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Haladás, adózás.
A/. nj korszellem a haladást tűzte zász

lójára s a kultúra terjedésével fokozatosan 
emelkednek a községek és városok költ
ségvetésében a kiadások tétételei és külö
nösen a városokéiban, mert hisz ezek a 
goczpontök, melyekből a kultúra és huma
nizmus, a művészet és a közművelődés 
osztja sugarait. A kiadások tehát nöttön 
nőnek, s gondoskodni kell azok fedezéséről, 
mert különben beáll a stagnálás, s azután 
következik a hanyatlás.

A kiadások fedezése azonban teherrel 
jár, teherrel különösen a városok polgár
ságára, mert nagyon kevés törvényhatóságit 
jogú város van széles ez országban, mely 
saját vagyonából tarthatná fenn magát és 
teljesíthetné azokat a súlyos, feladatokat 
is, melyeket a nagy köz, az állam ruház 
át rája.

A városok tehát, hogy megfeleljenek 
a haladó kor kívánalmainak adót és újabb 
adót kénytelenek kivetni polgáraikra s ezek 
fizetik a különféle nevű és rangú adókat 
hűségesen, mert kénytelenek vele. Mind
inkább érezhetővé válik azonban a szüksége 
annak, hogy az állam a városokat is segé
lyezze úgy mint a megyei törvényhatósá

gokat és illetőleg legalább fedezze a váro
soknak azokat a költségeit, a melyek ezekre 
háramlanak az állami feladatok végzésével.

Érezhetőbb, napról-napra érezhetőbb e i 
szükség mert a városok jövedelmi forrásai 
ki vannak aknázva, újakat teremteni szinte 
lehetetlen, pótadók emelése és szaporítása 
is majdnem minden városban elérte a határt 
s a városoknak mégis fejlődnök kell.

Az állam segítsége tehát nem késhetik 
soká, már azért sem mert hiszen épen az 
állam volt az, mely elvette a városoktól a 
regáliákaf, a városok egyetlen fejleszthető 
jövedelmi forrását s az állam az, amely 

! most elveszi a fogyasztási illetékeket is,
! ami által a városok háztartásában bizonyára 
; zavarok keletkeznek.

Az 1899. évi VI. iörvényezik ugyanis 
július elsején túl megszüntet mindennemű 
eddig dívott fogyasztási városi adópótlékot, 

j Nem szabad többé városi adópótlékot ki- 
j vetni az igazán közszükségleti ezikkekre, 

milyenek a liszt és petróleum és tisztán 
csak hármat jelöl meg kivételül, melyekre 
városi pótadót kivetni szabad lesz, s ezek 
a bor, Ints és szesz.

Városunkban eddig csak a hustbgyasz- 
tási városi adó volt (ismeretes s e tekintet
heti csaknem páratlanul áll országszerte.

Ennek indokát megtaláljuk különben 
túl magas drágasági viszonyainkban. Most 
azonban már számolnunk kell azzal, hogy 
az összes adónemek közül a legigazságo
sabbak éppen a fogyasztási adók, a melyek 
által okozott drágulások a népnél pl. erkölcsi 
okokon kívül is azokat terhelik, akik a 
fogyasztásban hajlamukból és nem szükség 
által kényszerítve részt vesznek, vagyis 
tehát legigazságosabb részt veszik ki a köz
terhekből és rendszerint ad( %  a mérte kig, 
ameddig vagyoni erejük megengedi.

11a tehát arról kell gondoskodnunk, 
hogy valamely közszükségletet közteher el
osztással fedezzünk, akkor legigazságosabb 
alapnak tartjuk a fedezetet fogyasztási adók 
kivetésével megnyerni.

A törvény a bor, lms és szesz után 
kivethető fogyasztási városi adópótlékok 
maximum értékét is megállapítja, nehogy 
az igazságos adózást a községek tulságig 
fokozva, az igazság!alanság mezejére lép
jenek át. Kimondja a törvény, hogy bor 
után városi adópótlékként, mint maximum, 
az ISIST, évi 47. t.-ez.-hez csatolt fogyasz
tási árszabás 20°'0-a, hús után pedig 25 °0-a 
szedhető, szesz után hektoliter-fokonkint 10 
fillér, illetőleg amennyiben a fok meg nem 
határozhaló, 8 fillér literenkint.

A „SELMECZBÁNYAI HIBADÓ" TáECZÁJá.
Jókai és . , ,  én.

— Prágai emlékeimből. —
Irta: dr. Kontúr Béla.

Egy osztrák képviselő barátommal a szőke 
Moldva melleit egy kioszkban üldögéltünk, Prágá
ban. A honatya feketekávét szűréséit s e közben 
myopsz szemeivel olvasá a „Národny Listy“ vezér- 
czikkél, melyet ő irt s felesége (egy mcseszép 
szőke asszony!) fagylaltot evett egy aranyos iczike- 
picziko kanállal s én tőlem telhetőleg mulattattam 
a szőke asszonyt.

Ép a körül folyt beszédem árja, hogy ime 
az osztrák-magyar monarchiában mi hárman meg
oldottuk a nemzetiségek nagy kérdését. Az én 
tisztelt barátom t. i. rajongó csili hazafi volt és 
híres védőügyvéd Prágában, kit nemivg válasz
tottak meg éppen abban a morvaországi kerület
ben, hol én mint a közős hadseregnek tagja állo
másoztam. A szép asszonyka akkor még leány 
volt s nem egyszer tánczoltam vele a II. cjuad- 
rillet s azúrkék szemeihez sok-sok verset iitam. 
amiről a ,Prager Illu s lrirlea  „Gartcnlaube", az. 
„Iduna" szerkesztőségének papírkosara lehetne 
bizonyságot. Az ifjú tiü, az én jóbarálom felesége

lypikus német volt, remek huszonhátom-huszon- 
négy éves teremtés, egv német nomzetipárli kép
viselőnek szépséges és magasztos szellemi művelt
ségű buga és egy öreg altábornagynak kcdvencz, 
unokája.

Árpád hős magzatjait én képviseltem.
— Ismeri ön személyesen Jókaii ? csacso- 

goll a szép asszony.
— Igen, hisz én is irú vagyok üres óráimban.
— Tudom, a férjem mondta. S tudja ön, 

hogy én egy félév óta magyarul tanulok ?
— ürvendek rajta s szabad-e annak okát 

1 tudnom: miért? s ne folytatnák beszélgetésünket
magyarul?

Ne, mert először a kiejtésem idegenszerü 
! s mert férjem nem értené.

— Csak nem én miattam tanul magyarul ?
Kérdésben fekszik a válasz. En Jókai

regényeit olvastam, természetesen fordításban s 
az ön honfitársának költészete elhajolt. Oh! az a 

, kedves Jókai. . .
Egész bele van háborodva, minden nap 

róla beszél, sőt Jókai felöl álmodik is, - - monda 
a honatya szent Adalbert nyelvén.

— Ok, de is szeretném öt látni. Vagy csak 
egy fotográfiát bírni tőle.

Az. a legkevesebb — mondám — egyik 
budapesti optikusnál megveszem az öreg ur lény- 
képét s egy ajánlóit levélben elküldöm.

— Nem úgy értettem, mondá ő s rózsás 
körmü ezukorhab keze az aranyos kanálkával 
kezdett játszani. - Ha azt a fényképet Jókai 
adná nekem ; ha tudnám, hogy az a papírdarab 
az ö jobb kezének fogásától megszenteltetett; 
annak a jobb kéznek, mely a J)ie nur einmal 
lieben“ c/.imü regényt irta . . .

— Mit kapók, ha én kegyednek rövid ter
minuson belül elküldöm Jókai Mór arczképét az. 
öreg ur sajátkezüleg irt dedikácziójával ? . ..

A sz.éj) osztrák asszony szemei felragyogtak, 
mint a Mizár s a Véga, büszke keblén reszketlek 
az odatüzötl tea-rózsák . . . .

Rövid megfontolás után igy szólt:
— Akkor én saját kezeimmel fogok készí

teni önnek egy nagy mandulás tortái. Tudom 
abból az időből, mikor kard csörömpölt még az 
oldalán s nem egyszer megfordult a mi házunk
nál is, igen kedvelte a mandulás tortát.

Midőn haza értem Budapestre, amint az első 
szőke asszonyt megpillantottam az üllői utón, 
eszembe jutott Ígéretem. Ámde Jókait nem ös- 
nierlem. Mindössze li/. év elölt Pécsben, mint a
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A törvény végrehajtása tárgyában ki
adott rendelet a törvényre támaszkodva 
kiemeli, hogy valamely község, ha a jövő
ben szedendő adópótlékok nem biztositaná
nak annyi jövedelmet, mint amennyi a múlt
ban volt, akkor a hiányzó összeg figyelembe 
vételével igazságos segélyt nyerhetnek az 
államtól, de esak azon esetben, ha a tör
vényben megjelölt maximumban szedetnek 
a pótlékok.

Az e hó 18-án tartott gazdasági szak- 
bizottsági ülésen érdekes indokokat hallot
tunk a mellett, hogy városunkban e pótlé
kok maximumban szedessenek. Nemcsak a 
törvény által kilátásba helyezett segély biz
tosítása czéljából és nemcsak azért, mert 
városunkban ez újabb közterhek nem lesz
nek elviselhetlenek, mert városunk a Ill ik 
csoportba tartozik és igy pl. egy hektoliter 
bor után a bor fogyasztási adópótlék csak 
27 krt fog kitenni, tehát igazságos alapon 
a bor árát emelni sem kellene, vagy leg
feljebb 4 literenkint 1 krral, de különösen 
azért, mert keserít emlékként hatott azon 
óriási veszteség, mely a saját látszólagos 
hasznukra kevesebb adózást bevallókat s 
ezek között első sorban a községeket és 
városokat sujtá a regále megváltások alkal
mával, már pedig az 1899. VI. t.-oz. mint 
tiszta elvet állítja oda, hogy a városok pénz
ügyei rendezve lesznek s igen valószínűleg 
már 1901. év végéig, most tehát a talán 
újból roszkor alkalmazandó önzés igen-igen 
káros gyümölcsöket teremhetne majd a ren
dezés idejében.

Ez volt a legfőbb ok arra, hogy a 
gazdasági bizottság egyhangúlag az adó
pótlékok kivetése és pedig a legmagasabb 
mérvben leendő kivetése mellett vélemé
nyezett és ezen véleményét mi is teljes 
mértékben osztjuk különösen azért is, mert 
a fogyasztási adókat különösen városunkban 
a hol a magasabb igényű tisztikar épen 
csakis a fogyasztási adók által vonható 
bele a közterhekbe fogyasztó közünségtlnk-

bécsi akadémiai magyar egylet tagja, a ködöt 
fogadó bizottság elnöke voltam s az ö tiszteletére 
rendezeti lakomán az üreg ur elnöki jobbomon 
ült. Emlékszik-e rám, arra az ifjúra, ki a költő 
pohárküszőnlőjének gyújtó hatása alatt még a 
pennái is eltette megőrzés végett, melylycl a nagy 
ember a nevét beírta vala az emlékkönyvbe. 
Hogyan emlékezhetnék?!

Elmentem hát lakására, de beteg volt s nem 
fogadhatott. Mivel a terminus közeledett a lejá
rathoz, vettem Calderoninál egy fotográfiái, mely 
Jókait ábrázolta, belé lettem egy boritékba s egy 
ötforintosat is azonfelül, mert tudtam, hogy Jókai 
kéziratokat mindenkinek ád, aki legalább két forin
tot beküld s a beküldött pénz az erdélyi magyar 
közművelődési egyleté.

A fénykép mellé a kővetkező cynikus leve
let csatoltam, melyet egyik barátom — Szalav 
János — irt te kalligrafice :t

Üdvöt ai olvasónak t 
Mélyen tisztelt Uram!

Egy osztrák nő nevében, ki szép (mint 
Endymion álma!), előkelő (nagyalyja hadtest
parancsnok volt Gráczban) és fiatal: kérve-kérem 
Önt, mélyen tisztelt Uram, szíveskedjék az ide
mellékelt fotográfiát névaláírással ellátni. A delnő, 
kinek kérésére bátorkodom e sorokat Önhöz in-

nek zömét képezi b ez által megkapjuk a 
kulcsot arra, hogy jóformán önkénytes ado
mány számba menő áldozatkészséget nyer
jünk azok részéről, akik más különben a 
közterhekben nem vesznek részt.

x.

Egynéhány, a selmeczbányai 
bányászatot érdeklő kárba- 

veszett jó tervről.
u.

A Gedeon-tárói bányászatról, — moly még 
uz ötvenes óvek kezdetén habár csak alárendelt 
módon üzemben állott, — azt lehetett hallanom, 
hogy az különösen ezen század kezdetén, a leg- 

; jövedelmezőbb bányászatok egyike volt.
Az üzemi térképekből kiolvashatjuk, hogy ; 

ezen bánya igen tekintélyes kiterjedéssel birt, j 
| mert a teliér csapás iránybani nyomozását (a kincs- ; 

tári bányatelken belül), 2800 méterre vitték volt j 
keresztül, mely nyomozás semmiféle nehézségekbe \ 
vagy akadályokba nem ütközött, amennyiben a !

■ terepviszonyok olyannyira kedvezők, hogy a teliér 
aránylag igen rövid tárók segítségével megköze
líthető volt.

A sok táró közölt, elég lesz két nagyobb 
| jelentőséggel biró táróra t. i. a Felső- és az Alsó- 
| Gedeon-táróra szorítkoznom, melyek egyszersmind 
| alkalmasak arra is, hogy azokkal ezen bányászat 
I főmivelési szintjeit jelezni lehessen. Ezen szíriek | 
j talpkülőmbsége 29*3 métert tett ki. A Felső- 
i Gedeon-tárói szint, a teliér lefejtését a kidig, az 

AIsó-Gedeon-tárói szint pedig az ezen szintek 
I között fekvő teleprésznek a lefejtését tették 
; lehetővé.

Hogy ogv uj telcprészt fejtésre elékésziteni 
i lehessen, lelt az Alsó-Gedeon-tárótól 62 méterrel 

mélyebb szintben az Ignáez-táro a hegységbe 
hajtva, mellyel azonban a fejtésre való előkészítés 
nem igen sikerűit, mert egy ezen táróval keresz
tezett duzzadó agyagréteg, a táró nyitvatartását 
hosszabb időre lehetetlenné telte, miért is ezen 
táró, a térképeken, mint „bedőlt IgnáczMáró 
szerepel.

Hogyha azonban a Gedeon-tárói bánya 
helyszíni és terepviszonyait közelebbről vizsgáljuk, I 
akkor csakhamar beláthatjuk, hogy az egy elszi
getelt helyen fekszik, melyet télen, a nagy hó 

! miatt még megközelíteni sem lehet; beláthatjuk 
i továbbá azt is, hogy az értékesíthető fejtmény, j

tézni, Önt német fordításban megjelent regényei 
után ismeri és a naiv lelkek rajongásával tisztel
vén Önnek teremtő elméjét, óhajtva-óhajt Öntől j 
névaláírásos fényképet bírni (germanizmus) s ma
gyarul is azért tanul, hogy Out eredetiben érthesse 
s nem rég engem kért fel, hogy szerezzem azt 
Öntől, a regényírók nagyfejedelmétől meg. Vakar
tam végbe tétlenül a fejemet: hogy jelentkezzem 
audi ncziára Jókai Mór ö felségénél, a regényírók 
királyánál? ! de hál az ifjú és szépséges szép asz- 
szony kérésére olyan lágy lett az én szivem, mint 
a liba mája s röglön eszembe villant, hogy a 
„Nemzet*-ben olvastam, miszerint Ön, mélyen 
tisztelt Uram, kél forint összeg beküldése mellett 
— melyet én nem adnék az E. M. K. E.-nek — 
kéziratokat küld. Ergo ide mellékelek egy zöld 
ötöst s meg egyszer künyörögve-kőnyörgük, felsé
ges Uram! teljesítse alázatos kérésemet s Írjon 
egy-két sort a fotográfiára s kegyeskedjék azt 
nientul-elébb alulirotthoz átküldeni.

A szép asszony megígérte, hogy ha meg 
tudom szerezni, hát viszonzásul sajátkezüleg készí
tett mandulás tortát küld nekem. ígérem Önnek, 
hogy a tortának a kisebbik feléről Önnek javára 
lemondok. De ha kérésemet megtagadja, akkor 

quos ego! — hamisítani fogom az ön aláírását, 
de úgy. hogy Ön maga sem fogja megismerni a
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elszállítása igen nagy nehézségekbe ütközik, mert 
úgy a selmeczi, valamint a hodrusi órczelőkészitő 
műhelyek igen távolesők, az erdei utak pedig 
igen rosszak!

És minthogy egyáltalában nem hallhattam, 
hogy a Gedeon-tárói bánya tulajdonképeni zúzó- 
érczei (Pochgange) a fentjelzett zúzókhoz fuvaroz
tattak volna, a tárók közelében pedig oly létesít
ményeknek, melyek a közép- és a zúzóérczek 
feldolgozását lehetővé telték volna, még nyomát 
sem találni, avval az alapos gyanúval kell élnem, 
hoyy ezen bányában csak a dusércz lett termeivel 
De miután a mi érczes telléreink mind olyanok, 
hoyy azok töltelékében a dusérczen kívül méy közép- 
és finoman behintett (a tulajdonképeni) zúzóérczek 
is előfordulnak, nekem még avval a gyanúval is 
kell élnem, hogy a sok közép- valamint a zúzó- 
érez, tellérhagyaték vagy berakat gyanánt a bányá
ban megmaradt.

Hogy elődeink az ép tárgyalt viszonyokkal 
számoltak és a bajon komolyan segíteni akartak, 
legjobban bizonyítja az a vésett munkába meg 
lévő vágat, melyet Schmiederin-táró szintjén a 
Teréz-tellér feküjébe 315 méterre a hegységbe 
hajlottak és a mely feküvágat vájatvégét méy 
csak 220 méterre kellene előrehajtani, hogy vele 
a Gedeon-tárói vagy ochsenkopfi teleret megütni 
lehessen!

Ezen feküvágat magassági eotája 664 és 
hogyha ezt a bedőlt Ignácz-táró magassági Zolá
jával, mely 656’868 összehasonlítjuk, akkor azt 
találjuk, hogy a szintbeni külömbség csekély, miért 
is elődeink Ignácz-táró helyett, a Schmiederin- 
táró színijét igen alkalmasnak ismerték fel arra 
nézve, hogy vele egy uj teliér közt, melynek 
píllérmagassága 60 métert tett volna ki fejtésre 
előkészíteni lehessen ! de elérték volna evvel még 
azt is, hogy a Gedeon-tárói teliér fejlményeit igen 
rövid utón, a selmeczi zúzókhoz szállíthatták volna 
amennyiben a Schmiderin-táró és a selmeczi 
Szent-Háromság altáró gutátokkal közlekedett, 
tehát a fejtményt egyszerűen ezen utóbbi táró 
szintjére (mely mint tudjuk jelenleg is mint a 
selmeczi bányák főszál litó tárója szerepel, zuhin- 
tani és a kidre szállítani lehetett volna.

Hogy miért veszett kárba ezen terv, azt 
nem lehetett megtudnom, de azért fenlartom 
combinatioim helyességét, melyekkel fentebb a 
teléreinkbeni érczelőjövelell jellemeztem volt és a 
melyből az a biztos következtetés vonható: hogy a 
fejtésre méltó telérhagyatékok bizonyára igen nagy 
kiterjedesüek lehetnek. Egy pár év előtt azon

hamisítást s a fénykép úgy kerül majd a szőke 
osztrák urhölgy albumába. A tortát pedig magam 
eszem meg.

És must, mint Komáromban mondják, Isten
nek ajánlom, a ki tartsa meg hazánk, a világ- 
irodalom, az emberiség javára, mint néhai fő
polgármesterünk szokta volt mondani, — az emberi 
kor legvégső határáig. Alázatos tisztelője 

Kontúr Béla
Nem telt bele egy hét s egy ajánlott levelet 

kaptam s benne volt egy nyugta az öt forintról, 
melyet az E. M. K. E. pénzlárnoka irt alá és 
két fénykép. Mind a kettőn Írás, a szellemóriás 
kézírása. Az egyiken ez volt: Kontúr Bélának — 
Jókai Mór.“ A másikon, mely a világhírű Írót 
diszmagyarban ábrázolta, ez a velős mondat:

„Az asszonyszivbe nem lehet annyi keserű
séget önteni, hogy a mi egyszer édes volt, keresz
tül ne érezzék rajta.*

A túlsó oldalán pedig a szép asszony neve 
tulajdonító esetben és Jókainak aláírása . . .

A mandulás tortát meg is kaptam, de bizony 
megettem magam. (Szalai Jánosnak sem adtam 
belőle egy harapásnyit sem.) Mentségemül szol
gáljon, hogy nagyon szerettem a mandulás tortát 
s még annál is jobban ezt a szép szőke asszonyt.

_________________________ 1899. május 25.
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voltam ugyan hogy ebbeli combinatioimat meg
bízható alapra t. i. azokra a kiforrásokra fek
tessem, melyek a kincstári leltárban irományok, 
tárképek, jelentések, véleményadások, jövedelmi 
ivek, alakjában bizonyára bőven megvannak, de, 
sajnálattal legyen mondva: ezekhez nem volt sza
bad nyúlnom.

Ha tehát falán utódaink valamikor ezekkel 
a viszonyokkal komolyabban számolni és Schmi- 
derin-táró leküvágat vágatvégét továbbhajtani 
találnák, akkor evvel nemcsak egy tekintélyes 
kiterjedésű uj telérkőz volna fejtésre előkészíthető, 
hanem a volt művelési területekbe felkapasz
kodva a fejtés mindenek előtt az ott eltatalál- 
ható telérhagyatékok befejtésével lógja kezdetét 
vehetni.

Midőn elvégre még azokra a viszonyokra is 
tekintettel volnék melyek elérhetők ha netalán, 
idővel, a pachertárói bánya Szt.-Háromság-altáró 
szintjén meglévő Schmiederintáró feküvágat, mely 
jelenleg, egyenes irányban, Teréz-lclérig terjed, 
tovább hajtatnék, akkor figyelembe veendő, hogy 
ezen vágat irányát tóvá bra iv betartva, Ochsen- 
kopfi leieret 4-üO méternyi távolságban elérni le
hetne, egy olyan közben, mely talán kevésbé fej
tésre méltó, a mennyiben a térképeken e tájon, 
kint a külön ugyan kutatásokat látunk jelölve, de 
nem látjuk a volt mivelések. nyomát bent e bánya 
belsejére vonatkozó részében; hogyha azonban 
a Kiinger- vagy Istenáldás-tárói bányamezőben a 
Szl.-Háromság-altáró pallókeresztjéből kiindulva, 
egy beható vágat merőlegesén az Oclisenkopfi 
lelér csapására hajtatnék, akkor ezen lelér már a 
330-ik méterben volna elérhető, egy olyan ponton, 
melyben a magasabb szintekben, nemcsak fejtések 
voltak, de a melyben az érezhozó Philippi- és 
Jakab-erek az Oclisenkopfi telérrel találkoznak!

Befejezésül csak azt kívánhatom, hogy azok 
az idők, messze ne álljanak, melyekben utódaink 
az általam jelzett, biztos nyereséghez vezető utakat 
követni fogják.

Jó szerencsét!
Gretzmacher Gyula.

H Í R E K .
— Egyesületi élet. A Selmeczbánya vidéki 

r. kath. népnevelők egyesülete f. <évi május hó 
23-án tartotta rendes közgyűlését a városi tanács
teremben. A gyűlést szt. mise előzte meg. Aczél 
János lendületes elnöki megnyitó beszéde után 
Bachraty József felolvasta értekezését „A direct 
módszer^iskolánkban" czimü tételről. Bemutatván 
a módszert és annak gyakorlati alkalmazását a 
magyar nyelv kizárólag használatára buzdítja 
kartársait. Dalos József „A házi tanítóról" érte
kezett ostorozván a házitanitás és nevelés ferde- 
ségeit. Mindkét előadónak jegyzőkönyvi elismerés 
lett jutalma. A gyűlés alkalmából számos vidéki 
plébános és tanító rándult városunkba, kik mind
nyájan részt veitek a gyűlésen. Jelen voltak Ben- 
hardt Adolf és Altmann Imre városi tanácsok, 
Sztancsay Miklós (is Vörös Ferenc/, v. főjegyzők, 
a két helyi lap szerkesztői és még számos tan- 
ügybarát Gyűlés után Daübner János jeles aszta
lánál kedélyes közebédet rendezett az egyesület, 
mely alkalommal Sámliik József stelíullói plébá
nos a tanítóságot, Áczél János a jelen volt pap
ságot. Szenlgyörgyi Ede pedig a részt véli höl
gyeket éltette.

— Eljegyzés. Tomasovszky Imre kir. erdész- 
jelölt, akadémiai tanársegéd, lapunknak munka
társa c hó 20-án jegyezte cl Tóth Imre di. bánya
kerületi főorvos bájos leányát Tóth Miczát.

— Közigazgatási bejárás. A rovnai telefon 
közigazgatási bejárása folyó hó 24-én volt meg 
Deutsch Miksa postáig, mérnök vezetése mellett. 
A hálózat kiépítését, tekintettel az ügy sürgőssé
gére, soron kívül fogja megcsináltatni Schuszter 
János építésvezető, úgy hogy a jövő hó lolyamán 
már használhatjuk a telefont.

— A kereskedő ifjak majálisára, mely jövő 
ho 4-i n lesz a rovnai uj díszes lánczlercmben, 
szétküldötték az ízléses meghívókat, a moly a 
rónai nyaraló épület képevei van díszítve. A 
mulatság délután 3 órakor kezdődik. A kik meg
hívót nem kaptak, forduljanak Platthy Antal vagy 
Tibély Vilmos inhoz.

—- Sorozás. E hó 20-an <s 23-án hangos 
volt a kopott vigadó épület, folyt a sorozás, s a 
katonajolöllek 243 állottak a mérték alá. Az ered
mény jónak mondható, meri 243 közül 75 talál
tatott alkalmasnak a borjú viselésére. A besoro
zottak a következők: Sakovi András, Juusch 
Imre András, Cliudák József, Sipka János, Margótsy 
László, Gsalkovszky Pál, Kiszela Sándor, Schmidl 
Richurd, Gáspár József, Suhajda János, Szopusek 
János póttartalékos, Jeszenszky Lajos, Rémen 
János, Weisz Ágoston, Turcsan Dániel, Bucsek 
Károly, Perinka Antal. Immerblum Dávid póttart., 
Sumega József pótlurt., Polák Ferencz, Krausz 
József Mihály, Balázs Károly, Schoutsik Péter 
póttart., Pomfi Ferencz, Gregan István, Futtán 
Hermáim, Kvasznicska János, Gafrik Szklcnúr 
János, Adametz Sebald István, Klein János, Nagy 
Antal, Kruzsliak Tamás, Bambasz Ferencz, Helvigh 
Gyula póttart, Hi enko István, Sakovi András, 
Frey József Miklós póttart., Kredl Adolf, Antal 
Ferencz, Visnyovszky Károly, Schmidt Lajos Antal, 
Tonhaiser Gusztáv, Laczko János, Szepp Béla, 
Zamboy Béla, Kucsera József, Lehoczky Frigyes, 
Orth Ágoston póttart., Hradszky István, Sthal 
József Pepi, Szajvald Ferencz, Sholl János Sámuel, 
Placzuska József, Zubek Vilmos póttart., Richter 
Gyula. Detvan Márton, Halata János póttart., 
Polkorab Fülöp Jakab, Gyuricza András, Romén 
Mihály, Kucsera Márton póttart., Bernath Samu, 
Bevelaqua József pótlart. Longauer Vilmos pótt., 
Jokl Ferencz, Grecs Mihály pót tart., Ambrósz 
József póttart.. Barnovszky Károly pótlart., Föltűn 
Bernát Lajos pótlart., Zacharidesz Mihály pótt. 
Klement Károly póttart., Bucsek István pótlart; 
Seibrányi János póttart., Hoderer Antal póttart.’ 
Huszágh Dénes pótlart., Ivanics Mátyás póttart.’ 
Mojzsis János pótlart., Mráz Gábor póttart. 
Idegenek : Stajczár Ferencz, Bózer Jenő, Albrich 
Frigyes, Reguli Jenő, Sztraka Ferencz, Lipcsey 
Leó, Schmidt Arlhár, Biicher Adolf, Manner Géza, 
Klausmann József, Lakner Antal, Gindl János, 
Kirschcnbaurn Lipót.

Halva találták e lió 23-án reggel laká
sén Tandler Gusztáv pipagyárost. Az öreg ur rég 
ideje már, hogy egészen magányosan lakott s nem 
is szerette ha övéi törődtek vele. A vele egy 
udvaron lakóknak feltűni, hogy az öreg lakása 
két napig zárva van s e hó 23-án feltörve az 
ajtót bementi k a kis szobába, hol az öreget az 
ágyán meghalva találták. Temetése szerdán dél- ] 
után volt nagy részvét mellett.

— Bolond az utczán. Egy szegény elme
háborodott tótot vittek fel e hó 23-án a rendőr
séghez. Erzherzog Albrechlnek nevezte magát 
s az ő saját dohánygyárát jött ide megnézni. 
Hazakisérték a szerencsétlent falujába Zsibritóra.

— Nagyvásár. Keddi szarvasmarha váro
sunk a lehető legjobb volt. Felhajtottak 827 drb 
szarvasmarhát és 85 lovat. Eladalotl 422 drb 
szarvasmarha és 40 drb ló. A kirakó vásár ma 
csütörtökön van s ez is elég élénken folyik.

- -  Gyászhir. üzv. G e r z s ó G y ö rg y n é  
szül. P is eb i M ária hunyt el e hó 22-én élele 
79. évében. Az agg nőt nagykörű rokonság gyá
szolja. Temetése tegnap délután 4 órakor volt.

A rónai nyaraló jövő hó ö-ig teljesen 
készen lesz s akkui lesz az ünnepélyes megnyi
tása is. A szálló épületet Horváth Béla főispánné 
névéiről „R óza szá lló d n ak  keresztelik el. Az 
igazgatóság megállapította már a szoba és a ven
déglői árakat, melyeket a közönség tájékozta
tása végett részletesen közlünk. Az árjegyzék a 
következő:

Reggeli, ebéd és vacsora egy hónapra: (reggeli: 
kávé vagy tej vagy tliea egy kiflivel; ebéd: 4 tál étet étlap 
szerint; vacsora: 2  tál etet (hús és tészta étlap szerint) 40 írt. 
Reggeli, ebéd és vacsora egy hónapra: (reggeli: kávé vagy 
tej vagy tliea egy kiflivel; ebéd: 3 tál étel étlap szerint; 
vacsora: egy tál étet (hús vagy tészta étlap szerint 30 frt.
1 ágynemű használata 1 hónapra (2 -szor áthúzva) 6  frt.
1 ágynemű használata egy napra 20 kr. Reggeli vagy uzsonnái 
kávé 1 kiflivel lü kr. Reggeli vagy uzsonnái tej 1 kiflivel

10 kr Reggeli vagy uzsonnái aludttej l kiflivol 10 kr. Thea 
rummal vagy ezitrommal 20 kr. Kgy lágy tojás kenyérrel 
ti kr. Marhahús leves H kr. Kenyériévé* tojással 10 kr. 
Marhahús körözve mártással 24 kr Főzelék hússzelettel 20 kr. 
Paprikás, pörkölt, rántott vagy sült csirke 3f> kr. Liba, 
kappan- vagy kaosapeosenye 40 kr. Pulykapeesenye 50 kr. 
Nvul- vary ózpecsonye 40 kr. Vesepecsenye vagy beafsleak 
tükörtojással 40 kr. Borjuszelet vagy töltött borjú 40 kr 
Rostélyos 36 kr. Borjupörkölt burgonyával 36 kr. Marha
gulyás egész adag 25 kr. Marhagulyás kis adag 15 kr. Sertés- 
ka. aj I. rgonjávnl 25 kr. Czigánypoesonye burgonyával 25 kr. 
Kg.v pár virsli tormával vagy mártással 12 kr. Bgy adag 
szalámi 20 kr. Kgy adag sajt 20 kr. Kgy adag liptai túró 
12 kr Kgy adag rétes (különféle) 20 kr. Palacsinta (töltött) 
'•'-.v omletté 20 kr. Ti : - csusza vagy metélt töpörtüvel 
20 kr Kg\ adag sonka körözve 26 kr. Egy liter fehér ujbor 
40 kr. Kgy liter fehér ó-bor 50 kr. Kgy liter vörös ó-bor 
50 kr. Egy pohár aczélsör (fél liter) 10 kr. Egy pohár 
kőbányai (fél liter) 12 kr. Egy palaczk szikviz 4 kr. Egy 
palaczk szántói savanyu viz 8 kr. Egy palaczk Paula savanyu 
viz 12 kr Egy palaczk parádi savanyu viz 24 kr. Egy fekete 
kávé 12 kr. — S z o b a á r a k :  1 10. számú szoba egy
napra 40 80 kr. 1 10 számú szoba egy hónapra 10—20 frt. 
Táncztorem használata egy mulatságra 10 frt.

A bérkocsi dijak a következők:
A belvárosból a Felső-Rónára és azonnal vissza vára

kozás nélkül 2 frt. A belvárosból a Felső-Rónára vagy onnan 
a belvái08ba 1 frt 50 kr. A belvárosból a Felső-Rónára ‘/* 
nap 3 frt. A belvárosból a Felső-Rónára egy nap 5 frt. 
Mulatságok alkalmával a belvárosból a Felső-Rónára felvitel 
és este a Felső-Rónáról lehozatal a belvárosba (előre rendolt 
fuvarok) 2 frt 50 kr.

Emke-gyufa. Egy temesvári gyufagyár 
Emke-gyufát bocsátott forgalomba. Mint tudjuk 
a gyufa magyar találmány, de manapság már ez 
általános fogyasztási czikket nagy részt a külföld 
importálja nekünk. A hazafias gyár, hogy a kül
földi gyufa behozatalt csökkentse 5 °/0-ot juttat az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek. — 
A ki tehát Emke-gyufát vásárol kétszeresen szol
gálja a hazafias czélt, egyrészt a hazafias egye
sületet másrészt a magyar ipart pártolva.

Rendőri hírek. L o p á s. A hegybányai 
bányahivatal jelentette e hó 23-án, hogy isme
retlen tettesek nagyobb mennyiségű vasat loptak 
el. A rendőrség megindítván a vizsgálatolt kinyo
mozta a tolvajokat a kik haton voltak s megke-
ritette az ellopott (» métermázsa vasat is. ...
H to n  á l l a s .  Folyó hó 21-én egy lakodalmas 
menetet állított meg három bélabányai suhancz 
Pctrinecz György, Hustyava József és Bulik János 
és a vőlegénytől megváltási dijat követeltek. Ez 
adott is nekik egy forintot, ezek azonban 5 frton 
alul nem voltak hajlandók tovább ereszteni. A 
dolognak vége czivakodás és véres verekedés lelt 
és elzárás lesz. — C se n d é le t .  Alig van város, 
hol annyi részeg alakot lehetne látni az utczáu, 
mint nálunk. Áz ünnep szombatján is csinos 
pataliál rendezett egy berúgott házaspár, a kik 
nem nagy szeretetről tanúskodó pofonok és rúgá
sokkal akartak egymással valamit megértetni, 
nagy gyönyörűségére azoknak, akik az ilyen bot
rányokban gyönyörködni tudnak. A botrányos 
részeg urat meg úrnőt beszállították a rendőr
ségre, ahol megtanitották őket, hogy magán
ügyeiket odahaza intézzék el.

— Uj lap. Léván uj társadalmi, szépirodalmi 
és közgazdasági hetilap jelent meg e tió 18-án 
Thurncr József szerkesztésében „Léva és Vidéke* 
ez i mén.

— Nagyot hallók figyelmébe. Egy dús
gazdag nő, akit dr. Nicholson művész füldobjával 
a nagyot hallástól és fülzugástól megmentett, 
Nicholson intézetének 20000 márka ajándékot 
adott, oly czélzattal, hogy az olyan süket és 
nehezen halló szegények, akik nem képesek e 
mű füldobokat megszerezni, ingyen kaphassanak 
segítséget kellemetlen betegségük ellen. Az ez 
iránti megkeresések a következő czimre küldendők: 
Nicholson C. D. Z. intézete. „Longotl," Gunners- 
burg, London, W. Anglia.

— Fontos közlemény. Nehezen emészthető 
ételek csak mértékletes élvezete is gyakran kü
lönféle gyomorbajokat von maga után, melyek 
— ha figyelembe nem vételnek — könnyen 
nehéz betegségekké fajulnak. Ily bajok elhárítá
sára a Dr. Kosa balzsamának kitűnő hatása be 
bizonyult és tanácsos hogy ezen készítmény egy 
háztartásban se hiányozzék. Valódi kapható az 
itteni gyógyszel tárakban és Frágner, B. főraktárá
ban, Prága 203—111. Lásd a hirdetményt.
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HIVATALOS
Pályázat.

Setaaec*-Bélal>»iiya anali. kir. város tör
vényhatóságánál egy tiszti alorvos! állás 
betöltendő lévén, arra ezennel pályázat liir- 
dettetik.

Ezen állással a következő illetmények 
vannak rendszeresítve:

Évi fizetés 4 0 0  frt.
Lakbér-átalány 15U frt.
40  km kemény tltzifa, házhoz szállítva.
Kiküldetések esetén 3 frt napidij egész  

napra és fuvar.
Nyugdijképesség.
Felhivatnak mindazok, kik ezen állást 

elnyerni óhajtják, hogy szabályszerű, az 
lHBif. évi I. t.-ez. 9. §-ábau előirt minősí
tésüket, vahimint a tiszti orvosi vizsgálat 
letételét igazoló okmányokkal felszereít kér
vényüket hozzám f. évi m á ju s  h ó  31 -ig  
annál is inkább terjesszék be, mert a k é 
sőbb beérkezett kérvényeket nem veszem  
tekintetbe.

Ipolynyck, 1899. évi április hó 30-án.
Horváth Béla,

főispán.
29035
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IBá l yínv  a t i li i i*«l«*tiíi ó « y
a cs. kir. közös hadseregbeli hadapródisko
lákban rendszeresített s az 18991900-iki is- i 
kólái év kezdetén betöltendő magyar állami | 

és magán alapítványi helyekre.
A cs. és kir. közös hadseiegbeli hadapród

iskolákban, az 1899/1900-iki tanév kezdetén (szep
tember közepén) az 1897. évi XXlI-ik törvényezikk 
értelmében rendszeresített 100 egész ingyenes 
magyar állami alapítványi hely közül 25 hely és 
ezenkívül még 3 szintén egész ingyenes magán 
alapítványi boly fog betőltetni.

A felvétel a budapesti, károlyvárosi, nagysze
beni, pozsonyi, temesvári és Pétervárad melletti 
kameniczi gyalogsági hadapród-iskolák, továbbá 
a bécsi tüzérségi és a hamburgi utász hadapród
iskolák I—só évfolyamába történik. A morva-l'ehér- 
templomi lovassági hadapród-iskolába felvételnek j 
helye nincsen.

1. Felvételi feltételek.1
a) állampolgári jog a magyar korona orszá

gaiban ;
b) testi alkalmatosság;
c) kifogástalan előélet (kielégitő erkölcsi 

magaviselet, melyből a nyert osztályzatnak a tanul
mányi előmenetelben nyert „elégséges" osztályzat
tal kell egyenértékűnek lenni);

d) szabályszerű életkor, mely a hadapród-is- 
kola I. évfolyamára nézve a betöltött 14 évtől a 
még tni nem haladt 17-ik évig terjed.

Az életkor megállapítására nézve szeptember 
1 -je mérvadó;

ei) megfelelő előképzettség;
f )  azon kötelezettség elvállalása, hogy a 

szabályszerű felszerelési tárgyak beszerzése és jó
karban tartása saját költségén fog eszközöltetni.1

A magán alapítványi helyekre pályázók ré
széről ezeken kivid

<j) igazolása annak, hogy a pályázó az alapít
ványi oklevélben foglak különös feltételeknek 
megfelel.

1 A felvételi feltételek külön lenyomatai megjelentek 
Seidel L. W. é« fiánál Becsben és Grill könyvárus biromá
nyában Budapesten.

’ Minden pályáiénak a cs. és kir. liadaprod-iskolakba 
való felvétele alkalmával következő használható állapotban 
levő folazerelési tárgyakkal koll lennie; G ing, 6  alsó nadrág,
G pár kapcsa, G zsebkendő, G törülköző, G pár keztyii és 1 
pár czipo.

2. A megkívántaié előtanulmányok.
A cs. és kir. hadapród-iskolába leendő felvé

telre a megfelelő előképzettséget valamennyi palyá- .
: zónák iskolai bizonyítványokkal és a felvételi I 

vizsga letétele által kell igazolni.
Iskolai bizonyítványokkal igazolandó, hogy a | 

pályázó valamely nyilvános, vagy nyilvánossági , 
joggal felruházott reáliskolának vagy gymnásium- : 

j nuk alább megnevezelL osztyályail legalább „elég- j 
i séges" összeredménynyel végezte el,1 és pedig: |

A gyalogsági hadapród-iskolákban való fel- 
! vételnél :

az I-ső évfolyamra nézve: azok négy alsó 
osztályát;

A tüzér vagy az utász hadapród-iskolákba 
való felvételnél :

az első évfolyamra nézve: legalább azok 
öt2 alsó osztályát;

A latin vagy görög nyelvből nyert „elégte
len" osztályzatok figyelembe nem vételnek.

Az 1898-ik évi XXXVIll. törvényezikk alap
ján szervezett magyan polgári iskola egyes osztá
lyai, továbbá az oloőaci, ogulini, sisseki, uj-gradiskai 
és brúdi horvát felsőbb népiskolák V—Vlll-ig 
terjedő oszlályai az igazolandó előképzettség tekin
tetében a hadapród-iskolákba való beléphetésre 
nézve a középiskolák megfelelő osztályaival egyen
lőnek (egyenértékűeknek) tekintendők.
3. A folyamodványok felszerelése, benyújtása 

és tárgyalási módja.
Az állami vagy köztörvényhatósági szolgálat

ban levők a magyar állami alapítványi díjmentes 
helyek elnyerését ezélzó és szabályszerint bétyeg1- 
zett pályázati folyamodványainak elöljáró hatósá
guk utján, a honvédséghez tartozó személyek 
szolgálati utón, másrendüek pedig közvetlenül a 
honvédelmi minisztériumhoz legkésőbb folyó évi 
junius 15-éig kötelesek benyujtatni.

A magán alapítványi helyek elnyerését ezélzó 
folyamodványok azon hatóságnak, személynek 
küldendők meg, a mely (a ki) az alábbi kimuta
tásban megjelölteleit.

A folyamodványhoz melléklendők :
a) a pályázó ifjú keresztelő levele (születési j 

bizonyítványa);
b) a honossági bizonyítvány, melyben a pá

lyázónak községi illetősége is kiteendő;
r) a pátyázó ifjú testi alkalmas voltáról, vala

mely tényleges állományú közös hadseregbeli, vagy 
| vagy honvéd orvostudor által szabályszerüleg kiál

lított orvosi bizoryitvány (N—2G szolgálati könyv);*
d) az 1897/98-iki egész évi és az 1898/99-iki 

tanév 1-ső és Il-ik időszakáról szóló iskolai bizo- ! 
nyitvány ;4

e) a beoltási igazolvány (de csak azon eset
ben, ha a himlőoltás a katonai orvosi bizonyít
ványban nincsen igazolva);

f) a pályázó ifjú ajánlatos erkölcsi magavise
letéről szóló és a tartózkodási hely közigazgatási 
vagy rendőri hatósága által kiállított külön bizo
nyítvány (de csak azon esetben, ha pályázó er
kölcsi minösitvénye az iskolai bizonyítványban 
nem foglaltatnék, vagy ha a hadapród-iskolába 
való belépése nem közvetlenül valamely nyilvános,

‘Magántanulók, hogy e részben érvényes bizonyitványt 
szerezzenek, valamely középiskolán idejekorán vizsgát tonni 
kötolesek.

1 Azou pályázok, kik csupán valamely középiskola 
négy alsó osztályát végezték el, csak azon esetben bocsát
hatók a tüzér vagy utász hadapródiskolába leendő felvétel 
végett a felvételi vizsgára, ha legalább általános „kielégitő" 
összeredmenyü bizonyitványt képesek felmutatni.

* A látóképesség meghatározásához szükséges segéd
eszközökkel a katonai nevelő- és kópzöintézetebben kivid el

| vannak látva: a bécsi, budapesti térparanesnokságok, a hely- 
! őrségi és esapatkórházak, a hadkiegészítő kerületi térparancs- 
I nokságog, » mennyiben állomáshelyeken ily egészségügyi 
I intézetek nincsenek; valamint azon helyőrségek térparancs- 
j nokságai, hol ezred- vagy önálló zászlóalj-parancsnokság van,
: de sem h ad ki egész i tő kerületi parancsnokság, sem katonai 

kórház nincsen.
* A folyó tanév végén nyert iskolai bizonyitványt, a 

felvételi vizsgához beidézett pályázók, a felvételi vizsgát 
megelőzőleg az illető hadapródiskola parancsnokságának be
mutatni tartoznak.

1899. május $5.

vagy nyilvánossági joggal felruházott iskolából 
történik.)

g) a szülök vagyoni viszonyait és jövedelmi 
forrásait hitelesen kimutató hatásági bizonyítvány, 
melyben egyszersmind a pályázó ifjú testvéreinek 
száma, neme és életkora feltüntetendő, ha a csa
ládi értesítő külön nem mellékelletnék.

Ha a pályázó ifjúnak atyja a hadsereg (hadi- 
tengerészet) vagy a m. kir. honvédség tartaléká
ban, esetleg szolgálaton kívüli viszonyban átló 
tiszt volna, ebbeli minősége a pályázati kérvény
ben felemlítendő és kinevezési okmánynyal iga
zolandó.

A beérkező folyamodványokhoz mellékelt 
pizonyitványok átvizsgáltatván, felvételre első sor
ban azok az igényjogosult pályázók fognak leg
felsőbb helyen javaslatba hozatni, a kik tanul
mányi osztályzataik szerint legjobban, vannak 
képesítve.

A képességi fokozat szerint első sorban ki
jelölt pályázókon kívül a betöltendő helyek ará
nya szerint, néhányán másod sorban is fognak 
kijelöltetni oly czélból, hogy az első helyeken ki
jelölt, de a felvételi vizsgát ki nem áttett, vagy 
testileg alkalmatlanoknak talált pályázók helyeit 
póllólag felvételi-vizsgára bocsáttassanak és ennek 
sikere esetében felvétessenek.

Miután azonban az említett pályázók fel
vétele biztos kilátásba nem helyezhető, a szülők 
gondoskodjanak, hogy fiaik a felvételi vizsgára be 
nem idéztetésük esetében, a polgári tanintéze
tekbe, tanulmányaik folytathatása czéljából, kellő 
időben beirattassanak. Tekintettel arra, hogy a 
cs. és kir. közös hadseregbeli hadapródiskolákban 
a tanév később kezdődik mint a polgári iskolák
ban, a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur el
rendelte, hogy azon tanulók, kik a cs. és kir. 
hadapród iskolákba leendő felvételért folyamod
tak, felvételűk eldőltétg, vagyis szeptember 20-ig 
felvételi (beiratási) és tandíj fizetése nélkül láto
gatják a rendelkezése és vezetése alalt álló közép
iskolákban, valamint az állami és községi bolgári 
fiúiskolákban a leczkéket. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter ur egyúttal felszólította az 
egyházi főhatóságokat is, hogy ezen kedvezményt 
a főhatóságuk alatt álló középiskolákra szintén 
terjesszék ki.

Horvát-szlavon országokra nézve azonban 
e tekintetben a bán ur oly módon intézkedett 
hogy a tandíjfizetés mellett olt már beirat kozott 
azon tanulók szüleinek, kik a cs. és kir. hadapród
iskolákba felvétettek, a már lefizetett tandíj, fel
vételi dij és egyébb járulékok visszafizettessenek.

Hiányosan felszerelt, vagy elkésve beérkező 
folyamodványok nem fognak figyelemre méli- 
tattatni.

4. A felvételi vizsga.
A felvételre kijelölt pályázók az adományo

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

Mielőtt pályázók a felvételi vizsgál letennék 
a hadapród-iskola orvosa állal megvizsgállatnak 
s az alkalmatlanoknak találtak vizsgára nem bo
csáttatnak.

A felvételi vizsga a hadapród-iskolák I. év
folyamába való belépésnél a kővetkező tantárgyakra 
terjed ki.

Német nyelv, számtan és betüszámtan, mér
tan, földrajz, történelem, természetrajz, természet- 
tan és vegytan és pedig oly terjedelemben, a 
melyben azok a középiskolák alsóbb osztályaiban 
elöadatnak.

A felvételi vizsgák nyilvánosak s azokon a 
szülők (gyámok) vagy megbízottjaik is jelen lehet
nek, ha ezt a vizsgahelyiség térviszonyai meg
engedik,

A felvételi vizsgák helyére való utazás költ
ségeit a pályázók hozzátartozói kötelesek viselni.

5. Az é ri zsebpénz.
A cs. és kir. hadapród-iskolákba magyar 

állami alapítványi helyre felvett minden növendék 
I a magyar államkincskár által kisebb szükségleteik 
I fedezésére évi 50 forint zsebpénzzel fog. clláttatni.

Kelt Budapesten, 1899. évi április havában. 
A m. kir. honvédelmi minisztertől.
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Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1891). május 17-től 23-ig. 

Halálozás.

i■ .-í
o(72

Az elhunyt neve.
«ek.©tatí A halál oka

1 Zujacz Vilma 13 li. tüdőgyulladás
2 Pucsek Mátyásné 40 é. szivgórcs
3 Wagner Emília 7 h. hurut, tudóiul)
4 Siinonidesz József 31 é. lüdögümökór
5 Kraiter Rudolf 1 h. lüdögümökór
G Gáfrik Anlal 4 h. tüdőgyulladás
7 Futák János 22 h. görcsök

Születés.

3--S
©02

A szülők neve. b0 =
3

Lakóhely.

1 M fillér János 
Dominik Mária flu Banka

2 Neuschl György
Rovna

3 Mnkovinszky József
Hűlik Ágnes fin

4 Pozseszky György
Drdos Katalin leány JSelmeczbánya

5 Simkovics Mátyás 
Gregán Mária flu

6 Molek János 
Nemcsok Czeczilia leány Bélabánya

7 Jány János

8
Baczulik Magdolna leány ■
özv. Ribos Ferenczné fiú Hodrusbánya

Kihirdetések.

a 1
| A kihirdettek nevei.

CO ,
Lakóhelye.

1 Gálusz Lajos Rovna
Bazálik Francziska Selmeczbánya

2 ; Vársz a János Szénásfalu
| Kabina Anna [Selmeczbánya

Házasság:.

3•cS I
» i Az egy bekeltek nevei Lakhelye
M |

1 Száméi Alajos 
Vilnion Teréz

Rovna

2 Zubka Ernő Zsolna
Varga Jozefa 

3 i Antal János
Selmeczbánya

1 Beloviczky Anna Rovna
4 Podohen János Steffulló

Simkó Antónia „

5: Sztraniak Ignácz „

Konopka Kati
G Jani János Szitnyatő

Lupták Kati Bélabánya
7 Rendi Ferencz Hodrusbánya

Lülmer Hcrmin i

IRODALOM, ZENE.
— A görög építési stílusokat ismerteii és 

magyarázza dr. Gyomlay Gyula, nagy munkájának 
most megjelent füzetében. Fejtegetései során a 
görög építészet fejlődésének teljes történetét és 
hü képét adja. A homerosi kor temploma volla- 
képen egy kamara volt, mely az isten képét es 
kincseit rejté magában. Uiszt legfeljebb egy elő
csarnok adott neki, melynek kiugró tetejét 2 fa
oszlop tartotta. Később az oszlopsor körülölelte 
az egész templomot. Faoszlopok voltak ezek, leg
följebb ha színes agyaggal bevonták. Csak lassan 
változott átt a fatemplom kőcsarnokká. Az átala
kulás az olympiai Héra templomon ment végbe, 
amelynek korhadó faoszlopait egymás után kő
oszlopokkal cserélték fel. Egyet azonban meg

hagylak a fa-tárnok közül, emlékéül a régi eljá- 
rnMuik. F/l az <*gyd Pau.-áni.ts még látta. A 
köépilés aztán az oszlopukul teljesen át -lakitolln.
A légi anyag emlékét a dór oszlop őrizte meg 
legtovább, a lábatlan, egyszerű oszlopfős, Itt ro- 
válku feliele karesusodo oszlop. Az ion magasabb, 
finomabb alkotásié talapzata es művészién alakitoU 
leje van. Karcsúbb s ritkább sóiban all egyma- 
mellett. Valamennyinek \iruga azlan a korinthosi. 
gazdag díszével, finom akunlhus levelűivel, könnyed 
alakjával, mely játszva emeli a triglypbek és me- 
topók vésett domborműves terhét. Gyomlay könyve 
a Nagy Ké; es Világtörténet II. köleto, mely gaz
dag vállalatnak most megjelent 26-ik füzete tár
gyalja a görög építési stílusok fejlődését. Az- egész 
kötet ára diszköl ősben 8 írt. Egy füzeté 30 kr 1 
Hetenkint egy füzet jelenik meg. Á munka rész- 
letfizelésre is kapható, a kiadótársaságnál (Révai 

i Testvérek írod. Int. R.—T. Budapest,Üllői-ut 18.).
— Uj zenemüvek. A Borzó Miska híres 

kompozicziójál: a Losoncz végromlásal megkaptuk 
végre hegedüiratban is. Zsadányi Armand a kiváló 
zeneszerző végezte az átírás nehéz mesterségét 
s mondjuk meg mindjárt: kitűnő eredményűvel.
A sikerült transzkripezió kétféle kiadásban fekszik 
előttünk; az egyik magánhegedüre Írva, a másik 
hegedűre, zongora kísérettel. A hegedűsök mind 
a két átiratban hálás és élvezetes darabot nyer
nek, de főleg azok a zenekedvelők, a kik hami- 

, silallan magyar zenének igazi kedvteléssel bódul
nak. A zenemüvet a Rózsavölgyi ezég adta ki 
s ára: 1 korona magán hegedűre és hegedűre 

: zongora kísérettel. Ugyancsak a nevezett ezég 
1 kiadásában jelent meg Ajkay Zoltán „Kuki“ 

keringője is egy kedves fülbemászó zenemű, 
zongorára könnyen játszható modorban letéve. 
Ára két korona. A 101 legszebb külföldi dal vas
kos kötetéből, a mely rövid idő alatt hihetetlen 
gyorsasággal terjedi el a közönség körében, Chopin 
négy szép kompoziczióját külön füzetekben adta 
ki a Rózsavölgyi ezég. Czimeik: Nádcheus Vünsch, 
Ras Ringlóin, Frühfing és Lithauisches Licd. 
Reméljük, hogy a nagy lengyel zencpoetának ez 
a négy leghangulatosabb dala a zongora át
iratokban is hova hamarább közkedveltségre 
lesznek szert. Egy-egy füzet ára 1 korona. A 
magyar dalok és népdalok anlhologiája újra két 
csinos népdallal gazdagodott. Szerzőik : Kényszeri 1 
László és Gyöngyösi Gábor eddig még alig sze
repeltek a nyilyánosság előtt. Ám kilátás van rá, 
hogy ők, iia a szépen megkezdett utón tovább is 
sikerrel heladnak, még sok szép nótával szapo
rítják majd a magyar dalirodalmat. A Radics j 
Béla 1899-iki jogász-csárdását, a mely szintén az 
imént jelent meg, nem kell külön ajánlanunk. 
Ismeri azt a közönség czigányaink tüzes játékából. 
Most, hogy az zongorára is megjelent, még szé
lesebb körökben fogják azt megismerni és meg
szeretni. Ara 1 korona 50 fillér.

794/99 tikvi sz. 1898.

Árverési hirdetményi kivonat.
A sehneczbányai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Silbermann 
Salamon végre .-hajlatónak Nemcsok Ignácz végre
hajtást szenvedő elleni 20 fit tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a selmeczbányai 
kir. járásbíróság területén lévő, Nemcsok Ignácz 
és Simuny Anna tulajdonául bejegyzett, a selmecz
bányai 537. s . tjkvben A -f- 73. hrsz. 27/111. 
népösz. s/.. hovéibáz és kertre a kaczcnhügelen 
a;-, árverési 1200 frtb n ezennel megállapilott ki- 
kiállási árban > lr ml iu-. i- hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1899. évi julius hó 10-ik napján 
délelőtti 10 órakor ezen kir. járásbíróság telek
könyvi irodájában megtartandó nyilvános árveré
sen eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan adószerinli becsárának 10%-át készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi nov. hó 1. 3333. 
sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. g-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. 
§-u értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1899. április hó 21-ik 
napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság. Liha Antal, kir. jbiró.

F a l u h e l y r e
Zólyom közelében 3 gyermekhez junius 1-re 
kisjt.HKKony k e m t e t i k .  ki a magyar 
nyelvet jól bírja. Bővebbet a kiadóhivatalban.
a a a  • ássam  —wemMareatTM— — — —

A legolcsóbb és legjobb feslőolnj ús 
f a k o n s e r v á l ó s z é p

a 20 év óta kipróbált

CAltBOLINEUM
Avenarius szabadalma.

U tá n za tok tó l óvakodni k e ll !

Kapható: AVENARIUS R' Carboliueum-gyáráliaii
Amstettenben (Alsó-Ausztria).

Iroda : Bécs, III1. Hauptstrasse 84.

x :ác3fc±ácác±át*3Sc3fcá:±Á :±3fc±±A 5Sc3íS :dlc3fcá:á :3fcác3)lK *::
4  A legjobbnak bizonyult HÁZISZER. mely 
-j az emésztést szabályozza, rendes vérkerin- 

4a gést eredményezi, a megromlott és hibás 
' * véralkatrészt eltávolítja (ami az egészség: 

főfeltétele), gyorsan és biztosan megszünteti 
a gyomorbaji, és p. étvágytalanságot, savanyu 
fölböfögést, hányán ingert, gyomor- és hasbán- 

lmat, gyomorgörcsól, a gyomor túlterhelését 
étellel, nyálkásodást, véilolulást, hfunorboida- 
kal, női bántalmakat, bélbajokat, a már 40 év 

I óla jónak bizonyult

Dr. Bosa® balzsam

Minden gyuladás, seb és kelés gyógyí
tása biztos sikerrel jár, a női mell gyuladá- 
sánál, tejrekedéses keményedéinél, a gyermeki 
elválasztásánál, tályogok, vérkelések, pokol
var és gcnyedéseknél, továbbá körumgenye- 
dés az úgynevezett körömméregnél a kézen 
és lábujakon, keinényedéseknél, daganatoknál,1 
mirigydaganaloknál holttetem képződéseknél | 
stb. 50 év óla bevált

EPAtfNER 1). gyógyszerósztö Prágában 203-111.
Ki az emésztése minden munkáját uj életre 
serkenti, egészséges és tiszta vért szerez, kü
lönben is biztos és na ssze földön híres, bevált 
háziszer. 1 üveg 50 kr., kettős üveg 1 frt.

Postán 20 krral drágább._____________

A gyógyulás fájdalom nélkül halad a kenőcs' 
hűsítő hatása alatt.

Dobozban 25 és 35 krjával.
Postán G krral drágább

r r x r e  1 vv> a ' i k ű t ó o  T Mindenki csuk az eredeti készítményt kérje ; 
|  Ú g y  ;  gyógyszertárábM |' * "

*prngni Fragner B.

f  - a u  o ;veJU............ j figyeljen arra, hogy a Dr. Rosa balzsam
csomagolás minden részén az itt látható kerek védjegy legyen . a prágai házi kenőcs cső- 
magolásán pedig a jobbról látható háromszögletű védjegy. — A ki egy utánzást talál és 

nekem bejelenti, dijat kap ! — Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak. 
I S a k t á r a k  l i i id a p e M l e n  :

Török József, Egger A. Thalmayer ésSeitz, Kochmeister utódai
gyógyszertárában,

F ő r a k t á r  
liéM/.itöm I B. FRAGNER Apollioko „Kinn M'latar/.cii Adler" in l*rag, 

l'.ck (Ser Mpornc. **m» Air. ÜO!t.
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(nekiütve : úgy Mcratli"" 
j  .1 ini. 'iin Ártalmas hata»ai 

;1 eyuinoira | .iralizaljji,uiiii- 
deii dohányzónak nélkülöz-

hetlen.

H ai rész pipadohányával,
\agy -1 tesz czigaretta- 
dohánynyal kevertetik

Orvosok által minden do
hányzónak ajánltatik. 

V agy csomag ítO kr.. 
r í  kis csomag l ó  kr., 

külön vágat és cso
magolás pipadohány 
külön ós ezigaretta- 

dobány részére

í ‘rűi)lktildéménv. 1 0  kis i-souiag bómionlve 1  í n  Öli kr. 
utánvét mellett.

Viszonteladóknak jövedelmező.
Egyedüli készítő:

Mörath. Tivadar gy.'■«>•*«kereskedő, Cr«.
Vezéiképv iselő Magyarország es a társországok részéro

I I v o r / .* a l í  J á n o s
beviteli ügynöksége .BUDAPEST, VI., Gyár-utcza 43. 7

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

újabbon a/. ón több- 
ízben k itüntetett

GLÓBUS-
tiatítíi-livoiiatoiial!

ihamis u tánzatait
Ikisérlik meg forgalom
éba hozni é r té k te le n  
áruban és hasonló cso

magolásban.
A valódi és felülmulhatlan

GLOBTJS-tisititó -kivonat
valamennyi dobozán az én loljes ezégetn és véd

jegyem látható:
Glóbus a vörös keresztesikor

Fri tz  Se hu l z  jun., L e i p z i g
a tisztitó-kivonat feltalálója.

1899. május 95.

„Ideál" Izzólámpa-vállalat
POLLAK HUGÓ

RSKI’fc. V I., Wn!lga»«<» li 1.
Szabadalom minden kultur- 

á Ham bán bejelentve.

Ideál-izzólámpák
petroleum-naftalhoz.

Legegyszerűbb szerkezet, leg- 
könyebb kezelés, bél nélkül ég, 
füsl és korom nélkül, szag és 

zajtalan.
Robbanás veszélye teljesen kizárva 1 * * » * 

* * * * * * * * * *  Legnagyobb fényhatás!
100 Hofner-fény 1’/, krnyi óránkinti legcsekélyobb 

égőanyag fogyasztásnál.
P o s ta i kü ld é s a vid ékre le g g y o rsa b b a n  e s z k ö z ö lte tik .

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

A  n a g y  k n a c h
New-York és Londonban nem kímélte meg az euró
pai száraz f Klet seui és azért egy nagy ezüstáru ; 
gyár indíttatva érezte magat, hogy az egész kész- j 

- letét csak a munkaerő egy kis kárpótlása ellenében j 
eladja. -- Én lehagyok hatalmazva ezen meg
bízást teljesíteni, miért is csupán 6 frt 60 krért 
küldöm a következő tárgyakat:

0 darab finomabb asztali kést valódi angol 
pengővel,

G darab amerikai szab ezüst-villát egy darabból,
6 „ „ „ evőkanalat,

12 .. ,, kávéskanalát,
1 .. levesmerőt,
1 r tejmérőt,
2 .. ,. „ toj.isserlegcf,
ti angol Yietoria-tálcát,
1 .. igen hatásos gyergvatartót,
1 „ teasziiröt,
1 finom c/ukorszórót,

14 darab összesen csak (» I r t  6 0  K r.
Ezen 44- tárírv előbb 40 írtba került és most

hozzá 10 kr. A
i imái is áron kaphatók. Tisztító
íz amerikai szaluid ezüst egy
*m, mely c,tust színét 25 esz-
1, 11 miéit kezeskedem. A nnak
ezen hirdető

1  c s a l á s i

, bárkinek, kinek az iih  u nem
j/.aküldeni. Senki se in ulasszateszik, a pénzt vii........... ..

ezt a kedvező alkalmat, hogy ezen díszes gar
nitúrát megszerezze, mely gyönyörű

nász- és a lk a lm i a já n d é k
továbbá minden jobb háztartásban kiválóan alkalmas. 

Egyes egyedül kapható

I I I K N I ’H B E R U  A . - m i i
az egy. amerik. szab. ezüstgyárak kiviteli áruházában. 

Becs. II Rembrandstrasse 19 VII Telefon 7114.
Szétküldés utánvéttel, vagy az összeg időleges be

küldése ellenében.
Ytildt li t s a l i  »/. o l i l a l t  l á t l i a t t l  vődjoggyol

(egészségi fém)
Kivonat az elismerő levelek ezreiből: . g e

Megkaptam a küldeményt és meg vagyok ^
elégedve, kérek újból egy küldeményt 6 frt ^
(50 krért. T  w ^

Kolozsvár, Bánfty bárónő.
A küldeményt megkaptam, nagyon megfelel.

(■aad, 1898, szeptember 1 Chotek Gudenus grófnő. 
A készletet megkaptam, igen meg vagyok elégedve, 

kérek nagyobb küldeményt. Budapest II. Fő-uteza 7 
Dr. Paikerl Alois. ■ s. és kir. katonaorvos, stb. stb.

a  /, a  i vr y  » t  in  »  ii > '!

Lábbal tiporva
lesznek a padlófényinázak, miért is tartósságot igényelnek. Aki néhány 
krajezár meglakárilása végctl csekélyebb érlékü gyártmányokat szerez be,

p é n a i c t  ; i v  a b l a k o n  s z ó r j a  I f i .

Nálam csakis az általánosan jónak elismert

p a c i  l ó f é n y m á z a k  kaphatók:

Sehfamm Kristóf
Győr, Bécs, Sim m ering, melletti Offenbach% 0
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S chram m  K ristof-M o kezesség mellett tiszta borostyánlakkból készült 
~ padlófénymázai tartósság, fényük és

keménységük tekintetében valamennyi versenygyártmányt felülmúlnak. A 
sok érléknólküli utánzások miatt kérem arra ügyelni, hogy minden dobo
zon Schramm Kristóf neve rajta legyen.

Továbbá: mosható zománcz-festékek elegáns színárnyalatban, 
mindennemű háziszerek, melyet bárki szaktudomány hiányában maga dol
gozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezomúnezozására konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butorlakk, 
Copallakk belső használatra, Damarlakk, Bőrlakk, Száritó-flrnisz, Puli- 
turlakk, Vaslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz hasz- 
náltatik, ugyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak számára.

Különlegesség: kocsigyárosok és kocsifényezők részére Kutschen- 
lakk, Práparationslakk, Gestellak, Schleif- és Lazurlakk eredeti 
1 kgTammos dobozokban.

K apható:
Takáts Miklós fűszerkereskedésében, Selmeczbánya.

S ó íí-

m m w M . w r
Alaplttatott 1873. évben.

IS a  z » 5 t£ y  :i 1* t  ni á  11 y  !

Első cs. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.

om lokzat-festék-gyár
I v i ’ o t i m t e i i i o i *  I v ó r o l y

Bécs, III, Hauptsrasse 120. sz. (saját házában)
A r a n y  ó r i u e K í .  »‘ i  K i t ü n t e  t  v < * .

Főherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézöségek, 
vasutak, ipari-, bánya- és gyári társulatok, építési vállalatok, építő

mesterek, ugyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója.
E homlokzal-fcstékck, melyek lueszben feloldhatók, száraz állapotban, 
poralakban és KI különböző mintában kilonkint 10 krlól felfelé szállíttatnak 

és ami a festék szürlisztaságát illeti, azonos az olaj festékkel. 
M intakártya, u g y s zin tén  h a s z n á la ti u ta sítá s kíván atra  ingyen é s  b é r 

m e n tv e  küldetik.

Nyomatott a laptulajilonos Joerges Agosl. özv. és íia könyvnyomdájában Selmoczbányán, 1899.
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