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Mi az igazság ?
A „Selmeczbányai Hetilap" múlt számú 

vezérczikke ismét oly állításokkal van tele, 
melyek míg egyrészről a városi hatóság 
ellen alaptalan vádat foglalnak magukban, 
másrészről nagyon alkalmasak arra, hogy 
a békétlenség magvát szétszórva, a közönsé
get tévútra vezessék. Városi közönségünkről 
felteszünk ugyan annyi Ítélőképességet, hogy 
azokat a nagyhangú, tisztán „a  közérdeket 
szemelőtt tartó" felszólalásokat kellő mérté
kükre le tudja szállítani s ezért a „Selmecz- 
bányai Hetilap“-pal való polemizálást szinte 
feleslegesnek tartjuk, mindemellett az igazság 
és a való tényállás érdekében foglalkoznunk 
kell a „S. Hetilap11 vezérczikkével.

Mi elhisszük ozikkirónak, hogy e czik- 
kéi is, mint a többit, az a jóakarat Íratta 
vele, amely jóakaratot czikkében is emle
get és amelyet — sajnos — félreértenek vagy 
meg nem értenek.

Rosszakaratot tehát nem akarunk s nem 
szabad feltételeznünk s nincs is miért, leg- 
tonnebb tudatlanságot azokban az ügyekben, 
amikről ir s egy jó adag elégedetlenséget 
azért, hogy miért nem haladunk, végül egy 
kis türelmetlenséget, azok iránt, akik a város 
ügyeinek vezetésével vannak megbízva.

Mert egy kis jó indulattal s kellő be
látással a czikkiró hogyan vádolhatná váro
sunk mostoha pénzügyi viszonyai miatt a 
hatóságot, a tanácsot, a törv.-hat. bizottsá
got, sőt az egész közönséget, mely az ö 
felszólalásait „megszokott egykedvűséggel" 
veszi. Melyik polgára a városnak nem óhaj
taná a városi jövedelmek fokozását, ha az 
czélszerU módon valóban elérhető ?

Meglehet róla győződve a „Selmecz- 
bányai Hetiap" czikkirója, ha akár a város ! 
erdőgazdaságából, akár egyéb forrásból na
gyobb jövedelmet lehetne biztosítani, a tör
vényhatósági bizottság készséggel ragadná 

' meg az erre kínálkozó alkalmat s a tanács 
— mi különben kötelessége is — a leg
nagyobb örömmel vezetné keresztül a tör
vényhatósági bizottságnak arra vonatkozó 
határozatait. De miután — sajnos — a jöve
delem fokozására egyelőre nincsen kilátá
sunk, nem marad egyébb hátra, mint szá
mot vetni azon anyagi erővel, mely rendel- 

| kezéslinkre áll.
Ez okból terjesztette elő a városi ta

nács a törvényhatósági bizottsághoz azon 
jelentését, hogy mindannak létesítésére, mire 
e városban valóban szükség volna s minek 
keresztül vitelét a törvényhatósági bizott
sági közgyűlés elvben nagy részt már el is

határozta, mintegy Ö00000 frt fedezetre 
volna szüksége melynek hiányában azonban 
a tervezett alkotások közül egyelőre csak 
a legszükségesebbek létesíthetők, mi 40000 
írtba kerül, s ennyire van fedezet.

Nagy tájékozatlanságra mutat azt állí
tani, hogy a városi tanács ezen 40000 írtra 
iudemnitást kért és kapott a törvényhatósági 
bizottsági közgyűléstől; mert a tanácsnak 
előterjesztésével egyéb czélja nem volt, mint 
a város financiális állapotáról tájékoztatni 
a törvényhatósági bizottságot, hogy a ki
adások a jövedelmet túl ne szárnyalják. 
A törvényhatósági bizottság a tanács jelen
tését tudomásul vette a 40000 írtba terjedő 
alkotásokra vonatkozólag pedig esetről-esetre 
fog határozni. Ezt csak nem lehet tervsze
rűtlen tétovázásnak, rendszertelen gazdál
kodásnak nevezni. Látni való, hogy a „S. 
Hetilap" a tanács intentióját s a törvény
hatósági bizottság határozatát vagy nem 
értette meg, vagy nem akarja megérteni, 
s azt elferdítve hozza a nagy közönség elé, 
melyet ekképen téves útra vezet.

Téves a ozikkirónak, az erdőgazda
ságra vonatkozó állítása is. Ki is hihetné, 
hogy „erdőgazdaságunk több évre úgy
szólván bénává van téve a hirtelen meg
cselekedett rohamos és tömeges kivágás

A „SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
T A  V A S Z .

A tavasznak első lehelletévet 
Szivembe visszatért a szerelem,
'Javasé ngiltára visszatért pacsirták 
A szerelemről senv/jetek nekem!

■ Szerelmi dalt, a régi szerelemről,
Mit elsodort a tél hideg szele 
S mit visszahoz üres szivembe most 
A szép tavasz első leliellete.

Szivem üres volt, mint a téli tájék,
Madárdal nélkül, puszta és kihalt,
Nem zengett benn szerelmem fülmiléje 
Ah oly soká, soká szerelmi dalt!
— A barna szemről, az én csillagomról 
Egy szó se volt, egy szó pedig kevés!
— Csak egy virasztott ott a téli tájon:
A lomha kőd, a csendes feledés.

Úgy néha-néha, csöndes téli este,
Olyan hideg volt, tiszta volt az ég,
■— A sápadt fény leszürűdött a földre 
S a szellő el véré a föld ködét:
Feltűnt a csillag reszkető súgóira 
l  elkűk között egy pillanatra csak

És visszatért szivembe pillanatra 
Üdve e csillag fénysugárinak.

Aztán megint reá borúit az égre 
A szürke felhő, elborult megint,
—- S el szállt megint a pillanatnyi álom, 
Kemény, boldogság véle Ülne mind .. .
— S ahol maradtam, puszta volt a tájék,
Sűrű homályos téli éjszaka;
Hideg valóság ült a téli tájon,
Hideg szivemnek egyszínű hava!

— A tavasznak első lehelletével 
Szivembe visszatért a szerelem, 
lávasz nyiltára visszatért pacsirták 
A szerelemről zengjetek nekem!
— Szerelmi dalt, a régi szerelemről,
A régi dalt, — daloljátok el azt!
— Hadd higgje el, Imgy visszakapta szivem
Szerelmemet, a bájos szép tavaszt----

SZILASSY IVÁN.

Még egy pohárral. , , ,
Nagy pelyhekben hull a hó a népiden utczák 

aszfaltjára. A fehér, hangtalan éjszakába ki-ki hal
latszik az éjjeli kávéházból a zsibaj; zűr-zavaros 
hangok szűrödnek ki a zuzmaras, hóvirngos üveg

táblákon keresztül. A gázlángok pislogó, reszkető 
fénye s a vastag hólepcl fűlött sűrű, nehéz felhő 
borul a paloták tetőire. Olykor megnyílik a kávé- 
ház ajtaja, egy-egy beborozott alak tántorog ki 
rajta dalolva, kurjongatva s a támadt nyíláson át 
kitodul a füst s a pára. Az ajtó előtt néhány bér- 

| kocsi áll. A lepokróczozott lovak busán csüggesz- 
lik le tejeiket, a barátságtalan időben kocsisaik 
bernit dőzsölnek a füstös, de meleg kávéházban.

Bennt vágni lehetne a füstöt, a gőzt. A gáz
lángok olyan gyér lobogással égnek a fojto lég
körben s a megnevezhetetlen bűz, ami az egész 
termet betűit), oly fojtólag nehezedik az ember 
mellére. Az óriási lárma, a szüntelen kiabálás, ének, 
kurjongatás, csörömpölés, a billiárdokon ugráló 
golyók kopogásai idegbántó zűrzavaros khaoszban 
egyesülnek. A füstős falak, a terem minden zugá
ban uralgó piszok úgy találnak, úgy összeillenek 
a részeg, kiabáló népség fakó arczaival. S ez undo
rító, felháborodást keltő légkörben oly jól érzik 
magokat az emberek.

A korcsmákból kidobált ledér nép udvarol 
az éjjeli lepkéknek, kiknek penészvirágu arczait 
vastag rétegben borítja a festék.

Mosdatlan szájú, elzüllőtt népség rendes
mulatóhelye.
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KÖZGAZDASÁG.
A selmeczi takarékpénztár közgyűlése,

A selmeczi takarékpénztár 51. évi rendes 
közgyűlését folyó hó 14-én délután tartotta meg. 
Az ölesen Karbaky István orsz. képviselő elnökölt. 
A gyűlésen a részvényesek szép számban jelentek 
meg s felolvasás nélkül tudásul vették az igaz
gatósági és felűgyelőbizottsági jelentéseket s meg
adtak a felment vényt. Az igazgatóság javaslatait 
szó nélkül elfogadta a közgyűlés, csupán csak a 
honvédszoborra való adakozás tételénél kelet
kezett hosszabb vita. Mint ugyanis már meg
emlékeztünk az igazgatóság javaslata az volt, 
hogy 1000 forintot szavazzon meg a közgyűlés e 
hazafias czélra úgy azonban, hogy évenként csak 
100 forintot adjon ki, Marschalkó Gyula azonban 
azt indítványozta, hogy 3 év alatt fizettessék ki 
az 1000 forint, Heincz Hugó pedig többszöri 
igazán meleg hangú felszólalásában azt indítvá
nyozta, hogy azonnal fizettessék ki az egész összeg, 
mert ezzel elősegítik a honvédszobor mielőbbi 
felállítását. Hosszú, egy óránál tovább tarló vita 
indult meg azután, a melynek folyamán az volt 
a legérdekesebb, hogy három 48-as honvéd 
részvényes a legnagyobb tűzzel harczolt a mellett, 
hogy csak 100 frt adassék ez évben a honvéd
szoborra, sőt egyikök annyira tűzbe jött, hogy 
elál l  kiállásokKal akarta clhallgattatni dr. Sluller 
Gyulát, ki az 1000 fiinak azonnali kifizetését 
javasolta. Tempóra mulantur. A hosszú, kínos 
vitának szavazás vetett végett, a melynek ered
ménye az lett, hogy 100 forintot szavazott meg a 
közgyűlés a honvédszoborra.

A választás következett ezután, ezelőtt azon
ban még Kaehelmann Károly kért szót és röviden, 
de határozottan kijelentette, hogy mivel a takarék
pénztárral szemben mint érdekelt áll, az ő elvei 
szerint ö s s z e f é r h e t e t l e n  az, hogy igazga
tósági tag lehessen, kéri tehát a közgyűlést, hogy 
ót ne válasszák meg. Heincz Hugó méltatta és 
tisztelettel hajlott meg a felszólaló valóban puritán 
elvei előtt, s kívánatosnak tartotta a konzekvenczia 
levonást mások részéről is. Ezután a választás 
ejtetett meg, a mely szerint uj igazgatósági tagok 
lettek Ács József és Farbaky István. A közgyűlés 
jótékony czélokra 950 forintot, s a németi— 
selmeczbányai vasúti vonalra 10000 forintot! sza
vazott meg.

A selmeczi népbank közgyűlése.
A selmeczi népbank XXVIII-ik évi rendes 

közgyűlését folyó hó 21-én délután lartotla meg 
az intézet helyiségében Pauer János elnökölése 
mellett. A kellő számban összegyűli részvényesek 
tudásul vették az igazgatóság jelentéseit s meg
adlak a felmentvényt. Osztalékul részvénycnkinl 
/ frtot fizet a bank. Jótékony czélokra 300 forin
tot, a németi—selmeczbányai szélesvágányu vasul 
vonalra pedig 2500 frtot szavazott meg a köz
gyűlés. A honvédszoborra 500 frtot azzal, hogy 
akkor fizetik ki, mikor a szoborbizottság kérni 
fogja. Igazgatósági tagul egy évre megválaszlaiolt 
Fodor József és Kostenszky Adolf.

h í r e k .
Heti értesítő.

Mémiu. 24-én S z itn y a  O .z lály  k 8 z g ,ii lé .e d. u. 6 é rak o r a 
váro iház  tanácsterm ében .

„ 25-én kaszinó közgyűlése d. u. 4 órakor.
" 27-én Rovnai n y a ra ló  lé szv é n y tá rsa sá g  verseny-

tá rg y a lása  a rovnai vendég lő re  d e. 9 órakor 
a  városház tanácsterm ében .

— Zivuska Jenő a Teleky dij meg
nyerője. A mily váratlan, épen oly örven
detes hirt hoztak a vasárnapi budapesti 
lapok, azt hogy Zivuska Jenő, ki akadé 
ndai tanulmányai befejezésével pár 1,énapja

hagyta itt városunkat, s ki ittlétekor lapunk
nak is munkatársa volt a Magyar Tudo
mányos Akadémia ez idei szinnitl pályázatán 
megnyerte a Teleky dijat, őszinte örömmel 
vettük tudomásul az igazán örvendetes hirt, 
annál is inkább, mert a müvet, a melylyel 
győztes lett Zivuska Jenő, múlt év novembe
rében, mikor náliiii kszinre került, mi is mél
tattuk s kevés eltéréssel ugyanazt mondtuk 
róla, a mit most a nagytekintélyű akadémia 
mond. Örvendünk, hogy azok a szép remé
nyek, amelyekre jogosítottnak mondtuk őt,

| olyan hamar valóra váltak s most már iga
zán gratulálunk neki.

— József napja ünnep volt a városházán. 
Szitnyai József polgármestert szerelelük s tisz
teletük jeléül in eleg óvácziúban részesítettek a | 
tisztviselők. Vörös Ferencz tb. főjegyző adóit 
kifejezést a szeretett jó főnők iránt érzett tisz
teiéinek, a melyet az ünnepelt annyira kiérdemelt,
s őszinte volt az az él j en,  a mely elhangzott 
az üdvözlő szavak Után a tisztviselők ajkairól.

— Népgyülés Bélabányán. A Bélabányai 
polgárok népgyűlést tartottak e hó 19-én vasárnap.
A gyűlésen nagyon sokan vettek részt, többen 
mint háromszázan. Hidvéghy Árpád plébános el
nökölt és Szamecz Samu tanitó volt a jegyző. A 
gyűlésen megtárgyalták a bélabányaiaknak azt az 
óhaját, hogy orvosi állás szerveztessék Bélabányán, 
s megtárgyalták a bélabányaiaknak azt a furcsa 
állapotát, hogy közelebb van hozzájuk a selmecz- j 
bányai belvárosi vasúti állomás, mint a bélabányai. I 
Elhatározta lehat a népgyülés, hogy kérést fog 
beadni a város ianácsához az iránt, hogy egy 
orvosi állást szervezzen Bélabányán és pedig kö
zösen a város, a bányakincslár a Mihály-táró 
bányatársulat és az ólomcsögyár. Kérelmezni fogja 
továbbá a népgyülés, hogy Bélabánya mellett vasúti i 
megállóhelyet engedélyezzen a kereskedelemügyi 
miniszter s végül, hozzájárult a népgyülés ahoz
a mozgalomhoz hogy a selmeczbányai hat osztályú 1 
kegyesrendi gymnasium nyolez osztályúvá egé- 
szittessék ki. A gyűlés a legnagyobb rendben folyt 
le s a bélabányaiak azzal a meggyőződéssel és 
bittel oszoltak el, hogy valóban jogos kéréseik 
meghallgatásra találnak s bajaikon, nemsokára 
segilvc lesz. Mi is hisszük, hogy jogos és mél
tányos kérésüknek meglesz az eredménye.

— A Szitnya-Osztály holnap d. u. ö órakor 
tarlja közgyűlését a városház tanácstermében A 
gyűlés tárgyai: 1. Jelentés az osztály évi műkö
déséről. 2. Az 1898. évi számadások. 3. Az 1899. 
évi költségvetés megállapítása. 4. Indítványok —
A közgyűlés után esie tél 8 órakor Iá,sas vacsora 
lesz a „Szőlő" éitermében.

emuasa. ....
kozas, vitatkozás ólán sikerüli megállapítani 
gázgyár eladására vonatkozó szerződés ponlozr 
tait s folyó hó 20-án este hevégzetl lénvnyé vá 
az eladás. Még csak a jóváhagyások szükségest 
a varos részére a minisztérium, s a megbízottá 
részére a gázgyári vállalat igazgatósága részért 
s akkor ez év május hó 1-én már nem a várc 
világítja a várost.

“Iparfelügyelői vizsgálatok. Brooser Mc 
újonnan kinevezett iparfelügyeiö e hó 22-é 
'  f°*unkba érkezett és megvizsgálta az ipái tele 
pékét, a cipőgyárai és a kötő- és szövőgyára
Hogy mit talált azt Írásban fogja .„.latul illetéke 
batosaganal s iparhatóságunkkal.

-  A Rovnai nyaraló. A nyaralókat épít 
reszvenytarsasag rovnai nyaraló épületére és ven 
deglőjére folyo hu 27-én, d. e. C órakor hétfő 
lesz a versenytárgyalás a városház tanácstermébe. 
Ajánlatokat a versenytárgyalás napjáig elfogad a 
igazgatóság.

-  A hegybányai csendőrség fogása.
I fogy bányán ezelőtt két héttel kirabolták a járvány' 
kórházat, elvitték a vaságyakat. Istvánik Mihály 
őrsparahesnok a vezetése alatt álló legénységgel 
együtt folyó hó 21-én kinyomozta és elfogta a 
tetteseket gyekési czigányok személyében. Meg
kerüllek a vaságyak is, melyeket a czigányok id
olt eladogattak. A fekete tettesek most a biróság 
börtönében várják az Ítéletet.

— Talált tárgy. Folyó hó'15-én a délutáni 
órákban egy nagy csomag gyufát és egy doboz 
szivarkabüvelyt találtak a kohómunkások a Szt - 
Anlal felé vezető utón. Tulajdonosa átveheti i 
rendörkapitányi hivatalnál.

levöleg a legvérengzőbb állat, azért adtuk e hí
rünknek e czimet, mert találóbban nem tudjuk 
kifejezni azt a véres bosszul, melyei elköveted 
folyó hó 17-én Clzenczrik Alajos stcffultói bánya- 
ács. Ez a bestiális, veszekedő természetű ember 
ugyanis fényes nappal megtámadta szomszédjait 
és egy 20 centiméteres késsel három embert össze
vissza szurkait s a végén, mikor már azok össze
estek, önmagába szúrta bele gyilkos késéi. ~  A 
véres dráma, mint a vizsgálat megállapította a 
következőkép folyt le: F. hó 17-én Hegybányán 
vollak egy tárgyaláson Czenczrik Alajos a gyil
kos és szomszédjai Piiesek János és neje, Priekop 
József és neje. Ez utóbbiak tanúként szerepeltek a 
Czenczrik elleni ügyben. A tárgyalás után Czencz'- 
rik haza sietett, a tanuk pedig, akik tőszomszédjai, 
négyen 5 óra felé érkeztek haza. Lakásukba a 
Czenzrik Alajos háza elölt juthattak be, csak egv 
bekented, szűk — egy méter széles -  sikátoron 
Mikor e szűk sikátorba beértek, melyben csak e-y 
ember fér el, kirohant a házból Czenczrik Alajos 
s e  szavakkal: „no most itt vagytok, végzek vele
tek" neki esett a gyanútlan négy embernek s ezek 
közül hármat, úgy amint egymásután jöttek le
szúrt. Ezek Pucsek János, Priekop Józscfné és 
Priekop József. Pucsek Jánosné, nem tudni mi- 
képén, elkerülte a megszuratást, talán kifáradt a 
gyilkos keze a szurkálasban, vagy talán megelé
gelte a kifolyt véri. Mikor három áldozata élet
telenül, vérezve hevert a földön, önmagába szúrt 
a verengző ember s ő is áldozatai mellé esed le. 
Úgy vittek be a szomszédok a szerencsétleneket 
lakásaikba, ahol eszméletlen állapotban találta 
őket a segélyül hívóit Faller Gusztáv dr. hegy
banyai bányamű-főorvos, ki az első segély! nyui- 
t0" “ nekik- A kiszállott rendőrség csak a szem
tanuk s az egyik megszurkált egyén Pucsek János 
vallomásából állapíthatta meg a tényállási, mivel 
a tettes es kel áldozata eszméletlen állapotban 
volt. Másnap Liba Antal járásbiró is megejtette 
a vizsgalatot s ő már kihallgathatta (úgy a'gyil
kost, mint áldozni.iil. Úgy értesülünk, hogy csak 
Priekop József sérülései életveszélyesek, a többiek 
jobban lesznek. A véres drámának a kir. törvény
széknél lesz a folytatása, miről annak idején rész
letes ismertetést hozunk.

-  Az a pálinka. Bankán Chiadni János 
bányász összeveszed feleségével és ezért bosszúból 
3 napig semmit sem eved, harmadnap pedig fel
hajtott ’/2 liter pálinkát és eltol megdühüdvc elő
ször összetört lakásán mindent, még a kályhát is 
szét szedte, azután pedig egy késsel feleségét akar
ta leszúrni. Az asszony azonban a szomszédba 
menekült, férje ide is követte, a házba azonban 
bejutni nem tudván a ház ablakait verte be és 
azután kiállt az uiczúra és fenyegetőzöd, hogy fel
gyújtja a házat. A dühöngöt a közponlból kikül
dött járőr fékezte meg s hozta be a rendőrségre.

— Uj kazánvizsgáló-biztos. Bálint Miklós 
Esztergomba kinevezett kazanvizsgáló-biztosl a 
kereskedelemügyi miniszter ezen állásától saját 
kérelmére felmentette s Esztergom-, Hont-, Bars- 
es Kotnáromvármegyék, valamint Sclmeczbánya 
területen lévő gőzkazánok vizsgálatának ellátása
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miatt?" Hiszen a czikkirónak tudni kellene, 
hogy a vágatás C8ak az előre megállapított 
ttzemterv szerint ejthető meg, minek ellen
őrzésére a kir. erdőfelllgyelőségek hivatvák. 
Az is számos Ízben ki volt már mutatva 
úgy a törvényhatósági bizottsági közgyű
lésen, mint c lap hasábjain is, hogy az 
erdőfelügyelők az erdőkezelésben nem talál
tak az üzemtervektől való eltérést. A t'a- 
jövedclemről is rosszul van értesülve a 
czikkiro, s azzal kecsegteti a közönséget, 
hogy a jövőben alig marad valami e jöve
delemből, sőt hogy az erdőgazdaság ma
holnap nem jövedelmi, hanem teher forrássá 
válik. No hát csak legyen nyugodt a czikk- 
iró, ez állapot nem következik be egy
könnyen, erdőgazdaságunk állami kezelés 
nélkül is tisztességes jövedelmi forrásunk 
marad.

A mi pedig a Popper-czég által tett 
óvadék értékpapíroknak elzálogosítását illeti, 
hát ez homlokegyenest máskép áll, mint 
czikkiró Írja, mert a br. Popper-czég által 
letett 10000 frt óvadék bántalmatlanul meg
van őrizve a v. pénztárban, miként erről 
mindenki meggyőződhetik. Ezen ovadékon 
kívül a br. Popper-czég más 10000 írtra 
terjedő értékpapírokat is tett le hitelének 
biztosítása czéljából s felhatalmazta a taná
csot, hogy az esetben, ha a ezég az átvett 
fáért a fizetésben hátralékban maradna, 
ezen hátralék erejéig az értékpapírokat vala
mely pénzintézetnél elzálogosíthatja, az igy 
felvett pénz után a kamatot a ezég fizeti. 
Ezen elzálogosítás tehát, melyet a czikk
iró oly ferde szinben tüntet fel, jogos ügylete 
a városnak.

Hasonló értéke van a cziklc egyéb 
részeinek is. Hogy a városnak a tervezett 
alkotások végrehajtása czéljából pénzre van 
szüksége, még pedig több pénzre, mint 
mennyivel rendelkezik, az való; de éppen 
azért, mert körülményeink e tekintetben 
kedvezőtlenek, nem áll módunkban oly áldo
zatokat tenni, mint a minőket más szeren
csésebb viszonyok közt levő városok meg-

Egyet-egyet nagy dulakodás közt kidobnak 
onnan. Mindennapi, megszokott dolog ez már, 
fel se tűnik, számba sem jön az egész. Isznak, 
ordítanak, veszekednek tovább.

A terem hátulsó részében, félreeső kis asztal 
mellett ül egy roskatag, korán megvénütt fiatal 
ember. Fakó kiaszott arczán helylyol-közzel piros 
tüzfoltok égnek. Már össze van esve, zsugorodva 
szánalmas alakja. Kopott, kifényesedett fekete 
ruhája csak úgy lelóg sovány, vézna alakjáról. 
Félkönyökére támaszkodva, bambán bámul bele 
a füsttengerbe. Szemei alatt fekete ónkarikák 
ülnek s oly lázasan issza sűrűn egymásután a 
gyilkoló abszinlh-ot.

Réveteg, homályos szemeit merően szegzi 
egy helyre; nem lát, nem hall semmit, ami körü
lötte történik.

Rekedten, majdnem suttogó hangon tölteti 
meg ismételten kiül ült poharát. Mohón viszi aj
kaihoz reszkető, erőtlen kezeivel a kábító, szer- 
vezetbontó, gyilkoló italt, fenékig issza a pohárt, 
aztán vissza esik tehetetlen, lomha tömegként 
helyére s bamba szemekkel bámul tovább.

A tömegen kérésziül ősz, megtöri termetű öreg j 
ember jő egyenesen feléje. Nem néz se jobbra, so 
balra. Mintha nem akarná meglátni o népségei itt. ■

tehetnek. Ezért azonban elfogultság nélkül 
senkit sem lehet vádolni.

Tájékozatlanság 8 a közílgyek, a köz- 
érdek iránti túlhajtott nagy érdeklődés Írat
hatta tehát a „Hogy fog ez végződni11 czimU 
czikket, a mely kétségbeejtő sötét színben 
látja a város jelenét. Hiszen aggódni jó, 
de félni nem kell, s megfélemlíteni a közön
séget és kisliitllvé tenni, nem helyes.

A honvédszobor.
Gyűjtésűnk a honvédszoborra,

! Múltkori gyűjtésűnk...................  243 frt — kr.
N. N. magánzó Hodrusbánya. . 3 „ — „
Daubner János „ . . 50 „
Timkó Pál kereskedő Hodrus- 

bánya.......................................— „ 50 „
Összesen : 24-7 frt — kr.

EGYESÜLETI ÉLET.
A Vörös-Kereszt Egyesület 1898. évi 

működése,
A Vörös-Kereszt , Egyesület selmeczbányai 

választmánya a múlt évben két választmányi ülést 
tartott a folyó ügyek elintézésére.

Az egyesület a segélyezést, daczára annak, 
hogy bevételeit, két kis adomány kivételével, tisz
tán a tagdijak képezték, oly mérvben teljesitette : 
a fellépett járványos betegségek következtében, j 
hogy az e czélra előirányzott összegnél jóval 
többet adott ki s épen ezért kérést adott be a 
központhoz, hogy az 1898. évi hányad beszolgál- ; 
tatását ez esetben engedje el.

Az egyesület csekély anyagi erejéhez mérten 
5 írttal járult hozzá az E r z s é b e t  szobor léte
sítéséhez. Az egyesületnek az 1898. évi elején 
232 rendes és 2 alapitó tagja volt, az óv folya
mán belépett 67 rendes tag; kiléptek az egyesü
letből lioszonnégyen, meghallak négyen és pedig 
Goldbrunner Sándor, Oldinger Antal, özv. Tibély , 
Ágostonná és Reisz József.

Bevett a múlt évben tagdijakban s ado
mányokban valamint kamatjövedelemben 341 
frt 35 krt — kiadott 48 betegnek pénzsegély és j 
gyógytári számlájára, ápolónő fizetésére, Erzsébet 
szoborra és a központnak összesen 310 frt 49 
kr. Elkölthetlen törzsvagyona az egyesületnek 807 , 
frt 64 kr.

Odalép asztalához. Némán, fájdalmasan nézi 
egy ideig az öreg a szánandó iíjul, aki kábullan, 
deliriumos állapotban, görnyedten ül helyén. Oly 
szánalmat keltő alak. Aztán ráteszi kezét a vállára.

Amaz észre sem veszi.
— Még egy pohárral! — szól s csak nagy 

későn ismeri meg a vén fiakkorost, szállásadóját.
Az pedig fejébe teszi a kalapját, ráadja fel- j 

öltőjét és viszi kifelé csendesen a tántorgó ifjút, ! 
aki minden szó s ellenkezés nélkül megy vele.

A pinezér sem megy utánok, pedig nem fize
tett egyik sem.

Ismeri jól őket. Hónapok óta megy ez igy.
Megszokod, mindennapi dolog ez már.
Az ifjú minden este holtra issza magát s 

aztán jön az öreg fiakkeres és haza viszi.
Adós nem sokáig marad a vén Stefi. Pon

tosan megfizet érette.
Most megint nincs miből. Talán holnap, 

talán holnapután lesz s akkor egy krajezárig ki
fizeti szó nélkül az ifjú tartozását. Hiszen nem
sokára vége lesz neki. A gyilkoló ital tőnkre tette 
szervezetét, sebesen közéig halála felé. . . .

Aztán beteszi kocsijába az öntudatlan ala- : 
kot s a vén ló lassú ügetésben indul el a jól 
ismert utczákon hazafelé.

A Selmeczbányai és vidéki ipar- és keres
kedelmi társulat folyó évi márczius 19-én tar
totta meg évi közgyűlését J. Wankovits Lajos 
elnöklése mellett. A gyűlésen a tagok szép szám
mal voltak jelen s részt vett a g) ülésben Holesch 
István dr., a beszterezebányai kereskedelmi és 
iparkamara titkára is, kit a társulat hivott meg 
a gyűlésre, hogy a kereskedelmi tanoncz-iskola 
kérdésében tanácsot adjon a társulatnak. A köz
gyűlés megadta a felmontvényt a társulat pénz
ügyi vezetőinek s azután sajnálattal vette tudo
másul, hogy Wankovits Lajos, aki huszonnégy 
évig volt elnöke a Le aulainak és Tirts Rezső a 
társulat jegyzője lemondanak tisztükről. A köz
gyűlés a lemondott elnököt, a társulat Ügyeinek 
hosszú időn ál oly sikeres vezetésének elismeré
séül lelkesedéssel tiszteletbeli elnöknek választotta 
meg, Tirls Rezső jegyzőnek pedig jegyzőkönyvileg 
fejezte ki köszönetét eddigi buzgó működéséért s 
elnökké azután Marschalkó Gyula eddigi alelnök, 
alelnökké Hornyacsek István, jegyzővé Sztancsay 
Miklós, pénztárossá pedig Csiba István választat
tak meg. A tárgyalások során elfogadta a köz
gyűlés Holesch István dr. javaslatát a kereskedő 
tanoncz-iskola kérdésének megoldása tárgyában. 
A gyűlés után társas vacsora volt a , Szőlő" - 
vendéglő éttermében, amelyen társas életünk több 
tagja is részt vett.

— Turista előadás. A. M. T. E. Szittnya- 
Osztálya által rendezett szombati és vasárnapi 
előadások kitünően sikerültek. Válogatott nagy 
közönség töltötte be a termet, moly feszült figye
lemmel kisérte Vitális István lyc. tanár világos és 
vonzó magyarázata mellett Zalányi János lyc. ta
nár által vetítőtt képeket. Valósággal vágyat éb
resztettek a hallgatóságban, hogy a bemutatott 
természeti szépségeket valamikor szinröl-szinre 

I lássa. A két előadás összes jövedelme volt: 34 frt 
, 79 kr. Ebből csekély kiadást levonva szép 

kis összeg jut a turistaegylet czéljaira és talán 
| meg lesz az a czélzolt haszon is, hogy a turista 
! lagok száma szaporodni fog, vagy legalább is tüb- 
'■ ben megkedvelik a természeti szépségekben való 
! gyönyörűség és élvezet keresést, mely a mellett, 

hogy a legolcsóbb, a test- és a lélekre nézve a 
legüditőbb kedvtelés. A Sziltnya-Osztály még 
egyszer hálás köszönetét fejezi ki Dr Schwartz 
Oltó főbányatanácsos urnák, ki a vetítő gépet és 
a termet adta s maga is segédkezeit, továbbá 
Vitális István és Zalányi János előadó uraknak. A 
nagy közönség szives pártolása pedig arra buz
dítja az Osztály elnökségét, hogy a jövőre még 
sikerültebb és élvezetesebb előadásokat rendezzen.

Otthon aztán lefekteti öt szépen a rozoga 
ágyra. Betakarja az egyetlen dunyhával.

Hideg a szoba nagyon; fűtésre nem igen 
telik mostanság.

Minden oly szomorú, oly rideg itten. Hetes 
szemét hever a szobában. Nincs aki takarítson. 
Elment az örökre innen. .. .

Azután leül az öreg a pislogó, ernyőtlen 
lámpa elé, a rozoga asztalhoz.

Némán, mozdulatlan, sokáig néz egy kis képet. 
Fiatal, nevető szemű leányka gondtalan, rózsás 
arcza mosolyog onnan reá; a nemrég elhalt egyet
len gyermeke, öröme, büszkesége; ama szeren
csétlen ifjú jegyese. Hosszú, hosszú ideig nézi, 
aztán mély sóhajjal, fájdalommal esik tekintete 
az ifjú színtelen arczára. Nagy könnycseppek 
folynak végig szürke szakáién, alakja mindjobban 
összeroskad s azután zokogva borul az asztalra.

Nyitott, megtört szemekkel, hullaként fekszik 
az ifjú részegségében a rozoga ágyon. Fakó arczán 
halálos sáppadtság ül. Száraz, színtelen ajkai mo
zognak s hőrgésszerüleg hangzik tompán az álmá
ban beszélő ajkairól:

— Még egy pohárral! . . .



4 s e l m e c z b A n y a i  h i r á d ó 1899. márczius 23.
czéljából Esztergomba Felsmann József kazán- 
vizsgáló-biztost helyezte át.

— Rendőri hírek. L o p á s o k  Huszágh 
Istvánná felsőapáti lakos f. hó 18-án Engel Zsigniond 
kereskedőnél egy 3 frt értékű pamut-csomaeot 
és narancsot lopott. Tetten éretvén, letartóztatott 
és átadatott a kir. járásbíróságnak. — Stellái tón 
folyó hó 18-án délelőtt, fényes nappal kirabolták 
Marczi Antal kovácsmester lakását; elloptak 2.j 
frt készpénzt, egy arany fülbevalót, két arany
gyűrűt. — A nyomozás megindittatott.

— A Dreyfuss-ügy és a párisi világ
kiállítás. Ezen sokat hangoztatott ügy, a mint 
értesülünk, a kiállítás előmunkálataira a legkisebb 
befolyással sincsen és az annak idején megálla
pított munkaprogramra az utolsó pontig végre 
fog hajtatni. Az úgynevezett mérvadó körök egész 
biztosak abban, hogy a Dreyfuss-ügynek olyan 
befejezést kell nyernie, mely Francziaország részére 
a külföld már-már tartózkodó magaviseletét meg
változtassa és annak simpáthiáját visszanyerje és 
mint tudjuk, ennek előlegezéseképcn a kiállítás 
vezetősége, mely nem bukik és változik a franczia 
kormányokkal a külországok kiállítóival szemben 
a legnagyobb előzékenységet tanúsítja. A párisi 
szórakozások tekintetében is külőmböző tervek 
látnak napvilágot, a melyek közül a legérdeke
sebbek egyike, a .Szajna folyón úszó Ó-Páris 
(Le vieux Paris)* már a megvalósulás stádiumába 
lépett. Ó-Páris a világváros legérdekesebb mozza
natait fogja az elmúlt századokból szemeink elé 
varázsolni és a hat hónapra megállapított programra 
minden egyes pontja, történelemiül jelmezek 
igénybevétele mellett az akkori életmódot fogja 
a lehető legeredetibb módon bemutatni. Csupán 
egy irányban nem történnek kellő előkészületek 
és pedig a várható nagyszámú látogatók elszállá
solása tekintetében. Az eddigi nagy szállók rendes 
körülmények közölt is alig elegendők és láttuk 
1889-ben micsoda mizériák uralkodtak Pál isban. 
Az .International Palace C.ompany*, melynek 
tulajdonosa tudvalevőleg az ismert Waggons-Lils 
társulat, épitett ugyan az előkelő világ részére 
egy óriási luxus szállót, a .The Elisée Palace* 
hotelt, a mely már f. évben tető alá jut, de azt 
hisszük, hogy a látogatók nagyobb része nem 
azokból fog kikerülni, kik az ily elszállásolásra 
tartanak igényt és szélesebb körben fog tetszésre 
találni azon négy .Grand Hotel*, a melyei a Tro- 
cadero negyedben a Szajna partján ugyancsak a 
Waggons-Lits társulat emeltet egy e czélra alakult 
külön nagy társulattal, a melyekben naponként 
3000 ember lesz elhelyezhető, részint külön-külün 
részben pedig kétágyas szobákban, szintén a leg
elegánsabban berendezve, a melyek a kiállítás 
egyik látványosságát fogják képezni. Ez utóbbi 
társulat már ma szervezi a kiránduló társaságokat 
olvasóink figyelmét tehát ezekre különösen fel
hívjuk. ,A társulat4* melynek magyarországi fő
képviselője a Budapesti menetjegyiroda, a kiállítás 
meglátogatása tárgyában külön kimerítő prospes- 
tusokat bocsátott ki, a melyeken kívül lapunk 
szerkesztősége is szívesen szolgál részletes felvi
lágosítással.

420. sz. 1899. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Weisz Ignácz 
végrehajtatnak ilj. Korén János és társa végre
hajtást szenvedő elleni 147 frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a selmecz
bányai kir. járásbíróság területén lévő Korenné 
Palovics Zsuzsanna és ifj. Korén Jánosnak a szt.- 
antali 87. sz. tjkben A I. 1—4. sorsz. alatt 98. 
népősz. szu ház-, udvar-, kert-, és rétből álló urb. 
zsellérségi birtokra 430 frt valamint az ehez 
tartozó a 1G0. sz. tjkvben A I. 1-8.  sorsz. a. 
foglalt közös erdőből A. 110. és B. 1. sorsz.

szerint egy zseilérség után járó jutalékára ezennel I 
adószerint 0 fiában megállapított kikiáltási úrban < 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1899. évi május hó 23-ik napján 
délelőtti 10 órakor a s/.t.-antali községi biró 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni lóg.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881: LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügymin isteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldőit 
kezéhez lelenni avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
leges elhelyezéséről kiálitott szabályszerű elismer
vényt átszolgáltalni.

Kelt Selmeczbányán 1899. évi márczius hó
0. napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

Liha, kir. jbiró.

313. sz. 1899. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Keviczky 
Karolina végrehajtatónak Talán Ilanusz Mihály 
és neje Hloska Anna végrehajtást szenvedő elleni 
2800 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság 
területén lévő a klaszitai 18. sz. tjkvben Talán 
Hanusz Mihály és neje Hloska Anna tulajdonául 
bejegyzett az A I. 1 — 14. i G—19. 21. sorsz. a. 24. 
népösz. szu ház-, kert-, rét-, és szántóból álló bir
tokra az árverést 867 frt ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1899. évi május hó 8-ik napján 
délelőtti 10 órakor a Klaszita községi biró há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. j

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- í 
lanok becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az j 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál idő
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltalni.

Kelt Selmeczbányán, 1S99. évi február hó
21-ik napján.

A selmeczbányai kir. jbiróság, mint lelek- ! 
könyvi hatóság.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A selmeczbányai ág. hitv. lyceum épületének 

átalakítására a kidolgozott részletes terv és költ
ségvetés szerint
kőműves- és napszámos-munkára 4924 frt 88 kr.
ácsmunkára........................................ 912 „ 67 „
tetőfedő-munkára........................  852 „ 17 „
bádogos-munkára...............................624 „ 10 „
asztalos-, lakatos-, üveges-, és

m ázoló-m unkára......................  1739 „ — „
vas tá rg y a k ra ..............................101G „ 88 „
kályhás-munkára......................... 370 „ — „
szobafestő-munkára.................... 240 „ — „
különféle kiadásokra.........................1320 „ 30 „

összesen : 12000 frt — kr.
lévén előirányozva, felhivatnak a versenyezni óhaj
tók, hogy a fönnebbi átalakítás végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat „Ajánlat  
a s e lm ecz  b á n y a i  á g. h i t v. e v. 1 y c e u m 
á t a 1 a k i t ás á r a“ felírással, legkésőbb 1899. 
évi április hó 10-ének délelőtti 10 órájáig, a 
nevezett lyceum igazgatójához czimezve, küldjék 
be. — Későbben érkezett ajánlatok nem fognak 
figyelembe vétetni.

Az ajánlathoz az előirányzott összeg 5%-ának 
megfelelő bánatpénz készpénzben, vagy ovadék- 
képcs értékpapírokban csatolandó.

A szóban forgó átalakításra vonatkozó mű
szaki művelet s az általános és részletes feltételek 
Sobó Jenő m. kir. bányatanácsos, akad. tanárnál (a 
központi akad. épület első emeletén) a rendes 
hivatalos órákban naponként megtekinthetők.

Az átalakítás f. évi junius hó elején meg
kezdhető és augusztus hó végéig befejezendő.

A versenytárgyalás eredménye fölött az e czél- 
ból kiküldött végrehajtó-bizottság szabadon határoz 
s fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlattevők 
között, tekintet nélkül az ajánlati összegre, szabadon 
választhasson.

A lyceum igazgatója.

E l a d ó  l a k á s
A Klement Urban-féle, 124/11. számú 

házban egy 4  szobáitól á l Só. eset
leg két kisebb, 2  szobáitól á lló

kerti lakás
mellékhelyiségekkel

folyó érri m á ju s  la.ó 1-től

kiadó.búira Álltai,
kir. járásbi ró. Bővebbet ?. háztulajdonosnál.

L í

<F

PADLÖZOMÁNCZ

Fontos háziasszonyoknak!
puha padlóra  

m inden színben.

Ninűs többé ragadós szobapadló! Linóleum 
pafliózomához egy óra alatt keményre szárad, 

g y ö nyttrü fénye van éB elórhetlen tartósságu. 
g r  T ö N * fd r  m eg tö rt* * , hogy  a* E i s e n s t f t d t e r - f é l e  L i n ó  

helyett u tán z a to k a t kap tak  a  vevők , figyelm ezte tjük  teh á t a  ,
Közönséget, hogy  m indig  és csakis E i s e n s t á d t e r - f é l e  

kérjen  a  fovag  véd jegygyei.

♦  *  *  LAKK- és f e s t é k g y á r  _  „ 
EISEflSTÍiDTEB TESTVÉGEK, B ées,

h C t i i i '  C z h . u i s Ú E i  k » i i í ; . U á .
l - i c h r l  S á n d o r  K v a i i s z  V .  I . « d  .T m^ i h o i u !  «•>. T n l c i c s

J S i k l á s  c z é R O l i i i í l

Nyomatott a íaptulajilonos Joerges Ágost, özv
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HIVATALOS RÉSZ.
Szabályzat

a Selraecz-Bélabánya sz. kir. városnál 
alkalmazott dijnokok szolgálati és 

anyagi helyzetének javításáról.
(Fo ly tatás.)

IV. Fejezőt.
A dijnoknak a szolgálati viszonyból való jogai.

19. §.
A dijnokok állandó alkalmaztatásukról a v. I 

polgármestertől a fogadalom napját is kitüntető I 
Írásbeli értesitöst nyernek és alkalmaztatásuk az | 
e czélra vezetett lörzskönyvbe bevezettetik (A. i 
minta); ezen törzskönyvben minden dijnok részére I 
külön lap nyitandó, a melybe az illető születési I 
helye, kora, vallása és családi állapota, végzett 
tanulmányai, a szolgálatba lépés előtt esetleg 
más állami vagy magánhivatalnál töltött szolgálati 
idő hiteles okmányok alapján bevezetendő.

Bevezetendő továbbá a felvétel napja és a 
felvételről szóló értesítés iktatói száma; a fogadalom 
letételének ideje a napidij összege, annak eset
leges felemelése, a szolgálati minőség és beosztás, 
a szabadságolás időtartama, jutalmazások és 
segélyek; külön rovatban az illető dijnok hasz
nálhatósága, szorgalma és magaviseleté is fel
jegyzendő.

Valahányszor a dijnok valamely pályázat 
utján betöltendő közhivatali állásért folyamodik, 
kérvényéhez a törzskönyvlap kivonatát hivatalból 
hozzá kell csatolni.

A felfogadott dijnok szolgálati ideje azon 
naptól számittatik, melyen a fogadalom letétele 
után szolgálatát tényleg megkezdette; végleges 
alkalmaztatása előtt azonban egy hónapig próba
szolgálatot tartozik teljesiteni, s ha az egy hónap 
próbaszolgálat ideje alatt hasznavehetetlennek 
mutatkozik a szolgálatból elbocsátandó.

20. §.
A dijnokok napidijban részesülnek, a mely 

napidij összege 1 korona 60 fillérnél kisebb 
nem lehet.

A napidij a dijnok szabályszerű nyugtájára 
havi, illetve felsőbb engedély alapján kisebb időre 
terjedő részletekben utólagosan fizettetik ki.

A felfogadott dijnok rendszerint a napidij 
minimumával fogadlatik fel s azt élvezi, az egy 
havi próbaszolgálat ideje alatt is.

A dijnokok alkalmaztatásuk napjától kezdve 
a nyugdijintézeti járulékot megfizetni tartoznak.

Az elbocsátott, eltávozott, vagy bármi okból 
az alkalmaztatásból kilépő dijnokok a nyugdíj
intézetbe befizetett jáiulékok visszafizetését semmi 
körülmények közt sem igényelhetik.

2 1 . § .
Ha a dijnok szolgálati kötelességének egy 

éven át jól megfelelt részére a 2-ik §-ban meg
állapított és a v. polgármester állal aláirt értesítés 
hivatalból adatik ki.

Az egy évi szolgálat után alkalmazásban 
maradt és fentérintett értesítéssel ellátott dijnokok 
neve a számvevőség által vezetett állomány- 
könyvbe bevezetendő.

22 . § .

A fegyvergyakorlatra behívott és kedvez
ményekre jogosító értesítéssel ellátott dijnokok 
napidija az esetre, ha helyetesiltési kétség nem 
merül fel a v. polgármester engedélye alapján 
— azonbán legfeljebb 4 hétre terjedő időre — 
folyósítható.

A katonai kötelezettség teljesítése végett 
I évnél hosszabb időre vagy a fegyvergyakorlatra 
hehivott, kedvezményekre jogosító érlesitéssel 
ellátott dijnok helye, ha ez iránt kívánságát ki
fejezetten előadja, csak ideiglenesen tölthető be.

23. §.
A kedvezményre jogosító értesítéssel el nem 

látott dijnokokkal szemben, amennyiben ön
hibájukon kívül bocsáttatnak el, 14 napi fel
mondás alkalmazandó és nekik 14 napot meg nem 
haladó betegség esetében napidijaik igazolt beteg
ségük tartamára kifizethetők; ennél hosszabb időre 
azonban csak a tvhat. biz. közgyűlés engedélyével.

24. g.
A dijnokoknak e minőségben eltöltött szol

gálati idejéről kívánságukra bizonyítvány adandó; 
ezen bizonyítványba az illető dijnok születési 
helye és ideje is felveendő.

V. Fejezet
A szolgálati kötelezettség megsértése, annak 
következményei és a szolgálati .viszony meg

szűnése.
25. §.

A dijnok feletti fegyelmi f̂elügyeletet azok 
közvetlen főnöke gyakorolja.

A kötelességmulasztó, hanyag vagy felsöbb- 
ségük iránt engedetlen, továbbá a hivatalon’kivül 
hivatali állásával össze nem férő magaviseletét 
tanúsító dijnokok, tettük vagy mulasztásuk súlyá
hoz képest, a kővetkező büntetésekkel sújthatok :

a) szóbeli megintés
b) írásbeli megdorgálás
c) pénzbüntetés
d) alacsonyabb napidij élvezetére való 

lejebbités
e) elbocsátás.

(F o ly t. 'k ö v .)

--------- —  H . M. szám hoz.
XIV. 1899.

Pályázati hirdetmény
a hadsereg katonai nevelő- és képzőintézeteiben 
rendszeresített s az 1899,1900-ikí iskolai év 
kezdetén betöltendő^ magyar állami alapít

ványi helyekre.
A hadsereg katonai nevelő- és képzőinté

zeteiben magyar állami alapítványi helyeken lévő 
növendékek kilépése folytán az idén előrelátha
tólag 13 hely fog megüresedni, a magyar állami 
alapítványi helyeknek az 1897. évi XXII-ik tör- 
vényczikkel 120-ról 150-re történt felemelése 
folytán pedig 7 uj hely lesz betöltendő s igy az 
1899/1900-iki tanév kezdetén összesen 20 hely 
fog rendelkezésre állani.

Ezen helyek a folyó tanév végéig még meg
üresedő ily helyekkel együtt, a Kőszegen, Kis- 
mártonban, Kassán és St.-Pöltenben létező katonai 
alrcáliskolák I., II., III. és IV. évfolyamaiban, a 
bécsújhelyi Terézia katonai akadémia és a bécsi 
műszaki akadémia I. évfolyamában, végre a fiumei 
hadtengorészeti akadémia I. és II. évfolyamában 
lesznek betöltendők.

Az akadémiákban — esetleg a katonai reál
iskolákban is félfizotéses helyek is fognak ado- 
mányoztatni: az ilyen félfizetéses helyet nyert 
ifjúnak hozzátartozói az ellátási dij felét, vagyis 
évenkint 400 frtot — a katonai reáliskolánál 
200 frtot — tartoznak előleges félévi részletekben 
fizetni.

A máhrisch-weisskircheni katonai förcáliskola 
í-sö évfolyamába, férő helyek hiánya miatt, pályázók 
nem vehetők fel.

Ezen intézet II. és III. évfolyamaiban pedig 
csak azok a helyek lesznek betöltendők, melyek 
ugyanazon évfolyamokban időelőlti önkéntes ki
lépés, elhalálozás, elbocsátás stb. állal a folyó 
tanév befejezléig, az eddigi tapasztalatok szerint 
csekély számmal szoktak megüresedni.

A betöltendő helyekre a magyar korona 
országaiban honossággal biró oly ifjak pályáz
hatnak, a kik jó iskolai osztályzatot felmutatni 
képesek és kiknek atyjai magukat ez országok 
érdekében bármely irányban kitüntették és szc- 

! rónyebb anyagi viszonyok között élnek.
1. F e l v é t e l i  f e l t é t e l e k .

a) Állampolgári jog a magyar korona 
i országaiban;

b) szabályszerű életkor, mely a katonai al- 
reáliskolák I. évfolyamára nézve a betöltött 10-ik 
évtől a még túl nem haladt 12-ik évig, a katonai 
alrcáliskolák 11-ik évfolyamára nézve a betöltött 
11 -ik évtől a még túl nem haladt 13-ik évig, a 
katonai alrcáliskolák III. évfolyamára nézve a 
betöltött 22-ik évtől a még túl nem haladt 14-ik 
évig, a katonai alrcáliskolák IV. évfolyamara nézve 
a betöltött 13-ik évtől, a még túl nem haladt
15-ik évig, a kíitormi akadémiák I. évfolyamára 
ne/.ve a betöltött 1, -ik évtől a még túl nem 
haladt 20-ik évig, a fiumei hadtengerészeti aka
démia I. évfolyamára nézve a betöltött 14-ik 
évtől a még túl nem haladt 10-ik évig és végre 
a fiumei hadtengerészeti akadémia H-ik évfolya
mára nézve a még túl nem haladt 17ik életévig 
terjed.

Ezen életkorra nézve folyó évi szeptember 
hó elseje (a hadtengorészeti akadémiában szep
tember 16-ika) irányadó.

c) Ép és az életkorhoz képest jól kifejlett 
testalkat;

d) a megkivántató tanulmányok befejezése 
és megfelelő erkölcsi magaviselet; és

e) a tandíjfizetés kötelezettségének elválalása, 
a mely — a fiumei liadtengerészeti akadémia 
kivételével — évenkint 14 Írtban van megállapítva 
és mindan iskolai év kezdetén fizetendő.
2. A m e g k i v á n t a t ó  e l ő t a n u l m á n y o k .

A katonai alreáliskolák I-ső évfolyamába 
leendő felvételhez a népiskola 4. vagy 5. osztá
lyának látogatása jó eredménynyel;

a katonai alreáliskolák Il-ik évfolyamába 
leendő felvételhez: a középiskola vagy az 1868. 
évi 38. törvényezikk szerint szervezett polgári 
iskola (a fiumei községi polgári iskola) 1-ső osz
tályának látogatása jó eredménynyel;

a katonai alreáliskolák lll-ik évfolyamába 
leendő felvételhez : a középiskola vagy az 1868. 
évi 38. törvényezikk szerint szervezett polgári 
iskola (a fiumei községi polgári iskola) 2. osztá
lyának látogatása jó credménynyel;

a katonai alreáliskolák lV-ik évfolyamába 
leendő felvételhez: a középiskola vagy az 1868. 
évi 38. törvényezikk szerint szervezett polgári 
iskola (a fiumei községi polgári iskola) 3-ik osz
lásának látogatása jó eredrriénynyel;

a katonai akadémiák I. évfolyamába leendő 
felvételhez: a teljes középiskola legfelsőbb osztá
lyának látogatása jó eredménynyel ;

a fiumei hadtengorészeti akadémia I. év
folyamába leendő felvételhez a középiskola vagy 
magyar polgári iskola 4-ik osztályának látogatása 
jó eredménynyel; végre- a fiumei liadtengerészeti 
akadémia fi. évfolyamába leendő felvételhez a 
középiskola, vagy magyar polgári iskola 6-ik osz
tályának látogatása jó credménynyel.
3. A f o l y a m o d v á n y o k  f e l s z e r e l é s e ,  be

n y ú j t á s a  és t á r g y a l á s i  mód j a .
Az állami vagy köztörvényhatósági szolgá

latban levők szabályszerint bélyegzett pályázati 
folyamodványaikat elöljáró hatóságuk utján a 
honvédséghez tartozó személyek szolgálati utón, 
másrendüek pedig közvetlenül a honvédelmi minis- 
teriumhoz legkésőbb folyó évi május 15-ig köte
lesek benyújtani.

A folyamodványhoz melléklendők:
a) honossági bizonyítvány, melyben a pályá

zónak községi illetősége is kiteendő;
b) a keresztlevél (születési bizonyitvány) 

vagy családi értesítő;
e) valamely katonai, a hadsereg vagy a 

honvédség tényleges állományába tartozó orvos
tudor által szabályszerűen kiállított orvosi bizo
nyitvány, esetleg himlő-beoltási bizonyitvány is, 
amennyiben a bcollás a kalonaorvosi bizonyítvány
ban nem igazoltatik;

d) katonai reáliskolák és katonai akadémiákba 
pályázók részéről a mull tanév befejezésekor nyert 
egész évi bizonyitvány és a folyó évi iskolai 
bizonyitvány illetve értesilö; a hadtengerészeti 
akadémiába pályázók részéröl a középiskolai összes 
bizonyítványok és az utolsó félévi bizonyitvány*

e) a szülök vagyoni viszonyait és jövedelmi 
forrásait hitelesen kimutató hatósági bizonyitvány, 
melyben egyszersmind a pályázó ifjú testvéreinek

* A felvételi v izsgára  b e ren d e lt  je lö ltek  az 1898,99. 
tanév  befejezésekor n y e r t b izo n y ítv án y t kötelesek m agukkal 
hozni az in tó ;o ttic .
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és életkora feltüntetendő, ha a csa
ládi értesítő külön nem mellékelteinek. A fél
ti zetéses helyekre pályázóknál ebben a bizonyít
ványban igazolandó az is, hogy az illető a tél 
ellátási dijat fizetni képes;

f) esetleg a szülőknek a kőzügyek leién 
vagy közszolgálatban szeizctt érdemeiről szóló 
bizonyítványok.

A tényleges szolgálat meghosszabbításának 
elvállalásáról kőtelező nyilatkozat nem kövelel- 
tetik, {minthogy ezen kötelezettség már a véd- 
lörvényben van kimondva.

A mellékleteivel együtt szabályszerű bélyeggel 
ellátandó folyamodványokban felemlítendő az is 
vájjon a pályázó ifjúnak valamely más testvére 
alapítványt vagy ösztöndíjat élvez-e, egyszersmind 
a kérvényben annak is kifejezés adandó, hogy a 
pályázók'hozzátartozói magukat a tandíjfizetésre 
kötelezik.

A beérkező folyamodványokhoz m ellékelt 
bizonyítványok álvizsgáltalván, felvételre első sor
ban azok az igényjogosult pályázók fognak leg
felsői)!) helyen javaslatba hozatni, a kik tanul
mányi osztályzataik szerint legjobban vannak 
képesítve.

A katonai akadémiákba pályázó s a fel
vételi feltételeknek különben megfelelő jó osz
tályzattal biró tanulók, a katonai reáliskolákba 
pályázók fölött előnyben részesülnek.

A képcsscgi fokozat szerint első sorban 
kijelölt pályázókon kívül, a betöltendő helyek 
aránya szerint, nehányan másod sorban fognak 
kijelöltetni oly czélból, hogy az első helyeken 
kijelöl!, de a felvételi vizsgál ki nem állott, vagy 
testileg alkalmatlanoknak talált pályázók helyett 
pótlólag felvételi-vizsgára bocsáttassanak és ennek 
sikere esetében felvétessenek.

Miután azonban az említett pályázók fel
vétele biztos kilátásba nem helyezhető, a szülök 
gondoskodjanak, hogy fiaik a felvét éli vizsgára 
be nem idéztetésük esetében, a polgári taninté
zetekben, tanulmányaik folylalhatása czéljából 
kellő időben beirattassanak.

4. A f e l v é t e l i  vi zsga .
A felvételre kijelölt pályázók az adományo

zott alapítványi helyre csakis abban az esetben 
vétetnek fel, ha a felvételi vizsgálatot sikerrel 
kiállják.

Mielőtt pályázók a felvételi vizsgát lelennék, 
a katonai nevelőintézet orvosa által megvizsgál
tatnak s az alkalmatlanoknak találtak vizsgára 
nem bocsáttatnak.

Oly pályázókra nézve, kik a német nyelvei 
nem értik, ez a hiány egyéb tekintetben igazolt 
jó képesség melleit, a katonai alreáliskola I. év
folyamába való felvételre nézve akadályt nem 
képez ; ily pályázok tehál a felvételi vizsgát anya
nyelvükön is letehetik.

A katonai alreálií-kolák többi évfolyamaira 
pályázók a felvételi vizsga! szintén lelőhetik anya- 
nvelvükőn, ha a vizgáló bizottságnak van oly tagja, 
a ki a vizsgát a jelöli!cl annak anyanyelvűn képes 
megtartani: oly pályázók azonban, kik magyar 
tannyelvű iskolában végeztek tanulmányaikat’, a 
katonai nlreáliskolak Il ik. Ill-ik és IV-ik évfolya
mára nézve megszabott felvételi vizsgát minden 
köiülmények közöli magyar nyelven lehelik le; 
de ezen pályázóknak is annyim birniok kell a 
német nyelvet, hogy az. elöada-oka! ha-/.ónnal 
halig • lni képesek legyenek.

A katonai főreali-kolaba az akadémiákba 
való felvételre ki .ölt pályázok a vizsgál német 
nyelv.m köt. lesek letenni, és ezen n \ e i w l  annyira 
ke|| óirniok, hogy a tanu1111;inv• . I n  való ,ö- 
meneie! .k . tekint. Ihen bizlo-i'va legyen.

A katonai reáliskolák niaga-ahh űvlo!\am ói a 
és a katonai akadémiák I. evlolvamara pályá
zóknak felvételi vizsgája általában kiterjed'az 
előbbi évfolyamok tantárgyaira oly mértékben, a 
minőben azok az. illető évfolyamban clöadattak.

A fiumei Ividtíwerészeli akadémia I. -év- ; 
folyamára kijelölt ifjak felvételi vizsgája a kövei
ké.'• tantárgyakat öleli fel: a) német nyelv,*) b) ; 
mennyiségtan, c) történelem és földrajz, d) termő- : 
szettudományok. Ezen tantárgyakból oly terjedő- 
lemben leendő a fölvételi vizsga, a melyben azok i 
a középiskola négy alsó osztályában előadatnak.

A Il-ik évfolyamba való belépéshez szük
séges felvételi vizsga mindazokra a tantárgyakra 
kiterjed, melyek a tengerészeti akadémia 1-ső év
folyamában előadatnak: a nyelvek közül azonban

*) Azoknak, a kik magyar (vagy horvát stb)t tan- ny.lvu iskolát látogattak, legalább annyira kell birniok a : 
német nyelvet, hogy az előadásokat (az oktatást) 
hallgatni képesek legyenek.

csupán a német nyelv és vagy a franczia vagy 
az angol nyelv kötelezők.

A katonai ügyességek és katonai gyakorlatok 
nem tárgyai a fölvételi vizsgáknak.

A felvételi vizsgák az iskolai év kezdőiéi 
megelőző napokban tartatnak, s azoknak határ
idejéről és helyéről az érdekelt felek tudósit látni 
fognak.

Ezen felvételi vizsgák nyilvánosak.
A felvételi vizsgák helyére való utazás költ

ségeit, pályázók hozzátartozói kötelesek viselni.
A katonai reáliskolák tanterve lényegileg 

megfelel a nyilvános reáliskolák hasonló osztá
lyaiban érvényben levő tanrendszernekt ennél
fogva a polgári reáliskolákból a katonai nevelésbe 
átlépő ifjaknak a felvételi vizsga letevése különös 
nehézséget nem fog okozni.

Ellenben figyelmeztetnek a gymnasiumokból 
a kát onai nevelő- és képzőinlézetekbe átlépni 
óhajló iljak, hogy a katonai reáliskolák 4-ik osz
tályába és a katonai főreáliskolába pályázók a 
természettanból, a katonai akadémiákba pályázók 
pedig az ábrázoló mértanból is kötelesek felvételi 
vizsgál tenni, s hogy ennélfogva az emlifett tan
tárgyakból magán oktatás utján kell a szükséges 
ismereteket megszerezniük.

Tekintet tel a polgári reáliskolák és a gym- 
nasiumok tantervei között fennálló külömbségro, 
s hogy a gymnasiumokból a katonai nevelésbe 
átlépő ifjaknak a felvételi vizsga letevése meg
könnyítessék, a szabadkézi rajzból, a mértani 
rajzból és a tereprajzból felvételi vizsga nem 
kívántatik a jelöltektől; kívánatos azonban a 
további haladás megkönnyítése szempontjából, 
hogy a katonai intézetek magasabb évfolyamaiba 
belépni óhajtó jelöltek ezen tantárgyakból is eleve 
megszerezzék maguknak az alapismereteket.

A nyelvek közül a katonai reáliskolákban, 
a bécsi és bécsújhelyi akadémiákban, a német 
nyelven kívül még a franczia nyelv, és a magyar 
honosságú pályázók részére a magyar nyelv is a 
kötelező tantárgyak közé tartozik. Ámbár az utóbb 
említett nyelvekből felvételi vizsga nem kívántatik 
a jelöltek saját érdekében mégis kívánatos, hogy 
abban az esetben, ha a katonai nevelő-intézetek 
magasabb évfolyamába kivannak felvétetni, az em
lített nyelvek ismeretéi sajátítsák el.
5. A bécsi katonai  mű s z a k i  akadémiába 

va ló f e l vé t e l .
A bécsi katonai műszaki akadémia, melynek 

rendeltetése, hogy a hadsereg műszaki csapatai 
számára neveljen tiszteket, e czélra kél különböző 
t. j. tüzérségi és hadmérnöki osztályból áll.

Azok tehát, akik ebbe az akadémiába leendő 
felvételért folyamodnak, kérvényükben világosan 
kijelenteni tartoznak, vájjon a hadmérnökkari vagy 
a tüzérségi osztályba kivánnak-o belépni.

A bécsi kálóná műszaki akadémiába beren
delt valamennyi jelöltnek a fentebb jelzetI osztá
lyokba való beosztása a/, akadémiai-parancsnokság 
hatáskörébe tartozik. Ezen beosztás a felvételi 
vizsgák megtartása után, az állomány és pályázati 
viszonyokhoz képest történik, a mely alkalommal 
a folyamodványokban kifejezeti kérelem lehetőleg 
lekiutelbe fog vételin.
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osztályzatot nverjei
A kai nai a : aiiskola IV-ik évfolyamában 

csakis „elégséges4 osztályzatot nyeri növendékek 
a hadapród iskolába lélelnek át ; azon növendé
kek pedig, akik egészben véve , elégtelen" osztály
zatot nyertek, hozzátartozóiknak visszaadatnak.

A bécsújhelyi katonai akadémia harmadik 
oszla.yal jó előmenetellel bevégzott növendékek 
a gyalogsági (vadász-) és lovassági — a bécsi 
kaUm u műszaki akadémia harmadik évfolyamát 
jól végzett növendékek pebig a tüzérségi, illetőleg 
u t u - z c> a p a tokhoz, esetleg a vasúti és a távirdai 
ezredhez hadnagyi minőségien boroztatnak he.

A fiúm. i hadtengerészeti akadémia negyedik 
évfolyamat sikeresen végzett növendékek az inté- 
zetm.l mint másodosztályú tengerész-hadapiók 
lépnek ki. 1

Kell Budapesten, 1899. évi február hó.
A m. kir. honvédelmi minisztertől.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1899. mórczius 15-től — 21-ig. 

Halálozás.

Az elhunyt neve.

1 Valenlik Antal
2 Hrncsjar János
3 Zimmermann Ilona
4 Magyar Jusztina
5 özv. FiedlerFerencznó 
G öw.FIoschek Istvánná
7 Benyovics Jozefa
8 Groímusz Emília
9 Filusz Péter 

I01 Glesi V.

6 A h a lá l oka

! 8 é. jagyhárlyalob 
74 é.ivizibologsóg 
, 1 ó.i koraszülött 
4 é. jvörheny 

82 é.iaggkór 
G4 é. szélhüdés 
7 ó. igúmőkór 
3 é. tüdövész 

40 é.jtiidögümfikór 
— jhalvaszülott

Születés.

1 A szülők neve. I I  
< 2

Lakóhely.

1 Makovinszky Alajos 
Furmanek Anna leány Rovna

2 Zimmermann Pál

3
Kozelka Ilona 
Lupták János

leány Selmeczbánya
Lupták Mária leány

4 Hugyecz József 
Jaloviár Zsuzsa leány

5 Gajdos Vándor
Ivanics Katalin fiú

G Polónyi Sámuel 
Valach Katalin leány

7 Buzik Ignácz
Mikuska Anna fiú

8 Richter András 
Főj tik Jozefin leány

9 Lupták Imre 
Rüblich Mária leány

10 Dirnbacli József

11
Matejovics Antónia 
Antosik Pál

fiú Hodrusbánya

Majovszky Anna leány Bélabánya
12 Schwarcz Mihály

Habi Emília fiú
13 Glezl János 

Oszvald Anna fiú Steffultó
,4 Chovanecz András 

Rajcsők Katalin leány Banka

Üzleti hetiszemle.
Az időjárás a lefoly héten is állandó s 

és derült volt, csak éjjolenkint fagyott. A behozatal 
minden áruban nagy volt, úgy hogy a múlt 
szombati hetivásárnak csak ősszel a termés után 
közvetlenül lehetett párját látni. Az eredménynyel 
úgy az eladók, mint a vevők meg lehettek elégedve, 
mert daczára a szokotnál nagyobb behozatalnak, 
elfogyott minden A szarvas- és szurómarha vásár 
is igen jól volt ellátva, itt is elfogyott minden. 
Csak a kereskedésekben nem javult az üzlet, 
mindenütt nagy csend uralkodott, sem a rőfösáru 
smn a fűszeráru kereskedőknek nincs okuk az 
ir/lolinenelcllol megelégedni, hiába nincsen pénz! ha 
a/ci i ,i gabonanomóek mégis föl vásároltattak er 
a/, oka, mert n kisgazdáink vetésre vásároltak í
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