősnek leszorítja 
a szemét örök álomra.

Más fazékjában ne keverj! mondja a köz
mondás. Úgy-ugy, hozzuk rendbe előbb a mi 
kúriánkat, azután nézzünk át a palánkon a szom
széd portájába.

Mi újság tehát ottlionn? Van lámpánk! 
Mintha az összes bizottságokat a fold nyelte 
volna el, s mintha a villany korszak köszöntött 
volna be a paragrafusok nagy csarnokába, mint
egy varázsütésre, váratlanul megvan a 10 lám
pánk. Nem csoda tehát, ha a nagy sietségben 
az összes lámpákat Felső-Hodrusba helyezték, 

a gyermek gyermek, az ifjú ifjú, de a férfiú minden 
körülmények között férfi tudjon lenni, menjen szép 
példával előre, és ha esetleg az ifjúságot körébe is 
vonja, legyen oktatója s tanács adója a jóban és be fogja 
látni, hogy nem lesznek elaggott gyermekek, kimerült 
ifjak és gyermekes férfiak. Elismerem, hogy korunk fej- 
lődöttsége sokban előmozdítja azt, de lehetetlen a tár
sadalmat nem kárhoztatnom, a midőn egészen közöm
bösen nézi ezeket az állapotokat és tekintetbe nem 
veszi azt, hogy nem minden, a mi a férfinek veszély
telen, az egyszersmind az ifjúságnak is hasznos, sőt 
vajmi gyakran mérget szi az utóbbi abból, a mi a fér
fiúnak teljesen ártalmatlan.

Épen azért első sorban távol kell tartani az ifjú
ságot a gomba számra felhalmozódott, Ízlés nélküli, 
meztelen erkölcstelenséget feltüntető olvasmányoktól. 
Csakhogy sajnos ismét azt kell hangoztatnom, hogy 
maguk a felnőtt emberek teszik az ifjakat olyféle műre, 
képre figyelmessé, a melynek olvasásánál neki is inkább 
pirulni mint mosolyogni kellene. Ez az oka, hogy oly 
satnya a mai nemzedék, mert a korai élvezetek ugyanis 
gyenge szervezetét annyira megtámadják, hogy időnap 
előtt elfonynyad és komolyabb testi és lelki munkára 
képtelen. És ez teszi tönkre a generátiokat s felemészti 
önönmagát. Nos hát kit terhel most a felelősség ? Első
sorban a szülőket s végre a társadalmat, mint a kik 
hivatvák őrszemekkel ellenőrizni s távoltartani minden 
szenyfoltott.

A társadalom másik hibája az, hogy vannak 
közöttünk sokan, akik az ifjak előtt holmi vallástalan 

Ezt nevezem 48-as egyenlőségnek. No hanem 
kedves földieim ne irigyeljétek ezt a csekély
séget, Ha majd karácsonykor éjféli misére jövet, 
pátriánk felé visz utatok, ti is élvezni fogjátok 
a városi polgár kényelmének e netovábbját, és 
ki lesz pótolva a vesztességtek. Vagy pedig 
nálunk világítsanak télen, nálatok meg nyáron, 
s megvan a testvér alku. Szent a barátság. 
Ezek azonban mind csak amolyan gondolkodási 
csemegék, a melyek mintegy átmenetül szol
gálnak a nagy terveinkhez pl. a tanűgyünk 
jövő eldorádójához.

Ez az, a hol kell, hogy erőinket a legna
gyobb egyetértésben összpontosítva, közösen váll
vetve, toljuk dűlőre roskadó szekerét, a mely 
azon lökés következtében, a melyet rajtaaNgos. 
Tanfelügyelő úr tett, egyes férfiak jóakarata, 
mások közreműködése folytán, alig ha nem oda 
is kerül, iia Sziszifus sziklájának átka nem 
nehezül rá.

A város t. i. elhatározta volt hogy, Hodrusbányán 
még egy iskolát épit, miután csak (29 5) a tan
köteles ; de ugyanakkor beszünteti a mostani lut
heránus iskolát. Miután azonban egyet beszüntetve 
egyet állítva egyenlő algebrice semmivel s ennél
fogva az igy felállítandó 3-ik iskola kevés, ezt az 
ügyet szivükön viselő férfiak oda törekednek, 
hogy két iskolát kapjunk. A város megszavazott 
erre 8000 frtot azon kikötéssel, hogy ezen pénz
ből óvodának is kell hajlékot emelni. A város 
többet nem adhat. Ezért pedig bajos két iskolát 
és óvodát épiteni, hozzávaló tanítói lakásokkal.

Dehogy bajos, oly községnek, mely — 
hála Istennek — oly férfiút nevezhet magáénak 
mint a mi Tek. főmérnökünk, a ki elvállalta, 
hogy 5—6 ezer írton épit 2 iskolát. És pedig 
az egyiket a felső vendéglő átalakításával, a 
másikat Thiergartenen (segítsenek kérem azt a 
mindenféleképen csúnya szót megmagyarositani) 
a már meglevő iskola mellé, a lakásokat pedig 
az alsó malomban, s miután tapasztalt szakem
berrel van dolgunk, legkevésbbé van jogunk 
kételkedni ennek lehetőségében, már csak azért 
sem, mert úgy a tervek, mint a költségvetés 
készen vannak, még pedig a Tek. tanács zöld 
asztalán, ha ugyan a telhetetlen irattári fiokok 
valamelyike nem nyelt rajtuk egyet.

A terv, a melyet Tekintetes Hain Ferencz 
főmérnök úr volt szives készíteni, röviden ez: 
az egyik tanterem Felső-Hodrusbányán a mos
tani nagy tanterem és a tanító lakásnak egy-egy 
részéből épülne, a tanító lakása meg a föld
szinten volna.

A másik tanterem Alsó-Hodrusbányán, a 
mostani taui tólakásból, a már meglévő tante
remmel párhuzamosan volna építendő, úgy, hogy 
a közben levő folyosóból egy kis szoba van 
tervezve.

A mostani alsó malomba pedig, mely a 
városnak lő frtot jövedelmez, volna berendezve 
a két tanító lakása.

A két tanterem összeépítése, azt lehet mon
dani igen szerencsés gondolat; mert a terjedcl- 

elveikkel, erkölcstelen tetteikkel kérkedni merészelnek, a 
miért is az ilyen ember a társadalomban többet ront, 
mint a mennyit az évek fárasztó munkája épiteni képes 
volt. Sok olyan lelketlen ember van, ép úgy a magas 
körökben, mint pedig a szegények között, s ez az oka, 
hogy a gyönge elme nem bírván még el az ellentét 
kereszttüzét, a rosszabbra hajol, ami rendesen a későbbi 
sülyedéseknek oka szokott lenni. Nem mondom, hogy 
az ifjúságnak ne adjunk szabadságot s talán korlátozzuk; 
de mégis, ha látjuk, hogy ez vagy az hátrányára lehet 
figyelmeztessük eleve a következményekre, szemelőtt 
tartva, hogy az erkölcsi jó, bárhol is vitetett végbe, 
megjutalmazza, minden erkölcsi rossz, bárhol követte- 
tetí is el, előbb-utóbb megbosszulja magát.

Semmi kétség benne, hogy a társadalom meg
kívánja, hogy a külső miveltség, az illem szabályai úgy 
egyeseken, mint az egész társadalmon érvényesüljenek. 
Kell tehát, hogy a fiatal ember a test kellemes tartását 
— a lánczlejtelmeket — ideje korán elsajátitsa, csak, 
hogy e kényes pont körül a legnagyobb veszély merül 
fel. Háladatlan feladat az ilyen dolgokba beleavatkozni, 
mert eltekintve minden más eshetőségtől, utoljára a 
mamák gyűlöletét zúdítom nyakamra és a legközelebbi 
látogatásoknál száraz kosárral küldenek ki a pitvarba, 
egyszóval hidegen fogadnak.

De mégis fel kell szólalnom, amennyiben a tár
sadalom helyes elveit szándékom feltárni s épen azért 
el kell tekintenem a mamák hiúságától, kik minden 
áron erőltetik a nyilvános mulatságot s a tánezot, csak 
hogy leányaikat mutogassák, sajnos azonban, hogy 
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mcs udvart, a tornaszereket közösen használ
hatják a gyermekek, czélszcrü továbbá az is
kola-felszerelés szempontjából is, a mernyiben 
ugyanazt a taneszközt, szemléltetési képet stb. 
mind a két iskola használhatja. Közel van a 
méhes fáskert, a hol a gyermekek ezekből is 
nyerhetnek oktatást.

Ami pedig a tanítók lakását illeti, az 
alsó malom elég nagy arra, hogy két tanító 
lakásául szolgáljon. Közel van az iskolához és 
rendelkezik a szükséges melléképületekkel is; 
de csakis egy tanító részére. Baja, hogy a nap 
a három téli hónapban nem éri, továbbá habár 
a fölötte levő csatorna használatban nincsen, 
félős, hogy a talaj fekvésénél fogva nedves lesz. 
Számolni kell továbbá azon körülménynyel is, 
ha Kachelman úr zúzája üzembe jön, s a mö
götte levő csatorna is használatba kerül.

Továbbá, ezen épület, jelenleg a piszok 
raktára, s ebből kifolyólag a mikrobák múze
uma, a bacillusok menazseriája. Végre nem 
szabad megfeledkezni a kútról se, mert az hi
ányzik ott.

Nem azért hoztam föl ezeket, hogy ezzel 
a terv ellen beszéljek; de felhoztam azért, 
hogy a Tek. intéző urakat előre is figyelmessé 
tegyem ezen hiányokra, azon okból, hogy ezek 
alapos orvoslása már most építés kezdetén tör
ténjék, nehogy azután sokkal költségesebb appa
rátussal kelljen végezni azt, a mint kellett a 
jelenlegi iskolánál.

És mi a szakemberek állítása után hisz- 
szük, hogy ezek mind oly bajok, a melyeken 
a mai építészet segíteni tud.

Az épület mögötti hegyen levő erdőnek 
kivágatásáról Popper úr gondoskodni fog.

Tervezve van ide egy kis lakás iskola 
szolga v. hajdú részére.

Véleményem ez: a szolgai lakásnak ok
vetlenül és mindenesetre főntartandó a mostani, 
iskola udvarán levő lakás, a mely teljesen jó. 
Annál is inkább, mert tekintetbe véve, hogy 
akkor az iskolaépületben senki sem fog lakni, 
minden esetre szükséges ott valaki, a kire 
az iskola épület, udvar, kert méhes és melléké
pületek őrzését bízni lehessen.

A közbiztonsági állapotaink meg — ellen
kezőleg Selmeczczel — úgy tudom olyanok, hogy 
egyelőre e második hajdúra szükségünk nincsen, 
annál kévésbbé, mert szükség esetén, telefon 
utján könnyen kaphatunk Selmeczről segítséget. 
Én ezt a két kis szobát arra használnám föl, 
hogy ott a már megszaporitott tanítói uk egy 
olvasókört vagy ifjúsági egyesületet alakítanának, 
a mire azt hiszem szívesen vállalkoznak. Hogy 
hogyan és mikép, arról majd a jövőben.

Szóval ez volna a legjobb, legezélszerübb, 
nemcsak a jelen, de a jövő tanügyi állapotaink
nak a legmegfelelőbb megoldása, a mai zilált 
viszonyoknak, szemben a tervezett központi 
épülettel, a mely semmi esetre sem előnyös és 
kívánatos.

És ez mind, a belső felszereléssel együtt 
5300 írtra van számítva, a költségvetés szerint, 

nagyon sokszor észre sem veszik, hogy mennyi későbbi 
szomorúság s bánat, mennyi veszély rejtőzik gyer
mekeiknek rózsapirosra lánczolt arcza alatt. Az atyák 
rendesen gyengébbek, mintsem, hogy ellen tudnának 
állani a női sürgetésnek, a könnyelmű asszonyi elha
markodottságnak és ez okozza azt, hogy lassan-lassan 
de észrevétlenül szövődik a korai veszély, melynek 
keserű gyümölcsei csak később izleltetnek. Az elmon
dottakból láthatni, hogy az ifjúság több figyelmet, 
nagyobb kíméletet igényel, mint a milyennel a társa
dalom eddig iránta viselkedett, mert ha valamikor, úgy 
jelenleg szüksége van az ifjúságnak arra, hogy a tudo
mányosság mellett jellemének erkölcsileg kifogástalannak 
kell lenni, mert különben elzüllik és igy a szülők min
den fáradozása, minden költekezése kárba vesz.

Azért is szerzett tapasztalataimból kiindulva s az 
ifjúság jólétét szem előtt tartva, merem intő szavamat 
emelni s figyelmeztetni a társadalmat, hogy az ifjúsá
got helytelen gondolkodás, cselekvés mód által el ne 
rontsák, azon iránytól soha el ne tereljék, amely a 
boldogitáshoz s helyes irányhoz vezet. Készítsék elő a 
józan önnevelésre, melyet neki az önállóság stádiumá
ban kellend megkezdeni, folytatni s befejezni. Csakis 
igy várhatjuk, hogy a mostani társadalmat testileg lel
kileg egészséges generatiók fogják felváltani és újjá 
alakítani, amely társadalmon nem fog oly szörnytettek 
vérpiros vonala át húzódni, mint fájdalom a mienken.
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De mondjuk, hogy 6000 írtba és egy 15 irtot 
jövedelmező malomba kerülne ez a kivitel, nem 
de kézzel-lábbal kellene megragadni az alkalmat, 
hogy ily csekély költség mellett, valaliára meg
szüntessük ezeket az azsiai tanügyi állapotokat ? 
A város egy óvodára és egy iskolára megsza
vazott 8000 irtot mi a két iskolára 5300 irtot 
kérünk csak. Pedig mennyire félünk, hogy ezt 
se kapjuk.

Olyanok vagyunk mi, mint az egyszeri 
gyermek, aki kapott kenyerének telet eladta, 
hogy beteg anyjának gyógyszert vehessen.

íme Uraim! mindent elkövetünk, hogy a 
terv kivitelét megkönnyítsük. Most önökön a 
sor, hogy a legalázatosabb kérelmünknek mi
szerint ezen terveinket, ne a rovnyai nyaialokat 
építő részvényesek, de Krausz Kálmánok mód
jára kivitelhez segítsenek — helyt adjanak.

S habár reményünk sajkája, Odisseus ha
jója módjára, csak törötten, árboczaitól meg
fosztva, csak egy rongyolt, „Bis dat, qui cito 
dat“ (t. i. segítséget) feliratú zászlóval tévelyeg, 
mi mégis erősen hisszük, hogy nem sülyedünk 
el, hanem szerencsésen kikötünk. Addig is 
szorgalmasan számlálom, kabátom gombjain, mi 
lesz meg hamarább: Hodrusbanyának két isko
lája, vagy az én 10-000 irtom.

Hodrusi.

Válasz Hídvéghy Árpád segédlelkész 
úr levelére.

Mindenek előtt tisztelettel kalapot emelek a ne
mesen gondolkozó nemes védő előtt. De, bocsássa meg 
nekem, bakabányai viszonyainkat nem ismeri és igy 
nem tudhatja azt sem, hogy egy hazafias érzelmű plé
bánosnak itt nem csak hitbeli, hanem hazafias kötelmei 
is vannak.

Készséggel elismerem, hogy plébánosunk első sor
ban is pap és mint ilyen absolute kifogás alá nem 
csak, hogy nem eshetik, de példás, vallásos erkölcsével 
valóban tiszteletet érdemel. Ám de, ki ismeri a mi ál
datlan viszonyainkat, a ki tudja, hogy mily küzdelmet 
kell a csekély számú jó magyar hazafias érzelmű la
kosságnak, a sokkal nagyobb számú félre vezetett pán
szláv érzelmű lakossággal szemben megvívnia, az méltán 
követelheti, hogy a magyar lelkészek is e küzdelemben 
a magyar párt mellett legyenek és meg ne akadályoz
zák ennek tiszta törekvéseit. Hiszen régi időkben a 
katholikus papság nem csak szóval, de karddal is védte 
a magyar hazát és mi most csak azt óhajtjuk, hogy 
ne a kard, hanem a szó fegyverével védje azt meg.

Mi bakabányai hazafias érzelmű honpolgárok már 
többször tettünk kísérleteket arra nézve, hogy papjaink 
magyar nyelven is hirdessék itt a szent igét, de hasz
talanul.

Az ág. evang. pap is mereven ragaszkodott és 
ragaszkodik a kizárólagos tót isteni tiszteletekhez; 
ugyan ezt tévé a róm. kai. plébános ur is.

így mind kettő — külömben jó barátok és poli
tikai elvtársak — hallani sem akartak arról, hogy ma
gyar isteni tiszt eletet tartsanak.

Csoda-e, ha mind ketten pánszláv hírébe jöttek 
és e hirt megczáfolniok mai napig sem sikerült.

Kénytelenek voltak tehát a bakabányaiak felsőbb 
helyre fordulni és igy sikerült kieszközölni, hogy 
legalább ^négyszer évenként, mint azt közleményemben 
megírtam — a rom. kát. templomban magyar isteni 
tisztelet tartassák.

Hogy mindjárt az első magyar isteni tiszteleten 
a hívők nagy számban jelentek meg, mutatja azt, hogy 
e kívánság, e rég táplált óhaj indokolt volt.

Hogy jövőben is annyi hívője lesz-e a magyar 
isteni tiszteleteknek, mint az elsőn volt azt biztonság
gal előre ugyan nem mondhatom, de hogy sokan lesz
nek, azt állíthatom, ismei ve az itteni viszonyokat.

Hogy Selmeczbányán oly kevesen — mint a ne
mes védő levelében felhozza — látogatják a magyar 
isteni tiszteleteket, arról mi bakabányaiak nem tehe
tünk ; de megnyugvást leltünk abban, hogy mégis 
csak sokan vesznek részt ott is azokon . . . hiszen a 
templomba járás — elég sajnos — már annyira, hogy 
frivólitással úgy mondjam, ki ment a divatból.

De visszatérve az érdemre, nem kívánom sem én, 
sem hitsorsosaim, hogy a templom nyelviskola legyen, 
de határozottan kívánom mint magyar hazafi, hogy 
papom, a magyar pap igenis lelkipásztori kötelessé
geibe a hazafi kötelességeit is befoglalja és ha csak 
két embernek prédikál eleitől néha, néha magyarul — 
az majd idővel 20—40—60 és százat és százat hív a 
templomba és ez által egyháza és jó magyar hazája 
üdvéi, boldogságát mozdítja elő.

A szépen irt levél nemes megirója, jól tudom, soha, 
soha hazafiatlansággal vádolható nem lesz; de azt se 
felejtse el soha, soha, hogy összhitválásunk egyik sarka
latos tétele, mely mindeneket megelőz : „Hazádnak ren
dületlenül légy hive ó magyar!"

Bakabányai.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1898. febrmir €-úis.

Naptár: Vasárnap, február 6. — R. katii. és prot: B. Hetvened v. 
— Görög-orosz (január 25.): D. Rriodium k. — Izraelita: Sab. Be. — 
Nap kel: 7 óra 5 pereskor, nyugszik: 4 óra 52 perezkor. d. u.

Vasárnap nagymise a Nagy-Boldogasszonyról nevezett temp
lomban 9 órakor reggel, német egyházi beszéddel.

Nagymise a Szent-Katalin templomban 8 órakor reggel, tót 
egyházi beszéddel.

Az ág. ev. templomban reggel 8—10-ig tót, 10—12-ig 
magyar isteni tisztelet.

— Személyi hirek. Magyaríts Ágoston iparfel
ügyelő a cxipő és kötszövőgyár ügyében a múlt héten 
két napon át városunkban időzött s múlt csütörtökön 
utazott vissza Budapestre. — Dr. Kapp Jakab tb. fő
orvos Budapestre utazott.

’— Halálozás. Valóban lesújtó gyászról kell hirt 
adnunk, mely Nagy Sándor honfi földbirtokos hirtelen 
haláláról szól. Múlt számunkban még megírtuk, hogy 
szeretett főispánunk azért nem jöhet el az e hó 8-án 
tartandó törv. hat. bizottsági közgyűléshez, mert mint 
násznagy vesz részt e napon, Nagy Sándor, Mariska 
leányának esküvőjén. És ime ... a kérlelhetlen halál 
közvetlenül e boldog családi esemény előtt elszakította 
a szerető férjt és apát, Nagy Sándort az élők sorából 
mély gyászba hagyva családját, közeli ismerőseit, köztük 
főispánunkat is.

— Dr. Máltás Károly haldoklik. Mint igaz 
részvéttel értesülünk, a nem rég influenzában meg
betegedett Dr. Máltás Károly városi tiszti főorvos hal
doklik és az orvosok semmi reményt sem kötnek élet
ben maradásához. Az agg főorvos már régebben 
gyengélkedett, mig az influenza végleg az ágyba kény- 
szerité. Hivatalát Dr. Kapp Jakab és Dr. Tandlich 
Ignácz tb. főorvosok látták el. Lapunk zártakor a nagy 
beteg állapotában nem állott be változás.

— Márezius 15. Mindenütt széles e hazában foly
nak az előkészületek márezius 15-ik napjának meg
ünneplésére. A nagy nap félszázados emlék ünnepe 
városunkban is nem csak a fiatalság, de a polgárság, 
a kaszinók, a különféle egyletek, az összlakosság által 
is méltóan fog megünnepeltetni. Az ünnep programmja 
még nem készült el, de annyit tudunk, hogy a törv. 
hal. bizottság egy rendkívüli ünnepi közgyűlést fog tar
tani, melyen az ünnepi beszédet vagy polgármesterünk, 
vagy országgyűlési képviselőnk fogja elmondani. Az 
akad, polgárok, a lyceum és gymnásium ifjúsága is a 
szokottnál nagyobb ünnepélyeséggel fogja e napot 
mégülni, melyen úgy a hodrusi mint a hegybányai 
honvédsirokhoz kivonulnak és a sírokat megkoszorúzzák.

— Adományozás. Czeglédy István gymn. tanár 
ur az irg. nővérek vezetése alatt álló polg. iskola könyv
tára számára többféle igen hasznos és értékes folyó
iratot volt szives ajándékozni. Fogadja a kegyes ado
mányozó ezúton is az intézet leghálásabb köszönetét.

— A felső rózsa utezaiak kis küldöttsége járt 
a múlt vasárnapon polgármesterünknél és elpanaszolva 
a mind erősebben érezhető vízhiányt és kanalizalási 
és ut mizériákat, kérte a polgármestert, hogy a bajok 
orvoslását a város végre valahára eszközölje. Polgár
mesterünk megnyugtatta a küldöttséget azzal, hogy a 
rózsa és a felső rózsa-uteza már legközelebb szabá
lyozva lesz, hogy az uj akadémia telkéhez vezetendő 
vízvezeték már ez évi október haváig okvetlenül elké
szül és akkor a felső rózsa-uteza vizmedenezéket fog 
kapni, hogy a vízvezeték létesítésével a kanálisok is 
elkészíttetnek, szóval, hogy a város mindent elfog kö
vetni a lakosság érdekében persze anyagi helyzetének 
korlátain belül. A küldöttség a polgármestert megélje
nezte és látható megnyugvással távozott el.

—' Rendőri hirek. furfangos csaló. Vinás Géza, 
idevaló csavargó munkás-segéd egy általa Kern Károly 
nevére hamisított jótállási nyilatkozattal egy értékes 
órát csalt ki Buxbauin órástól. A csalásra rájött az 
órás, de Vinás akkor már eltűnt a városból. A fiatal 
csaló körözése elrendeltetett s mint lapunk zártakor 
értesülünk Körmöczbányán el is fogták. — Verekedő 
kocsisok. Folyó hó másodikén zajos verekedést rende
zett két kocsis legény az Alsó-Kápolna előtt. A rendőr
ségre szállitattak, hol harczias tüzűk csillapítása végett 
négy napra a hűvösre tétettek. — Gyermekhulla bon- 
czolás. Folyó hó 2-án elhalt egy kis gyermek, akit az 
apa állítása szerint az anya ölt meg. Az ügy a kapi
tánysághoz kerülvén, az a halál ok megállapítása vé
gett a gyermek hullájának bonczolását rendelte el, a 
mi meg is történt. Az eredmény azonban nem igazolta 
a felesége ellen bosszús férj panaszát, mert a gyermek 
angolkórban halt el, s nem az anya ölte őt meg.

— A drótnélküli telegrafálásról Dr. Schwartz 
Olló jeles tudósunk, engedve a közóhajnak, e hó 12-én 
szombaton d. u. 5 órakor, a Belházy-féle ház tan
termében megismétli kísérletek bemutatása mellett szer
felett érdekes előadását. Az előadás nyilvános lesz 
és azt érdeklő hölgyközönségünk is végig hallgathatja. 
Felhívjuk erre művelt közönségünk figyelmét annál is 
inkább, mert eddig nagy városokon kivűl ezt a csodás 
találmányt, csak városunkban van alhalma a közön
ségnek megismerhetni és ezt el ne mulassza. A tudós 
tanár ur pedig fogadja közönségünk nevében is kö- 
szönetünket szives készségéért.

— Egy szép terv. Sobó Jenő kir. bányktanácsos 
és akad, tanár újból felszínre hozta a két kaszinó 
egyesülésének eszméjét még pedig ő úgy kívánja az 
egyesülést, hogy teljes legyen, mindennemű megkülöm- 
tetés nélkül vagy separatistikus jellegtől. Tehát, hogy 
az egyesült kaszinó tagjai egy és ugyanazon kaszinó 
helyiséget látogassák, nem pedig, hogy külön-külön 
játszótermek stb. legyenek. Az uj kaszinót e terv fel
vetője a városi fakert területén vélné legczélszerübben 
felépittetni, mely czélra a város e telkét átengedné és 
akkor tekintettel az uj akadémia felépítésénél a lehor
dandó Heincz-féle ház épület anyagára, mit fel lehetne 
használni, az uj kaszinó épület nem kerülne sokba s 
azt 15000 frtnyi költséggel fel lehetne építtetni. Ré
szünkről is melegen óhajtanók ha a két kaszinó egylet 
egyesülne, de teljesen, minden separatistikus jelleg 
nélkül. De már ha más aggályaink nem volnának, a 
helyet nem tartjuk szerencsés választásnak, mert mégis 
csak a város központjától félre esik s különösen rossz 
időjáráskor azt nem igen látogatnák. Azután kérdés: 
tulajdonossa-e a város e teleknek; mert mi úgy értesü
lünk, hogy az a vallás alapítvány tulajdonát képezi és 
csak használatul engedtetett át a városnak és gymna- 
sium iskolai czélokra fog felhasználtatni, ha a város 
mint fakertet többé használni nem fogja. Elsőbb is 
tehát egyesüljön elvben a két egylet s akkor majd 
találhatnak alkalmas épületet, melyben az igy 
egyesült kaszinó elhelyezhető lesz, vagy esetleg épülhet 
bent a város központján egy kaszinói otthon. Magát 
az eszmét minden esetre mind két kaszinónak fel kellene 
karolnia.

— Vidéki hirek. Szandrákon f. hó 19-én tiszti 
bál lesz az ottani kaszinóban, a zenét, mint hírlik, 
ismét az uj banda fogja szolgáltatni. — Baleset. A 
vigyázatlanságnak gyakran van'áldozata, igy a lefolyt 
héten Zsarnóczán két eset történt. Az egyik ember a 
kezébe lőtt, a másik meg favágás közben az egyik újját 
a baltával levágta. — Kaszinói közgyűlés volt Zsarnóczán 
január hó 30-án. Elnöknek egyhangúlag Kocsi János 
kir. erdőmester lett megválasztva. A választmányi tagok 
ugyanazok maradtak, kik tavaly voltak. — Garam szt. 
Kereszten a hidat, mely amúgy is rozoga állapotban 
volt, a Garam, mely a sok esőtől és olvadástól nagyon 
megáradt, elsodorta. A zsarnóczai Garam hidon az 
öszszel készült, alátámasztó pilléreket szintén elsodorta 
a nagy ár.

— Egy tanulni vágyó tehetséges szegény 
leányka van városunkban, ki annyira megkedvelt 
további iskoláztatásában anyagi helyzete miatt aka
dályozva volt; de segített rajta a jó, nemeslelküség. 
Apácza-zárdánk nemes szivű főnöknője volt a segítő 
angyal, ki lehetővé tette, hogy a lányka ingyen foly
tathatja iskolázását és igy egy jobb életpályát érhet 
majd el. A nagylelkű fönöknő pedig emberbaráti cse
lekedeteit egy újabbal gazdagitotta.

— Közgyűlés. Holnapután kedden lesz a tör
vényhatósági bizottság közgyűlése, mint azt a múlt 
számunkban előre jeleztük. Á tárgysorozatból kiemel
jük a következő pontokat: A polgármester jelentése a 
közigazgatás és háztartás f. évi január havi álla
potáról. A nagymélt. m. kir. belügyminisztérium m. 
évi 119584. sz. rendelete a nyugdíj iránti szabály
rendelet módosítása tárgyában. Ugyanannak m. évi 
122186. sz. rendelete a Weisz Ignácz bélabányai la
kos részére átengedett 12 0-01 terület elidegenítése 
tárgyában. Ugyanannak m. évi 1G3387. sz. rendelete 
a klingertárói tavon levő két uszodára alkotott szabály
rendelet jóváhagyása iránt. Ugyanannak m. évi 124458. 
sz. rendelete a gyámpénztári tartalék-alap kamatjöve
delméből 730 koronának a közköltségbe való hozzá
járulás czimén leendő felhasználása tárgyában. A nagy- 
rnétt. kereskedelemügyi m. kir, minisztérium in. évi 
74835. sz. körredelete a betétek kamat jövedelmének 
útadó mentessége tárgyában. Ugyanannak m. évi 73143. 
sz. rendelete a garamberzenczei—lévai helyiérdekű vas
úton a fürdőkkel való csatlakozásnak alkalmasabbá 
tétele iránt. Ugyanannak m. évi 66677. sz. rendelete a 
város kezelésébe átvett állami közút fenntartásához 
1350 frt évi segélynek engedélyezése tárgyában. A 
A nagymél. k. honvédelmi minisztérium m. évi 34030. 
sz. rendelete a lőavatási bizottságnak 1898. évre való 
megalakítása tárgyában. Tanácsi előterjesztés a kórházi 
épület kir. járásbirósági helyiségeinek bérletére vonat
kozó szerződésnek további hat évre való meghosszab
bítása iránt. Tanácsi előterjesztés a városi kórház javára 
Máday Katalin részéről letett 1000 frt ajándék elfo
gadása tárgyában. Tanácsi előterjesztés a Hönig-féle 
kert vételárából befolyt 2800 írtnak mikénti elszámo-
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lása s feloszlása, valamint a kórház, terhére előirt 526 
fit 48 kr. tartozás leiralása iránt. Tanácsi előterjesztés 
a városi mérnöki hivatal szervezéséről szóló szabály
rendelet módosítása iránt. Tanácsi előterjesztés a dög
tér és a gyepmesterségről alkotandó szabályrendelet 
tervezetének bemutatása iránt. Ugyanaz bemutatja az 
ingatlanok telekkönyvi átíratásáért városi átirási-dij 
szedéséről szóló szabályrendeleti tervezetet. Ugyanan
nak előterjesztése a szegény-alap részére 300! frt se
gélynek engedélyezése iránt. Ugyanannak előterjesztése 
a szegény-alapból segélyzett azon egyének javadalmá
nak a házi pénztárra-, illetőleg a kórházi alapra való 
átutalása iránt, kik utóbbiak által látandók el. Ugyan
annak előterjetése a városi állatorvos által múlt évre 
az állategészség ügyről szerkesztett jelentés tárgyában. 
Ugyanannak előterjesztése a Nándor-aknai korcsma
helyiség megvétele tárgyában első Ízben való tárgyalás 
czéljából. Zemplén-megye rnekeresése a honvéd had
apród iskolák szervezése tárgyában a magyar kir. hon
védelmi Minisztériumhoz intézett feliratnak pártolása 
iránt. Dr. Sebe Béla bemutatja orvostudori oklevelét 
kihirdetés czéljából. Halljuk, hogy interpelláczio is fog 
történni e közgyűlésen, mért is kívánatos volna, ha a 
bizottsági tagok mentők, nagyobb számban jelenné
nek meg. Végül arról értesülünk, hogy e közgyűlésen, 
mint rendkívüli tárgyak fognak napirendre hozatni: A 
hodrusbányai r. kath. iskolaszék egy tagjának megvá
lasztása, a számonkérő szék két targjának megválasztása. 
A rendőrfőkapitány múlt évre és a czipő és kötszövő 
gyárra szóló jelentése s illetve előterjesztése, Heves
megye átirata a socializmus terjedése megakadolyázása 
tárgyában, tanácsi előterjesztés a Selmeczbányán 
eszközlendő építkezésekre szükséges hetvenezer frt. 
devinkulálása iránt, a tűzoltó-egylet kérelme, hogy a 
telefon költséget a város viselje.

— A cselédügy és bejelentés ügye. Lapunkban 
nem egyszer foglalkoztunk városunknak azokkal a ba
jaival, melyeket különösen a bejelentési és nyilván
tartási hivatal hiánya okoz. Számtalanszor megírtuk, 
hogy a vidék sőt a messzi vidékek csavargóinak ná
lunk eldórádója van, mert nálunk szabadon járhatnak, 
kelhetnek, koldulhatnak s lophatnak, kinek a mi tetszik. 
Kifejtettük, hogy ott, ahol olyan csekély a rendőrök 
létszáma mint nálunk, s a hol sajnos reményűnk sem 
lehet a rendőrök szaporítására, mert állítólag nincsen 
arra pénz: Feltétlenül szükséges a bejelentési és nyil
vántartási hivatal mint a közbiztonságnak egyik lé
nyeges védelme. Egyszer — pár évvel ezelőtt — már 
a létesülés stádiumában is volt az ügy, de a számos 
bizottságok valamelyike, bizonyára a legbölcsebbik a 
sok bölcs között, agyonsűtötte az intézményt. Hogy 
miért, azt nem tudjuk; sejtjük azonban, hogy az volt 
a legfőbb ok, hogy „ősapáink is ellehettek anélkül." 
Örömmel értesülünk azonban, hogy a bejeféntési és 
nyilvántartási hivatal s illetőleg szervezet mégis csak 
létesülni fog. Szitnyai József polgármester ugyanis 
megbízta a rendőrkapitányi hivatalt, hogy javaslatot 
dolgozzon ki a cselédügy rendezése s egyúttal a be
jelentési és nyilvántartási hivatal szervezése tárgyában. 
Többet kapunk tehát, mint a mit reméltünk. A cseléd
ügy rendezése igen sürgős s nemcsak helyi, de or
szágos érdekű ügy. Olyan általános a cselédmizéria s 
olyan kellemetlen akár csak az influenza járvány s 
ha sikerül azt nálunk csak felényivel is megjavítani, 
elismerés illeti meg érte a hatóságot. Nem kételkedünk 
abban, hogy most ha már szőnyegre hozta a polgár
mester e két fontos ügyet, nem fogja engedni, hogy 
megint áldozotául essék valamelyik bizottság eljárásának?

— Rejtélyes léghajó. Bányamunkások, kik a 
hajnali 4 órai műszakhoz siettek hiresztelik és állítják, 
hogy múlt csütörtökön % 4 órakor reggel városunk 
felett egy léghajó szállt, mely a vöröskut felé vette 
irányát, és melyből valami kürtjelzés is hallatszott. 
Registráljuk e hirt azzal, hogy nem gondolják-e nem-e 
volt ez a léghajó az Andrée-é, mely az északi sark 
helyett a selmeczi vörös kútra került ? A léghajót ál
lítólag Steffultón is látták a reggeli műszakhoz bányába 
siető munkások. E léghajó látása csakugyan nem mese 
beszéd és az a léghajó lehetett, mely Strassburgból 
lett a forgó szél által a kötelektől elszakítva s melyben 
katonatisztek mulattak. Hová szállhatott azóta e léghajó?

— A bélabányai önkéntes tűzoltóság’ ma vasár
nap d. u. tartja közgyűlését a Mendl-féle teremben, 
melyen a selmeczi tűzoltók közül is többen részt 
fognak venni.

— Fiatal tehetséges lányka versikéjét közöl
jük itt: úgy, a mint azt megírta:

Hogy ha férfi volnék!
I.

Hej, hogy ha én férfi volnék, 
Minden csatán ott harczolnék; 
Ha egyiket elveszteném, 
A másikat duplán nyerném.

II.
Jobb karomat ha levágnák,
A másikat csak meghagynák.
S a ballal csak úgy vagdosnék . . .
Minden ellenséget hatréf.

III.
S ha esetleg az életem 
Maradna a csatatéren, 
Az sem volna roppant nagy baj: 
Szent hazám csak te meg ne halj!

IV.
De mivel gyenge nő vagyok, 
Sorsomba belenyugodok.
Főző kanál lesz a társam, — 
Ez is kard lesz a csatában.

Megírta: Király Aranka.
— Hodrusról Írják nekünk, hogy a tiz lámpa 

végre világoságol terjeszt e küluíczában is, de még 
legalább kettőre volna szükség a Teremtőtárna felé 
vezető ut részben. Azt hisszük, hogy e kívánság mél
tányos és a város a szükségelt két lámpát pótlólag 

felállitatja. Az ottani kaszinó is végleg megalakult. 
Elnök lett Puskás József, alelnök Dr. Schlesinger Zsíg- 
mond, jegyző Muzsnay K., pénztárnok Weisz Jakab. A 
kaszinó helyisége a városi vendéglő épület emeletén van.

— A honvédszobor javára, 3 frt 80 krt kap
tunk a következő sorok kíséretében!: Tegnap este a 
„Hungáriádban mulatozó hazafias vendégek között 
gyűjtést rögtönöztem a helyben felállítandó honvéd
szobor javára, melynek eredményét — 3 frt 80 krt 
azaz Három forint 80 krt — mellékelve van szerencsém 
átszármaztatni, azon kérelemmel, hogy méltóztatnék az 
összeget rendeltetési helyérejuttatni, valamint hirlapilag 
nyugtázni. Ezzel vagyok tekintetes szerkesztő úrnak 
kész hive Ujágh Zoltán, akad, tanársegéd. — Az átvett 
összeget rendeltetési helyére juttattuk. Vivat sequens 1

— Convent-bál. A midőn e sorokot Írjuk már- 
már gyülekezik a báli közönség a városi vigadó ter
meiben. A sorsjátékhoz kiadott 1000 majd ismét ezer, 
tehát összesen két ezer sorsjegy, mind elkelt min 
csodálkozni nem lehet, ha figyelembe vesszük a kisor
solandó szebbnél-szebb tárgyakat, A nagy látogatott
ságnak örvendő, felette sikerült bálról lapunk jövő 
számában számolunk be.

— A nyomda uj otthona. Kivitték a szedő
szekrényeket, összes nyomda készleteket az apácza- 
zárdai földszinti helyiségbe, hol egy uj gép fogja ezen
túl a nyomda festékre sóvárgó műveket nap, azaz 
— fekete köntösű — világra hozni. Joerges Ágost 
nyomdatulajdonos ezzel az újabb kor követelményeinek 
telt eleget; pedig ez nagy, áldozatába került. Ámde 
öröme lesz neki is benne, különösen hogy ha a szép tágas 
világos nyomdában mindegyik szedő nagyobb kedvvel 
végzi majd munkáját, mint az előbbi sötét, szűk helyi
ségben. És a mi jó Langenthal bácsink? Az egyen
ruhába — szedő köntösökbe — bujtatott szedők ge
nerálisa nem fog-e még inkább lelkesedni és 25 évet 
meghaladó itteni derék munkásságát tetőzni iparkodni? 
Viruljon hát ez uj othonában nyomdánk is és tegyen 
tanúságot haladásunkról!

— Salgótarjánban sztrájk volt, mely múlt 
szombaton tört ki, de Török Zoltán alispán erélyes 
közbelépése következtében véget ért. A bányaműn 
kásokat lelketlen külföldi izgatok bujtogatták fel, a 
minek következtében a munkát abbahagyták és cso
portokba verődve, éktelen lármával és ordítással az 
igazgatósági épület elé vonultak. Nyolcz órai munka
időt és három forint napszámot követeltek; a zavar
gások hírére azonban Losonczról azonnal két század 
katonaság jelent meg, mire az utczai zavargásoknak 
azonnal vége szakadt. A bujtogatók közül sokat haza 
tolonczoltak. Ma már valamennyi tárnában meg
kezdték a munkálatokat, kivéve a Károly-tármít, a 
melyben ma csak harmincz ember jelent meg. Csend
zavarás az egész vidéken nem történt, a csendőrség 
létszámát mindazonáltal jelentékenyen megszaporitották.

Milyen a tanító sorsa? Ezt némileg jellemzi a 
következő levél: Kedves Öcsém'. Bizony már itt az ideje, 
hogy néhány szót neked is Írjak édes Öcsém ! Tavaly 
óla, hogy elmentél tőlünk, még híredet sem hallottuk. 
Az én anyjukom, a te ángyod vett rá, hogy neked Írjak. 
Tudod kedves Öcsém, hogy 30 éve már annak, a mióta ezt 
a száraz és nehéz lanilói kenyeret eszem. Bizony 30 éve 
már annak édes Öcsém ! de mondhatom, hogy soha sem 
volt olyan kemény és keserves mint ebben az esztendőben. 
Annyi könny soh’sem vegyült falatom közé,.mint éppen 
most. A mikor én idejöttem, akkor még csak falucska 
volt ez a hely, ma már városnak is beillik. Akkor 
még csak alig volt 400 lelke, ma már 1800-nál is több 
van. Akkor az élelem meg a ruházat háromszorta 
olcsóbb volt, mint ma. Akkor is 300 frt volt a fize
tésem és ma is annyi van. Akkor megelégedtek az 
emberek a legegyszerűbb ruházattal, ma már olyan 
médiásán öltözködnek, mint abban az időben a fő
szolgabíró. Akkor az én falum népének a szobáját egy
két szép tulipános láda diszité a legszükségesebb 
bútorok mellett, ma már dlyan parádés szobájuk van, 
mint a milyen azelőtt a legnagyobb uraknak volt. 
Tudod édes Öcsém ! akkor még csak kelten vol
tunk és ma már heten vagyunk, akit ruházni és 
etetni kell. Azért sebaj, a Jó Isten mindig gondoskodik az 
emberről; minket is megsegített. Az én anyjukom 
megkapla az ő csekély kis pénzecskéjét és azóta egy 
kicsit javítottunk a mi nehéz sorsunkon. Vettem egy 
pár olcsó lovacskát, tudod hisz láttad, milyen gebék 
voltak, de hál jobbra nem tellett, és fuvaroztattam 
velük. Később meg vettem egy pár ökröt, mert hát édes 
Öcsém! annak a hét éhes gyereknek kenyér, ruha meg 
iskoláztatás is kell! Abból a keserves 25 frtból meg 
bizony nem tellenék édes fiam Öcsém 1 semmire. 
Ez volt az én bajom, ez a két pár jószág. Iri
gyelték; kezdetben csak suttogva, majd pedig egé
szen nyilvánosan. Addig a mig szegény voltam, jó 
voltam nekik, most már nem az vagyok. Gazdag 
nak hisznek és nem gondolják meg, hogy abból a 
csekély fizetésből szerezni bizony nem lehet. Édes 
Öcsém! tudod-e, hogy az emberek milyen hálát
lanok ? Akiket idejövetelemkor tanítottam, azoknak 
már a gyermekeik járnak hozzám. Éppen ezek fordullak 
el tőlem s ezek gyűlölnek engem. Tudod mit hoztak 
ősz fejemre ? Azt a szégyent, hogy ellenem elmen
tek a püspökhöz panaszra. Hát mi bajotok van, 
kérdi a püspök ? Panaszunk van a rektorra! Talán 
nem jól tanít? De igen jól tanít! Hát talán a 
templomban nem jól énekel, vagy nem istenfélő ? Az 
ellen nincs semmi bajunk. Hát akkor mi ellen panasz
kodtok ? Hogy lovat meg ökröt tart. És tudod-e mit 
mondod az áldott lelkű jó Úr? — Azt mondta nekik, 
hogy ő igen örül annak, ha neki olyan tanítói vannak, 
akik jobb módúak. Bár minden tanítója tudna 4 pár 
ökröt ás lovat tartani. Ezt mondta az a nagy úr! 
áldja meg öl az Isten! Hallottam, hogy fiadat 
tanítónak akarod taníttatni. Ne tedd ezt édes Öcsém! 
nagyon hálátlanok az emberek 1 Most pedig arra 

kérlek édes Öcsém! irj nehány vigasztaló szót. Úgy 
én, mint anyjukom tiszteletét és csókját küldi. Kelt 
Boldogházán, 1898. január 31-én. Szerető bátyád 
Kotyogó Péter, néptanító.

— Olcsó a kenyér. Manapság bizony szinte ano
mália ez állítás, mert mint múlt számunkban is meg
írtuk, nagy igen nagy a drágaság nálunk is és másutt 
is. Arról értesülünk azonban, hogy egyik vállalkozó 
fűszerkereskedőnk a kenyérnek kilogrammját tizenegy 
krajezáron, tehát jóval olcsóbban árulja, mint a többi 
kereskedők és sütőüzletek. Csak az a kérdés most, 
hogy e kenyér megfelel-é az egészségügy követelmé
nyeinek, mert ha igen, úgy teljes elismerés illeti meg 
Weisz Ignácz kereskedőt, aki a szegényebb osztály 
érdekében ilyen dicsérendő versenyt indított meg. Csak 
akadnának versenytársai is!

— Árverés a rendőrségnél. A talált és tulajdono
suk által át nem vett különféle tárgyak, valamint a szom
bati hetivásáron elkobozott fából készült kosarak hol
napután kedden d. u. 3 órakor a helybeli rendőrségnél 
nyilvánosan fognak elárvereztetni. Felhívjuk erre kö
zönségünk figyelmét.

— Évi kimutatás. Az 1897. évi városi pénztári 
forgalomról. Nem lesz érdektelen ha e rövid pénztári 
kimutatást közöljük, melyből olvasóink némi képet 
nyernek a városi pénztár múlt évi forgalmáról. Ház
tartási alap bevétel 565690 frt 71 kr., kiadás 565376. 
frt 39. kr.,Útadó alap bevétel 6833 frt 42 kr., kiadás 
5775 frt 89 kr., Óvoda alap bevétel 4557 frt 79 kr., 
kiadás 4554 frt 74 kr., Ipariskola alap bevétel 544 frt 
25 kr., kiadás 496 frt 38 kr., Anyakönyvi alap bevétel 
831 frt 27 kr., kiadás 831 frt 27 kr., Légszeszgyári 
bevétel 21256 frt 97 kr., kiadás 21248 frt 80 kr., Le
tét alap bevétel 28262 frt 30 kr., kiadás 21819 frt 71 
kr., Kórház alap bevétel 10987 frt 89 kr., kiadás 10798. 
75 kr., Kórházi letét alap bevétel 661 frt 95 kr., kia
dás 217 frt 71 kr., Szegény alap bevétel 3905 frt 49 
kr., kiadás 3881 frt 29 kr., Heinrich alap bevétel 81 frt 
41 kr,, kiadás 80 frt 67 kr., Russegger alap bevétel 21 
frt., kiadás 20 frt 96 kr., Zmeskal alap bevétel 332 frt 
15 kr., kiadás 331 frt 68 kr., Betegápolási alap bevé
tel 2106 frt 16 kr., kiadás 2046 frt 27 kr., Adó bevétel 
56976 frt 80 kr., Iktató szám 4645 drb.

— Fatolvajok. Kutni János és Besina György 
lopott fából kosarakat csináltak Baczuron. Erre Med- 
riczky Milán kecskési erdőőr rájött és az esetet be
jelentette a selmeczi erdőgondnokságnak. A fatolvajok 
a kész kosarakat, 180 drbot, a tegnapi hetivásárrl hoz
ták eladás végett. Itt azonban a rendőrség lefülelt, a 
tetteseket a kosarakat elkobozta és a kűlőmben is 
ismeri két jó madár ellen az eljárást megindította.

— Sikkasztó körjegyző. Karvas Gy. geletneki köz
ségi jegyzőt sikkasztáson érték. Ezenfelül váltóhamisítást 
is követett el. A megtévedt fiatal embert letartóztatták 
és Ar.-Marófhra bekísérték. Tettét azért követte el, 
mert nagy lábon élt és a rendes jövedelemből ez nem 
telt ki.

— A czipész-mesterek panasza. Több helybeli 
czipészmester aláírásával egy memorandum jellegű 
panasz adatott be Krausz Kálmán főkapitány, mint az 
I-ső fokú iparhatóság személyesitőjéhez, melyben el
panaszolják, hogy azon ipartörvény az intézkedése, mely 
szerint kész czipőket nem kitanult czipészmestereknek 
is, tehát kereskedőknek is szabad árulniok, felette nagy 
kárt okoz iparuk üzésében ; mert a nagy gyárakkal ár 
dolgában természetesen nem versenyezhetnek és igy a 
közönség, nem nézve mindig a minőséget, oda megy 
vásárolni, hol olcsóbban kap. Különösen panaszkodnak 
a helybeli czipögyárra, melynek készítményeit itt is 
árulják, pedig akkor e gyár nem, hogy előnyt nyújtana 
a városnak, hanem ártva az itteni kis iparnak, csak 
hátrányt okoz. Nem tudjuk mennyiben felel meg a va
lóságnak, hogy az itteni czipőgyár gyártmányai helyben 
is áruba bocsájtatnak, de ha igaz, úgy ennek beszün
tetését okvetlenül ki kell eszközölni, mert úgy tudjuk, 
hogy a gyár létesítésénél és subvenczionálásánál felté
telül volt kikötve a kormány által, hogy e gyár gyárt
mányait kicsiben a város területén áruba bocsájtani 
nem szabad. Külömben iparosaink emlékiratukkal a 
legilletékesebb férfiúhoz fordultak, ki úgy a kormány
nál, mint a törv. hatóságnál is édekükben a kellő lé
péseket meg fogja tenni. Persze fődolog volna az ipar
törvény revíziója, melynek szükségesége az iparosok 
között mindenütt nem csak nálunk, mind inkább érez
hetővé válik.

— A fémkohászat kézikönyve, Faller Károly 
kir. bányatanácsos, akadémiánk jeles tanára nagy
szabású művének második része is megjelent és a 
különös vagy alkalmazott részt tárgyalja. A mű, az 
első kötet alakjában 28 nyomatott iv terjedelemmel 
bir és 231 szöveg között való ábrával van illusztrálva. 
Főbb czimei: I. Az ólom; a II. A réz. Az ólomnál 
tárgyalva lesznek: az ólom története, technikai alkal
mazása, tulajdonságai, vegyületei és érczei; az ólom 
előállitása; s az ólom technológiája. — A réz tárgya
lásánál a feldolgozás keretébe bevonattak: a réz tör
ténete, tulajdonságai, a réz technikai alkalmazása, a 
réz vegyületei, a rézérczek, a rezes kohótermékek ; a 
réz előállitása és a réznek technológiája. Úgy az ólom, 
mint a réz feldolgozása: bő, részletes, tárgyilagos és 
kimerítő s különösen az által válik érdekessé és érté
kessé, hogy a külföldön divó gyártás és kohósi'ás- 
módszerek és eljárások bő ismertetése mellett, a hazai 
kohókban divó gyártás módszereket oly gondossággal 
és részletességgel tárgyalja, hogy a legkritikusabb szem 
sem talál sehol kihagyást. Kívánatos volna, hogy 
mennél többen megszerezzék a munkát, melynek első 
kötete, nemcsak a fémkohásznak, de a vaskohásznak 
is igen sok tanulságos adattal szolgál; második kötete 
pedig a bányásznak is sok hasznosat mond el. A ki
tűnő szakmunka nemcsak hézag pótló, de akadémiánk 
hatalmas tudományos haladásának egyik fényes bizo
nyítéka.
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— A tiiiiittfk legjobb barátja. Ezelőtt öt eszten
dővel Benedek Elek és Földes Géza a magyar tanítóság ité- 
lőszéke elé lépett egy új tanügyi lappal, a Nemzeti Iskolával, 
mely ezélul azt tűzte ki, hogy a tanítók kenyéréért és tisztességéért 
harezolni fog s a magyar tanító számára a kenyeret és tisztességet 
megszerzi. Már a kezdet kezdetén letették a politikai kaueziót és 
ezzel megváltották a szabadszólás jogát, melyet gyakoroltak is 
állandóan. A magyar tanítóság bizalommal fogadta már az első 
számtól kezdve e lapot, hisz a szerkesztőket jól ismerte; Benedeket, 
mint országyülési képviselőt, az országház tárgyalásaiból és iró- 
tolláról. Földest szintén irótolláról és nyilvános szerepléseiről. Ez a 
lap ma öt esztendős. A magyar tanügy történetében ez az idő is 
elismerésre méltó helyet biztosit neki, mert a mióta ez a lap áll, 
azóta sziint meg a legtöbb helyen a pontatlan fizetés, azóta emel
kedik folyton-folyvást a tanítók fizetése. Ez az a lap, a hova a 
tanító elmehet panaszával, elmondhatja keservét, mert ki nem gú
nyolják és mert bizton segítik, hogy igazát megtalálja. És ez az a 
lap, amely jövőjét nem bízta az úgynevezett „előkelő" munkatár
sakra, hanem úgy a munkából, mint a munka sikeréből minél 
többet igyekszik részeltetni Munkatársa ennek az egész ország 
tanügyi világa, de a szellem benne egységes, mert az igazság is 
csak egy lehet. Ezt érzik is a minisztériumtól elkezdve, a főpapokon 
keresztül le az utolsó iskolaszékig mindenütt és éppen ezért olvassák 
is szorgalmasan a Nemzeti Iskolát. íme. igy jut el a tanító 
panasza oda is, ahova más különben soha el nem jutna. Ilyen lapja 
nem volt soha több a tanítóknak s hogy van, méltó azzal hálálni 
meg, hogy fizessen elő és olvassa minden tanító. — Ára egész évre 
4 frt. Kiadóhivatala: Budapest, VII., Rottenbiller-u. 5/a.

Farsang.
A polg. dal- és zenekörnek e hó 12-én a városi 

Vigadóban tartandó hangversenyére az előkészületek 
serényen folynak A meghívók már szétküldettek, s az 
ahhoz csatolt műsor a legjobb bizonyság, hogy az egye
sület Bachraty József karmester buzgó vezetése alatt 
mennyire igyekszik az ő hazafias és kulturális czéljait 
megvalósítani. A régi hagyománynak megfelelően most 
is csupa eddig még elő nem adott zene- és énekszám
mal fogja gyarapítani közönségünk zeneismeretét. Fel
hívjuk a figyelmet különösen Gaal Ferencz „A bilincs" 
czimü műdalára. Gaal, a szabadkai zeneakadémia igaz
gatója, egyike a legjelesebb zeneszerzőinknek. Dalár
dánk már több műdalát mntatta be, mint az „Imád
ságom “ (Petőfi), „Fohász” (Kunoss E.) czimüeket, me
lyek mind remek szerzemények. Gaal leginkább Petőfi 
szövegeit szereti, melyek legjobban megfelelnek az ő 
temperamentumának. Ilyen „A bilincs" is. Ebben igazi 
Petőfi gondolatokkal s fordulatokkal találkozunk, me
lyeknek hatását s átérzését elősegíteni a magyar zene
szerzőnek egyik legszebb feladatát képezheti. Mikor 
például a költő a bilincset megszólaltatja, hogy az el
fogott és őt átkozó ifjú csörgesse, de ne átkozza őt 
mert csörgése átok, mely a zsarnok fejére száll: mily 
nagszerűen jöhet, itt a zene a költészetnek segítségére! 
A hangversenyt, mint máskor is, táncz követi. Fia va
laki tévedésből meghívót nem kapott volna s arra 
igényt tartana, szíveskedjék Dobó Sándor főrendező 
úrhoz fordulni.

Steingrube nagyközség-e „báldot“ rendez, me
lyen egy külön humoros lap is fog megjelenni a stein- 
grubeiek ismert jóizü tréfás mókáival.

A czipögyári alkalmazottak e hó 13-án világ- 
póstával egybekötött tánczmulatságot rendeznek a sel- 
meczi honvédszobor javára. Tekintettel a hazafias 
czélra is, a mulatság sikeresnek ígérkezik.

Karnevál ő fensége Bélabányán. A bélabányai 
polgárok által a zenekar javára rendezett tánczmulatság 
miként kedvelt lapunkban a „Selmeczbányai Hetilapéban 
előzetesen jelezve volt február hó 1-én tartatott meg, 
ha nem is nagy részvéttel, de annál szebb siker és 
eredménynyel. A főrendezők ; Ballon István és Mendl 
Frigyes minden lehetőt elkövettek ismerőseik és barátaik 
körében a szép siker biztosítása érdekében, minélfogva 
az elért eredmény nagyobb részt az ő lankadatlan 
buzgalmúknak köszönhető. — A selmeczi vendégeket 
illetőleg — daczára a biztató ígéreteknek — bizony 
érzékenyen csalódott a rendezőség. E nem várt közö
nyösséget azonban hajlandók vagyunk a szokatlanul 
mostoha időjárásnak tudni be. Különben a bálon ha 
nem is a remélt számban, de mindazonáltal mégis szép, 
hölgyközönság jelent meg. -— A megjelentek Balogh 
Laczi kitűnő zenéje mellett fesztelenül mulattak s 
nem lankadó jó kedvvel világos kivirradtik járták a 
tánezot, — ropták a csárdást. A hangulat s a jó 
kedv mind végig igen lelkes volt, amit jelentékenyen 
emelt még Mendl F. vendéglős előzékeny s pontos 
kiszolgálása s kitűnő bora. A bál tiszta jövedelmét 
részben az idő viszontagságaival mit sem törődő áldozat 
kész közönség — részben a körülmények folytán a 
megjelenésben gátolt, de a jótékony czél iránt rokon
szenvesen érző jó akaró barátaink nemes lelkűsége s 
bőkezűsége biztosította. Felülfizettek: 0. A. pl. ur 1 
frt, Paulik Károly 1 frt, Petyko György 1 frt, Záhn 
Ágost 2 frt, Moha Alajos 1 frt, Ott Antal 1 frt, Siberberg 
Samu 1 frt, Schóltz Samu kohógondnok 1 frt, Singer 
Miksa 1 frt, Weiner Lipót 1 frt, Ács Ferencz 2 frt, 
Goldner Adolf 2 frt, Ballon István rendőrbiztos 2 frt, 
Longauer Antal városi rendőr 1 frt, Walmráth Nándor 
2 frt, Mendl Frigyes 2 frt 80 kr., G. M 50 kr. A ke
gyes felülfizetésekért ezúton is ismételve hálás elisme
rést és forró köszönetét mond nemes szivü áldozat 
kész felülfizetőinknek a rendezőség. — y. —

— A heg-ybányai mulatság. Megmutatták a 
bányász-tisztviselők, hogy ők nem csak a bányák mély
ségeiben elvonuló göröngyös utakon, de a sálon sima 
parkettjein is otthonosan érzik magukat. Megmutatták, 
hogy ha a komorsággal határos komolysággal járnak 
is el hivatásos feladatuk megoldásában, akkor vidámak, 
sőt pezsgő jó kedvűek is tudnak lenni mulatságaikon. 
Hiába „Berguleut, Berguleut, sind kreutzbrave Leut“ .. 

így hát nem csoda, ha az általuk múlt hó 29-én a 
hegybányai kaszinó helyiségében rendezett zártkörű 
mulatság fényesen sikerült. A táncz reggeli hat óráig 
tartott, a közvacsora és Balogh Laczi zenéje, valamint 
a farsangi hangulat pompás volt. A főérdem persze a 
rendezőséget illeti meg, mely állott: Bárdossy Antal, 
Martiny István, Tirscher József es Richter Géza urak
ból. A kitünően sikerült mulatságon 123 személy, köz
tük 42 hölgy vett részt. Sajnos, hogy e szép mulat
ságon Svehla Gyula főbányatanácsos és bányaigazgató 
és neje nem vehettek részt a közeli rokonságban elő
fordult halálozási eset miatt. Részt vettek a következő 
hölgyek: asszonyok: Árkosiné, Barssyné, Bózerné, 
Baumerthné, (Ribnik), Gsiáné, Diskantiné, (Besztercze- 
bánya), Dr. Fallerné, Gerőné, Hamrákné, Jákóné, Krut- 
kovszkyné, Kloszkáné, Litschauerné, Martinyné, Muzs- 
nainé, Makávéné, Mihalovicsné, Pelachiné, Puskásné, 
Platzerné (kohó), Szentislványiné, Szulczerné, Szopkóné, 
Tirscherné, Véseiné (Miskolcz) és Wolfné. — Leányok : 
Arthold Józsa, Barssy Ilona, Berzeviczy Margit, Bran
denburg Emma, Bózer Mariska, Kloszka Irma, Martiny 
Margit, Mráz Hermin, Prokai Zsófi, Surjanszki Etel, 
Stanga Matild, Sulzer Aglája, Szép Gizella, Tóth Miczi, 
Tirscher Gizi, Vésey Ida s Wagner Matild.

A selmeczbányai önkéntes tűzoltó-egylet 1898. 
évi február hó 22-én a városi vigadó termében saját 
pénztára javára tánczmulatságot rendez. Kezdete este 
8 órakor. Belépti dij: családjegy 2 frt 50 kr, személy
jegy 1 frt. Az egylet működő tbgjai, az akadémiai, 
kereskedő és iparos ifjúság részére 50 kr, számozott 
karzathely 1 frt. Jegyek előre válthatók Márkus M. 
ezukrászatában és este a pénztárnál. A szünőra alatt 
3 igen szép nyeremény sorsoltatik ki és pedig: egy 6 
személyre való mocca service, főnyerymény, egy thea- 
asztal majolika táblával, második nyeremény, egy üveg 
finom pezsgő, harmadik nyeremény. A sorsjegyek az 
esti pénztárnál lesznek kaphatók. Á főnyereményt az 
50. kihúzott szám nyeri meg, a második nyereményt a 
25. kihúzott szám nyeri meg, a harmadik nyereményt 
a 12 kihúzott szám nyeri meg. Derék tűzoltóink eme 
tánczmulatsága bizonyára fényesen fog sikerülni.

Szerkesztői üzenet.
T. Gy. tanár urnák Budapest. Elismerő, szép szavai és lapunkhoz 

fűzött jó kívánságaiért fogadja köszönetünket. — Várva-várjuk a 
személyes találkozást a jövő nyáron. — Hodrusi. Tessék csak meg
küldeni, ha jó, közöljük. Idézni lehet bár mily nyelven, ez a hír
lapi közlésnél akadályt nem képezhet. — Közleménye bár későn, 
úgy szólván kapuzáráskor került kezünkbe, mégis mint látja mai 
lapunkba belekerült, A kért lapszámokat ma adtuk postára, — Szí
vélyesen üdvözöljük !

Piaczi árkimutatás
1898. év január hó 22-én tartott hetivásárról.

Az árú Ára í Az árú 
megnevezése

Ára 
legal | legmmegn evezése

i legal | legm

Búza . . mázsája
1

11.- 12.- Borjúhús, . k lg-ja -.60
Rozs . . „ 8.- 8 60 Sertéshús. -.52 -.56
Árpa . . 6 50, 8.— Kolbász . -.70' -.80
Zab . . „ 6 — 6.30 Szalonna. -.68' -.70
Bab . . „ 8.- 9.- Disznózsír -.68 -.70
Borsó . . „ 10.— 11- Ludzsir . 1— 1.20
Lencse . „ 10.- 11.- Vaj . . . —.80 —.90
Mák . . 40— Túró . |—.28 -36
Búzaliszt . „ 18.- 20— Méz . 1— 1.40
Rozsliszt . „ 16.- 18— Buzakenyér . -.16 -.18
Árpadara . „ 16.-1 18— Szopós rnalacz drbja 2 — 3—
Rizs . . „ 18.—’ 26— Nyúl . 1.20 1.5C
Káposzta fejenként —.05 -.08 Tojás . —.03 -.04
Burgonya mázsája 3.- 3 50 Csibe. párja -.40 -.80
Nyers kávé klg.-ja 2.— 250 Kappan . 2.— 3-
Bors . . . „ 1.20 1.30 Kacsa 1.20 1.50
Paprika . . „ -.80 1.20 Liba . 120 2—
Czukor süveg „ -.48 — 52 Tej . . . literje -.08 -.10
Czukor koczka „ —.50 -.54 Tejszín -.24 -.28
Marhahús . —.48 -.52 Boreczet . —.36 -.40
Juhhus . . „ —.28 1

-.48 Tűzifa kemény mtrje 1.45 a“l

Selmeczi telefon-hírmondó tudósítása.
Zóná idő: február 6-ika, vasárnap d. e. 9 óra pontban.

Titkunkat tovább nem takargatjuk, őszintén bevalljuk, hogy 
híreinket igen is a Marconi-féle drótnélküli telegráfálás utján kap
juk a világ legtávolibb részéből is. Gépezetünk e szerint páratlan 
a maga nemében, mert távolságot nem ismer. Törekvésünk most 
már oda irányul, hogy a másvilággal is összeköttetésbe lépjünk, ha 
ez, a mi csak idő kérdése, sikerül, akkor készségesen szolgálunk a 
pokol részletes leírásával, a mely iránt előfizetőink nagyobb része 
érdeklődik, mert a valóságban úgy sem fogják látni, ezért mi, de 
csak előfizetőinknek, jót állunk.

Külföldi híreink
György, a krétai kormányzóvá kiszemelt görög hrezeg, az 

európai udvarokat sorba látogatja, hogy magát e minőségben be
mutassa, állítólag hozzánk is eljön, hogy szóba hozott vetélytársát 
kiengesztelje.

Az emberek Dreyfusesömörbe estek, ez ellen jó a hársfa 
thea és forró lábviz.

Egy bolond török eltört egy savval telt üveget és már most 
Kréta forrong.

Aiaskából tudósítanak, hogy egy gazdag aranyér Selmecznek 
vette útját, ha azon irányban kutatunk, egyszer, valamikor, kimond
hatatlan időben ráakadunk.

A berlini tőzsdén nyaraló részvényeinkre a jövő télre név
értéken aluli kötések történtek.

Moszkvában leégett egy operaház, ez a sorsa minden szín
háznak, tehát csak nem vagyunk bolondok azért építeni színházat, 
hogy leégjen!

Londonban egy gavallér százhúszezer frtos váltót hamisított; 
elfogták, mert maga akarta, hogy a börtönben leírhassa a módját, 
könyve eddig tiz kiadást ért. Szomorú jele az időinek!

Az amerikai Magyar Társaság egyik megalapítójával az a 
nem épen ritka és épen azért megdöbbentő eset történt, hogy 80 
éves korában csendesen — meghalt

Franeziaországban divatba jut a vasutak lefoglalása, minket 
még ez az öröm sem érhet, mert a mienket még lefoglalni sem 
érdemes.

Adenböl tudósítanak, hogy Albatros hírhedt hajónk monar
chiánknak nagy szolgálatot tett azzal, hogy Guatemala közelében 
felfedezett egy eddig ismeretlen mocsarat, melyet bűzhödt vize után 
elnevezett: Ausztria mocsárnak.

Zola Emil eltökélte magát, hogy többet nem ir az „ember- 
irtó'*-ról, hanem az „emberbeugrató“-ról.

Belföldi híreink.
A szász asszonyok Bécsből visszajöttek, a pályaházban deákok 

búcsúztatták el őket, e miatt a férjek válópert indítanak felesé
geik ellen.

A budapesti siketnémák bálján a „hogy volt“-ozásnak nem 
volt se eleje, se vége.

A mentő bál nagyon fényes; az összes mentőkoesik a vigadó 
mellett lesznek, hogy a megmentetteket azonnal az anyakönyvveze
tőhöz lehessen vinni.

A magyar és az osztrák kormány nem tud megegyezni a felett 
hogy miképen egyezkedjék, mikor lesz meg igy az egyesség ?

A sikkasztó urak, sikkasztás utján szobrot akarnak állíttatni 
Eötvös Károly védőnek, mi ellen azonban a „Gogolákok" erősen 
protestálnak.

Rudónak, ki városunkban lapunkból is némileg ismeretes, a 
fővárosi főkagani kijárat felé áll a rúdja.

A költségvetési vita olyan lapos, mint szerkesztőségi bugye- 
lárisunk utolján.

A rutének helyzetén úgy segítenek, hogy miniszteri biztost 
kapnak, ki tanulmányozni fogja ügyüket, mig csak egy rutén lesz 
a világon.

A fiumei kormányzó ismét Bndapesten járt a múlt héten — 
hétszer, ugyan ennyiszer járta meg az utat az express konduktora 
is és ö még sem kormányzó, csak vonatvezető.

Az akadémiának deficitje van, mert kiadványainak papirosa 
az idén olyan rósz volt, hogy semmi czélra se lehetett felhasználni.

Ha a budapesti operánál alkalmazzák az automata intendást 
akkor mi is megrendelhetjük a nürnbegi gyárban az automata rend
őröket.

Az Országos Nőképző Egyesület főző iskolájában adott vizsga 
ebéd utolsó fogása volt: nagy adag szóda bicarbona, többen meg- 
repetálták

A francsiskánusokat nem reformálják, mert a magyaroknak 
úgyis kevés a barátja.

A budapesti orkánt a rendőrség elcsípte, mert indiskrét volt 
a hölgyekkel szemben.

A nemzeti színház igazgatósága kész ingyenjegyet adni a 
tanuló ifjúságnak, ha a jegyek este fél kilencz óráig nem kelnek 
el, ekkor is a III. kerüleii iskola igazgatója adja át mindenkinek 
személyesen Ó-Budán bélyeges folyamodvány ellenében.

Tordán nem történt semmi különös, a malaczok szépen 
teleltek.

Szarvason ezrével tódul a nép menazsériába, hogy lássa 
milyen is hát az a szarvas.

Körmöezbánya folyamodott, hogy vigyék el a pénzvelőt, mert 
az emberek idegesek, a zaj tűrhetetlen; a városfalára kiírták: 
Kakasnak a mely kukorékol, tilos a bemenet.

A fővárosi athléta bálon a tánezrendek egyszerűek, de 
Ízlésesek lesznek, súlyuk nem egészen öt kilo.

Léván a város négylábú csacsiját megtették a meterologiai 
intézet pithiájává.

Újpesten a ki adót nem fizet, felteszik a város kocsijára 
ágyával együtt és a városházán megintik, aztán ágy nélkül haza 
bocsátják.

H e 1 yi híreink.
Levéltári szorgos kutatás után rájöttünk, hogy Selmecz azért 

kapta meg a szabad királyi czimet, mert nálunk szabad az orditozás 
este hét órától kivilágos kivirradtig.

Mivel piaczunk már olyan drága, mint a budapesti, kofáink 
a budapesti kofa stílusban kezdenek a vevőkkel diskurálni, a mely 
ékesnek ékes, de nem irodalmi

Mi selmecziek szívesen vállalkozunk arra, hogy a pánszlá- 
vokról lemossuk a bélyeget jóféle szegedi szappannal és. suruló ke
fével, ha elismerik, hogy ez jobb a kancsuka verésnél.

Városunk nagyon hamar a nagyobb lakbér osztályzatba ju
tott, háziuraink a jövő negyedre fölemelték a lakbéreket.

A bort ellenőrző bizottság több albizottságot küld ki, hogy 
az ellenőrzés annál részletesebb és alaposabb legyen, a főbizottsági 
ülés minden héten egyszer felülbírál és áldomást tart.

A kisded Panama halva született, a városi pénztárban a 2 
frt. magamagát lopta el.

Anti bácsi a csokor révén német udvari kisbőgös lesz, de 
azért magyarul muzsikál a németnek is.

A Kongrua úgy lesz meg, hogy a kinek van, az nem ad, 
a kinek meg nincs, az eo ipso nem ad.

Az autonómia szerint mindenki beszélhet úgy, hogy senki 
se hallja, ha az az egy beszél, a kinek egyedül magának (autó) 
engedi meg a törvény (nomos), hogy beszéljen.

A k ik nincsenek abban a szerencsés helyzetben, hogy tüzelő 
fájukat maguk fűrészeljék fel, azok menjenek a kaszinóba egy játék 
karambolra, ott dolgozhatnak és izzadhatnak is, a vérmesebbek ing 
újban is végezhetik ezt a munkát, a kréta mellett izzadság törlő 
szivacsok vannak készen.

Némely középületünk és iskolánk terve a F. Ad. Richter et 
Cie. thüringiai gyároshoz küldetett fel, ki játékkövekből készíti el 
az épületeket a melyek jövő karácsonykor skatulában csakis váro
sunkban lesznek kaphatók.

Ha a közös kaszinó felépül, a következő helyiségek lesznek 
benne ezen felírással: uraknak, polgároknak, vegyeseknek, érzékeny 
szivüeknek, hangosaknak, csendeseknek, szivarozóknak, ezukrosoknak; 
mivel az olvasó felesleges, ez a helyiség charnbr séparé lészen.

A múlt heti nagy vihar kis vonatocskánkat fél óra alatt tette 
át a bélabányai hegyre, a honnan négy óra alatt koezogott be a 
központiba.

Sok a róka a vidéken, a mi a váltóüzlet fellendülését jelenti.
Pénzintézeteink a mérleg összeállításánál tekintettel voltak 

egyik asztaltársaságunk jótékony hering-alapjára is.
Örömmel konstatáljuk, hogy az uj gép jól és tisztán nyom, 

most már van reményünk, hogy a selmeczi Füllentő beválik hé
zagpótlónak.

Aczélsörünket ajánljuk — korhelylevesnek.
Az olvados időjárás újból felolvasztotta a két kaszinó egybe

olvadásának eszméjét. Tartunk attól, hogy vízzé olvad.
Hírmondó.
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Árverési hirdetmény.
Folyó évi február hó 28-án délelőtt 10 órakor 

eladalik az alólirott erdöhivatal irodájában nyilvános 
árverés utján a zsarnóczai m. kir. kincstári faraktár
ban elhelyezett következő mennyiségű selejtes fűrész
áru és pedig:

mintegy
»

Bérbeadó és eladó.
A terasszon levő házam I. emeletén levő 

5 parketirozott szoba, konyha és éléskam
rából álló lakájt, melyhez nyári lakkal biró 
kert is tartozik, f. év november 1-töl;

Az ugyanezen ház II. emeletén lévő 4 
szoba, konyha, éléskamrából álló la kast 
pedig f. évi május 1-töl bérbe adom.

Eladok egy fürdőkádat zuhany- és fűtő
készülékkel ; egy rövidszárnyú, kitűnő karban 
lévő divatos zongorát; egy üveg táblás szek
rényt (eziistneműekre) és egy nagy Íróasztalt.

Bővebbet megtudhatni nálam.
Tisztelettel Hell Jakab.

I. magyar kir. szabadalmazott

84,009 sorsjegy 34,000 nyeremény.

Ötödik osztály.
8Setét 32 korona.

Húzás: 1898. február 16- és 17-én.

A kincstár sem

X

»
X

26 drb mintegy 0-6 m.3 tölgy
12 X X 0'7 X gyertyán
6 n X 0-2 X éger

207 » X 5-2 X kőris
222 n X 44 X juhar
795 9 X 42 4 X bükk, és •X5

90 X juhar és kőris széldeszka mint-
egy 0’4 m.3

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen megfelelőleg be-

tudomására 
igényeknek 
rendezett

szabóüzletemet

a darab szám, sem pedig a köb- 
tartalomért szavatosságot nem vállal.

Kikiáltási ár 230 frt.
Versenyzők kötelesek a kikiáltási ár 10 °/0-kát 

bánatpénzül letenni, és a legtöbbet ígérő az egész 
vételárt, a jegyzőkönyvre járó bélyeget, és a gyermek
nevelési alapra a vételár 0’2 %-át azonnal az árverés 
befejezése után megfizetni.

Az árverési feltételek ezen erdőhivatalnál meg
tekinthetők.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Zsarnóczán, 1898. évi február hó 1-én.

M. kir. erdöhivatal.
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a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyra becsült tudomá
sára hozni szerencsém van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok
kiváló tisztelettel 

üzemmel György 
szabóűzlet-tulajdcnos.

X XXXXXXXXXIXXXXXXXXX

Tudomásul!!

Nyeremény. Korona.
1 á 100000
1 á 30000
1 á 20000
1 á 15000

3 á 10000 30000
5 á 5000 25000
8 á 2000 16000

10 á 1000 10000
70 á 500 35000

3900 á 200 780000
4000 nyer. K. 1061000

Az V osztályú
Egy egész . . . . 32
Egy fél . . . . . 16
Egy negyed . . . 8
Egy nyolezad . . 4

Figyelmeztetnek azok, kik 
I., II., III, illetve lV-ik o.-ra 
szóló sorsjegyeket vettek, de 
sorsjegyeik nyereménynyel 
ki nem huzattak, hogy ugyan 
azon számú sorsjegyeket az 
V-ik osztályra is ugyanazon 
elárusítónál vehetik meg, ki
nél az I-ső, Il-ik, 111-ik, illetve 
IV-ik osztályra szóló sors
jegyeket vásárolták, termé
szetesen az V-ik osztályú 
betét lefizetése mellett.
sorsjegyek árai: 
kor.

»>

99

99

99

99

fii. = 16 frt — kr
»> == 8 ,, —
»» ~ 4 ,, —

= 2 ,, —
Az V. osztályra szóló vélelsorsjegy ára azonban :

Egy egész .... 136 kor. = 68 frt.
Egy fél...........................68 „ — 34 „
Egy negyed ... 34 „ = 17 „
Egy nyolezad ... 17 „ — 3 „ 50 kr
Ezen húzásnál a nyerhetés esélyei már sokkal elő- 

a Vl-ik osztályig — játszik
ember, a nyerhetés sánszai annál kedvezőbbek.

Eiehel Sándor özv. és utódja
a ni. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitói

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.)

nyösebbek s mentői tovább 
az

Tisztelettel tudomására hozom a n. é. kö
zönségnek, hogy az

Első Magyar Általános Biztosító-társulat 
SELMECZBÁNYAI ügynökségét

Takács Miklós úrtól f. é. február 1-től át
vettem és igy kérem, hogy e biztositó-társulat 
eddigi ügyfelei hozzám forduljanak, valamint 
azok is, kik e társulattal biztosítási ügyleteket 
kötni ezentúl szándékoznak.

Biztosítási ügyekben csakis Szentháromság
tér 37. sz. alatt (Zmeskal-félc ház) levő laká
somon állok a n. é. közönség rendelkezésére.

Kitűnő tisztelettel

Geiger Zsiga.

A n. é. közönségnek van szerencsém tisztelettel becses tudomására hozni, hogy helyben, 
(Deák Ferencz-ntcza, Urbán-ház) folyó évi február hó 1-én

festő- és fénymázoló-mühelyt
nyitottam. q

Minden e szakmába vágó munka a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig, tartósan és 3% 
olcsón készül és pedig:
czégi- és reklámtáblák, felírások, czimerek, ^**4:^***g 

H * * ❖ * « a mezőre vagy temetőbe szánt pléh-Krisztusok stb. stb. M
JX (A millenniumi versenyen oklevelet nyert speczialista üveg czégtáblákban.) «
3C Varrógépek, vasbutorok, mosószekrények stb. keményre mázolása.

I
 Egyszersmind felhívom b. figyelmét fauntánzatomra (erezés, Flader), — Üzlet-porlálék, W

ajtók, ablakok, bútorok stb. minden fanemben természetimen és tartósan éreztetnek. Fából, kőből, O 
composiczióból vagy gypszből készült alakok felújíttatnak, aranyoztatnak vagy festetnek. Q

Temetőbe való felírások, keresztek, rácsozatuk, lámpások stb. mázoltatnak, bronciroztatnak Mi 
és jótállás mellett aranyoztatnak. jf

Sok évi gyakorlat következtében képes vagyok minden munkát, a legnagyobb megelége- W
désre és mindég a legdivatosabb és ízlésesebb módon elkészíteni, miért is kérem kegyeskedjék O
bárminemű próba-munkával megtisztelni. O

Kívánatra tervezettel czégtáblák, és mintákkal evezések számára készségesen szolgálok. Mi
Kitűnő tisztelettel

JUaJos, M
ezégfestő és mázoló. Q
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Van szerencsém a n. é. közönségnek 
becses tudomására hozni, hogy az újonnan 
épült apácza-zárda melletti volt Ertl-féle 
házat megvettem és az abban volt (ezelőtt 
Daubner-féle)

t & ad é g 1 ö t 
újonnan berendeztem.

Selmeczbányán, szülő városomban már 
sok év óta mint vendéglős működök és azt 
hiszem képes voltam ezen idő alatt a t 
közönség és vendégeim megelégidését kiérde
melhetni.

Uj házamban és vendéglőmben most is 
az lesz legfőbb iparkodásom, hogy kifogás
talan jó italok, ételek, előzékeny kiszolgálás 
és jutányos árak állal tisztelt vendégeim 
teljes megelégedését kiérdemelhessem.

Kérem tehát nagyrabecsült pártfogását, 
mely kérelemmel maradok

kiváló tisztelettel
CSERNAK ANTAE,

vendéglős.
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Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: ISUBAIPEST, Aii<Irássy-ut 29. (I. ein.)

Raktár: BECS, I., 8eilergasse 1. szám.
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mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona,
saját vagy adott rajzok szerint előállít:

m i n <1 e 11 n e in ű e z ii 8 t á r ú t,
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készletsket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.

8

Jutányos árak! Pontos kiszolgálás! |
Nyomalott Joorges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.
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