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Márczius a s z a b a d s á g születésének
hónapja.
Márczius 15-ike a m a g y a r s z a 
b a d s á g napja.
Ülnie]), ötven éve már, a magyar sza
badság ünnepe, melyet megül a nemzet rang,
kor és minden különbség nélkül, megül és
ünnepel és ünnepelni fog mindig, mig magyar
lesz, s amikor nem fogja megünnepelni,
akkor nem lesz már magyar a magyar.
A szabadság e szent ünnepének fél
száz éves évfordulóját megünnepelte a nem
zet a múlt esztendőben fénynyel, szívvel,
lélekkel, úgy, amint illett e nagy naphoz
és amint illett a szabadságot szerető nem
zethez. Törvénybe is iktatta a 48-as nagy
idők emlékét, törvénybe, amelyet a legszeretettebb s a legalkotmányosabb uralkodó
szentesített.
Selmeczbánya város is megünnepelte
a nagy nap ötven éves évfordulóját. Meg
ünnepelte azzal a lelkesedéssel és érzéssel,
a milyennel fogadta ötven évvel ezelőtt az
első márczius 15-iki eszméket s a szabad
ságot. Megünnepeltük lelkesedéssel és üröm
mel, amint mindnyájan emlékszünk még
s a mint bizonyítja azon emlékirat, melyet
a város ez öröm ünnepének örök emlékeit!

mostan adott ki díszes kiadásban a város jó vitéz halálhörgésétől voltak hangosak;
hazafias tanácsa.
de a szomorú emlékű hely e szerény oltá
A múlt év márczius idusaTörömünne- ránál csak az arra járók és csak llodruspünk volt, melyben részt vett a város egész bánya hazafias közönsége szokta leróni
lakossága; az idei márcziusi ünnep egyúttal évente az emlékezés adóját a névtelen
a szomorú visszaemlékezés ünnepe is azokért, hősök szent emléke iránt.
akik most 5 0 éve a nagy nap szülte szent
Az ötven éves évfordulót, a hős hon
szabadságért varosunk határában vérükkel védek hősi halálának félszáz éveB emlék
áztatták a haza földjét.
ünnepét tegytlk'általános ünneppé!
1849. január 21-én Szélaknán, január
Ha megünnepeltük ezelőtt egy évvel
22-én a hodrusi völgyben volt csatájuk a a szabadság születésének’ nagy napját
honvédeknek. Az előbbi véres, de örven mindnyájan, lelkesedéssel és örömmel, ünne
detes győzelem, az utóbbi még véresebb, peljük meg most is mindnyájan azok halá
de szomorú veszteség volt. Hatvan halott, lának, megdicsőülésének ütvén . éveij for
százhúsz sebesült honvéd maradt a gyászos dulóját, akik a szabadságért küzdve, itt
csatahelyen, most ütvén éve. Halálukkal meg véreztek el a mi földünkön, itt 'nyugosznak
szentelték az ügyet, a melyért meghaltak; I a mi földünkben.
Vegyen részt az ünnepen a város’közön
vérükkel megszentelték a földet, a melyben
pihennek’ elszórtan, jeltelen, dombtalan, de ségének minden tagja; " ne tartson vissia
senkit egy és'más;.tekintet. Megbecsülni,
dicső sírban.
A város lakosságának hazafias, bánatos tisztelni a hősök emlékét, hazafias kötelesség.
Ne tartson vissza senkit az idő zord
kegyelete emlékkővel jelölte meg évekkel
ezelőtt a szomorú emlékű csata színhelyét, sága se: zordabb volt 'az ezelőtt ütvén
s az emléknél kegyelettel mereng el az évvel, mikor a hős fiuk vérrózsákkal hin
tették tele a völgynek hideg hótakaróját a
nagy idők csodás történetén s a történet szabadság szent ügyéért.
Ünnepeljük meg a szabadságért elesett
legenda szerű alakjain s meghatva, hazafias
érzéssel eltelve megy végig a csendes hősük véráldozatának ötven éves fordulóját,
völgyön, melynek hegyei most ötven éve hogy érdemesek legyünk a szabadságra,
ágyudörgéstől, csatakiáltástól, majd annyi melyet ők szereztek meg nekünk!
Barna kis lány kikor ajka
Nevemet sóhajtja.

RAPPORT?)

Beteg vagyok nagyon,
Alássan jelentem;
Kapitány úr, szabadságra
Engedjen el engem.
Nehéz az én sorsom,
Szörnyű teher tör le,
Jaj Istenem, meglátja, hogy
Leroskadok tőle.
Nem is az a bornyú,
Nem is az a fegyver . . .
Jaj de tele van a szivem
Eyö szerelemmel.
Égő szerelemmel,
Szerelmi bánattal . . .
IIul keressem, hol találjam,
A ki megvigasztal P
Ott a hegyek alján,
Messze napnyugatra
*) M u ta tv á n y szerzőnek „ L id é ree fó n y " ezim ii,
m e g je le n t k ö tetétő l.

Kapitány úr kérem,
Eresszen el hozzá:
Csüggedt lelkem erejét majd
Újra visszahozná.
Visszajövök újra
S akárki meglátja:
Én leszek a regimentnek
Legjobb katonája.

MlKOLTll.

Vak a kiállításon.*
(M illénium i om lók.)

Dobrcczcni Kis András bácsi busz esztendeje
j vak már mind a két szemére. Mióta a szemc1 világát elveszítette, kétszer se mozdult ki Nagyj péterfia-utezai portájáról. Van egy diákiskolákat
| járt fia, Mihály, az viszi a gazdálkodást, az jár
1 ki a tanyára; felesége meg Juli a szolgáló vezetik
| a háztartást.
András bácsinak nincs egyéb dolga, mintI hogy kerekes székében kifli a tornáczra s pipázik.
* M utatvány Zem pléni Á rp á d „Kis E m berek" czim ü
sajtó a la tt levő novollás könyvéből.

Nem látja ugyan a. füstjét,;de érzi, •; mogcsipi^a
lé a nyelvét. Ez néki elég élvezet. Mikor délIújban hallja, hogy jönnek a gyerekek az iskolá
ból, bekurjantja valamelyiket s clolvastalja vele
magának az újságot.
Mikor az újságot is tudja már, a pipa se
esik jól, az ebéd sincs még készen, sétákat rendez
a tornáczon. Eltolja magát a kerekes székben a
kis kaputól a kamaráig, a mi busz lépésnyi u t ;
akkor kikéi a székből, megfordítja, tapogatózva
visszaül belé, s megint visszaguritja a kiskapuig.
Ez nagyon testedző mulatság. Kár,1*; hogy"anyjuk
haragszik érte, mert a két kerék [mind Telvágja
a tornácz szépen kitapasztott, sárga agyaggal
bceresztett földjét, sőt néha' még *V meszet is
lesurolja a falról.
— Eredj ki sétálni a Nagy-Erdőre — zörög
ilyenkor anyjuk.
— Megyek én, csak "gyere, vezess!
- - lvrek is én rá arra.
— Hát akkor érj rá a tornácztapasztásra.
András bácsi idylli csendes vidámságát
nagyon felzavarta legutóbb a millenium. Alig
várta naponként az újságot s uram bocsa’,
kenyérdagasztás mellől is előkiabálja az anyjukot,
olvassa el neki, mi történt Budapesten? Királyi

1899. márczius 2.
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A honvédszobor.
Egy rövid hete csak, hogy lapunk meg
kezdte a gyűjtést a h o n v é d s z o b o r r a ;
még alig hogy eljutott gyönge szavunk az
ország távolabb részeiben levő előfizetőink
hez: s ime igaz örömmel látjuk, hogy nem
röppent el a szó a semmiségbe, szerény fel
hívásunk, melyet csak a hazafias szent ezél
tesz széppé és erőssé, meghallgatásra ta
lált és bízva reméljük, hogy fog is még
találni.
Béesböl dr. Szeberényi János 25 frtot
a következő hazafias sorok kíséretében kül
dött e héten lapunknak:
„S zülőföldem honvédszobrára, keveset, de
fo rró h a za fiu l kegyelettel, m eg h a to tt vissza
emlékezésben a p á ra tla n n a g yid ő k re !
A ká p o ln a i csata 5 0 éves előestéjén, 1899.
fe b ru á r 2 6 -á n .“

Gyűjtésűnk a honvédszoborra,

H Í R A D Ó__

TA N Ü|G Y.
Kisdedóvóink, menedékház.
Évek óta keres a város a felső óvoda ré
szére alkalmas épületet vagy telket, sajnos azonbán, terep viszonyaink különös alakulásánál fogva,
mai’napig sem tudott találni. Az óvókőteles gyer
mekek évek óta kénytelenek egy szűk, nedves
helyiségbe szorulni, egy nagyiésze pedig onnan
kiszorulni, mert sok szőlő bizony nagyon is meg
gondolja, lipgy az ilyen mindenféle kifogás alá
eső óvodába kűldje-e gyermekét.
Szolgálatot óhajtunk lenni az ügynek midőn
a város figyelmét egy körülményre felhívjuk.
A Honvéd-ulczábnn levő Plachy-féle ház,
mint hírlik, eladó, vagy ha esetleg eladó nem volna,
bérbeadó. Jobb helyet a felső óvó részére jelen
körülmények közt alig lehet képzelni. Maga az
épület jó karban van, megfelelő helyiségekkel, úgy,
hogy átalakításokra mii sem kellene költeni. Van
szép nagy kertje, könnyen megközelíthető az egész
felső baloldali városrészről. A Smintorin-táró tá
jékáról, ahonnan a kopogda mögött kényelmes
közlekedésiül vezet az épületig, a Reszla, Uj-akna
tájéka, Leányvár-, Péch Antal-, Honvéd-utczák
mind oda szögeinek.
Miután az óvók egy újabb intézkedés szerint
most télen szünetelnek, a felső városrész másik
tájékáról sem esik távol nyári időben a Plachy-féle
ház. A város tehát halasztás nélkül vegye meg örök
áron, vagy vegye bérbe óvodának ezen épületet.
Az alsó vidéki óvó remélhetőleg nemsokára

mekek kora hajnaltól napestig odahaza éhen-szomjan, bűzös levegőben fogházat ülnek.
Ebből látszik tehát, mily égető szükség van
minálunk menedékházra, melyet a fontos intéz
ményt tekintve, ha áldozatok árán is minden más
elölt létesíteni kellene, mert a lakosság egészsé
ges fejlődéséről és a gyermekek sok mindenféle
bajtól való megmentéséről van szó.

— 1899. február 23-tól márczius 1-ig. —
Selmeczbányai Híradó . . 10 frt
Kereskedelmi és hitelintézet 30 „
Fodor József Sehneczbánya .
Szpiska Mihály Bélabánya .
Korén Ferencz Budapest . .
Mendel Frigyes Bélabánya .
Számé ez Samu
— „ 50 kr. ! ható igényeknek nem igen felel meg, sokat javít
Vancsó József
,
hat a dolgon a teleknek csélszerü kihasználása.
dr. Szeberényi János ág. hilv.
25 *
ev. püspök Becs . . . .
Nagyon kívánatos városunkban egy mene
Rosenfeld József Selmeczb. . 3
dékháznak tétesitése is, mely intézmény sokkal
2
Rosenfeld Józsefné ,
égetőbb a tervbe vett árva- és szeretetháznál. A
10 *
Lyc. zene-társaság „
menedékházat az óvodákkal lehetne kapcsolatba
Petyko Sándor Selmeczb.
— „ 25 „ hozni és igy a most építendő alsó óvónál ezen
dr. Sluller Gyula Selmeczb. 10
körülményre már most figyelemmel kellene lenni.
Kozelka Alajos
„
— „ 25 „
Hogy mennyire szükséges minálunk egy me
Kiss Frigyes
„
— » 50 » nedékház, kiviláglik az alábbiakból:
1 „
Károly Zsigmond
„
Tapasztaljuk mindannyian, hogy a megélhe
1 »
Geiger Zsigmond
„
tési viszonyok évröl-évre nyomasztóbbak. Bányász
Wankovics Lucie
„
1
népünk keresete oly csekély, hogy a családfő csa
Lindmayer János Hodrusbánya 1 »
ládja megélhetési igényeit kielégíteni nem képes
Lindmayer Ilona
„
— „ 50 „ és igy kénytelen a házastáis, az anya hivatásától
Erdély János Selmeczbánya . — „ &o ,
megválva szintén munkába állni, hogy egyik-másik
Androvics Béla
„
— . 50 „ gyárban vagy napszámból a hiányt pótolhassa.
Aschner Ferencz
„
— „ 50 , 1 Cselédet gyermekeihez nem fogadhat, mert arra
összesen 102 frt 50 kr. ; nem lelik. Ily körülmények közt a szegény gyérbeszédek, herczegek, nagy urak, idegen nácziók Mikor hajnal felé hallotta, hogy fia, Mihály fel
járása-kelése a kiállításon. Hunyadi Mátyás könyvei, ébredt, elkezdett sóhajtozni.
a szent királyok kincsei, ezer esztendő csodái
— Mi baja, édes apám !
ott vannak egy halomban, remekszép palotákban.
— Mi bajom? nem látok. Nem elég az?
Messze-idegen országokból hazahozott drágaságok,
— Látunk mi helyette, édes apám.
százezreket érő fegyverek, ékszerek összegyűjtve,
— Éppen azt akarom mondani, fiam.
a miket Európahirü magyar vitézek és királyok
— Mit?
viseltek valaha. Aztán ott vannak a drága kincsnél
— Vigyél fel engem Budapestre. Megnézzük
drágább hazai iparczikkek, gépek, amik mutatják, a kiállítást.
hogy Magyarország nemcsak volt, hanem van is,
— Ott se lát abból édes apám többet, mint.
lesz is, ha isten engedi, uj ezer esztendeig. Ott
van az a sok könyv, a mit magyar ember irt, a mit az újságból itthon olvasunk.
— Majd látsz te fiam és megmondod
ott van az arczképc annak a szegény jó Csokonainak
is, a ki éhen-szomjan poétázott Debreezennck mindenütt, mi van. Legalább ott jártam én is.
bánatban, örömben s magyar inért lenni a képzelgő
— De kinevetik édes apámat, hogy vak
fühellének gyerekseregében.
létére elment kiállítást nézni.
— Hej, anyjuk, csak egy napra jönne meg
Nem bánom én. Bolond ember neveli
a szemem világa, hogy azt a sok dicsőséget, a más baját. Telik még tán egy tinó ára
sok drágaságot megnézhetném. Aztán örömest erre is?
halnék meg.
Addig makacskodolt András bácsi, mig fia,
— Ne epeszd magad ilyesmiért édes öregem. felesége belé nem egyeztek az utazásba. Szépen
Majd megtudjuk az újságból, elmondják, a kik megmosdatták, megborotvállák. Ráadták az uj
látták.
fekete magyar ruháját, széles karimáju kerek
— Mégsem olyan az, mintha maga nézi meg debreczeni kalapot nyomtak a fejébe, uj kordovány
az ember. Jó is nektek, a kik láttok.
czizmát húztak a lábára. Násznagynak elmehetett
Azon az éjszakán nem tudott aludni az Öreg. volna, úgy rendbe szedték a nagy útra. Mihály

EGYESÜLETI ÉLET.
F, M. K, E,
A selmeczi választmány febr. 23-án Farbaky
István elnöklete mellett a városház tanácstermé
ben gyűlést tartott, melyen a .választmányi tagok
szép számmal jelentek meg, sőt melyen néhány
érdeklődő egyesületi tag is részt vett, ami külön
ben ritkán szokott előfordulni.
A választmány megnyugtató tudomásul vette,
hogy a város a f. évben megfogja építtetni a hodrusbányai óvodát s lehetőleg abban az óvónő
lakását is el fogja helyeztetni, mi által végre ala
posan segítve lesz az ottani kisdednevelés tartha
tatlan állapotán.
Az egyesületi díszoklevelek díjtalanul fognak
kiosztatni azon kereskedő és iparos tagoknak, kik
arra kötelezik magukat, hogy az oklevelet csinosan
kiállítva kifüggesztik üzleti helyiségükben. Ilyen
díszoklevelet azon polgárok is kaphatnak, kik most
lépnek be az egyesület tagjai sorába.
A választmány Szilágyi Aranka felsőhodrusi
óvónőt, tekintettel egy év óta kifejtett buzgó mun
kálkodására, állásában végleg megerősítette, remél
vén, hogy nemannyira az ezzel'járó csekély fizetésemelés, hanem inkább az iránta nyilvánult bizalom
őt az eddiginél is még fokozottabb tevékenységre
fogja serkenteni hazafias hivatása betöltésében.
Örömmel értesült a gyűlés Kubinyi József
hodrusbányai tanító azon dicsérendő szándékáról,
hogy Hodrusbányán népkönyvtárt akar létesíteni.
Terve előmozdítása végett a választmány az egye
sületi központhoz fog fordulni, hogy az is gyara
pítsa a tervezett közművelődési intézményt haza
fias művekkel; valamint felhív minden népbarátot,
ki ilynemű fölös könyvekkel rendelkezik, bogy az
ügy érdekében áldozatot hozni szíveskedjék. A vá
lasztmány jegyzője, Király Ernő lyceumi tanár, szí
vesen közvetíti a könyveknek rendeltetési helyükre
juttatását.
Mintkogy a mostani tisztikarnak és választ
mánynak 5 évre nyert megbízatása ez évben lejár,
a gyűlés elhatározta, hogy f. évi ápril 8-án dél
után 5 órakor fog megtartatni a városház tanácsis kiöltözött magyarosan, de egy czifra tulipános
szűrt is a nyakába akasztott, jó lesz az az öreg
nek, ha hideg találna lenni.
Feljöttek a kiállításba. Miska kézen fogva
vezette az apját a homokos utakon. Néhol észre
vették, hogy vak az öreg s derekasan megéljenezték.
Meg is érdemelte. Micsoda forró, magyar szive
lehet annak, a kit semmi testi akadály vissza
nem tarthatott attól, hogy őseinek kincseit sorra
járja, az örvendőkkel egy levegőt szivjon, s
csak a^szóból, a zúgásból, a szeretetnek, tisz
teletnek egy-egy éljenszavából tudja meg,
hogy most körülötte az ezeréves Magyarország
ünnepel.
Mire a történelmi csarnokhoz értek, egész
tömeg nyomult a két czivis után, bámulva, lel
kesedve a szokatlan látogatón. Vak a kiállításon!
aki a fia szemével lát, meg talán a saját, egy
szerű, becsületes magyar szivével.
— Ez itt Vajda-Hunyad vára, édes apám.
— Láttam, fkm, honvédkoromban. Menjünk
be. Sok szép minden van itt, ugy-e?
— Gyönyörű Hunyadi-kincsek. Ez itt Hunyadi
János kardja, a melylyel Nándorfehérvárat fel
szabadította.

1899. február 23.

S ELMECZBÁNYAI

termében a F. M. K. E. selmeczvidéki közgyűlése,
melyen az elnök jelentési fog tenni a választmány
5 évi működéséről s melyen meg fog ejletni a
tisztujitás újabb 5 évi megbízatással. Jelenjenek
meg az egyesületnek helybeli tagjai ama közgyűlé
sen minél teljesebb számban s érvényesítsék be
folyásukat, hogy uj megbízottjaik annál nagyobb
lelkesedéssel mozdítsák elő az egyesület hazafias
czéljait.
A választmány Sándrik József plébános, steffultói óvodai felügyelő-bizottsági elnök ajánlata
alapján megválasztván az ottani felügyelő-bizott
sági tagokat 3 évre, egyúttal elhatározta, hogy
mint a város állal fentartott óvodákban már meg
történt, a mi óvodáinknál, t. i, a felsőhodcusbányai
és steffultóinál is keresztül fogja vinni az 1891.
évi XV. t.-cz. 10. §-ának rendelkezéseit. Ezek
szerint az óvodai felügyelő-bizottságok női tagok
kal is kiegészíthetik magukat, a bizottságok tagjai
megeskedtetnek, az óvodákban csak egy téli hó
napban tartatik szünet. A választmány reményű,
hogy ezen intézkedések állal az általános érdeklő
dés óvodáink fejlődése iránt az eddiginél nagyobb
mértékben fog felkőltetni s igy azok áldásos mű
ködése hathatósabb módon fog biztosíttatni.
K. E.
— A kaszinó választmányi ülése, A selineczbányai kaszinó választmánya múlt hó 23-án
ülést tartott, melyen többek közt elhatározták, hogy
a közgyűlést márczius hó 25. d. u. 4 órakor tart
ják meg. Ajánlani fogja a választmány a közgyű
lésnek, hogy az alakulandó kaszinó részvénytársa
ságba 100 részvény jegyzésével lépjen be úgy,
hogy a részvénytársaság vegye meg a Semberyféle házat és úgy, hogy idővel a kaszinó az ala
kulandó részvénytársaság részvényeit mind magá
hoz válthassa.

Turistaság.
A Magyar Turista Egyesület Budapesti Osz
tálya múlt hó 7-en tartulta közgyűlését Buda
pesten, mely alkalommal a Szitnya-Osztaly elnök
sége táviratilag üdvözölte a testvér osztályt.
Az üdvözletre a napokban a kővetkező kö
szönő átiratot kapta a Szitnya-Osztály elnöksége:
„Mélyen tisztelt Elnökség!
Osztályunk f. hó 7-én tartott közgyűlésén
nagy örömet keltett az az üdvözlet, melyet a
Szitnya-Osztály nevében táviratilag méllózlutott
kifejezni.
Mindeneseire jól esik tudni, hogy vannak a
turista-ügynek oly lelkes liivci, kiknek egyesületünk
éleiében előforduló minden jelentősebb mozzanat
— Szép kard, szent kard — s megtapogatta
az üreg.
- Ez meg Kapiszlrán János kereszlesbolja.
— Hol van? hol van? — és kapkodott
utána a kezével. Az űr kénybe lábadt szemmel
fordult [élre.
— Mulasd! Kálvinista vagyok, de ezt a
keresztet megcsókolom, — s ráczuppanlolt a
kopott érezre.
Mihálynak kOnybo lábadt a szeme. Meg
csókolta ő is. Megcsókolta mindenki, a ki ott
állt. A lelkesedés ragadós betegség.
Akármerre fordullak, akármit néztek, a tömeg
mindenütt kitért nekik. Éljenzés, kérdezősködés,
suttogás kisérte őket lépten-nyomon. Olyan
becsületet vallott a jó öreg, alig birta hordozni,
rogyadozott alatta.
Akik lát luk, mindnyájan éreztük, hogy az
a sokai emlegetni), láthatatlan „magyar géniusz"
közöttünk szálldogál és mint a villámfolyam,
játszik idegeinkben.
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alkalmul szolgál arra, hogy érdeklődésüket, buzgó- i juttatni szíveskedjenek, hogy a gyűjtést készség
ságukat és — mondjuk — testvéri szoretetüket elvállalják s e ezélből gyüjtőiveket kérnek. Külö
újra és újra kinyilvánítsák, illetőleg bizonyítsák. nösen vidéki olvasóinkat mi is tisztelettel kérjük,
Ily bizonyítéknak tekintjük mostani megem hogy a gyűjtést ismerőseik körében megkezdeni
lékezésüket is, melyért a Budapesti Osztály nevé szíveskedjenek. Gyüjtőiveket lapunk utján is lehet
ben fogadók mély hálánkat és köszőnetünket.
j kapni.
Hazafias testvéri üdvözlettel
— Közgyűlés. Horváth Béla főispán a tör
vényhatósági bizottság rendes havi közg) ülését a
Gr. Teleki Sándor.
Dr. Lázár Lajos,
elnök.
titk á r.
folyó hó 14-dik napjára, a közigazgatási bizottság
Mi részünkről örömmel látjuk a Magyar ülését pedig e hó 4-dik napjára tűzte ki.
Turista, Egyesület osztályainak eme testvéries jó
— Lakbérmozgalom Ipolyságon. Az ipolyviszonyát, mely azt a reményt erősiti meg bennünk, siigi államliszt viselők mozgalmat indítottak, hogy
hogy a hazafias, nemes czélu egyesület kitűzött Ipolyság magasabb lakbérosztályba soroztassék.
czélját. a magyar turistaság eszméjének fejleszté Köztudomású ugyanis, hogy az ország városai s
sét s különösen szép hazánk tfindérszép vidékeinek községei lakbér illetmény tekintetében négy osz
megismertetését siket rel fogja munkálni.
tályba vannak sorozva s igy egy ugyanazon rangú
állami hivatalnok is nem egyforma lakbérilletményt
élvez Budapesten, Kolozsvárt, Beszterczebányán és
Kérelem a Szitnya-Osztályhoz.
Ipolyságon vagy mondjuk Selmeczbányán. Váro
A Híradó 8-ik számából olvasom, hogy a
sunk — tán mondanunk is fölösleges — az utolsó
Szilnya osztály közgyűlésén elhatároztatott a
osztályban van. Hogy miért, hát azt valóban csak
P i á t ze r-ulnak rendbehozatala. Csodálkozásomat
a mi élhetetlenségünk okozza, mert tudjuk, hogy
kell kifejeznem az elnevezés és a szándékolt
a kormány az egyes városoknak azt a kérését, hogy
rendbehozatal fölött. Én az általam csináltatott
magasabb lakbérosztályzatba soroltassanak, ha
ut elnevezését saját jogomnak tartván, azt Emíliaa kérés jogos és indokolt, mindig teljesitetle. Már
utnak szándékozom elnevezni, igy az ok hogy
pedig alig hisszük, hogy valahol jogosabb és in
nincs elnevezve, elesik annál inkább, minthogy
dokoltabb lehetne e kérés, mint nálunk, nemcsak
a jelző-oszlopokat is a jobb idő beáltával fölazért mert a lakások aránylag nagyon drágák, de
állittatom, a rendbehozatal csak is tisztításból
különösen azért is, mert nagyon drága a piacz,
állhatván, arra a mig élek szinte vállalkozom.
nehéz a megélhetés s állami tisztviselőink csakis
A Szitnya osztály panaszkodik, hogy nincs nélkülözéssel fizethetnek rá p házbér-illetményre,
pénzereje a számos föladathoz s igy reméllem amint ráfizet majd mindenik és pedig épen azok,
szívesen fogja venni ezen kijelentésemet.
akiknek fizetésük is a legkisebb. Amikor tehát
Platzer Ferencz.
megemlékezünk az ipolysági állami tisztviselők
mozgalmáról, felhívjuk a selmeczbányai állami
hivatalnokok figyelmét is. hogy indítsák meg mi
KÖZGAZDASÁG.
előbb saját érdekükben a mozgalmat, mely bizo
— Keresk. és hitelintézet részvényesei nyára credménynyel fog járni.
f. é. február hó 26-án d. u. tartották meg tizedik
— 25 év múltán . . . Azon tényezők kö
rendes közgyűlésüket az intézet-helyiségében Krausz
zött, melyek nagy mértékben hozzájárultak a hazai
Kálmán intézeti elnök elnöklése mellett. A rész
mezőgazdaság és kertészet haladásához, az elsők
vényesek szép számmal jelentek meg a gyűlésen
közölt látjuk a Ma u t h n e r Ödön magkereskedő
s megelégedéssel vették tudásul az igazgatóezéget, mely az idén ünnepli fenállásúnak 25 éves
sági és felügyelő bizottsági jelentéseket, me
lyek arról tettek bizonyságot, hogy az intézet jubileumát. E ezég működését mindenütt elis
merés és méltánylás kísérte és hogy többet ne
vezetői reális s jó utón haladnak, s úgy a rész
említsünk, a ezég tulajdonosát a Ferencz Józsefvényesek, mint a nagy közönség érdekeit is igaz
rend és az orosz Szt. Anna-rond lovagkereszt
kézzel szolgálják. Örvendetes tudásul vétetett, hogy
jével és a bolgár nemzeti rend tisztikeresztjével
az intézet pénzforgalma, ellenére a mull években
tüntették ki. Ezenkívül a M a u t h n e r ezég cs.
előfordult s köztudomású kalamitásnak, nem
és kir. udvari szállító és évek óta szállítja ő fel
hogy hanyatlott volna, de emelkedett. A tartalék
sége kastélyai és birtokai magszükségletéi az egész
alapra az évi jövedelem 15%-át szavazta meg
osztr. magy. monarchiában, továbbá több királyi
a közgyűlés, jótékony czélokra pedig 80 forintot
fejedelmi, föherczegi és herczegi udvarnak is
juttatott s ebből 30 forintot a honvédszoborra,
szállilója. A Mawthner-féle magvak különben 27-szer
annak kijelentésével azonban, hogy ez nem egyszer
lellek bel- ós külföldi kiállításokon első dijakkal
s mindenkorral adakozás e czélra, mert a jövő
kitüntetve. A jubileumi főárjegyzéke — melyet a
évben újólag megszavaznak a jövedelem szerint
ezég kívánatra ingyen és bérmentve küld. valódi
ennyit vagy többet. Igazgatóvá választotta a köz
remekmű, egy kitűnő növénytermelési útmutató,
gyűlés egy hangulag az eddigi igazgatót Dr Sluller
nemcsak a benne előforduló számtalan tenyész
Gyula bányamű-főorvost 3 évre, a ki hosszabb
tési utasítások, hanem a megragadóan szép és
beszédben .köszönte meg a bizalmat Az igazga
hü n ü v én y fényk épek miatt is. Legjellemzőbb,
tósági tagok közé beválasztattak újólag három
hogy e főárjegyzék nem a rendelő rovására ilyen
évre Cziczka Sándor, Jáhn Vilmos, dr. Tandlich fényes, mert a magárak, tekintve az ismeri kitű
Ignácz, Weisz Dezső és Weisz József. Felügyelő
nőséget és föltétien megbízhatóságot, sokkal ol
bizottsági tagok lettek három évi megbízatással
csóbbak, mint bármely másik magyar vagy kül
Platzer Jenő, Puskás József és Tűk a Antal; pót
földi czégnél, hanem a Mauthner ezég rengeteg
tagok Szlujka Pál és Lindmayer János.
forgalmában leli magyarázatát és elég érdekes
megtudni, hogy említett árjegyzék költségeit az
összes rendelésekre megosztva, egy rendelőre
H Í R E K ,
nem egészén t/i kr. esik.
— A honvédszobor végrehajtó bizottsága
— A háld folyó hó 4-én lesz. Úgy volt,
e hó 5-én (vasárnap) d. u. 4 órakor tartja első
ülését, melyre Selmeczbányáról ülvén hazafias hogy arra Horváth Béla főispán is eljön, a mint
nőt kért fel a megjelenésre, hogy a helyi gyűjtés azonban értesülünk, közbejött akadályok miatt
kellő erélylyel és lelkesedéssel megkezdhető legyen. nem jöhet. Nemcsak a Stcingrubcniek, de mi is
A honvédszobor végrehajtó bizottsága lapunk sajnáljuk, hogy nem láthatjuk körünkben.
— Eljegyzés. K ü n s z t l e r J á n o s lyceuutján is felkéri a hazafias nőket, hogy ha talán
meghívót tévedésből nem is kaplak volna, a munk derék rajz- ós tornatanára folyó évi február
vasárnapi ülésen megjelenni, vagy azon elhatá hó 2G-án váltott jegyet őzv. Vnucskó Ferenczné
rozásukat a végrehajtó bizottság tudomására bajos leányával V n u c s k ó I l o n k á v a l .
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valamennyi közérdekű viszonyairól, úgy, hogy iró
és politikus, gazda és kereskedő, jogász és tiszt
viselő, világi és egyházi, egyszóval az állami és
társadalmi élet minden számot tevő tényezője
egyenlő haszonnal forgathatja azt.
A magyar Statisztikai Közleményekből az
1899. év folyamán három folytatólagos kötet: a
23. 24. és 25. kötetek fognak megjelenni. Ezek
közül egy a magyar korona országainak kül
kereskedelmi forgalmát tugja tüzetesen ismertetni
s csatlakozik az e tárgyra vonatkozó s évról-evre
— Rendőri hirek. L o p á s i ok. Goliján megjelenő közleményekhez. Egy közleményköte
Jánosné napszámosnő ismert alak a rendőrségen, tett a Magyar Korona Országai Mezőgazdasági
hol lopás miatt nem egyszer fordult meg. F. hó Statisztikájának III. része fog képezni, végül egy
25-én újból oda került, mivel egy pár női téli kabátot kötet az 1898. év fontosabb ipari és mun kasemelt e! őzv. Schmidl Lajosné lakásáról. Beismerte viszonyait fogja tárgyalni.
tettét, melynek okául azt adla, hogy négy gyer
A Statisztikai Havi Közlemények 1899. évi
meke van s nincs miből ellarlsa őket. E megható folyama a havonkint való közzétételre érdemes
indokolási azonban nem szívlelték meg a rend és alkalmas statisztikai adatokat az időjárásról, a
emberei, mert jól ismerik az elvetemedett asszonyt, népességi és közegészségi viszonyokról (születé
aki minden keresményét megissza s gyermekeit sek, házasság-kölések, halálozások, vegyes házas
étien-szomjan tartja. Bekisórtetett a járásbíróság ságok, fertőző betegségek, stb.) továbbá a gazda
fogházába. — Morgenstern Samu czipészsegéd és sági élet egyes jelenségeiről, mint az állatvásárok
Hurtik Pál szabósegéd együtt laktak Schwarcz forgalmáról, a ragadós állati betegségek elterje
Ferencz helybeli bányamunkásnál, a kinél étkeztek déséről, a budapesti tőzsde fontosabb jegyzéseiről
| is, de — nem fizettek — ez azután megunván a fogyasztási adó alá eső iparágakról, a szesz-,
I a dolgot, fizetésre hívta fel a két kebelbarátot, ezukor-, és sörtermelésről s a megfelelő adóered
I sőt miután ezek a felhívásra sem fizettek, be- ményekről, a magyar korona országainak külkeres
i pőrölte őket és nyugodtan várta a tárgyalás kedelmi forgalmáról, Fiume tengeri s vasúti áru
| idejét, csakhogy nyugalmában csalódott, mert a forgalmáról és hajóforgalmáról, a tűzkárokról, stb.
két jeles ifjú összeszedte holmiját és a házigazda
A Magyarország Tiszti Czim- és Névtára
— Lyceumi hangverseny. Üde gyermekegy nadrágját, botját és óralánczát Selmeczről czimü kézikönyv az 1899. évvel immár XVJ1I. év
hangok töltötték be múlt szombaton újra a vigadó
megszökött. Sirva adta elő ezen panaszát a folyamába lép. Tartalma, a melynek minél telje
nagytermét, belopták, behízelegték magukat szi- j
károsult szegény bányamunkás a rendőrség előtt, sebbé és pontosabbá tételére a legmesszebb menő
vünkbe, ékesen tolmácsolva azt a művészetet, a ;
mely megindítván a nyomozást kiderítette, hogy intézkedések történtek, ezúttal is, úgy mint az
mely szívből fakad és szívhez szól. A müdal haza- ,
a két „kosztos* Vágujhelyre menekült. Innen előző években, a legnagyobb részletességgel terjed
fias, komoly múzsája lépett elénk, ünnepélyes, lelke* j
sitö hangjaival a hazaszeretet tüzel szítva, azután ; azután csendőri fedezettel érkeztek vissza f. hó ki az állami szervezet ismertetésére : a felséges
hallatta hol ábrándosán mélabus, majd meg paj- i 1-én és náluk találtatván a lopott holmi is át uralkodóházra, a legmagasabb udvartartásra, az
zánul hamiskás nótáit a mesék bűvös-bájos király adattak a bíróságnak, melynek börtönében most országgyűlésre, a minisztériumokra és az ezek alá
leánya, a magyar népdal múzsája. Meglátszott a sóvárogva gondolnak az élvezett ingyen lakás és tartozó hatóságokra és hivatalokra s itt nemcsak
a hivatalok személyzetéről nyújt kellő tájékozta
közepesen jóval főlülemelkedő előadáson, hogy a kosztra.
— Fontos közlemény. Nehezen emészthető tást, hanem világos képét adja annak is, hogy
fiatal dalosok gárdája nemcsak élvezetet akart
nyújtani, de egyúttal maga is élvezett. Ez a he ételek csak mértékletes álvezetc is gyakran kü a hivatalok mely felsőbb halóság alá tartoznak;
lyes! A zenét első sorban nem a balgátokért, ha- lönféle gyomorbajokat von maga után, melyek megjelöli a hivatalok számát, székhelyét; feltün
nem a zenéért önmagáért kell művelnünk. A zene ■— ha figyelembe nem vétetnek — könnyen teti a felsőbb hatóságoknak ügybeosztását, hatás
fenkölt nem tője hálás is ezért, mert az önzetlen nehéz betegségekké fajulnak. Oly bajok elhárítá körét. Magában foglalja továbbá e kézikönyv a
törekvést sikerrel jutalmazza. A közőnzég, a mely sára a Dr. Rosa gyomorérti balzsamának kitűnő legújabb változások figyelembevételével az egész
nek soraiban társadalmi életünk sok előkelő kép hatása bebizonyult és tanácsos hogy ezen készít országnak községi (közigazgatási) beosztását, az
viselőjét, de főképpen fejlődő leány virágjait láttuk, mény egy háztartásban se hiányozzék. Valódi kap e. f. bíróságoknál pedig a banya-, sajtó- és pénz
osztatlan tetszése és buzdító lap.sa kisérte a műsor ható az itteni gyógyszertárokban és Frágner, B. ügyi bíróságok, a közjegyzői és ügyvédi kemarák
egyes számait, a melyek egyikét-inásikát meg is főraktárában, Prága 203—III. Lásd a hirdetményt. megjelölését, a telekkönyvi hatóság, a közjegyzői
adó és letéthivatál pontos megnevezését. De eze
kellett ismételni. Pompás volt a hatszólamu ,Gauken kívül színién részletesen közli a társadalmi
deámus1* deáknóla, a mely bizonyára nem egy régi
IRODALOM, ZENE.
éleiben jelentékenyebb szerepkörrel biró magánakadémikus szi\e búrjait hozta rezgésbe. A lyce
umi zenekar, egy Ízben a vegyeskarral is egyesülve,
— A m. kir. központi statisztikai hivatal | intézeteket, stb. A valóságos belső titkos tanácsoderekasan megállotta helyét. Kedves látványt kiadványai. A m. kir. központi statisztikai hiva ! soknak, az összes rendjelek és egyéb kitüntetényújtottak a .Gyermek symphonia" előadásában tal kiadványainak 1899. évi sorozatában a kővet | sek tulajdonosainak, a kir. tanácsosoknak s a
buzgolkodó apró müvészjelőltek, a kik feszült fi kező kiadványok foglalnak helyei: 1. A Magyar j magyar kir. udvari tanácsosoknak névsorát külön
gyelemmel lesték vezetőjük taktust jelző kézmoz Statisztikai Évkönyv 1898. évi folyama. 2. A Magyar ; összeállításban is közli. Helyet foglalnak benne
dulatait és kipirult arczczal és ragyogó szemmel Statisztikai Közlemények folytatólagos három kö | még a cs. és kir. közös minisztériumok és az azok
hibátlanul kezelték nagyobbára madárhangokkal tele. 3. A Statisztikai Havi Közlemények 1899. I alá tartozó hivatalok, valalamint Bosznia és
utánzó hangszereiket. A monológ előadója pedig évi folyama. 4. Magyarország Tiszti Czim- és Herczegovina hatóságai is, függelékben pedig az
föl-főlhangzó kaczagás kísérete mellett elpar.a- Névtárának XVIII. évfolyama.
osztrák állam hatósági szervezetének vázlatos is
szolla, milyen hihetetlenül keserves tapasztalatok
A magyar Statisztika ivkünyv az idén fog mertetését is tartalmazza.
hoz jutatta az igénytelen .szervusz, szó. Most először az 1897. évi XXXV. törvénycikk értelmé
A Magyar Tiszti Czim- és Névtár, hogy az
még vizet kellene hordani a Dunába és dicsérő ben egy, a minisztériumok működését, valamint év első negyedében rendszerint nagyobb mérték
szavakkal megbántani a hangverseny lelkét, Fekete az igazgatásuk és felügyeletük alá tartozó ügye
ben előforduló összes változásokat magában fog
István lyceumi tanárt. Arra épenséggel nincsen két és az ország közállapotait ismertető jelentés lalhassa, úgy mint már az utóbbi három évben,
szükség, miután ez alkalnmmal nem először vezeti kíséretében a költségvetés bemutatásával egy 1899-ben április havában fog megjelenni.
kisded seregét diadalra. Többet ér száz szónál is idejűleg az országgyűlés elé terjesztetni s ezzel
A felsorolt müveken kívül az előfizetés kiter
egy énekszám meghalgatása, a melyei az ő szak arra a nagy főni osságu szerepre lesz hivatva, hogy jeszthető a Magyar Korona Országainak Helységavatott keze vezet. A műsor utolsó számát követte közviszonyainkról és közkormányzatunk működé névtára czimü kézikönyvre is, a mely a hivatal
a táncz, a mi különösen a fiatal rendezők becsü séről minden irányban számotadó állalános for 1898. évi kiadványainak sorozatában jelent ugyan
letére válik. Megmutatták, hogy a zene alapját rássá legyen.
meg, de a közrebocsátása óta eltelt néhány hónap
képező összhangot és fegyelmet praktikus dol
E mü könnyen áttekinthető összefoglalásban alatt a benne foglalt adatok tekintetében érdem
gokban is lehet érvényesíteni. Csak előre!
csoportosított részletes adatokat fog tartalmazni leges változások nem történvén, használhatóságát
— Kútba ugrott. Plachi Istvánné dohány a magyar korona országainak összes területi, teljes mértékben megtartotta.
gyári munkásnő folyó hó 27-én délben öngyilkos népességi, közegészségügyi, közgazdasági, köz
A m. kir. központi statisztikai hivatal 1899.
sági szándékkal beugrott a kulba. Szerencsére kéz mű veitségi. egyházi, jogszolgáltatási, stb. szóval évi kiadványsorozatában előirányzott fenti összes

— A selmeczi vízvezeték. Sztancsay Miklós
V főjegyző jelentése .Jelentés a selmeczbányai
vizvezelékűgy eddigi fejlődéséről és tanulmány az
uj általános vízvezeték létesítéséhez' czimmel
tegnapelőtt került ki a sajtó alól. A 333 oldalra
terjedő 21 íves jelentést a törvényhatósági bizott
sági tagok a közgyűlési meghívóval fogjak meg
kapni. A vizvezetékügyi szakbizottság ülése ápril
hó 6-ikára van kitűzve, mikoron e jelentés és
tanulmány hatósági tárgyalás alá fog kerülni,
addig is figyelmébe ajánljuk a tvhat. biz. tagoknak,
hogy a fontos úgy érdekében igaz érdeklődéssel
és jóakarattal foglalkozzanak azzal, hogy az
immáron igazán szükséges végrehajtás végrevalahára legalább megkezdhető legyen.
— Lesznek épületanyagraktáraink ! Eddig
az volt a baj, hogy egy sem volt, ez évben talán
három is lesz. az egyiket Wcinert D. fogja be
rendezni a Simonidcsz-féle telken, a másodikat
a Wünsch ezég különösen faragott anyagokra meg
téglára, a nyers, ki nem dolgozott anyagokra
pedig a br. Popper ezég fog raktárt berendezni,
ha a város e czélra helyet enged át a ezégnek.
Az eddigi tárgyalásokból is elárulhatunk már
annyit, hogy a Popper ezég városi polgárainknak
a raktári árakban kedvezményt fog adni. A
Popper-féle raktár az Ertl-féle major közelében
lenne s ide kerül valószínűleg a tüzifaraklár is,
ennek áthelyezését azonban meg kell hogy előzze
a bélabányii—kisiblyei ut gyökeres kiépítése.

nél volt a segítség s azonnal kimentették a fia
tal asszonyt akinek igy nem történt egyéb baja,
mint hogy egy kicsit megfázott. Az asszony elke
seredésének mini a vizsgálat kiderítette az volt
az oka, hogy a férjével összeveszett. Megértették
aztán az érzékeny asszonynyal, hogy egy kis csa
ládi pör-patvar még nem elég ok a kutbaugrásra,
mórt hiszen ha minden asszony kulba ugrana, ha
a férje pöről akkor az egész város kutjai rövid
idő alatt megtelnének asszonynyal, már pedig az
asszonynak nem a kutban van a helye.
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mintegy GOO -700 Ívnyi terjedelemben megjelenő
kiadványoknak előfizetési ára együttesen, — a
Helységnévtár hozzá számításával 13 forintban
van megállapítva.
Ezen kivül fenntartatik az a kedvezmény is, '
hogy a kiadványsorozat egyes részei külön is |
megrendelhetők.
Elő lehet tehát ez évben is fizetni a Magyar j
Statisztikai Évkönyvre és a Magyar Statisztikai
Közlemények három (23. 24. és 25.) kötetére
együttesen 5 forinttal, a Statisztikai Havi Közle
mények egész évi folyamára 4 forinttal, a Magyar
Tiszti Gzim- és Névtára 5 forinttal, a Helység
névtál ra 3 forint 50 krajczárral s minden kiad
ványokra együttesen, de a Helységnévtár befog
lalása nélkül 10 forinttal. Önként értetik, hogy e
kiadványok tartalmának kivétel nélkül általános
érdekű voltánál fogva, valamint tekintettel arra
a körülményre, hogy az egyes kiadvány-csoportok
előfizetési ára jóval magasabban van megszabva,
mint a mily rész közös előfizetés esetén egy-egy
csoportra aránylagosan esik, a 13, illetőleg 10
forinton való együttes előfizetés a legelőnyösebb
és legajánlatosabb.
A Statisztikai Havi Közlemények kivételé
vel — a melyek füzetekben jelennek meg — az
összes kiadványok erős vászonkötésben fognak
közrebocsálíatni.
Az előfizetési dijakat legczélszerübb posta
utalványon beküldeni a m. kir. közpoti statisz
tikai hivatalnak Budapestre. A mennyiben az
előfizetés tényleg a postautalványon történik,
miután a postautalvány az előfizetett kiadványok
tüzetes megjelölésére a megfelelő rovatokat ma
gában foglalja, külön levél vagy átirat utján való
megrendelés vagy ezen előfizetési felhívás szel
vényének beküldése szükségtelen s mint a köz
ponti ügykezelést nehezítő, lehetőleg mellőzendő
volna.
— A Nagy Képes V ilágtörténet. A 14-ik
füzete jelent meg a Marczali Henrik hírneves
történettudós szerkesztésében a Franklin társulat
és Révai Testvérek közös kiadásában megjelenő
hatalmas miinek, mely nagy hiányt fog pótolni
a magyar irodalomban s rég érzett szükségét
fogja kielégíteni a müveit magyar közönségnek.
Nemcsak nemzeti művelődésünkre, de nemzetünk
történetére is kihatással lehet e nagyszabású mü,
meri czélja és szelleme az, hogy magyar országnak
s a magyar nemzetnek világtörténeti szereplését
örökítse meg, úgy a mint azt ez a nemzet a világ
egyetemes életében megjátszotta, betöltötte. Eddigi
magyar nyelvű világtörténeti müveink jobbára csak
idegennyelvft munkák átdolgozásai, magyar észszcl,
magyar szellemmel, magyar érzéssel megirt ilyen
fajta müvünk nincsen még, ez lesz az, melyet
épen ezért melegen ajánlunk mindenki figyelmébe.
A nagyszabású és kiváló becsű munka 12 kötetes
mü lesz, melyet a kiadók, a könnyebb megszerezhetés céljából füzetekben is kiadnak. Minden füzet
2 ívből és 2-3 mellékletből áll. Hetenkint egy füzet
jelen meg s egy füzeinek ára 30 kr s minden füzet
megkapható minden hazai könyvkereskedőnél. A
most megjelent 14. füzet az iráni vallással foglal
kozik, mely az első dualistikus vallás, mely kél isten
séget állít szembe: a jónak és rosznak urát. Az irá
niak főistene kezdetben „az ég egész kereksége"
volt, a legerősebb isten. „Az ő ruhája az egész
ég boltozata". Később a főisten mindjobban
elvált az anyagtól s egészen elvonltá lett. Neve
lön Ahuramazda, „a mindentudó4*. Vele szemben a
sötétségnek is támadt külön istene, Augromainiusz,
ki folyton küzd fényes bátyja ellen. De haszta
lanul. A sötétséget elűzi a fény, a rosszat a jó.
Angromainiuszt legyőzi Ormuzd. Ó a béke, a
boldogság istene; a főldmivelés tanítója, mint
Mondamin az amerikai indusoknál, „mindenttudó ,
mint a biblia Ura, bölcs és magában boldog.
Mindezek igen érdekes vonásai az iráni vallásnak;
érdekesek legfőként azért, mert alapjai a mienknek,
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s igy az emberi léleknek, az emberi érzés kíván- j 147. V. szám. 1899.
ságainak, az agy ideáljainak mindenütt való egyen
Árverési hirdetmény.
lőségét igazolják. E*vallás részleteiről a legludósabb
kutatás alapján, költői szépségekkel gazdagon ir
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi
a Nagy Képes Világtörténet 14. füzete.
LX. t. ez. 102. g-a értelmében ezennel közhírré
— Zempléni Árpád neve nem ismeretlen teszi, hogy a selmeczbányai kir. jbiróság 1988./410.
a magyar olvasó közönség előtt, ismerik és sze számú végzése által Dr. Szél László ügyvéd által
retik öt sokan a verseiből a verseiért. Most nem képviselt selmeczi népbank javára Mamnyák
Kubik György és társai ellen 49 fit, töke ennek
versekkel, da prózával lép a közönség elé. „Kis 1890. évi szept. hó 29-ik napjától számítandó
e m b e r e ku czimű elbeszéléseire hirdet előfizetést. 0 ° 0 kamatai és eddig összesen 45 frt 85 kr
Néhány novellát válogattam össze — mondja ő — perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési
ez uj könyvembe. Egyszerű történetek, egyszerű, végrehajtást alkalmával biróilag le foglalt és
szegény emberekről. Kis emberek, jó emberek, 315 fit 00 krra becsült szarvasmarhák árpa és
szénából álló ingóságok nyilvános árverés utján
becsületes emberek. Vajha oly szívesen fogadná eladatnak.
a közönség őket, mint verseimet fogadta. A „Kis
Mely árverésnek a 1898./V 410. sz. kikül
emberek" nyolez vagy kilonez ivén husvétra fog dést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis
Solmeczbányán
a Szt.-Háromságtéren leendő esz
megjelenni. Ára (űzve 50 kr., diszkőtésben 1 frt ,
50 kr., postabérmenlesen házhoz szállítva. Az j közlésére 1899. évi márczius hó 4-ik napjának
4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a
előfizetési pénzek Valter Ernő könyvnyomdájába délután
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel
(Vili. Práter-utcza 44. szám alá) küldendők hivatnak inog, hogy az érintett ingóságok ezen
márczius végéig.
árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értel
mében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is
oladatni lógnak.
NYILT-TÉR.*
Az árverezendő ingóságok vételára az 1881.
évi LX. t. ez. 108. §-ban megállapított feltételek
szerint lesz kifizetendő.
Kelt Solmeczbányán, 1899. évi február hó
14-ik napján.
Több rendbeli olyan eset jutott tudomásomra,
Óváry Dezső
kir. bir. végrehajtó.
hogy velem semmi néven nevezendő össze
köttetésben nem álló kereskedők gazdasági- és
egyéb magféléket, különösen répamagvakat mint 104. V. szám 1899.

Nyilatkozat.

Mauthner-féle magvakat hoznak forgalomba.
E miatt kötelességemnek tartom, egyrészt a
g-azdaközönség- t á j é k o z á s á u l , más
részt a m agszükségletüket nálam bevásárló
kereskedők érdekeinek m e g v é d é s é ü l
kijelenteni, hogy a vidéki ismételadóknái csak
azon gazdasági és kerti magvak tekinthetők való
ban czégemtől származóknak, melyek vagy

az én ólom záram m al
vagy egy álló

m e d v é t jelképező'
tórvényszékileg bejegyzett védjegyemmel, vagy
mindkellővel ellálolt zacskókban vagy zsákokban
vannak.

Ma u t h n e r Ödön

cs. és kir. udvari szállító
j
magnagykereskedés
|
Budapest, VI., Andrássy-ut 23. sz. |
V. 29. szám 1899.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldőit végrehajtó az 1881. évi
LX. 1. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
leszi, hogy a selmeczbányai kir. járásbíróság
306./V. 98. számú végzése állal Heincz Hugó
ügyvéd által képviselt selmeczi takarékpénz
tárnak javára Neczpál Márton és ilj. Neczpál
János ellen 365 frt 40 kr töke, és eddig Össze
sen 15 frt 15 kr. perköltség követelés erejéig
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le foglalt és 650 frt, becsült lovak, szeke
rek, takarmány, gabona nemű és szecska
vágóból álló ingóságok nyilvános árverés utján
cladatnak.
Mely árverésnek a V. 30G. sz. 1898. kikül
dési rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis
Selmeczbányáboz tartozó Vöröskuton felül levő
alperesek lakásán leendő eszközlésére 1899. évi
február hó 28-ik napjának délután 2 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hiva’nak meg, hogy
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881.
évi LX. I. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet
Ígérőnek becsáron alul is cladatni fognak.
Az árverezendő ingóságok vételára az 1881.
évi LX. t. ez. 108. §-ban megállapított feltételek
szerint lesz kifizetendő.
Kel Solmeczbányán, 1899. évi február hó
13-ik napján.
Óváry Dezső
kir. bir. végrehajtó.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881, évi
LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel kőzkirré
teszi, hogy a selmeczbányai kir. jbiróság V. 299./98.
számú végzése által Heincz Hugó ügyvéd által
képviselt selmeczi takarékpénztár végrehajtató ja
vára Ivanics János, György és özv. Ivanics Hrncsjár
Mária ellen 210 frt töke, és eddig összesen 36 frt
36 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag le foglalt
és 655 frt, becsült ökrök, szekerek, takarmány
és gabona neműek álló ingóságok nyilvános árve
rés utján, eladatnak.
Mely árverésnek a V. 299./1898. sz. kikül
dést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis
Solmeczbányán alperesek lakásán (György tárna)
leendő eszközlésére 1899. évi márczius hó 10-ik
napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107.
§-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alól
is eladatni fognak.
Az árverezendő ingóságok vételára az 1881.
évi LX. t. ez. 108. §-ban megállapított feltételek
szerint lesz kiűzendő.
Kelt Solmeczbányán 1899. évi február hó
20-ik napján.
Óváry Dezső
kir. bir. végrehajtó.
130 /1899. T. szám.

Hirdetmény.
M. kir. Belügyminiszter ur f. 1899. évi febr.
hó 16-án kelt 10962./II. 99. számú rendeletével a
vármegyei székház törvényszéki szárnyának kibő
vítési és átalakítási munkálatát 29609 frt 10 kr.
összeg erejéig engedélyezte; és pedig munka
nemenként, illetve iparágakként tagozva, a követ
kező összegekben, u. in.
I. Föld- és kömüves-munk
IX. K ü lö n fé lé k ................... 14767 frt 92 kr.
GOO a 90
11. Granilterazzó-munka . .
111. Kőfaragó-munka . . .
258 a 69
IV. Vasszerkezeti munka . . 2535 a 55
3052
V. Á cs-m unka...................
75
VI. Bádogos-munka . . . 2177 a 85 a
VII. Asztalos-, padlózati-, lakatos-, üveges- mázoló-munka 5340 a 44 a
VIII. Kályhás-munka . . . .
935 a — n
összesen: 29G69 frt 10 kr
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megjelölt ingatlanok az 1899. évi márczius hó
Ezen munkálat végrehajtásának biztosítása ! 72. ?z. 1898. tkv.
29-ik napján délelőtti 10 órakar a Beluja köz
Árverési hirdetményi kivonat.
ezéljából Hontvármegyc alispánjának f. évi febr.
ségi biró hazánál megtartandó nyilvános árverésen
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telek- i megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
hú 20-án kelt 2G53 99. számú rcmleleto alapján
könyvi
hatóság
közhírré
teszi,
hogy
a
selmeczi
j
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
az 1899. évi márczlus hó 14—ik napjának
takarékpénztár végrehnjtatónak Siincsok János i
délelőtt 10 órájára a hontvármegyei m. kir. végrehajtást szenvedő elleni 850 frt, tőkekövetelés , lanok becsárának 10°/0-át kézpénzben, vagy az
állaniépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt utáni kamat és költség iránti végrehajtási ügyeben J 1881 : LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333.
a selmeczbányai kir. járásbíróság területén lévő j
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában
a
boltijai
61.
sz.
tjkvben
az
A
I.
1—6.
8.
10—13.
A versenyezni óhajtók értosittelnek, hogy a
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
15—17.
19—21.
23—
27.
sorsz.
a.
G3.
népösz.
sz.
!
munkálatok végrehajtásának elvállalására vonat
kezébe# letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170.
ház. kert, szántó, rét és legelőkből álló 6/8-ad | §*a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előkozó, az engedélyezett költségek után s az álta urb. telekből és annak a 128. sz. Ijkvben az A i
lános feltételekben előirt 5%-nyi bánatpénzzel I. 1 21. sorsz. a. közős erdő és legelőbeli tar leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.
ellátott és az egyes, 1.—Vlll-ig elősorolt munka tozékából B. 72. sorsz. a. bejegyzés szerint Simcsok
Kelt Selmeczbányán, 1899. január löjnapján.
nemekre külőn-külön teendő zárt ajánlataikat a Jánost %-ad részben illető jutalékára, ezennel
selmcczbányi kir. járásbíróság mint telek
kitűzött nap d. e. 10 órájáig a revezett hivatal ad ószer int 988 frt GG krban megállapított kikiál könyviA hatóság.
Liha Antal, kir. jbiró.
tási árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb
hoz annyival inkább igyekezzenek b e a d n i , m iv e l
a későbben érkezeitek figyelembe nem f o g n a k
vétetni.
A legjobbnak bizonyult HÁZISZER. m ely;
Minden gyulladás, seb és kelés gyógyi-1
A szóban forgó munkálatra vonatkozó mű
! az emésztést szabályozza, rendes v é rk erin -• tása biztos sikerrel jár, a női mell gyuladászaki művelet általános és részletes feltételek a
i gést eredményezi, a megromlott és hibás ] sánál, tejrekedéses kcményedésnél, a gyermek )
nevezett m. kir. államépitészeli hivatalnál a ren
véralkatrészt eltávolítja (ami az egészség1j
des hivatalos órákban naponként megtekinthetők.
1főfeltétele), gyorsan és biztosan megszünteti elválasztásánál, tályogok, vérkelések, pokol-)
I
a gyomorbajt, és p. étvágytalanságot, savanyú var és genyedéseknél, továbbá körömgenyc-)
Kelt Ipolyságon, 1899. óv febr. 23.
| fólböfőgést, hányási ingert, gyomor- és hasbán- dés az úgynevezett körömméregnél a kézen !
Hontvármegyei
taImát, gyomorgörcsőt, a gyomor túlterhelését és lábujakon, koményedéscknél, daganatoknál,!
étellel, nyálkásodást, vértolulást, hftmorhoidam. kir. államépitészeti hivatal.
1kát, női bántalmakat, bélbajokat, a már 40 év mirigydaganatoknál holtletem képződéseknél J
stb. 50 év óta bevált
I óla jónak bizonyult

Árverési hirdetmény.

A r Nyaralókat épitő Részvénytársaság
Selmeczbányán" igazgatósága pályázatot
hirdet Selmeczbányán egy, a fenyves erdő
ben levő nyaraló-telephez tartozó és eddig
egyedüli emeletes szálloda és vendéglő
bérletére. — A szóbeli nyilvános árverés
1899. évi marczius hó 27-én délelőtt
10 Órakor kezilődöleg- tartatik meg Selmeezbányán, a városház tanácstermében.
Bérbeadatik egy egyemeletes szálloda, mely
12 szobából, étteremből, tálaló helyiségből,
éléskamra és 2 pinezéböl áll, továbbá egy
kidőli álló födött tánezterem 1899. évi június
1-től kezdve G, esetleg 10 évre.
A részletes feltételek a részvénytár
saság igazgatójánál Selmeczbányán betckiuthetők.
Selmeczbányán, 1899. évi febr. 22-én.
S z i t n y a i J ó z s e f e , k .,
polgárm ester,
m int a részvénytársaság elnöke.

Dr. Kosa* balzsam Prágai hásikeaó’csj
gyógyszerésztől Prágában

FRAG rIEK E.

) Ki az emésztése minden munkáját uj életre
| serkenti, egészséges és tiszta vért szerez, küI lönben is biztos és messze földön híres, ;bevált
| háziszer. l üveg 50 kr., kettős üvegül frt.
P ostán 20 k rra í d rá g áb b .

203-111.

gyógyulás fájdalom nélkül halad
hűsítő hatása alatt.

___

kenőcs i

Dobozban 25 és 35 krjával.
P o jtá n 6 k r r a l d rá g áb b .

Í a * I 7 £ l w i a 7 t A t P C T M in(lonki eS!lk az e red e ti k észítm én y t kérjo a p rá g a i Fragner B.
L A I I I C Z í L C L C ö 1 g y ó g y sz e rtá rá b ó l és fig y eljen a r r a , h o g y a Dr. Rosa balzsam
csom agolás m in d en részén az itt láth a tó k e rek véd jeg y le g y e n ; a prágai házi kenőcs cso
m agolásán p ed ig a jo b b ró l láth a tó h á ro m szöglctii v é d jeg y . — A ki e g y u tán z á st ta lá l és
nekem b ejelen ti, d ija t kap ! — Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak.
Ita k tá r u k Itu ila p c s tc n :

Török József, Eg’ger A. Thalmayer ésSeitz, Kochmeister utódai
gyógyszertárában,
Fos a kiás*
i liészitíhu*:
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H IVATALO S RÉSZ.
Selmeez-Bélabánya tv .-hat. jogú sz. kir. egy évi alkalmazás letelte után a v. polgárbányaváros szervezési szabályrendele mestertől írásbeli értesítést kap.
tének módosítása a segéd- és kezelő
3. §.
személyzet kiegészítése tárgyában.
Az egy évi jó szolgálat után alkalmazásban
l- §■
A szervezési szabályrendelet VIII. fejezet a
172. §-ában rendszeresített állások közé:
a) a segéd- és kezelő-személyzet rovatán
pótlólag felvételnek:
t. egy tanácsi Írnok,
2. egy kapitányi Írnok,
3. egy számvevőségi Írnok ;
b) az ideiglenes alkalmazottakra nézve ren
delt megállapítások hatályon kívül helyeztetnek s
a következőkkel pótoltatnak:
1. öt tanácsi dijnok,
2. két kapitánysági dijnok,
3. négy számvevőségi dijnok,
4. egy mérnöki napidijas.
2.

§.

Az 1. §-ban felsorolt Írnokok javadalmazása
400 fi t évi fizetés, 100 frt lakpénz és 20 m8 ház
hoz szállított kemény tűzifa.
A dijnokok napidijainak megállapítása iránt
külön szabályrendelet intézkedik.
Ideiglenes dijnokokat a v. polgármester az
évi költségvetés keretén belül a szükséghez képest
felfogadhat.
3- §.
Az uj rendszeresített irnoki állásokat betöl
tők tagjai a városi tisztviselők nyugdíjintézetének
s az érvényben álló rendelkezések változatlanul
reájok is kiterjesztetnek.
4. §.
A tanácsi írnok a tanácsnál vezetett iktató
könyvekben az iktatást és lajstromozást, a kapi
tányi és számvevőségi Írnok a kapitányságnál,
illetőleg számvevőségnél és pénztárnál bevezetett
iktatásokat és az összes kiadói teendőket végzik
a szervezési szabályrendelet 130—158. §-ai, ille
tőleg az egyes hivatal-főnökök külön utasításai
szerint.
5. §.
A szervezési szabályrendelet 160. §-a hatá
lyon kívül helyeztetik s a v. levéltárnok az eddigi
iktató és lajstromozó teendők ellátásától fel
mentetik.
6. § .
A v. polgármester feljogosítva van, hogy az
árvaszéki iktató és kiadó, a tanácsi iktató és az
egy tanácsi Írnok között a leendők ellátását az
ügymenet érdekében legjobb belátása szerint booszsza, függetlenül az illetők javadalmazásának
nagyságától.

Szabályzat
a Selmeez-Bélabánya sz. kir. városnál
alkalmazott dijnokok szolgálati és
anyagi helyzetének javításáról.
I. Fejezet.
Általános rendelkezések.
1. §•
Mindazon kedvezmények, melyeket az 1897.
XXIV. t.-cz. az állami hivataloknál alkalmazott
dijnokokra nézve megállapít Selmeez-Bélabánya
sz. kir. városnál (hatóságainál) alkalmazott dij
nokokra is megállapittatnak a kővetkezőkben s a
város mint önálló törvényhatóság helyzete által
követelt eltérésekkel.
2. § .
Az a városi dijnok ki szolgálati köteles
ségeinek egy éven át jól megfelel, a jelen szabályrendelet 3. §. körülirt kedvezményekre nyer igényt
és arról, hogy e kedvezményekre igénye van, az

maradt dijnok a következő kedvezményekben
részesittetik.
a) nyugdíjjogosultságot 'nyer és pedig az
által, hogy felvétetik a városi szolgaszemélyzet
részére létesített nyugbérintézet kötelékébe;
b) napidijának minimuma egy korona 60
fillérben állapiltulik meg, mely napidij minden
három év elteltével az illető szorgalma és kifogás
talan magaviseleté esetén 20 fillérrel felemelendő
mindaddig, mig a maximumot három koronát el
nem éri, minthogy tehát a napidij emelésnél a
szolgálati idő, a használhatóság és a szorgalom
irányadó, időközben napidij emelésnek rendszerint
nincs helye s a v . polgármester csak igen kivételes
esetben van feljogosítva és különös figyelmet
érdemlő igazolt körülmények megindokolásával
a napidijat más időközben is felemelni.
c) a városi tisztviselői állások betöltésénél
egyenlő minősítés mellett oly pályázókkal szemben,
kik városi szolgálatban nem állanak vagy az
igazolványos altisztek (1872. II. t.-cz.) sorába nem
tartoznak, elsőbbséggel bírnak.
d) igazolt betegség esetén a betegség első
hónapjára teljes napidiját kapja, a további két
hónapban annak ötven százalékát; ha a betegség
három hónapnál tovább tart, napidija beszünte
tendő, de csak akkor bocsátandó el, ha további
három hónapon belül szolgálattételre nem jelent
kezik.
e) szolgálalképtelenség esetén 10 szolgálati
év után nyolezvan forint, 20 év után 200 frt,
30 év után 250 frt és 40 év után 300 frt állandó
nyugellátásban részesittetik.
f) ha állandó fizetéssel rendszeresített tiszt
viselői állásra kineveztetik, a kinevezést közvet
lenül megelőzőleg dijnoki minőségben eltöltött
szolgálati idő a nyugdíjazásnál beszámoltatik oly
képpen, hogy a dijnoki minőségben eltöltött két
teljes év egy szolgálati évnek tekintetik; az óként
eltöltött szolgálati időnek e y éven alóli része
figyelembe nem vétetik.
g) elbocsáttatása, ha nem saját hibájából
történt, egy havi felmondási időhöz van kötve
és csak alapos okból történhetik.
4. §.
Az egy évi jó szolgálat leteltének meghatá
rozásánál a jelen szabályrendelet előtt töltött idő
figyelembe vehető.
A már szerzett jogok jelen szabályrendelet
által nem érintetnek, mindazonáltal a 3. §. e) és
f) pontjában jelzett szolgálati megállapításánál az
1896. évet megelőzőleg dijnoki minőségben meg
szakítás nélkül és kifogástalanul töltött szolgálati
idő egy harmada, amennyiben az a szolgálat
okmányilag igazol tátik, beszámítás tárgyát képezi;
az aként számításba vett évek száma azonban
a nyugdíjazás alapjául legfőnnebb öt év gyanánt
vehető figyelőrnbe.
Az a dijnok, ki bárhonnan nyugdijat élvez,
a jelen szabályrendelet alapján nyugellátásra igényt
nem tarthat.
5. §.
A városi szolgaszemólyzet nyugdíjintézetéről
alkotott 52362./III.—5. 1890. oki. 7. 89. 88. tb.
sz. a. jóváhagyott szabályrendelet 3., 5., 6., 7.,
9 ) 10., 11. §§. nemkülönben a II. Fejezetnek és
a 43. §-nak a jelen szabályrendeletnek rendel
kezéseivel ellentétben nem állott rendelkezései a
városi napidijasokra is érvényesek, de a dijnokok
végkielégítésre, özvegyeik és árváik pedig ellátásra
igényt nem tarthatnak.

II. Fejezet.
A szolgálati viszony keletkezése.
6. §.
A dijnokot a városi polgármester kellőleg
felszerelt Írásbeli kérvény alapján fogadja fel.
Dijnokul a szervezési szabályrendeletben
megállapított számban és az évi költségvetés
keretén belül csak oly egyének alkalmazhatók, kik,
a) magyar honpolgárok s a magyar nyelvet
tökéletesen bírják;
b) élőtök 18. évét betöltötték és egészségesek;
c) erkölcsi tekintetben fedhetlen előéletüek,
az értelem és ügyesség azon fokával bírnak, mely
az általuk végzendő teendők ellátásához szük
séges és a mennyiben az egyes szolgálati ágak
külön szakképzettséget kívánnak, ezt igazolni
tudják.
7- §•
Dijnokul a 6. §-ban felsorolt kellékekkel
biró nők is alkalmazhatók; nők alkalmazásánál
elsőbbséggel bírnak az illető hivatalnál alkal
mazásban voltak özvegyei, leány árvái, esetleg a
tényleges szolgálatban levő vagy a nyugdíjazott
alkalmazottaknak nejei és leányai.
8. §.
A dijnoki alkalmazást elnyerni óhajtók köte
lesek iletékes helyre sajátkezüleg irt és aláirt
folyamodványt adni be és a 6. §. a) b) és c)
pontjaiban felsorolt kellékek bírását köteles okmá
nyokkal kimutatni.
9. §.
A dijnok közvetlen álárendeltségi viszonyba
nem alkalmazható oly főnök mellett, ki vele
házastársi viszonyban, fel- vagy lemenő ágbeli
rokonságban vagy 3-ad iziglcni oldalrokonságban
vagy 2-od izigleni sógorságban, továbbá fogadott
szülei vagy gyermekei viszonyban áll.
III. Fejezet. , \
A dijnokoknak a szolgálati viszonyból folyó
kötelezettségei.
10. §.
A dijnok alkalmaztatása esetén a szolgá
latba lépés előtt annak kezéhez, ki a felvételre
jogosítva van, a következő fogadalmat köteles
tenni:
„Én N. N. fogadom az igaz és mindenható
Istenre, hogy Ő Császári és Apostoli Királyi
Felségéhez, Királyunkhoz (3 Felsége] uralkodó
Házához, Magyarországhoz és ennek alkotmányá
hoz bármi viszonyok közt hü maradok, a törvé
nyeket és rendeleteket megtartom, elöljáróim iránt
-engedelmességgel viseltetem, a hivatalos megha
gyásokat pontosan és lelkiismeretesen teljesítem,
a hivatalos iratokat rendeltetésükhöz és a nyert
utasításhoz képest híven kezelem, azokat vagy
azok másolatát másnak, mit a kit szabály szerint
illet, ki nem adom ; az azokban előforduló vagy
más módon tudomásomra jutott hivatali titkokat
senkinek fel nem fedezem a hivatali könyveket
és jegyzékeket lelkiismeretesen vezetem, mindenre,
a mi hivatalomhoz tartozik, gondosan felügyelek,
tisztemben híven, pontosan és serényen eljárok.
Isten engem úgy segéljen!
A letelt fogadalom szövege két példányban
állítandó ki s az úgy a fogadalmat kivevő, mint
a dijnok által aláírandó s az egyik példány a
polgármesteri hivatalnál megőrzendő, a másik
pedig az illető dijnoknak kiadandó.
Áthelyezés vagy más hivatalban ,való alkal
maztatása esetén dijnoknak — ha ez által szol
gálatának folytonossága megszakadást nem szen
ved — újabb fogadalmat nem kell tennie.
11 .

§.

A dijnokok szolgálati utasításaikat közvetlen
főnöküktől (v. főjegyző, rendőrfőkapitány, szám
vevő) nyerik s tartoznak szolgálataikat hiven és
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12.

§•

A dijnokok a reájuk bizolt tárgyakért, b ndőkért szavatolnak és az általuk okozott hiányo
kért vagy károkért kártérítésre kőteleztetnek.
Ha a kár vagy hiány többek hibájából szár
mazott, kiki a reá eső részét, ha pedig az egye
sek részessége meg nem állapítható, mindannyian
napidijaik arányában egyetemlegesen szavatolnak.
A megállapított kárösszeg a bíróságok közbenjövetele nélkül végérvényesen szolgálati utón
a napidijakból való levonások vagy a kártérítésre
kötelezett részéről teljesítendő kifizetés után haj
tandó be.
(Folyt, köv.)
---------------------------------------—

bizatik, kötelességévé tétetvén, hogy javaslatait a
törv.-hal. bizottsági közgyűlés elé terjessze.
Ezen szükebb vasuli bizottság tagjaiul mogválaszlatnak: elnöknek Szitnyai József polgénneler, jegyzőnek Sztanesay Miklós városi főjegyző és
Állmán Imre lb. tanácsos, tagoknak Svehla Gyula,
H e in e ,: Húgé.. Farbaky István, dr. Sluller Gyula
Wankovits Lajos, Marschalko Gyula, Csiba István,
Greguss Antal és Lestyánszky József törv.-hat.
bizottsági tagok.
E közérdekű határozatok az 188G. XXI. t.cz. 8. S-a értelmében 15 napra oly figyelmezte
téssel tétetnek közzé, hogy ugyanazon törvényezikk
9. §-a értelmében a v. polgármesterhez benyúj
tandó felebbezésében bármely adózó polgár azok
ellen észrevételeit megteheti.
Selmeczbánva, 1899. február 22.
Szitnyai József,

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,
1899. február 23-tól — 28-ig.
Halálozás.
Az elhunyt neve.
1 özv. Gregor Ignáezné
2 Szumega Istvánná
3 Lupták Kubo Márton
4 Daubner Jánosáé
5 Érnek Antal
6 Kommenda János
7 özv. Urban Fercncznó
8 Drusiczky Emília

v. p o lg árm e ster.

,-------------------------------------------------------------- ■—

1580. 1899. szám.
H I K D E T M É 3S V .
Ezen város tanácsa közhírré teszi, hogy
a város törv.-lnnt. bizottsága f. évi február
hó 14-én tartott közgyűlésében elhatározta,
hogy a selmcczi 20—25 számú tjkvben 1.
sz. 2674. hrszám alatt bevezetett 1 hold
1287 □-ölnyi erdei belzetet Bázler Lajos
és Zsuzsannától 250 frt árban megveszi.
Miről a város közönsége, hivatkozással
az 1886. évi XXII. t.-ez. 113. §-ára, azon
hozzáadással értesittetik. miszerint joga van
minden adózó polgárnak a közgyűlés ezen
határozata ellen felebbezését beterjeszteni
a v. tanács utján.
Selmeezbányán, 1899. február 21.

E rendelkezések oly figyelmeztetéssel’ letet
nek közzé, hogy azok ellen minden adózó polgár
alábbi kelttől számított 15* napon belül észre
vételeit az 1986. XXI. t.-cz. 9. §-a értelmében a
városi polgái mesterhez benyújtandó felobbezésben
megleheti.
Selmeczbánva, 1899. évi február 17.
Szitnyai József,

1571. sz, v. t. 97.

I lir ilc tiiié iiy .

Selmecz-Bélabánya szab. kir. bányaváros
törvényhatósági bizottságának 1899. évi február
hó 14-én tartott ülésében 37. számú határozatá
ban a következőket állapította meg:
1. A törvényhatósági bizottság jóváhagyó
tudomásul veszi, hogy 14380 frt 34 kr. költséggel
kiépített u. n. Ujuli vízvezeték 1898. évi deczember
havában a közhasználatnak átadatott s az építési
költségeknek 2380 frt 34 krral történt túllépését
igazoltnak veszi az által, hogy az eredeti tervtől
eltérni időközben s a kivitelben szükségesnek
mutatkozott uj munkálatok is teljesittettek, utasítja
ennek folytán a város tanácsát, hogy az indokoló
felterjesztés mellett a kiépített vízvezeték terveinek
Bernhardt,
s költségvetésének felterjesztése mellett az utólagos
helyettes polgárm ester.
kormányhatósági jóváhagyást kieszközölje.
1582./v. t. 1899. szám.
2. Habár az Uj -úti vízvezeték szorosan nem
is számítható azon 1158 frt 29 krnyi kiadás,
M B K IS K T M Íia i'y .
Selmccz-Bélabánya sz. kir. bányaváros lörv.- melyet az Uj-uton keresztül vitt utrendozés, biz
hatósági bizottsága 1899. évi február nó 14-en tonsági támfal, korlát kerítés és lépcső kiépítést
tartott közgyűlésében 48. sz. alatt hozott határo igényelt, mindazonáltal tekintve, hogy c költségek
zatában alábbiakat állapitolta meg:
költségvetési fedezetet nem találnak és hogy e
1. A hontmegyei helyiérdekű vasút részvény- munkálatok nagyobb részét a lefektetett víz
társaságának kérvényeihez képest a törv.-hatósági vezetéki csövek biztosítása, az esetleges földomlás
bizottsági közgyűlés ismételten kimondja, hogy a elkerülésének elővigyázata által megindokolt szük
Hont-Xémeti —sehneczbánvai rendes nyomtávú ség követelte, megengedi, hogy e költségek is a
helyiérdekű vasút kiépítését közérdekűnek minő vízvezetéki kölcsőnalap terhére számoltassanak
siti és azt Horschitz Frigyes fővállalkozó tervei el, de a jövő évi költségvetésnél az útadó alapból
megtéríttessenek.
szerint kiépíttetni óhajtja;
3. Minthogy az Uj-uli vízvezeték kiépítésénél
2. annak létesítését törzsrészvények vásárlása
állal előmozdítja;
azon vezérelv szolgált, hogy a kiépített vízvezetéki
3. kijelenti, hogy amennyiben a kereskedelmi ág csak egy kiegészítő része legyen a kiépítendő
kormány állal végleg meghatározandó építési költ általános vízvezetéknek és mini hogy hova tovább
séghez az államsegély megajánlása, halóságok, tár- sürgetőiig követelik úgy a közegészségügyi, mint
tarsulah k és magánosok jegyzései után íedezollen a közjóléti és tűzbiztonsági szempontok az álta
hiány maradna s amennyiben e hiány a 100000 lános vízvezeték kiépítését és minthogy továbbá
(egyszázezer) frtot meg nem haladná, azt a lörv.- az 1898. évben megindított forrás feltárási mun
hal. bizottság törzsrészvényekben pótolni fogja. kálatok eddigi eredményei is biztatók, újból
4. A részvénytársaság kérelméhez képest a utasítja a közgyűlés a város tanácsát, hogy a
hiánynak 35 00 erejéig való pótlását a törv.-hat. megindított előmunkálatokat a folyó 1899. évben
bizottság azért nem vállalhatja magára, mert az icljes erővel folytattassa és befejezésre juttassa,
építési költség végleg megállapitva’nem lévén, mi felhatalmazván a város lanácsál, hogy az e czélra
ként ez a részvénytársaság kérelméből nyilvánvaló, engedélyezett 4000 frtnyi hitelt a vízvezeték kölnincsen kizárva annak lehetősége, hogy a hozzá csőn-alapból szükség esetén G000 fiiig igénybe vegye.
vetőleg kiszámított 1 2G0000 írtnál többet kilenni
4. Tekintve, hogy Krepuska Lajos városi
nem fog s mert az ekkép bizonytalan nagyságú mérnök az Uj-uti vízvezeték kiépítésénél is kipénzösszeg esetleg nagyobb teherrel sújtaná a i fejtett szorgalma és szakszerű tevékenysége által
várost, mint aminőt elviselni képes.
| nemcsak kiérdemelte a teljes elismerést, de kettő5. Az építési költségekhez nagyobb, legalább i zölt s a hivatalos elfoglaltságra előirt időn tulis 200000 frllal való hozzájárulás végett a törv.- : Ierjedő munkássága által, továbbá az által is,
hat. bizottság úgy a kereskedelemügyi, mint a pénz | h°gy a megilletett napidijakat és fuvarbéreket fel
ügyi minisztériumhoz kérelmi feliratot intéz s J nem vette,, a városnak anyagi előnyöket is biz
annak átadására egy bizottságot küld ki
tositolt, részére a törvényhatósági bizottság a viz6. A törzsrészvények jegyzésének biztosítása, vezetéki kőlcsönalapból kiutalványozandó 300 frt
a Hontmegyei helyiérdekű vasút részvénytársaság I írva háromszáz forint jutalomdijat állapit meg,
gal az érintkezés fentartása czéljából a törv.-hat. utasítván a város tanácsát, hogy jelen közgyűlési
bizottság kebeléből egy szőkébb vasúti bizottságot határozatának végrehajtása iránt az elrendelt vagy
választ, mely az clőinlézkcdések megléteiével meg- törvényszabta intézkedéseket megtegye.
Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost. özv. és fia könyvnyomdájában
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A h a lá l oka

56 é. tüdőgümőkór
54 é. tüdőgümőkór
4 h. hurutos tüdői.
65 é. tudói ob
57 é. ászkor
8 é. tüdőgümőkór
73 é. hurutos tüdői.
6 h. heveny bélh.

Születés.
A szülők neve.
i
1 Czoplak Mihály
Mauser Júlia
2 Vodráska Béla
Stubna^Alojzia
3 Majovszky Mihály
RoszeU'Mária
4 Muszil József
Stubna Mária
5 Filonzok Mátyás
Hajniczky Kati
6 Szvetlik János
Lupták Mária

A g y e r
m ek nem e.

szabatosan ellátni, fellebvalóik meghagyását pon
tosan teljesíteni s a hivatal érdekeit szem előtt
tartani s megóvni: kötelesek továbbá a hivatalon
kivfili állandó vagy ideiglenes jellegű mellékfoglal
kozásukat bejelenteni.

Lakóhely.

leány Selmeczbánya
fim
leány
fim
leány Hodrusbánya
fim

Bélabánya

Üzleti hetiszemle.
A lefolyt héten az időjárás állandó jellegű
volt, t. i. száraz hideg, hogy deczembernek is
beillet volna, mitől már elszoktunk a múlt hetek
tavaszi napjaiban. E héten tartatott meg az ez
idei első nagyvásár is, de ilyent már évek óla nem
láttunk, sem eladó sem vevő nem volt, hogy a
vásári jellegét adta volna a napoknak. Volt olyan
eladó is, a melyik még a helypénzt sem vette
be, látszik, hogy a nagyvásárok nálunk is, úgy
mint mindenült az országban elvesztik az érté
kűket és hogy az az idő nincs nagyon messze,
mikor egyáltalában a kirakóvásárók megszűnnek,
Gabonanemü igen kevés hozatott be, nem csoda
ha el is adatott mind. A szurómarha és szarvasmarhavásár is nagyon rosszul volt ellátva.
Az árú
a e g n e vezéi
B úza
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