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— -__ Meg j e l e n m i n d e n c s ü t ö r t ö k ö n . = = = = = ----A tizedik év elején,
Az újévvel a Selmeczbányai Híradó
életének tizedik évébe fordul.
T íz év egy vidéki lap életében szá
mottevő idő.

Számottevő idő még akkor is, ha az
a lap nem a f e l v i d é k e n ért meg annyi
évet, ahol — azt mondják — mag és eszme
egyaránt elpusztul.
A lap kilencz éves életének történetét
röviden elmondták azok, akik ez idő alatt
csinálták azt.
Folytonos küzdésről számol be e történet.
E lap tehát eddig kötelességét meg
tette. Mert hisz mi lenne egyéb czélja egy
lapnak, mint küzdeni folyton, küzdeni a
haladásért, küzdeni a közügyért, küzdeni
az eszméért, melynek csak jónak, csak ne
mesnek, csak tisztának szabad lennie.
A munkát, a küzdést, amit ők nem
munkálni, de vezetni megszűntek, jó aka
rattal akarom folytatni. Jó reménynyel,
hittel s azzal a meggyőződéssel teszem ezt,
hogy Selmeczbánya nem az a felvidéki vá
ros, hol magnak s eszmének nincs jövője.
Reményiem s hiszem azt, hogy az a
közönség, mely kilencz év előtt a lap czél-

A „SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TARCZÁJl
Az idő s az örökkévalóság,
— Sylvester-éji elmélkedés. •—
Hogy ne hallottátok volna: egy kis gyerek
tenger vizet locsol teknöhéjjai apró gödörbe,
arra megy Ágoston, a hippói lángész és mulat
a szép jelenetén.
Jól esik megpihennie, mert az imént gondo
lataival a nagy végtelent akarta kimeriloni, mely
a Názarethi szerint egy is, három is.
A gyerek visszanéz a hippói oroszlánra,
szemébe kaczag, nem, bele kaczag a tudós lei
kébe és azt mondja:
.Előbb merem ki ebbe a lyukba a tengert,
mint sem főiéred eszeddel az .Egyharomságot*
és eltűnt.
Ezt a gyönyörű históriát már vagy ezerszer
meséltem el. Olyanoknak akik a végtelen gondo
latán töprengtek. És mégis nekem is számtalan
szor mondották mások, hogy nem jó az ember
nek nagy dolgokról gondolkoznia, mert megfájdul
a feje.
Hát ilyen az ember, vizet prédikál s bort
iszik.

ját megértette a kilencz éven át áldozattal,!
pártolással, jóakarattal segítette c lapot
czéljának munkálásában, továbbra is pár
tolni fogja, fönn fogja tartani annál is in
kább, mert a czél még nincs elérve.
Társadalmi viszonyaink, közéletünk,
szellemi és anyagi állapotaink nincsenek
még oda fejlődve, hogy azokat tovább fej
lesztenünk ne lehetne, sőt fejleszteni ne
lenne kötelességünk. Hiszen jóformán még
csak most léptünk a haladás htjára, eddig
csak azt pótolgattuk, amit a múlt hagyott
ránk terhes örökségül.
Sokat, nagyon sokat kell még tennünk,
hogy sorakozhassunk azok mellé, akik sze
rencsésebb, jobb körüMények között előbb
fel tudták emelni a haladás, a művelődés,
a nemzeti kultúra lobogóját.
De elég az, hogy lobogónk már nekünk
is van; kötelességünk most az, hogy ezt a
lobogót megtartsuk s harczoljunk alatta a
közjó, a közérdek, az egészséges anyagi
és szellemi haladás érdekében, hogy végleg
pótoljuk a múltnak mulasztásait s hogy
egy jobb múltat készítsünk a jövő nem
zedékének.
E harezhoz kérem a közönség párto-

lását, e harezban való részvételre kérem
fel a közönséget.
E harcz tiszta lesz, mint a derült ég ;
a fegyver, a toll, melyet használok, rozsdátlan, mocsoktalan lesz, mint az igazság.
8 szent meggyőződésem, hogy ha tiszta a
harcz, ha becsületes a fegyver, nem lehet
kétség a siker iránt. A siker pedig a vá
ros közéletének erösbödése, a társadalmi
élet egészsége, a közjóiét emelkedése.

Ma is, a múló esztendő utolsó óráiban
serczegő láng mellett erre térnek gondolataim;
a végtelen, a megfoghatatlan örökkévalóság felé.
Mert hát isten a megmondhatója, de minden
édes érzelemnek ez az alapize: ö r ö k k é .
Temetésen voltam, s oly szépen, oly
rettentően szépen zugolt-bugott, sirt az énekkar
dallama. Belezugott, mint szüle utczába a szél,
belefujt a lelkembe és akkor a mi fönsóges volt
a jelenetben, a mi elfeledtette velem, hogy félóra
múlva sört iszunk a korcsmában: az az ö r ö k
ki m ni ás vagy ő r ö k l ét fuvallata volt.
Néha izzott a lelkem, megszűnt merev,
hideg lenni, hajlott és szikrázott, mikor megtalálta
villanyos ellenfelét, s akkor egy gondolat képezett
Volla-ivet körülöttünk: maradjunk igy ö r ö k k é .
Hallottad Magyarország első hegedűsét?
nem feledkeztél-e meg színházban, operában el
ragadtatásodban az időről, nemedről, múltadról,
szomszédaidról ? Az öröklét érzete volt ez.
Nem feledted el egy szép nő szemében,
hogy szegény ördög vagyP Az öröklét boldog
érzete volt ez.
Hadd mondom el most a nagy szót, mely
összefogja minden szómat, beszédemet és élet
erős, praktikus fogalmat röpit e kis lapon világgá,

hadd mondom el azt, hogy mivel mérjük az
örökkévalóságot.
Mert manap megmérünk mindent, hol mér
tékkel, hol hasonlattal.
Nem áll, hogy a végtelenre nincs mérték.
Van, de nem anyagból való, nem fogható
tapintható mérték. Sokan azt mondják, hogy
az örökkévalóság mértéke az idő. Az órák egyptomi, görög, latin, középkori és modern ezer
faja. Vagy az év, a nap keringése, vagy a szám,
a mathematika.
És nem tréfálok, ha mondom, hogy ur és
paraszt, gazdag és szegény, műveletlen és bölcs
egyformán idővel méregeti föl az örökkévalóság
fogalmát, mint a kertész lécezel a kertjét és a
baka lépéssel a lőtávolságot.
Az ember, azaz minden ember nem képes,
nem szokott s tán nem akar máskép gondolni a
nagy jövőre, mint azzal az aczélforgácscsal, mely
az órásmühelyből való I
Hány hét az a nagy jövő, hány év s mit
csinálunk oly soká, ki tartja ki legtovább ásítás
nélkül azt a jövendő hires mulatságot ?
Ez a gondolkozás járt útja. A könnyen
gondolkozó, a könnyen élő emberek felfogása.
Így azonban örökké az elmarndhatlan unalom

Kuti István.
Az uj esztendői
Rossz időket élünk, rossz csillagok
járnak.
Szomorú volt a múlt esztendő, ködös,
sivár, reménytelen a jövő.
Tornyaink órái szomorúan kongatták
cl a múlt év utolsó óráját.
A politikai életben fölmerült ádáz vi
harok sokat ártanak, kiszámíthatatlan sokat
köz- és társadalmi életünknek is s mi a
vidék, ahol érzékenyebbek a kedélyek s
jogosan mondhatjuk, őszintébbek, komo
lyabbak az érzések, nagyon-uagyon fájlal
juk, hogy ilyen újévet kelle megérnie a
magyarnak.
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Nem vagyunk politikai lap, nem is
akarunk politizálni, de ahoz van jussunk,
hogy kifejezést adjunk annak a meggyőző
désünknek, hogy akik ilyen szomorúvá tet
ték a mi ujévlluket, aligha csináltak olyan
dolgot a melyért hálával gondolhat rájuk
a magyar.
Boldogságot. Űrömet kívánjunk most ez
újévben közönségünknek ? Irónia volna ez.
Kitartást, erőt kívánunk inkább a jövő való
színű megpróbáltatásaiuoz s bizodalmát, hogy
a magyarok Istene, aki annyiszor megmen
tette e nemzetet, most sem hagyja el re
ménytelen, de benne bizó népét.
*

*

*

Városunkban különben az idén is megvoltak
a szokott újévi ünnepélyek, azzal a különbséggel
azonban, hogy hiányzott a szokott jókedv.
Tudósításaink a kővetkezők :
A városházán.
A városház tanácstermében Sylveszter nap
ján délelőtt 11 órakor gyűltek össze a tőrv.-hatósági tisztviselők, kik közé Szitnyai József polgármestert küldöttség hívta meg, kihez a tisztikar
nevében Krausz Kálmán rendőrfőkapitány intézett
üdvözlő beszédet. Beszéde elején jelezte azt, hogy
oly igazi jó embert, oly kitűnő törvényhatósági
főnököt, minta szorgalmú tisztviselőt, mint a pol
gármester, könnyű üdvözölni, mert hiszen itt nem
kell frázisokkal élni, hanem egyszerűen konsta
tálni kell a tényeket és ezzel a legszebb dicséretet
mondja e l; megemlékezett ezután a múló 1898.
évről, melyben a városi törvényhatósági tisztikar
nagy és fáradságos munkája mellett különböző
szenvedélyek harczába sodródott, „de8 — ezek
szavai — „a szent ünnepekkel megjött a Meg
váltó, megjött a béke, a vihar elült, a sötét fel
legek eloszlottak és kibukkant a verőfényes nap,
melynek melegénél folytathattuk és folytatjuk csen
des munkásságunkat a közjó, és az arra szorult
egyesek javára" ; megemlékezett továbbá a tiszti
kar őröméről, arról t. i., hogy a tisztikar Nestora
Bernhardt Adolf tanácsos hosszú és kitűnő szol
gálatainak elismeréséül királyi kitüntetésben ré
szesült. — Áttért azután a közelgő újév eshető
ségeire, „sötét árnyképek vetődnek az élet szín
padára,* — igy szólt — „a hol esetleg drága
hazánk tragoediája fog lejátszódni, mitől a Minden
ható óvja meg ezen, amúgy is sokat szenvedett
édes hazát!8 Kiemelte ezután, hogy a város pol
gármestere állásánál fogva is igen nehéz helyze
tekbe jöhet, de „szolgáljon némi megnvugtatáés fáradtság gondolatpocsolyáit érjük el és ezeken
semmi Münchhausen sem ugrik keresztül.
Az örökkévalóság mértéke nem az idő,
hanem a legfölségesebb, leghatalmasabb meg
nyilatkozása a léleknek, melynek neve: a s z e 
r e l e m.
Nem lányt, asszonyt látok most magam előtt,
de bárkit, a kit nem pusztán szeretettel, de a
legtisztább fajával a szeretetnek, az önzetlen,
magáról megfeledkező szerelemnek, a legizzóbb
szeretetnek tüzével kívánok és birok.
Az ég adománya, hogy fáradtság, érdem
nélkül rendesen nő és férfi közt gyulád ki ez a
főlséges villamos láng, de az életben még sok
más ezer alakban is főllobog ezer színezéssel.
Ez az a mérték! ez a mértéke az örökké
valóságnak.
Természete a szeretetnek, hogy nyúlik, hogy
nem ismer véget, hogy megöli a halált, az unal
mat, hogy eltünteti, elsimítja az unalom idegeit,
izmait, s megrántja a nevelő képességet.
Az idő tehát nem az örökkévalóság mér
téke. Az idő a halál, a megsemmisülés mérője.
Mihelyt az ember gondolkodni kezd, múlik
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A bányaigazgatóságnál.
sodra azon ünnepies kijelentésünk, hogy bármily
nehéz helyzetbe is kerülsz, mindig magad mellett
A bányaigazgatóság tisztviselői ez évben
találsz minket.8 Végül biztosította őt a tisztikar Svehla Gyula bányaigazgató határozott kivánsátiszteletéről és ragaszkodásáról.
! gára nem üdvözölték főnöküket. E helyett újévi
Lelkes éljenzés hangzott fel e beszédre, üdvözlet megváltása czimén 22 frtot juttattak a
melyre Szitnyai József polgármester látható meg polgármester kezeihez a városi szegények javára.
hatottsággal felelt; megköszönvén az üdvözlést,
A postán.
viszont kívánt minden jót a tisztikarnak, melynek
A postahivatal tisztviseiői Herkcly Imre ellen
további támogató kitartását kérte; összetartásra
hívta fel őket és kijelentette, hogy jöjjenek ám őr vezetése mellett tisztelegtek Fekete Dezső posta
bármi nehéz idők, ő nyugodtan végzi kötelessé főnöknél, aki ez üdvözlő beszédre kijelentette, hogy
geit, mert csak azt végzi, amit hazánk szentesített amint eddig is tette, ezután is minden erejét arra
törvényei előírnak és igy örömmel veszi tudomásul használja fel, hogy tisztviselőit nehéz munkájuk
teljesítésében gyámolitsa s hogy az intézményt a
azt is, hogy a tisztikar, mint egy ember tart ki
nagy közönség érdekében még tovább fejlessze.
mellette.
A lyceumban.
Még tartott az éljenzés, amidőn a terem
ajtóban feltűnt Podhragyay Pál prépost-plébános
A lyceum tanárai, mint minden évben, ez
rokonszenves alakja, aki segédlelkészeivel jött be idén is együtt töltötték a Sylvester-estét. Részt
a terembe és üdvözölte a polgármestert és a vá vett az estélyen társas életünk több előkelő tagja
ros tanácsát, mint kegyurat.
is. A társaság együtt várta meg az újévet, bár a
Ezután a polgármester üdvözölte a tisztikar kedv nem volt olyan, mint amilyen e kedélyes
legidősebb tagját Bernhardt Adolfot, mint az ő estélyeken otthonos szokott lenni.
törvényes helyettesét, aki meghatva köszönte meg
a figyelmet.
Felhívás és kérelem.
A tanácsteremből a tisztviselők a rendőr
Amikor még városunkban a magyar szó ide
ségi épületbe mentek, ahol először a rendőrség
tisztikara tisztelgett a főkapitánynál, akihez Kuti gennek tekintetett, tehát jóval 48 előtt, felkarolta
István rendőralkapitány intézett igazi szeretettől a lenézettnek s alig tűrt vendégnek ügyét az aka
és mély érzéstől áthatott szép beszédet, melyre démiai ifjúságnak a magyar nemzet főkincseért
a főkapitány meghatottan válaszolt, kiemelvén, lelkesedni tudó része s hogy terjedését elősegítse,
hogy „büszkén tekinthetünk rendőrségi intézmé csekély eszközökkel bár, magyar olvasó egyesületet
nyünkre, melyet magunk teremtettünk meg és a s könyvtárt alapított. A lelkes kezdeményezésnek
mely kötelességét teljesíteni fogja, bármily nehéz volt is eredménye. Az örvendetes fejlődés azon
idők is álljanak be.8 — Ezután Podhragyay Pál ban nem fcsak hogy megakadt az ötvenes évek
prépost-plébános üdvözölte a főkapitányt és végül elején, de maga a könyvtár is veszélyeztetve volt.
Szitnyai József polgármester, akinek ékes beszéde A lelkes kör, hogy megmentse, átadta a szerzett
után Heincz Hugó tiszti főügyész ezt jegyezte meg: összes magyar műveket a lyceumnak. Ez nemcsak
„Édes Kálmán barátom, ha rám bízták volna a hogy híven megőrizte a reá bízott kincset, de
hivatalos beszédet, ezt mondtam volna: szeretünk, szolgálja vele, legalább az ifjúság körében, az ere
tisztelünk, Isten éltessen" amely kedves megjegy deti czélt még napjainkban is.
A városi község jobbjai, érezve annak elég
zés igazán kedves érzéseket is ébresztett a jelen
levőkben és igy élénk éljenzéssel fejeződött be a telenségét, ellenhatásból is, különösen a politikai
városházának az év utolsó napján rendezett ezen viszonyok kedvező változásával, csakhamar ismét
tömörültek, a fentihez hasonló czélból. S az újra
ünnepélye.
megalakult egyesület a 60-as években virágzásnak
A templomokban.
Szorongásig megtelt az ó-év utolsó délután indult. De ez csak rövid ideig tartott.
A romokat megmentve, siettem azt több lel
ján úgy a rom. katholikus nagytemplom mint az
evangélikusok temploma. Az előbbiben ott voltak kes közreműködő tag segítségével újra szervezni
az isteni tiszteleten az összes hivatalok. Az ünnepi s viszonyaink közötli szükséges működését lehe
isteni tiszteletet Podragyay Pál prépost-plébános tőleg hatásossá tenni. Tényezőnek bizonyult a
nemzet közkincsének meghonosításában. Tehette
végezte fényes segédlettel.
Az evangélikus templomban Hándel Vilmos ezt, mert nem kevesebb mint 1553 szépirodalmi
főesperes tartott mély gondolatokkal telt, magvas mű állott s áll a közhasználatra készen; továbbá
beszédet, melyben az országnak szomorú állapo 160 színmű, 54 történelmi, 133 bölcsészeti s kivá
lóan szépészeti, 133 folyóirat és a m. tud. akadé
táról is megemlékezett.
mia könyvkiadó vállalatától 30 mü, — összesen
az ideje, ha csak egy hajtül talál a földön és 2023 mű, több ezernyi kötetben.
Ez a kincs, ez idő szerint alig használtatik,
találgatja, kié lehet, már olvad, tűnik benne a
várakozás, unalom, türelmetlenség fogalma, az mert a megmaradt 26 egyesületi tag alig vehető
i d ő fogalma.
számba. Mi okozta e nembánomságot? Mire veze
A ki unatkozik, örökké fészkelődik, hol a tendő vissza e hanyatlás ? Talán nem érezzük szük
nyakravalóját, kabátját, haját igazítja, hol ezt, ségét, mert nyelvünk már otthonra talált minden
azt nézi! Érzi az i dőt .
intézetben ? S a családi kör legjobb őrizője e köz
De vess konezot, a szellemének, emlékeze kincsnek s legjobban tudja azt értékesíteni ? Bár
tének, szeretőiének: ujj, lább. mell elpihen, száj, igy volna; de mindannyian tudjuk, hogy még tá
szem megáll és ez az ember most kezd újra vol állunk e czéltól s a bekövetkező emberöltővel
emberileg élni, azaz gondolkodni, vagy szeretni, sem fogjuk azt még teljesen elérni. Ha akarjuk
azaz kezd örökkévaló lenni.
tehát a czélt —■s ki az, aki azt nem akarná ? —
S a ki gyűlöl, haragszik ? Az is szeret, kíván úgy nem szabad a megfelelő eszköz szorgalmas
valamit, még pedig ellenkezőjét haragjának.
használatát sem elhanyagolnunk.
Mivel pedig minden gondolat csúcsa a sze
De talán ismeretek dolgában nyújt keveset
retet, minden szellemi működés leghutványozoltabb az egyesület könyvtára? Aki szakkönyvtárt keres,
tüze a szerelés, azért ez megülője minden hamis az forduljon másfelé, de aki a közműveltséget
gondolatmérönek.
előmozdító eszközöket keres, az bizalommal for
Mikor egy újév hajnala pirkad főlj azt dulhat feléje, mert nem csak a magyar irodalom
kívánom, hogy érezzék mentői többen már ez ilynemű termékeit találja meg benne, de a világi d ő b e n az ö r ö k k é v a l ó s á g boldog érzetét. irodalom kevéssé ismert gyöngyeit is, akár a KisS a kinek boldog otthona van, az már meg faludy-társaság kiadásaiban, akár a tudomá
kezdte az örökkévalóságot, a szeretet életét.
nyos akadémia által közrebocsátott müvekben.
Hidvéghy Árpád.
Nagyon is valószínű különben, hogy a jel
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zett hanyatlást nem csekély mértékben azon mind
nyájunk által ismert jelenség okozta, hogy el va
gyunk halmozva külíinféle napilapokkal és egyéb
folyóiratokkal, úgy, hogy ezek áttekintése, vagy
csak némi figyelemmel való kisérése alig engedi
meg, hogy valamely több időt igénylő olvasmány
nyal foglalkozzunk. Azután a napi lapok nagyon
ügyesen tudnak alkalmazkodni kiváncsi természe
tünkhöz, mely csak az újdonságot lesi, türelmet
lenül várja. Ez mind igaz. De tagadhatatlan az is,
hogy ez által beleesünk napjaink egyik nagy ha
jába, a felületességbe s lépte.i-nyoinon mutatko
zik a kitartó munka hiánya. Azért is a gyöngy
nem veszíti értékét, még ha ideig-óráig feledve
s elhanyagolva hever is. S helyesen cselekszik, aki
azt megfelelő szép formában tulajdonává teszi.
Használjuk azért a czélravezető eszközt. —
Könyvtárunk 3 forintnyi évi tagsági dij mellett
nyitva áll a casinó helyiségében otthoni haszná
latra, a magyar nyelvet és irodalmat kedvelők
részére. Jelentkezhetni az egyesületbe való belé
pésre Joerges Ágost ur könykereskedésében.
Ha számunk a belépők által jelentékenyen
emelkednék: úgy lehetségessé válik majd még
sokkal csekélyebb tagsági dijak mellett a könyv
tár használatát társadalmunk szélesebb köreinek
hozzáférhetővé tenni s Így megvalósítjuk a magyar
népkönyvtárt, amire törekednünk kell.
A közreműködést és csatlakozást kéri
Handel Vilmos,
eg y le ti e ln ö k .

Felhívás előfizetésre.
Tisztelettel kérem a Selmeezbányal
Hiradó vidéki és helyi előfizetőit, szíves
kedjenek előfizetéseiket e hó folyamán
megtenni, hogy a lap pontos szétkül
dése akadályokba ne ütközzékJ ó é r z é s Á g o st
kiadó.
H Í R E K .
— A Selmeczbányai Hiradó uj alakja.
Lapunk az újévben uj alakkal jelenik meg. Remél
jük, hogy nemcsak nekünk, de olvasóinknak is
tetszeni fog a változtatás, a mely épen a közönség
érdekében történt. A fővárosi legelterjedtebb
napilapok ugyanis mind ebben az alakban és
nagyságban forognak közkézen s igy ez alakot és
nagy ságot a közönség megszokta s ezáltal az ily alakú
lap olvasása, áttekintése, kezelése kényelmesebb.
Más tekintetben is igyekezünk a lapot jövőre
változatosabbá tenni. A hivatalos hirdetések mindig
külön fognak megjelenni s e czélból állandóan
hat oldalon fog megjelenni a Hiradó. Ezáltal
terjedelmesebb lesz ugyan a lap, igyekezni fogunk
azonban, hogy a tartalom mindig olyan legyen,
hogy a nagyobb terjedelem daczára is élvezetet
nyújtson az olvasónak. Egyszóval mindent el
fogunk követni, hogy olyan lapot kapjon olvasó
közönségünk kezébe, mely megfeleljen igényeinek,
várakozásának.
— A király a selmeczieknek. Kevesen
tudjuk azt, hogy jó öreg királyunk mily nagy
mértékben gyakorolja a jótékonyságot s évente
mennyi pénzt fordít a nyomor enyhítésére. Hogy
szép summa lehet az, kitűnik abból, hogy a múlt
esztendőben csak a selmeczbányai szegényeknek
1115 forintot juttatott magán pénztárából. Az év
minden hónapjában jött kisebb-nagyobb összeg
a királyi magán irodából (kabinet-iroda) a pol
gármesternek a szegények számára. Ha tehát csak
a mi szegényeinknek ekkora összeget juttatott,
elképzelhető, hogy nem kis összeg lehet az, melyet
birodalmai összes szegényeinek ki szokott osztani.
Érdekes az is, hogy a legfelsőbb irodában figye
lemmel kisérik azt, hogy melyik vidékről hányán
folyamodnak a királyhoz
^adományért s ha
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megtörténik, hogy egy vidékről vétlenségből
kevesebb kérés érkezik be, kérdést intéznek, hogy
mi az oka annak. E kérdést bizonyára csak az
intézteti, akinek nemcsak a neve király, de a
szive is királyi.
— Szesz pusztulás. Ne higyjék olvasóink,
hogy múltkori felszólalásunk következtében a
szeszek megsemmisítését rendelte el a ministerium.
E hirt annak idején, Ígérjük, piros betűkkel fogjuk
tudtul adni. Nem is arról emlékezünk meg, hogy
mennyi finom, finomabb és legfinomabb szesz
fogyott el az újév napján. Erről legőrömestebb
hallgatunk. Hanem arról a szesz katasztrófáról
akarunk megemlékezni, mely Rosenfeld József
főtéri szesz-üzletében történt ez év első napján.
Az üzlet uj, szép, elegáns, a mai kor legkénye
sebb szesz igényeit kielégítő, de ugylátszik gyön
gék az állványai. Megtörtént ugyanis, hogy egyik
állvány, mely roskadásig meg volt rakva, le
roskadt a szesz teher alatt s borovicska, likőr,
szilvorium stb. féle pálinkák szesz tengert képezének. Bizony a föld itta meg a nagy értéket
képviselő italt. Úgy mondják, hogy a meglehetős
mennyiségű ital nem ártott meg a földnek. Mi
fenntartással hisszük azt el, mert úgy hisszük,
hogy a pálinka még a földnek is megárt, ám ha
hitünk csal, ez egygyel több ok arra, hogy minden
pálinkát a földdel itassunk meg.
— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság
ez évi első rendes közgyűlése a folyó hó 10-ik
napján lesz. Igyekeztünk idejében hozni a köz
gyűlés tárgysorozatát, hogy a törvényhatósági
bizottság tagjai már jó eleve tájékozhassák ma
gukat az előforduló tárgyakról. A meghívó és
tárgysorozat e lapszámunk hivatalos részében van.
A közgyűlésen Horváth Béla főispán elnököl, ki
e hó 9-én érkezik meg.
— Hull az eső, csak úgy szakad. Bizony
hihetetlen dolog, pedig úgy van. Sclmeczbányán
az urnák 1899. esztendejében január hó második
napján egész este sürü eső, majd meg zápor
hullott alá, akár csak augusztusban. Falb doktor
amint tudjuk, elég vakmerő időjós, de már ilyen
dolgot még ő sem mert volna megjövendölni s
ime a tények igazolják, hogy ha az ember jós,
mai világban akár lehetetlent is jósolhat, mert
beteljesedik. Ha babonások volnánk, bizony néni
jót jósolnánk e fejtetőre állott időjárásból, mivel
azonban nem hiszünk a babonában s mivel úgyis
ex lex van, azt mondjuk, hogy ez az egész idő
járás nem „gilt\ Hogyha az „exlexMállapotról is
azt mondhatnók!
— Választás. A folyó évi iparhatósági
megbízottak választása a múlt év deczember hó
28-ik napján délután történt meg a városház
tanácstermében a választó iparosok feltűnő kö
zönye mellett. Megválasztattak: Backer Alajos,
Baumerth Gyula, Barth Antal, Ghrien Károly,
Csiba István, Fizély Károly, Friebert Ferencz,
Gverk Mihály, Hornyaesck István, Krause József,
Matzán Fererencz, Waltersdorfer Károly, Oszvaldt
Gus-'áv, Schuszter Kálmán, Singer Miksa, Teleki
Antal, Tuschl Gusztáv, Velics György, Zsoldos
Sebő és Stark Mihály. A választók, bár számuk
250-nél több, s bár közhírré volt téve a választás
napja, mint eddig úgy most is nagyon csekély
számban jelentek meg a választáson. Iparos pol
gártársaink ugylátszik még saját érdekeiket sem
ismerik, vagy ha ismerik, a legnagyobb kőzönynyel vannak még azok iránt is. Szomorú, beteges
jelenség ez, melynek orvoslására nagyon is itt
van az idő.
— Gyász. A következő gyászjelentést kaptuk:
„Mély fájdalommal tudatjuk a szeretett, hü hitves
nek, áldott jó anyának, testvérnek és rokonnak
Wagner Ferenczné szül. Schiller Emíliának 1898.
évi deczember hó 30-án délelőtt 3/* H órakor
59 éves korában, boldog házasságának 35. évében
hosszú szenvedés után történt elhunytat. A meg
boldogult teteme 1899. évi január hó 1-én dél
után 3 órakor lesz beszentelve és a hegybányai
temetőben őrök nyugalomra elhelyezve. Az engesz
telő gyászmise áldozat a hegybányai róm. kath.
templomban 1899. évi január hó 2-án délelőtt
8 órakor lesz az ég urának bemutatva. Hegy
bányán, 1898. deczember hó 30-án. Áldott legyen
emléke, örök a nyugalma ! Wagner Ferencz férje.
Wagner Kálmán, Wagner László, Wagner Márk
gyermekei. Schiller férj. Krajcz Jánosné, Schiller
Adolf testvérei. Schiller Antal, Schiller János,
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Schiller Gábor unokatestvéreid Az elhunytban
Dr. Wagner László selmeczbányai ügyvéd és
Wagner Kálmán selmeczbányai állomásfónők édes
anyjukat gyászolják.
— A járásbíróság1 uj rendje. A selmecz
bányai kir. járásbíróságnál 1899. évi január 1-től
uj rend lépett életbe, melyet jogkereső közön
ségünk érdekében a i alábbiakban ismertetünk:
I. Liha Antal kir. járásbirő intézi: 1. Az elnöki
ügyeket. 2. Az örökösödési ügyeket. 3. A polgári
vegyes ügyeket. 4. A vétségeket és kihágásokat.
5. A vizsgáló bírói ügyeket. 6. A büntető ügyekre
vonatkozó megkereséseket. 7. A büntető vegyes
ügyeket. Jegyzőkönyvbe veszi a bűnügyekre vonat
kozó szóbeli feljelentéseket. II. Erdély Gyula kir.
aljárásbiró intézi; 1. Az egyezségi ügyeket. 1.
Fizetési meghagyásokat. 3. Sommás pereket. 4.
Anyakönyvi ügyeket. 5. Végrehajtási ügyeket.
0. Polgári ügyekben érkezett megkereséseket. 7.
Lakbérleti ügyeket. Jegyzőkönyvbe veszi a szó
beli kereseteket, kérelmeket és nyilatkozatokat.
III. 2. A szóbeli keresetek, kérelmek és nyilat
kozatok valamint a büntető ügyekre vonatkozó
feljelentések jegyzőkönyvi felvétele szombati napon
d. e. 9—11., d. u. 2—4-ig eszközöltetik. 2. A
felek ügyük tárgyalása végett idézés nélkül kedden
és pénteken d. u. 3—5-ig jelenhetnek még. IV.
A jegyzői irodában teljesítendő teendők ellátására
Kremnica Antal Írnok rendeltetik ki, kezelői segéd
ként pedig Zimmermann Pál Írnok. V. A jegyzői
iroda a felek részére hétköznapokon d. e. 10—12-ig,
d. u. 2—3-ig, vasárnap és ünnepnapon pedig
10—11-ig áll nyitva. VI. A gyüjtőszekrényböl a
beadványok reggel 8 órakor és délután 2 órakor
vétetnek ki.
— A fogyasztási adók beszedése. Az
ipolysági pénzügyi biztos kedden délután sürgönyileg hívta fel a város tanácsát, hogy a bérleti
szerződés megkötésére két tagját másnapra Ipoly
ságra küldje. A tanács érthető okokból e felhí
vásnak nemtett eleget, de az ügyiratok átküldését
kérte. A sürgönyből azonban kitűnik, hogy a
minisztérium a haszonbéri szerződés megkötését
engedélyezte s igy előre láthatólag nyilvános
árverés lesz kiírva a fogyasztási adók (bor és
hús) beszedésére.
— Az uj akadémia villamos világítása.
A kereskedelemügyi miniszter jóváhagyta a m.
kir. bányászati és erdészeti akadémiai villamvilágitási berendezésének tervezetét s miután a
berendezés vezetékeinek és a közhasználatú táv
írdák távbeszélők és villamos jelzők huzatainak
keresztezési helyén a szükséges védő és biztositó
szerkezeteknek megállapítását a posta és távirda
igazgatóságra bízta. Ennek képviseletében Deutsch
Miksa kir. mérnök vezetése mellett a bizottsági
bejárás ma tartatik meg, melyen a rendőrség és
a v. mérnöki hivatal is képviselve van.
— Vége a vakáczióknak. A legszebb, a
legkedvesebb vakácziónak, a kárácsonyi vakácziónak vége szakadt. Oh hogy minden jónak olyan
hamar van^vége. 2-án d u. egész diák karaván érke
zett a kis vasúton. A kis emberek vigan ugráltak
ki a kis kocsikból, s öröm volt nézni a mint
ellepve a főutcát vigan czipelték fel az édes ott
honból hozott elemózsiával megtömőtt pakkjaikat
A múzsák csendes hajlékaiba újra beköltözött a
fiukkal az elet, az elevenség, a gondtalalan vig
gyermek kaczaj. De elfogy a hazulról kozott ka
lács, elhalványulnak az édes karácsonyi emlékek s
eszükbe jut a fiuknak a jó szülőknek jó tanácsa
igyekezz, tanulj fiam, hogy ember legyen belőled
s megkezdődik a kis emberek nagy munkája, a
tudományok meg tanulása a professzer uraktól,
akik már az első órán úgy tanítanak, mintha
nem is lelt volna karácsonyi vakáczió. Folyó hó
negyedikén az akadémián is megkezdődtek az
előadások.
— Színészet. Helyszűke miatt csak pár
sorban tudatjuk, hogy Jeszenszky Dezső derék
színtársulata még három előadást tart. Ma csü
törtökön Pécsi Anna és Thury Mariska jutalom
játékán a „Vigéczek“ kerül színre. A kik annyi
derült, kedves estét szereztek a közönségnek,
megérdemlik, hogy jutalomjátékukra megtöltse a
közönség a házat.
— Rendőri hir. B e t ö r é s . Spitzer Ede
hodrusbányai kereskedő üzletének kirakatát fel
törték s abból különféle tárgyakat loptak el mint
egy busz forint értékben. A nyomozás kiderítette
a betörőket s illetőleg a fellöröket Seuchy József
és Povazsan György alsóhámori suhanezok sze
mélyében. A szépreményü csemetéknek a királyi
járásbíróság magyarázza meg, hogy nem szabad
másét bántani.
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— Fontos közlemény. Nehezen emészthető
ételek csak mértékletes élvezete is gyakran kü
lönféle gyomorbajokat von maga után, melyek
— ha figyelembe nem vétetnek — könnyen
nehéz betegségekké fajulnak. Oly bajok elhárítá
sira a Dr. Rosa gyomorért! balzsamának kitűnő
hatása bebizonyult és tanácsos hogy ezen készít
mény egy háztartásban se hiányozzék. Valódi k a p 
ható az 'illeni gyógyszertárokban és Frágner, B.
főraktárában, Prága 203—III. Lásd a hirdetményt.

NYILT-TÉR.*
Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, a kik feledhetetlen édes
anyám halála alkalmából részvétükkel fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek úgy az én valamint a
velem gyászolók hálás köszönetét.
Hodrusbánya, 1899. évi január hó 3-án.
A gyászoló család nevében :
Lindmayer János.
* E rovat a la tt kozlottekért n em felelés

a Szerk.

2357./1898. tkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhirré teszi, hogy a sclmeczi
Takarékpénztár végrehajtatnak, Miskovitz Pál
végrehajtást szenvedő elleni 1040 írt tőkekövetelés
és jár. iránti végrehajtási ügyében a selmecz
bányai kir. járásbíróság terűidén lévő, a belujai
G2. sz. telokjkvben az I. 1—19. 22—43. sorsz. a.
b/8 urb. telek és G4. népősszeir. számú házból
Miskovicz Pált felerészben illető jutalékára, úgy
annak a 128. sz. tjkvben B. 113. bejegyzés sze
rinti közös erdő és legelőbeli tartozékára az ár
verést 912 írtban ezennel megállapított kikiáltási
árban elrendélle és hogy a fennebb megjelölt
ingatlanok az 1899. évi márczius hó 2-ik napján
délelőtti 10 órakor a belujai községi bíró búzá
nál megtartandó nyilványos árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10°/0-át kézpénzben, vagy az
1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333.
sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában
kijelölt óvádékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170.
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál clőléges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.
Kelt Selmeczbányán 1898. évi deczember hó
4-ik napján.
A selmeczbányi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.
Liha Antal, kir. jbiró.
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Selmeczbányai kereste, és hitel-intézet,
Selmeczi néppank mint részv.-társaság,
Selmeczi Takarékpénztár.

A legjobbnak bizonyult HÁZISZER, mely
az emésztést szabályozza, rendes vérkerin
gést eredményezi, a m egrom lott és hibás
véralkatrészt eltávolítja (ami az egészség
főfeltétele), gyorsan és biztosan megszünteti
a gyomorbnjt, és p. étványtalanságot, savanyu
fölböfőgést, hányást ingert, gyomor- és hasbántalmat, gyomorgörcsöt, a gyomor túlterhelését
étellel, nyálkásodást, vét lolulást, hümorhoidakat, női bántalmakat, bélbajokal, a már 40 év
óta jónak bizonyult

Minden gyuladás, seb és kelés gyógyí
tása biztos sikerrel jár, a női mell gyulladá
sánál, tejrekedéses komónyedósnél, a gyermek
elválasztásánát, tályogok, vérkelések, pokol
var és genyedéscknél, továbbá körömgenyedós az úgynevezett körömméregnél a kézen
és lábújakor), keménycdóseknól, daganatoknál,
mirigydaganaloknál hollletem képződéseknél
stb. 50 óv óta bevált

Dr. Eosa“ balzsam Prágái házi kenőcs
FRAGNER E. gyógyszerésztől Prágában 203-111.

minden k ö h ö g é s e l l e n i s z e r t felül
múlnak.
Közjegyzőileg hitelesített bizonyitvAnv tanúsítja a biztos
sikert köhögés, rekedtség,
hurut és eluyálkásotlásnál.

Ki az emésztése minden munkáját uj életre A gyógyulás fájdalom nélkül halad a kenőcs
serkenti, egészséges és tiszta vért szoroz, kü
hűsítő hatása alatt.
lönben is biztos és messze földön liires, bevált
Dobozban
25 és 35 krjával.
háztszer. 1 üveg 50 kr., kettős üveg 1 frt.
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A
^ O J ^ d b t J i i l C l C O • g y ó g y sz e rtá ráb ó l és fig y eljen a rra , hogy a Dr. Rosa balzsam
csom agolás m in d en részén az itt láth ató korok véd jeg y leg y e n ; a prágai házi kenőcs csőm agolásán p ed ig a jo b b ró l láth ató három szögletü v éd jeg y . — A ki eg y u tán zást talá l é s / H í
nekem b e je len ti, d ija t kap ! — Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak.
K a k tA ra U Hűd a p o s to li:
Török József, Egger A. Thalmayer é s Seitz, Kochmeister utódai

1 csomag ára 10 és 20 kr.
Alapittatolt 1830.

MÁRKUS M.

gyógyszertárában,
lö ia k h tiezukrúszatában
A p a tlio k c „ K u n i w o ln v a i/.o u A d l e r “ í n l* ra g ,
a liós/ilíínól B. FRAGNER
H o lt i l c r S p o r n o r g a s s o IS’r . 2 0 3 .
Selmeczbánya
. Deák Ferencz-utcza 9 5 sajátbáz.
Nyomatott
laptulajdonos joorgos Ágost, és özv. fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1898.

ü

s

SELMECZBÁNYAI

HÍ RADÓ

1899. ja n u á r 5.

HIVATALOS RÉSZ.
Meghívó.
Selmecz-Bélabáuya sz. kir. bányaváros tör
vény hatósági bizottságának 1899. évi január havi
közgyűlését ezen hó 10-ének d. e, 9 órájára meg
hirdetvén ahhoz a tvh. Bizottság t. ez. tagjait
ezennel meghívom.
Ipoly-Nyék 1898. évi deczembcr hó 24-én.
Horváth Béla.
főispán.
Tárgysorozat.
1. — A polgármester jelentése a városi
közigazgatás és háztartás 1898. évi deczembcr
havi állapotáról.
2. 9267. A Nagym. m. kir. belügyminiszté
rium múlt évi 125429. sz. rendelete a gyámpénztár
1897.
évi számadásainak jóváhagyása iránt s a
tanács előterjesztése a felmentvény megadására.
3. 9333. Ugyanazon minisztérium múlt évi
13-3000 sz. rendelete az országos beteg ápolásról
alkotott 1898. évi XXI. t. ez. életbeléptetése iránt
kibocsátott körrendelet s szabályrendelet tárgyá
ban az egészségügyi bizottság erre vonatkozó
javaslatával.
4. 9441. Ugyanannak múlt évi 124386. sz.
rendelete a Steffultón rendszeresített harmadik
tanítói állás szervezése tárgyában hozott közgyű
lési határozat jóváhagyása iránt.
5. 8876. Ugyanannak múlt évi 114 201 sz.
rendelete a házi pénztár, a nyugdíjalap és a
légszeszgyár 1899. évi költségvetésének jóváhagyása
tárgyában.
6. 959. A főispán ' úr ő Méltóságának
múlt évi 1155 sz. átirata a város közönségének
tisztikarához intézett karácsonyi üdvözlete tár
gyában.
7. 9338. A városi tanács s a bányaügyi
szakbizottság előterjesztése a Windischieuten-táró
üzemének megindításához szükséges előmunkála
tok tárgyában.
8. 9110. A városi árvaszék s a tanács elő
terjesztése az árvatári készpénznek a helybeli
három intézetnél mily arányban való elhelyezése
iránt a folyó 1899 évre terjedőleg.
9. 9312. A tanács előterjesztése a lóavató
bizottság elnökének megválasztása iránt,
10. 9023. Tanácsi előterjesztés az iparos
utczában két légszeszlámpának felállítása iránt.
11. 9417. A rendőrkapitányi hivatal jelen
tése az egészségügyről 1898. évi deczembcr hó
ban megejtett vizsgálata ügyében.
12. 8849. Tanácsi előterjesztés a Bartkó
György részéről felajánlott birtok csere tárgyában.
13. A gazdasági tanácsnok, az erdőmester
és a mérnök jelentése múlt évi deczembcr havi
működéséről s f. é. január havi teendőikről.
14. 9342, Tanácsi előterjesztés a steffultói
pásztor lakó házának eladása tárgyában előleges
határozat hozatal czéljából.
15. 9076. A városi tanács előterjesztése a
Polczák Anna tulajdonát képező erdei belzelnek
170 frt árban való megvétele iránt első érdem
leges tárgyalása czéljából.
16. 9092. Tanácsi előterjesztés a Bázler
Zsuzsanna tulajdonát képező erdei belzelnek 250
frt árban való megvétele iránt első érdemleges
tárgyalása czéljából.
17. 9088. A tanács előterjeszlése a Nilnaasz Scheimer Mária tulajdonát képező major
ság 8000 frt vélelósbcn való megvétele iránt első
érdemleges tárgyalása czéljából.
18. 9094. Tanácsi előterjesztés a Láng-féle
háznak (Hodrusbányán) iskolai czélokra 2000 frt
árban való megvétele iránt.
19. 42/1899. Tanácsi előterjesztés a Grecs
örökösök tulajdonát képező bankai telek meg

vétele iránt iskolai czélokra elvileges határozat
hozatal okából.
20. 71/4899. Tanácsi előterjesztés az erdő
mester közgyűlési szavazati jogának szabályrendeleti
megállapítása iránt.
Sclmeczbányán, 1899 évi január 2-án.
Szitnyal József,
polgármester.
Az adóvégrehajtás felfüggesztése. Lukáts
pénzügyminiszter az ország valamennyi törv.-hatóságának mogküldőtte a következő körrendeletét:
35G6. p. ü. i /.,

Körrendelet.
valam onnyi

pénzügy ig a ig a tógádnak é l főváron! kir. adó*
felügyelőnek.
U tasítom a Czim ot, hogy jo le n rendoletom vételétől
további intézkedésig a közadóknak, a közadók m ódjára
beszerzendő k in c itá ri követeléseknek és cgyébb tartozásoknak
végrehajtás utján való behajtását egéez á lt a lin o n á g b in iziin tesee bo. E hhez képeBt rendelem , h o g y sem a főszolgabírók
nak, sem azok eegódoinek úti előlegeket ne utalv án y o zzo n
v a la m in t az állam i végrehajtó k at további intézk ed ó iem ig
behajtással n e foglalkoztassa!
B udapest, 189b. decz. 28.
L u k ó t s , s. k.

*
Fenti rendelet következtében Szitnyai József
polgármester azonnal intézkedett, hogy a folya
maiban levő adóvégrehajtások beszüntettessenek
s igy az adó-aekutió bizonytalan ideig szüne
telni fog.
Az adófizető közönség érdekében mi a ma
gunk részéről érlesitjük a közönséget, hogy a
fenti rendelettel nincsen az kimondva, hogy az
adóhivatalok nem fogadják el az adókat. Az adó
hivatalok továbbra is működnek, mint eddig s
az esedékes adókat az őnkénytes befizetőktől el
fogadják. — Vajha minél előbb viszavónatnék a ren
delet s megszűnnék az áldatlan állapot, mely annak
kiadását szükségessé tette.

Hirdetmény.
Az esküdtbiróságokról szóló 1897. XXXIII.
t.-cz. rendelkezései 1899. évi január hó elsejével
hatályba lépvén az esküdtek alaplajstromának
elkészítése elrendeltetett.
A hivatkozott törvény 4 —7 §§-ainak ren
delkezései a kővetkezők:
4. §. E sküdt csak az a m ag y a r honos férfi lehet, a ki
az a la p lajstro m ogyboállifásának évében é le tk o rin a k leg a láb b
husz o n h a to d ik évét betöltötte és az állam h iv ata lo s ny elv ét,
F iú m éb a n p e d ig az olasz n y e lv e t é rti, azon írn i és olvasni
tu d , ha, v a g y :
1. é v enként legalább 2 0 koro n a e g y en es álla m i ad ó t
köteles fizetni, a m ennyiben p e d ig időleges ad ó m en tesség et
élvez, húsz k o rona egyenes á lla m i ad ó n ak m egfelelő érték ű
v ag y o n n al bir, vagy
2. köztisztviselő, lelkész, a m a g y a r tu d om ányos akad.
tag ja , tu d o r, okleveles; ta n á r, ü g y v éd , m érn ö k , építész, hajósk a p itá n y , gazdász, gyógyszorész, vegyész, b án y ász, tan ító ,
sobész, állatorvos, továbbá az a ki a felsőbb m iivészoti, vagy
m ás felsőbb szakiskolát elvégezte, v ég ü l a ki a közép isk o lai
záró v izsg át letetto.
5. §. Az esküdtek jeg y z é k éb e nőm vehető fe l:
1. a ki nyereség v ág y b ó l eredő b ű n tett v a g y vétség
m iatt jogerősen szabadságvesztés b ü n teté sre v o lt elitéivé.
2. a ki hiv atalv esztésre v ag y p o litik ai jo g a i g y a k o r
la tá n a k felfüggesztésére van elítélv e (1878. évi V. t.-oz. 56.
§-a az íté letb e n m eg á lla p íto tt idő tarta m a la tt;
3 ki szabadságvesztés-b ü n tetés v é g reh a jtá sa a la tt áll>
vagy felvételes szabadságon v a n ;
4. & k i ollen b ű n tett v ag y fogházzal b ü n tete n d ő v átség
m ia tt v izsg álat, közvetlen idézés v agy fő tárg y a lás (b ű n v á d i
p e rre n d ta rtá s 268. §.) van olrendolvo, vagy a ki vád á lá v a n
helyezve;
5. a k i csőd a la tt á ll, g o n d n o k ság a lá v a n h elyezve,
vag y a k in ek kiskorúsága m eg van hosszabitva ;
6. a k i testi vagy szellem i fogyatkozás m ia tt az e sk ü d t
kötelességeit teljesíteni nem képes.
6. §. T ovábbá nem vehető fel az e sk ü d t jeg y z é k b e:
1. a m inister, a fiumei korm ányzó, a főispán,,13udapwston
a fő p o lg árm ester;

2. a tén y le g es szo lg álatb an levő b itó , vagy ügyész;
3. a fegyvores erő n ek tartós, tén y le g es szo lg álatb an
álló tag ja (1889. VI. t.-cz. 2 § -a;) a szab ad ság o lt hav i díjas
és az id eig len e s szab ad ság o lt leg én y ség ;
4. a re n d ő ri h ató ság tag ja v agy közege;
5 . a p én zü g y ő rség t a g j a ;
6. a napszám os v ag y a szo lg a;
7. §. Az osküdtszóki sz o lg ála ttó l m entős:
1. az o rsz á g g y ű lé s képviselő házn ak , a fő ren d i h á z 
nak, v ag y a közösügyek tá rg y a lá s á ra kik ü ld ö tt b izo ttság n ak
tag ja , az ülésszak ta rta m á ra ;
2. a lelkész;
8. a fegyvores e rő n ek az esk ü d tek névjegyzékébe fe l
v ett az a tagja, a ki id eig len e s tén y le g es szo lg álato t jeljesit
a felh ív ás ta rta m a a la tt;
4. a g y ak o rló o rvos;
5. a g yógyszerész a k inek segédjo n in cs;
6. a n é p ta n ító ;
7 . a p o stá n ál, a tá v írd á n á l, a v asú tn ál és a gőzhajózásnál alk alm azo tt e g y én ek ;
8. a ki életk o rán ak h etv en ed ik évét betö ltö tte;
9. a ki az év folyam án v alam ely ülésszak b an szolgá
latot teljesített, a folyó és a követkozó évben.

Tudatom további! az érdekelt közönséggel,
hogy az esküdtképes egyének az alaplajstromba
való felvétel végett az Összciró-bizottság előtt
1899. évi január hó 10-ik napján a v. tanács
teremben jelentkezhetnek és hogy az összeiróbizottság által összeállilótt alaplajstrom a városi
főjegyzői hivatalos helyibégben 1899, évi január
hó 5—31-ik napjai között közszemlére kitéve
lesz, mely idő alatt azt bárki megtekintheti s akár
alkalmas egyének kihagyása, akár nem alkalmas
nak bejegyzése miatt e 15 nap alatt bárki felszó
lalásokra, melyek a hivatalos helyiségben köz
szemlére lesznek kitéve, további nyolez nap alatt
bárki észrevételeket lehet.
A felszólalásokat és észrevételeket a polgár
mesternél írásban kell beadni, vágy szóval elő
terjeszteni, mely esetben jegyzőkönyvbe fog vé
tetni.
Selmeczbánya, 1899. évi január hó 3-ik
napján.
Szitnyai József, polgármester,
az összeiró-bizottság elnöke.
53. rkp. 1899. szám.

Rendelet.
A m. k. belügyminisztériumnak múlt évi
49,851/b. m. szám alatt a güniökóros tüdővósz
(tuberculozis) évről-évrc fokozódó pusztításának
meggátolása tárgyában kiadott rendelete és az e
rendelet következtében megtartott egészségügyi
vizsgálatról beadott szakértői vélemény alapján
ezennel elrendelem, hogy Selmecz-Bélabánya sz.
kir. város területén köteles minden vendéglős,
korcsmáros, kereskedő, kávéház és más üzlet
tulajdonos, iskola, hivatal és más intézet vezetője
gondoskodni arról, hogy az irt és a közönségnek
n)itva álló helyiségeiben kellő számban az egész
ségügy követelményeinek megfelelő köpő csészék
és a padlóra való köpés eltiltását hirdető felira
tok alkalmaztassanak, A köpő csészékbe fertőtle
nítő folyadék teendő s azok állandóan tisztán
tartandók.
Elrendelem továbbá, hogy gondoskodjanak
az irt helyiségek tulajdonosai, vezetői, hogy e
helyiségekben kellő tisztaság uralkodjék és hogy
ugyanazokban nedves ruhába burkolt kefékkel
történjék a seprés.
Felhívom az érdekelteket, hogy fenti rende
letéin pontos betartására a legnagyobb ügyelettel
legyenek mivel a jövőben megtartandó egész
ségügyi vizsgalatok alkalmával különös figyelmet
fogok fordítani o fontos közegészségügyi intézke
dés betartására.
Selmeczbányán, 1899. évi január hó 3-ik
napján.
Krausz Kálmán
rendőr főkapitány.

S EL ME C. Z B ÁN YAI

1899. január

II I R A

— Piaczi árak kim utatása az 1899. évi
1janáur 4-ón. Búza q 10 frt Zab q Gf50 kr Széna
' <| 2 frt Kukoricza q G frt Köleskása sárga q 11
frt Árpa q 7 frt Kávé kilója 2-10—1*50 kr Czukor (süvegj 4G kr Czukor (koczka) 48 kr Tojás
darabja 3 kr Vaj kilója 75 kr Tehén túró kilója
20 kr Juh luró kilója 40 kr Borsó kilója 12 kr
Lencse finom kilója 2G kr Bab fehér kilója 8 kr
. Mák kilója 35 kr Paprika kilója 50 kr Só finom
tábla 13 kr Más jó minőségű liszt °/17.60 V,7. ■

9094. sz. 1898.

Hirdetmény.

A város törvényhatósági bizottsága folyó évi
és hó 13-án tartott közgyűlésében elhatá
rozta, hogy iskolák elhelyezése czéljára Láng
Lajos és neje Johannának tulajdonát képező 59
összeír, sz. házat és telket Hodrusbányán 2000
frtnyi vételárban megveszi. — Jelen ügynek első
Ízben érdemleges tárgyalása a jövő 1899. évi
Vltí 6 J S/,’15-80 1. 1 6 ' _5 1 4 - _ 0/IS'
/ _7// 10.C0 1 Icyf Pnc|
I CbU1
január havi törvényhatósági bizottsági közgyűlés
4/i« 7i« 7ntárgysorozatúba fog felvétetni, s ezen határozat liengermalmi °/ls 7„.e0 */„. —
ellen 188G. XXII. t. ez. 113. §-a értelmében e Kényé fehér 14 kr barna 12 kr Petruleum első
város kötelékébe tartozó bármely polgár és azok rendű 22 kr Szalonna kilója G4 kr Disznózsir
kik e város területén vagy határában ingatlan | kilója 64 kr Marhahús kilója 45—48—52 kr Borjuvagyonnal bírnak, a törvényhatósághoz felfolya- ; hús kilója 40—48 kr Sertéshús kilója 52 kr Juh, hús kilója 32—36 kr Krumpli kilója 3 kr.
modhalnak.
Selmeczbányán, 1898. évi decz. hó 21-én,
Szltnyai József
polgármester.

Idegen forgalom.

Selmeczbányán 1898. évi deczember hó 28-tól
1899. január 4-ig.
Szőllő szálloda.
Eltinger Samu, utazó, Becs
Sziláry Jánosnó, intéző, Százd
Lipcsey Soma, ügyvéd, Ipolyság

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,
1898. deczember 28-tól 1899. január 3-ig.

■ají
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Halálozás.
........... .

.
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Az elhunyt neve.

Hungária szálloda.
Bodor S. utazó, Budapest
Klein József utazó, Budapest
Littek F. bányagondnok, Kosztolecz, Szerbia
Reis Lipót utazó, Bécs
Berkovics József, utazó, Bécs
Fricdmann Sáodor, utazó Budapest
Hell Jakab, nagykereskedő, Budapest
Weisz N. utazó Bécs
Elzász N. kereskedő, Zsarnócza
Löbe H. igazgató, Vácz
Diamant S. utazó Budapest.

A halál oka

cc
1
2
3
•t
5
6
7
8
9

Debnár Pál
45 é. agyvérömleny
özv. Andreidesz Józsefné 54 é. tüdőlob
özv. Weisz Jánosáé
G3 é. szivb. elégt.
özv. Dumctovics Jánosnó 74 é. aggkór
Gürtler János
5 h. tüdőlob
Vibostyok György
2 é. szamárhurut
Fajllik Mihály
30 é.(Alkohol mérg.
özv. Benedikti Mihályné 67 é.[aggkor
Makoviny János
1 ó. v. szül.gyeng.
Születés.

a
•3

A szülők neve.

1 Liczko János
Potma Erzsébet
2 Cserven István
Gubriánszky Róza
3 Trczka Márton
Komora Antónia
4 Kovács János
Floró Emília
5 Stark Mihály
Gutfreund Berta
G Weisz Ignácz
Brühl Anna
7 Marék Antal
Hrosny Viktória
o
s Ileszl Róza
9 Vostyár József
Nemau Emília
10 Makoviny Alajos
Foltén Erzsébet
ti Masko András
Rémén Anna
12 Repiszky József
Mayer Anna
13 Mucha József
Gyuricza r\ eréz

Sa
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Lakóhely.
Selmeczbánya

leány
fiú
leány
leány

Rovna
Selmeczbánya

fm
leány
leány
fiú
fiú

*
StelTulló

fiú
fin
fiú
fiú

íludmsbánya
Bélabánya

Újévi ajándék a munkásoknak.
A kormány úgy látszik komolyan foglalko
zik a munkáskérdés megoldásával. Erre vall
ugyanis a pénzügyminiszternek az a rendelete,
hogy az 1899. év elejével azok a munkások, ipa
rossegédek és gyári munkások akik nem darab
számra dolgoznak, hanem heti vagy napibért
kapnak, továbbá nálunk azok a bányamunkások,
akik naponta 50 krajezárt vagy kevesebb alapbért
kapnak, nem róvandók meg kereseti adóval.
ürömmel tudatjuk e hirt azokkal, akiket
illet, szegény és legszegényebb bányásznépünkkel
és iparos meg gyári munkásainkkal; örömmel
annál is inkább, mert láthatjuk, hogy a kormány
a nagy társadalmi kérdés, a munkás kérdés meg
oldásával foglalkozik s ez első jótékony intézke
déséi bizonyára követni fogja idővel s a szük
séghez képest a többi intézkedés, melyek hivatva
lesznek helyes mederbe szorítani az újabban
megindult szoczialis mozgalmakat.
Városunkban a miniszternek ez intézkedése
állal mintegy ötezer korona marad azoknak zse
bében akiknél bizony egy-két korona is tekin
télyes összeg, a kiknek sorsán ez a kis összeg is
jótékonyan lendít.
Mint látjuk tehát az állam nem vészit so
kat, s mégis sokat ad. Ezt nevezhetjük valóban
jól alkalmazott segélynek!
Mindazon által van megjegyzésünk e rende
lethez. Nem értjük ugyanis azt, hogy miért nin
csenek felmentve a keresati adó alól például
nálunk a dohánygyári munkások, akiknek nagy
része kevesebbet keres napi ötven krajczárnál s
a kiknek szintén nem lenne okuk zúgolódni az
adó elengedése ellen.

Kihirdetések.
■aA
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A kihirdettek nevei.

Sigler József, Fercncz
Való Maria
2 Tenkel István
Dovucs Mária
3 Gzoplak Fnrencz
Hauser Júlia
4 Hugvecz András
Kubis Janka

C S A R N O K,
A Fekete-völgy.

Lakóhelye.
Selmeczbánya
Szont-Antal
Saskö váralja
Selmeczbánya
Selmeczbánya
Selmeczbánya
Újbánya.

(12)

(Regény)
Irta: H o f f m a n n Géza.
II.

Pedig úgy szerelném, ha csalódnám, ha csak
ugyan a tudós elme fényes győzelme lenne az
eredmény s magam is leborulhatnék elölte, hogy
ezt az irtózatos gyanúsításomat megvozekeihetném,
de hiába nem férhetek hozzá s addig minden
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dicsérő szavaim közé oda furakodik mindaz, a
mit most elmondottam. Sokat foglalkoztam c
kérdéssel s ha látnám e tanulmányt, úgy tudnék
róla helyes, elfogulatlan Ítéletet alkotni. Tudnám,
látnám váljon tudós, hős, avagy a gonosztevők
legveszedelmesebb fajtájához tartozó emberrel van
dolgunk.
Ezzel elhallgattam. A feldúlt szívnek nyu
galmat engedtem, időt a gondolatok rendezésére.
Egész bizonyosra vettem, hogy ez talált, s én
czélomhoz értem, Először dicsfénybe vezettem az
ideált, azután gyanúim kevertem, oda állítottam,
mint gonosztevőt, a ki csak kémkedni jött ide s
alkalomadtán — pusziit. Jegyesem természetesen
nem fog nyugodni, a mig szemem közé nem vágja:
látod rágalmaztál, itt van, megszereztem, győződj
meg róla, hogy nem a gonosztevők, de a szellem
óriásai közé tartozik.
Mindaketten elmélázva tértünk vissza, a jó
kedv a jó hangulat elhagyott — részemről csak
látszólagosan — bucsuzásnál még e szavakkal
öntöttem olajat a tűzre: úgy van Irén, féltem
az atyját, de féltem magát nagyon-nagyon ettől
az embertől.
* * *
E jelenet után három napig nem mutat
koztam, amennyire ismerem a helyzetet, felteszem
az urfiról, hogy ö sem marad rideg s én a leg
közelebbi találkozáskor a mennyasszonyom által
abban a meglepetésben részesülök, hogy a tanul
mány irataihoz jutok.
Nem is csalódtam.
Jegyesem ragyogó arczczal fogadott. Diadal,
nyugalom, erő sugárzott ki egész lényéből.
— íme itt van a veszedelmes irat, meg
nyugtatom. Meggyőződik belőle, hogy nem fel
forgatóval, nem gonosztevővel, de a vidék megmentőjével és kétségkívül fényes elmével van
dolgunk. Én már átolvastam, megértettem teljesen.
Olvassa át maga is s meg fog győződni róla,
s a dicséret nem éri méltatlanul.
Én meglepetést színleltem, s csodálkozva
kérdezem, hogyan sikerült hozzá jutnia.
— 0 maga adta át.
(Értem, tehát már „Ő“. Természetesen most
még inkább!)
— Igen-igen, ugye csodálkozik rajta?
Pedig egyszerit volt az egész. Kifejeztem
előtte azt az óhajomat, hogy tudni szeretném én
is mi van a Mozgó-hegy alatt. Ő erre azt felelte,
hogy ezt meg fogjuk tudni mindnyájan, még pedig
rövid idő alatt, de most lehetetlen, mert az
atyámmal úgy állapodtak meg, hogy egyelőre titok
ban tartják.
Erre én folytatám: lássa, ha atyámat meg
kérném, úgy ő maga ide adná azt, de én öntől
óhajtom tudni és pedig azért, mert azt hallottam,
hogy valami tévútra vezette atyámat, ön tervez
ellene valamit társaival a socialistákkal.
Irtózatos lett e vád hallatára, elővette iro
mányait s átadta. Rövid szünet múlva feleié: ,a
grófnő bír annyi természettudományi ismerettel
hogy Ítéletet mondhat felette, olvassa át“ . . .
Jegyesem itt elhallgatott és elpirult . . . el
képzelem, hogy ezen merész és patetikus helyzet
nem maradt ezen egyszerű szavaknál félben, dé
folytatása is volt, hiszen ezek a legalkalmasabb
helyzetek szivek kölcsönös megértésére. Előttem
természetesen titok marad — első titka az én
jövendőbelimnek.
(Folyt, kőv.)

Szerkesztői üzenet.
— V. J . H elyben. Tárgyhalmaz miatt még a
volt szerkesztőhöz intézett levelet csak a jövő számban
hozhatjuk.
— OlvRHóiuliimk. Értesítjük olvasóinkat, hogy
o rovatban készséggel szolgálunk felvilágosítással, értesítéssel
mindennemű hozzánk intézett kérdésekre és tudakozódásokra,

