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Megjelen
Az á p rilis —jum usi évnegyed elején tisz
telettel kérjük azokat az előfizetőinket, kiknek
előfizetése a m ú lt hó végével lejárt, szívesked
jenek előfizetéseiket mielőbb megújítani, hogy a
lap küldése akadályokba ne ütközzék, Vidéki elő
fizetőink kényelmére m a i számunkhoz postai
befizetési lapot mellékeltünk, melylyel az előfize
tési összeg minden költség nélkül küldhető el.
Tisztelettel

A k ia d ó .

Hirsch báróné.
Az idei hnsvét, a feltámadás örömiiunepe bánatot, szomorúságot hozott a sze
gényekre.
A feltámadás napján m eghalt Hirsch
báróné.

Aki a nyomornak, aki az ínségnek
annyi tenger könnyét törülte föl; aki millió
és millió embernek szárította föl a nyomor,
a szllkölködés sajtolta keserű könnyeit:
ugyanannyi embernek szomorúvá, bánatossá,
könnyezővé tette az örömiinnepet halálával.
/
Millión és millión könnyeznek bána
tosan; millión és millión sóhajtanak föl
szomorúan a szomorú hirre: Miért kelle
meghalni neki, aki már e földön angyal
volt, a jótékonyság igazi angyala; miért
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híradó'7tárczája.

OTTHON.
'Tarka-barka regi képek
/songnak körül enyémet
Mindmik kép eyy-eyy érlom
S könnyű himes lepkeszárnyon
A malmiéba elvezet.
Könnyű himes lepkeszárnyon
Lelkem helyröl-Uélyre száll
Körös menti lankás réten
S a sik rónán nyomon-lépien
Tiégi ismerőst talál.
A sik rónán nyomon-lépten
Vidám kedvvel s gondtalan
Semmivel sem vetek számot
Tépem újra a virágot
Mint egykor, rég, boldogan.
Tépem újra a virágot
— Kgytől-eyyig ismerem —
Ez kökörcsin, ez meg rúzsa
Az meg amott pipacs volna
S ez az égéi — szeretem.

HIRDETÉSI DIJAK:
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
N.vilttór dija soronként 20 fii. Uólyegdij minden hirdetésért GOfii.

Kiadó cs laptulajdonos:
J O E R C E S Á G O S T .

m i n d e n c s ü t ö r t ö k ö n.

kelle itt hagyni neki a földi világot, ahol
I annyira, annyira szükség volt reá s elmennie
oda, Ind nincs szükség iá, mert ott nincsen
nyomor és nincsen Ínség.
Miért szólitá magához Isten ezt az ő
földi angyalát, akinek helye most olyan
üresen marad; miért szűnt mog dobogni a
az a szív, amelynél jobb, nemesebb, jóté
konyabb, áldottabb aligha dobogott s aligha
fog dobogni, mert többször és több ember
rel tett jót az a szív , mint ahányszor meg
dobbant hatvanhat év alatt.
Negyven millió forintot osztott szét éle
tében. Az egész világon ismerték nevét,
ismerték és áldották és imádkoztak érte
azok, akik igazán tudnak hinni, remélni,
szeretni és imádkozni: a szegények, az Ínsé
gesek, azok, akikről azt mondta Krisztus,
hogy övék lesz a mennyek országa.
Nagy életet élt ez a ncmesszivü aszszony, nagyot és ideális szépet.
A világhistória múzsája külön arany
lapra Írja fel az ő nevét, jegyzi fel az ő
életét. Olyan lap lesz ez, amilyen még nem
volt s amilyen aligha is lesz a világ folyá
sának történetében.
Krisztus megtanított, hogy hogyan kell
szeretni embertársainkat, Hirsch bárónő meg
Az meg amott pipacs volna
Ja jj! egy kis méh zümmög benn
Most lassan mé/f félre, halkat
Majd meg gyorsan dalos ajkkal
Örvendezve szüntelen.
Majd meg gyorsan dalos ajkkal
Villanyokat kergetek
Lejebb tarka gyíkot lesve
Körös menti kis füzesbe
Arnyayai kínál a berek.
Körös menti kis füzesbe
Gyermek vagyok erezem
.1 szép tavasz szinpompúját
S a. virágok illatárját
Iégtől végig élvezem.
Vertig ez a kedves vidék
Nélküled oly lialacávy
Emlékem bármerre téved
Folytonosan hozzád tér meg
Aranyos kis szőke lány.
DVCZV.

mutatta azt, hogy hogyan kell az isteni tant
érteni és megtenni.
Tenni a jót, azért mert jó; tenni azt
anélkül, hogy csak a legkisebb ellenszolgálmány járhatna azért, a szív boldog nyu
galmán kivül ; cselekedni a jótékonyságot
egy életen át, szünet nélkül, faj, vallás, nem,
kor válogatása nélkül: oh bizonyára nagy
élet ez és Krisztus tanai szerint való élet.
És a pénz, a kincs, az arany bizonyára
sehol nem volt olyan jó helyen, mint az ő
osztó kezei között, aki nem tekintette azt
czélnak, de eszköznek a legnemesebb czél
szolgálatában.
Alig pár hete, hogy arról adtunk hirt,
hogy a mi városi szegényeinknek 12.000
forintot juttatott ez a ncmesszivü asszony;
alig pár napja még, hogy egy millió forin
tot adományozott a magyarországi szegények
számára: 3 ma már nekrológot írunk fölötte.
Nemes szive megszűnt dohogni. Lelke, az az
isteni jó lélek elröpült föl az egekbe, ahol
diadallal fogadják az angyalok az ő társu
kat ; s a Ruc de Rom 20. palota koszorutlan ravatalánál millió és millió szegény
ember bő imája találkozik: Legyenek áldot
tak az áldott asszony p o ra i ö rö k re !

Esteli séták.
Peregnek a fákról a levelek, elhervadva
hullnak le a földre. A szél azután nagy rakásokba
hordja azokat össze. Az égboltozaton ólmos felhők
csüggnek, a melyek folyton siratják a nagy, a
szomorú pusztulást. Mindenfelől az enyészet szo
morú képe néz vissza az emberre s igazán jói
esik ilyenkor, mosolygó, eleven, piros arezokat
látni a természet haldoklásával.
De nem. A természet már meghalt, el is
van temetve, s a nagy halott koporsójára görön
gyök helyett sárga, hervadt falevelek hullanak
s az egész ég sir a nagy gyászban. A hideg,
csípős szél összeveri a fák kopasz ágait, s reggelen
ként a föld fehér takarót vesz magára, a deret;
próbálkozik, hogy miképen festene a komoly fehér
téli ruhában.
De még nincs tél. s a kis csoport, mely
nyáron és ősszel annyi kellemes estét töltött el
sétával, még nem adja meg magát.
Fáj nekik még a sétát abban hagyni; lehet,
hogy a séta kedvéért, de lehet, hogy ön
magukért is.
Mikor a toronyóra a nyolezat elüti, lázas
sietséggel vonulnak a sarki lámpás alá: a köz
pontba. Innen indulnak ki s innen oszolnak,
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EGYESÜLETI ÉLET.
F, M, K. E.
Ezen egyesületünknek itteni fiókja e hó
lí-ón d. ii. 5 órakor tartja meg vidéki közgyű
lését a városház tanácstermében, a mire az összes
selmcczi tagoknak figyelmét ezen utón is fel
hívjuk, annál is inkább, meri a F. M. K. E. ilyen
vidéki közgyűléseket csak minden ötödik évben
szokott tartani, melyeken azután újabb öt évre
választja meg tisztviselőit és választmányának
tagjait. Ezeknek száma éppen ezért nagy szokolt
lenni, nálunk körülbelül 40, s Így belekerül a
választmányba minden egyesületi tag. a ki erdektődik a F. M. K. E. czéljai, a magyar nemzeti
művelődés terjesztése iránt.
A közgyűlésen az elnök, Farbaky István
országgyűlési képviselőnk be fog számolni a vá
lasztmánynak öt évi működéséről, mely főképpen
két kisdedóvodánk, a felső hodrusbányai és steffultóinak fentartására terjedt ki. Hogy ez az el
múlt öt évben milyen nehézségekkel járt, arról
az elnöki jelentés világos képet fog adni. Min
den tag külön meghívót kap ezen közgyűlésre, a
nem itt tartózkodók posta utján ; de szolgáljanak
ezen sorok is buzdításul a megjelenésre és az
ügy buzgó felkarolására, mely ügy a selmecziek
pártolására a hazafias czéltól eltekintve azért is
annál inkább érdemes, me r t i t t e g y e s ü l e t i
adózásunkkal csakis lokális é r d e k e 
i n k e t m o z d í t j u k elő.
Meghívó. A polgári társaskör évi rendes
közgyűlését a kör helyiségében f. évi ápril hó
9-én d. u. 5 órakor tartja mire az igen tisztelt
tagok ezennel meghivatnak. Tárgysorozat: 1.
múlt évi számadások felülvizsgálása. 2. Felelős
tisztviselők felmentvényének megadása. 3. Tiszt
viselők megválasztása. 5. Következő évi előirány
zat tárgyalása és jóváhagyása. 5. Folyó iratok
jegyzékének megállapitása. G. Indítványok tárgya
lása. Selmeczbánya 1899. évi márczius hó 22-én.
Szitnyai József elnök. Murányi Károly jegyző.

KÖZGAZDASÁG.
A magyar mezőgazdaság és állattenyésztés
emelésére Darányi Ignácz sok üdvös intézkedést
tett már. Egyike e fontos intézkedéseinek a gyapjuminősitő intézet felállítása, mely intézet már meg
kezdte működését. A gyapjú minősítő intézet
életbeléptetéséről megemlékeztünk már egy Ízben
lapunk hivatalos részében, gazdáink érdekében
mihelyt a kilencz ütése elhangzott a ködös, hideg
metsző légben.
A társaság három leányból és két fiatal
emberből áll. A leányok közül az egyik Fejér
Irén. Érdekes ellentét a nevével. Arcza barna és
a barna arcz fekete hajjal van körülvéve. Seress
Ella, az kis, piros mosolygó arczu szőke leányka,
mig Révész Margit középen van a két leány
között. Az arcza fehér a haja fekete. Igen szép,
karcsú alak. A leányok pontosak, nem késnek el
soha, de a fiatal emberek közül az egyU Doroghi
Béla hanyag, néha elkésik, természetes nem szí
vesen, és csakis akarata ellenére.
Ilyenkor az erősebb nemet egyedül Fenyő
Pista képviseli, szánalmasan meghazudtolva a
melléknevünket.
A leányoknak megvan ilyenkor a témájuk.
Ók Doroghi Bélát, meg a többi fiatal embert
szapulják és szelíden csevegve szedik le szegé
nyekről minden jó tulajdonukat.
A kis írónké beszéli cl épen Doroghinak
egyik legutóbbi kalandját:
—- Egy mulatságon volt, — kezdé
s mint
hogy a hónap 20-ikán túl járt az idő, hát nagyon
szűk volt a kasszája.
A Gizi lovagjául szegődött ez estére és
igazán kellemetlenül érezte magát.

______ 1899. április 6.
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ez úttal bővebben ismertetjük az intézet feladatát.
,.
A) Az intézet a földmivelésögyi in. kir.
ministernek véleményező ssakkőzege a gyapjutermeiésre és értékesítésre vonatkozó kérdésekben.
E minőségben, ha erre megbízatást nyer,
kiküldöttje utján részt vesz az országos juhtenyész
tésre vonatkozó irányelvek megállapításában, köz
reműködik az állami juhászatokban a gyapjas
juhok osztályozásánál s a juhtenyésztés terén
oktatólag is működik.
B) A budapesti nyilvános gyapjuárverések
értékmeghatái ózó bizottságában közreműködik
azzal, hogy teljesíti azon tudományos elővizsgá
latokat, melyek a megbízható alapból kiinduló
értékesítéshez szükségesek és vizsgálatainak ered
ményét a bizottsági tagoknak kellő időben ren
delkezésükre bocsátja.
C) Alkalmat nyújt a gazdáknak és keres
kedőknek, hogy termékük, illetve árujok ér
tékét és alkalmazhatóságai illetőleg elfogulatlan
szakvéleményt nyerhessenek. E czélból átvállal
tenyészállatokról nyírt egész bundákat, továbbá
bundarészeket és fürtöket is, különböző szempon
tokból való vizsgálatra, nevezetesen:
a) Egész bundák vizgálatánál kiterjeszkedik
a minőség szerinti osztályozásra, az egyes minő
ségek súly szerinti meghatározására, valamint a
mosás és szárításra és ebből folyólag a mosási
veszteség, víztartalom és a tiszta gyapjuanyag
(redement) megállapítására és ha kívánatos az
egész gyapjubunda értékelésére.
b) Bundarészeknél felvilágosítást ad a gyapjú
minősége, és mely sortimentumba való tartozósága, alkalmazhatósága, víztartalma és rendementjára nézve.
c) Mosatlan állapotban eladni kívánt gyapjakból próbamosásokat eszközöl, hogy a vevő
lássa, milyenekké válnak gyárilag mosott állapot
ban az illető gyapjak. s megállapítja azok rendedementját.
d) Egyes gyapjumintákat (fürtöket) histologiai szempontból megbírál.
e) Tenyésztőknek az ezen szakma körébe
tartozó kérdésekben felvilágosítást és tanácsot ad.
f) A helyes osztályozásra és zsákolásra nézve
utbaigazitást nyújt.
D) Tenyészállat-kiállitásoknál a juhok nyirósulya, valamint bundájuk értékére irányuló ver
senyeknél felügyel a próbanyirásokra és további
; szakbirálalra átveszi a verseny tárgyát képező
I bundákat.

E) Eladó és vevő közt fenforgó pörös eselekben szakértő közeg gyanánt igénybe vehető.
F) Feladata végül az intézetnek a gyapjúismeretet tudományos irányban vizsgálatok és
búváratokkal fejleszteni, egyben arra törekedve,
hogy ezzel lehetőleg a gyakorlatnak is szolgáljon.
Ezen tevékenységéről időszakonkint jelentéseket
tesz közzé.
A D) és E) alatt felsorolt esetekben az in
tézet közreműködésének igénybevételéhez a föld.
mivelésügyi minisler elözeles engedélyének kieszkűzlése szükséges.

Az utolsó reményét a bankárjába vetette,
de ez sem adott neki pénzt, vagy mert nem volt
neki, vagy pedig mert már eléggel tartozott.
— S hogy menekült ki a bajból, — kérdék
a leányok.
Gizikének rossz kedve volt s nem akart ott
maradni.
— Milyen szerencsés, mondák ketten, —
azután Seress Ella adott elő egy történetet,
Halasról:
— A katonatisztekről a kalonai léghajóra
tért át beszélgetésünk, — mondja — s Halas
emlité, hogy épp’ e napokban repült fel egyik
Budapestről, s egy óra múlva Ausztráliában volt.
— Talán Ausztriában, — mondom neki
én, de ő megmaradt Ausztráliánál, s egy tapodtat
sem engedett belőle.
És igy vették őket sorba pontosan, lelkiismeretesen.
Fenyő Pisla nyugodtan hallgatta őket és
úgy gondolta, hogy ezek a beszédek neki fényes
elégtételül szolgálnak a beléje helyezett bizalom
bizonyítékai, pedig szegény, mikor ő nincs ott,
akkor veszik csak elő Isten igazában.
De most őrült szivében és elgondolta, hogy
minő ártatlan embernek tartják öt a leányok,
ha előtte igy beszélnek.

H Í R E K ,
— Köszönet nyilvánítás. A Horváth Béla

főispánt és családját ért fájdalmas gyász alkal
mából sokan fejezték ki részvétüket városunkból
az igazán nagy csapás fölött. A mélyen lesújtott
apa most arra kéri Szitnyai József polgármesteri,
hogy nevében fejezze ki köszönetét azoknak, akik
az ő és családja nagy fájdalmát részvétükkel
enyhíteni igyekeztek.
— Köszönet. A selmeczi Takarékpénztárnak
a helybeli kir. kath. nagygymnásium segélyző
egyesületének részére ez évben is adott 20 frtnyi
adományáért hálás köszönetét mond az intézet
nevében Panek Ödön segélyző egyesületi elnök.
— Zivuska Jenő. Nem rég még ismeretlen,
kicsi név, melyet csak mi, akik között éveken át
tanult és szerepelt és szülővárosa Debreczen
ismert s ma már országszerte ismert a neve, mint
a Teleky-dij nyerteséé. Eddig is büszkesége volt
pályatársainak és kedveltje ismerőseinek, meny
nyivel inkább az ma már, mikor az akadémia
megkoronázta a tehetséget, amelyet mi ismertünk
és becsültünk benne. Zivuska Jenő nevét ma az
országban emlegetik és vágynak megismerni a
müvet, amely nevét egyszerre ismertté tévé. Pályanyertes darabja különben nemcsak nevet szerzett
neki, de előmenetelt is, mert — mint a hivatalos
lap írja — á földmivelésögyi miniszter a minisz
tériumba osztotta be szolgálattételre.
— Kinevezés. T o p e r c z e r Á r p á d vég
zett erdőakadémiai hallgatót ideiglenes minőségű
erdőgyakornokká nevezte ki a földművelésügyi
miniszter az apitini m. kir. erdőgondnoksághoz.
— Eljegyzés. K o 1o s s y I m r e m. kir.
erdészeti akadémiai tanársegéd f. hó 2-án jegyezte
el R e i t z n o r Ma r g i t kisasszonyt, Reitzner
Miksa kir. íöbányatanácsos és pénzverdéi igazgató
bájos leányát Kőrtnöczbányán.
És ő politikus ember volt. Másnap elmondta
a hallottakat külön-külőn mindegyik fiatal em
bernek.
Ezek megharagudtak és pedig nagyon, mert
tudnak ám ők haragudni is ha akarnak és a
leányok is észrevették ezt.
A köszöntésük egészen hideg volt, mint az
idő, látogatásaik elmaradoztak és ez fájt nagyon
a kisasszonyoknak. Mert ámbár beszéltek róluk
mikor nem voltak ott, de aki kissé jártas, a leány
szivnek nevezett labirinlben, az tudja, hogy ezek
a beszédek nem csupa ellenszenvből származnak.
Náluk sem igy volt. S ezért meg akarták
torolni ezt. Könnyen eltalálhatták, hogy mind
ennek az oka Fenyő Pisla.
Egy este, mikor megint együtt sétáltak,
Révész Margit mindjárt szóba hozta:
— No Fenyő, maga igazán jó lenne vén
asszonynak!
— Miért — kérdi Fenyő csodálkozva.
Senkisem felelt neki, hanem hallgatagon
jártak tovább s az égen — ahol a felhők tisztán
hagyták, — nézték a csillagokat.
Egyszerre egy csillagot láttak lefutni az égről,
írónké gyorsan gondolt valamit és halkan suttogta :
— Szeress Pista 1 . . .
Majd Seress Ella kérdezte:

1899. április G.
-*• Április hó 11. A 48 iki törvények szente
sítésének 51-ik év főni n lóját e hó 11-én, kedden
ünnepük meg n hivatalokban. E napon ünnepélyes
isteni tisztelet lesz úgy a rém. kalh , mint az ág.
hitv. evangélikus templomokban.
— Léva díszpolgára. S z i l á g y i De z s ő
orsz. képviselői, a képviselőház volt elnökét Léva
város közönsége márczius hó 26-án tartott köz
gyűlésében Holló Sándor képviselőtestületi Ing
indítványára egyhangúlag nagy lelkesedéssel Léva
város díszpolgárává választotta.
— Városi közgyűlés. A törvényhatósági
bizottság közgyűlése e hó 12-én, szerdán lesz. A
közgyűlési meghívót és tárgysorozatot lapunk hiva
talos részében hozzuk.
Zólyommegye gyásza. Zólyom vár
megyének köztiszteletben és közszeretetben állá
főispánja Radvánszky János báró mull hó 27-én
Budapesten hirtelen meghalt. Az elhunyt férfikora delén volt még s csak másfél éve volt fő
ispánja a szomszéd törvényhatóságnak, de e rövid
idő alatt is megnyerte az egész megye osztatlan
tiszteletét és szeretőiét. Temetése az egész megye
nagy részvéte mellett múlt hó 30-án volt ZólyomRadványban, a Radvánszky család ősi birtokán.
— Halálozás. I d ő s b Me t z k y J á n o s ,
Metzky János stc-ffultói rendőrbiztosnak édes atyja
halt el a mull hó 26-án 78 éves korában. A szép
kort megért öreg ur tanulmányait a selmeczbányai
lyceumban végezte ugyanakkor, mikor Petőfi Sán
dor is itt tanult s a nagy költőnek lakótársa volt.
Részt vett a szabadságharezban is, amely után a
hermaneczi papírgyárban és később Palloson volt
tanító, hol 38 éven át működött s elavulhatatlan
érdemeket szerzett a magyarosítás terén kifejtett
buzgó és eredményes működésével.
— Gymnasiumunk ügye. A hat osztályú
róni. kalli. gymnasiumnak nyolez osztályúvá való
kiegészítése régi vágyat képez már városunkban.
IC tárgyban folyó hó 8-án, szombaton gyűlés is
lesz a városház közgyűlési termében. A gyűlést
Liba Antal kir. jb. hívta össze s tekintve az ügy fon
tosságát, bizonyára számosán fognak azon részt
venni az érdeklődők s különösen a lanférfiak.
— Az Ipolyság—korponal vasút meg
nyitása ma, csütörtökön történik meg. Mikorra
lapunk napvilágot lát, a korponaiak már gyönyör
ködni fognak uj vasutjukban. A megnyitás nagy
ünnepélyességgel történik s arra az építő részvénytársaság városunkat is meghívta. Városunkból a
vasúti bizottság tagjai közül öt tagú küldöttség
ment el az ünnepélyre.
— Igaz-e, hogy amit az ember gondol, mig
egy csillag lei'ul az beteljesedik?
— Igen, — mondta Révész Margit.
Azután Irénke szólt szemrehányó hangon
Fenyő Pislának :
— Látja Pista, éppen magától nem vártam
volna, hogy a mit mi itt beszélünk a többiekröl,
azt elmondja nekik. Megharagudtak érte a fiuk,
pedig az egész nem volt egyéb csak gondatlan
tréfa. Igazán haragszom . . .
És megpróbált kemény haragos arezot csi
nálni, de mosolygós képének sehogysem sikerült,
liánom azért tovább folytatta a szemrehányást.
Most már ismerem. Egészen jól kiismertem.
Soha, soha többé nem fogunk maga előtt valamit
mondani. . . Érti . . .
Fenyő Pisla pedig nem hozott a mentségére
fel semmit, ügy ment mellettük némán, a vád
súlya alatt görnyedezve. Ez egyszer alig várta
mar az órát, hogy hazamehessen.
Végre ütött. A leányok mind hazamentek
és ö írónkét kísérte haza. A mint bucsuzáskor
kezet (ogtak Pista az írónké kezét a kezébe tar
totta fogva.
— Irénke, — monda neki — ki akarom
magámat menteni ön előtt, amiért mindent el
mondtam a fiuknak.
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— Érdekes számok. Kossuth Lajos szüle kérdés már nálunk, úgy látszik az is marad. Sze
teti 1802-ben, meghalt 1894-ben. Ila c kél számot rencsésebbek azonban i katonatisztek, az ők fize
összeadjuk = 3696 s ha ezt 2-vel elosztjuk: tésüket jelentékenyen megnövelték s az 1900. évre
1848-at kapjuk eredményül.
szóló költségvetésbe már igy is állították be. Jövő
Megszúrta az anyósát, ifjabb Mollek ben a lisztek fizetése, mint a jól értesült ReichJános békés tormész tű ember, de ha bepálin swehr Írja, a következő lesz : a hadnagyé 840 frt,
kázik, akkor vérengző tigrissé változik át. Husvét
első napján is a szent ünnep örömére többet most 600; a főhadnagyé 1020 frt, most 720; a
ivott mint kellett volna s ittas állapotában, mivel másodosztályú századosé 1200 frt, most 960 frt,
hozzátartozói nem engedték el hazulról, hogy az első osztályú századosé 1500 frt, most 1200 frt.
még többel ihassék, zsebkésével hasba szúrta az Nem irigyeljük katonáinkról e meglehetős fizetést,
anyósát Mikler Jánosnál. A dühöngő vöm ura rászolgálnak, megérdemlik; reméljük azonban,
mat elszállították a rendőrök a kapitányi híva- j
hogy most már, miután Ausztriában jóval maga
j tatba, a hol kialudván mámorát, maga is bámult 1 sabb az államliszlvi lók fizetése, lassankint a
hogy mit követett el, de bámulása daczára átkisérték a bírósághoz, a hol legalább is testi sér mieinkre is rá kerül a sor.
tésért büntetik meg. A megszűrt anyós jelenleg
— Rendőri hír. L o p á s . Nagypéntek éjje
még életveszélyen kívül van, s nem lesz komolyabb
baja, hogy lm nemesebb részeket nem sértett lén elloptak Kropuska Lajos mérnöknek egy hízómeg a kés, amit ez ideig nem lehet megállapi- í disznóját. A tolvajok a sertést valószínűleg agyon
pitani. Az a kérdés most, hogy ki a büntetendő, j ütötték s úgy vitték el. A Flzély-féle kertben
Kiöllek lános-e avagy a pálinka?
beleit kihányták s a nyomok szerint a zólyomi
— Vasúti ügy. ív kereskedelemügyi minisz erdőbe vitték, a hol valahol elásták. A vakmerő
ter a mull héten válaszolt a város közönségének tolvajok nyomozása most is folyik, bár alig vezet
arra a feliratára, melyet még a múlt évben inté eredményre.
zett a minisztériumhoz s melyben azt kérte, hogy
— Verekedő czigányok. Nagyszombaton
a garamberzenczei keskenyvágányu vonal széles- egy alaposan felpálinkázott kis czigánycsapatot
vágányuvá alakitlassék át, s esetleg hogy egy kisértek fel a rendőrségre, mert az Erzsébetharmadik vonat is iltesztessék be a menetrendbe utczában éktelen lármát és verekedést csaptak.
Közöttük volt Didi Erzsébet antali czigányasszony
s végöl, hogy az áru-tariffa mérsékelten csökken is, aki tolvajlásai miatt már régibb idő óta ki
tessék. E föliratot, hogy annál sikeresebb legyen van tiltva a város területéről. Fáraó harczias iva
annak idején egy depuláczió vitte fel Budapestre. dékait a verekedés miatt süvösre tették s a szent
Hát a deputácziós instanseziának nagyon mérsékelt ünnepeket is ott töltötték, valószínűleg mép számom-bánommal.
sikere volt, mert a miniszter válasza csak annyit
„Glóbus" tisztitó kivonat. Sok évi tapasz
helyez kilátásba, hogy a májusi menetrendet úgy
talat alapján és csakis a legjobb nyersanyag felfogja összeállítani, hogy összeköttetésünk kedve használása folytán, a mihez tulajdon bányák
zőbb legyen, harmadik vonatot, széles vágányt körülbelül 2 millió négyszögméter nagyságú bir
és laiiffa leszállítást azonban nem engedélyezhet. tokterületen szolgáltatják a jó tisztítószerhez föl
Minthogy a deputácziós instánczia nem superált, tétlenül szükséges kavicsport, melyeket legujjabb
jó lenne tán d i s z - d e p u t á c z i ó s instáncziát vivmányu gépek dolgoznak fői lehető legfinomabb
anyaggá, tehát az igazi fémtisztitó szer minden
intézni.
kiváló tulajdonsága egyesíti magában a nürn
- - A krajezár vége. Ritkább, mind ritkább bergi, brüsselli, chicagói és lipcsei kiállításokon
lesz ez a régi kis pénzdarab, amely hosszú ideig kitüntetett „Glóbus" tisztitó kivonat. Glóbus tisz
olyan ismerős, jó ismerős volt — a krajezár. titó kivonat fáradtság nélkül és gyorsan gyönyörű
Maholnap csak a neve marad meg s aztán lassan- fényt ad, a mi mindenféle tárgynak, legyen az
kint azt is kiszorítja a finomabb hangzású — akár arany, ezüst, réz, nikkel, vagy fém, előnyére
válik. Ki van zárva a tisztítandó tárgyak karezofi 1lé r A pénzügyminiszter elrendelte ugyanis az lása vagy bepiszkitása, továbbá a Glóbus tisztitó
osztrák értékű egy krajezáros és félkrajezáros vál hátasát és a három hatósági vegyész egybehangzó
tópénz a magánforgalomban csak 1899. évi junius véleménye szerint ártalmas anyagot nem tartal
hó 30-ig fogadandó el, az állampénztárnál és hiva maz, tehát teljesen ártalmatlan. Valamely czikktaloknál pedig csak 1899. évi deczemberho 31-ig- nek jóságát semmi sem bizonyítja inkább, mint a
kelendősége. Az óriási és folyton növekedő meg
Azután aztán se itt, se olt nem fog egykrajezárt rendelés — cgy-ogy hónapban körülbelül 4 mil
som érni a krajezár.
lió doboz kél el, a miből egy-egy napra több
— A katonatisztek fizetésének emelése* mint 130.000 doboz esik, — tanúskodik leginkább
Az állami tisztviselők fizetésrendezése régi égető ennek a tisztitó szernek a rendkívüli jósága mel
lett. Ebben az óriási fogyasztásban részt vesz
Irénke összébb húzta gallérkáját, aztán türel természetesen sok magánvállalat, állami hivatal,
vasutkezelőség, katonai hatóság stb. sőt a német
metlenül mondta neki:
császári tengerészeinél is a Glóbus tisztitó kivo
— Hallgatom, de csak gyorsan, mert hideg van. natot használják. Ilyen eredmények sokféle után
— Bocsásson meg, — kezdő — de ennek zásra késztetnek; azért tessék figyelni, hogy a
igy kellett történni. Úgy számítottam és számításom valódi Glóbus tisztitó kivonat minden dobozán
lesz a teljes ezég: Fritz Schulz jun., Leipzig
nem csalt, hogy ezek a léha semmirekellő em rajta
és a védőjegy: Glóbus a vörös keresztcsikon.
berek megharagusznak önre. Úgy is történt . . .
Meg lett sértve a hiúságuk s megharagudtak, ezt
nem szivélhették. Különben én igy akartam ezt ..
Irénke csodálkozva nézett fel a szenvedélye
sen beszélő ifjúra és kérdő:
— De miért?
— Hogy miért ? . . . Mert azt szeretném, ha a k o r o n á j a minden tisztító-szernek,
tartós és a legszebb
nem beszélne magával senki . . . ha nem csodálná
^5L0BUS“í^ f e v ^nyt kölcsönzi, a fóa szépségét kívülem senki . . . mert szeretem
----met nem rongálja és
magát Irénke, nagyon szeretem! . . .
nem piszkit, mint a
Az Irénke szivén szokatlan meleg futott át,
tisztitó-kenőcs 1
Három hatósági eske
mely lázba hozta vérét, átmelegitette egész valóját.
tett
vegyész egybe
Érezte, hogy keze reszket a Fenyőében, de amazé
hangzó ítélete szerint a
sem volt biztos. Azután a kezét megszorítva,
lassan, vontatva mondta neki:
kiváló tulajdonságainál
— Még sem ismertem magát egészen jó l. ..
fogva, főlülmulhatlan!
És mikor Fenyő háladatosan felnézett rá,
anyag tulajdon bányákból Dobozok 5, 8 és 15 krjával
a nagy kék szemeiben könnyet látott, melyet
gőzerővel.
m in d e n ü tt kaphatók.
lehet, hogy a hideg sújtott ki szeméből de a mely
Fr t i z S c h u l z ju n ., L e i p z i g
az öröm, a boldogság könnye is lehetett. . .
a tisztító-kivonat feltalálója.
Honti Henrik.
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Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. e\i
LX. t. ez. 102. §-értc)inében ezennel közhinv
teszi, hogy a selmeczbányai kir. jarásbirosag \ .
102. 105 és 100 számú végzése állal Ifi. Bivilner
testvérek budapesti ezég, Lédenr t ; Lóvy bnmi
ezég és Mát Hermán bécsi ezég javára \\ cisz
Lipót selmeczi kereskedő ellen összesen 325 írt
12 kr töke, ennek 1899. év február hó 10. nap
jától számítandó G % kamatai és eddig összesen
38 frt 94 kr perköltség követelés erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le
és felül foglalt és 893 frt 40 krra beesull íöfös
és szőrme divatáru kereskedelmi czikkekből álló
ingóságok nyijvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a selmeczi kir. jáiásbirósági V. 102/890. sz. kiküldési renuelö végzése
folytán a helyszínén, vagyis Selmeczbányán al
peres üzletében leendő eszközlésére 1399-ik év
april hó 25-ik napjának délután 2 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az
érinteti ingóságok ezen árverésen az 1881. évi
LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígé
rőnek becsáron alul is eladalni fognak.
Az elárverezendő ingóságok véle ara az
1881. év LX. t. ez. 108. §-ában megállapított
feltételek szerint lesz kifizetendő. Végül felhivat
nak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok
vételárából a végrehajtató követelését megelőző
kielégíttetéshez tartanak jogot, a mennyiben ré
szükre foglalás korábban eszközöltetett volna, és
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdé
séig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban beadni,
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.
A törvényes határidő a hirdetménynek a
bíróság tábláján kifüggesztéséi követő naptól számittatik.
Kelt Selmeczbányán 1899. évi márczius évi
31 -ik napján.
Óváry Dezső
kir. bir. végrehajtó.

HIRDETMÉNY,
A Szent-Háromság-téren fekvő Sembery-féle
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Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi
Alulit 1 kiküldőt! vtgKhajló az 1881. évi
|
i ez. 102. §-a érő hnében ezennel közhírré öO t. ez. 102. §. értelmében ezennel közhírré
l l u . g y a 't'lmoczbán ■ i kir. jbii'o-.ie 22 r.> 1898. teszi, hogy a selmeczbányai kir. járásbíróság
j számú végzése állal a s.-imeczi takarékpénztár 1899. V. 97/1. szánni végzése ói tat Ballon l,-s|Kneszko András és Jezsek János ellen 80 frt vérek ezég javára Weisz Lipót kereskedő ellen
tőke, ennek 1898. évi február hó 28-ik napjától 200 frt 54 kr töke, ennek 1899. évi február hó
számítandó 6 % kamatai és eddig összesen 25 16. napjától számítandó G % kamatai és eddig
frt 28 kr perköltség követelés erejéig elrendelt összesen 29 frt 5G kr perköltség követelés ere
kielégitési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt iéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával
és 435 fit becsült szoba bútorok és berendezé biróilag le foglalt és 471 frt 13 krra becsült
sekből álló ingóságok nyilvános árverés utján röfös árukból álló ingóságok nyilvános árverés utján
eladatnak.
eladatnak.
Mely árverésnek a 1898. V. 97/2. sz. kikül
Mely árverésnek a 1898. V. 192/3. sz, kikül
dést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis dést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis
Selmeczbányán alperes lakásán leendő eszköz Selmeczbányán alperesek üzletében leendő cszlésére 1899. évi április hó 26-ik napjának Közlésére 1899. évi april hó 25-ik napjának
délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel
vatnak meg, hogy az érinteti ingóságok ezen hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen
árverésen az 1881. évi 40. t. ez. 107. §. értel árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értel
mében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is cla- mében a legtöbbel ígérőnek becsáron alól is ela
dalni fognak.
dalni fognak.
Az árverezendő ingóságok vételára az 1881.
Az árverezendő ingóságok vételára az 1881.
évi 401. t.-cz. 108. §. megállapított feltételek szerint évi GO. t. ez. 108. §-ban megállapított feltételek
szerint lesz kifizetendő.
lesz kifizetendő.
Kell Selmeczbányán 1899. évi márczius hó
'
Selmeczbányán 1899. évi márczius hó 29-ig
29-ik napján.
napján.
Óváry Dezső
Óváry Dezső
kir. bir. végrehajtó.
kir. bir. végrehajtó.

layton & Shuttleworth ^
mezőgazdasági gépgyárosok a) Budapest
által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:
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Loeomobil és gőzoséplőgép-készletek

!. h .

pb>k.

továbbá járgány-cséplőgépek.
e-cr-<
ti..y;itó-rosták,
ara tógépek, széna ryüjtők, boronák.

konkolyozők, kaszáló- cs

„Columbia-Drill“

i

legjobb sorvetőgépek,
szecskavágók,répavágók,
kukoricza-morzsolók,
darálók, őrlő-malmok,
egyetemes aczél-ekék,

mely áll a földszinten : 5 bolthelyiségből, 1
korcsmahelyiség és 1 pinezéböl. I-ső emeleten :
4 szoba, 1 terem és éléskamra és konyhából
Il-ik emeleten : 5 szoba, éléskamra és konyhá
ból. 111-ik emeleten: 9 szoba, 2 éléskamra
és 2 konyhából

2

- és 3-vasú ekék és minden egyéb gazdasági gépek.

= légszesz és vízvezetékkel. —
Eladási ára 22000 frt, évi jövedelem 1900 frt.
Bővebb felvilágosítással szolgál:

D IM Á K J. E.

kereskedő,
mint SEMBERY IRÉN úrnő meghatalmazottja.

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb
loeomobil- és cséplőgép-gyára.

Első cs. és kir. osztrák-m agyar kizárólag szab.

lomlokzat-festök-gyár
líro u ia ite in e i1 lís iv o ly
Bécs, III., Hauptsrasse 120. sz. (saját házában)
Aranyt rim>Klio] UitünteUo.
Nyomatott a loplulajdonos Jo

Főherezegi és herczegi uradalm ak, cs. és kir. katonai intézőségek,
vasuta t, ipari-, bánya- és gyári társulatok, épitési vállalatok, építő
mesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója.
Ír homlokzat-le-lékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapotban,
p íróiakban ér 1-0 különböző mintában kilonkint 16 krtól felfele szállíttatnak
'■s ,,ln> a f' -ü k szürliszlaságát illeti, azonos az olajfestékkel.
Mintakártya, úgySzírián használati utasítás kívánatra
ingyen és bér
mentve

'

küldetik.

1>;v. ír fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.
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HÍ RADÓ

HIVATALOS RÉSZ.
Meghívó.
Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros tőrv.nat. bizottságának f. évi április havi rendes
közgyűlését ugyanazon hó 12-ik napjára d. e.
9 órakor kezdfidöleg meghirdetvén, ahhoz a törv.hat. bizottság t. ez. tagjait ezennel meghívom.
Ipoly-Nyék, 1899. évi febr, 20.
Horváth Béla,
főispán.

Tárgysorozat:

1 — A polgármester jelentése a közigaz
gatás és háztartás 1890. évi márczius havi álla
potáról.
2. 2588. Széli Kálmán m. kir. ministerelnük
ur ő Nagyméltóságának köszöneté a város közönságénck bizalmi üdvözletéért.
3. 2527. A Nagyméltóságu kereskedelemügyi
m. kir. Ministcrium 72237. sz. rendeleté a keskenyvágányu vasút rendes nyomtávúvá átalakí
tása, a harmadik vonat beillesztése, s a tariffa
leszállítása iránt küldőttségileg átnyújtott felirat
elintézéséül.
4. 2575. A főispán ur ő Méltóságának kö
szöneté városi díszpolgárrá lett megválasztásáért.
5. 2590. A főispán ur ő Méltóságának köz
lése az iránt, hogy a Nagymélióságu vallás, közoktatásügyi magy. kir. minister az itteni népis
kolák állomositása iránt megindított tárgyalásokat
beszüntette.
6. 2342. A tanács előterjesztése a városi
közjégverem használatáról s kezeléséről alkotandó
szabályzat tárgyában.
7. 2351. Tanácsi előterjesztés a legeltetési
szabályrendelet módosítása tárgyában.
8. — Tanácsi előterjesztés a vízvezetéki
felügyelő állásának rendszeresitése s az erről
szóló szabályzat megállapítása iránt.
9. 2752, A városi tanács előterjesztése a
városi kórháznak s ezzel összefüggőleg az egész
ségügyi hivatalnak újjá szervezése és az alorvosi
állás rendszeresitése iránt.
10. 2520. A városi tanács előterjesztése a
légszeszgyár eladása iránt megejtett tárgyalások
eredményének bejelentése tárgyában.
11. — A járványkórházi bizottság előter
jesztése a járványkórháznak hova leendő elhe
lyezése iránt.
12. — Az erdészeti bizottság és a tanács
előterjesztése a belvárosi tűzi faraktár áthelye
zése iránt.
13. 2766. A népnevelésügyi bizottság s a
tanács előterjesztése a belvárosi tűzi faraktárnak
a gymnasium, tlletőleg az ott létesítendő tornacsarnok czéljaira való átengedése iránt.
14. 2765 A népnevelésügyi bizottság és a ta
nács előterjesztése a bélabányai városi óvónak
az Oldinger alapítványból létesítendő leányiskola
vezetőségére való bizatása iránt.
15. ll./Jegyzk. A tanács előterjesztése a
betegápolási alap számadásainak felülvizsgálása
iránt.
16. 2110. Az árvaszék és a tanács előter
jesztése a folyó évre szükséges nyomtatványok s
könyvkötői munkák költségeinek (100 frtnak) az
árvatári tartaléktőkéből való fedezése iránt.
17. 4124./á98. A tanács előterjesztése a vá
rosi magánkórházat terhelő több évre hátralékos
285 fit 53 V, kr. községi póladó törlésbe hozatala
s jövőre a kórháznak a pótadózás alól való fel
mentése iránt.
18. 2275. A városi tanács előterjesztése a
„Kolos*-intézetben berendezőit légszeszvezetékböl
származott költségek egy részének elengedése
tárgyában.
19. 2525. Tanácsi előterjesztés Luplák Kubó
Pál részére a kőzlegelöből 110 Q -öl területnek

átengedése iránt első Ízben való tárgyalás czéljából.
20. — A gazdasági tanácsnok, az erdőmes
ter és a mérnök jelentése márczius havi műkö
désűkről s április havi teendőikről.
21. 2573, Az országos központi hitelszövet
kezet megküldi a város által 4000 korona érték
ben befizetett egy darab alapítványi üzletrészt.
22. 2792. Tanácsi előterjesztés a vihnyei
Ottó-féle földrész bérbeadása iránt.
S e l m e c z b á n y á n , 1898. évi április 3-án.

Szitnyai József s. k.
____

polgármester.

1999,/rkp. 99

HIBDETIHÉNI.
Figyelm eztetem a gyümölcsfa-birtoko
sokat, hogy a kertjeikben és majorjaikban
levő gyüm ölcsfákat és bokrokat a kárté
kony hernyóktól, illetve hernyófészkektől
és lepketojásoktól f. évi április hó 15-ig
tisztittassák meg, m ert ellenesetben az 1894.
évi XII. t.-ez. rendelkezéseihez képest ezen
tisztítás a mulasztó költségére hivatalból
lesz foganatosítva és ezenkívül a mulasztó
100 koronáig terjedő pénzbüntetéssel fog
sujtatni.
Selmeczbányán, 1899. évi márczius
hó 16-án.

Krausz Kálmán,
r.-főkapitány.
1076. szám./rkp. 1899.

Névjegyzéke
Selmecz-Bélabánya szál), kir. városban az
1899. évben összeírt teljesen ismeretlen had
köteleseknek.
A hadköteles

neve

szüle-! illetőségi J e g y z e t
tési |
éve | helye
1
1878 Selmeczb.

Immerblum Adolf
Klein Arthur
Noszek János Fér.
1877 I-Iodrusb.
Morovján János
„ Bélabánya
Kapusztyik Márton
„ Selmeczb.
Motély József
Ruzsinák Géza
íj
Zacbar István
„
Hajdusik Antal
«
Körének István
„
Finkelstein József
„
Szlanina János
»
„
Szlanina Márton
sz. Bpesten
„
Kolpaszky József
„
Groszmann Ferencz
n
„
Gábriel Miklós
n
Schnierer Fcr. Albert „
r
„
Jezsek Gyula
n
n
Pobeszka Ferencz
n
r.
n
Háring József
ti
„
ti
Polka János
n
,
„
n
Csunderiik János
„
„
n
Tomasek Imre
Bélabánya
1876
Rilia József
„ Selmeczb.
Tkács József
„ ! n
Glega József
„
Miertus János
r>
„ i n
■Vainsek János
,
Mylteisz Adolf
n
Pdrus András
»
»
f
Zsiák Mihály
n
»
Scholcz Aladár I. J. ,
Fracsko Pál
n
! »
Sztnch Albert
n
»
A véd törvény utasitá I. rész 2D. §-ának 5
pontja értelmében kőzőlletik.
Selmeczbányán, 1899. évi február hó 9-én
Krausz Kálmán,

rendőrfőkapitány.

2406. sz.
rkp. 99.
Kérése Welnert Dávid sekneezbányai lakos
nak az Erzsébet-ulczai 58 szánni telken épületfa
ipar telep engedélyezése iránt.
ü l.
Fonti kérés következtében az 1884. XVIII.
l.-cz. 27 §-a alapján a tárgyalást f. évi április
hó S-ik nayjának délutáni 4 órájára a hely
színére kitűzőn s erre Csc-ti Ottó ép. biz. elnök
Pauer János tűzoltó főparancsnok Dr. Kapp
Jncab tb. főorvos, Krepuska Rajos v. mérnök
urakat mint az építészeti bizottság tagjait; továbbá
az ag. h. evang. egyházközség képviseletében
Fizély Károly gondnokát, továbbá Selmeczbánya
város képviseletében Szitnyai József polgármestert;
végűi a szomszédokat Tandler Sándor, Bachinann
Nándor, Boroska Mihály selmeczbányai lakosokat
mint szomszédokat és érdekelteket ezennel meg
hívom.
Elrendelem továbbá, hogy e határozat a
.Selmeczbányai Hiradó“-ban mint a város hiva
talos közlönyében közzé tétessék, hogy a mennyi
ben valaki a vállalat ellen barmi oknál fogva ki
fogást akarna tenei, azt az 1884. XVII. t.-cz. 27
§-a értelmében meglehesse.
Selmeczbányán, 1899. április hó 2-án.
Krausz Kálmán, rfőkapitány.
15402.

Pályázati hirdetmény.
a m. kir. honvéd főreáliskolában és a honvéd
Ludovika-Akadémiában az 18991900-ik tanév
kezdetén betöltendő államköltsóges (teljesen
díjmentes vagy féldíjmentes,) továbbá alapitványos és fizetéses helyekre.

I. A h e l y e k n e m e és s z á ma .
Az 1897-ik évi XXÍÍI-ik tőrvényezikk értel
mében szervezett honvéd nevelő és képző inté
zetek I. csoportjában, az 1899/1900-ik iskolai év
kezdetén (a honvéd főreáliskolában szeptember
1-én, a honvéd Ludovika-Akadémiában szep
tember 21-ón) 50—50, részint teljesen díjmentes,
részint féldijmentes államköltséges, illetőleg alapit
ványos és fizetéses hely fog betöltotni.
Ezen helyek közül esik:
a) a soproni honvéd főreáliskola I. évfo
lyamára :
20 teljesen díjmentes államköltséges hely,
23 alapitványos hely, és
7 részben féldijmentes, részben fizetéses
hely;
b) a budapesti honvéd Ludvika-Akadémia I.
évfolyamára:
13 teljesen díjmentes államköltséges hely,
23 alapitványos hely, és
14 részben féldijmentes, részben fizetéses
hely.
A honvéd főreáliskola II. évfolyamába rendszerinti felvételnek nincsen helye ; ezen évfolyam
ban csak azon helyek fognak betöltetni, melyek
természetes fogyaték (halálozás elbocsátás slb.)
következtében jutnak üresedésbe.
II. F e l v é t e l i f e l t é t e l e k. *)
1. A pályázó magyar állampolgársága:
igazolandó a törvényhatóság vagy a járási
tisztviselő által kiállított honossági bizonyítvánnyal,
a melyben a községi illetőség is kiteendő;
2. A pályázó testi alkalmassága a katonai
nevelésre:
igazolandó valamely honvéd vagy közős had
*) A felv ételre nézve m eg á lla p íto tt részletes feltételek
az „U tasítás a pályázók felvételére nézve a m. kir. honvéd
neveié és képző intézetekbe" K — 1. jelzésű szo lgálati könyv
ben fo g laltak n ak , a moly utasítás B udapesten a P allas nyom 
dai részv én y társaság n ál 35 k rn y i á ré rt kapható.

seregbeli (hadi tengerészetbeli) tényleges állomány
beli orvos állal szabályszerűen kiállítóit orvosi
véleménynyel; a beoltás pedig — a mennyiben
azt az orvosi vélemény nem igazolná — külön
himlőoltási bizonyitványnyal.
3. A megkívánt előismeretek, és pedig:
a) a honvéd főreáliskola I-ső évfolyamába
való felvételre: valamely középiskola (gymnasium,
reáliskola, magyarországi polgári iskola, a fiumei
községi polgári iskola) IV-ik osztályának ered
ményes látogatása;
b) a honvéd Ludovika*Akadémia l-ső év
folyamába való felvételre: valamely teljes közép
iskola (gymnasium, reáliskola) \1IM k osztályának
látogatása;
ezen előismeretek igazolandók az elmúlt
iákulai év végbizonyítványával és a folyó iskolai
év I. és II. tanidőszakának iskolai értesítőjével,
továbbá legalább „elégséges" eredménynyel letett
felvételi vizsga által.*)
4. Kifogástalan erkölcsi magaviselet:
igazolandó erkölcsi bizonyítványával, azon
ban csak akkor, ha az iskolai bizonyítványával
a kifogástalan erkölcsi magaviseletre vonotkozó
adat nem foglaltatnék, vagy ha a belépés uem
közvetlenül valamely nyilvános iskolából történnék;
5. A betöltött legkisebb és a túl nem hala
dott legmagasabb életkor, és pedig :
a honvéd főrealiskola I. évfolyamába leendő
belépésre az elért 14-ik és a túl nem haladott
lG-ik életév,
a mely megállapított életkor a felvételi év
szeptember 1-ére vonatkozik.
Ezen életkor kereszlevéllel vagy születési
bizonyitványnyal igazolandó.
Az alapitványos helyekre pályázók iészéről
ezen kívül:
6. különös igazolása annak, hogy a pályázó
az alapitó oklevélben foglalt feltételeknek meg
felel.
III. A k é r v é n y e k b e n y ú j t á s a .
Az államköltséges és fizetéses helyek elnye
rését ezélzó felvételi folyamodványokat - melyek
mellékleteikkel együtt szabályszerűen bélyegzcndők — m. kir. honvédség, a cs. és kir. közős
hadsereg és a hadtengerészet személyei szolgálati
utón az udvari, polgári állami és egyéb hivatal
nokok pedig elöljáró hatóságuk utján azon honvéd
kerületi parancsnokságnak terjesztik be a melynek
területén a folyamodó alkalmazva van, illetőleg
lakik. Magán személyek folyamodványaikat a leg
közelebbi honvéd keiületi, illetőleg honvéd ki
egészítő (tér-) parencsnokságnál nyújtják be.
Magyarországon kívül állomásozó katonai
személyek folyamodványaikat elöljáró katonai te
rületi parancsnokságaik, a Magyarországon kívül
klkalmazoít udvari és polgári állami hivatalnokok
pedig elöljáró hatóságaik utján közvetlenül a
honvédelmi miniszternek küldik be,
Az államköltséges és fizetéses helyek elnye
rését ezélzó foiyamodványok az előbb említett
parancsnokságok által folyó évi május hó 15-éigj
a Magyarországon kívüli helyekről a honvédelmi
miniszterhez érkező ily folyamodványok pedig
május hó 31-ig fogadtatnak el.
A megállapított határidőn lul beérkező fo
lyamodványok visszaadatnak és nem vételnek
figyelembe.
Az alapitványos helyek elnyerését ezélzó
folyamodványok azon hatóságnak, személynek
küldendők meg, a mely (a ki) az alábbi kimuta
tásban megjelöltetett.
A kérvényekben kifejezés adandó annak,
hogy a folyamodó az „Utasítás a pályázók felvé
teléré nézve a m. kir. honvéd nevelő és képző
intézetekben" hat&rozványait teljlarlalmulag is*) A folyó tanév végén n y e rt iskolai b izo n y ítv án y t a
felvételi vizsgához beidézett pályázok az illető intézetbe m a
guk k al hozni és a felvételi vi/.9gát m egelőzőleg bem utatni
arto zn ak .

__ S E L M E C Z B A N Y A I

1899. április 6.

H Í R A D Ó ____

I meri és kötelezi magát az ezen utasításban meg volt a forgalom, mivel az ünnepekre még szük
séges vásárlásokat eszközölték ; annál nagyobb
határozott valamennyi feltételnek megfelelni.
Azon pályázok hozzátartozói, a kiknek a csend uralkodik az ünnepek után.
tesli alkalmasság és a sikeres felvételi vizsga fel
tétele alatt államköltséges vagy fizetéses helyek
adományozlatlak, illetve a kik alapitványos he
lyekre bemutattattak, a honvéd kerületi vagy
egyéb parancsnokságok által erről annak ludtul
adása mellett órtesitlctnck, hogy mikor kell a
pályázónak az illető intézetben megjelennie.
Hasonló módon értesittelnek azok is, kiknek
kérvénye nem vétetett figyelembe.
Az első sorban kijelölt pályázókon kívül, a
betöltendő helyek aránya szerint, néhányat! másod j
so'ban fognak kijelöltetni oly czélból, hogy az
első helyeken kijelölt, de a felvételi vizsgát ki
nem állott, vagy testileg alkalmatlanoknak talált
, pályázók helyett pótlólag felvételi vizsgára bocsát- ;
tassanak és ennek sikere cselében felvétessenek, j
Miután azonban az említett pályázók fel
vétele biztos kilátásba nem helyezhető, a szülök |
gondoskodjanak, hogy fiaik a felvételi vizsgára be
nem idéztetésük esetében, a polgári tanintézetek
ben, tanulmányaik folytathntása czéljúból kellő
időben beirattassanak.
IV. A f e l v é t e l i v i z s g á k .
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
Minden pályázó közvetlenül az illető inté
1899. márczius 29-től április 4-ig.
zetbe való beérkezte után, testi alkalmassága te
Halálozás.
kintetében megvizsgáltatik,
A testileg alkalmatlanoknak talált pályázók
hozzátartozóiknak azonnal visszaadatnak, a tes
A halál oka
Az elhunyt neve.
tileg alkalmasoknak minősítettek pedig felvételi
vizsgát tesznek, a melynél a hozzátartozók is jelen
lehetnek.
1 Svetz József
38 é. tüdőgyulladás
Az irásbelileg és szóbelileg megejtendő fel
2 Lindis Mária
12 b. bél hurut
3 ö. Pachinger Józsefné 77 é. aggkor
vételi vizsgák a soproni honvéd főreáliskolában
4 Klokocs Antónia
5 é. gümőkór
augusztus 27—-31-ig, a budapesti honvéd Ludovikaö Klokocs Andrásné
33 é. tüdögümőkór
Akadémán pedig szeptember 16—-10-ig tartatnak
5 h. hurut, tüdőlob
6 Lachvicska Kálmán
meg.*)
13 é. hasi hagymáz
7 Krieger János
A fölvételi vizsga magyar nyelven teendő
8 Holub Vendelné
57 é. tüdőlégdag
9 Urbanszky József
45 é. tüdögümőkór
le, melyet a pályázóknak oly mérvben kell ludniok
10 ö. Klaján Mihályné
76 é. aggkór
hogy az eredmény teljes oktatás lehetősége e tekin
—
11 Boldis N.
halvaszületeti
tetben biztosivá legyen. A főreáliskola I. évfolya
12 Strik Róza
2 é. agyhártyalob
mába pályázók, a kik horvát tannyelvű iskolákat
13 Brlay István
33 é. tüdögümőkór
végeztek, a fölvételi vizsgát utóbb említett nyelven
14 Förster József
67 6. gutaülés
2
é. torokgyík
15 Kollár Félix
is letehetik ; a magyar nyelvnek nem tudása —
10
Kibasz
Mária
3 h. tüdőgyulladás
a pályázóknak egyébként jó képessége és meg
felelő előismeretei mellett — nem képez akadályt
Születés
a fölvételre.
V. E l l á t á s i di j.
ií
Az elátási dij a viszonyokhoz képest időn
Lakóhely.
A szülők neve.
1
ként újból állapíttatik meg. Jelenleg a honvéd
főrcáliskolában évi 400 írt a Ludovika-Akadémiá1 Kosztka Károly
ban évi 800 fit.
Kollár Antónia
leány Sclmc-czbánya
Díjmentes államköltsóges helyért ezen össze
2 Zahradnik Antal
gek fele fizetendő.
Janovicsky Mária
leány
Rovna
Ezenkívül a föreáliskolába és a Ludovika*
3 Marossy Miklós
Görög Bodnár Verőn
fiú Selmeczbánya
Akadémiába felvett minden pályázónak hozzá
4 Bemen Samu
tartozói kötelezettséget vállalni tartoznak, hogy
Binder
Anna
fiú
n
minden iskolaév kezdetén az illető intézet pénz
tárába tandíj gyanánt 14 forintot lefizetnek.
Laucsan Anna
fiú
A féldijmentes, államköltséges és fizetéses
G Sztrmen Ferenc/.
Zaharidesz Mária
fiú
növendékek ellátási dija az illető intézett pénz
7 Boldis Mihály
tárába félévenként és előre fizetendő be. Az első
Salát Mária
fin
részletet mindjárt a pályázó felvétele alkalmával,
8 Dubranszky János
illetőleg az iskolai év kezdetén, a második rész
Paxner Mária
fiú
Bólabánya
letet pedig minden év márczius 1-én kell fizetni.
9 Kruzsliak Mátyás
Szklicnka Anna
fiú
Kelt Budapesten, 1899. é. februárius havában.
—
10
A m. kir. honvédelmi
Pilnik Mária
leány|
n
minisztertől.
*) A felvételi vizsga terjed elm e a tö b b szö r id ézett
Kihirdetések.
Kora |

6

u tasítá s 10. szám ú m ellékletéből vehető ki.

Üzleti hetiszemle.
Az időjárás a lefolyt héten igen változott;
a vége felé kedvezően alakult - itt a tavasz.
A behozatal gabonanemüekben igen csekély
volt, annál nagyobb más élelmi szerekben, azért
mégis elfogyott minden.
Az üzletekben is két napon át ólénkebb I
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A kihirdettek nevei.
1 Gotiofán János
Reiprich Ida
2 Janovecz Mihály
Báthori Alojzia

Lakóhelye.
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