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Közgyűlés.
A törvényhatósági bizottság gyűlést 

tartott o hó Ll-én, melyen a tagok, úgy a 
választottak, mint a virilisek, majdnem tel
jes számban vettek részt. Szinte-szinte ki
csinynek bizonyult most az ősterem érdeklődő 
városatyák befogadására. No de sok jó j 
ember kis helyen is megfér s a város j 
atyák pedig jók. mert a város közügyéit , 
igazán atyailag viselik a szivükön. Fénye
sen kitűnt ez a közgyűlésen különösen a 
vasutügy tárgyalásánál, a melynél hosszabb, | 
tárgyilagos vita indult rae >■ s a felszólalok 
mindenikének felszólalásából kijegeczedetl 
a város igazi érdeke.

Választás is volt a közgyűlésen, — 
talán ezért is voltak annyian a városatyák, 
mert hát csendesen mégis csak megdolgoztat- ; 
tak, — a csendes korteskedésnek azonban 
nem volt látszata, mert a választás egy
hangú volt, Litassy Béla választatván meg 
városi számtisztté.

A közgyűlés lefolyása különben örö
met keltő tiszta és rendes volt. Örömet 
keltő azért, mert az egyes tárgyak iránt a 
városatyák mindvégig kellő érdeklődést ta
núsítottak. Ez érdeklődés okozta azt, hogy 
egy különben nem nagyon fontos ügynél,

a mely ügy egy régi hiba kijavítása volt, 
több tárgyilagos felszólalás volt. Aztán szép 
beszédek is voltak, olyanok a melyeket 
élvezettel s jól eső örömmel hallgattunk 
annál is inkább, mert azok érdekében hang
zottak el e beszédek, a kiknek érdekében 
mi is a sikra szálltunk már, a t jani tók 
é r d e k é b e n  és a szebb jövő szép zené- i 
jének egyik előrezgő akkordjaként hallót- j 
tűk azt a beszédet, a mely a tandíj eltör
lése mellett érvelt.

Az ilyen lefolyású közgyűlések után 
reményünk, hitünk erősödik, hogy a város, 
ha lassan is, ha nem is rohamosan, de ha
ladni fog, mert meg van a közügyek iránt 
való érdeklődés azokban, akik a város jö
vőjéről, haladásáról gondoskodni hivatottak.

Részletes tudósításunk a közgyűlésről:
Elnök : Horváth Béla főispán.
Jegyző és előadd Vörös Ferencz tb. főjegyző
Elnök a megjelent tagok üdvözlése ulán 

I megnyitja az ülést.
Vörös Ferencz felolvassa a polgármesternek 

f. évi julius havi jelentését a közigazgatás és 
háztartás menetéről.

A jelentést helyeslő tudomásul vette a köz
gyűlés. Tudomásul vette még a közgyűlés a m. 
kir. belügyminiszternek a gyámpénztári könyv
kötői munkák fedezésére előirányzóit 100 fit. 
engedélyezését és a mezőgazdasági munkások

segélyalapjáról alkotóit szabályrendeletnek a föld- 
mivelésügyi minisztérium részéről való jóváhagyását.

A vasút ügye.
A közgyűlés kívánságára egész terjedelmé

ben felolvastatott a honti helyi érdekű vasút 
részvénytársaság megkeresése, melyeket lapunk
ban már ismertettünk s felolvastatott továbbá a 
vasúti bizottság javaslata, a melyet lapunkban 
szintén részletesen hoztunk.

Dr. Stuller hozzájárul a javaslathoz, kifeje
zést ad annak, hogy nem áll az, amit a vállal
kozó mond, hogy tisztán a város érdeke volna 
e vasul kiépítése, de a honti érdekeltek érdeke 
is, ám azért nem zárkózik el áltól, kogy esetleg 
többel is ne járuljon hozzá a sáros, de köny- 
nyclmüség lenne adni annyit és úgy, mint a vál
lalkozó kér.

Farbaky István fontosnak tartja e vasút lé
tesítését, azonban a létesítéssel járó terheket is 

: tekintetbe kell venni. Kifejezést ad annak, hogy 
! tán igen nagy fontosságot tulajdonítanak ennek a 

vasúinak, példára hivatkozik, hogy a tulcsigázott 
reményeket némileg csökkentse. Kőrmőczbánya a 
fővonalon fekszik már rég ideje, de azért még 

! inkább hanyatlik, a mi kis és gyáriparát illeti.
A vasul tehát magában véve nem biztosíték egy 

' város fe jlődésére. Nem lagailjo, hogy haszonnal 
fog járni, de párhuzamot kell vonni a költségek 
és a haszon között. Különben is látja, hogy a 
vasul költségei kormányilag nincsenek megerősítve. 
Látja az eddigiekből, hogy a vasút aránylag drá
gán van tervezve. Most 170000 Irtot kér, ki tudja

U E L IE C Z B Á M A I HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
Egy szép tanulmányút.

Az erdészeti akadém ia  11,1. eves h a llg a tó in a k  nagy  
a n u lm in y u tja  «  idén  T áró m -, Á rva - és h i f ié  m egyékben 
elvi le. A gy a k o rla to t F ekete  hajóé főerdotanaosos, tovablia 
h idas  J e n ő  es Csiby L ó rin ra  erdötanácsosok vezettek, reszt 
•ott 8  h a llg a tó  és Szvoboda 7,enó taná rsegéd .

A tanulmányút valóban minden tekintetben 
Megérdemli elnevezését, mert a résztvclt hallgatók 
romosak az erdő fájának a legapróbb részletekig 
nenő felhasználását és értékesítését szemlélhet
ek, de alkalmuk volt egyúttal a dombvidéki őr
lőktől kezdve a magas hegységekben a tenyészet 
első határáig felmenő erdőket tanulmányozhatni, 
mely alkalommal, hogy turista szempontból is a 
legérdekesebb látnivalókban volt részük, azt fö
lösleges is tán említenünk. S ha hozzá vesszők, 
hogy mindezt az igaz, barátságos vendégszerető 
sugározta be, melyet nincs az a kincs, a mivel 
megszerezni lehessen, úgy elmondhatjuk, iiogy 
minden tekintetben sikerült a .nagy praxis", s a 
résztvettoknek soká emlékezetükben fog maradni.

A társaság junius 12-én kelt utia, s el..u 
állomása Znióváralja volt, hol Akanlisz Rezső, 
kir. közalapítványi erdőmester szives kalauzolásá
val egyéb nevezetességeken kívül megtekintette
az országos hírnévnek örvendő pisztráng tenyésztői. 
Nagy négyszög alakú jegenye nyárfákkal korui-

üUelolt tavakban ezrével hemzsegett a sok piszt
ráng, s ezek a tavak többet jövedelmeznek, mint 
a legjobb bánáti termőföld.

Nem akárjuk az olvasó ügyeiméi a következő 
napoknak inkább szakszcmpontból érdekes látni
valóinak leírásával fárasztani, folytassuk inkább 
ott, hol utunkat „zinsigcs* Árva megyébe irá
nyoztuk.

Junius 14-én indultunk kocsin kralovan 
állomásról az Árva folyó mentén a megyébe, oly 
gyönyörű vidéken keresztül, hogy annak látása 
feledtette velünk a csipős hideget, mely szinte 
éreztette velünk, hogy az ország legészakibb me
gyéjében vagyunk. Hét órai kocsizás ulán Zazri- 
vába értünk, a honnan egy kis pihenés és erősítő 
villás reggeli után Schollz Ottó, árvái kflzbirto- 
kossági erdőmester vezetése alatt gyalog folytattuk 
utunkat a Podiiiincsol havasra, s innen a Pnraes 
hegycsúcson át a zakainenei erdögondnoksaglioz 
tallózó flájsovai vízgyűjtőhöz. Nemcsak tanulságos 
volt e - kissé bizony fárasztó — ut, s nemcsak 
alkalmunk adódott az árvái uradalom rendszeres 
erdőgazdaságát megismernünk, de ezenkívül oly 
remek kilátásban volt részünk, mely valóban nem 
egyhamar fog emlékezetűnkből elmosódni. Balkéz 
felől a Nagy Tátra hatalmas sziklacsuesai merő- 
dezlok az ég felé, jobbról pedig az erdők közül 
ki ki bukkantak a galicziai Tátra hóval hordott

hegyóriásai; azonkívül láttuk úgyszólván egész 
Árva megyét; oly szépen, mintha egy művészi 
körképei láttunk volna szemeink előtt.

További utunk a flájsovai vízgyűjtőtől Za- 
knmenérc vezetett, hűl meghallunk. A következő 

: napokou kercsztül-kasul szeltük Árva megyét;
voltunk az ország halárán, aztán Mutnéra utaz- 

i iiink, innen Brczán és bőkezűn át Námesztéra 
kocsiztunk, s utunkat másnap, 10-án Námesztó- 

' rét folytattuk tlszlyén át Vittanovára, bot egy 
unikumnak nevezhető vizifürészt szemléltünk meg, 
s innen pedig Oraviczára. Valamennyi község, 
melyen áthaladtunk, a rendezettség, és jólét be
nyomását tette reánk, úgy hogy alig hihettük el, 
hogy ez a nép az, mely néhány év előtt oly
szörnyű ínséget élt át.

Oraviczába érve, a galicziai latrai itt kö
zelítettük meg leginkább; maga Oravieza regényes 
fekvésű kis telepnek nevezhető inkább; néhány 
ház, s egy kis kápolna fekszik az Oravieza patak 
sziklás partja mellékén, de környéke oly bájos, 
tiogv azt leirni alig lehet; az árvái Magúra csúcsai 
részben hóval borítva veszik körül, s egyes mélyebb 
hasadékok mögül a Magas Tátra csucsai látszanak. 
Mindezt bearanyozta a napfény, melyet oly régen 
nélkülöztünk utunkban ; nem csoda teliát, ha so
káig néma bámulatba merülten állottunk az erdőőri 
lak folyosóján. E bámulatosan szép hely azonban
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nem fog-e pár óv múlva 200000, vagy még több 
irtot kérni. Helyesli tehát a bizottság javaslatát. 
A megkereséseket hiányosaknak látja, mert nem 
emlékezik meg az összes érdekeltekről. Fölhozza, 
hogy a pénzügyminiszter kijelentette, hogy a leg
nagyobb jóindulattal viseltetik a város és a bá
nyászat iránt (éljenzés) s e vasul létesítését is 
előfogja segíteni. Pártolja a tanács és a vasuli 
bizottság javaslatát.

llcincz Hugó azt fejti ki, hogy a kormány
tól kérjük a hiányzó ősszeget azon az alapon, 
hogy itt a pénzügyi kincstárnak sok vagyona 
van s igy a vagyon arányában járuljon hozzá a 
vasút kiépítéséhez. Ajánlja a kérvényezőét.

Szitnyai József hosszabb, tiszta képet nyújt 
a vasutügy mostani állapotáról, mely szerint most 
nem lehet véglegesen határozni, mert a kölségek 
még nincsenek megállapítva. Előadja, hogy mit 
mondottak a küldöttségnek a pénzügyi és keres
kedelemügyi miniszterek, melyek jóindulatról 
tesznek tanúságot. A jóindulat tehát meg van, 
de még azt nem tudjuk, hogy mennyiben fog
juk azt igénybe venni. Ajánlja a vasúti bizottság 
javaslatának elfogadását, (helyeslés).

Ezek után a közgyűlés határozattá emeli 
a vasúti bizottság javaslalát s kimondja, hogy 
Szitnyai József, Farbaky István, Podhragyai Pál, 
Wankovits Lajos, Heincz Hugó tagokból álló kül- 
dőljség járjon el Koburg herczegnél.

A hodrusbányai két iskola és óvó kiépíté
sére vonatkozó javaslat elfogadtatott.

A sertésól sürgős felépítésére vonal kozó 
jelentés tudásul vétetett,

A Longauer Mária tulajdonát képező erdei 
rétnek és szántóföldnek 250 frtért való megvétele 
elvileg elhatároztatik.

A számtiszti állás betöltése,
A kijelölő választmányba be választatott a 

közgyűlés részéről Panek Ödön, Hándel Vilmos, 
Dr. Sluller Gyula, a főispán részéről kinevezte
tett Farbaky István, Podhragyai Pál, Sóltz Vil
mos. A közgyűlés újból való megnyitása után a 
kijelölő választmány javaslata olvastatott fel, 
mely szerint első helyen jelölteiéi tt Littasy Béla, 
második helyen Niki Róbert, harmadik helyen 
k'unzl Gábor.

A névszerinti szavazást nem kívánta a köz
gyűlés, hanem egyhangúan, kikiáltással megvá
lasztotta Littasy Bélát, aki az esküt azznnal letette.

A Richter György volt városi szám tiszt 50 
frt előlegét elengedte a közgyűlés.

A módosított lüzrcndészeti szabályrendelet 
1900. évben való életbeléptetését és a járvány- 
kórház czéljára vásárolt ház megvételét egyhan
gúan elhatározta a közgyűlés.

A gazdasági tanácsos, az erdőmester és 
mérnök junius és julius havi jelentései tudásul 
vétettek. E tárgynál Hándel Vilmos azt hozza 
fel, hogy az ültetvények nincsenek kellően gon
dozva.

Szilnyai József polgármester adja elő a vá
ros azon adósságainak történetét, a melyekkel a 
város a kórházi, az erdészeti és házi pénztárnak 
adósa. Ez adósságok a város bányászkodása ide
jéből származnak. Ajánlja, hogy a fennálló 33000 
frt adósság törlesztessék a bányaalapot megillető 
36229 frt 12 krból.

Hándel Vilmos föl világosi (ásl kérő felszóla
lása és a Szilnyai József és Farbaky István ma
gyarázata, valamint Kachelmann Farkas és Csányi 
Ottó felszólalásai után elhatározta a közgyűlés, 
hogy a bányaalapot illető pénzek elhelyeztesse
nek és az illető alapokba való visszafizetése 
iránt annak idején részletes jelentést terjeszszen 
elő a tanács. Ezek után a közgyűlés a tanács 
javaslatát elfogadja.

A vízvezetéki munkálatok, a szabályrendeleti 
tervezet kidolgozásával járó rendkívüli munka 
tiszteletdijának megállapítása kérdésénél Sluller 
Gyula indokolt és a Sztancsay Miklós v. főjegyző 
érdemeit és fáradhatatlan munkásságát méltató 
beszédjében e munkásság némi jutalmazásául 300 
irtot ajánl megszavaztatni. A közgyűlés a javaslatot 
egyhangúan elfogadta.

Nem lesz tandij; a tanitók ügye,
A városi tanítók azt kértek, hogy a beira- 

tási dijak helyett, a melyeket nekik kell beszed
niük a tanulóktól, méltányos kárpótlást kapjanak 
a várostól s a bírálási dijakat szedje a város. A 
tanács azt javasolia e kérésre, hogy a belvárosi 
tanítóknak 100, a külvárosiaknak 50 irtot szavaz- 

I zon meg a közgyűlés azzal, hogy a melyik tanító 
1 akarja tovább is maga szedhesse be a beiratási 

s illetőleg tandíjat.
E kérdésnél Sluller Gyula szólalt föl, aki 

120 Irtot ajánl á belvárosi és 80 frlót a külvárosi 
tanítóknak. Hándel Vilmos lelkes szókkal üdvözli a 
kezdeményezést, melylyel a nemzet napszámosai
nak eddig nálunk is sanyarú sorsa némileg javul 
s e mellett azért is üdvösnek látja az uj rendet, 
mert a város inkább van abban a helyzetben,

hogy a szegényeknek elengedje a tandíjat s igy 
a szegényebb néposzlály szívesebben küldi gyer. v 
mekeit iskolába. Heincz Hugó szintén meleg 
szavakkal üdvözli az uj rendet s egy garast sem 
szerelne elvonni a tanítókkal, amely azokat meg- 
illetné, ajánlja tehát, hogy 5 évi átlaga szániittas- 
sék ki a tandíjnak s e számítás szerint adassék 
igazságos póllék a tanítóknak. Paulovils Józsefa 
külvárosi (anitók érdekében szólal föl, majd Szil- 
nyai József polgármester felvilágosítása és Horváth 
Béla főispánnak az indítványokra vonatkozó hoz
zászólása után a közgyűlés kimondotta, hogy a 
belvárosi tanítók 120, a külvárosiak GO Irtot 
kapnak tandij megváltásul.

Az ezután következő tárgyakat hamar letár
gyalta a közgyűlés. Nevezetesen tudásul vette 
hogy a városházi I. számú bolthelyiség bérbeada- 
lotf; Nyitrai Lászlónak a városi téglavetőhöz tar- 
Iózó földeket 3 évre bérbeadta; a Scheimer-féle 
birtokot ez évre szintén bérboadto s tudásul 
vette Csanád vármegyének a tartalékos katonák 
nyári időben való behívásának szabályozása tár
gyában intézett megkereséséi.

A közgyűlés tizenkét órakor ért véget.

A nagyhonti ág. hitv. ev. egy
házmegye közgyűlése.

A nagyhonii evang. papság rendes közgyű
lését ez idén városunkban tartotta meg julius
6-án. Azóta, hogy az ev. egyházmegye rendes 
közgyűlését Selmeczbányán tartotta, körülbelül 
egy emberöltő telt le. A lelkészi kar, tekintetbe 
véve azt, hogy Selmeczbánya egészen a megye 
határán fekszik, elég nagy számban volt képvi
selve, míg a világiak részéről a megyéből nagyon 
kevesen vettek részt a gyűlésen. A helybeli ev. 
egyházközség tagjai számosán jelentek meg a 
gyűlésen, mely Szilnyai József királyi tanácsos, 
polgármester szívességéből a városház tanácster
mében folyt le. A gyűlésnek egyik kiváló mozza
nata volt az újonnan megválasztott esperességi 
felügyelő beiktatása, a kinek üdvözlésére feljött a 
megye alispánja is néhány liszttársával. A köz
gyűlést 9 órakor istenitisztelet előzte meg, mely
nek végeztével az egyházak képviselői a tanács
terembe vonultak, a hol megalakulván a gyűlés, 
a következőképpen folyt le Laszkáry Pál esperes
ségi felügyelő és Hándel Vilmos főesperes társ- 
elnöklete alatt:

csak bevezetője volt a később látottaknak. Kedé
lyesen eliűllötl ebéd illán kocsira ültünk, s a 
juranyovai szikláidhoz indultunk.

A völgyön felfelé vili az ut, vadregényes 
fenyvesek közt, s mellettünk zuhogott a patak, 
mindig szükebb leli a völgy, s egy merész kanya
rulatnál ellőttünk állott a természet bámulatosan 
szép alkotása, egy sziklahasadéz, mely oly szűk, 
hogy kocsink épen hogy eltér benne; a sziklák 
függélyes oldalai úgy látszanak, mintha reánk 
szakadni akarnának, merésznél-njerészebb kép
ződmények, szeszélyesebbnél-szeszélyesebb alakok 
gyönyörködtetnek bennünket. Itt-ott a sziklákon 
kapaszkodik egy-cgy ős luezfenyő, melynek vékony 
törzsecskéjéröl alig hinnők, hogy több százévesnél. 
Az ut a sziklahasadék két oldalába erősített ge
rendákon nyugszik, s alatta megy a patak ; félel
mes, de egyúttal gyönyörű szép látvány volt ez!

A szikla utlól visszafelé Oraviczán és V it ta
nórán át Turdosinba utaztunk, s innen másnap
17-én, az újonnan épült árvái vasúton Árvavár- 
aljára zónáztunk. Megérkezés és elszállásolás után 
a megye, de az országnak is egyik elsőrendű 
nevezetességét képező Árva várát tekintettük meg. 
Az Árva folyó egyik kanyarulatánál, a völgy kö
zepén, hatalmas mészkőhegy emelkedik, melynek 
szédilően meredek sziklái emlékezetet meghaladó 
idő előtt már menedékül szolgállak. A vár leg

magasabb csúcsa a legrégibb ; már a XII. szá
zadban létezett, de vannak, kik állítják, hogy oll 
a honfoglalás idejében már katholikus templom 
volt. Az újabb kori épületek lejjebb vannak el
helyezve fejlői őssze-visszaságban.

A vár utolsó birtokosa Thurzó György nádor 
volt, kinek halála után a vár és birtok osztatlanul 
szállt a leányágra, ez örökhagyó inlencziójához 
képest úgy, hogy a birtok örökké mint közös 

: birtok kezeltessék, s az egyes közbirtokosok ro
konsági elsőség szeriut osztoznak a tiszta jöve
delmen, úgy hogy vannak közbirtokosok, kik 
mintegy 50000 frlnl kapnak évente, de vannak, 
kik csak öli kit. Jogi tekinlelbcn is valóságos 
unikumnak nevezhető az árvái közbirtokossági 
uradalom.

De maradjunk a várban. Ez jelenleg muzeum 
és levéltár gyanánt szolgál, s úgy szólván minden 
részében teljesen renoválva van.

A muzeum, régiség gyűjtemény, és kápolna 
megszemlélése után, néhány száz lépcsőn mentünk 
fel a vár csúcsára. Innen a magasból, kilépve az 
erkélyre, látszott egész szédítő mivoltában a var 
merész epilkezésc; úgyszólván nem volt közölünk 
senki, ;iki nt* szédült volna.

Némi fogalmat nyújthat a vár meredek vol- 
j ; , az a l0,*y> h°gy Cgy csak csekély erővel el- 

iloholl kő, egyenesen a 400 m-cl átallunk folyó 
1 Árvuba hullott.

A várból leérkezve, az árvaváraljai vendég
lőben búcsú ebédre gyűltünk össze. Megváltunk 

j az árvái uradalomtól, mely annyi szépet s jót 
i mutatott nekünk, s mely páratlan vendégszeretc- 
| tével kötelezett le bennünket. A fiatalság az este 
! tartott tánczmulalságon még egyszer találkozott 
: az összes tisztviselőkkel és azok családjaival, 

kiknek társaságában oly sok szép napot töltöttünk.
Junius I8-án vasúton elhagytuk szép Árva 

megyét, s Kralovánon kérésziül Fenyőháza kincs
tári nyaraló telepre érkeztünk, mely már Liptó 
megyéhez, és a lipló-ujvári m. kir: főerdőhivatal- 
hoz tartozik. Ha előbb a természet vad pompá
jában gyönyörködtünk, itt a természet és emberi 
kéz együtt működése által alkotott képet volt 
alkalmunk megbámulni.

A meglehetősen keskeny völgy a legkülön
bözőbb slylü nyaralókkal van úgyszólván behintve. 
Még G—7 év előtt nem állott itt az erdószi s 
erdöőri lakon kívül semmi s most egész városnak 
mondható telepet láthattunk.

A Liptó megyében látottakat röviden, ez 
újság keretében, tárgyalni, talán nem is lehet; a 
látnivalók oly halomban tódultak elénk, hogy 
azokat mind leirni, egy terjedelmes kötetet tenne 
ki, azért inkább csak egyes főbb vonásokra .ter
jeszkedünk ki.

Liptóujvárra 19-én ért a társaság, hol az 
oltani vízmüveket, fűrésztelepet, a Haas-féle



1899. julius 13. S E L M E C Z B Á N  Y A 1 TI I 11 A D Ó

A felügyelő megnyitván a gyűlést hálás kö
szönetének ad kifejezést azért, hogy a város ta
nácsa, s a polgármester volt oly kegyes a termet 
tanácskozásaik részére átengedni. Majd a főespe
res bánatos szavakkal emlékezik meg azon nagy 
csapásról, mely a hazát érte akkor, a midőn őr
angyala, Erzsébet királyné az élok sorából elköl
tözött, s azon nagy veszteségről, mely az egyház
megyét volt felügyelőjének, Semhery Imrének el
hunytéval érte. Azután a közgyűlés nevében 
őrömmel üdvözli az uj felügyelőt, Laszkáry Pált, 
ki az egyházak nagy többségének bizalma folytán 
hivaloLt meg ezen állásra. A felügyelő az előirt 
esküt lotéve elmondotta programmját. Mindenek
előtt hálás köszönetét fejezi ki azon kitüntetésért, 
a mely Őt érte. Annak daczára, hogy nem uj 
ember ezen a téren, ismeri egyháza ügyeit, 
mégis bizonyos elfogultsággal foglalja el felügye
lői székét, mert érzi, hogy egy Sembery Imre 
után nehéz lesz méltóan betölteni egy ily fontos 
állást. Családi traditióit követve reméli, hogy ez 
sikerülni fog. Majd kifejti azon vezérelveket, a 
melyeket fokozódottabb mértékben óhajt követni 
uj hatáskörében. Minden tettét a szivébe oltott 
vallásos és hazafias érzelem fogja vezérelni; Ígéri, 
hogy türelmes lesz. s elfogultan nem fog Ítélni 
soha. Óhajtja, hogy e szó „,pánszlávu krtürültes- 
sék az esperesség szótárából, s ne legyen alkalma 
senkinek az egyházmegye valamelyik tagját pán
szlávizmussal vádolni. Erős autonomistának vallja 
magát, de nem tartja megengedhetőnek, hogy va
laki autonómia köpenye alatt nemzetellenes agi- 
tatiót folytasson.

Helytelennek tartja a politikát egyházi térre 
átvinni; maga tiszteli mindenkinek a meggyőző
dését, s mint protestáns ember mindenkor az igaz 
szabadelvüség zászlaja alatt fog harczolni. Kívá
natosnak tartja, hogy a lelkészi és tanítói kar 
fizetése minél előbb rendeztossék, s az állam 
nekik a pótlékot megadja. Az egyházpolitikai tör
vények életbeléptetése óta kettős figyelemmel és 
szorgalommal kell a lelkészeknek igyekezniők hí
veik nevelésén : az intelligentiának jó példával 
kell elöl járnia mind az adakozásban, mind pedig 
a buzgóságban. „Tartsunk össze és imádkozzunk, 
ez legyen jelszavunk". Végül kijelenti, hogy az 
egyházi téren mindenkor elnöktársával, a főespe- 
ressel, egyetérlőleg fog eljárni, s jogait és köte
lességeit kellő erélylyel fogja teljesíteni.

Ezekután a főesperes folytatta beszámolóját, 
melyből kiemelhetők a következő közérdekű ada-

tnaningyárat s a Lax-féle fagyapot gyárat tökin
tette meg.

A kővetkező napokon a főerdőhivatal szvuvini 
és feketevági gondnokságaiban levő építkezési 
munkálatokat s egyéb nevezetességeket tekin
tettük meg, mely alkalommal Garlalhy Kálmán 
erdőigazgató és Masztics Ádám m. kir. erdész 
lekötelező szivességgel kalauzollak bennünket.

De gyakorlatunk fénypontja — lett volna, 
ha a szakadó eső bele nem szól — az a kirán
dulás, melyet junius hó 22-én Lipló-Újvárról a 
Magas Tátrába tettünk. 22-én délután kocsin el
utaztunk Pod-Bansikára. Az idő, mely eddig 
tűrhetően viselte magát, teljesen beborult, és mi 
szakadó esőben érkeztünk meg 4 órai kocsizás 
után, a nélkül, hogy az előttünk levő Kriván csak 
kevésre is kibontakozott volna a sürü ködből. 
Minduntalan lestük a felhők járását, az aneroidok 
permanens megfigyelés alatt állottak, de semmi 
biztató kilátást nem nyújtottak, A vacsora alatt 
szakadt az eső, de éjjel kiderült, s reggel szép 
napfény köszöntött bennünket. Friss remény köl
tözött belénk, s vidám hangulatban keltünk útra, 
melyet most gyalog folytatlunk a gyönyörű Koprova 
völgyön felfelé. A patak kristálytiszta vize szám
talan kisebb-nagyobb zuhatagon megtörve, taj- 
tékozva rohant alá a hatalmas fenyők között, 
körülöttünk a Kriván nyúlványai ködbe vesztek

tok: az ev. hívek szárna a lefolyt 1808. évben 
csak f4-(*l szaporodóit, a mi az előző évekhez 
képest meglehetős csekély szám. A megye térti- 

* létén levő 02 anya és 20 Icányegyhá/. évi fenntar- 
! tási költsége meghaladja a 70,0000 fi tót ; ezen 

felül körülbelül 15,000 Irtot adtak ki az egyhazuk 
összesen egyházi épületeik javítására és részben 
uj épületek emelésére. Hogy a hívek és pártfogók 
adakozási kedve elég nagy, arról tanúskodik a 
megye területén vett adományok összege, mely 
közel 0000 frtot tesz ki. Az egyházak azonban 
maguk is adtak segélyt szegényebb hittestvéreik 
támogatására, mely összeg 1100 fi ira rúg. Hagyo- 

' mányok és alapítványok réven 4800 írttal sza- 
J porodott az esperesség vagyona. A lelkészek 

közül többen állandó munkatársai egyes egyházi 
lapoknak. Örömmel konstatáljuk, hogy a magyar 

; nyelvű istenitiszlcletek száma ez évben ismét 
i szaporodott, s hogy a 48-as nagy idők emlékeit, 

a nemzeti ünnepeket, kivétel nélkül, minden egy
házban nagy buzgósággal ünnepelték meg. Az 
egyházpolitikai törvények egyáltalán nem káros 
hatásúak, a mint azt némelyek feltüntetni igyek
szenek ; az egyház szolgálatát az egyházmegye 
területén egyetlen egy cselben sem mellőzték. 
Örvendetes dolog, hogy egy-két egyházban meg
alakult az ismétlő gazdasági iskola, melyben a 
vallás tanítását az illető lelkész önként vállalta 
el, s egy helyen, Százdon, hitelszövetkezet is alakult, 
mely a kezdet nehézségeinek szerencsés legyőzése 
után, áldásosán működik. Több helyütt a lelkészek 
buzdítására megalakultak a nöegylolek, melyek 
szerény eszközökkel bár, mégis sikeresen mű
ködnek.

A közgyűlés azután megválasztotta az aug.
23-án s következő napjain Pozsonyban tartandó 
kerületi közgyűlésre küldendő követeit, s azon
kívül még több jelentéktelen, inkább csak helyi 
érdekű ügy elintézése után az elnök a gyűlést 
bezárta.

A közgyűlés ulán Bogya J. vendéglőjében 
társas-ebédre gyűltek össze mindnyájan, a hol a 
legjobb hangulatban maradtak együtt egészen 
estig.

" ' h í r e k .
Koburg* Fülöp herczeg, Szent-Antal ura 

e hó 12-én városunkba érkezett, honnan udvari 
fogaton azonnal tovább hajtatott Szent-Antalba. 
A herczeg pár napot tölt az antali kastélyában 
s ez idő alatt a küldöttséget is fogadni fogja, a

melyet a Némnli--Soliueczbúnyai vasút érdeke
lten a múlt szerdai küldöttség küldött ki.

— A nyaraló gyermekek. Hegybányára
megérkeztek mar a »zegéay fővárosi gyermekek, 
kik a szünidei gyermektelep egyesület jóvoltából 
egy egész hónapot löllhelnek vidékünkön a jó 
l'ri'S levegőn.

Bányaszerencsétlenség-. Halálos bányá
széi enc-élleiiaeg történt e hu 11-én délben a 
Miksa-aknán, hol Beloviezki Áriám és Jancsiira 
Mihály bányamunkások egy 6<> mater mély ak
nába zuhantak és szörnyet haltak. Az előzetes 
rendőri vizsgálat szerint a szerencsétlenség úgy 

! történi, hogy a két munkás a/, aknába való le- 
; szállás után a széllilu kosárba akart tolni egy 

telerakott csillét (kis vasúti kocsi) s mivel a jelt 
! nem adták meg, a szállitókas felemeltetett s őket 

a nehezen megrakott csille lerántotta a mély
ségbe. A vizsgálat megejlésére a beszterczebáuyai 
bányakapiláuyság is küldőttkikűldőLLel. A szeren
csétlenül járt két munkást ma temetik Hegy- 
bányán.

Rendkívüli közg-yülós. A selmeczi nép
bank részvénytársaság 1899. évi julius hó 17-én 
d. u. 3 órakor az intézet helyiségében rendkí
vüli közgyűlést tart, melyre a részvényeseket 
ezúton is meghívja az igazgatóság. A gyűlés 
tárgysorozata a következő : 1. Közgyűlési elnök és 
jegyző választása. 2. Tirts Rezső pénztáros nyug
díjaztatása és a pénztárosi teendők iránti intéz
kedések. 3. A pályázati kérvények előterjesztése 
és az uj könyvelő választása. 4. Egy igazgatósági 
tag választása egy évre. A meghatalmazások f. é.

I jnl. 17 én délelőtt 11 óráig az intézet helyiségé- 
| ben benyújtandók.

A honvédszoborra újabban a következő 
adományokat vettük. Kransz Antal 1 fit, Scbóf- 
fer Rozália, Fayka Teréz, Polnerer J, Görög 
Knauz Géza, Knauz Gyula 50—50 kr. Knauz 
Francziska í frt, egy ismeretlen 10 kr. Erish- 
man 10 kr. Himly Zoltán 20 kr, Simay Gusztáv 
30 kr.

- Hivatal vizsgálat. Horváth Béla főis
pán c hő 10-én 11-én délután beható és pon
tos vizsgálatot tartott a rendörkapitányi hivatal
ban. Sorra vette a hivatal egész ügykezelését s 
a közigazgatásnak mindama ágazatait, melyeket 
a kapitányi hivatal lát el s a vizsgálatról részle
tes jegyzőkönyvet vett föl. A hivatal vezetését 
teljesen kifogástalannak találta.

Megérdemelt kitüntetés, őfelsége a 
király Vadas Jenő erdőtanácsosnak, akadémiánk 
jeles tanárának a földmivelésügyi miniszter elő
terjesztésére a főerdőtanácsosi czimet díjmente
sen adományozta. Örömmel olvastuk a hivatalos 
lap e hírét s velünk együtt úgy hisszük sokan
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; ismét, s amint feljebb és feljebb emelkedtünk 
i mindig jobban beborult az idő, mikor pedig az 

1000 m. magasságot elértük, hol a vidék egész j 
pompájában bontakozott volna ki előttünk, elkez- , 
dett zuhogni az eső. De azért férfias kitartással 
haladt a társaság a kitűzött czél, a Temno-Szmre- 
csini tavak felé.

Fájdalom, hiába másztuk meg a halárnyer
get, hogy Galiczia felől a híres „Öt tó" völgyöt 
megláthassuk, mélységes köd fedett be mindent. 
Csak a Temnc Szmrccsiui tavakat láthattuk, azo
kat is épen csak úgy, hogy elképzelhettük, milyen 
felséges lehet e kép szép időben ! Így hát busán 
bandukoltunk vissza a völgybe le, hol a szakadó 
esőben elköltött ebéd kárpótolt, az elmaradt él
vezetekért. Az cső pedig mostantól kezdve az 
egész utón átvert bennünket szakadatlanul; hideg 
szél fújt, s a fenyők rémes moraja és a patak 
zúgása közé egy-egy nagy dörgés csattogása 
vegyült.

Öt keserves óra hosszat gyalogoltunk tehát, 
mig a Nefczcrkai kunyhóhoz értünk, remélve, 
hogy ott a tűz mellett, és podgyászunkból elő
szedett száraz ruhák segélyével a hidegtől össze- 
gémberodett tagjainkba uj meleg fog költözni.

De óh falum! Podgyászunk, melyet Pod- 
vanszkón hagytunk, nem érkezett még meg; mi
hez fogjuk ? szerencsénkre a kunyhó jól fel van

pokróczokkul szerelve, s így lelöktük a vizes ru
hákat magunkról, a kályha köré tettük, a kály
hába jól befülütlünk, s magunk pedig a pokró- 

, c/.okba burkolva átadtuk magukat a pihenés édes 
érzetének. De nem soká tartott a pihenés, mert 
egyszerre felver a rémkiáltás bennünket: „Tűz 
van !“ „Ég a ház !‘

Talpon vagyunk egy pillanat alatt, kinyitjuk 
az ajtót, hát látjuk, hogy lángban van a padlás! 
A mi éjszakai fekhelyünknek szánt széna gyulladt 
ki a kéménytől, s ha talán kevéssel veszik későb
ben a tüzet észre, menthetetlenül leég a kunyhó, 
s mi szakadó esőben, majdnem ruhátlanul ma
radhattunk volna a vadonban, hat óra járásnyira, 
a legközelebbi lakott helytől. Így is nagy fárad
sággal sikerült úrrá lenni a lüz fölött, de végre 
is sikerült, s a fiatalság igaz lélekkel énekelhette:

„Ég a kunyhó, ropog a nád" . . .
Az eset miatt soká nem tudott a társaság 

elnyugodni. A feszült idegek győzehneskedlek a 
fáradtságon, s bár szobánkban rendben voltunk, 
igazi álom nem jött senkinek szemére. Ott künn 
orkánná nőtt a szél, átsivitott a tetőn, verte az 
ablakot, s a felhők ontották az esőt magukból!

Szakadó eső volt másnap, 24-én reggel is 
mikor az emlékezetes vadászkunyhót elhagytuk, 
s egy cserkésző ösvényen, folyton a havasi régió
ban haladva megkezdtük kirándulásunkat a csór-
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örvendenek a Vadas Jenő kitüntetésének, mert a 
munka és az éidem kitüntetését látják az ő ki
tüntetésében.

— A közönség figyelmébe. Városunkban az 
előfordult veszettségi eset miatt az ebzárlatot 
rendelte el a hatóság. Daczára azonban e rende
letnek, mely pedig a dolog természeténél fogva 
szigorú, naponta látunk kutyákat kóborolni az 
utczákon. Felhívjuk tehát a rendőrség figyelmet, 
hogy a kiadott rendeletnek a közönség énleké
ben szigorúan szerezzen érvényt s az ebtartó 
közönséget is figyelmeztetjük, hogy a törvény 
szigorú büntetést szab a zárlat megszegőire.

— Furcsa hirdetés. Zlinszki András kine- 
matografus furcsán ajánlotta a közönség figyel
mébe az ó kinematografos mutatványait. A múlt 
hét egyik napján ugyanis ilyen falragaszok voltak 
láthatók : Ma k ö z k í v á n a t r a  u t oI s ó e 1 ő a- 
d á s. Bizonyára azt akarta ezzel mondani a mu
tatványos, hogy közkívánatra rendez még egy 
előadást, de hát nem sikerült neki helyesen 
megmondani a mit akart. Hát bizony nehéz is 
magyarul jól beszélni.

— Élénk világ: a Rónán. A mi ezelőtt 
egy évvel csak vérmes remény volt s a mit csak 
nyaralókat építő részvénytársaság egypár optimista 
részvényese hitt és remélt: ma valóság, örvendetes 
tény, hogy Hónán a csendes, az elhagyott szép 
fenyvesben élet, elevenség, vendégek és kirándu
lók vannak. Nincs az a nap, hogy ellenére a 
korántsem nyári időjárásnak, föl ne keresnék a 
Róza szállót, s vusárnaponkint a vendégeknek 
egész raja lepi el a vendéglőt. Vendégek, idegen 
vendégek is vannak s az Ábrányi Kornél czikke 
után ez ideig már huszonheten fordultak a tár
saság igazgatóságához, kérdezősködve, tudakolva, 
hogy igaz e az valóban a mi az „Elveszett foga
dásiban van. Mi ezt az életet a Rónán és az 
érdeklődést örömmel szemléljük, mert azt Iáijuk 
benne, hogy mégi s  c sak  m o z o g  Selmcczbá- 
nya, ha mindjárt ó l om l á b o n  is.

— ,.Szegények perzselye“ . Ez év tavaszán 
egynéhány róm. kalh. urinő gyűjtést indított, 
hogy Szt.-Antal szobrát felállíthassák és e mellé 
egy perzselyt tegyenek, a melyben összegyűlt ado
mányok az igazán szegények gyors felsegilésére 
fordítandók. Szenl-Anlal kultusza mindegyre 
jobban terjed és igy a szegények segítése is. 
Szt.-Antalhoz t. i. olyankor könyörög a hivő, ha 
valami jót elérni akar és fogadást tesz, ha ezt 
eléri, a „Szegények kenyere* perzselyébe bizonyos 
összeget ad. Az itteni nagy szegénység vezette 
az urinöket Szt.-Antal szobrának felállításához 
hogy igy egy uj segélyforrás nyittassák a nyomor 
enyhítésére. A szoborra 150 fit gyűlt össze; 
és a szobor melyet Krause József helybeli kép
faragó csinosan készített el a Szí.-Katalin tem
plomba lett elhelyezve Podhragyay Pál prépost

plébános engedélyével és f. évi junius ho 13-án 
lett felszentelve. Álig helyeztetett el a perzsely a 
szobor alá, máris szép összeget tesznek ki az 
összeadott fillérek; a felszenteles napján 1- fit 
09 kr gyűlt be, mely összegből és a szoborra 
gyűjtött pénzmaradványból mindjárt ezen napon 
70 szegény kapott kenyeret, ételt és egy-két fil
lért; azóta helenkint szombaton bontja fel a 
perzselyt egy 3 tagú bizottság, mely is az össze
get egy e czélra berendezett könyvbe vezeti és 
átadja Cziczka Sándorné úrnőnek, a ki azután 
Krausz Kálmán főkapitány közreműködése mel
lett azonnal kiosztja olyan szegények közőtl, akik 
gyors segélyre szorulnak : ilyenek a betegek, nyo
morékok, öreg, tehetetlen özvegyek és az elhagyott 
kiárvak.  Eddig összesen 59 Irt 91 kr letf ezen 
czélra fordítva, melyből 150 drb. kenyér vétetett, 
20 ebéd adatott, és 10—20 kros es 1—2 frtos 
segélyek oszlottak ki Mily szép eredmény nem 
egészen egy hónap alalt! mennyi fájdalom és 
éhség enyhiltetetl, mennyi keserű könny szárit- 
tatott fel a fillérekből összegyűlt összegből! Igazán 
meghaló az is, midőn a segélyzelt árvák és övez- 
gzek összegyűlnek a szobor elölt és imádkoznak 
azokért, akik Szt.-Antal perzselyébe adakozva 

1 segilenek rajtuk! íme egy uj. szép és nemes 
j cselekedet úri nőink részéről, és ime egy uj f'or- 
i rás szegényeink nyomorának enyhítésére. A í'ő- 
I érdem és igy az elismerés Cziczka Sándorné ur- 
| nőt illeti, aki kezdeményezője volt ennek és most 
í pedig igen buzgó és önzetlen kezelője e nemes 
j czélu „Szegények per selyé“-nek.

— A vörös kereszt egyesület múlt évi 
jelentése szerint, az egyesületnek, mely ő felsége 
a király és Stefánia özvegye trónörökösné védelme 
alatt áll, 1898 év végén 41844 tagja és 2.639.094 
frl. 33 kr. vagyona és az egész országban 471 
fiók egylete volt. Az egyesület Erzsébet királyné

| szebrára 41. 292 írt. 38 krt. gyűjtött és az egye
sület czóljainak megfelelő jótékony czélokra 135.341 
írt. 81 krt. adott ki. Érdekes az, hogy az egye
sületnek ezelöt húsz övvel csak 2103 tagja 
és összesen 24984 frl. 85 kr. vagyona volt. Húsz 

; év alatt tehát úgy a tagok száma, mini az egye- 
j sülét vagyona is körülbelül husszorta nagyobb 

lelt s igy e humánus czélu egyesület ma az or- 
i szag legtekintélyesebb és leggazdagabb egyesülete.

— A brassói áll. kereskedelmi akadémia 
J  igazgatósága tisztelettel értesíti a szülőket, hogy

az intézettel kapcsolatban szervezett internátusba 
a jövő lS99/90-iki iskolaévre 20 tanulót fog fel
vétetni. Brassó városa nemcsak szép fekvésénél, 

! egészséges levegőjévél, hanem élénk kereskedelme 
I és nagyszámú ipartelepeinél fogva is kiválóan 
; alkalmas lévén keresk. iskolai tanulok képzésére, 
! az ottani keresk. iskolát és internál üst, melybe 
! a fölvételi dij csak 250 írt., a tanitásdij pedig az 
i akadémián 18 fit, különösen ajánljuk a szülők 
; figyelmébe. Felvétel ügyében jelentkezhetni aug. 
I 15-ig az igazgatóságnál.

bai tóhoz. Hogy mily remek lett volna ez az ut 
szép időben, azt talán fölösleges is részleteznünk; 
igy azonban vajmi kevés élvezetet nyújtott a vi
dék. A sürü köd miatt a távoli csúcsokat nem 
láthattuk, csak a közel erdő s völgy részeket 
szemlélheti ük, hol némi kárpótlást nyújtott a 
gyönyörű havasi fenyő tenyészet, másrészt pedig 
10 zerge, mely merész szökésekkel vágtatott vé
gig a sziklákon, inig eltűntek szemeink elöl. Az 
ut folyton felfelé’ vitt, érezhető lelt a hideg, s az 
eső közé apró jégszemek is kerültek, melyeket a 
hideg szél arezunkba csapott.

Végre délelőtt 10 óra felé, mikor a Kriván 
lejtős oldaláról le értünk a csorbái tóhoz vezető 
ösvényre, elállóit az eső, s mi tűrhető időben ér
tünk a csorbái tóhoz.

Azt hiszem, sokán vannak e lap olvasói 
közölt, kik e természeti csodát látták ; mert lámi 
kell azt, s nincs toll, nincs ecset, mely e fenséges 
panorámát híven visszaadni képes volna ; hiába 
irnók le, hogy mily gyönyörű ez a fenyvesekkel 
körülvett tengerszem, melynek vizében a Tátra 
begyóriásain kívül a tó köré épített nyaralók 
tükröződnek vissza, aki nem látta ezt, az leghívebb 
leírásból sem képes magának képet szerezni ezen 
tájról.

Ebéd uíán a csorbatói fogaskerekű vasúton 
j ereszkedtünk alá Csorba állomásra honnan gyors- 
i vonaton Poprád-Felkára, innen pedig Tátra Lom- 
I niezra utaztunk. Útközben végig vonult előttünk 

a Magas-Tálra egész pompájában. Az idő kide
rült, csak egyes ködfoszlányok terpeszkedtek a 
csúcsokon s eltakarták hegységnek ép azon részét, 
a honnan jöttünk, és hol annyit szenvedtünk . . .

Tátra Lomniczon feloszlott a nagy gyakor- 
j lat ; mcglekintetlük a telepet, mely a lomniczi 
| csúcs alatt épüli, s szintén a kincstár tulajdona:
| fekvése az egész Tálrában talán a legszebb. Este 

búesu vacsorát tartól lünk, s másnap reggel ko
csira ültUnk, bejártuk a három Tátrafüredet, s 
Poprád-Folkán vasútra ültünk, s este Selmeczre 
érkeztünk.

Ezekben vázoltuk volna a gyakorlat törté- 
' nelét, akik részt vettek benne, azok nem felejtik 
! el soha. Az a két hói, mit útban töltöttük, óly 
j változatos, oly szép volt, hogy azt a fáradtságot 
| és szenvedést, mely bennünkket ért bőven kár- 
' pótolta az a sok tapasztalat, mit ez alkalommal 
j szerezi ütik.

S. lmoczbányán, 1S99. julius hó 11.
Sz. Z.

— Nyomdánk költözködik. A Joerges Á.
, özv. es fia nyomdája e hó 10-étől fogva költöz

ködik a főtéri bérhelyiségből a Szent-Hároinság- 
teren levő s a lyceum melletti saját helyiségébe- 
A nehéz hurczolkodás az oka annak, hogy mai 
számunk a rendesnél valamivel későbben jelent 
meg.

— Vasúti baleset. Tegnap délután vasutunk 
két órai csekély késéssel robogot l  be az álloméra. 
A késésnek az volt az oka, hogy a bélabányai 
állomáson innen egyik teherkocsi tengelye fel
mondotta a régi szolgalatot s ketté tört.

— Katonaság1 Korponán. Irigykedve nézünk 
; a mi jó szomszédainkra, a korponaikra. Ők kaplak

katonaságot, pedig tán nemis kértek, s még pe
dig egy egész ezredet, mi pedig bár folyton ké- 

1 rönk, nem kapunk még egy fia katonát sem. 
Mert liát úgy áll a dolog, hogy a beszterczebá- 

j nyai 16 honvédgyulogczred most Korponán van s 
ott tartja az ezred gyakorlatait, s három héten 
át élvezi az ezred katonasága a korponaiak ven
dégszeretetét s a korponaiak pedig az egyenruha 
látását. Hát Korpona nemcsak a vasút ügyében 
előzött meg egészen, de részben abban is, hogy 
katonasága is hamarabb van.

— 20 krért egy tanyai gazdaság. A 
Gazdasági Egyesület Országos Szövetsége ez idén 
rendezi első mezőgazdasági kiúlilását Szegeden. E 
kiállítással kapcsolatban egy tárgysorsjáték is ren- 
deztetik, melynek húzása a kiállítás utolsó napján 
— szeptember 10-én — tartatik meg. Az első 
főnyeremény 50.000 korona érték, melyét a sors
játék rendezésére szövetkezett intézetek készek 
készpénzben, vagy egy szegedi mintaszerűen be
rendezett tanyai gazdasággal is megváltani. A 
többi nyereményt főleg kiállított gazdasági 
gépek és eszközök képezik, melyek szintén bevált
hatók készpénzre. Kötelességünknek tartjuk olva
sóink szives figyelmét e sorsjátékra felhívni, lekin- 
tettel arra a hazafias és közhasznú czélra, a me
lyet az előmozdítani igyekszik, annál is inkább, 
mert egy-egy sorsjegyet, a legszegényebb ember 
is megvehet, lévén ára 20 kr. Mint értesülünk 
e sorsjáték iránt szokatlan élénk az érdeklődés 
s a sorsjegyek nagy kelendőségnek örvendenek.

— A legolcsóbb politikai napilap a „Reg
geli Újság", mely naponkint 8 oldal terjedelem
ben jelenik meg ára (vidékre küldve): 1 hónapra 
1 korona, 3 hónapra 3 korona. A „Reggeli Újság*

i politikai értesülései a legjobb forrásból származ- 
| nak, táviratai a legújabbak, napihirei a legfriseb- 
| bek. Kitűnő regényt és érdekes tárczákat közöl 

és egyéb rovatai is érdekesen vannak megszer
kesztve. A „Reggeli Újság* előfizetői ingyen kap
ják a „Magyar Nép* czinü képes hetilapot.

— Az állomásfőnök regénye. Besztróczy 
Szaniszló állomásfőnők reménytelenül szerelte a 
gazda regále-bérlŐ leányát, Juliskát. A leány 
apjának Besztróczy ellen az volt a fő kifogása, 
hogy beteges. Es az állomásfőnök annak is lát
szott. Erősen megfogyott, nehéz köhögés kínozta 
s azonkívül folyton lehangolt és szomorú volt, 
jeléül annak, hogy nem egészséges Már-már ön- 
gyilkosságra hattározta el magát s revolveréi 
zsebébe tette. Ekkor történt, hogy állomás 
keresztül robogó gyorsvonat egyik kupé ablaká
ból a „Mátyás Diák* egy száma ki, a Besztróczy 
lábai elé esett. Az állomásfőnök őnkénytelenül 
az élezlap után hajolt, fölvette és olvasni kezdte, 
a minek az volt a következménye, hogy az eddig 
bús ember nevetni kezdett s az életet megked
velte. A helyett, hogy öngyilkos lett volna, a 
„Mátyás Diák“-ra elöfizetetl, a mi azt jelenti, 
hogy ettől kezdve mindig vig volt. A jó ked\ 
csodás hatással volt rá. Megerősödött, hízni kez
dett, szellemes lett s olyan kedvező változáson 
ment át, hogy a regále-bérlő negyed év múlva 
hozzáadta Juliska leányát. Az esküvő mostanában 
ment végbe s egy boldog párral megint több 
van. Besztróczi most minden ismerősének azt 
ajánlja, hogy a „Mátyás Diák“-ra előfizessen, 
hozzá téve, hogy az előfizetési ára egy negyedre 
1 frt 50 kr., s hogy kiadóhivatala Budapesten

i Sarkantyus-utcza 3 szám alatt van.
— Nagyot hallók figyelmébe. Egy dús

gazdag nő, akit dr. Nicholson mesteri füldobjával 
a nagyot hallástól és fülzugástól megmenteti, 
Nicholson intézetének 20000 márka ajándékot 
adott, oly czélzattal, hogy az olyan süket és 
nehezen halló szegények, akik nem képesek e 
rnü füldobokat megszerezni, ingyen kaphassanak 
segítséget kellemetlen betegségük ellen. Az ez 
iránti megkeresések a következő czimre küldendők: 
Nicholson C. D. Z. intézete. „Bongott.* Gunners- 
burg, London, W. Anglia.
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Körrendelet.
Földmivelésügyi mngy. kir. miniszter.
1897 évi junius hó 22-én 3491 Eln. számú 

rendeletem hatályon kívül helyezése mellett túdo- 
másul vétel és megfelelő kihirdetés végett közlöm, 
hogy az angol kir. főldmivelésilgyi miniszter 1899 
évi február hó 1-én. A 78/n. szám alatt kiadott 
hirdetménye szerint a veszettség behurczolásának 
megakadályozása czéljából a külföldről származott 
kutyáknak Nagy Brittániába az angol kir. füldmi- 
velésfigyi miniszter előzetes külön Írásbeli enge- 
delme nélkül való bevitele20 f. sterling büntetés és a 
kutya elkobozásánuk terhe alatt tilos. A beviteli 
engedehrek iránti kérvényeket az említett minisz
tériumhoz (The Secretary Bourd of elgrikulture, 
4 Whitehul! Piacé London S. W.) kell intézni, 
hol egyúttal a folyamodás is előírandó. Valameny- 
nyi vármegye alispánjánál és valamennyi thjf. város 
tanácsánál feltételek pontos betartására vonatkozó 
és a kérelmező által aláírandó kötelezvény min
tája, valamint a fent idézett rendelet másolatai is 
beszerezhetők. Különös figyelemre méltó esetek
ben távirati megkeresésre is megengedheti a 
nevezett minisztérium a kutyák bevitelét akkor, 
ha a táviratban a bevitelre kerülő kutya színe és 
jegye, ivara, kora és faja pontosan jeleztetik> 
valamint megneveztetik a származása és rendelte
tési helye és azon egyén kinek felelőssége mellett 
a kutya a rendeltetési helyen legalább 90 napig 
megfigyelés és őrizet alatt tartandó lesz. A szük
séges beviteli engedelem igazolása nélkül Nagy 
Británniába irányított kutyák hajókra nem rakha
tók A beviteli engedelem feltételeinek leglényege- 
sebbike az, hogy a bevitt kutyákat az angol kir. 
földmivelésügyi minisztérium által elfogadott he
lyen egy megbízható egyén felügyelete alatt G hó
napig elkülönítve kell tartani, mely idő azonban 
a kérdéses állat teljesen veszélytelen állapotát 
igazoló állatorvosi bizonyítvány bemutatása 
esetén 90 napra leszállítható. A közönség szóra
koztatását czélzó előadásokon résztvevő idomító 
kutyák bevitele iránt engedelem csakis akkor 
adatik, ha megfelelő bizonyíték nyujtatik az iránt, 
hogy az ily idomított kutyák más kutyáktól telje
sen elkülönítve tartatnak. A nagy Brittánián ke
resztül utazó személyeknek megfelelő elővigyázali 
rendszabályok betartása mellett megengedheti az 
az angol kir. földmivelésügyi miniszter hogy kutyá
ikat a hajóról kirakhassák akkor ha ottani tartóz
kodásuk 10 napnál tovább nem tart.

Budapesten, 1899. évi junius hó 12-én.
A miniszter megbízásából: 

Lestyánszky s. k.

Pályázati hirdetmény.
erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele 

tárgyában.
A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és 

görgényszentimrei m. kir. erdőőri szakiskolákba 
— melyeknek tanfolyama két évre terjed — a 
folyó évi október havában kezdődő tanfolyamra 
részint állami ellátás mellett, részint saját költ
ségén több tanuló fog felvétetni.

A felvétetni kívánók igazolni tartoznak, hogy:
1. tizenhét (J7) éves életkorukat betöltötték 

s illetőleg az intézetbe való belépésük napjáig 
betöltik s harminczőtévesnél nem korosabbak.

2. ép, erős, egészséges, munkához és az 
időjárás viszontagságaihoz szokott és edzett test
alkattal s különösen jól látó-, halló- és beszélő
képességgel bírnak, mely kellékek igazolására

kincstári erdészeti orvos, honvédorvos, vagy vár
megyei orvos bizonyítványa szükséges megjegyez
tél vén, hogy minden az intézetbe felvett tanuló 
testi épség és egészség állapota az intézet orvosa 
által, a jelentkezés alkalmával szigorúan felül- 
vizsgáltatik s az, kinek szervezete hiányos, vagy 
a ki valamely ragályos, vagy az intézeti foglal
kozás mellett könnyen nem gyógyítható betegség
ben szenved, az intézetbe be nem fogadlatik:

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve fo
lyékonyan jól írni, jól olvasni és a közönséges 
négy számmivelet szerint jól számolni tudnak:

4. erkölcsi magaviselettik jó ;
5. katonai kötelezettségben állanak-e, igenlő 

esetben kötelesek ebbeli igazoló könyveiket is 
bemutatni.

Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kér
vényükre a válasz mely czim alatt, iletve mely 
vármegyében vagy mely hivatal utján és mely 
postaállomásra küldendő.

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azon ta
nulók, kik saját költségükre vétetnek fel, az el
látásért és az intézetben való tartózkodás idejére 
adott ruházatért évi 150 (egyszázötven) forintot 
félévi elöleges részletekben fizetni s ehhez kép
pest a felveendő tanulók, esetleg azok szülei 
gyámjai, vagy munkaadói, kir. közjegyző előtt 
kiállított okmánynyal igazolni tartoznak, hogy az 
évi 150 frlnyi eltartási költséget a kitűzött időre 
pontosan befizetik.

Az állami eltartás mellett felvett tanulók, 
illetve azok szülei, gyámjai, vagy munkaadói azon 
esetben, ha a tanuló az erdőöri szakiskolát a 
tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyja, 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsáj- 
tatik, a ráfordított költségeket, egy évi 150 írttal 
számítva, az államnak megtéríteni kötelesek s 
ugyanerre nézve, hogy ezt az illető szakiskola 
igazgatóságának felszólítása utáu legkésőbb hat 
hét alatt teljesitik, szintén közjegyző előtt kiállí
tott okmányt tartoznak bemutatni.

Minden tanuló tartozik, a szakiskolába való 
belépés alkalmával magával hozni: G inget, G 
lábravalót, 6 zsebkendőt, 10 pár kapezát vagy 
harisnyát, egy pár erdőjárásra alkalmas, erős ba
garia csizmát, és pedig valamennyit uj állapotban.

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmé
ben figyelmeztetnek tehát azok, kik az erdőöri 
szakiskolába felvétetni óhajtanak, hogy sajálkczü- 
leg irt és kellően felszerelt kérvényüket, melyhez 
az állami ellátás mellett felvétetni óhajtóknak azok 
szegénységi állapotát igazoló hiteles községi bi
zonyítvány is melléklendő, azok pedig, kik akár 
magán, akár állami erdészeti szolgálatban állanak, 
mindig elöljáró tisztjük vagy hatóságuk utján 
legkésőbb f. évi julius hó vég*éigf a földmivelés
ügyi m. kir. ministeriumhoz adják be.

Kelt Budapesten 1899. junius 4-én.
Földmivelésügyi m. kir. minister. 

4895. sz./1899.

Hirdetmény.
A testi és szellemi fogyatkozásban szenve

dőket gyámolitó „Szeretet* országos egyesület 
f. e. február hó 15-én Budapesten (I. kér. Virá
nyos ut 869G. sz.) az országban e czélu első 
nyilvános intézetét, a hülyék menházát megnyi
totta s a menházban a már felvételt találtakon 
kívül még húsz hülye elhelyezésére van hely.

A kik elhelyezendő gyermekük vagy roko
nukért a mérsékelt 400 frt, szegényebb sorsuak 
250 frt ápolási dijat fizetni képesek, azok az 
egyesület titkári hivatalánál (Budapest VIII. kér. 
Mátyás tér 5) a szükséges utmutatást bármikor 
megnyerhetik.

Selmeczbányán, 1899. junius hó 22-én.
Szitnyai József 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,
1899. julius 4-töl 11-ig.

Halálozás.

3
Az elhunyt neve. oItí A halál oka

1 Groscb Mária 8 é. kanyaró
2 Buzalka Mária 10 h. lüdőlob
3 özv. Murgács Albinná 56 é. szivbelhártyal.
4 Ambrósz Anna 8é. mcllhártyalob.
5 Ihring István 53 é. veselob
e Stelezi Károly 40 é. tüdőgümőkór
7 Breznvanszky Einilia ü h. tüdőlob
8 Hodzsa Gábor 11 h. bélhurut

Születés.

cn
A szülők neve.

£ a

< í
Lakóhely.

i Ghoday Károly
Valkovits Mária leány Selmeczbánya

2 Fischer Alajos
Sehober Irén flu

3 Kucliár Samu
Heiprich Amália leány

4 Jentner Antal
Kinka Anna flu

5 Mollek János
Hustava Magdolna Ülifi Beloviczky Ignácz
Sírba Francziska fin Itovna

7 Makovinszky József
Medvéd Viktória leány

8 —
Baczulik Katalin leány Bélabánya

9 Böhm Károly
Inrasi Karolin flu Hodrusbánya

10 Metzky János
Hollescli Berta leány Stefiültó

11 Antalfi József
Sztarovicz Anna flu X 112 Antalfi József / iker
Sztarovicz Anna fiú B /

Kihirdetések.

3■A

1
A kihirdettek nevei. Lakóhelye.

...............
1

2

3

4

ü

Zemancsok Forencz 
Lovnyanszky Mária 
Laczkó János 
Cziglan Mária 
Forgács István 
Baszik Jozefa 
Melczer János 
Dávid Mária 
Majovszky Venczel 
Koleda Máiia

Házasság*.

Rovna
Ilegybánya

Selmeczbánya
Illés

Selmeczbánya 

Bélabánya 

Stefiid ló

I
Az egybekeltek nevel Lakhelye

1 Adamszky József Selmeczbánya
Andreanszky Paula „

2 Krnacs János „
Lcpsik Anna „

3 Bazalik József Banka
Mancsik Erzsébet

4 Csamay János Hegy bánya
Zsilla Mária Rovna

5 Majduch Samu Selmeczbánya
Schromm Anna „

G Hnriig János Hodrusbánya
Boros Teréz Gs.-Szt.-Dom.

7 Szkucska János Stefiültó
Konopka Mária Szilnyatő
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I R O D A L O M .
— Kitiltott könyv. Néhány int előd egy 

szenzációs könyv jelent meg a londoni piaczon. 
A könyv The martyrdom of an Empress c/.im 
alatt megdicsőült királynénk és Rudolf trónörökös 
életéből mond el igen sok nagyérdekű epizódot 
és a benne felhalmozott intimitások arra enged
tek vonatkoztatást, hogy a munkát a királyné egv 
volt udvarhölgye irta. í.' könyvet a belügyminisz
ter eltiltotta az ország területéről, még pedig 
azért, mert több helyütt sértően nyilatkozik az 
uralkodóház tagjairól. A rendelet alapján a ke
reskedelmi miniszter megvonta a könyvtől a pós- 
tai szállítás jogát. Ugyanily rendelcteket adott ki 
az osztrák kormány is a könyv ellen.

Könyv.a magyar tolvajnyelvről. Apróbb 
dolgozatok jelentek már meg a magyar tolvaj
nyelvről. ezek azonban mellesleg foglalkoztak 
csak ezzel a szerfölött érdekes tárggyal s a közölt 
szókincs i£ meglehetősen hiányos volt. Pedig tel
jes figyelmére méltó ez a nyelv nemcsak a tudós
nak. aki rajta tanulmányozhatja leginkább, meny
nyire mehet az öntudatosság és az önkény a j 
szószedet alakításában ; nemcsak annak, a kinek J 
hivatásával iá*', hogy a tolvajok speczifikus nyel
vét megismerje; de a nagyközönségnek is, annak 1 
a részének tudniillik, a mely kedveli a kuriózu
mokat és kedve telik annak a sajátságos logikai 
és pszikológikai működésnek megfigyelésében, a 
a melynek folyama alatt az ilyen osztálynyelvek 
létre jönnek. 'Ilyen útbaigazító müvet készülnek 
kiadni Jenő Sándor és Vető Imre A magyar tol
vajnyelv és szótára czimen, a kik ritka nagy 
szorgalommal olyan gyűjteményét hodták ebbe a 
magyar, főként pedig a főváros területén hasz
nálatos tolvajnyelv szavainak, a minőt, akár tel
jességre, akár világosságra áttekinthetőségre 
nézve még senki előttünk. Világos hogy a gyakor
lati tekintetben igen nagy hatása lesz ennek a 
könyvecskének. A bűnügyi nyomozás egyik leg
fontosabb eszközét adják véle a szerzők a csendőr, 
a jogász és a kriminálisba kezébe. A kiváló mun
káról elismerőleg nyilatkoztak többek között 
nyelvészeti szempontból Simonyi Zsigmond dr. 
egyetemi tanár, Tóth Béla, — jogi tekintetből 
Lénk Gyula, kir. Ítélőtáblái bíró, rendőri tekintet
ből pedig Szombatfalvi Albert rendőrtanácsos. A 
mü hasznosságáról egyébiránt fogalmat nyújt tar
talmának következő rövid kivonata: A tolvajnyelv 
ismertetése. 1. fejezet. A tolvajnyelv és fölosztása,
a) A néma tolvajnyelv (jelbeszéd), b) az élő tol
vajnyelv ( hangbeszéd). 2. fejezet: A magyar tol
vajnyelv, a) A betyárok nyelve, b) a tolvajok 
nyelve. Függelék: A tolvajnyelv irodalma. II. A 
szótár. Azt hisszük, hogy csendőr, rendőr el nem 
lehet e hatives müvecske nélkül, a melynek ára 
sem nagy: mindössze csak GO kr. A ki a könyvre 
előfiizetni szándékozik, küldje az előfizetés diját 
a szerzők czimérc (VII. Királyi-u. 23. 1. 11.)

HI R DE T É S E K.
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Főnyeremény 50.000 korona értékben
több kisebb, nagyobb nyeremény összesen:

i ’róbakül.le inén v

ÓQthnn (‘&y im pregná lt zam atos 
1 Cl 111U11 gyógyfűkeverék  ezigare tta  

ós p ipadohányhoz 
ömrnel szíjjá az em ber kitűnő 

tu la jdonságai m iatt. 
R ágyú jtva  bárm ily  dohánynyal az ti utóbbi égető csípős ize elvesz.

A  legegészségesebb  keverék ezi
g a re tta -  és p ipadohányhoz.

T ek in tve  azt, hogy M örathon 
a n iko tin  á rta lm as ha tásá t 

a g y om orra  p a ra lizá lja ,m in 
ién dohányzónak nélkülöz- 

hetlen .
[Tat rész p ipadohanynya l. 
11 vagy  4 lész cziga re tta - 

do h án y n y al kevertetik .

Orvosok által m inden  do
hányzónak  a ján ltn tik . 

V a g y  csom ag ! t ü  k r ,  
l i  kis csom ag 1 0  kr.. 

külön vágat és cso
m agolás p ipadohány  
kü lön  és cz ig a re ttn -  

dohány  részére 
1 frt 20 k r .10 kis csom ag b én n en tv  

u tán v é t m ellett.
V iszon teladóknak  jövedelm ező.

E g y ed ü li készítő ;

Mörath Tivadar gyógyfűkereskedő. Grácz
V ezérképviselő  M agyaro rszág  és a  társországok  részére 

^  t»bcr f s  í Ars 
beviteli ügynöksége

BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 19. /

Egy sorsjegy ára 2 0  krajezár.
Az összes nyereményeket kívánatra 20% levonással azonnal készpénzben be

váltja Budapesten: a „Hermes1- Magyar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság, 
V„ Dorottya uteza., vagy Szegeden a Szegedi kereskedelmi és Iparbank. 
Ezen pénzintézetek a nyerő kívánságára készek az

50.000 korona értékű főnyereményt
egy hasonértékü mintaszerűen berendezett tanyai gazdasággal is

becserélni.
Húzás Szegeden, a kiállítás utolsó napján, 1899. szept. 10-én este 6  órakor.

Sorsjegyek kaphatók a bank- és vállóüzlelekbon, az összes dohánytőzsdékben 
és egyéb elárusító helyeken.

Viszontelárusitók forduljanak a kiállítást rendező:

Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetségéhez,

(Budapest, IX., Üllői ut 25., Köztelek.)

§

„Ideát' izzólámpa-vállalat
POLLAK HUGÓ

35IK1C&. V F., ’W a lI g a s s e  3
Szabadalom minden kultur

áltamban b ej e I e n t v c.

Ideál-izzólámpák
p e tro le u m -n a fta lh o z .

Legegyszerűbb szerkezet, leg- 
könyebb kezeié?, bél nélkül ég. 
füst és korom nélkül, szag és 

zajtalan.
Robbanás veszélye teljesen kizárva l * * * *
* * * • * * * * * Legnagyobb fényhatás!

100 Mefnor-fény 1' 4 krnyi óránkinti legcsekélyebb 
égőanyag fogyaszt ásnál.

Postai küldés a vidékre leggyorsabban eszközöltetik.
______ -\i,jegyzék ingyen és bérmontve.

A nagy krach.
New-York és Londonban nem  k ím élte  m eg az eu ró 
p a i szá raz  fö ld e t sem  és a zé rt  egy n agy  ezüstáru 
g y á r  in d ítta tv a  érez te  m ag á t, hogy az egész kész
letét c sak  a m u n k ae rő  egy  kis kárpótlása ellenében 
eladja. — Kn fe lvagyok  hatalm azva ezen m eg
b ízást te ljes íten i, m ié rt  is csupán 6 frt 60 krért 
kü ldöm  a következő tá rg y a k a t:

6  d a ra b  finom abb asz ta li kést valódi angol 
p engéve l,

(5 d a ra b  a m e rik a i szab. ezüst-v illá t egv darabból,

ANONCZOK5
akiknek hajlamuk van, 
illetve hivatást érez
nek a rajzoláshoz, fel
vétetnek K R A U S E  
J Ó Z S E F  templom- 
berendezési műtermé
ben és kiképeztetnek 

a fafaragászatban. 
— Közelebbi meg

tudható nála. —

Nyomatott a ínptülajdonos íocrges Ágost üzv. fia is könyvnyomdájában Selraéczbányán, 1899.

evőkanalat,
» .. „ kávéskana la t,

1 ii >, „ levesm erő t,
1 n „ „ tejm érőt,
“  ii „ „ to jásserlcgof,

„ angol Victoria-táleát,
“  ii ig e n  ha tá sos g y e rg y a ta rtó t,
I i, t easz ii rő t,
1 i, finom ezukorszórót,

•14 d a ra b  Összesen csak <> í r t  00 k r.
Ezen 4 4  tá rg y  e lőbb 40  ír tb a  k e rü lt  és most 

fsa k  6 frt 60  kr m in im ális á ro n  kaphatók . Tisztiló 
hozzá 10 kr. Az a m e rik a i szabad  ezüst egy 

k iv iil-beliil fe lié r fém , m ely  ezüst sz ín é t 25 esz
ten d e ig  is m e g ta r tja , a  m ié r t  közösködöm . Annak 
b izonyságáu l, h o g y  ezen  h ird e té snem család
kötelezem  m agam at, b á rk in e k , k in ek  az á ru  nem 
teszik, a  p é n zt v isszakü lden i. Senk i se  m ulassza 
ezt a kedvező a lka lm a t, hogy  ezen díszes g a r 
n i tú rá t  m egszerezze, m ely  g yönyö rű

nász- ós alkalmi ajándék
továbbá  m inden  jo b b  h á z ta rtá sb a n  kiválóan  a lka lm as. 

Egyes egyedül kapható

H I J 1 8 G H B E R G  A . - n á l
az egy . am erik . szab. e zü s tg y á rak  k iv ite li á ruházában . 

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

küldése ellenében.
* al«í<li csak  az o ldalt lá th a tó  védjeggyel

(egészség i fém )
Kivonat az elismerő levelek ezreiből:

Megkaptam a küldeményt és meg vagyok 
elégedve, kérek újból egy küldeményt fi frt ▼
GO kiért. * w /

Kolozsvár, Bánffy báróné.
A küldeményt megkaptam, nagyon megfelel.

G aad , 18í)8, szep tem ber 1. Chotek Gudonus C. grófnő. 
A készletet m eg k ap tam , ig en  m eg  vagyok  e légedve, 

kérek n a g y o b b  k ü ldem ény t. -- B udapes t II. F ö-u tcza  7.
Or. Paikerl Alois. cs. és k ir. ka tonaorvos, stb . stb .


