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SZUNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA,
ELŐFIZETÉSI ÁR A K :

Felelős szerkesztő:

Egy évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.

K U T I I S TVÁN.

HIRDETÉSI D IJA K :

Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.

Kiadó és laptulajdonos:

Egyes szám ára 20 fillér.

J O E R G E S ÁGOS T .

Megjelen
A ja n u á r — m árcziusi évnegyed végén tisz
telettel kérjük azokat az előfizetőinket, kiknek
előfizetése e hó végével lejár, szíveskedjenek
előfizetéseiket mielőbb megújítani, hogy a lap
küldése akadályokba ne ütközzék. Vidéki elő
fizetőink kényelm ére m a i számunkhoz postai
befizetési lapot mellékeltünk, melylyel az elő
fizetési összeg minden költség nélkül küldhető el.
Tisztelettel

A kiadó.

Nagypéntek — Husvét.
Meghalunk — föltámadunk.
Megsemmisülünk — örökké élünk.
Örök problémája a nyugtalan, a kétel
kedő, a kutató gyarló emberi észnek — örök,
biztos igazsága a hivő, a bizó, a vallásos
érzelemnek.
Meghalunk, de föltámadunk, mert ő balt
meg érettünk, az Istenember, akinek halála
és föltámadása az emberiség legszebb, legigazabb története.
Az égi Ember történetének legmagasztosabb emlékét ünnepeljük nagypénteken és
husvét napján.
Nagypéntek a halál; — husvét a föltámadás. Nagypéntek a gonosz rövid győ
zelme a jón ; husvét az igazság örök diadala

A „SEL1ECZB1NYAI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
0 rnors, óh halál,
Mély gyászba borult az Egyház. Fekete
posztóval vonja be templomának falait s leborulva
csókolja a Megfeszített véres sebeit. A szent síron
busán ragyog a sok mécses: mint bánatos arezon
az erőltetett mosoly. Olyan szomorú, szomorú
minden. Oh Egyh áz, hogy illik hozzád c szomorú
mély gyász! Te megtépett szív, le vergődő lélek
mily vigasztaló e sötét néma gyász!
Csoszogva, kopogva járnak az emberek a
templom érdes kövezetén, melyet sárgára festett
a búcsúzó napsugár. Még csak néhány Nikodétnus
jön az est homályban elvesző pillérek mögül s
szinte lopva térdel a szent sir elé. Oh erős, nagyon
erős a halál gondolata.
Krisztus halála erős és vigasztaló.
ü mors, óh halál sóhaji, zokog e napokban
sok lélek, mintha erezné csontos kezét, borzasztó
kinjait.
0 mors, óh halál!

minden

N y iltté r dija soro n k én t 20 fii. B élyogdij m inden h ird eté sé rt 6 0 fii.

csütörtökön.

a gonoszon. Hnsvét a diadal ünnepe, melyen
megszűnik a lenni vagy nem lenni lelket
tépő gondolatának bizonytalan kérdése s j
bizonyossággá lesz, örömteljes, boldogító :
bizonyossággá a — feltámadunk, melyet a
harangok zengő hangon visznek szét hegyen,
völgyön.
Nincsen elmúlás a halálban, a halál
nem örök, csak átmenet a jelenből a szebb
jövőbe; amit elvesztettünk, azt megtaláljuk,
amiben nem volt részünk, azt élvezni fog
juk, amiért a fájdalom könynyeit ontottuk,
azért kárpótlást, vigasztalást kapunk.
Az Istenember magasztos tragédiájának,
halálának és föltámadásának ez évről-évre
való megünneplése; a nagypéntek és hus
vét ünnepének megülése olyan szükséges a
mai világban, amikor az Istenembernek a
régi, romlott világot átalakító hatalmas tanai
mindinkább feledésbe mennek; amikor a
szeretet helyét az irigység és önzés; a biza
lom helyét a bizalmatlankodás és gyanakodás; az igazmondás helyét az álnokság
és alattomos érzések bitorolják minden vona
lán a társadalmi és különösen a közéletnek.
Az igazság győzelmének ünneplése
Olyan buzdító, erősítő, biztató a közélet
embereire, kik a hétköznapok hosszú során
annyiszor vannak kitéve az igazságtalan, a

kedvet ölő, az önérzetet sértő igazságta
lanságnak.
Mert hiába teljesítjük a polgári, a hiva
tali kötelességet tisztán, öntudatosan, lelki
ismeretesen, időről-időre fel-feltünik a köz
élet piaczán az alattomos vád, a közérdek
csillogó, tetszetős palástjába burkolózva; a
gyanúsítás, amely óvatos, a dadonai jós igy
és úgy értelmezhető mondásaira emlékeztető
alakban lát napvilágot ; az alattomos rágal
mazás, a rejtett támadás, amely nem válo
gatja a fegyvert, de szorgosan ügyel arra,
hogy a megtámadott olyan legyen, aki nem
tud védekezni.
És megjárják a közélet becsületes mun
kásai a Golgothát és nincs egyéb ami megvédné őket az alattomos gyanúsítástól, mint
a tiszta öntudat; és viselik a sanda gyanú
keresztjét és bíznak és remélnek, mert a
nagypéntek után a husvét, a halál után a
feltámadás, a hamis rövid győzelme után az
igazság örök diadala következik.
A sziklasir elé hiába tettek mázsás kő
sziklát, a világosság kitör a sírból, a kő
elmozdul a sírbolt fölött és kikel belőle a
Megváltó, az igazság.
Ünnepelünk husvét szent ünnepe, ünne
peljük erősítő, buzdító szent emlékedet!

Kimegyek a Kálváriára. Kialudt vulkánra
épült. Olyan c gyünyörü hegy, mint egy földből
nőtt gondolat. A szív, melyen indulatok tomboltak,
melyet szenvedélyek perzsellek, vágyak epesztettek,
! elégett, megtörött, meghalt. 0 mors, óh sötét
; szomorú halál. Olyan mint egy kialudt vulkán:
csak fekete láva, kétségbeejtő komor gondolatok
hirdetik, hogy itt élet volt valaha. De midőn a
búcsúzó napsugár megtörik a kápolnák fehér falán
s reszketve ragyog tornyaik aranyos keresztjén,
a lágy esti szellő azt susogja, hogy itt élet van
megint. Es ez esti szél lehűti azt a bánatos
künyűt, melyet a szerető lélek sirt, mely a szív
tartott reményein emelkedett Kálvária tövén fakadt
s mely oly ékesen ragyog a kereszt fényében.
O mors, óh halál.
Krisztus halála erős s vigasztaló.
Letűnt a nap. Az égen csak egy-két csillag
fény ragyog. Sűrű, komor gyászt öltött magára.
A felhők, mint lomha tömegek egymásmellé sora
koznak s lassan himbálózva lebegnek az űrben.
Mintha a seregek Urának minden csapata ott
állana s lesné parancsszavát. Csend van, enyhét
adó néma csend. A föld s az ég figyel, hallgatódzik.
Én is figyelek, hallgatózom. Hallgatom szivem

lüktetését, lelkem panaszát, önvádjait. És a magány
e néma dalán zsongásnak indul sok titkos erő.
A képzelet sebes röptű szárnyon messze-messze
száll, messze: a jezuzsálemi Gelgothára. Látom:
merőn áll, felhőkbe vész, rajta nyüzsgő ember
áradat, tetejébe idomtalan kereszt s rajta a mi
Urunk, a haldokló Jézus.
Beteljesedett!
S lehajtván fejét, kiadá lelkét.
Kialudt a szemvilága, megmerevedett az áldó
kéz, bezáródott az imádkozó, bocsánatot hirdető
s bocsánatért esdeklő ajak.
0 mors, óh halál!
A lármás, üvöltő tömeg elnémul s futásnak
ered. Csak egy kis csőport áll a kereszt körül 9
olvasva a véres homlokról letükröző fájdalmat,
enyhiti saját bánatát.
Visszaidézem e szomorú képet a borongó
alkonyban s enyhülést keresek benne.
Múlik, tűnik minden: mint a szin, mint az
illat, mint a futó felhő. Nagy idők, nagy emberek,
nagy események elmerültek a múlt óczeánjában.
Talán néhány hullámcsapúst, néhány fodros hab
karikát hagytak maguk után, de elmerültek, eltűn
tek. A hullám nckirohan a partnak, a part vissza-
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ösvény gondozását és jelzését Platzer Ferencz
nyug. bányagondnok vállalta magára, a miért
Osztályunk neki csak hálás köszönettel tartozhatik
Gyűjtésűnk a honvédszoborra. ^ ^ ^
Programúiba van véve a sekólyi tengerszem
Tisztelt Közgyűlés.
Múltkori gyűjtésünk................... 247 lil
kultiválása is.
A természet örök szépsége tette az embe
Hankó Pál Selmeczbánya • • ■
* ,Q *
A Szitnyai pavillont május 19-én rendeztük
reket természetimádokkú; a természet fönséges be még pedig, hogy kényelmesen lehessen megGeiger Márk
.
’
o ’ 50 !
erejének és mélységes titkainak kutatása adta az hálni, az ágyakat alaposan javíttattuk, az árakat
Geiger Márkné
.
• •
Gciger-gyermekek Selmeczbanya
.
•
ókor híres bölcseit; a természeti jelenségek meg- szabályoztuk és gondoskodtunk arról, hogy a ki
c
a ___ .... »r>3 frl 23 kr.
érzékitése adta a világ legszebb mesekönyvéi, a { rándulók a megfelelő kényelemben részesüljenek.
görög-római mythologiál. És még ma is, a tér- | A bútorokat szept. 26-án hozattuk le, a midőn
eg yesü leti élet .
meszeli erük okos felhasználása viszi előbbre az a végelszámolás is megtörtént. Házi iparczikkek
ipart, kereskedést, teszi nagyokká és gazdagokká eladásából 28 frt 80 kr ágyak használatából 4 frt
A Szittnya-üsztaiy közgyűlése.
A Szittnya-Osztály f. hó 2*-én délután •' a népeket. A természettel való foglalkozás vele 50 kr. folyt be a pénztárba.
városház tanácstermében szépen látogatott köz- született az emberrel, abban 61 abban bal meg.
A vendégkönyvbe ez évben 836-an írták be
gyűlést tartott Szitnyai József elnöklete mellet.. Szépségeihez való vonzódása olyan örök törvény, nevüket, a mely szám 147-el nagyobb az előző
Fekete István titkári jelentése hú képét adta az melynek mindenki alá van vetve.
évinél. Legtöbben fővárosiak látogatták, köztük
A turistaság eszméje tehát nem uj, csak uj 406 nyaraló fiú; Selmeczbánya és vidéke csekély
Osztály múlt évi működésének és jelezte a tervbe
vett munkálatokat, a melyek mind a nagy közön nevet kapott, melynek égiszé alatt egyesületbe j szaporodást mutat, a külföldi látogató 18-al ke
ség érdekeit vannak hivatva szolgálni. A pénztári állottak azok, kiknek szive és lelke fogékonyabb j vesebb. A fönséges herczegi családból senki sem
jelentés szerint ismét kevés fölösleg mutatkozik, a szép iránt, kik az élvezet mellett czélul tűzték i volt fönn. Részletes statisztika a következő:
különben ezt és a költségvetést részletesen is ki a test harmonikus fejlődésének előmozdítását.
Volt fenn selmeczbányai 252, Selmeczbánya
fogjuk közölni, A gyűlés egyik fontos tárgya volt Egy másik czél továbbá még az is, hogy a ter környékéről 121, budapesti 295, hontmegyei 44,
a pártoló tagsági díjnak 50 krról 1 írtra való mészet ismeretlen szépségeit közelebb hozzák, illo- barsmogyei 16, zólyommegyei 13, Abaujmegyei
emelése. Ismeretes, hogy kritikát épen azok gyako i töleg megközelíthetővé tegyék azok számára, kik- 8, nógrádmegyei 7, pestmegyei 5, (baranya-, bács-,
rolnak és kívánalmakat azok támasztanak az ! ben csak szunnyad a szép és fönséges iránti borsod-, ung-, temos-, tolna- és veszprémmegyei)
Osztálylyal szemben, kik annak nem tagjai. Többen i érzék, a mely felébresztésre vár.
21, (bereg-, bihar-, gűrnőr-, komárom-, mar
Magyarországot az Isten pazar kézzel áldotta maros-, torontál-, turócz- és Somogymegyei) 16,
azért ucm álltak be a tagok sorába, mert az
Osztály a központba küld egy bizonyos összeget, j meg természeti remekekkel. Az eget verdeső csu- (csongrád-, hajdú-, pozsony-, sáros-, zala- és
ha azonban a központtól függetleníti magát, szí j csókról magunk alatt látjuk a méltóságos folyású zemplénmegyei) 6, erdélyi 23, bécsi 8, németvesen lesznek az Osztály tagjai. Mivel a köz | vizek közölt elterülő dús rónákat, találhatunk birodalmi 1, összesen 836.
ponttól nagyon fontos okok miatt elszakadni nem | szelíd völgyet, haragos sziklatőmeget, mosolygó
A lefolyt évben is voltak kisebb, csekélyebb
lehet, a jövedelmet pedig a fokozódó igények rétet, zordon jégormokat nem csekély számban. részvételű kirándulások, de tömegesebbel, még a
kielégítése végett valamiképen szaporítani kell, És ha valaki ilyenek láttára érzett szivében valamit, rendes szept. 8-ikit sem lehetett megtartani. Külö
a közgyűlés abban a reményben, hogy a volt a mit szóval kifejezni nem tudott, az tudja, mi a nösen meg kell említenem a trencséni közgyűlé
pártolótagok nem sajnálják az 50 kit., az érdek turistaság, mi annak a czélja, haszna, öröme.
sen való részvételünket, ahol osztályunkat hatan
lődő nem tagok pedig, mivel a pártolóktól be
A Szittnya Osztály működési körébe tartozó képviseltük. -Az a páratlan szívesség, vendégszere
folyt pénz egészen a helyi czélokra fordittalik, ! terület hazánk legregényesebb vidékei közé tar tet, a melyben részesültünk, a figyelem és kitünte
beállanak a pártolótagok közé, megszavazta az tozik, mely már sok tapasztalt és kiváló turista tés azért, hogy osztályunk a vidékiek közül a leg
emelést. Ha tekintetbe vesszük, hogy a sélautak, ajkaira a bámulat,; és a dicséret őszinte szavait jobban volt képviselve, e helyen is őszinte köszö
menedékházak, asztalok, padok, források mind a csalta. De viszonylag elég korán is felébresztene netre indit azok iránt, kik a közgyűlés előkészítői
közönség kényelmére és élvezetére készültek és ez a tájék maga iránt az érdeklődését azoknak, és a kirándulások intézői voltak.
gondoztatnak, nagyon csekély az az áldozat, a mit kik a Szittnyára, a hűvös fenyvesekbe, a páratlan
Osztályunk azon okból, hogy csak szerény
ezekkel szemben hozunk. Már eddig is 05 kilo ( fekvésű lávákhoz azért mentek, hogy ott szivük
anyagi eszközökkel dolgozhatik, erkölcsi és anyagi
méternyi utat tart fenn az Osztály és mennyi lelkűk gyönyörűséget találjon. Elég korán meg pártfogásért átír Bars- és Hontvármegyék közön
regényes helyet lehetne még hozzáférhetővé tenni, alakult egyesületünk, melynek működéséről immár
ségéhez; hogy meg lesz-e a siker, az — mivel az
ha a tagok száma szaporodnék, az érdeklődés
ez a lG-ik évi jelentés.
előbbi években tett hasonló kísérletünk figyelembe
őszinte volna, miáltal lassan-lassan megszűnnék
De mig más turista egyesületek, különösen nem vételeit — eredménynyel nem kecsegtet. A
az a megmagyarázhatatlan rombolás, mely fölös
városi hatóságot pedig Osztályunk a választmányi
leges költséget okoz és megbénítja a munkakedvet. ! a külföldiek évről-évrc rohamosan fejlődnek addig
gyűlésből kifolyólag fölkérte a külutezák idegen
Osztályunk
még
igen
szerény
körben
szerény
A közgyűlés köszönetét szavazott a tiszti
neveinek és a távolabbi fekvésű idegen hangzású
karnak, mely lelkesedésből, érdek nélkül, nagy j eszközökkel mozog, sőt sajnosán azt tapasztaljuk,
helynevek megmagyarositására, a turista ut mel
buzgósággal szolgálja az ügyet s a mely — látva hogy némi hanyatlást mutál. Csak az idén is tö
a fokozódó érdeklődést — mindig többet es rülni leszünk kénytelenek azon vidéki tagok neveit letti csemeték pótlására, szebb helyekről és pon
! kik tagsági dijaikat többszöri sürgetésre sem küldik tokról felvett fényképek kliséinek elkészíttetésére,
többet igyekszik tenni.
A gyűlés befejezése után a tagok jó része j be. Pedig mennyi tenni valója volna az Osztálynak, mi körülbelül 300 fiiba kerül. Bizunk tanácsunk
hány szép része vidékünknek vár még feltárásra. jóindulatába, amelyben osztályunkat eddig is ré
a Szöllöben gyűlt össze kedélyes vacsorára.
A meglevő kis erővel meglesz Osztályunk mindent szesítette. Ugyancsak a választmány határozta el,
löki s haragos színezéssel elnyeli a mélység. Volt — hogy legalább fenntartsa és fokről-fokra kényel hogy a közgyűlésnek a pártoló tagsági dijaknak
nincs. A fodros habkarikát elringatja, elaltatja a mesebben megközelíthetővé legye azokat a he- 50 krról 1 frtra való emelését indtványozza.
Mindezek különösen össze vannak nőve Osz
part sűppedékes fövénye.
! Iveket, a melyeket eddig gondozása alá vett. Az
Örömeinket elkapja a perez, mint a szél a i idén is javíttattunk asztalokat, állíttattunk pado- tályunk törekvésével, czéljával, létkérdésével.
a fakó levelet; boldogságunk tünékeny, rövid, mint ; kát, tisztittatunk forrásokat. A pénz hiánya miatt
Nem hagyhatjuk emlités nélkül azt az üdvös
hajnali álom; dédelgetett ábrándjaink szetfosz- maradt az idénre a Szf.-Háromság hegyen padok mozgalmat, mely a központból indult meg, azt
lanak. mini a füst, mint a felhő.
és asztalok felállítása, az Óvároson át vezető ut tudniillik, hogy a vidéki egyesületek az ö támo
0 mors, óh halál!
rendezése, a szklenói igyaiogut javítása. Nagyobb gatásával felolvasásokat rendezzenek vetített képek
Emlékeink világában látszik az évek lassú, költségbe került a Tirts forrás rendbehozatala, bemutatása ^mellett az egyesület és általában a
biztos rombolása. De a Golgotha véres áldozatát a menedékház falának helyreállítása, kényelmes turistaság ^iránti érdeklődés felkeltése czéljából.
nem törülte ki semmi. A tájék színe, fénye, buja asztalok és padok fölállítása. Sok pénzt nyel el a Osztályunk örömmel ragadta meg az alkalmat és
sága idővel elvész, elmosódik, de egy zord szikla Pusztelnik forrás évről-óvre való rendbehozatala egy szükebb bizottságra bízta ennek végrehajtá
alak élesekörrajza lelkűnkben marad. Körülötte daczára annak, hogy a nagy közönség, melynek sát. A bizottság elnöke érintkezésbe lépvén a köz
vad haraggal zug a vész, örvények tátongnak, hul közönyével söl megmagyarázhatatlan rongálásával ponttal, onnan hamarosan megkaptuk Tátrának
lámok tornyosulnak, de ő áll rendületlenül. És e még mindig küzdenünk kell, használja legjobban és; vidékének képeit, amelyeket Pctrik Lajos, a
kopasz sziklán ott van a kereszt, mely mindent kitűnő és útba ,eső vize' miatt., A.runbolási düh budapesti osztály ügyvivő alelnöke nagy szíves
gyógyít, mindent életre kell, engesztelő, meleg nek az Osztály egy ideig csak helyreállítással séggel bocsátott rendelkezésünkre. Az előadás
sugárival.
felelhet.
megtartására pedig a bizottság felkérésére dr.
A Golgotha emlékét az emberiségből nem
Különös . gondunkat .kell, hogy ez idén a Schwartz Olló, akadémiai igazgató, föbányatanátörli ki semmi, meri Krisztus halála erős s vi Rovnára vezető és a körűié' fekvő utak képez csos ur, ki vetítő gépéi adta és a termet engedte
gasztaló.
zék azért is, mert az idén nyílik meg a nyaraló át, továbbá Vitális István és Zalányi János, ág. ev.
Erős ellenségeinek, vigasztaló híveinek.
vendéglő, mely kényelmesen a turista utakon lyceumi tanár urak voltak szívesek vállalkozni.
Luvois. közelíthető meg. A Platzer — illetőleg az Em
n Az előadások í. hó (márczius) 18- és 19-én dél-

A honvédszobor.

Jelentés

a Magyar Turista Egyesület Szittnya Osztályá
nak 1898 ik évi működéséről.
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után 5 órakor tartattak meg az akadémiai Bclházy-féle teremben nagy érdeklődés és általános
tuszés mellett; az első napon 20 kr, a második
napon 10 kr volt a belépti dij, amiből a költsé
get levonva, összesen 25 frt 93 kr folyt be a pénz
tárba. A kiválóan sikerült előadások arra ösztö
nöznek, hogy jövőre ezeket élvezetes és tanulsá
gos voltuknál fogva meghonosítsuk, amennyiben
a kitűzött czélnak — hogy t. i. az érdeklődést
felkeltsék — kitünően megfelelnek, de egyúttal
arra is indítanak, hogy hálás köszönetét mond
jon az Osztály azon férfiaknak, kik az előadások
megtartását lehetővé tették, névszerinti Putrik
Lajos, dr. Schwartz Ottó, Vitális István és Zalányi
János uraknak.
Tekintve a tavasz beálltát, az előadások foly
tatását az osztály a jövő évre halasztja, amikor
is azok sorozatát a tél beálltával kezdi meg.
Befejezésül mindnyájunk jó óhaját tolmá
csoljuk ügybuzgó alelnökiünknek, akinek a múlt
nyáron beállott betegségét Osztályunk is meg
érezte s kinek személye iránt az egész Magyar
Turista Egyesület oly élénken érdeklődőit, mert
benne Osztályunk lelkét látta és látja. Adjon neki
az ég viruló jó egészséget, hogy Osztályunk érde
kében még sokáig olyan lankadatlan szorgalom
mal és kitartással működjék, amilyent csak benne
látunk és amely buzgóság mindnyájunknak köve
tendő például szolgál.
Adja az ég, hogy vele együtt Osztályunk meg
újult erővel munkálkodjék városunk és édes ha
zánk javára.
Kelt Selmeczbányán, 1899. évi márczius hó
24-én.
Fekete István s. k.
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HÍRADÓ

| eddigi tisztikart és választmányt, miután eloszoltak
' 11 t!,gok s a szűk helyiségekben füstbe burkolva
nagy igyekezettel mulatni akartak.
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ság megvizsgálta s megengedte, hogy azt a köz
forgalomnak átadják. Á vonal mütanrendőri be
járása és a vasút ünnepélyes megnyitása jövő
hó 5-én lesz s 6-án már a nagyközönség szá
mára is szabad lesz a közlekedés. Az ünnepélyes
megnyitásra "városunkból is többeket meghívott
H Í R E K.
intézőség. Mi őszintén örvendünk a jó szom
Előfizetőinknek és olvasóinknak az
szédnak Korponának, a czivilizációval történő
boldog húsvéti ünnepeket kívánunk. eljegyzési ünnepélyen és sóhajtva kérdezzük, hogy
— A miniszterelnök köszöneté. Sz é l i vájjon mikor, vagy egyáltalában megérjük-e mi
K á 1m á n miniszterelnököt és H e g e d ű s S á n- is, hogy Selmeczbánya is hasonló ünnepet ünne
peljen ?
i d o r kereskedelemügyi minisztert a törvényható
— Köszönetnyilvánítás. A selmeczbányai
sági bizottság c havi közgyűléséből üdvözölte. A
kir. k.-.th nngvgymnHum segélyző egyesülete
j miniszterelnök az üdvözlésre a napokban válaszolt.
i A szívélyes és meleghangú üdvözlő irat igy hang nevében Páni k Ödön gymnasiumi igazgató, egye
zik: „Ő csász. és apostoli kir. Felségének leg- sületi elnök hálás köszönetét mond a selmeczi
| kegyelmesebb és kitüntető bizalma reám ruházván népbank részvénytársaságnak az egyesület részére
a kormány vezetését, o nehéz feladatom küsző- juttatott 20 frt kegyes adományért.
— A difteritisz áldozata. Végkép csak nem
; bén őszinte örömmel vettem a törvényhatóság t.
! közönségének szives hangú üdvözletét, mert biz- szűnt még meg a járványos betegség s egy-egy
áldozatot meg mindig követel magának. E hó
j tositékát látom benne annak, hogy kizárólag az 27-én Floch Béla városi kiadó fiatal, 22 éves
| ország javára irányzott intentióimban s tevékeny- neje halt meg roncsoló toroklobban. Temetése
! ségemben a t. közönség támogatására számíthatok, j tegnap volt nagy részvét mellett.
| Ennek reményében újból köszönöm a figyelmes j
- - Ev. nőeg:ylet közgyűlése. Husvét hétfőn
! megemlékezést és szives üdvözletét. — Budapest, ; d. u. 3 órakor tartja az ev. nőegylet a lyczeum
termében beszámoló közgyűlését, a melyre a tagok
1899. évi márczius hó 20-án. — S z é l i s. k.“
— Virághullás. Szomorú, szomorú hirt ez utón is tisztelettel meghivatnak.
— A rovnai nyaraló. A nyaralókat építő
kaptunk Ipoly-Nyékről, ami uj polgártársunk,
Horváth Béla főispán lakóhelyéről. Szomorú a hir részvénytársáság nyaralója még készen sincsen
nagyon mert gyászát jelenti annak, akit mind s már bérbe van adva. Hétfőn volt az árverés
nyájan, kivétel nélkül igaz szeretettel szeretünk. és Rosenfeld József és Weisz Adolf selmeczbányai
Horváth Bandikát a főispán kis családjának sze lakosok vették ki a szép jövőjű nyaraló-épületet
retett kis sarját, e hó 23-án élete kora tavaszán, évi 650 frt bérért hat évre. Mint értesülünk jó
5 éves korában hirtelen elragadta a halál hideg ivó és használati vizet is kaptak a nyaraló hely
keze vagy tán magához vitte el angyalnak az közvetlen közelében s igy örömmel látjuk, hogy
titk á r.
ember sorsát intéző véghetetlen hatalmú Isten. az annyi kételylyel fogadott nyaraló-ügy a leg
Akár hogy van, a kis fiú nincs többé, s ez a tudat jobb utón van, hogy megczáfolja a sikerben
A selmeczbányai kaszinó közgyűlése,
fájdalmas, bánatos a szerető szülőkre. Fájdalmu kételkedőket, kik valószínűleg maguk is örvendeni
fognak, hogy csalatkoztak, mert hiszen a városA selmeczbányai kaszinó folyó évi márczius kat. bánatukat szüntesse meg az, aki egyedül
! nak is nem kis érdeke az, hogy a telep fejlődjék
hó 25-én délután tartotta meg évi közgyűlését képes arra, az örökkévaló; és enyhítse az, hogy
| és viruljon.
Farbaky István clnüklése s a tagok nagy érdek sokan-sokan részt vesznek bánatukban.
— 105 esztendő. Ezt a szép időt őzv,
— Nagyhéti és húsvéti ünnepek a temp
lődése mellett. Az elnök bejelentéseit, mely szerint
! Gotala Fülöpné szül: Viczian Anna élte meg, aki
a tagok száma a múlt évben öttel csökkent, hogy lomokban. Márczius 30-án z ö Id c sü t ö rt ö k ö n i múlt héten halt el Bankán. Az agg asszony még
a Szent-Katalin templomban reggel 8 órakor, a
az előirányzott költségvetés 2308 frt 18 kr. bevétellel plébánia templomban 9 órakor ünnepélyes isteni | a legutóbbi időkben is elég jó erőben volt, s
és 2171 frt 57 krral 136 frt 61 kr. fölösleget tisztelet; délután 4 órakor Jeremiás siralmai. — most sem a végkimerülés, de az influenza, ez az
mutat, tudomásul vette a közgyűlés megadta a Márczius 31 -én. n a g y p é n t e k e n a Szt.-Katalin újkornak legújabb divatos betegsége vitte el. Az
: agg asszony még a múlt évszázadban született, a
pénztárnoknak és választmánynak a fölmenlést. templomban yt 8 órakor, a plébánia templomban j 19. évszázat egészen végig élte s ha még jövő év
V
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órakor
isteni
tisztelet.
Ott
lót,
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magyar
Elfogadta ezután az 1899. évi költségvetést, mely
szentbeszéd. Ugyanaznap d. e. 10 órától német elejét megérhette volna, három évszázadban élt
nek során elhatározta, hogy a kaszinó összes nyelvű isteni tisztelet az ág. h. evang. temlomban ! volna. Az elhunyt igy is a legöregebb volt várohelyiségei Auer-lámpákkal rendeztessenek be, a és communió. — Április 1-én, n a g y s z o m  j sunkban, ahol úgy tudjuk senki sincsen a 100
lapokra nézve elfogadta a választmány javaslatát, b a t o n a Szent-Katalin templomban d. e. 7, a ! éves koros túl.
— A steffultói vérengzés. — Mull héten
mely szerint összesen 30 lapot és folyóiratot járat plébánia templomban 8 órakor a keresztkut vizé | '
a kaszinó. Hosszas vita indult meg ezután a nek szentelése, utána ünnepélyes szentmise ; d. u. adtunk hirt a SteíTultó-külutczában történt véres
á feltámadás megünnepelése a kálvárián 4, a
kaszinó uj helyiségének tárgyában. Szóba került Boldogasszony templomban 5, a Szent-Katalin gyilkossági kísérletről, most már gyilkosságnak
a Sembery-ház megvétele egy alakulandó rész templomban V2 8, a plébánia templomban */2 9 mondhatjuk azt, mert a Czenczrik Alajos egyik
vénytársaság által, melybe a kaszinó 100 részvény órakor. — Április 2-án, v a s á r n a p a Szent- áldozata Priekop József e hó 26-án nagy kínok
; közt meghalt. A gyilkos, aki áldozatainak lcszurjegyzésével lépne be úgy, hogy idővel mind magához Katalin templomban d. e. 8, a plébánia templom
ban 9 órakor fő isteni tisztelet, ott lót. itt magyar ; kálása ütán önmagán is sebet ejtett, amint érteválthassa a részvényeket.
nyelvű szentbeszéd. Az ág. h. evang. templomban ! sült áldozata és szomszédja haláláról, meg akart
Többen szólaltak fel pro és conlra, de abban d. o. 10 órától magyar nyelvű isteni tisztelet. —
! menekülni a földi igazságszolgáltatás elől s fel
mindnyájan egyetértettek, hogy a mostani helyi Április 3-án, h é t f ő n a Szent-Katalin templom
akarta akasztani magát, idején észrevették azonban
ség nem felel meg a czélnak. A vita során ban d. e. 8, a plébánia templomban 9 órakor
í s megakadályozták. A rendőrség, minthogy sebe
Sztancsay Miklós tag kilátásba helyezte, hogy pár fő tsteni tisztelet, ott tót, itt német nyelyü szentbeszéd. Az ág. h. evang. templomban d. c. 10 egy két alatt majdnem teljesen begyógyult, még
hó alatt megállapodásra fog jutni egy budapesti órától német nyelvű isteni tisztelet.
aznap letartóztatta és hétfőn átkisértelle a kir.
vállalkozóval, ki egy nagyszabású vigadó palotát
— Fehér nagyhét. A kalendáriumban már járásbíróság fogházába. — A másik két sebesült
szándékozik ilt építeni, melyben a kaszinó is napok óta tavasz van, de rosszul járna az, aki a
az életveszélyen lul van.
megfelelő helyiségeket kap évi 600 frt bérért. A naptár szerint öltözködne, mert egy hete már,
— Fontos közlemény. Nehezen emészthető
közgyűlés őrömmel vette tudásul a bejelentést zivataros, hideg téli időben van részünk. Szom ételek csak mértékletes élvezete is gyakran kü
s a 600 frt bért előre is kilátásba helyezi s meg baton, vasárnap, sűrű hó esett s vastag, fehér lönféle gyomorbajokat von maga után, melyek
bízta a választmányt, hogy az illető vállalkozóval takaró borította el a földet s mintha csak deczem- — ha figyelembe nem vétetnek — könnyen
annak idején tárgyaljon; az esetre, ha a kaszinó berben volnánk, a hó meg is maradt, sőt hétfőn nehéz betegségekké fajulnak. Oly bajok elhárítá
sára a Dr. Rosa gyomorérti balzsamának kitűnő
nak oly módon való elhelyezése nem sikerülne, virradóra még megvastagodott a takaró s ha igy hatása bebizonyult és tanácsos hogy ezen készít
kimondja, hogy 100 részvényt jegyez az alakulóban tart, szép fehér husvétot érünk meg s a tavasz mény egy háztartásban se hiányozzék. Valódi kap
levő részvény társaságnál, hogy igy oldja meg a illatos virágai helyett jégvirágokban fogunk gyö ható az itteni gyógyszertárokban és Frágner, B.
kaszinó elhelyezésének kérdését. Ezek után indít nyörködni s a tavaszi séták helyett jól fölbundázva, főraktárában, Prága 203—III. Lásd a hirdetményt.
— Rendőri hírek. L o p á s . Páska János
vány oztatol t, hogy a kaszinó helyiségei addig is, cscngős-bongós szánokon élvezzük meg a húsvéti
a mig eldől a helyiség-választás ügye, a mi el ünnepnapokat s a húsvéti locsolúdást a közegész napszámos e hó 25-én arra használta fel az ünne
tarthat még éveken át — festessék ki, ez indít ségügy érdekében el kell halasztanunk jobb időkre. pet, hogy látogatóba ment ismerőseihez. Vizitjei
ványt azonban nem fogadta el a közgyűlés; az Hát ilyen felfordulást csinál ez a felfordult időjárás. során ljutott Bálik steffultói majoroshoz is, a
a hol mivel nem kínálták meg szivarral, maga ke
elnöknek és választmánynak Jákó Gyula indít
— A kopponai vasút megnyitása. Az
ványára jegyzőkönyvi köszönetét mondott. Egy Ipolyság—korponai szélesvágányu vasút egészen resett magának a gazdának szegen függő kabáthangúlag megválasztotta ezután a közgyűlés az elkészült. Az uj vonalat a szakértőkből álló bizott- i jában. Ott azonban nem szivart kapott, de egy

1899. máiczius 30.

B E L M E C Z B A N Y A I H Í R A D Ó -------

Bérbeadó

kendőben 12 frt 70 krt s azt szivar helyett nem
szívta el, de zsebre vágta s megköszönvén a sziuvendéglátást tovább állott. Kinka J.-z-vth, z téri folyó évi május hó i-töl az Erzsébet-utczában
be azután, ott ‘ ig dáridót csapott a ' e.ki-ntcU | IV. 59. számú az ág', evang. egyház tulajdonát
kis summából. Ki sem nludlialla az eben mámo- képező házban e g y négy szoba, k o n y h a ,
iái a szurkos kezű Vendég, a i'ci,
kezet |
k a m r a és pin czéb ő l álló
U-U rá s most a bin ág búrtűnében elmélkedik i
vízik lésem k bal kimenetele fölött.
melyhez 1 >/, hold kert tartozik.
Tudakozódhatni folyó évi április hó elejéig
IRODALOM, ZENE.

első emeleti iakás,

újabban az én többizben kitüntetett

^ íi& é H f^ G L O B U S
lirűrdi«w»feí!fs/sv'CrfJmgi
tisztito-íimataM
'Hur achtn
Schu!z>

'Firma u.Globus,

ihamis utánzatait

!kísérlik üteg forgalomMailtUjj^ ffiT b a hozni é r t é k t e l e n
áruban és hasonló cso
magolásban.
A valódi és felülmulhatlan

FIZÉLY KÁROLY
— Kneipp Újság czim alatt havi folyóirat
indult meg Budapesten. Ezen lap az Országos az ág. liitv. evang. egyház gondnokánál, esetleg
BERNHARDT ADOLF"
Magvar Kneipp-Egyesület közlönye. Az igen tet
városi tanácsosnál.
szetős alakban kiállított mutatványszám felette
ér ekesen van összeállítva. Ismerteti a Kneippgyógymód mibenlétét. Tárgyalja a most nagyon
valamennyi dobozán az én teljességem és véd
elterjedt nátha és influenza gyógyítását. Érdekes
H IR D E T M É N Y .
jegyem látható:
czikk van benne Petrovics Lászlótól, amelyben A Szent-Háromság-téren fekvő Sembery-féle
leírja azt hogy miként lett ő Kneippistává. Égj
Glóbus a vörös keresztesikor
rovatban a lap az előfizetőknek a Kncipp-féle
gyógymódra vonatkozó minden kérdésben felvilá
Fr i t z S c h u l z jun„, Le i pz i g
gosításokkal szolgál, illetőleg tanácsokat ad az.
a tisztitó-kivonat feltalálója.
l
s
e
r
e
l
a
d
ó
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í®
egyes betegségekben követendő mikénti eljárásra.
mely
áll
a
földszinten:
5
bolthelyiségből,
1
Általában az egész lap tartalma igen tanulságos
A legolcsóbb és legjobb festőolaj és
és hasznos mindenkire, mert okos tanácsokat ad koresmahelyiség és 1 pinczéből. I-ső emeleten :
f a k o n s e p v á l ó s z e r
arra nézve, hogy miként éljen az ember, ha egész 4 szoba, 1 terem és éléskamra és konyhából.
a 20 év óta kipróbált
séges akar lenni. Szerkeszti dr. Szalkay Gyula II-ik emeleten : 5 szoba, éléskamra és konyhá
az ürsz. Magy. Kneipp-Egyeslilet elnöke. Előfize ból. Ill-ik emeleten: 9 szoba, 2 éléskamra
és 2 konyhából
tésiára negyedévre 1 frt. Megrendelhető a „Kneipp
Avenarius szabadalma.
Újság* Budapesten, X. kér. füzér-utcza 19. sz. a. — légszesz és vízvezetékkel. =
— „Szervusz babám galambom!* tréfás
Utánzatoktól óvakodni kell !
Eladási á ra 2 2 0 0 0 frt. évi jövedelem 1 9 0 0 f r t
magyar dal cs „Édes anyám ha megöl a bubánál"
_____________ {• CarMiieiimiyáráliaii
Bővebb
felvilágosítással
szolgál:
s „Csiri-Csári, 3 uj és ritka szép magyar nótá
Am stettenben (Alsó-Ausztria).
kat tartalmazó ének és zongorára irt hangjegy
kereskedő,
Iroda: Bécs, III/l. Hauptstrasse 84.
füzet jelent meg a sok szép nótájáról hires dal
mint SEMBERY IRÉN úrnő m eghatalmazottja.
szerző Szenlirmay Ellemértől, Klőkner Ede zenemű
kiadóhivatalában Budapesten. A „Szervusz babám
galambom* nótáról elég annyit megemlíteni, hogy
két beles megjelente óta egész Budapest e nótát
}
A legjobbnak bizonyult HÁZISZER, mely j
Minden gyuladás, seb és kelés gyógyi- \
dalolja s ezzel köszöntik jőitéb-n-mentében egy
i az emésztést szabályozza, rendes vérkerin- ■tása biztos sikerrel jár, a női mell gyuladá\ gést. eredményezi, a megromlott és hibás , sánál, tejrekedéses keményedésnél, a gyermek <
mást a találkozók. Ára a szép kiállítású füzeinek
[ véralkatrészt eltávolítja (ami az egészségi
1 fit. Ugyancsak Klőkner Ede budapesti zenemű
| főfeltétele), gyorsan és biztosan megszünteti j elválasztásánál, tályogok, vérkelések, pokol- (
kiadónál jeleni meg Ízléses kiállításban a buda
) a gyomorbajt, és p. étvágytalanságot, savanyút var és genyedéscknél, továbbá körömgenye-J
pesti Népszínház egyik legkedveltebb operetjének
| fölböfőgést. hányási ingert, gyomor- és hasbán- \ dés az úgynevezett körömméregnél a kézen )
a Varney-féle „Diák kisasszonyok*-uak népszerű
\ talmat, gyomorgOrcsöt, a gyomor túlterhelését j és lábujakon, keménycdóseknél, daganatoknál,)
kupié keringöje „A férfi mind ledér*. Ára 90 kr.
' étellel, nyálkásodást, vértolulást, hámorhoida- mirigydaganatoknál holttetem képződéseknél (
• kát, női bántalmakat, bélbajokat, a már 40 év S
Az ugyan e kiadónál megjelenő , Zenélő Magyaróv óta bevált
i óta jónak bizonyult
mzonyuit
r stb. 50 w
ország* zongora s hegedű zenemű folyóirat már
czius 15-ikén megjelent VI. füzete most is gazdag
és előkelő zenemű-tartalommal jelent meg. A
naponként jobban tért hódító s közkedvelt folyó
irat ezen füzete tartalmazza: I. „Szerelmes a nap
a holdba" népdalt. II. .Szenlirmay Ellemértől*,
egy csinos kupiét „No c ak az kellene még* pom
Ki az emésztése minden munkáját uj életre V gyógyulás fájdalom nélkül halad a kenőcs!
serkenti, egészséges és tiszta vért szerez, kü
hűsítő hatása alatt
pás tréfás versekkel V.I. Rosey György „Honey
lönben is biztos és messze földön hires, bevált
Moon" „Mézeshetek* indulójáról hamar híressé
Dobozban
25 és 35 krjával.
háziszer. 1 üveg 50 kr., kettős üveg 1 frt.
vált szerzőtől „Espaniti. „ czimü bájos szép spa
Pnshi n a Wi * r l r á f f á h h
_____________ i'
:i "JQ k rra l .1. ig á tli______________
nyol keringő!. Minder. tűzet hasonló gazdag és
változatos tartalommal jelenik meg a „Zenélő
Magyarország*-nak. Maidén fűzel 10-10 oldal
II liU llillU I lin Ulti SÖUK.U-fii V BU JRfjJ. --- A I*. 1
llW H/.rtO e
zenét ad így 60 zeneoldalt egy negyedévben I frt.
d ijat kap — Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak.
S b i k t á r iik K u il iii p e M e i i:
előfizetésért. Egyes füzetek 25 krért bérmentve
Török József, Egger A. Thalmayer ésSeitz, Kochmeister utódai
küldetnek. Előfizethetni a most folyó évnegyedre
gyógyszertárában,
a „Zenélő Magyarország, (Klőkner Ede) zenemű
F ő r a k tá r
o
F D A P W Ü D Apotíieko „Kum sThna r / .e n A d l e r ‘ i n I*r ag, »
kiadóhivatalában Budapcsl VI. Csengeri-u. 6-2. sz a
ÍA
a kéN/d tőnél
r lln u liD u
Kok dór Spornergunsv
mr . 2015.
i
•rgiiMse ?í
honnan megismerésre mutatvány számokat ingyen
és bérmentve küldenek.
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Első cs. és kir. osztrák-m agyar kizárólag szab.

om lokzat-festék-gyár
K ro n s te iu e i*

líá ro ly

Bécs, III., Hauptsrasse 120. sz. (saját házában)
A/, a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e .

Főherczegi és herczegi uradalm ak, cs. és kir. katonai intézőségek,
vasutak, ipari-, bánya- és gyári társulatok, építési vállalatok, építő
mesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója.
E homlokzat-festékek, melyek mőszben feloldhatók, száraz állapotban,
poralakban és 4 különböző mintában kilonkint 1G krtól felfelé szállíttatnak
és ami a festék szürliszlaságát illeti, azonos az olaj festékkel.
Mintakártya, úgyszintén használati utasítás kívánatra
mentve '
küldetik.

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost. özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.

.'~J" ingyen és bér-

1899. márczius 30.

S E L M E C Z B Á N Y A I

H Í R A D Ó
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HIVATALOS RÉSZ.
Szabályzat
a Seltnecz-Bélabánya sz. kir. városnál
alkalmazott dijnokok szolgálati és
anyagi helyzetének javításáról.
(Folytatás és vége.)
a)> b)» c), d) alatt felsoroll fegyelmi bün
tetésekről a tényállást és a büntetés minőségét
magában foglaló jegyzőkönyv veendő fel, a mely
alapján a büntetés a törzskönyvbe bevezetendő.
A kiszabott pénzbüntetés 4 koronától 20
koronáig terjedhet és az a dijnők napidijából
V4-ed részét meg nem haladható összegben
vonandó le.
A kiszabott birság a havi nyugták meg
felelő rovatában hozandó levonásba.
A bírságpénzek a fennálló rendeleteknek
megfelelően kezelendők.
A d) és c) eseteiben csakis a v. polgármester szabhatja ki a büntetést.
Az a dijnok, ki elöljáróival szemben az
engedelmességet megtagadja, a ki kötelességét
ismételt figyelmeztetés daczára hanyagul vagy
épen nem teljesíti, a hivatalos titkokat másokkal
közli, a közéletben állásával össze nem illő maga
viseletét tanúsít, ki felvétele alkalmával hamis
állítások, vagy tények elhallgatása állal a felvételt
eszközlő hivatalos (elsőbbséget ezélzatosan tévútra
vezette, a ki közvetlen főnőkével fennálló s a
9-ban felsorolt rokonsági viszonyát eltitkolta,
ki hivatalából engedély és elfogadható indok nélkül
ismételten elmaradt, ki bűntettet vagy nyereségvágyból eredő vétséget követ el, a szolgálatból
rögtön, minden felmondás vagy kárpótlás nélkül
elbocsátandó s arról irásbelileg értesítendő ; erről
felvett s a tényállást kimerítően magában foglaló
jegyzőkönyv a v. polgármesternek azonnal be
terjesztendő.
Ha a dijnok elbocsátása nem fegyelmi bün
tetésből, hanem a létszám apasztása czéljából,
vagy a dijnok hibáján kívül egyéb okból történik,
annak 14 napi felmondásra van igénye; az el
bocsátásról a dijnok azonnal értesítendő s erről
illetékes helyen jelentés teendő.
Ha kedvezményre jogosító értesítéssel ellátott
dijnok bocsátlatik el és az az elbocsátást sérelem
nek tartja, az elbocsátási értesítés vételétől szá
mítandó 3 nap alatt a fegyelmi választmányhoz
— birtokon kívül — írásbeli panaszt adhat be.
Ezen bizottság a panaszt azonnal megvizs
gálni s azt elintézni köteles.
A kedvezményekre jogosító értesítéssel el
nem látóit dijnok az elbocsátás ellen sem panaszszal sem egyéb jogorvoslattal nem élhet.
2G. §.
A fegyelmi választmány megalakítása iránt a
v. tisztviselők nyugdíj intézetéről alkotott szab.
rend. intézkedik.
Ezen bizottságnak szavazat utján hozott
határozata végérvényes s az ellen semminemű
felebbezésnek helye nincs.
A fegyelmi választmány eljárásában rend
szerint minden alakszerűség, elővizsgálati, szembesitési, tanúkihallgatási eljárás mellőztetik s az csak
a panasznak s az elbocsátás alapját képező jelen
tésnek egyszerű felülvizsgálatára szorítkozik; az
ügy elbírálásához azonban netalán szükséges fel
világosításokat és adatokat közvetlenül beszerez
heti. A bizottság működéséről azonban jegyző
könyv vezetendő, melybe a tényállás s a hozott
határozat felveendő, ezen jegyzőkönyvet a bizott
sági tagok aláírják s az az összes iratokkal az
irattárban elhelyezendő.
Oly esetben, midőn a dijnok önhibáján kívül
azért bocsátlatik el, mert a dijnokok létszáma

apaszlatott, a bizottság csak azt van hivatva meg- j bármely érdeklődő abba betekinthet s észrevéte
Ítélni, vájjon méltányos vol;*c ép öt elbocsátani. leit, esetleg felszólalását a v. polgármester utján
A választmány határozata az érdekelttel megteheti.
mindig Írásban közlendő s az a bizottság elnöke
Selmeczbánya 1899 évi márczius hó 22.
állal írandó alá.
Szitnyai József
A fegyelmi választmány "mondja ki azt is,
v. po lg árm ester.
hogy a tényleges elbocsátás napjától a bizott
19S8.
ss.
1899.
szv.
sági határozat keltéig jár-e a dijnoknak uapidij
vagy sem.
Hirdetmény.
27. §.
Az 1899. évre szóló indemnitási törvény
A nyugellátásra jogosultsággal biró dijnok
éleibe lépvén, az adóbehajtás felfüggesztése tár
szolgálatképtelenségének beálltakor — akár a gyában 1898. évi dcczember hó 31-én 44276. sz.
dijnok maga kéri nyugellátását, akár hivatali a. kiadott pénzügyminiszteri rendelet ezennel ha
főnöke tartja azt a szolgálat érdekében szük tályon kívül helyeztetik, s felhivatik minden egyes
ségesnek — a nyugellátás iránt beadott kérvényt adózó, ki múlt évről hátralékban maradt, vagy a
esetleg a hivatali főnöknek a dijnok nyugellátása folyó évi már esedékessé vált állami adótartozását
és közadók módjára fizetendő egyéb hátralékát
iránti jelentését a jogosult dijnok törzskönyv eddig be nem fizette, hogy ezen hátralékokat 10
iapjának hiteles másolatával, a szolgálatképtelen nap alatt annál is inkább fizessék be mert ellen
séget igazoló közhatósági orvosi bizonyítvány nyal esetben az összes esedékes tartozás az 1883. évi
és lehetőleg az összes szolgálati okmányokkal 44. t.-cz. 55. és kővetkező §§-ai értelmében azon
felszerelve kell a [rendes szolgálati utón fel nal végrehajtás utján fog beszedetni.
Selmeczbányán, 1899. évi márczius 24-én
terjeszteni.
Városi adóhivatal.
VI. Fejezet.
Ideiglenesen alkalmazott dijnokok.

1125. sz. 1899. vsz.
28. §.
Hirdetmény.
Oly esetben, ha a dijnok kifejezetlen csak
bizonyos — egy éven aluli — időtartamra, vagy '
Ezennel közhírré tétetik, hogy a folyó évi
bizonyos munkálat elkészülésének idejére fogad április hó 15-ig tartoznak mindazon az 1880. évi
tatott fel, vagy mindaddig mig 18-ik életévét be 27. t.-cz. 13. §-a pontjában említett véd illetve
nem töltötte az ily módon teljesített szolgálat a hadmentességi-dij kötelesek, kiknek a törvény 2.
§-a értelmében hadmentességi-dij fizetési kötele
21. §. szerinti értesítéssel igényt nem ad.
A 18-ik életével be nem töltött egyének zettsége még lart, a helybeli városi adóhivatalnál
tehát ideiglenes dijnokul alkalmazottaknak tekin az e czélra szolgáló és ingyen nyerendő nyomtat
tetnek s azok a jelen szabályrendelet által bizto- 1 ványon, a) polgári állásukat; b) lakásukat; c)
sitolt kedvezményekre igényt nem tarthatnak, szol azon sorozójárás, illetőleg község nevét, melyben
gálati éveik be nem számíttatnak, még akkor sem, a törvény 1. §-ában felsorolt okok, valamelyikéből
ha alkalmaztatásuk
tonos, de ezzel szemben a nyugdijinlézeli járulék gálát alól mentesek; d) azon évet, melytől fogva
a felmentés számítandó bejelenteni és e) reájuk,
megfizetésére sem kötelezhetők.
esetleg azon családfőre, kinek családjához tar
VII. Fejezet.
toznak, a megelőző 1892. évben állandó lakhelyü
Átmeneti és vegyes intézkedések.
kön, esetleg esetleg más községben is, kivetett
29. §.
egyenes állami adók, összegét hitelesen kimutatni;
A jelenleg szolgálatban álló összes dijnokok- ezenkívül f) azon véd, illetve díjkötelesek, kiknek
tól a 10. §.-ban meghatározott fogadalom jelen hadmentességi diját a törvény 11. §-a értelmében
rendelet érvénybe lépte után azonnal kiveendő a családfő fizeti, a családfő nevét és megelőző
s a törzskönyvlap a bemutatandó okmányok alap 1898. évi adóját; g) azon véd, illetve díjkötelesek,
ján kiállítandó.
kiknek hadmentességi diját ugyanazon törvény 11.
Az ez alkalommal leteendő fogadalom azon §-a értelmében a munkaadó fizeti, a munkaadó
ban a dijnokok szolgálati idejének meghatáro nevét és lakását bejelenteni.
zásánál figyelembe nem jön és a törzskönyvben
Ezen adatok bejelentésének elmulasztása az
a szolgálat kezdete és a fogadalom letételének idézett törvény 20. §-a értelmében a kirovandó
napja egymás alatt külön lesz bejegyzendő.
hadmentességi dij három egész hatszoros össze
A már szolgálatban állott dijnokok részére gének megfelelő pénzbírságot von maga után.
amennyiben a kellő teltételek fenforognak, az Megjegyeztetvén azon esetben, ha a védkőtelezetlre
kirovott pénzbírság az elmarasztaltnak vagyonértesítés hivatalból adandó ki.
lalansága miatt, egészben vagy részben be nem
30. §.
Jelen szabályrendelet intézkedései a kormány- hajtható, a pénzbírság helyett az elzárás bünte
hatósági jóváhagyás kihirdetésétől számított 30 tése alkalmaztatik akkép, hogy minden be nem
nap múlva lépnek életbe egyidejűleg az ezen hajtható tiz forint után egy-egy napi elzárás
szabályrendeletben foglalt rendelkezéssel ellenkező esik, tiz forinton aluli Összeg teljes tiz forintnak
vétetik.
megállapítások hatályon kívül helyeztetnek.
Ha a munkaadó személyében azon idő alatl,
Sz. 2520/1899 vt.
I mely a bejelentés beadása és a dij esedékességé
nek napjn, (az év október hó t-je) között lefolyt
IlirdHméii.y.
Tudatom a sz. kir. város közönségével, hogy változás állott be, ezen változást a díjköteles az
a v. tanács a törvényhatósági bizottsági közgyű 1883. évi 9. t.-cz. 4. §-a 3. pontja értelmében
lésnek f. é. 93 sz. határozata alapján nyert felha olt, a hol az első bejelentést tette, szintén beje
talmazása folytán f. é. márczius hó 22-én tartoll lenteni köteles. Azon díjköteleseknek, kik Selmeczülésében a városi légszeszgyár eladása ügyében Bélabánya területén, mint állandó lakhelyükön
megkötötte az adásvételi szerződést az „Acticn- kívül másutt adóval megróva nincsenek, megengcsellscliaft für Gas-, Wasscr- undjjEiectricitfits- i gedletik, hogy a városi adóhivatalnál személyesen
anlagen in Berlin" nevű részvénytársasággal. megjelenvén, vállomásukat ugyanott tollba mond
A megkötött adásvételi szerződés mai naptól szá hassák.
Selmeczbányán, 1899. évi márczius 1-én.
mítolt 30 napon át a városi főjegyzői hivatalos j
Városi adóhivatal.
helyiségben közszemlére kitéve van, mely idő alatt

selmeczb

1860. sz. 1899. vsz.

Hirdetmény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a
folyó évi földadó kivetési lajstromok a
lévai m. kir. pénzügy-igazgatóságnak érvényesitési záradékával ellátva a városi hiva
talnál f. é. április hó 4-től f. é. április hó
12-ig terjedő nyolcz napi közszemlére kitétctnek azon figyelmezletéssel hogy az adó
kötelesek netáni felszólamlásaikat, s pedig:
a) azon adózók, kik a fentérintett ki
vetési lajstromban tárgyalt adónemmel már
a múlt évben voltak megróva, a lajstrom
kitételének napját
b) azon adózók, kik a kivetési laj
stromban megállapított adóval a kivetés evé
ben első ízben rovattak meg, adótartozá
suknak az adókönyvecskébe történt bejegy
zését követő 15 nap alatt közvetlenül a
lévai m. kir. pénzllgyigazgatósághoz annál
is inkább nyújtsák be, mert ezen határidőn
túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883.
évi XLIV. t.-ez. 5 §-a értelmében mint
figyelembe nem vehetők egyszerűen visszautasittatnak.
Selmeczbányán, 1899. évi márczius hó
28-án

Anyai

1899. márczius 30.

híradó

A szarvas és szurómarhavásár el volt hanya
b)
azon adózók, kik a kivetési laj
golva valószínűleg a lévai és ipolysági nagy vásár
stromban megállapított adóval a kivetés miatt. A kereskedésükben valamivel javul az üzlet.
évében első Ízben rovattak meg, adótarto
Az ár ú
Ara
Ar a
Az ár ú
zásuknak az adókönyvecskébe történt
m o g n o v e z e s e ’legal légin
logal legm
bejegyzését követő 15 nap alatt közvetlenül
a lévai m. kir. pénzügyigazgatósághoz annál
Hú/.a . m áz sá ja ‘ 8-60 9 - C zu k o r siiv klg. - • 4 6
is inkább nyújtsák be, mert ezen határidőn
8 5 0 t'z u k o r koc?
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Városi adóhivatal.

133285. s/.ám. V b.

M. kir. belügyminiszter.

Körrendelet
valamennyi törvényhatóságnak.

Egyrészt" az osztrák és magyar, másrészt
a német kormány részéről létrejött megállapodás
szerint az osztrák-magyar léghajós tiszteknek és
kísérőinek egyrészt, a német léghajós tiszteknek
és kísérőinek másrészt, az államhatárnak légha
jóval való átlépése és a másik fél területén való
leszállása kölcsönösen megengedetik.
Az idegen állam területéről fénykép felvétel
és posta-galambok feleresztése ki van zár\a.
Mindkét szerződő fél léghajós tisztjeinek ré
Városi adóhivatal.
szint saját védelmük, részint ellenőrzés és illetéktelen
egyének állal elkövethető visszaélések meggátlása
1742. sz. 1899. vsz.
végett a felettes katona hatóságuk által kiállított
Hirdetmény.
önigazolásra szolgáló okmányokkal kell birniok és
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a az idegen területen való minden leszállást tartoz
folyó évi házbéradó kivetési lajstromok a nak az illetékes községi elöljáróságnál, melynek
lévai m. kir. pénzűgyigazgatóságuak érvé területén a leszállás történt, bejelenteni.
A léghajózás és leszállás alkalmával az idegen
nyesítési záradékával ellátva a városi hiva területen netán okozott károkért, azon ország tör
talnál f. é. április hó 4-től f. é. április hó vényei szerint, melynek területén a kár okoztatolt,
12-ig terjedő nyolcz napi közszemlére kité kártalanilás nyújtatik.
Erről a törvényhatóságot tudomás és meg
tetnek azon figyelmeztetéssel hogy az adó
kötelesek netáni felszólamlásaikat, s pedig: felelő eljárás vegeit ezennel értesítem.
Budapesten, 1899. évi január hó 12-én.
a) azon adózók, kik a fentérintett ki
Ferczel s. k.
vetési lajstromban tárgyalt adónemmel már

a múlt évben voltak megróva, a lajstrom
kitételének napját
b) azon adózók, kik a kivetési laj
stromban megállapított adóval a kivetés évé
ben első ízben rovattak meg, adótartozá
soknak az adókönyvecskébe történt bejegy
zését követő 15 nap alatt közvetlenül a
lévai m. kir. pénzügyigazgatósághoz annál
is inkább nyújtsák be, mert ezen határidőn
túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883.
évi XLIV. t.-ez. 5. §-a értelmében mint
figyelembe nem vehetők egyszerűen visszautasittatnak.
Selmeczbányán, 1899. évi márczius hó
28-án

M. kir. nyitrai 14. honvéd-gyalogezred.
176. szám. kb.
Tekintetes rendörkapitányi hivatalnak
Selmeczbányán.
A m. kir. honvédelmi Miniszter ur ő nagy
méltósága folyó évi január hó 24-én kelt 59./ eh),
számú rendeletével a készletben levő jubileumi
emlék érmek és félselyem szallagok értékesítéséi
engedélyezte
Ebből kifolyólag megkeresem a tckinlelos
czimel, hogy a járása területén tartózkodó m. kir.
24. honvéd-gyalogezredbeli az emlékérem viselé
sére jogosított nem tényleges liszleket és legény
séget megfelelő módon értesíteni szíveskedjék,
hogy a mennyiben a jubileumi érmei selyem
illetve félselyem szall.igot venni óhajtanák, az ér
met 17 kr és a tisztek a selyemszallagot 135/,„,
Városi adóhivatal.
j a legénység a félselyem szallagot 75/10 kr ártérités
1494. sz. 1899. vsz.
mellett ezen parancsnokság utján megkaphatják.
Kérem az esetleg jelentkezőkről névjegyzé
Hirdetmény.
ket szerkeszteni a legénységnél a sorozási évfo
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a lyam, anyakönyvi lapszám és rendfokozat is kitünfelyó évi I. és Il-od osztályú kereseti | tetve legyen s azt az esedékes pénzösszeggel
adó kivetési lajstromok a lévai m. kir. ! együtt havonkint 10-ig megküldeni.

pénzügyigazgatóságnak érvényesítési zára
Balázs, s. k.
dékával ellátva a városi hivatalnál f. é. _
_
ezr ed- par anes nok.
április hó 4-től f. é. április hó 12-ig ter
jedő nyolcz napi közszemlére kilététnek
Üzleti hetiszemle,
azon figyelmeztetéssel hogy az adókötelesek
Az időjárás a lefolyt héten nagyon változó
netáni felszólamlásaikat, s pedig:
, volt, minlha karácsony előtt nem pedig liusvét
a)
azon adózók, kik a fentérintett előtt
ki volnánk úgy eselt a hó. A behozatal csekély
vetési lajstromban tárgyalt adónemmel már az árak változatlanok.
a múlt évben voltak megróva, a lajstrom
A csekély gabonancmü könnyen elfogyott
kitételének napját
úgy a szokott bárány behozatal is cladatott.

1-os.
2-o s.
3 -n s.
4 -o s .
ö-ö s.
6-o s.
7-o s.
R ozsliszt
Á rp a d a ra
Rizs .
K áposzta fojenk.
H u rg o n y a m ,-ja
N y e rs kávé klg.
B ors
P a p rik a • n

„
.

1 7 -16 —
15‘6 0
15 —
14131112 —
1113-0 5
3 1 50
r —
— •60

T ú ró . .
— •— Méz
. .
— •— B u zak o n y ó r
Szop. m alaez d rb
— •— B á rá n y
— •_ N yúl . .
T ojás .
15 — C sib e. . p á rja
2 4 - K appan .
2 4 - K acsa
- 1 0 L ib a .
3 50 T ej . . lite r
2 20 T ejszín .
1 2 0 B oreczet .
- • 7 0 T ű zifa kém m tr

„

-•2 8
1 -•1 4 - i l i
2 - 3 2-50 1 50

— •02
-8 0
2 1-20
3 — 03
-•2 8
- - 36
1 45

-S í1
1 20
31-50
350
-• lo
-•3 0
-■ 4 0
óén

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,
1899. márczius 22-től — 28-ig.
Halálozás.
i| Sorszám. j|
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Az elhunyt neve.

Weisz József
Hagenauer Manó
Iltsik József
Drlik Istvánná
Hromada Alojzia
Krajcsovics Istvánná
ö. Zakoliczki Józsefná
Csornai Pál
Sztik Katalin
Kommenda Erzsébet
ő. Karkus Ferenczné
Becska Szerafin
Floch Béláné
özv. Czálik Mihályné
Bevelaqua József
Fábián Sámuelné
Farbiak Zsuzsanna
Oravecz Ágnes
Hajler Ferón ez
Neuschl Ilona

A halál oka

105 é. végelgyengül.
37 é. tüdőgyulladás
12 h. hurut, tüdölob
33 é. tüdőgümőkór
42 é.
6 é. vizibelegség
38 é. gutaütés
74 é. aggkór
2 é. lüdölob
17 é. hév. veselob
5 h. bél hurut
78 é. végelgyengül.
4 é. görvélykór
22 ó. ron. toroklob
76 é. aggkór
51 é. tüdőgyulladás
70 ó. aggkór
15 é. tüdőgümőkór
10 é. bélhurut
21 n. veleszült gyem.
9 h. tüdőgümőkói

Születés.
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A szülők neve.

i Bukovszky Alajos
Ilrdina Johanna
2 Bránszky József
Kotok Anna
3 Sziagó József
Frimund Czcczilia
4 Lupták János
Lupták Anna
5 Foldszam János
Bázler Ilona
6 Szép Ignácz
Bielik Hermin
7 Nemcsok István
Weisz Zsuzsanna
8 Sias Vilmos
Erpinger Mária
9 Kreiter Sándor
Moravik Mária
10 Hekl Ferencz
Valenl Anna

Lakóhely.

leány Selmeczbánya
leány
leány
Uodrusbánya
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fiú

Steffulló
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Kihirdetések.

|

A kihirdettek nevel.
1 Havelka Ágoston

Beranek Anna

Lakóhelye.
Selmeczbánya
»

