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Tisztviselők érdeke.
A magyar állami tisztviselők fizeté
sének rendezése már rég szőnyegen van.
Most hat éve a törvényhozás is foglalko
zott az Ugygyel s létrejött az 1893. évi
IV. t.-cz., a mely azonban ma is csak
részben van végrehajtva, természetesen a
tisztviselők hátrányára.
A kérdés pedig annyira fontos és
annyira égető, hogy e decenniumban, a
hány kormány csak bemutatkozott, pedig
volt részünk egy pár bemutatkozásban,
mindenik szükségesnek tartotta kijelenteni,
hogy valóban fölötte ideje van már fon
tolóra venni a tisztviselők helyzetének kér
dését és megjavítani azok fizetését.
A tisztviselők örvendtek, lelkesültek
a kijelentéseknek, örvendtek és ha lehet
még nagyobb szorgalommal dolgoztak s e
közben reméltek és vártak.
De aztán nem lett semmi. Kormányok
jöttek, kormányok mentek, a tisztviselők
folyton reméltek, biztak és vártak.
Vártak egy jobb korra, a mikor azok
a régi, ismételten megígért Ígéretek be
váltatnak.
Ez a jobb kor, úgy látszik megér
kezett. A mostani kormány ugyan nem

áTsE meczbányai híradó" tárczája”
A befejezés.
I r ta : II e r v a y F r i g y fi 8.

. . . És a szegény, megcsalatott fúrj olt
állt halotthalványan csendes boldogsága szétdult
oltára előtt és körülötte egyszerre elsötétült min
den. Szemközt vele a csábitó daczos, kihívó
tekintettel nézett rá és elszántan varia a törté
nendőkot. Ahogy a régi keresztények várlak a
római cirkusz fenevadait, melyeket szclmarczangolásukra szabadított rájuk a pogány tyrannus.
Ilyen regényes helyzetben látván magái, nem is
akart, meg nem is készült védekezni; ha ez a
megcsalt kijátszott férj most rá akarna rohanni,
hogy megfojtsa öt, hál itt állt, fojtsa meg.
A szobában vérfagyasztó csend van. De
lenne inkább lárma, mondanák a nyomorultak,
hogy nem igaz, semmi sem igaz, nem esett folt
az asszonyi becsületen. Tiltakoznának hangos szó
val a látszat ellen, a mely ellenük vall, tagadják
el a szörnyű bűnt és ha elkövették, esküdjenek
meg rá, hogy ártatlanok ők és vélek nélkül valók.
De e helyeit vórfagyuszló csend van. Az
asszony sápadt kétségbeeséssel kuporog valahol
n diván sarkában, az a másik pedig, annak sincs

biztatta fel a tisztviselőket, nem Ígért nekik, i s hogy nem csak a testi, az anyagi életet,
hanem tesz érettük, s nem sok idő múlva j de u szellemit is vegyük tekintetbe, hát
az állami tisztviselők helyzetén segítve lesz éppen ott vagyunk, a honnan kiindultunk.
némileg, különösen azokén, akik hnrmiucz .
Mert ne hímezzünk, hámozzunk. Valljuk
napi nehéz munka után valóban nyomorult be, hogy társadalmi életünk nincsen s itt, a
kis összegért ragasztanak stemplit a nyug hol mindenki munkával tartja fenn életét,
tájukra.
tehát mindenki egyenlő, itten most éli vi
Az hisszük örömmel veszik tudásul az rágát a kaszt rendszer, mintha csak a
egész ország állami tiszviselői a jog és várost körülölelő hegyek a kiírni fal vol
igazság kormányának ez Ígéret nélküli nának. Ennek következtében aztán gomba
cselekvését és tudjuk, hogy méltó örömet módra szapora nálunk egy csomó visszás
kelt ez a mi állami tisztviselőinkben, mert ság, a melyeknek méltó megírására a
alig hisszük, hogy lenne város széles ez Midiére tolla volna jó. Kívánjuk a haladást,
országban, ahol nehezebb, sanyarúbb lenne ; de ha haladni van alkalmunk, ócsároljuk
a tisztviselő élete, mint nálunk.
és leszóljuk azt, aki megbontja a zászlót, s
Nem kell bizonyítgatnunk, keservesen alattomban mindent elkövetünk, hogy az a
tudja ezt úgy is mindenki, hogy piaczunk jóravaló, önzetlen vállalkozás dugába dűljön.
drága s a drágaság mellett selejtes, ilyen Hangoztatjuk az egyenlőséget, az egyesü
olyan, akármilyen élelmi czikket meg kell lést, de ha alkalmunk van arra, akkor
venni, mert nincs más; keservesen tudja kézzel -lábbal igyekezünk azt megakadá
azt minden lakó, hogy milyen drága a la lyozni. Szeretjük hangoztatni, hogy müveit,
kása, s c mellett milyen nedves, szűk és előrehaladott város vagyunk, de azért a
minden kényelem nélküli való az a lakás; vallás kérdése mindig ott kisért. minden
szomorúan tudja azt, hogy itten nagyobb ügynél s az „a ki bírja, marja” elve alat
pénzért, mennyivel kevesebbet kapni, mint tomban ott van mindenütt.
Látszólag talán nem függnek össze e
másutt, minden tekintetben.
Mert hát ha azt mondjuk, hogy nem dolgok a tisztviselők érdekének kérdésével
csak kenyérrel él az ember, de igével is, és na;y általánosságban éppen nem, de a
mentegető szava. A hitszegő asszony ura, hogy
rommá látta omlani képzelt boldogságát, a rom
bolás felfedezésének első iszonyatos peresében
ökölbe érzi szorulni a kezét. A szeme különös I
lánggal lobog. Talán az őrület lángja már az.
Imádta ezt az asszonyt és buta dolog, hogy
elvesztette, most még őrültebben szereli. I.osiijtson-o hát boszuló karja a hitvány asszonyra,
a kit. .. nos, a kil még gyalázatában is imád ?...
*
Barkós Bélát, a ki egész leikével elmerült
a léniájába, az éjjeli szerkesztő türelmetlen szava
rezzentotte fel Írásából.
— Hát mi lesz Béla? Kész loszel-e már
egyszer azzal a táiezával? Szerelném leadni.
A szedők már félóra óta várnak kéziratra.
Barkós rágyújtott egy czigareltára és meg
nézte óráját.
— Csak türelem ! Tíz perez múlva meg lesz.
A szerkesztőség fölöttébb bőbeszédű és
gonosznyelvü tagja, a ki sebtiben átfutotta idő
közben a Barkós asztalán heverő, sűrűn telerótt
kutyanyelveket, évödni kezdett vele:
— Remélem doktorkám, elégtételt szol
gáltatsz majd a megsértett férji becsületnek és
megölöd a csalárd asszonyságot.
Barkós mosolyogva feleli;

— Nagyon sajnálom, hogy egy gondolaton
kell lennem veled, de ez egyszer már csak igv
fog történni. Hátha valami nagyon érdekel . . .
Isién ments ! Olyan nagyon nem.
Mégis, hogy igazad legyen, a csalárd
asszonyság — igenis — meg fog halni.
— Ezt vártam tőled, bnráloin. íme, igy
érvényesül az orvos az irodalomban. Még itt is
csak ölni Ind !
A szerkesztőség csendes derültséggel hono
rálja a gonosz megjegyzést, a melv azonban
Barkóst csöppet sem hozza ki flegmájából.
Tíz perczol engedélyeztem magamnak a
tárcza befejezésére. Ennyi idő alatt nem érek rá
elmésebb befejezésen tűrni a fejem. Most pedig eredj
a pokolba, hadd |irom mar meg azt a befejezést.
És kezébe veszi a tollat, hogy halálra szánva
az asszonyt, a megsértett jogrendet helyreállítsa.
Ebben a pillanatban hosszú, türelmetlen
csilingelőssel megszólal a telefon. Barkós lusta,
vontatóit orrhqngon beleszól a beszélóbe.
— Halló ! Ki beszél ?
Lihegve, remegve felel egy női hang:
— Doktor ur? Maga? . . . Jöjjön, az Isten
szerelmére kérem, jöjjön hamar. Borzasztó sze
rencsétlenség történt. Csak üljön kocsiba és
jöjjön, a milyen gyorsan tud.
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mi specziális viszonyainkat tekintve, telki
ismeret furdalás nélkttl kiterjeszkedlictllnk
ezekre is.
Mindazonáltal, hagyjuk a tisztviselők
érdekének szellemi részét, a főbb az anyagi.
Állami tisztviselőinkül! úgy látszik,
legalább némileg segítve lesz, különösen,
ha lakbér illetményeik is felemeltetnek, a
mit ha kérni fognak, feltétlenül elérnek.
Hogyan lesznek azonban közigazgatási
tisztviselőink, akik talán még rosszabbul
vaunnak fizetve?!
Ezeknek ajánljuk, hogy az ötödéves
pótlék megadásáért folyamodjanak. Nem
hisszük, hogy egyetlen hang is emelkedjék
e jogos kérés ellen, s ennek elnyerésével
úgy a hogy lendíthetnek valamit helyze
tükön, s könnyebben várhatják be az anynyira óhajtott államosítást.
Üdvözöljük pedig a Széli kormányt,
mely ígéret nélkül, annyi régi Ígéretet
vált be.

Petőfi napja.
Országszerte megindult a mozgalom a
szabadság, szerelem legkitűnőbb dalnoka
emlékének megünneplése, halála, megdi
csőülése 50-ik évfordulójának megülése iránt.
Az ünnep ünnepe az egész nemzetnek.
Részt vesz abban mindenki, a ki szereti
a szabadságot, a melynek lánglelkii haresosa Petőfi volt, a szabadságharcz meteorja.
A nemzet ünnepében részt kell ven
nie Selmeczbánya város polgárságának is,
annál is inkább, mert olyan emlék köti a
nemzet halhatatlan költőjéhez, melyért ver
senyezne az ország minden városa; e város
ős falai között töltötte a nagy költő ta
nuló éveinek egy részét.
Az ifjúi lelkesedés emlékkel jelölte
meg a helyet, a hol tanult; a város pol
gárságának most szent kötelessége, hogy
méltónak mutassa magát arra, hogy azaz
emlék itten áll.

Vegyen részt hát ez emlékünnepen a
város minden polgára különbség nélkül.
Az ünnepet városunkban e hó 30-án
vasárnap délelőtt tartjuk s a következő
sorrendben fog az lefolyni.
*
*
1. Délelőtt 9 órakor gyülekezés a vigadó
nál. Ugyanott a Honfidal eléneklése. Vörüss Fe
renci megnyitó beszédet tart és Palka Imre
szavalja a Talpra Magyart.
2. A bányaigazgatáság épülete előtt lesz
egy Pctőfi-dal és Robitsek Ede szavalata: Egy
gondolat bánt engemet.
3. Az apáczu zárda előtt a zárda növen
dékei elénekelik a Távolból czimü dalt.
4. A lyceum előtt egy Petőfi dal eléneklése
és beszéd lesz.
5. A Mudrák-féle ház előtt, a hol a nagy
költő tanulókorában lakott, Szenlgyőrgyi Ede
beszél.
6. A Szentháromság-téren ünneplő beszédet
tart a Petőfi-lársaság kiküldöttje és a Jókai
Apolheosisát adja elő Vürőss Ferencz, mely után
a Szózatot énekli a közönség.
E programm ugyan még nincs véglegesen
megállapítva, de azon csak kevés változtatás
eshetik.
* * *
A Petőfi-űnnepet rendező bizottság fal
ragaszokon is meghívja a nagy közönséget az
ünnepen való részvételre, azonban ez utón is
fölkéri, hogy az ünnepen mentői nagyobb számban
jelenjék meg, hogy méltó legyen az ünneplés a
nagy naphoz és méltó Selmeczbánya város ha
zafias közönségéhez.
A testületeket, hivatalokat és a hatóságot
Írásban is fölkérte a bizottság a megjelenésre.
Hisszük, hogy egy som fog hiányozni az ünneplők
sorából.
A testületeket ez utón is felkéri, hogy
zászlóik alatt szíveskedjenek megjelenni.
*
*
Selmeczbánya város törvényhatósága ki
küldött által részt fog venni a Segesvári ünneppelésen is. A várost olian S z t a n c s a y Miklós
főjegyző fogja képviselni.

A mi közlekedésünk.
Miután városunk bányászatának s életforrá
sának kezdetéi minden kétséget kizárólag az ezek
nemes kibúvásához kell helyeznünk s ezen ne
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mes kibúvások egyrészt a paradicsom hegy
gerinezéhez (Teréz ér) másrészt az óvárosi
hegyháthoz (kórház ér) közel húzódnak, nem
csodálkozhatunk városunk magas elhelyezésén.
Tekintve, hogy a bányászat művelése akkor csu
pán csak kézi erőre lévén utalva, egy elég csekély
terjedelmű telep már sok embert foglalkoztatott,
föltehető, hogy jókora colonia lehetett már akkor
mikor a bányászat mélyebbre húzódni kezdett,
de a kerttel övezett házak már akkor megvoltak
s könnyebb volt kész házat venni mint újat épí
teni s ha reá szánta is magát egyik másik uj
építkezésre, csak természetes, hogy a meglevő
coloniától nem messze választotta a helyét, a
mihez valószínűleg ama tekintet is járult, hogy
fönt sokkal könnyebben lehetett erdőhöz s igy
fához jutni.
Hogy a pénzzel rendelkező munkásokat
csakhamar a mesteremberek követték elképzel
hetjük, mint azt is, hogy ezek is lehetőleg közel
azokhoz települtek, a kik keresetüket biztositandók valának.
Ezen körülmény megérteti továbbá a város
központi részének is az elhelyezkedését, a mely
különben, ha ma is teszem a vaspálya felé át
helyeznék, legfőlebb a belső közlekedés tekinte
tében lehetne előnyösebb, a külvilággal való köz
lekedés nehézsége mindig fönmaradván.
Hegyek közé való ékeltségünk s roppant
magas fekvésünk okozza úgy belső mint külső
közlekedésünk nehézségeit és azon körülmény
folytán, hogy daczára magas fekvésünknek csakis
délkelet (Szt.-Antal) felé van nyitva az ut;
észak (Bélabánya és Szklenó) fele a kijutást a bélabányai hegy nehezíti, Vihnye és Hodrus felé a
vöröskuti hágó, dél vagyis Kőpatak, Bakabánya
felé a Varlicska féle kapaszkodó gördít a közle
kedésnek tetemes akadályt; mondhatni, hogy vá
rosunk egyike a legnehezebben megközelíthető
városoknak az országban.
Pedig mekkora a különbség a mostani s a
körülbelüli J/a század előtti állapot között; ugyanis
okkor lett kiépítve a Szélaknától Hodrus, Vihnye
sőt alkalmasint Szklenó s Bélabányára vezető
mostani ut.
A város eleinte ugyanis az óvárosnak ne
vezett hegyen lévén, a főKözlekcdés a Garam felé
egyrészt a Vihnye és Hodrus közötti, másrészt a
Steffultó, Hegybánya és Hodrus közli vízválasz
tókon, úgy a hogy csinált utakon történt, a mely
utakkal meredek ereszkedők illetve hágók kütöt| ték össze a helységeket. Később a város mé-

— Ez Marosiné hangja, — konstatálta ma
Nem ért rá tovább gondolkozni, mert meg
gában Barkós. Vájjon mi történhetett náluk?
érkezett a Marosiék kapuja elé.
Gyorsan magára vette a kabálját és csen
Az előszoba ajtaját maga Marosiné nyitotta
desen odaszólt az éjjeli szerkesztőnek:
ki előtte és a mikor belépett Barkós, görcsös
— Halaszthatatlanul el kell távoznom egy sírásban tört ki az asszony és egy pillanatig
félórára. Bocsáss meg, visszajövök rögtön, a hogy szólni se tudott. El-elcsukló hangon mondta
végeztem és befejezem a tárczát. Valami nagy aztán, hogy a férje alig egy órával előbb öngyilkos
beteghez hívnak, gondolom.
ságot követett el. A mellébe lőtt és most haldoklik.
A szerkesztő beleegyezőleg bólintott és Egy óráig se él talán. Barkós némán követte az
Barkós sietve távozott. A sarkon kocsiba ült. asszonyt az ebédlőszobában át a kis szalonba,
jókor érkezhessen még esetleg.
a hol Marosi Ádám az öngyilkosságot elkövette.
A kocsiban aztán ráért azon tűnődni, hogy
Az ebédlőben valaki eléje jött és kezét
miért hívja az asszony oly sürgősen ? Csak nem nyújtotta neki. Az Operette-szinház tenoristája volt.
tudta meg tán a szegény Marosi, hogy a felesége
— Ah, úgy látszik — dörmügle magában
megcsalja őt egy szinészszel? S ha úgy volna! Barkós — jól sejtettem, hogy itt holmi olyanféle
Atkozott dolog, csak nem játszódik le most j dolgok történtek, a miknek jobb lett volna titokban
előtte az a tárczában megirt tragédia, a min az í maradniok.
imént dolgozott.
Es szegény Marosi Ádámnak igaza lehet,
— Az ördögbe is — mondta magában ha úgy találta, hogy hármuk között ö méltó legBarkós — ha olyan cinikus ember volnék, a mi i inkább a meghalásra. Hát minek is élne ezután
lyennek a barátaim tartanak, most őrülnöm kel ! tovább! . . .
lene, ha úgy van a dolog, hogy épen kapóra
— Asszonyom, — mondta az orvos, —
kapom tárczámhoz a befejezést.
nekem itt már semmiféle dolgom nem lehet.
— Es — fűzte továbbra gondolatait Barkós — i Kn csak konstatálhatom majd nehány perez múlva
tegyük fel, hogy a férj csakugyan megtudott a szomorú lényt.
mindent. A dolog bizonyára véres kenyértörésre
Az asszony fájdalommal borult a kihűlő
került. Különben miért hivatnának engem ?
testre. Valahonnan az átellenes házból zongora

hang hallatszott a szobába. Valami pajkos
kupié volt.
A haldokló egy kissé felemelkedett s hűtlen
asszonyának engesztelőén nyújtotta oda kezét.
— Nagyon szereltelek.
A színész ott állt némán az ablak fele for
dulva, a nő meg a haldokló ura előtt térdepelt
és csókolta a bocsánatot nyújtó kezet.
Az orvos pedig csendesen lezárta Marosi
Ádám szemeit.
*
Egy óra múlva Barkós már olt volt a szer
kesztőségben és nagy sietséggel dolgozott a tárczája
befejezésén. Arcza sápadt volt és kezében reszketett
a toll.
A tréfás kedvű kolléga pedig ugyancsak cso
dálkozva olvasta másnap az újságban a tárcza
végét, hogy a szegény megcsalt férj nem ölte
meg hűtlen nejét és nem gyilkolta meg a csá
bitót sem, hanem — agyonlőtte magát, miután
a hitvány asszonynak előbb . . . megbo
csátott.
— Szép, szép — mondta később Barkós
nak, — de hát nincs benne igazság. Az életben
nem szokott ez igy történni.
Látnivaló azonban, hogy ez a befejezés
valámiképpcn az igazságot is megközelíti.
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lyebbre húzódván, a közlekedésnek is újabb uta
kat nyitottak, de hogy ez.mi utakon milyen lehe
tett a közlekedés, sejthetjük a most is kikémlel
hető irányukból.
Köputak felöl ugyanis az ut egyenesen Sztanka
és a hegybányai lövölde felé egész a kincstári úgy
nevezett hámorig ment, innét Miksa-akna felé
húzódván elérte a puskapor toronyi nyergei, hon
nan Zsigmond-akna felé ereszkedve Bertalan táró
elölt a paprét (Knazova) tetejébe jött s itt irá
nyát a papréten a Zöld fa, Grogomé és a volt
Major féle telkeken át egészen a kapuig követni
lehel; a vörös kutlal való közlekedést a Szí.Iláiomság térről a a Vörös kút felé húzódó inérodek ut közvetítői te, mely hogy egy fő közlekedés lehetett, bizonyítja az a körülmény, hogy
ezen ut mentén a városnak egy házikója van,
mely csiliki kapu néven ösmcretcs. Ezt bizonyítja
különben az is, hogy ezen az ut mentén áthidalt
átereszek s rendes árkok vannak úgy, hogy ez
az ul fiatal koromban még elég használható ál
lapotban volt.
A múlt század dereka körül a bányászat
jövedelmező lóvén, a kincstár egyrészt, hogy a
szegényebb órczeket tömöríteni s az ezen czélra
szolgáló zuzómüveket erővel ellátni lehessen, lé
tesítette a tavakat; másrészt hogy az órczeket és
a zuzók termékeit olcsón kohósitani lehessen
építette az utakat, miután kívánatosnak látszott,
hogy a kohókat ott állítsa föl, a hol tüzelővel
rendelkezett. Es ez a tüzelő (kizárólag faszén) a
Garam völgyében meg Körmőczbánya területén
állott rendelkezésre, moly utóbbinak erdőit, mint
a többi bányavárosét is a kincstár nemcsak ke
zelte, de használta is, a városok csak is annyit
kapván az erdőből, a mennyit saját szükségletük
fedezése kívánt.
(Folyt. köv).

S E 1. M K C / B A N Y A 1 H Í R A D Ó
Pedig mindönki, a köznép is áldozhasson e helyütt Petőfi
S a nagy idők emlékének, a körképtársaság f>0 ki ről ítukrra
szállította le a belépődíjat s ennek is ,.gy részéi a Petőfi-ház
javára ajánlotta föl. Végezetül Petőfi es Bem képmását fel
tüntető emlékérmeket veretett a körképtársaság, melyek árának
egyrészt) szintén a Petőfi-ház javára -sík. hogy a közönség
ez ii'direkt adományozásával is minél előbb fölépithusso az
áldozatkész magyar nép azt a Házat, melybe azért fogunk
zarándokolni, hogy ott Petőfi ereklyéinek láttán lelkesedést,
haza- es szabadságszorotetet tanuljunk Petőfitől
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tanácsülésében igazgatóvá F <• k e t e L a j o s főiM’dölaiiáesost, ;i 111-ad oszt. vaskorona rend lo 
vagjai. aligazgatóvá dr. Seb v arc z O t t ó dr.
főbányatanácsost, akadémiai tímárokat válasz
totta meg,

A Felső-Rónán elég elénk az élet; a jó
idők beálltával a „Rózu szálló11 szobái mind meglellek, sőt a kiadható magán lakásokból is már
kevés van üresen. Múlt számunkban közölt ven
Petőfi ünnep Vihuyén Vilinye fürdőben dégeken kiviül jelenleg ott laknak : Gaminel Ala
is szépen ünnepelik meg a Petőfi emlékét. Este jos hivatalnok és családja Budapestről, Gausz An| hangversenyt rendeznek, melynek hazafiias és talnó és Gausz Maliid Fiúméból és Kovács Bálint
j szép programúi ja van. A rendezés élén Ocsovszky pénzügyőri főbiztos és családja Dcbrcczcnból.
j Vilmosné a lelkes honleány áll.
A Rónán nyaraló idegenek száma jelenleg 50.
j
— Lobogózzuk föl a várost. Vasárnap Igaz örömmel adjuk e híreket, mórt ezek a nya
ünnepet ülünk, Petőfi emlékünnepét a lánglelkü raló életképességét igazolják, ügy halljuk, hogy
’ költőét, a ki a magyar szabadságért a magyar augusztus hó közepén ünnepély lesz a Rónán,
trikolor alatt ezelőtt 50 évvel hősi halállal múlt esti kivilágítással, térzenével, confettivel stb. Csak
1 ki. A ki az imádott háromszintű zászló alatt nem vígan és bátran előre, a czél szép, nemes és
csak lelkesítőtt, de harezolt és meghalt, megér üdvös.
demli, hogy emlékünnepén minden házon ott
Főlövészeti ünnepély. A lövészeti egye
lengjen az a háromszintű nemzeti lobogó, mely sület a mull héten tartott választmányi ülésén
nek minden színe becsülettel ragyogó.
elhatározta, hogy az idei főlövészcli ünnepélyét
A F. M. K. E. közg-yülése folyó évi a jövő hó 6-án tartja meg. Az ünnepély az idén
augusztus hó 29-én lesz Trencsénbcn. A közgyű csak egy napig fog tartani s közebéd sem lesz,
lésen Thuróczy Vilmos nyilramegyci főispán, az minek oka az, hogy utóbbi időben ugv a tagok,
egyesület mostani elnöke mond megnyitót, mellette i mint a vendégek nagyon közönyösek a lövészet
még mint társelnök fog elnökölni Baross Jusztin, iránt. Az ünnepély n megállapított napirend sze
a troncsénmegyei választmány elnöke s Janiss Imre : riül reggel 8 órakor kezdődik s tart este 8 óráig.
dr. ügyvivő alelnök, ki szintén beszédet mond. Ekkor lesz a lövések osztályozása és a jutalmak
A közgyűlés fontos tárgya lesz az alapszabályok kiosztása. Ugyanaznap délután lesz a dijlekézés
módosítása, melyre Lőrinczy György titkár dolgo is, mely délután 4 órakor kezdődik. — A múlt
zott. ki a tervezetet, a központosítás elve szerint. vasárnapi lövészeten 765 lövés esett 477 köregyFontos lesz e közgyűlés azért is, mert az egyesületnek séggol. Az első dijat Moesáry Béla, a másodikat
uj titkárát e közgyűlésen választják meg, A nagy Liba Antal, a harmadikat Heim Antal nyerte meg.
— Turistaság1. A magyar turista egyesület
fontosságú, szép állásra úgy halljuk sokan vannak
a pályázók. Vajha az érdem és rátermettség lebegne folyó évi közgyűlését augusztushó 20-án Ó-Tálraa választók előtt s a megválasztott lenne igazán füreden tartja meg. A közgyűlés napirendje a
következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. Igazoló bizott
kiválasztott.
ság kiküldése. 3. Tisztikar, igazoló és számvizs
H Í R E K ,
— Jubileumi ünnepély A hodrusbányai
gáló bizottságok jelentései és a számvizsgáló
Személyi hir. S z e b e r é n y i .1á n o s i temetkezési és segélvző egyesület busz éves fenn bizottság kiküldése. 4. Költség előirányzat.
evangélikus püspök városunkba érkezeit, a hol | állási ünnepét e lm 9-én ülte meg. Ez alka 5. A jövő évi közgyűlés helyének kijelölése. 6.
pár napot fog (ölteni s részi vesz. a Pelöfl ün lomból jól sikerült nyári lánczmiilalságol rende A lisztikar megválasztása és a választmány kie
zeti az egyesület tiszti kara a kies fekvésű Konepen is.
gészítés.'. 7. Neláni indítványuk. (Indítványok a
— Petőfi emléke. Országszerte megindult a hazafias Imlovában (milyen fura név!). A mulatság az központi választmány ügyrendje, központi választ
egyesület
javára
51
írt
SS
ki
t
jövedelmezett.
A
mozgalom, hogy hősi halállal halt nagy lírikusunk emlékét
mányról szóló lejezetének 4. bekezdése értelmében
most 50 év múltán azzal a kegyelettel, olyan imponáló ün jótékonyczélu mulatságon felülfir/.etlek: Berks
neppel üljük meg, a milyet csak megérdemel szabadsághar Paula Öméltósága 5 frt, Main Ferencz 5 frt, terjeszthetők elő). Az egyesület ugyanekkor naczunk Tyrtacusn, ki Romulusként félisten módjára hirtelen Puskás József 4 frt, Usohlbetz Mihály, Paulovich gyobbszabásu kirándulást is rendez, melynek programnija következőleg állapit tat olt meg: Augusz
eltűnt szemeink elöl, hogy annál csodásait) legyen az alakja,
legendává nőjön ki a sorsa s bár halála bizonyos, rnind- József, Hncher Gziczelle 2—2 frt, N. N. 1 frt tus 19-én (szombaton) reggel 7 óra 50 prezkor
végiglcn várjuk, folyton emlegessük, egyre szeressük, látni, 50 kr, Mikuska János, Czibulka N., Kircbner Anna, indulás a M. Á. V. keleti pályaudvarából sze
hallani óhajtsuk. A mint dalait mindannyian énekeljük, köl Timko Irina, Priviczki Ádátn, Malusek Pál, Brozs
teményeit áhítattal, tűzzel olvassák mindenek, nincs csak egy Riczi, Peternak János, Szpiska Mihály, Kovacsik mély vonató n Kassán át Poprád Felkára. Megérke
is közöttünk, ki nevét ne ismerné, — ép úgy senki sem István. Rultkai N. Pólyák N. Szlraka Emil 1 frt, zés esti 7 óra 66 pcrczkor. Kocsikon Ó-Tátraakadhat, ki Petőfi ünnepén ne venne részt és ne ragasz Kukucska Józsefné, Alftor Irma, Kubinyi József, füredro. Elszállásolás után ismerkedési estély a
kodnék mindahoz, mi most az ünneplő hangulat közben,
nagy étteremben. A ki reggel nem indulhatna,
Petőfire emlékezteti, a mi Petőfi dicsőségét hirdeti. Ünne Szilágyi Aranka, Sztraka Rudolf, Xdian Vilmos, az esteli gyorsított személyvonatot (8 órakor)
pelni fog július 30-ikán az egész nemzet és ünnep lesz Donorai N, Nérncthy László. Daubner Antal, vagy a gyorsvonatot (10 óra 40 pcrczkor) is
mindama helyeken, melyek Petőfivel valami vonatkozásban N. N.. Szlraka Rezső, Kubis Géza, Sebek Ferencz,
vannak. Ilyen ünnep készül a fővárosban Petőfinek ama Litofa József 50—50 kr. Duschek N. 60kr. Fogadják használhatja. A nevezett vonatok vasárnap reg
nagy művészi emléke előtt is, melyen, mint a szabadságban a nemes adakozásért az egyesület hálás köszönetét. gel 9 óra 30 pcrczkor, illetőleg 7 órakor érkez
eszméjének legideálisabb megtestesítője, Petőfi áll az első
nek Poprád-Felkárn. Augusztus 20-án (Szent
helyen: körülötte a győzelemre rohanó honvédsereg, mely
Négy éves művésznő. Tegnap délután István napján) 11V2 órakor egyesületi közgyűlés
nek diadalmámora Petőfi arczán verődik vissza. Petőfi emléke egy négy éves kis leány, egy kis szöszke hajú a gyógy teremben. Ebéd után a Szép kilátás és a
o kép: a nagy-szebeni csatakörkép („Petőfi Bem táborában".) csöppség járt nálunk a szerkesztőségben édes
bárom Tátrafüred megtekintése. Társas vacsora
A művészek ecsettel hirdetik rajta Petiül dicsőségét, a köp
előtt pedig Petőfi irókortársai cipelnek szót: Jókai Mór. apjával. Az apa előadta. Imgv leánya c/imbalom esti 8 órakor Alsó-Tátraffireden a nagy ét leiem 
Szász Károly, Gyulai Pál, Vadnay Károly stb.. hogy el művésznő s előadásokai lóg tartani, s ez alatt a ben. Augusztus 21-én reggel 5V* órakor gyüle
mondják emlékezéseiket Petőfiről. A körképtársaság ugyanis kis leány kedves otthonossággal egy színes irún- kezés az ó-tálrafüredi kávéháziján. Indulás 6
emlékezetessé akarva tenni c fálszázados fordulót, a leg nal ákom-bákomokal rajzolt egy papirosra. O volt órakor a Tarajkán ál a tarpataki vízesések érin
tökéletesebb Edison-félo fonográfon megszólaltatja Petőfinek a czimbalom-miivésznő, egy ükölnyi kis aranyos
tésével az Ottóhoz (2016 m.) 10 órakor a Buda
még élő minden irókorlársáf, kik öt személyesen ismerték s
a kik o ezélból Írott Petöfi-omlókczéseiket lemondták a jószág. A kis művésznőt Balogh Hófehér Kuli- pesti Osztály „Téry mcnedékház“-ának felavatása.
fonográfba. Kettős czélt ért el ezzel. Élő emlékeket gyűjtött czának hívják s mikor azt kérdeztük tőle, hogy Villás reggeli. 11 V* órakor leereszkedés TarpatakPetőfiről s megörökítette azok hangját is, kik maguk is a tud-e czimbalmozni, kedvesen csicseregte, hogy: Fürediv, itt 2 órakor ebéd. 57j órakor indulás
nagy időknek nagy tanúi, irodalmunk legjelesebbjei. Hz Judot ám, czat tesszél medhalldatni.“ A csöpp a Haramiáké érintésével a Toronyhegyen ál
élőszó-gyűjtemény aztán a Petöfi-liáz ereklyéi közé kerül, művésznő ma este Rónán fog játszani a Róza- | Uj-Tálralüredre. Vacsora. Augusztus 22-én reg
hogy késő unokáink is hallhassák o nagyjaink szavát, a mint
Petőfit magasztalják. E gyűjtemény már most is a közönség szállóban, holnap pedig a Hungáriában. Azt gel 5 ’ , órakor gyülekezés az ó-tátrafüredi kávérendelkezésére áll s a körkép látogatói mindennap díjtalanul hisszük, hogy nagyon sokan fognak gyönyörködni házban Indulás 6 órakor a Kcrcszthalmon át a
hallhatják az említettek szavát. S hogy a külső keret is meg a kis Katicza játékában, aki ha úgy játszik, a mint Felkai tó melletti „Sziléziai menedékház1 érinté
feleljen a nagy időkre való visszaemlékezéseknek, gr. Kreith apja mondja, igazán csoda gyermek.
sével a Lengyel nyeregre (2208 m.) és a KisBéla nagyértékii ‘18-as ercklyeinuzeumának szinót-javáf a
Az akadémia igazgatója. Az akadémiai Viszokára (2429 m.). 12 órakor visszatérés a
körkép épülőiében helyezte el s ezeket a körkép látogatói
szintén dí j t a l a nul t e ki nt het i k meg.
Hogy tanái i kar folyó évi július hó 21-én megtartott menedekházba, itt 2 órakor ebéd. 5 órakor
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Magasabb lakáspénzek. Az állami tisztindulás Tátra-Széplakra. Elszállásolás és vacsora.
Augusztus 23-án reggel 5 órakor gyülekezés a viselők illetményeinek szabályozásáról az 1893
kávéházban. Indulás 51/, órakor kocsikon a évben megalkotott törvény a városokat és köz
Menguszfalvi völgybe. Innen gyalog a Poprádi és ségeket, a lakáspénz nagyságára való tekintettel,
Békás tavak érintésével a Tengerszemcsucsra négy osztályba sorozta. Az elsőbe tudvalevőleg
(2503 m.). A csúcson ebéd. Indulás 2 órakor a csak Budapest és Fiume tartozik. A Budapestre
Csorbái tó-hoz. Ezzel a hivatalos kirándulás véget és Fiúméra nézve megállapított lakáspénznek 70,
ér. Kik még aznap óhajtanak haza utazni, azok 00 és 50 százaléka jut azután a II., III. és IV.
a fogaskerekű vasút esti 7 óra 50 perczkor induló lakpénzosztályba sorozott többi városokban és
vonatával Csorba állomásra ereszkednek le. Innét községekben állomásozó tisztviselőknek. A tör
8 óra 40 perczkor Zsolna felé és órakor (gyors vényhozás felhatalmazta a kormányt arra, hogy
vonattal) Kassa felé utazhatnak. Összes költség | egyes helységeket — amennyiben az a helyi viszemélyenként hozzávetőleg 35 forint. \ asuti ; szonyoknál fogva niegokollnak látszik — egyik
kedvezményről gondoskodtunk. A kirándulásban ! lakpénzoszlályból a másikba sorozhasson; és a
való részvétel azon Osztály elnökségéhez intézendő kormány évről-évre él is ezzel a felhatalmazással.
— és pedig legkésőbb augusztus hó 10-ig —, a ; így ez évben a minisztertanács a következő öt
mely Osztályhoz az illető résztvevő tartozik. A I várost emelte a magasabb lakbérosztályba : Brassót
kik idejekorán nem jelentkeznek, elszállásolásra, I a harmadikból á II-ba, továbbá Fehértemplom,
ellátásra, kocsira stb.-re nem számíthatnak. Bővebb Segesvár, Zimony és Vinkovcze városokat a nefelvilágosítás a központi titkárságnál (Budapest,
! gyedikből a III-ba. Az e négy helységben állo
IV., Aranykéz-utcza 6. sz. III. em. hétköznapokon
másozó állami tisztviselők lakáspénzzel e hatá
esti 6—8 óra közt nyerhető.
— Dr. Moller Miklós, az újonnan kinevezett rozat következtében az 1899. év január 1-étől
városi tiszti alorvos e hó 24-én elfoglalta állá i visszahalólag fognak emeltetni. E czélra az állami
költségvetésbe 13,000 forintot vettek fel. Hogy ha
sát és megkezdette hivatalos működését.
— Bokréta ünnepély a czipőgyárban. mi selmeczbányaiak nem volnánk olyan sült
E hó 25-én este tartották meg az újonnan épülő galamb után epedők, a mi városunk is rég előre
czipőgyárnál, az úgynevezett bokréta ünnepélyt, rukkolhatott volna, mert bizony-bizony az avana mely a falak egyenlő magasságának felépítését
a köinivés munka bevégzését jelzi, a mi után már zsirozott városokkal Selmeczbánya is felveheti
a tetőzet készítése következik. Igen szépen volt a versenyt lakás drágaság tekintetében, sőt lakás
az épület homlokzata feldíszítve, több nemzeti rosszaság tekintetében messze túlhaladja azokat.
zászló és fenyő gályák között volt felállítva
Boldog város. A körmöczi elemi iskolák
egy nagy tábla és kivilágítva, mely nagyszámú államosítása a küszöbön áll; mint értesülünk
közönséget vonzott oda úgy, hogy még este 10 a napokban tiszteleg Körmöczbánya város értel
óra után is valóságos korzót tartva sétált a nagy
számú közönség. A táblán a kővetkezők voltak mes közönsége nevében 30 tagú küldöttség
ohashatók: Éljen a haza! Éljen a Király! Éljen W 1a s s i t s közoktatásügyi miniszternél, elemi
Hegedűs Sándor m. kir. kereskedelmi miniszter! iskoláinak átvétele végett. — Ha ez megtörtént,
Éljen Szitnyai József kir. tanácsos polgármester! úgy Körmöczbánya városának összes kulturális
Éljen Krausz Kálmán főkapitány! Éljen Bret- intézményeit az állam látja el. — Az állam tarja
schneider Vilmos gyártulajdonos és családja!
Éljen Schvarcz Lipót gyárigazgató és családja! fenn virágzó középiskoláját, polgári iskoláját és
Éljenek Bretschneider Frigyes mint műépítész, elemi iskoláját! Nem ártana, ha mi is követnök
Cserei Ede mint építész. Éljen a munka és a a kőnnöczbányaiak példáját.
munkások!
— Gazdasszonyok bánatára tudatjuk, hogy
— Kinek köszönjük? A földmivelésügyi párnap múlva, a jövő hó elsején d r á g á b b
miniszter értesítése szerint a cs. és kir. közös i l e s z a e z u k o r , mert mivel a ezukor után járó
hadügyminiszter a honvédelmi m. kir. miniszter fogyasztási adó 13 krajczárról 19 krajezárra emel
megkeresése folytán akként intézkedett, hogy a kedik, s mivel pedig az adókat mindenütt
Magyarországon állomásozó csapattesteknél, a és mindenkor a fogyasztókra hárítják a
tartalékosok és póttartalékosok idei őszi fegyver termelők, a háziasszonyokra az a „kellemes'*
gyakorlatai csak augusztus hó közepén lógnak meglepetés vár, hogy augusztus elsejétől a ezukor
kezdődni s egyúttal az összes magyarországi kilója G—8 krajczárral drágább lesz. A gondos
hadtestparancsnokságoknak meghagyta, hogy az háziasszonyoknak — persze csak azoknak, a kik
aratás ideje alatt a fegyvergyakorlatra köteles megfelelő apró pénzzel rendelkeznek — az juthatna
póttartalékosok és tartalékosok ezentúl a mézei 1 eszükbe, hogy nagyobb mennyiségű ezukrot sze
munkások sorából be ne hivassanak; ha pedig | rezzenek be. Ám ez igen veszedelmes vállalkozás
a mezei munkával foglalkozó nem tényleges ál- volna, mivel utólagos megadóztatásról is szól
lományu legénységnek behívása mindazonáltal el a törvény. Augusztus 1-én a háztartásban legfel
kerülhetetlenül szükségessé válnék, ezeknek a jebb 10 kiló, az üzletekben legfeljebb 20 kiló
fegyvergyakorlatok alóli felmentése iránt benyúj csukor lehel, több nem ; nem érdemes tehát,
tandó indokolt kérvényei mindannyiszor kellőleg hogy valaki ezukorba fektesse tőkéjét. Azért sem
figyelembe vétessenek. Az a kérdés mostan, hogy érdemes, mert ebbe a ezukormennyiségbe azt a
Fejérváry vagy Darányi miniszternek tartozunk-e
ezukrot is beszámítják, mely befőttekben és likő
köszönettel ezért a valóban kedves rendclctérl.
rökben rejlik és ép most kezdődik a nagy „befő
— Legolcsóbb táplálék. Nem a Nesllefélc táplisztről vagy a Kathrciner-féle maláta- zés idö“. A háziasszonyoknak engedelmeskedniük
kávéról van ezúttal szó, de nem is a pozsonyi kell; a ezukor megdrágulása elkerülhetetlen. Egy
kétszerstiltröl vagy a kassai sonkáról. Most az vigaszuk mégis lehel. Még pedig az, hogy a pet
egyszer kivételesen szellemi táplálékot ajánlunk róleum csak egy hónappal később, szeptember
t. olvasóinknak. A mai korban már ezt sem nél 1-én lesz drágább.
külözheti senki, a ki csak egy kissé igényt tart
- Színi engedély. A város tanácsa nov.
arra. hogy egy kissé felvilágosult embernek te elsejétől számitól! hat beli időtartamra Hevesi
kintessék. Tudnia kell, mi történik a hazában és József színigazgatónak adott engedélyt színi elő
a nagy világban; tájékozódnia kell a gazdaság, adások tartására.
ipar és kereskedelmi téren előforduló dolgokról:
Vörheny, kanyaró.Alig hisszük, liogy
munkája után pedig jól esik egy kis szórakoz
tató olvasmány is. Mindezekhez nagyon olcsón valahol az országban még most a kánikulában
és nagyon könnyen juthat az ember, ha meg is rettegnének e kél járványos betegségtől, mi
szerzi magának a közkedveltségnek örvendő pedig abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk,
„BUDAPEST" képes politikai napilapot. Egy frt hogy most is még, tiz hónapja már, e két veszé
időleges beküldése mellett minden nap a házhoz lyes betegség grasszálásáról kelt hétről hétre meg
szállítva kapja: ha pedig ennyi pénzt sem akar
egyszerre kiadni, 4 krért megvásárolhat egy pél emlékezzünk. Valóban nem tudjuk, hogy mi lehet
dányt bármelyik ujságelámsitónál. Mutatványul az oka annak, hogy a járványos betegség terje
egy-két példányt ingyen is küld a „Budapest" désének nem lehet gátol vetni és végre valahára
kiadóhivatala Budapesten, IV. Sarkanlyus u. 3. megszüld élni. Újabban ugyanis BéJabánya város-

| részben ütött ki a vörheny s napról-napra tor• jed is. Ajánljuk, hogy a hatóság kellő szigorral
i lépjen fel s hajtsa végre a szükséges intézkedő-.
] seket, mert ma-holnap itt az ősz, a melyet |la
: igy fog uralkodni a betegség bizony-bizony sírva
fog megemlegetni minden család.
— Nimródok figyelmébe. Értesülést vet
tünk, hogy a városi erdőkben nagyon elszapo
rodtak a vaddisznók s különösen a hodrusvölgyi
erdőkben van sok, hol egész csapatok járnak.
Kárt is tesznek az itt-ott levő burgonyás földe
ken. Nem ártana hát, ha a sclmeczi vadász
egylet egy pár hajtóvadászatot tartana.
— Gyermekek beoltása. A még le nem
oltott gyermekük beoltása Selmeczbánya belvá
rosban vasárnap délután lesz a városi kórházban.
— Szégyelje m agát. J. Schreibcr & Netten
ezégnek üveggyára van Magyarországon, Trencsén
megyében. Nyomtatványaikon a magyar korona
is olt díszeleg, de azért ezek a jó urak mégis
azt hiszik, hogy ők Németországban vannak, mert
nyomtatványaik teljesen német nyelvűek. Hát
szégyelje el magát Schreiber ur és tanulja meg,
hogy ha Magyarországon van legalább is iiiik
magyarul leveleznie, legalább azokkal, akik lölc
vásárolnak és a kik magyarok.
— Rejtélyes eltűnés. Oszvald Ignácz kohómunkás steffultói lakos neje jelentést tett c hó
26-án a rendőrségnél, hogy férje vasárnap eltűnt
s nem tud róla semmit. A rendőrség azonnal
megindította az eltűnés dolgában a vizsgálatot s
lapunk zártáig kiderített annyit, hogy Oszvald
Ignácz vasárnap éjjel verekedésbe kevereded, ál
lítólag valami német munkásokkal s megkented
a nyomozás során egy kalapot, a melyet Oszvald
Ignáczné a férjéének ismert föl. A kalapon még
két késszurás és vérnyomok láthatók. A nyomo
zás a legszélesebb körben folyik s valószínűleg
eredmény fogja kisérni.
— Lopás a dohánygyárban. Bármilyen
szigorú rend is uralkodik a dohánygyárban, s
bár mennyire is ellenőrzik, hogy a munkások
dohányt ne vihessenek haza, mégis megtörténik,
hogy egy-egy igazán vakmerő munkás megpróbálja
egy kis ingyen dohányra szert tenni. így csinált
c hó 24-én Tomka Ferencz is, aki tizennégy éve
munkása a dohánygyárnak. Inge alá egy fél kilonyi finom szivardohányt dugott cl, szerencsétlen
ségre azonban nem a rendes, hanem a szigorúbb
motozás alá került, a hol is megkapták nála a
dohányt. A gyár helyettes igazgatója azonnal
bejelentette az esetet a rendőrségnél is, amely
házkutatást tartott Tomka lakásán, a hol is kide
rüli, hogy Tomka Ferencz már máskor ily csem
pészel ki dohányt a gyárból sőt másoknak is
adogatott el. A rendőrség letartóztatta a hűtlen
munkást és Sclnvarcz József bélabányai lakost
is, akinél szintén találtatott csempészett dohány.
TornkaFerencz alaposan megbünhödik, mert kitilt
ják az összes magyar dohánygyárakból, elveszti
nyugdíj jogosultságál s ezen kívül a bíróság is meg
fogja büntetni.
— Öngyilkosság1. Gáspár Márton városi
napszámos e hó 20-án reggel a városkúti tóba
ölle magái. A megtartott rendőri nyomozás be
igazolta, hogy öngyilkos volt a szerencse! len.
Teliének oka állítólag az, hogy elvesztett 7 Irt
hivatalos pénzt.
- - N agyot hallók figyelmébe. Egy dús
gazdag nő, akit dr. Nicholson mesteri füldobjaval
a nagyot hallástól ós fülzugástól mcgmenlelt,
Nicholson intézetének 20000 márka ajándékot
adott, oly czélzattal, hogy az olyan síikéi és
nehezen halló szegények, akik nem képesek e
mfi füldobokat megszerezni, ingyen kaphassanak
segítséget kellemetlen betegségük ellen. Az ez
iránti megkeresések a következő ezimre küldendők:
Nicholson G. D. Z. intézete. „Döngölt.“ Gunners| burg, London, W. Anglia.
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Az elhunyt neve.

1
2
3
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
It

Kupka József
Makovinszky Mária
Eilo Vilmos
Kalincsjár János
(.'.serven István
Prokain József
Szabó Maliid
Gáspár Márton
özv. Mrva Józsefné
Muzsik Károly
Friedlándor Berta
Hepiszky Katalin
Pivanszky Mihályné
Lipniczky Ciril

23 é.
4 h.
1 n.
2 ór.
3 é.
2 é.
7 é.
58 é.
fiG é.
10 é.
27 n.
Có.
G2 é.
G b.

A halál oka |
tüdőgümőkór
gyerm. aszály
gyengeség
koraszülött
tüdőgyuladás
tüdőlob
kanyaró
öngyilkosság
tüdőgümőkór
tüdőgümőkór
vele. sz. gy.
■ n
aggkór
Iveselob

Születés.
A szülök neve.
1 Gvcrk András
Psirka Mária
2 Kalincsjár János
Schvarcz Zsuzsa
3 Filo János
Péntek Erzsébet
4 Grosch Antal
Erancz Mária
5 Szklienka Tamás
táska Mária
G Vilmon Alajos
Schmidt Mária
Tamás
7 Matyasovszky
Gvcrk Francziska
8 Hepiszky József
Mojzsis Mária
9 Fogl Feroncz
Stcpiga Anna
10 Szkladányi János
Misztrik Francziska
11 Groés János
Pleva Anna

I -jsí.1 V

10. §.
Ezen törvényhatósági segélyalap bevételeit
A segélyt kérő füleknek a segélyt megtagadó
képezik :
határozatok ellen a közigazgatási bizottsághoz
a) az 1898. évi II. t.-cz. alapján kiszabott
lehet fellebezni.
és befizetett büntetéspénzek;
11 . § .
b) ugyanazon törvény 3. §-a alapján az
A segélyzési kérdésekben liozoll másodfokú
elveszett vagy megsemmisült igazolványok másola határozatok végérvényesek.
tának kiállításáért beszedett dijak;
12. § .
c) az ugyanazon törvény végrehajtása tár
A tanács azon segélyösszegekért a melyek
gyában 2000/el. 98 szám a. kiadott fötdmivolés- nek engedélyezése, vagy behajtása körül könnyel
ügyi m. kir. miniszteri rendelet alapján kiszabott műen s a köteles gondosság nélkül járt el anya
pénzbírságok;
gilag felelős.
rf) A törvényhatóságnak vagy egyeseknek e
13. §.
czélra szánt adományai:
A segélyalap számadásai a fennálló szabály
rendelet értelmében felülvizsgálás után meg
3. §.
állapítás végeit évről évre a lörvényhalósági
Ezen segélyalap czéljá;
«) az arra szorult igazolvánnyal bíró s bizottságnak bemulatandók; mely is a számadásra
önhibájukon kívül segélyre szorult gazdasági kötelezettek felmentése vagy fel nem mentése
felelt is határoz.
munkások segélyezése;
b)
a gazdasági munkások segély egyleteinek Selmeczbányán, 1899. évi május hó 9-én
tartott törvényhatósági közgyűlésből.
és szövetkezeteinek támogatása.
Szitnyai József s. k.
4. §.
polgármester.
Ezen segélyalap a városi szegényalaptól
elkülönítve minden Ickinlolben a fennálló szám 451.9/899. sz.
viteli s pénzkezelési szabályrendelet rendelkezési
Hirdetmény.
értelmében kezelendő.
Mely szerint az adózók értcsiltetnek, hogy
5. §.
folyó évi Ifi. negyedre esedékes adó s egyéb tar
A segély iránti kérelmek felelt a jelen szabály
tozásaikat f. évi augusztus hó 15-ig* a városi
rendelet 9. g-ban megjelölt bizottság meghallga
adópénztárnál fizessék be annál is inkább, mivel
tása után a városi tanács határoz s a megállapí
ellenkező esetben ezen hátralékok vógrehajtásilag
tott segélyösszeget a segélyalapból kiulalválesznek behajtva.
nyozza.
Selmeczbányán, 1899. julius 22-én.
6. g.
Városi adóhivatal.
A segélyzésekre rendszerint csak a segély
5042/899. szám.
alapnak kamatjövedelme vehelő igénybe.
Szükség esetén a tanács előterjesztése alap
Hirdetmény.
ján a törvényhatósági bizottság megengedheti,
Az ebtarlásról szóló szabályrendelet alapján
hogy a segélyzésekrc részben vagy egészben a felhívom az ebtulajdonosokat hogy az 1899/1900.
segély alapnak tőkéje is igénybe vétessék.
évi ebadó kivethetése czéljából ebeiket f. évi
7. g.
augusztus hó 6-ig jelentsék be hivatalomnál.
A segély rendszerint visszafizetés kötelezett
Selmeczbányán, 1899. julius 23-án.
Krausz Kálmán
sége mellett adatik.
rfliulfirfökapitány.
Egy munkásnak egy azon évben legfeljebb
24 korona segély adható.
27584. szám
A segély lilán kamatot szedni semmi körül
VIII./1899.
mény közölt sem szabad.
Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter
A visszafizetésre ti hónapnál rűvidebb és
Rendelet.
12 hónapnál hosszabb batáridő nem adható meg.
Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről
A tanács a visszafizetésre még 0 hónapi halasztási
adhat s indokolt esetben a 9. g-ban megjelölt szóló 1891. évi XIII. tcz. 3. S-a alapján, belügyi
bizottság meghallgatása után a követelés törlése és füldmivelésügyi miniszter árakkal, illetve a
iránt a lörvényhalósági bizollágnak előterjesz horvát-szlavon-dnlmát bán úrral cgyetértölcg,
hivatali elődöm 1892. évi márczius hó 5-én 14837.
tést lesz.
szám alatt kiadott rendeletének II. c) pontjához
A segély részletekben is visszafizethető.
Ha a segélyzett a segély visszafizetése előtt a kővetkezőket rendelem:
A munkaszüneti napol követő napon reggeli
meghal, örököseitől a követelés be nem hajtható,
törlése a lörvényhalósági bizottság állal elren 3 órakor megkezdhető a fuvarozás előkészítése
és foganatba vétele.
delendő.
E rendeletemmel, mely kihirdetése napján
8. §.
azonnal hatályba lép hivatali elődöm fenlebb
Segélyben nem részesíthető;
idézeti rendeletének II. c) 2.) b) pontja érvényen
a) a kinek igazolványa nincs
b) a ki az 1898. évi II. t.-cz. vagy az 187G. kivül helyeztetik.
Budapesten, 1899. junius 28-án.
évi XIII. t.-cz. alapján büntetve volt, a büntetés
Hegedűs s. k.
kitöltésétől számított egy éven belül;

Halálozás.
Sorszám 1

ajánlatára a helybeli igazolványnyal biró munká
sok közül évenkint minden városrészre különkülön két munkást választ s azokból az illető
rendőrbiztos elnöklőié alatt véleményező bizott
ságot alakit.
E bizottság véleménye minden segélyzési
ügyben meghallgatandó, de véleménye a tanácsot
nem kötelezi.

1899. julius 19-tél 25-ig.

Lakdholy.

leány Selmeczbánya
fiú

Rovna
leány Selmeczbánya
Rovna
fin Selmeczbánya
leány

Banka

fin

Sleffulló

leány Hodrusbánya
flu

n

Kihirdetések.
Sorszám !|

1. §•
Solmcez—Bélabánya th. sz. kir. bányaváros
közönsége a munkaadók ás mezőgazdasági mun
kások küzölli jogviszonyok szabályozásáról szóló
1898. évi II. t.-cz. 71. §. élteimében a városi
törvényhatóság egész területére kiterjedő segély
alapot létesit.

Az dnyakönyví hivatalok bejegyzései.

A kihirdettek nevel.

1 Künsller János
Vnutsko Ilona
2 Debnár István
Gasparik Katalin
3 Malusovics Péter
Murgács Aranka
4 Szumega István
Malya Anna
5 Neubauer József
Palsch Anna
G 1Ilasznák József
Kapuszta Mária
7 Babis József
özv. llogyura Ignáczné

Lakóholyo.

Selmeczbánya
»
Hodrusbánya
Zsarnocza
Vinkovce
Selmeczbánya
*
Rovna
Körmöczbánya
Hodrusbánya
*
n
•

Házasság.
Sorszám 1

<•) a ki a segélyalapból visszatérítés kötele- 1
Selmecz-Bélabánya tvhatósági sz. kir.
bányaváros szabályrendelete az 1898. zettsége mellett nyert segélyt halasztás, i,lelve
évi II. t.-cz. 71. §. értelmében alkotott törlési engedély nélkül önkényt le nem fizette.
0. g.
segélyalap szervezése és kezeléséről.
A városi tanács a rendőrkapitányi hivatal

Az egybekeltek nevei

t I.aczkó János
C'.ziglan Mária
2 Boldiss Mihály
Trauer Erzsébet
3 Zajacz Lajos
Hnnkus Viktória

Lakhelye
Rovna
Illés
Selmeczbánya
Hodrusbánya
i
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j végig kiséri az ifjút, részint mint önálló tanulmány,
részint pedig mint a világhistória szerves része.
Ez mindenesetre tágítani fogja az ifjúság szemhatárát a hazai történelem megértésében és mélyebb
fölfogásában.
A görög-pótló tárgyak között tág helyet
talál a szabadkézi rajz tanítása, azzal a világos
czélzattal. hogy a szépészeli és művészeti érzéket
fejleszsze. Nevezetes változás továbbá a modern
nyelvek tanításában hangoztatott gyakorlati szem; p ont; az uj tanterv több időt is ád az élő
nyelvek tanítására.
Minden egy es tantárgynál megjelöli a tan
terv világosan a kitűzött pedagógiai czélt.
A Debreczeni Kereskedelmi Akadémia
női tanfolyamára oly leány-növendékek iratkoz
hatnak he, kik a felsőbb leányiskola vagy polgári
iskola IV. osztályát, illetve a felső népiskolát el
végezték, esetleg ilyen bizonyítvány hiányában a
fölvételi vizsgálatot sikeresen megállják. Egész évi
tandíj 50 írt, beiratási dij 3 fit. Az iskolai bizo
nyítvány és beiratási dij beküldése inellett előleges jelentkezéseket elfogad julius hó 15-kéig az
igazgatóság. Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk
azon megjegyzéssel, hogy a szeptember elsején
kezdődő tanfolyamra csak korlátolt számmal (30)
vesznek föl növendéket.

Irodalom, tanügy.

A Hót, Kiss József lapja immár huszadik
kötetébe kezd. A kitűnő hetilap közelebb első
jubileumát üli meg, egv oly jubileumot, a mely
a magyar irodalomnak is ünnepét fogja jelen
teni. Azok a formák, az az irány, az a szellem,
melyet A Hét tiz esztendeje maga elé tűzött s
s minden egyes számában megragyogtat, ma már
széltiben-hosszában követőket és utánzókat te
remtett, a nélkül, mint az rendszerint megtör
ténik, hogy a formát a megfelelő tartalom töl
tötte volna ki. A Hét nem is neheztel érte, hogy
annyi az utánzója, sőt jól esik neki. látván, hogy
iránya oly népszerűvé és annyira keresetté lett.
Ez az irány a szellemet, a tudást, a gondolkodást,
az aktuális társadalmi és politikai konzekvencziák
kifejtését jelenti, mindezt könnyű, finom, de tar
talmas formában, a mellett a szépirodalomnak
és költészetnek is tág teret biztosítván. Ehhez a
kerethez legjelesebb Íróink Írják a képet. Kiss
Józsefen, a koszorús költőn kívül Tóth Béla,
Kóbor Tamás, Ambrus Zoltán, Ignotus, Heltay
Jenő, Papp Dániel, Lövik Károly, Osválh Ernő.
Szőllősy Zsigmond stb. A Hét belső munkatársai,
akiken kívül azonban, ugv szólván az egész ma
gyar irodalom java erői összeköttetésben vannak
a neves hetilappal. Ennek köszönheti A Hét egy
részt nagy népszerűségét, másrészt azt a fontos
jelentőséget, melyet minden politikai, irodalmi,
társadalmi és művészeti dologban minden szava
H I R D
jelent. A Hét kiadóhivatala (VII., Alsó-erdősor 3.)
kívánatra szívesen küld mutatvány számot. Elő 1217/99. ti kv. sz.
fizetési dija félévre 5 forint.

E T É S E K .

Árverési hirdetményi kivonat.

A budapesti m. kir. állami felső ipar
iskolába (VIII. kér. Népszinház-utcza 8. szám)
a beiratás szeptember hó első napjától 5-ik
napjáig tart.
Az intézetnek négy szakosztálya van u. m.
a gépészeti, vegyészeti, fém-vasipari és faipari
szakosztály.
Rendes tanulókul felvétetnek:
a) kik a polgári iskola, gymnasium, vagy
reáliskola négy alsó osztályában jó osztályzatú
bizonyítványt nyertek a magyar nyelvből, a szám
tanból s algebrából, a mértanból és mértani
rajzból.
b) iparsegédek és azok, kik a megjelölt
tantárgyakból a felvételi vizsgálatnál kellő készült
séget tanúsítanak.
A vegyészeti, fém-vasipari és a faipari
szakosztályba az alsó fokú ipariskola harmadik
osztályát jó sikerrel végzett iparossegédek is felvétetnek rendkívüli tanulóknak.
Általában megkívántatik, hogy a belépni
kívánó növendék az általa választott szakcsoportbeli iparágban már előre gyakorlatot szerzett s
legalább is azon két havi nyári szünidő alatt,
a mely után az ipariskolába akar lépni, a gya
korlatban foglalkozott legyen s ezt hatóságilag
hitelesített bizonyitványnyal igazolja.
A beiratkozásnál bemutatandó iratok:
az elvégzett középiskolai osztályokról szóló
összes bizonyítványok,
a hitelesített gyakorlati bizonyítvány,
himlő oltási bizonyítvány.
A beiratási dij egész évre 2 fit, a tandíj
félévenként 10 forint.
Az igazgatóság készséggel ad bővebb fel
világosítást.
A középiskolák uj tanterve. A hivatalos
lap junius 29-iki számában közölte a közép
iskolák uj tantervét az életbeléptetési rendszerrel
együtt, a mi azt jelenti, hogy a jövő iskolai év
ben már az uj tanterv szerint tanítanak közép
iskoláinkban.
Az uj tanterv rövid ismertetése a köveikező:
Az uj tervben nagy súlyt vet a miniszter a
tulteibélés elkerülésére, továbbá a nemzeti tár
gyaknak fokozott mértékben való tanítására.
Szükcbbre szorítja a magyar-latin fordítást és
hatásosabbá iparkodik tenni a magyar történelem
és magyar irodalom tanítását. A történelem ta
ni tásában egyáltalán nagy változás áll be. A nemzeli történet a középiskola valamennyi osztályán

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy a sclmeczi tak.
pénztár végrehajtatónak Arthold Géza végrehajtást
szenvedő elleni 750 frt. tőkekövetelés és jár.
iránti végrehajtási ügyében a selmeczbányai kir.
járásbíróság területén lévő Arthold Géza és Vaikovics Erzsi tulajdonául bejegyzett a selmeczbányai
509 tjkvben a + 160 brsz. 214/III. népössz. sz.
polgárház és körire, steingrubenben az árverést
331G frt 50 krban ezennel megállapított kikiáltási
árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt
ingatlanok az 1899. évi augusztus hó 16-ik
napján délelőtti ÍO órakor ezen kir. jbiróság
Hkvi irodájában megtartandó nyilvános árverésen
eladatnifognak.
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Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
adószerinti 1058 frl becsárának 100/0-4t készpénzben
vagy az 1881: LX í.-cz. 42. g-ában jelzőit árfolyammai számított és az 1881. évi november hó 1. 33:13
sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. g-ában
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldőit
közéhez lelenni avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170.
§-a értclméban a bánatpénznek a bíróságnál eliileges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.
Kelt Selmeczbányán, 1899. évi julius hó
3-ik napján.
A selmeczbányai kir. járásbiróság mint telek
könyvi hatóság.
Erdély kir. aljbiró.
Cgy impregnált zamatos
gyógyfSfeovorék ezigarett#
és pipadohányhoz
Tömmel szíjjá az ember kitűnő
tulajdonságai miatt,
lágyujtva bármily dohánynyal az
Lutóbbi égető csípős ize elvész.
legegészségesebb keverék czigarotta- és pipadohányhoz.
Ipekinlve azt, hogy Mörathon
1 a nikotin ártalmas hatását
a gyomorra paralizálja,min
den dohányzónak nélkiilözketlen.
at rész pipádohánynyal,
vagy 4 rész czigarettadohánynyal kevertetik
rvosok által minden do
hányzónak ajánltatik.
^Jagy csomag *10 kr,
kis csomag 10 kr.,
külön vágat és cso
magolás pipadohány
külön és czigarettadohány részér©
Próbaküldemény: 10 kis csomag bérmentve 1 frt 2G kr,
utánvét mellett.
Viszonteladóknak jövedelmező.
Egyedüli készítő:
Mörath Tivadar gyógyfűkereskedő, Grácz. I
Vezérképviselő Magyarország és a társországok részére
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W t 'b o r é s tíís ’ssi,
beviteli Ügynöksége

BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 19.

Szeiefli le z lp z t e á ii Kiállítási Sorsjegyek.
Főnyeremény 50.000 korona értékben
és több kisebb, nagyobb nyeremény összesen:

Egy sorsjegy ára 2 0 krajezár.
Az összes nyereményeket kívánatra 20°/o levonással azonnal készpénzben be
vallja Budapesten: a „Hermes1' Magyar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság,
V., Dorottya uteza., vagy Szegeden a Szegedi kereskedelm i és Iparbank.
Ezen pénzintézetek a nyerő kívánságára készek az

5 0 .0 0 0

k o r o n a é r té k ű

fő n y e r e m é n y t

egy hasonértéku mintaszerűen berendezett tanyai gazdasággal is
becserélni.
Húzás Szegeden, a kiáliitás utolsó napján, 1 8 9 9 . szept. 10-én este 6 órakor.

Sorsjegyek kaphatók a bank- és váltóüzletekben, az összes dohánytőzsdékben
egyéb elárusító helyeken.
Viszontelárusitók forduljanak a kiállítást rendező:

Gazdasági Egyesületek
Országos Szövetségéhez,
(Budapest, IX., Üllői ut 25., Köztelek.)
|
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Nyomatott a laptulajd Diiü JoiTgcs Ágost özv. fia <’s könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.

/

