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A honvédszobor.
A szobor, mit csak a végtelen idők 

sűrű ködében akart látni nem régen a kis
hitűség és a rideg és a tehetetlen közöny, 
itt csillog már előttünk.

Üljetek el kishitllek és burkolózzatok 
a közöny redvcs mezébe, miként elbuvik 
a sötétség madara, a bagoly, ha fény és 
világosság támad körűié.

Mert fényt és világosságot terjeszt az 
a csillámló érez s mikor látjuk, érezzük a 
városunkra felvirradó uj idők világosságá
nak jótékony melegét.

A hazafias áldozatkészség filléreiből 
elkészült a ho nvéd szo bo r s törvényhatóságunk 
a leleplezési ünnepélyt fo ly ó  1 8 9 9 . év i o k tó 
b e r hó  8 - ik á r a  tűzte ki.

Nagy fontosságú lesz városunkban e 
hazafias ünnepély, jelzője lesz annak, hogy 
a felvidék kulturális góczpontján miként a 
szabadságharcz idején — ma is, ötven év 
múltával erős a hazafias lelkesedés, mely 
össze tudja egyeztetni a felséges királya 
iránti hódolatot a magyar szabadságharcz 
dicső harczosai iránti kegyelet lerovásával.

Városunk közönsége nyelvben idegen 
volt, de mindannyi magyar állampolgár s 
tántorithatlan hive a magyar királynak s 
a magyar alkotmánynak; tanujelét adta 
ennek a múltban, midőn áldozott vérrel a 
harcztéren; példáját adta a jelenben, midőn 
az emlék létesítésére áldozott s reményel- 
jük, hogy tanujelét adja a jövőben is, ha 
a sors s a viszonyok megkövetelik.

Nem hangzik most a szó „a haza ve- 
szélyben11, de seregeljünk össze a béke 
ünnepére, melylyel a harcz emlékének ál
dozunk — legyünk ott mindannyian, kiket 
egyenként és együttesen ez utón hívunk 
meg, a kik hivó szavunkat meg tudják 
érteni.

N em ze ti lobogó d ísz t ö ltsön  vá ro s u n k  a 
leleplezés napján, kiki tehetsége szerint fe
jezze ki külsőleg is, mit belsőleg érez, hogy 
a honvédszobor leleplezése ünnep, hazafias 
ünnep legyen.

A magyar szabadságharcz endéke 
érczbe öntve századokon át fogja hirdetni, 
hogy hazánk népei közt nem valónk utol
sók, kik a nagy időknek szerény emléket 
állitánk a forgó idő ötvenedik évfordulóján.

Gyűljünk össze október hó 8-ikán a 
Szt.-liáromságtéren, a honnan le fogunk vo
nulni a térre, hol a honvédszobor érczbe 
öntve büszkén áll.

Magyar ifjúságunk, egyleteink, tegyé
tek le koszorúitokat az cmlékszoborra — 
jelképe lesz az annak, hogy a hazafias lel
kesedés kigyult tiizét nem borítja a közöny 
hamva s kegyeletlenség.

Uj ezredévet élünk, uj évszázba lépünk, 
a múlt mesgyéjére oda állítottuk útmutató
nak a magyar szabadságharcz küzdőinek, 
példaadóinak emlékszobrát, a honvédszobrot, 
ki megérti az útmutatást -— kövesse.

Kövessétek s halljátok meg a béke 
ünnepére hivó szózatunkat.

Október 8.
A honvédszobrot Tóth András szobrász a 

jövő hét idején fogja, felállítani A végrehajtó bi
zottság múlt szombaton ülést tartott, hogy az 
október S-diki leleplezési ünnepély részleteit meg
állapítsa — kimondották, hogy a város közönsé
gét csak közös meghívókkal hívják ineg az ünne
pélyre falragaszok utján, — névre szóló külön 
meghívót tehát senki sem kap. Ugyancsak fal
ragaszok utján kérik fel a közönséget, hogy a

A „SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
A vingai kántor.

—  H um oros/, k- —

I r ta :  K e i m  L a j o s .

Bölény Istók a vingai plébánián hasznos 
funkcziót volt hivatva teljesíteni, meg lévén áldva 
olyan javakkal, melyek ott állandó jövőt biztosí
tottak neki. Hatalmas erejű, mély hangja volt 
s a vasárnapi isteniiszteleteken oly szépen kisérte 
a vingai asszonyokat, hogy azok már csupa há
lából sem kutatlak, hogy Istók orra mért vörö
södül napról-napra jobban Pedig ennek okát 
könnyen megfejthették volna.

Istók rendkívül szerette a „lütüt“. A „tütü" 
alatt természetesen olyan sárgaszinü folyadékot 
kell érteni, melyei a kubai asszony nevével együtt 
szokás emlegetni.

Bizony gyakran megesett, hogy Istókot egye
nest a „Sárga csikóból" támogatták fel a kórusra, 
de olt is csak úgy volt hajlandó hangol adni 
magából, ha „tűiül" tettek elébe. Aztán végig 
zúgott hatalmas hangja s a vingai hívek ájtato- 
san kisérték.

Istók — ha hajladozva is -- de mindig meg
felelt valahogy kötelességének s igy a vingai plé
bános fötiszlelcndö Torma Gellert csak ollürto a

plébánián. Persze nem múlt el nap, hogy morá
lis leczkében ne részesítette volna.

Egy vasárnapi mise alkalmával Istókot tel
jesen elázva támogatták fel a kórusra. Istókot, 
hogyan, hogyan nem szörnyen elfogta a buzgóság 
s az ő mély, hatalmas hangján elkezdte:

„Jobb a bor, j bb a sör, jobb a pálinkánál.
S a magyar menyecske az oláh fajtánál.“
Dér Ábris, ki Istókot támogatta nem vesz

tette el léink jelenetét, hanem begyömöszőlvc 
gyorsan Istók száját, a vékony ezinege hangján 
fogott bele a szent mise énekbe. Eltekintve attól, 
hogy a jelenetre nehány ajialosabb asszony el
ájult, a szertartás Dér Ábris segédletével rendes 
befejezést nyert.

Fötiszlelendü Tonna Gellert most. már tel
jes szigorral inteti*? I s t ó k o t ,  hogyha meg egyszer 
beteszi lábát a „Sárga csikó“-ba kérlelhetetlenül 
elbocsájtja. Ez az inlés meglette hatását. Istók 
feléje sem nézett a „Sárga csikó"-nuk, de Utók
ban a kis Idajla Marczit valóságos stafétának fo- : 
gadta s ez a kis imposzlor hordta neki a „tiilüt" 
a „Sárga csikóM)ól.

A vingai plébános jól eső örömmel észlelte, 
hogy vasszigora megtette hatását s a vingai asz- 
szonyok is szorgalmasabban eljártak a templomba, i 
mióta Istók körülié a „Sárga csikót."

Szegény Istók! mégsem kerülhette el sorsát.
Eöliszielendö Tonna Gellert papi áldozársá-

gának 25 éves jubileumát ünnepelte. Az ünnep
séget este a „Király szálió“-ban 100 teritékü nagy 
bankóit fejezte he, melyen a megye számos elő
kelő tagja is megjelent.

Istók már kora reggel átérezle e nagy ün
nep jelentőségét s minthogy a dikezióra készülnie 
kellett, úgy sutyomban bc-be lekintgetett a „Sárga 
csikóba" is.

A főlisztelcndö ur a bankett előtt lelkére 
kötötte, hogy az estélyen kifogástalanul viselked
jék és őrizze meg komolyságát.

Istók mindent megígért. Este a banketten 
látni lehetett, mint akar szavának ura maradni 
de hiába nem tudóit.

Mikor megpillantotta az asztalon a hosszú 
nyakú, vigneles boros palaczkokat s mellette azo
kat az iczi-piczi poliárkákut teljesen elhagyta hi
degvére s idősen izgelt-mozgotl. A főlisztelcndö 
ezt észre vette s többször haragos pillantásokat 
vetett feléje. Istóknak azonban esze ágában sem 
volt oda nézni, hanem egyre csak azokat a piczi 
pohárkákal szemlélte. Számitgatta magában,hogyha 
itt alaposan be akarna rúgni kerek 150 pohárka 
éppen elegendő lenne.

Vingán akkoriban vezették be a villamos 
világítást s a „Király szálló" dísztermét is ez 
világította be nappali fénynyel. Történt pedig, hogy 
a vezetékben valami baj esett s egy pillanat alatt 
pokoli sötétség borult a teremre, mi a diszes
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leleplezés napján nemzeti lobogókat tűzzenek ki: 
esetleg házaik külső díszítésével is kifejezést ad
janak, hogy a honvédszobor leleplezését specziális 
viszonyaink közt hazafias nemzeti ünnepnek is 
tartják. Az egyes szükebb bizottságokat következő
képen alakították meg:

Közebéd rendező bizottság: Pauer János elnök
lete alatt Gsányi Ottó, Dobó Sándor, Greguss 
Antal, Knezovits Adolf, Kolosy János, Krausz V. 
Gy. Kuti István, Marosi Miklós és Murányi Károly.

Elszállásoló bizottság: Sztancsay Miklós el
nöklete alatt Androvits Béla, Aschner Ferencz, 
Jákó Gyula, Krepuska Lajos, Oszvaldt Gusztáv és 
Székely Vilmos.

RendJenntarhU: Krausz Kálmán az önkéntes j 
tűzoltósággal, melyre utóbbit külön kérik fel.

Díszítő bizottság: Sobó Jenő elnöklete alatt j 
Lencso János, Krepuska Lajos, Schelle Róbert, 
Sümegh József, Torger és Zsitvay János.

Fogadó bizottság: Szitnyai József kir. tan. i 
elnöklete alatt Gsányi Ottó, Greguss Antal, Jfihn 
Vilmos, Krausz Kálmán, Székely Vilmos, Sztancsay 
Miklós, Kuti István.

Sajtó bizottság: Kuti István, Litschauer Lajos, 
Richter Ede.

Kirándulásokat rendező bizottság: Altmann 
Imre, Fekete István, Jákó Gyula, Király Ernő, 
Krausz Kálmán, Sztancsay Miklós, Dr. Tuzson 
János.

A megalakított szükebb bizottságokat ez utón 
is felkérjük, hogy az ünnepély előkészítésére min
den lehetőt megtenni szíveskedjenek, hogy váro
sunk hazafias ünnepe, melyen a fővárosi sajtó is 
képviselve lesz, szégyent ne valljon.

Az ország törvényhatóságaihoz, városaihoz 
és az Összes országgyűlési képviselőkhöz a meg
hívókat már szétküldötték, nemkülönben a hely
beli egyletekhez és hatóságokhoz is.

Az eddig megállapított programm változat
lan maradt.

Gyülekezés a városház előtti téren d. e. 
V ili órakor, levonulás 11 órakor a Honvéd- j 
szobor térre a bányászzenekarral, az ünnepélyt 
Balogh Laczi zenekara nyitja meg, utána a dal
egylet énekel, melyet kővetöleg Király Ernő tartja 
meg történetileg is méltató átadó beszédjét. A 
szobrot a város gondozásába ünnepi beszéddel 
Szitnyai József kir. tanácsos polgármester veszi 
át s Vörös Ferencz szavalata után a koszorúkat 
teszik le. A dalegylet éneke után Balogh László

társaságot nem a legkellemesebben érintette. A 
szálló bérlője fejvesztve, káromkodva futkosott s 
összes személyzetét gyertyákért mozgósította. 
De erre már nem igen volt szükség, mert nehány 
perez alatt ismét kigyultak a kis tűzgolyók, szerte 
szórva fényüket a díszes társaságon.

A társaság — mely ezalatt kedélyes eszme
cserét kezdett a villamos világítás előnyéről és 
hátrányáról — e pillanatban meghökkenve tekin
tett az asztal közepére. Az imént felbontott, egyik 
hosszú nyakú boros palaczk üresen szomorkodott 
a kompotos tál kelő közepében. A meglepetés 
oly óriási volt, hogy egyik sem tudott szóhoz 
jutni. A kínos csendet végre is Istók zavarta 
meg, hatalmas felköszöntőt mondva az ünnepelt 
fötisztelendőre, ki folyton dühtől szikrázó szemekkel j 
nézett feléje.

A vingai plébánián másnap megüresedett 1 
a kántori állás, de hogy miért azt máig sem tudja j 
senki.

--------  I

Asszony-bosszú,
Kétségbeesetten járt-kelt szobájában Margit. 

Megcsalta az ura. Ezt adta hírül a legbiztosabb 
forrásból az ő legjobb barátnője. Rettenetes. Kun- 
váry özvegye hódította volna cl férjét. Ki tett 
volna fel ilyesmit arról a bánatos özvegyről, ki 
úgy szenved, sopánkodik. Minden csak álarcz, 
mely alatt alávalóság rejtőzik. És épp az ő férjét

zenéje rekeszti le a leleplezési ünnepélyt s a 
bányászzenekar zenéje mellett az ünneplő közön
ség a Szt.-Háromság térre vonul vissza.

Eddigi értesülésünk szerint koszorúkat fog
nak letenni emlék mondatok kíséretében, 

a dal- és zene egylet, 
a honvédszobor bizottság,
Farbaky István orsz. gyűl. képviselő,
A Lyceum és a Gymnasium ifjúsága, 
a hodrusbányai ezüstárugyár munkásai 
a helyi czipőgvár munkásai.
Az akadémiai ifjúság részvételéről eddig még 

hirt nem kaptunk.
A közebéd a Városi Vigadóban lesz. Óhaj

tanok, hogy az impozáns legyen, mert legalább
30—40 vendég résztvételére lehet számítani.

A közebéden résztvenni óhajtók szívesked
jenek Pauer János r.-b. elnöknél, vagy Sztancsay 
Miklós v. főjegyzőnél feliratkozni. A kőzebád leg
feljebb 2 frtos teritékü lesz.

A már szétküldött meghívók szövege a kö
vetkező:

S e lineez-B ó labánya  sz. k ir . b á n y av á ro s  közönségo a  
hazafias á ldozatkészség  fillé reibő l Se lm eczbányán  a  szabad 
sá g h a rc  z em lékére  érezszob ro t á llít, hogy  a  lelkesülő  szón, 
az oktató  Íráson  k ív ü l a  képzőm űvészet is seg ítségé re  legyen  
az ú jabb  s jövendő  nem zedék  hazafias i r á n y ú  nevelésének  
o ly  fontos m u n k ájáb en . A honvédszobor le lep lezésének  n a p 
já u l  f. 1899. év i ok tóber 8 -á t je lö ltü k  ki, a  m ely  n apo t az 
em lék fe la v atá sá n ak  tén y e  ünneppé  av a t;  hogy  ez ü n n e p ü n k  
je len tősebb , ö röm ünk  teljesebb  legyen , t czim et hazafias tisz
te le tte l van sze rencsénk  e rre  m egh ívn i. Se lm ecz-B é labánya  
sz. k ir. város tö rv én y h a tó sá g án a k  és a  honvédszobor v é g re 
ha jtó -b izo ttsága  n e vében  Sz itnya i József, k ir .  tan ácso s , v. 
po lg árm ester, e lnök . S z tan csay  M iklós, v. fő jegyző. A k ü ld ö t
teke t és a  ré sz tvevőket tiszte le tte l, kérjük , hogy  ré s z v é te lü k 
ről f. 1899. évi o k tóber hó  3 -á ig  a  városi tanácso t, v agy  a  
végreba jtób izo ttség  jeg y z ő jé t é rte síten i szívesked jenek , hogy  
az elszá lláso lásokró l gondoskodhassunk . A lelep lezési ü n n e 
pé lv  rész le tei főbb vonásokban  a  k ö v e tk e z ő k : F . évi ok tóber 
hó 7-én. Az érkező  v e n d ég e k  fogadása  a  vasú ti á llom áson.
A d é lu tá n  2 órai vo n a tta l érkező vendégek  szabad tetszése  
sz e rin t a) a  város nevezetességeinek  m eg tek in té se, b ) kedvező 
idő esetén a L e á n y v á r  é rin té sével k irá n d u lá s  a  „H óna11 1 
n y a ra ló  telep re. E ste  8  ó rak o r találkozó a  V árosi V igadó ! 
he ly iség e ib en  ese tleg  a  Róza-Sznlló  é tte rm éb en  a  R ónán . F . 
évi ok tóber hó 8 -án : D élelő tt fél 11 ó rak o r gyü lekezés a 
városház e lő tti és a  S z t.-H árom ság tóren . D é lelő tt 11 ó rak o r 
levonulás a  honvédszobo t-té rro  s a  szobor ü n n e p é ly e s  le le p 
lezése. Déli 1 ó rak o r közebéd a V árosi V igadóban . D é lu tán : 
K edvező idő esetén k irán d u lá s  a  T irts-fo rrá s , G edeontáró  és 
hod rusvö lgy i tavak  érin té sével a h o d rusvö lgy i honvédsirhoz  
és honvódem lékhez.

s  t :  l  m  e c z b  A n y a i  h í r a d ó _____

szemelte ki az a hitvány asszony-személy. De jól 
van, ha férjuramnak az úgy tetszik, neki is fog 
tetszeni ez az élet. Talán ő is meg akarja csalni? 
Nem, nem, arra ő nem volna képes, nem képes 
feláldozni a becsületét, csak bosszúra vágyik, édes, 
nagy, méltó bosszúra. És kis ördögi agyában már 
ki is eszelte a bosszul.

— Úgy fogok tenni, úgy fogok cselekedni, 
úgy fogok játszani, mintha megcsaltam volna, ez 
lesz a gyünyörtadó bosszúin.

Az alkalom meg volt hozzá. Ma estére Ígér
kezett fivére, ki keleti utazásaiból jött meg és a 
kit komornája, cselédei még nem ismernek. Ü lesz 
kezében az eszköz. Csengőiéit.

Szobaleánya jött be.
— Vilma, tudod, ma nagyon szép akarok 1 

lenni, nagyon szép. És úgy kaczagott, hogy fehér 
fogsorait mutatta. A szobaleány már értette a : 
kaczagást, volt ő más asszonyoknál, tudta, hogy ! 
mit jelent ez, de lám ki hitte volna, hogy ez az 
asszony is.

— Mit töprengesz Vilma, öltöztessél fel, 
tudod abba a világos rózsaszínű selyembe, egy
két rózsát is vágjatok a kertből, vigyázz a hajamra is.

Félóra alatt elkészüllek az öllözéssel és 
Vilma szemhunyoritva jelentőségteljes hangon je
gyezte meg:

— <)n pompás nagyságos asszonyom és ön 
nagyon-nagyon tetszeni fog.

Adományok a honvédszoborra.
A városunkban felállítandó honvédszoborra 

a városi pénztárba a következő adományok foly
tak be. 131. sz. gy. i. A temesvári főreáliskola 
VIII. oszt. 2 frt. 1 kr, II. B. osztály 17 kr V. 
osztály 66 kr. Többen 73 kr; 381. sz. gy. i. 
PfalT Gyula bányaigazgató Salgó-Tarján, Löllbach 
Gásztáv, Schmidt Géza és Blaschek Aladár 1—1 
frt; 286. sz. sz. gy. i. Orsz. Magy. Bány. és Koh. 
Egy. Salgó-Tarjáni Osztálya 5 frt; 391. sz. gy. i. 
Remenyik Károly Inászó 1 frt; 392. gy. i. Gerő 
Nándor 3 frt; 427. sz. gy. i. Rotli Floris 1 frt; 
43G. sz. gy. i. Benedek Kálmán 1 frt; 437. sz. 
gy. i. Steinhaus N. bányatanácsos 2 frt, Dr. 
Színik 1 frt; 441. sz. gy. i. Ilolicska Imre 1 frt, 
Bodán Sándor, Sclmszter Ignácz, Mezey Ferencz 
Dávid Albert, Opluschil Ferencz, Cseterás Lázár 
Birlea János, Hcutachy Simon 50—50 kr; 448. 
sz. gy. i. Gzazán Gyula magánzó 5 frt, Aiseleimcr 
Hugó 1 frt, 100 drb. 1 kros szelvény 1 f r t ; 452. 
sz. gy. i. Dobiassy József 1 frt; 4Ő4. sz. gy. i. 
Thomas József, Láng Aurél, Kádár János, Kas- 
sovitz Ármin, Boska Sándor, Szilágyi Géza, Fülöp 
József 50—50 kr, Láng Aurél, Kádár I. 20—20 
kr, Thomas I, Fülöp, Kassovitz A, Valler B. 
Szilágyi Gy. 10—10 kr; 485. sz. gy. i. Török 
Ferencz 1 frt, 100 drb. 1 kros szelvény 1 frt; 
488. sz. gy. i. Fritz P. Geley Gy. 1 —1 frt, Várady 
Elek 50 kr; 492. sz. gy. i. Fritz P. 1 frt; 501. 
sz. gy. i. Szlujka Gusztáv 1 frt; 614. sz. gy. i. 
Rietmüller Ármin 1 frt; 527. sz. gy. i. Maders- 
pach Livius 1 frt; 533. sz. gy. i. Piovarcsy Ká
roly, Eiscrt István, Droly Hugó, Sztankay Béla, 
Wimbiál N., Mattyasovszky D., N. N., Lukács N.
1 — 1 frt, Dr. Horn N. Mielrnik N. 50—50 kr; 
536. sz. gy. i. Legányi Ede 1 frt; 552. sz. gy. i. 
Sztarna Sándor, Gregor András, Dr. Hartmann 
Samu, Drozsdják Lajos, Kozsura János 1 -1  frt, 
I-Iosini János, Stanck Károly, Rudy Péter 50--50 
kr, N. N. 12 kr; 560. sz. gy. i. Prazfalvi vasgyár 
4 frt, 100 drb. 1 kros szelvény 1 frt; 571. sz. 
gy. i. Schartz Gyula 3 frt, Schvartz Ottó, Dankő 
Károly 50—50 kr; 575. sz. gy. i. Körmöcz városi 
tanács 5 f r t ; 580. sz. gy. i. Er. Armon Ede orsz. 
képviselő 1 frt; 587. sz. gy. i. Mákávé Miklós 1 
frt, 40 drb 1 kros szelvény 49 k r; 591. sz. gy. 
i. Neuschvandtnar Ferencz 50 kr; 602. sz. gy. i. 
Késmárszky Kálmán 1 frt; 605. sz. gy. i. Sugár 
Farkas, W. Gv., Varga N., Feldmann N., N. N-

— Vilma, susogta a nő. te tudod, hogy mi 
korára Ígérkezett haza az ur.

— A kaszinóba ment, azt mondta, hogy 
esli 10 elölt nem lesz itthon.

— Margit pedig keserűen gondolt arra, hogy 
férje nem a kaszinóban, hanem a bánatos özvegy
nél mulat és ez csak megerősité szándékában.

— Leányom, hallgas ide. Nemsokára ide fog 
jönni egy magas, napbarnított arczu ur, ne kér
dezd nevét, no jelentsd be, hanem azonnal vezesd 
hozzám.

Vilma halk mosolygós igent mondott s el
távozott a szobából.

Alig öt perez nmlva m< gr- zdült a villamos 
csengő s pár pillanat múltán Vilma már vezette 
azt a magas, napbainilotta aiezu urat.

Margit elkiáltotta magát, kitárta karjait s 
nyakába borult az ifjúnak, a ki alig győzte vissza
adni a sok csókot és ölelést.

— Mát igy vagyunk, gondolta magában a 
szobaleány. Hiszen ez régi viszony és uram 
szarvakat kapott, mielőtt asszonyomat nőül vette 
volna.

Vilma behúzta maga után az ajtót. Egy-két 
peiczig még olt fülelt az> nban a kulcslyuknál s 
jól hallotta úrnője édes szavát:

— Csakhogy itt vagy le drága, te édes, le 
nélkülözhetetlen!

Mikor pedig Vilma esleledéskor lámpákat

1899. szeptember 21.
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Komoróczky Kálmán 50—50 kr, Kansennn N., 
N. N., N. N., Zsumley Oszkár, Wadenfach Sándor, 
Vkolinszky Ernő, Marki Vidor 30—30 kr, Nather 
N., Hánick Márton, Fomko N. 20—20 kr, Nather 
Ferencz, Misztzik Ferenez, Willim János 15—15 
kr, N. N., Csornák Ádám Trgnia János, Veiten- 
müller Oszkár, Dvorszky János, Nother Antal, 
Szklenka József, Pallós Antal 10— 10 kr, 100 drb
1 kros szelvényért, Scholtz Gyula l f r t ; 010. sz. 
gy. i. Marék Károly, Ivica von Hudoriszky 1—1 
frt, 100 drb 1 kros szelvényért 1 frt; 014. sz. 
gy. i. Peternák Sándor 1 frt, Pischl László 50 
kr, Mollek József, Paschkó Ferencz 25—25 kr; 
G39. sz. gy. i. Szentiványi Gyula 1 frt, Desbauer 
Károly, Biehk Adolf, Urblich János, Weisz Nán
dor, Krausz Fülöp, Vidó József 20—20 kr; 640. 
sz. gy. i. Csia Ignácz 1 frt: 641. sz. gy. i. Rich- 
tor Géza és neje 1 f r t ; 042. sz. gy. i. Tirscher 
József 50 kr, Tirscher Lujza, Tirscher Arthur
25—25 kr; 043. sz. gy. i. A szélaknai m. kir. 
bányahivatal 1 frt; 654. sz. gy. i. Máday Aladár 
b. mérnök 1 frt, Petricskó Jenő b. ak. halig. 
Révay Adolf b. altiszt, Kriszta János, Schlovcsik 
Péter 50—50 kr, Krátky József 30 kr, Miskey 
János, Chladek János, Rohács János, Ocsenás 
Ferencz, Moraucsik Péter idős, Varinszky József
2 frt 20 kr, Obernauer János, Mencsik Mihály, 
Buksek Ferencz, Lihy István, Száméi Mihály, 
Villmon Alajos, Lieszkovszky Celesztin, Slang Fe
rencz, Hubort Antal, Sütczal János, Liska István, 
Fillo János, Bulla Károly, Maruska János, ifj. 
Moraucsik Péter, Schovcsik Sándor, Pacziga János, 
Moraucsik József, Zdrazsil József 20—20 kr., 
Dankó Ferencz, Medvéd Rezső, Zsilla Ferencz, 
Lickner András, Csunderlik Márton, Weisz Antal, 
Wagaday József, Schnireder Imre, Sziago Márton, 
Becska István 15—15 kr, Pomfy Ferencz, Gindl 
János, Daubner János, Sefranik István, Bulla 
Manó, Machil József, Lahuda József. Ihring Vincze, 
Holub János, Prokain György, Pintér József, I-lo- 
lub Vendel 10—10 kr.

H Í R E K .
— Személyi hírek. F a r ba k y I s t v á n  

országgyűlési képviselő e hó tizennyolezadikán 
városunkba érkezett a honvédszobor ünnepélye 
ügyében. Sz i l nya i  Jó z se f  kir. tanácsos, polgár
mester tegnap a fővárosba utazott. G ö n d ö r  
B é l a  a földmivelésügyi minisztérium egészség-

vitt a szobába, újra csak csókok között találta a 
régi szerelmeseket.

Fél liz volt, mikor végre a fiatal ember 
távozni készült. A szobaleány behozta a felöltőjét, 
kalapját és pálezáját. Forró csókok s ölelések 
kíséretében alig-alig tudtak elválni egymástól.

— Ugy-e eljösz mindennap drágám, hisz 
férjem ilyenkor mindig a kaszinóban van és én 
unatkozom. De itl vagy te, te szórakoztatni fogsz 
nemde ?

— Szívesen Margitkám és most pá, viszont
látásra holnap.

— Alig távozott el Margittól az ő fivére, 
újra becsengette a szobaleányt.

— Vilma fektessen le, nagyon kifáradtam.
A szobaleány fejét csóválva vetköztelte le

asszonyát.
T íz óra volt, Margit már az ágyban feküdt. 

Jött haza a férje.
A szobeleány fogadta.
— Nőm fenn van még?
— Alszik már, nagyságos nr.
— No akkor nem zavarom, úgyis ki vagyok 

merülve adjon gyertyát megyek a szobámba, oda j 
küldjék a theát. De nini, maga mondani akár 
valamit? talán valami újságot tud?

— Vendége volt a nagyságos asszonynak.
— Ne ez nem nagy újság.

ügyi osztályának mérnöke az általános vízvezeték 
ügyében e hó tizenkettedikén ide érkezeit.

A honvédszobor már érezbe van öntve 
s mint alkalmunk volt látni az meglepő szépen 
sikerült s valóban dísze lesz Selmeczbányának. 
Tóth András szobrász már ál is vette a szobrot 
s az o hó huszonkettedikén már megérkezik s 
huszonötödikére tol is lesz állítva, a leleplezésig 
azonban természetesen nem lehet megnéznie a 
nagy közönségnek.

Újítás a postán. Pár éve még a selmecz- 
bányai posta hivatalnak olyan képe volt, hogy az 
idegen, ha bevetődéit oda, azt kellőit hinnie, hogy 
nem egy törvényhatósági városban, de valahol 
Mocsokf’alváü van. Pár év óta azonban a posta- 
hivatal berendezése kezd előnyösen átalakulni, 
amit úgy a nagy közönség mint a postahivatal, 
alkalmazottjai is szívesen látnak. Újabban megint 
javíttat és ujittat a m. kir. postahivatal, mert az 
összes hivatalos helyiségek rozoga padlóját tisztán- 
tartható parkett burkolattal cserélik ki s a gyen
gén világitó petróleum lámpák helyett bevezetik 
a gázvilagitást. Örömmel látjuk a postahivatalnak 
fejlődését s a nagy közönség nevében köszönetét 
mondunk a postafőnöknek, akinek főérdeme van 
abban, hogy a közönség által leginkább használt 
hivatal hovatovább az igényeknek megfelelő mó
don fejlesztessék.

— A rónai vizvezeték munkálatai a be
fejezéshez közelednek a huszonöt köbméter nagy
ságú vizmedencze már teljesen készen van. így 
hát nemsokára segítve lesz a rónai szegény la
kosok legérezhetőbb szükségletén s egészséges jó 
ivóvizük lesz. A vizvezeték a rónai nyaralótelep 
fejlődésére is jelentékeny befolyást fog gyakorolni. 
A nyaralókat építő részvénytársaság nemsokára 
gyűlést tart, a melyen a telep fejlesztésére irá
nyuló indítványokat terjeszt elő az igazgatóság.

— A lövöldéből. A vasárnapi kedvezőtlen 
időjárás nem akadályozta meg a lövészegylet tag
jait, hogy kedvelt sportjukat ne folytassák, de 
akadályt képezett abban, hogy a szokott jó lövési 
eredményt elérhessék, mert ezúttal 549 lövés kö
zül csak 439 köregységet találtak. Mindazon által 
ezek között is volt 10 igen jó lövés, négyes. Az 
első dijat Seidel Ágoston, a másodikat Stuller 
Gyula, a harmadikat Liba Antal nyerte meg. 
Négyeseket lőtt még kívülük Frieberl Ferencz.

— Emlékkönyv. A bonvédszobor leleple
zése alkalmából egy emlékkönyvet is kifog adni

— Amolyan vendége, susogta a leány és 
két kezével ajka körül bajuszt formált.

— És ki volt az? kérdé most már kíván
csian a férfi.

— Nem tudom, csakhogy . . . csakhogy . . .
— Nos-nos?
— Meg is csókolták egymást.
A férj meghökkent.
— Ah úgy s maga nem tudja ki ez a nyo

morult? majd megmondja ő; És berohant neje 
szobáiba. A hálószoba elölt megállt, be volt 
zárva.

— Margit, kiállá dühössen, engedjen be, 
beszélnem kell önnel.

Semmi válasz. A férj nagyot ütött az ajtón.
— Ki az? kérdő egy álmos hang.
— Én.
— Menjen a szép özvegy asszonyhoz.
— Nem enged be?
— Kunváry özvegyétől kérje ezt.
Egy óriási dörej és az ajtó be vöt törve. 

Margit ijedten ugrott le ágyáról.
— Mit csinál, ez vakmerőség.
— Maga mit csinált?!
_ Én??  — kérdé naiv képmutatással a nő.
— Vendége volt?!
— Igen.
— Egy fiatal ember.
— Ez igaz is. i
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a szoborbizottság, melynek szerkesztését lapunk 
szerkesztője vállalta el. Az emlékkönyv igen tartal
mas és fényes kiállítású lesz, méltó a város nagy 
ünnepéhez. Az írók közül eddig Rákosi Jenő, 
Rákosi Viktór, Pósa Lajos Ígérték meg, hogy 
értékessé leszik az emlékkönyv szellemi részét. 
Az emlékkönyvnek az a czélja, hogy a nemzeti 
szempontból nevezetes hazafias ünnep országszerte 
ismeretes legyen.

A nag-yzás őrültje. Patta Imre czipőgyáci 
munkás, aki magát Petőfinek képzeli s azt mondja, 
hogy ha egy mészárosnak a fia költő lehetett, 
akkor egy czipész is lehet költő. A szerencsétlen 
derék fiatal munkás nem régen hogy megháboro
dott s a Petőfi ünnepen még a Talpra magyart 
szavalta. A szegény beteget beszállítót lók a városi 
kórházba.

- -  Nagy vásár. Ma országos vásár van, 
mely kivételesen elég élénk, daczára az elég 
rossz időjárásnak A nagy állatvásár is elég 
élénk voll ; felhajtatott összesen 1211 drb szarvas- 
marha és 13 ló. Eladatott ezekből 339 szarvas- 
marha és 2 ló.

— Uj váltóürlapok. A koronaórték számítás 
életbeléptelése következtében tudvalevőleg uj váltó- 
űrlapokat hoz a pénzügyminisztérium forgalomba 
a melyek október 1-én már életbe lépnek. Az uj 
váltók éppen olyan formájuak, mint a régiek, 
csupán a forint helyett koronaértékekre szólnak. 
A régi illetve az eddigi váltókat csak szeptember
31-éig lehet felhasználni s a kik október 1-je után 
régi váltót használnak, azok jövedéki kihágásért 
megbüntetik, mert a régi váltókat olyanoknak 
tekintik, mintha nem volna raltuk bélyeg.

— A választások tisztasága. A belügy
miniszter a képviselőválasztásokra vonatkozólag, 
a kúriai bíráskodási törvény értelmében, a követ
kező körrendeletét küldte a törvényhatóságoknak: 
A képviselőválasztásokra vonatkozó 1899. XV. 
törvényezikk főczélja, hogy a választási viszsza- 
éléseknok és a megvesztegetéseknek elejét vegye. 
A kerületek szerint való szavazási rendszer ter
mészetes következése, hogy a választók községe
ikből a választási urnához szállíttatnak. Éhből 
kifolyólag gyakran megtörténik, hogy az illető 
kópviselöj.dőlt maga szállíttatja választóit a szava
záshoz. A választásokról intézkedő törvény meg
engedi ugyan ezt az eljárást, hogy azonban sem
miféle visszaélésre vagy megvesztegetésre alkalom 
ne legyen és minden rendellenesség megakadályoz-

— Megcsókolta, karjaiban látták.
— Ezt sem tagadom.
— A h! nyomorult teremtés, tehát nem is 

tagadja, vigyázzon leütöm!
— Nem félek magától.
A férj megragadta neje karját.
— De mit akar maga, kérdé Margit bámu

latot színlelve.
— A nevét, a nevét!
— Ismeri.
— De a nevét, a nevét, hadd zúzzam előbb

öt össze.
Már bizony az én Imrémet nem fogja 

összezúzni, mert akkor kikaparom a két szemét.
— Milyen Imre ? orditá a férfi és felemelte

ö k lé t.
A busszu müve teljes volt s Margit félbe- 

szakitá a harezot.
— Milyen Imre . . . hát a — fivérem.
A férj egy pillanat alatt észre tért és nagy 

megkönnyebbülésében felsóhajtott. Majd igy szólt:
— Margit maga ördöngős teremtés.
Margit clkaczagla magát, gyorsan az ágyába

bujt s csak onnan szólt vissza férjéhez:
— Do most már elég volt, menjen vissza 

én miattam, Kunhegyi özvegyéhez.
Do a férj nem ment vissza.
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tassék, a belügyminiszter utasítja a törvényható
ságokat, hogy különös tekintettel a helyi közleke
dési és választási viszonyokra, dolgozzon ki egy 
fuvarbér-szabályzatot s azt az illető közgyűlési 
határozattal és esetleg a beadott különvélemények
kel együtt legkésőbb ez évi november elsejéig 
jóváhagyás végett a belügyminiszterhez felterjessze.

— K oronaértékü ezüst-, nickel- és bronz
érm ek veretése és forgalma. A hivatalos lap 
csütörtöki számában közzéteszi az állami szám
vevőszék, a folyó év II. negyede végéig vert, 
forgalomba hozott és készletben maradt ezüst 
egykoronások, valamint a koranaérlékü nickel- 
és bronzvóltópénzek álladókéról szóló kimutatást. 
Ezen kimutatás szerint a folyó év II. negyedében 
sem egykoronást, sem húsz- sem tizfillérest nem 
vertek, mert ezekben a pénzn cinekben a törvény- 
szerint verethető mennyiség már korábban ki ve
retett. A GO millió egykoronásból kiadtak 1899. 
év II. negyede végéig 19.900,000 koronát, készlet
ben maradt még 100,000 korona. A 18 millió 
korona értékű húsz- és lizfilléresből a jelzett idő
pontig 17.984,0000 koronaértéket bocsátottak forga
lomba, készletben maradt még 10,400 koronaérték, 
mely egészen 10 filléresekből áll. Két- és egyfil- 
léres bronzérmekben mindeddig 5.123,171 korona 
01 fillér értéket vertek; ebből átadtak a forgalom
nak 2.920,525 korona 59 fillér értékel, a többi 
1.140,043 korona 09 fillér érték készletben van.

— Meghívó. A selmeczbányai és vidéki r. 
kath. népnevelők egyesületének selmeczi köre f. 
hó 21-én csütörtökön Selmeczbányán a városi 
római katholikus elemi fiúiskola helyiségében köz
gyűlést tart. A gyűlés tárgyai a következők: 1.
9 órakor szent mise. 2. A gyűlés megnyitása. 3.
A mull ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hite
lesítése. 4. A pálya munkák felolvasása. 5. Gya
korlati előadás. 0. Pénztári jelentés. 7. Tag dijak 
beszedése. 8. Egyebek.

— Erdészeti államvizsgák. Az őszi erdé
szeti államvizsga f. évi október hó 30-án és az 
erre következő napokon a fennálló szabályzat 
értelmében Budapesten, az országos erdészeti egye
sület székházában délelőtt 9 órakor fog megkez
detni és folytatólag megtartatni. A vizsgára je- 
lantkezök felhivalnak, hogy a vizsga letehetésére 
nyert engedélyt a vizsga megkezdése előtt a bi
zottság elnökének bemutassák.

— Az igazolványos altisztek kérvényei.
A honvédelmi miniszter most megújítja és 
szigorítja egy régi rendeletét, amely az igazol
ványos altisztek valamely állás iránti kérvényének 
elutasításáról szól. A rendeletben kimondja a 
miniszter hogy az igazolványos altisztek kérvé
nyeire, abban az esetben, ha azt elutasítják, nem 
elég a szokásos indokolás nélküli végzést rá
vezetni, hanem meg kell indokolni, hogy miért 
utasították el őket és ki nyerte el az illető 
állást, mert ha olyan nyerte el az állást, aki 
fölött a folyamodó altiszt előnynyel bir, az illető 
altiszt ez ellen az 1873. évi 11. t.-cz. 15-ik 
szakasza értelmében panaszt tehet. Ezért a 
folyamodó altiszteknek tudniok kell, hogy miért 
és kiért mellőzték Őket. A rendeletet a honvédelmi 
miniszter megküldötte valamennyi törvényható
ságnak.

Bakancs-szállítás a kisiparnak. A hazai 
kisipar legelterjedtebb ágának, a czipésziparnak 
tudvalévőén a katonaság részére való szállítás a 
fő éltetője s ez okból évről-évre nagy várakozás
sal néznek az érdekelt körök e szállítás ügyének 
eldöntése elé. A közős hadsereg részére aránylag 
csekély mennyiséget rendelnek magyar kisiparosok
nál, míg ellenben a honvédség évről-évre nagyobb- 
mennyiségü lábbelit csináltat a kisipar utján, 
így most a honvédelmi minisztérium elhatározta, 
hogy az 1900-ik évben összesen húszezer pár 
bakancsot és könnyű czipőt rendel a hazai 
kisiparosoknál s e mennyiség eloszlására nézve 
javaslatokat kért a kereskedelmi és iparkamarák

tól. A kamarák készséggel vállalkoztak e munka 
ellátására, azonban több kamara elhatározta, hogy 
felirat intéztessék a kormányhoz, melylyel a hon
védség összes lábbeli-szükséglete és a közős 
hadsereg ebbeli szükséglete Magyarországra eső 
részének szállítása kizárólag a kisipar számára 
reklamáltassék.

— Csemege-szőlőt a legnemesebb, és leg
tartósabb fajokból 5 kilós postakosarakban 1 
írt 80 krért portómentesen küld Kolin Éliás 
beregszászi kereskedő, ö t kosár rendelésénél egy 
kosár csak 1 frt 60 krba kerül. Viszont eladóknak 
árengedményt biztosit.

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

I R O D A L O M .
— A m üipar. A müipar és iparművészet 

jelszavai mind szélesebb körben hódítanak. A mi 
természetes is. A nagy művészetek nagy meste
reinek alkotásait kevesen élvezhetik. Messze, idegen 
földeken, szétszórtan, gyűjteményekben vagy magá
nyosok szalonjaiban állanak, hol hosszú és költ
séges ut árán, s igy ritkán és keveseknek meg
közelíthetők. S az élet sivárságában folyton és 
egyre jobban szomjazzuk a szépet, a művészit, a 
mi lelkünket ne elfoglalja, hanem beiőllse, ne

| munkára indítsa, hanem pihentesse, ne lenyű
gözze, hanam fölemelje. Nem nagy dolgokban, drá
gaságokban kívánunk gyönyörködni, a mihez nem 
igen juthatnánk el, mindennapi dolgos életünkkel 
nem is férne össze egy külön nagy művészeti vi
lág külön élete, élvezése, mert elvonna a gyakor
lati élet mindennapi tennivalóitól. A mindennapi 
élet aprólékos eszközeit kívánjuk csinosakká tenni, 
összeolvasztva az ipar tevékenységét a művészet 
igényeivel. Szobánk, bútoraink, evőeszközeink le
gyenek csinosak, szép formájúnk. Sok embernek 
van ily szép eszközre szüksége, nem készítheti 
többé kézzel a művész, de ha sokfelé megoszlik 
a termék, a nagy választék nagy változatosságot 
is teremt. A villany és gőz modern ereje kínálja 
óriási hatalmát, hogy a művész mintáját meg- 
ezerszerezze. Csak az eszköz s a termék nagy 
száma uj, az eszme régi, mint helyes törekvéseink 
legnagyobb része. A müipari czikkek legelső szo- 
rencséskezü alkotó* Hollas földjén éltek, de más 
szocziális viszonyok között másképen dolgoztak, 
csak a gazdagok számára, puszta kézzel, csekély 
számú értékes tárgyat. De minden legkisebb esz
közük is a művészi szem és gondos kéz nyomát 
viseli magán. Hogy a művészet mennyire érvénye
sülhet az ipar alkotásain, fényesen bizonyítja az 
a Lonorcbusban őrzött remek korinlhhusi váza, 
melynek hű színes mását a Nagy Képes Világ
történet 37. füzete hozza. A tizenkét kötetes nagy 
munka szerkesztője Marczali Henrik, egyet, tanár, 
a görögökről szóló kötet szerzője Gyomlay Gyula 
akadémikus. Egy kötet ára diszfélbőrkötésben 
8 frt; füzetenkint is kapható 30 krjávul. Meg
jelen minden héten egy füzei. Kapható a kiadóknál 
(Révay Testvérek, írod. Int. Rt. Budapest. VIII., 
Üllői-ut 18.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Az agyvelő súlya és a szellemi teh e t

ség1. Ma még az emberek legnagyobb lösze azt 
hiszi, hogy az agyvelő súlya összefüggésben van 
az illető egyén szellemi tehetségeivel. Nagyon

természetesnek találja mindenki, ha egy-ogy nagy 
gondolkodó agyvelejét a halál után megmérve, 
azt különösen nagy súlyúnak mondják. Pedig lám 
a szorgalmasan összegyűjtött adatok kétségtelenné 
teszik, hogy az ag.velő súlyából még nem lehet 
következtetni az észbeli tehetségekre, vagy lega- 

| lább is nem biztosan. Simms volt az, a ki a „Po- 
pular Science Minthly“-ban összeállította az erre 
vonatkozó tudományos értékű, fontos adatokat 
s ebből levonta következtetéseit. — Az összes 
agyvelők között, melyeket eddig tudományos szem
pontból hitelesen megmérlek, legsúlyosabb volt 
egy londoni újságkihordó agyveleje, a ki melles
leg egy kissé eszelős is volt. Agyveloje mégis 
2185 grammot nyom ott! Egy közönséges, minden 
képzettség nélküli skandináv paraszt, Ruston, 
agyveleje 2420 gmot, egy indián asszonyé 2280 
grammot nyomott. A kiváló nagy emberek közül 
egyetlen egynek sem volt ilyen nagy agyveleje. 
Ezek közt még legkiválóbb a hircs Turgeniew, 
kinek ugyanis agya 2130 gramnyi volt. Utána 
következik, Abercrombie dr. kiváló skót orvos, 
1955 gramm súlyú agyvelővel, azután Ben Butter, 
amerikai tábornok, kinek agyveleje már csak 
1924 gramm volt. A különböző tudományos mé
rések szerint az emberi agyvelő átlagos súlya 
1565 és 1730 gramm közt van. És ime, a kiváló 
emberek, nagy szellemek túlnyomó részének agy
veleje nagyon mélyen alatta áll e számoknak. Hogy 
csak néhány példát említsünk, itt van Hugó Gro- 
tius, a híres hollandi államférfi, Liebig Justus, 
Babbage kiváló malematikus, és végül Gambotta, 
kinek agyveleje csak 1270 grammot nyo
mott 1 Álljon itt egy szembeszökő összehasonlítás 
azok számára, a kik meg ezen adatok után is 
kételkednek: 60 kiváló, híres férfiú agyvelejének 
átlagos súlya ; az egyik tudományos mérés szerint 
1585 gramm volt, míg ellenben 10 hülyének, őrült
nek átlagos agyvelő súlya 1800 gram m ! Ez elég 
ékesen beszél! — íme, a modern tudomány is 
segédkezet nyújt arra, hogy a materialisták kezé
ből kivegyük az utolsó fegyvert, mert hiszen ha 
nem az agyvelő súlyától függ az értelmi tehetség, 
akkor hát mitől? pk.

— A nevetés. Néhány franczia tudós azt 
a megfigyelést tette, hogy a nevetésből következ
tetést lehet vonni a nevető embernek jellemére 
és temperamentumára, a szerint, a mint más-más 
magánhangzó hangzik a nevetésből. A rendes 
hahaha, mondják a lőlfedozők, azt jelenti, hogy 
a nevető becsületes, nyiltszivü és élénk. Az i 
betű a gyermekeknél naiv, szolgálatkész és hatá
rozatlan embereknél mértékadó. Az o betűs 
nevetés lelki nemességre és vakmerőségre vall. 
A ki úgy nevel, hogy az u betű hallatszik ki a 
kaczajából, az embergyülűlő.

Kitűnő cserépkályhák.
Tisztelettel adjuk tudtára a n. é. közön

ségnek, hogy régi jó hírnévnek örvendő

cserépkályha gyárunk
selmeczi képviseletét l l o r n y a r s e k  I« t-  
vám  kereskedő urnák adtuk, kinek üzle
tében minden bővebb értesítés nyerhető cs 
ugyanott minta albumunk is megtekinthető. 
Kályha javítások és átrakások szintén el- 
vállaltatnak.

M u n k á in k  ta r tó s  v o ltá é r t  és g y á r tm á n y a in k  
s o iid s á g á é r t  jó t á l lá s t  v á lla lu n k .

Kívánathoz képest a kályhák fa, szén 
vagy koksz fűtésre rendeztetnek be.

Tisztelettel
A gróf Eriőfly-Misazzy-féle 

cserépkályha gyár
Aranyos-Maróthon.
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Pályázati hirdetmény.
A néhai Vallovics Mihály volt újbányái plé

bános és alespores által végrendeletileg hagyo
mányozott alapítvány kezelése és az ezen alapít
ványból rendszeresít élt ösztöndíjak adományozása 
iránt az alsómagyarországi hét testvér bányaváros 
tanácsainak illetve elöljáróságainak egyeteme által 
megalkotott és kormányhatóságilag jóváhagyott 
szabályzat 0. §-a alapján Körmőcz szab. kir. és 
föbányavárosnak ezen alapítványt kezelő tanácsa 
részéről közhírré tétetik, miszerint a fent meg
jelölt alapítványból rendszeresített és egyenkint 
150 (ogyszázötven) o. é. forint évi segélyösszeg 
élvezetével egybekötött ösztöndíjak közül az 1899 ik 
évi augusztus hó 1-től kezdve egy második ösz
töndíj adományozás alá kerül.

Ezen ösztöndíj a hét alsómagyarországi 
bányaváros tanácsainak illetve elöljáróságainak 
egyeteme által a főiskolai tanulmányok befejez- 
téig szóló időtartamra adományoztalik.

Adományozható pedig ezen ösztöndíj csak 
oly pályázónak, ki hitelt érdemlő módon beiga
zolja, hogy r ó m a i  k a t h o l i k u s  v a 11 ás  u ; 
Isten dicsőségének előmozdítására megfelelő vallá
sos és erkölcsös életmódot folytat; tanulmányai 
folylathalásához anyagi gyámolilásra szorul, to
vábbá, hogy valamely hazai felsőbb tanintézet 
rendes hallgatója, jó hazafi és tanulmányaiban 
jó eredméuynyel ha lad ; végezetül, hogy a hét 
alsórnagyarországi bányaváros valamelyikében szü
letett vagy községi illetőséggel bir.

Köteles továbbá minden pályázó különbeni 
mellőzés terhe alatt biztosítékát nyújtani annak, 
hogy a hazai és kivált a hány »j°b' fonntarlásáuál 
kellő tevékenységet lehetőleg hazai közhivatalban 
kifejteni fog.

Ezen ösztöndíj csak főiskolai (egyetemi vagy 
akadémiai) rendes hallgatónak lévén adományoz
ható, középiskolák vagy még alsóbb fokú iskolák 
tanulói arra egyáltalán nem pályázhatnak.

A Valiovics Mihály-féle ösztöndíjak oda íté
lésénél az alapitó akaratához képest a tudományok 
egyéb terén működő, de minden esetre hazai 
főiskolát látogató és szintén pályázatra jogosult 
ifjakkal szemben feltétlenül előnyben részesülnek 
a bányajogászok, ily pályázók hiányában a bányá
szati tanulmányokkal foglalkozó és ezeknek is 
hiányában a jogi tanulmányokkal foglalkozó pá
lyázók.

A pályázók egyenlő jogosultsága és minő
sítése esetén a nemes alapitó iránti kegyeletből 
az alapitóvali okmányszerüleg hitelesen beigazolt 
vérrokonság elsőbbséget biztosit.

A pályázati feltételeknek egyébként megfelelő 
azon pályázókra nézve, kik az alapitóhoz való 
vérrokonságukat hitelesen igazolják, azon körül
mény, hogy a hét alsómagyarországi bányaváros 
egyikében sem születtek és ezek egyikében sem 
bírnak községi illetőséggel, pályázati es illetve 
adományozási akadályt nem képez.

Midőn tehát ezennel a jelzett ösztöndíjra 
folyó 1899-ik évi október hó 15-éig bezárólag 
pályázat hirdettetik, felhivatnak mindazok, kik az 
előbb részletezett feltételeknek megfelelhetve ezen 
ösztöndíj elnyerését óhajtják, miszerint igényjogo
sultságukat igazoló okmányokkal kellően felszerelt 
és szabályszerűen bélyegeit folyamodványaikat a 
kitűzött pályázati határidőn belül közvetlenül ezen 
városi tanácshoz nyújtsák be.

Azon körülmény, hogy a pályázó római 
katholikus vallásu, keresztlevéllel igazolandó.

Azon pályázati folyamodványok, melyek 
Körmőcz szab. kir. és föbányaváros tanácsához 
folyó évi október hó 15-ig bezárólag be nem ér

keznek, vagy a melyek nem lesznek kellően fel
szerelve, figyelembe nem fognak vétetni.

Kelt Körmöezbányán, a városi tanácsnak 
1899 évi augusztus hó 29-én tartott üléséből.

Chabada József,
polgárm ester.

Hirdetmény
a népfelkelés jelentkezéséről.

Az 1893. évi XXXVII. törvényezikk alapján 
mindazon katonailag kiképzett népfelkelésre köte
lezettek, kik a közös hadseregben a honvédségben 
ezek póllartalékában vagy a csendőrségnél szol
gáltak, továbbá oly katonailag ki nem képezeltek, 
kik népfölkelési (rózsaszínű) ajánlati lappal cl 
vannak látva f. évi október hó 19—20-án Selmecz- 
bányán az óvári tornateremben személyesen meg
jelenni vagy Írásban jelentkezni tartoznak és pedig 
a következő sorrendben: f. é. október hó 19-én 
reggel 8 órától kezdve az 1857— 1862. évbeli 
születésűek f. é. október hó 20-án reggel 8 órától 
kezdve az 1863—1880. évbeli születésűek.

Az Írásbeli jelentkezésekhez a rendőrkapitányi 
hivatalban ingyen „Jelentkező lap“ kapható, mely
nek kitöltésére és cgyébb kezelésére nézve a 
rendőrkapitány i hivatal és a jelentkező lapra nyoma
ton figyelmeztetés nyújt felvilágosítást.

A személyes jelentkezéshez az utolsó kato
nai okmány (végelbocsáló levél, kilépti bizonyítvány, 
ajánlati lap) elhozandó, az Írásbeli jelentkezéshez 
pedig csatolandó.

Az itt tartózkodó de (Ausztriában) a biro
dalmi tanácsban képviselt tartományokban és 
királyságokban honos népfelkelők hasonló minő
ségben és módozatok közölt tartoznak jelentkezni 
mint a magyar honosok.

A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 2—5 
egész 100 Írtig terjedhető pénzbeli büntetéssel, 
esetleg megfelelő szabadságvesztéssel bűntett étik.

Selmeczbányán, 1899. évi szeptember hó 15.

Krausz Kálmán
rendőrfőkapitány.

Felhívás az erdőbirtokosokhoz.
Azok az erdőbirtokosok, kik az 1879. évi 

XXXI. t.-czikk §-ában megjelölt kopár és futó- 
homok területek beerdősitése végett a jövő 1900. 
évben az állam részéről csemetékben ingyen része
sülni kívánnak, felhivatnak, hogy ebbeli, 1 koro
nás bélyeggel ellátott folyamodványaikat, annak 
megjelölésével, hogy mely község határában, 
hány kát. hold nagyságú, mely talajnemhez 
tartozó területet, mely fajból való és hány éves 
csemetékkel óhajtanak beültetni, s továbá, hogy 
a csemeték mily czim alatt, mely vasúti állomásra 
és a jövő év tavaszán vagy őszén küldendő-e a 
folyamodó lakhelyének pontos megjelölése mellet!, 
az illető kerületi kir. erdőfelügyelőségnél, legké
sőbb folyó évi dcczember hó lő-iy annál is inkább 
adják be, mivel később beérkező folyamodványok 
figye lembe nem vétetnek.

A kopárok erdősítésére adandó csemeték 
termelési, kiemelési, csomagolási, s a vasúthoz 
való szállítási költségeit az országos alap fedezi 
és csupán a gyors áruk szerinti szállítási dijat, 
— melyre nézve a hazai vasutak mérséklést enge
délyeztek, — viseli az átvétel alkalmával a 
jelentkezett erdőbirtokos.

Figyelmeztetnek egyúttal az erdőbirtokosok, 
hogy a mennyiben a rendelkezés álló csemete 
mennyiség megengedi, a vágásterületek felújításához

is fognak adományoztalni csemeték ; még pedig 
azon kis- és középbirtokosok részére, kik kis terje
delmű és csekélyebb jövedelmezőségű erdejük 
fentartásához szükséges csemetéket a saját terüle
tükön és kölségükön termelni nem képesek, ép 
úgy, mint a kopár területek erdősítésére ingyen, a 
nagybirtokosok részére pedig a csemeték árának 
vagyis kerü költségének megtérítése mellett.

Kelt Budapesten, 1899. évi aug. hó 10-én.

Földtnivelésiiyyi m. kir. miniszter.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1899. szeplomber 13-tól 19-ig.

Halálozás.

So
rsz

ám
, j

Az elhunyt neve. i  A halál oka M

1 Szartórisz Mária 7 n. velesz. gy. 
60 é. gyomorlob2 Brucsek József

3 Vlaszák Anna 21 é. öngyilkosság 
70 é. aggkor4 Kosarnik István

Születés.

1 A szülök neve.
»1 Lakóhely.

i Szarlórisz Jzzsef 
Barbara Anna leány Selmeczbánya

2 Danniger Józset 
Oszvald Maria fim

3 Kosik János 
Pocii Mária leány

4 Dopitta Ferencz
< lsernák Mária

5 Gzeke Endre 
Oberna Etel fim

6 Kovácsik János 
Knobl Paula leány

7 Illés István 
Kozmán Emma

8 Vaigl Mihály

9
Gregus Mária 
Száder László
Obernauer Mária

10 Tandl&r Antal 
Ghladny Anna

11 Pojtlik Mihály 
Gzerhl Mária Bélabányn

12 Pisch József 
Breznyanszky Mária n Steffulló

13 Mihálszky János 
Profektus Mária fill 1)

Kihirdetések.

.1
g A k ih irde ttek  nevel. Lakóhelyű.

1 Schmidt József Rovna
Oravecz Anna •

Házasság.

§ i Az egybekeltek nevei Lakhelye

1 IIusz Gergely Selmeczbánya
1 Csuntik Júlia •
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Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Veisz Mór végrelmj- 
tatónak Lehoczky János végrehajtást szenvedő 
elleni 11 frt. 5 kr. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a selmeczbányai kir. járás- 
bíróság területén lévő Lehoczky János tulajdo
nául bejegyzett a gyekési 95. tjkvb. az I. 1 — 9. 
sorsz. a. szántók és rétre 68 f r t  úgy Lehoczky 
János Lehoczky Salko Anna, Lehoczky Radik 
Mária és kk. Lehoczky Anna tulajdonául bejegy
zett a 60 tljkvb. az I. 93. hrsz. a. kertre (közős 
2/3 részb. a 61 tjkvb.) 74 frt 64 kr. végre Le
hoczky János, Lehoczky Salko Anna, Lehoczky 
Radik Mária, Lehoczkyné Dekiszki Zsuzsi és kk. 
Lehoczky Anna tulajdonául bejegyzett a 179. 
tjkvb. a +  . 92. hrsz. 39. népösz. sz. ház udvar 
és kertre (közös 2/3. részb. a 61 tljkvb) 448 fr t  
ezennel adószerint megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1899. évi október hó 17-ik napján délelőtti j 
10 órakor a gyekési községi biró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10%-át készpénzben vagy az 
1881: LX. í.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1. 3333 
sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1S81 : LX. t.-cz. 170. 
§-a érlelméban a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1899. évi augusztus hó 
25-ik napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

Liha kir. jbiró.

1516. sz./1899. tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Herlinger 
Lipót végrehajtatnak Buzalka János végrehajtást 
szenvedő elleni 43 frt 87 kr. tőkekövetelés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a selmeczi kir. 
járásbíróság területén lévő a szentantali 66. tljkb. 
Filusné Buzalíta Antónia, Buzalka János és kk. 
Minka Antal tulajdonául bejegyzett az I. 1—2.
4— 6. sorsz. a. 71. sz. ház, kertek, szántó és lege
lőből álló úrb. zsellérségre 432 frt valamint az 
ehez tartozó a 160. tljkb. az I. 1—8. sorsz. a. 
közös erdőbeli jutalékból B. 113. bejegyzés sze
rint Buzalka Jánost ’/« részb. illető jutalékra 5 frt 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1899. évi október hó 23-ik napján délelőtti 
10 órakor a szentantali községi biró házánál meg- 
larlandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 % -át készpénzben, vagy az 
1881. LX. l.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az ISS1. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.- 
cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előlcges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt álszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1S99. évi szeptember hó
5- ik napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.

Liha,
kir. járásbiró.

1899. évi 3227. szám.

Árverési hirdetmény.
A zsnrnóczui m. kir. erdőhivatni kerületéhez 

tartozó Geletnek, Bnrs-Szklenó és Ropistyo köz
ségek határaiban lévő, és a m. kir. kincstár tulaj
donát képező, főleg kvarcz kisebb részben tracliyl 
porchyr malomkőbányák 1900. évi január 1 -töl 
1904. évi deczcmber hó végéig tehát 5 évre tér- í 
jedő időtartamra 1899. évi október hó 9-ik 
napján reggeli 10 órakor az alólirott erdőhiva- 1 
tál helyiségében nyilvános árverés utján Bérbe | 
fognak adatni.

i különféle kőtermények 
alap árakra az ajánlatok 

dők.
eredménvtzendő k i ncslári

A kikiáltási ár 
’ alap áraiból áll, mól 

közös százalékban tee 
Az alap árakból 

évi jövedelem 1201 
Az alapárak

bernien tétlenül megkfildetik
Az árverési és szerződési feltételek az alól

irt erdőhivatalnál bármikor mogkinthetök. 
Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Zsarnóczán, 1899. évi szeptember hó 8-án.

M. k ir. erdőhivatal.

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek
továbbá Já rgány-csép lőgépek , lóhere-cséplők, tisz tító -ro s tá k , konkolyozók, kaszáló - és 

a ra tó g ép e k , szén ag y ü jtő k , boronák.

* P . . . . . .  " ■ - - - - g ? S p  „ C otab M r:. .
V e  ' j  j É É É  legjobb sorvctőR ép .k ,
- V .n  ' ' '  szocskavágók .répaváK ók.

• f ) .  kukorlcza-m orzso lók ,
• y  y  i ' y s s t ,  ó r a i a k  , őrlő-nm lm ok,

egyetem es a czé l-ekék .

2 - és 3 -vasű  ekék  és i

^ í T

gyéb  gazdasági gépek .

á rjegyaé ltch  h ivá -  i'í’ii és  h é rm e n tv e

Lincolni törzsgyárunk a viiárr legnagyobb 
locomobil- cs cséplőgép-gyára.
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Fontos háziasszonyoknak!
pnha padlóra

m in d e n  sz iliben .

c  Nincs többé ragadós szobapadló I Linóleum 
padlózománcz egy óra a la tt kem ényre szárad, 

gyönyörű fénye van és elérhetlen tartósságu .
I T ö b b sz ö r m egtörtén t, hogy  a z  E i s e n s t á d t e r - f é l e  L i n o -
f l e u m  hely®u  u tán z a to k a t kap tak  a  vevők , figyelm eztetjük  teh á t a  
• t. v évé  köaönsóget, hogy  m indig  ós csak is Éisenstfidter-féto 

kérjen a  vas lovag  vódjcgygyel.
|

v édv i.

♦  ♦  *  L-AKK- és f e s t é k g y á r  __ ,
, EISENSTftDTEf* TESTVÉGEK, Bées.
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Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost üzv. cs fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.


