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M e g j e 1e n m i n d e n c s ü t ö r t ö k ö n .
mit kellene csinálnunk; ebből láthatjuk azt,
hogy mit szeretnénk látni Selmeczbánya
Selmeczbánya sz. kir. városnak az 1900. városnak, mint egy fejlődő, haladó város I
évre szóló költségvetési előirányzati terve- 1 nak költségvetésében.
zete fekszik előttünk. A költségvetést mint
A költségvetés előterjesztője, a városi
rendesen a város számvevősége állította számvevőség, az előterjesztési jelentésben
össze, a város tanácsa letárgyalta, némi azt mondja, hogy a költségvetés összeállí
módosításokkal magáévá tette s a jövő havi tásánál a rendnek és takarékosságnak kö
törvényhatósági közgyűlés is lefogja tár vetelményeit a haladás és fejlődés igényei
gyalni és elfogja fogadni, valószínűleg min vel igyekezett összhangzásba hozni. E so
den változtatás nélkül.
kat Ígérő kijelentés ellenére azonban, a
Ilyen volt a dolog menete eddig és költségvetési előirányzat átböngészése után
ilyen lesz valószínűleg az idén is. Már az csalódottan látjuk, hogy a követelmények
tán, hogy jó volt ez Így és jól lesz ez — a takarékosság és rend követelményei
igy, az már más kérdés.
be vannak ugyan tartva, de az igények, a
Látszólag jó, mert hiszen ezek a sab haladás és fejlődés igényei vajmi sovány
lon költségvetések úgy vannak szerkesztve, kielégítést nyernek, s igy az a bizonyos össz
hogy a 4 - és a — fine-finale = adnak; hang meglehetős gyöngén hangzik össze.
csekély eltérés ha mutatkozik, de ezt inKeresve kell keresnünk ugyanis a
ncn-onnan évközben összespórolgatjuk, hogy számok lömkeleg'ében azokat a tételeket,
a papiroson ne legyen nagy eltérés a végső a melyek a haladás és fejlődés igényeinek
nagy numerusok között.
kielégítését helyezik kilátásba; mert ezek
Nem akarunk kiterjeszkedni a költség a tételek nagyon ritkák és a ritkaságuk
vetés minden pontjára s nem akarjuk azt mellett még kicsinyek is. Sokat mondunk,
el mondani, hogy mi mindent tartalmaz, ha a majdnem 400,000 koronás költségvetés
hanoin Hegedűs Sándornak, az okos munka keretében 30.000 koronára tesszük e téte
miniszternek legutóbb Ig'lón mondott szavai lek összegét., sőt ha nagyon rendesen kivá
val élve inkább azt nézzük a mit nem lá logatnék és összeadnék talán 2 0 .0 0 0 koro
tunk benne, mert ebből láthatjuk azt, hogy nát ha kitennének.

Régi nyomon.

A „SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TARŰZÁJA.
A báróék kisbérese.
I rta : Golsei B író Z oltán.

A kis Friczi báró felcsiptette monokliját s
karonragadván hölgyéi, körülsétalla velő a parkot.
— Lássa Elizkém, a mono a szem tekint,
ez mind az én birtokom.
— Talán jobb lesz úgy mondani, hogy a
„miénk", báló úr, nem de?
— Azaz . . . vagy . . . úgy! Igen! A miénk.
Boldogult atyám most már nem akadályoz ebben.
Ö meghalt és . . .
... Ránk hagyta a birtokol, ugye báró u r?
Ha hali a !
A kis báró zavartan tekintett Elizro.
— Elizkém, kegyed még mindig olyan, mint
akkor volt, tudja, a mikor a színfalak mögött ost
romoltam kegyedet. Akkor is nagyokat kaczagoll
s folyton azt hajtolla, hogy ön igazán nem szeret
engem, mert — színésznő. De most már kegyed
a mennyasszonyom, nemsokára bárónő lesz, re
mélem. nézelo változott.
— Igen báró úr, ón szerelem a
millióit!
És lalán kegyedet is.

Szóval az i g é n y e k serpenyőjét na
gyon lehúzza a követelmények serpenyője
az üszkatig mérlegén.
Pedig azt mondja a számvevőségi elő
terjesztés hogy, „e városnak a múltból vissza
maradt, égető és elodázhatatlan közegész
ség!, kulturális szükségletei mindinkább
megkövetelik a létosülést, a város bevételei
azonban ugyanazonos természetüknél fogva
vagy semmit vagy éppenséggel keveset
szaporodnak.“
Hát ezt tudjuk mindnyájan, de azt is
szeretnök tudni, hogy hát ilyen formán
mikép fogjuk valaha a visszamaradt, égető
és elodázhatatlan szükségleteket megszün
tetni.
Így sóim ! Mert ha évenkint csak ti?
ezer forintot tudunk kiszorítani a számos
égető stb. szükségletek megszüntetésére,
ezek mig a világ nem fognak megszűnni,
de sőt a haladás, fejlődés törvényei szerint
hova-tovább szaporodni fognak, áruig végre
annyira és akkorára fel fognak szaporodni,
hogy az egész város egy nagy szükség lesz.
A haladás és fejlődés igényeinek ez
a tízezer forintos kielégítése csak foltozás,
igy soha nem fogjuk megszüntetni az égető
stb. szükségleteket s épen az a baj, hogy
őseink is mindig takarékosak, rendesek

aztán . . . aztán . . . a fiam az Pesten, Bécsben
- De Elizkém, ilyen kijelentés!
— Hát csak nem vallók szét elmei önnek? meg Parisban mulat, csinálja az adósságokat,
De nézze, térjünk más tárgyra. En ill unom ma Iraki álja a festeti arczú, foslett lelkű dámákat,
holmi színésznőket s ha végre hazajön, se te, se
gam nagyon. Mit szándékozik lenni a jövőre?
— A jövőre? Piát boldogult atyám intéz- én, a gazdasághoz nem ért, a birtokot eladja s
kedéseit megváltoztatom. A cselédséget elkergetem. | a Rakoczay família földönfutó lesz. Oh, én teremA régi módú gazdasági eszközöket kihányatom, ' tőm. de fáj a z !
- - Sohse búsuljon méltóságod, van én ne
libériás cselédségei fogadok, állandóan vendégeket
fariunk, a parkéi kiépíttetjük s éljük világunkat, kem készen gyógyszerem.
mulatunk, vigadunk, llehclic! . . .
— Mi az a gyógyszer ?
Pompás, pompás! Báró, ön nagyon sze
- Hát a — fiam, a kishéres. Kezemhez
re id re méltó ember. IP leljünk be. Hűvös van lanilollam egészen. Belecsepegteltem a Rakoczay
ideki! . . .
famila iránti szereidet, legyen az ifjú úrnak olyan
*
cselédje, mint én voltam méltóságodnak. Gyuri
Az üreg Rakoczay György báró órahosszal meg is állja a helyét! Olyan igaz, minthogy Gombás
belebámult az üres levegőbe ott a verandán s a nevem !
úgy gondolkozolí. mi lesz a fiából, mi lesz abból
- Tudja Isten, édes öregem! — Az öreg
a szép birtokból, a mi még dédapáról való ősi báró megszórj tóttá a béres kezét, hálásan, köszöhagyomány.
nőleg. Kitörölt szeméből két könnycseppet, aztán
— Mi lesz? Hát kétszer annyi, méllóságos nyugodni térlek ö r ö k r e . Különös história volt.
uram, — vigasztalta olyankor az öreg Gombás Az ég sz falu mesélte. Még babonát is csináltak
bácsi, a báró jobb keze. a hűséges béres. .— Hi belőle. Az öreg Gombás meg az öreg báró egy
szen élek ám még én is. Majd eligazítjuk valahogy szerre haltak meg. Heggel mentek jelenteni az
a birtokot úgy régi módra.
masági lakba a Gombás béres halálát, ott meg
— Jól van ám, édes öregem, de te is a a kastély harangját húzták meg s futottak Gom
nyoiczvau felé kullogsz, egy reggel felfordulunk, báshoz a halálhírrel. De biz az öregek legfeljebb
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voltak s csak foltozgattak, mert ezért van
ma az a sok égető és elodázhatatlan szük
séglet; az a baj, hogy őseink is mindent
úgy akartak megcsinálni, hogy csak nekik
legyen jó s azzal nem gondoltak, hogy egy
város, ha épit, létesít, csinál valamit, azt
nemcsak az akkor élők számára létesíti,
hanem a jövő nemzedéknek is. Az ilyen
rendes és takarékos elvit költségvetések
nyomán keletkeztek aztán az evenkiut ja
vításra szoruló száraz falak, a minden év
ben alapos tatarozást kívánó nedves iskolák
stb. stb. intézmények. Az volt az elv, hogy
évről-évre passzoljon az + és —, aztán,
hogy az olcsó munka végeredményben, az
évek hosszú során mibe kerül, az mellékes
volt. így keletkeztek a mai égető és el
odázhatatlan szükségletek.
Azt szerettük volna tehát látni a város
nak az ezt az évszázat berekesztő évi költ
ségvetési előirányzatában, hogy a régi, ma
már láthatólag nem beváló nyomról letérve,
uj, beváló, megfelelő irányt kövessen, a
melynek alapján legalább reményünk lehes
sen, hogy az elodázhatatlan és égető szük
ségletek nem fognak sokáig égetni, ezt
azonban sajnos nem látjuk benne s így
kénytelenek vagyunk beérni a remény
nyel, hogy a jövőben, mikor egy uj év
száz első esztendéjének költségvetése lesz
soron, az uj időknek megfelelő költség
vetést fogunk méltathatni.

A mi közlekedésünk.
ígéretemhez híven a külvilággal való köz
lekedésünk javítását tárgyaló fejtegetésem foly
tatásául a belső közlekedés javítása iránt való
eszméimet akarom a következőkben előadni.
Itt semmikép sem lehet czélom valami ideális
állapot felé való törekvés, vagy egy ilyennek csak
óhajtása is, hiszen városunk fekvésénél fogva ez
megmérhetetlen áldozatokat kívánna s igy, tekintve
városunk nagyon is korlátolt anyagi erejét, nagyon
is czéltalan munka s erőlködés volna.
De az ideális és a mostani állapot között
van egy közbeeső; és ez az ugyszólva tűrhetetlen
állapotnak némileg türhetővé való átalakítása.
csak a mennyben értesültek a hírről. A fiatal
Gombás elsiratta az apját, nyakába vette az örök
ség-tarisznyát és elszaladt a postára, sürgönyzött
Friczi báró úrnak. Az meg érkezett, de csak a
temetések után.
Egy reggel telt kocsik fordultak be a nagy
kapun, arról Friczi ugrott le zöld frakban, kék
nadrágban, csúcsos köcsőgkalapban,tarkán-baikán
vagyis a divat szerint. A másik kocsiról leemelt
egy piporés dámát, a ki mellett még frizörné,
szobaleány, társalkodóné és egy kis öleb kutyorgott. A harmadik kocsiból vig czimborák nevelve,
kaczagva, fütyőrészve ugráltak le, mintha csak
lakodalomra jönnének, s körülnézve a tájat, kezetlábat ráncigálva gratuláltak Friczinek. Az jókat
kaczagott s az előtóduló cselédségre mérgesen
ráförmedt:
— No, parasztok! Csőcselék! Szedjétek le
a málhákat; a vendégeknek süssetek, főzetek, mert
különben szijjat csinálok a hátatokból.
— Hehehe! Hehe! Nagyszerűen tud paran
csolni ez a Friczi. Gratullálok! — nyafogta egyik
zöld frakkos gavallér. Friczi bevezeltc vendégeit
s a piperkés Elizkét pedig levitte sétálni a parkba.
Leírtuk, mit Ígért Friczi báró a foslett orfeuménekesnőnek. S hogy bebizonyítsa erélyét, hát
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Áttérve már a mellék szekérutakra, azok
tekintetében nagyon szomorúan állunk, mert ha
eltekintünk a Zsigmondy és Rózsa (alsó,, felső)
utczáktól mint ilyenektől, mellék szekérutnak csak
a Leányvár-utczát, az alsó és felső uj utat és az
ezek érintkezési pontjától a bélabányai kapuig
terjedő útrészt vehetjük annak.
Ezek közül csak is a vöröskutról az óváros
alatt a bélabányai kapuig vezető ut van tűrhető
állapotban, az ezt a vürőskuti ulczával összekötő
vonal, daczára annak, hogy alsó részét drága védfallal nem régiben látták el, felső részében oly
szűk, hogy a szekérrel való közlekedés nagy ve
széllyel van összekötve, annyira, hogy rendőrileg
volna betiltandó. A leányvári ulczára sok költség
ment rá, de sajnos ez sem lelt be/égezve, daczár
az ellenkezőt állító jelentésnek, s egy jó nagy
darabon még védfal szükséges és szükséges, hogy
az egyébként szemes rendőrségünk ügyet vessen
arra, hogy a talán némely helyütt három méter
nél magasabh védfal, mely semmiféle korláttal
nem bir, korláttal láttassák el.
Ezen intézkedés által az ut a Pacher-tárói
lépcsőig használhatóvá válnék, de hogy annak
Tekintve, hogy ezen utón történik délfelé maradjon, szükséges az ulárkot tovább vezetni,
való közlekedésünk, ezen hágó mérséklése jelen a mi ha nem történik meg, a viz majd az utat
tékenyen javitná azt s itt kiemelendőnek tarlom í fogja árokká átváltoztatni s az eddig reá fordított
a mint ezt e dolgozat első részében fölemlitetlem, | költség kárba vész.
hogy ezen déli ut mentén von egy meglehetős
Emlitém, hogy a Pacher-tárói lépcsőig volna
meredekség és pedig a szélaknai közép ló és a használható ezen ut, ha a fönt jelzett intézkedé
varticska közötti útrész, a melyei egy-két serpen- sek megtörténnek, mert az útnak ezen garádicson
lina beillesztésével igen jól lehelne mérsékelni, alul a szivargyár közeiéig terjedő része még gya
a mi természetesen csakis a megye utján volna
log útnak is gyalázatos. Már egy párszor meg
eszközölhető.
történt, hogy ezen az utón sűrűn elszórt kisebbMielőtt belső közlekedésünk másik tényező nagyobb kavics az útról az oldalakra lett átrakva,
jére a mellék szekérutakra térnék, szabadjon még hogy az első nagyobb esőzés vagy egy-egy szekér
egy főúti mizériánkra, a kamaraház fölölti fordu elhaladása kőveikeztében megint csak az útra
lóra kitérnem.
terelődjék. Ezen útrész, ha eleje nem vétetik, ma
Ez a forduló a lehelő legszerencsétlenebb holnap teljesen alkalmatlan lesz a közlekedésre,
módon szerkesztett útrész, miután rendkívül cse miután az egész viz, mely a leányvár utczában
kély körsugára mellett meredek is, és csodálni esőzéskor lehull, ezen az utón folyik végig, s azt
lehel, hogy háromnegyed századra terjedő élet annyira mélyíti, hogy már most alig szekérnyomnyi
korom alatt csak két halálos szerencsétlenségről széles.
Már évekkel ezelőtt reá mutattam, mily mó
tudok, mely ezen helyen előfordult. Ezen veszé
lyességét ugyhiszem azzal lehetne elkerülni ha a don volna ezen út helyre állítható és fönlartHcim-féle háznak erkélytarló oszlopát, mely vagy haló s legelőször is annak föltöltése volna kívá
1 y2 méternyire az útba belenyulik eltavolitani natos, sőt föltétlenül szükséges, a mi az állal
lehetne a mi által sokkal nagyobb sugáru körre eshetnék meg, hogy a városi hatóság a földes lötennénk szert és mérsékelnénk az ut meredek- | recset csak is oda engedné vinni, mi által egy
ségét. Tekintve, hogy az erkélyt meg is lehetne pár év alatt a föllöltés bevégződnék a mit az ut
tartani a falba illesztendő tarlók segítségével, az völgy felöli oldalának leásásával siettetni lehetne.
oszlop eltávolítása semmi nehézséget sem okoz Ez által az ut mostani szélessége talán két akko
hatna.
rára növekednék s meg volna adva a lehetőség

A belső közlekedés a fő-, a mellék-, szekérés a gyalogutakon történik.
Kezdve a főúton itt leginkább a Takáts üz
lettől a szélaknai kapuig terjedő rész jön tekin
tetbe s itt sainos a nagy emelkedésen legalább
a felső gyógyszertárig semmi módon sem lehet
segíteni. Innentől kezdve két kapaszkodó van,
mind a kettő terhes akadálya a közlekedésnek,
mert mind a keLŐ azonkívül, hogy meredek, a
téli hónapokon át örökös árnyékban van s igy
igen késő tavaszig tartja a jeget. Ezen két kapasz
kodót lehetne ugyan mérsékelni, tekintve azt,
hogy mind a kettő végében van egyenes terület,
de nagyon sokba kerülne, mert a Honvéd-utczában levő első kapaszkodónál az úgynevezett ko
pogón innen több mint másfél méternyire kellene
az utat leásni és a mellette levő épületeket alá
kellene falazni. A szélaknai kapu előtti hágó, mely
az elsőnél is meredekebb s beárnyékolás tekin
tetében még kedvezőtlenebb helyzetű, szinte csak
jelentékeny áldozattal volna mérsékelhető, kivéve
azon esetet, ha a mérséklés kivitele csak a kapu
lebontását követelné.

egy a veranda falához támaszkodó legénynek
tartott:
— Vedd ki a szádból azt a pipál, paraszt,
ha engem látsz. Aztán ne billentsd azt a sipkát
fejeden, mert lelövöm onnan. Aztán meg földig
hajolj, a földet verje az a bugris koponyád. Hát
ki is vagy te itt tulajdonképpen?
— Az ifjú Gombás, a kisbéres esedezem
méltóságos uram. A ki hivatva lesz a jövőre
méltóságod birtokait kezelni.
Kezeled a vakapádét, bugris.
— Úgy hagyta az öreg méltóságos úr!
— Ne feleselj, meri végig korbácsollak!
— Ejnye azt a rag, ogó arkangyalát, errearra rohant a satnya Friczi egy kulvakorbácscsal
i a kis Gombásnak, felemelte a korbácsot suhintott,
— a korbács végig terült arczán a legénynek, az
oda kapott, feljajdull, s a következő pillanatban
úgy penderítette le a verandáról a kis báró urat,
hogy az legurult az udvarba. Elizko kaczagott.
Nagyon mulatságos jelenet lehetett, az igaz. Ak
kor azután a kis Gombás kiverte pipáját, meg
■ tömte és rágyújtott. Elizke kaczagolt, Friczi meg
az ő zöld frakkjából majd kirepedt mérgében.
, Rögtön összecsengette a cselédségei, hogy azon
j nal hagyja el a kastély környékét. A cselédség

összenézett és más nap már nem volt élő lélek
a kastély körül Friczin és barátain kivül. A gaz
dálkodás kezdetét vette. Cselédség helyett egy
megbukott cirkusz-igazgató léha szolgaszemélyzeto került a házhoz, kiknek volt szép eziislgymbos libériájuk, tudtak hajlongani, beszélni,
csak — dolgozni nem.
Friczi felpakoltalta őket és fehér keztyüben
mulatta be a társaságnak. Azoknak fele alig négy
nap múlva eltűnt, még pedig több értékes gyé
mánt ékszerrel. A másik fele meg még aznap
elszéledl a boros pinezékbe. Rács cser Niki elkérte
a pénztárkezelést Friczitöl s elment keresni a
gézengúzokat, fogadva égre-földre, hogy vissza
nem tér, mig azok elő nem kerülnek. Ámde mi
kor a nagy kapun ki akart szelelni az urfi, hál
kemény marokba ütödőtt a torka. Az a kemény
marok aztán a szivéhez nyúlt s az ellopott pénzes
ládái kivette onnan. Mikor aztán Niki úr a tulszurongatásra kiabálni kezdett, kapott egy olyan
I nyaklevest, hogy elterült löle. Az a durva ember,
a ki Niki ur tolvajságál megakadályozta, senki
más nem volt, mint a kis Gombás, a ki most
felkullogott a kastélyba, s beállítva a fényes kom
pánia közé, fitymálva nézett végig a keveri ban
dán, mig végre meglátva a kis bárót, odatolté
neki a pénzes ládát.
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az ulat rigollal is ellátni, a mi a mostani utszélesség melleit lehel ellen.
Csodálkozni fognak talán, hogy csak két
mellék szokérulat említek, holott ezeken kívül
többet is tudnak.
Van igen is löbb, csakhogy ezek csak is
részben és csak is arra használhatók, hogy vörös
kúton át az erdőből lat szállítsunk rajtuk, addig
a meddig lehet mert ezeken az utakon a város
belsejébe jutni nem lehet.
Ezen utak
a) a vörös kuttól a kigyóvölgyi (Ollergrund)
ló aluli a Rózsatáró, a két kereszt mellett a
Smidtorinn-táró innét az ev. belső lemolő felé
vezető úl, melyen eddig úgy a hogy a városba
is lehetett jutni, de legújabb időben egy patentirozní érdemes eszme folytán az útnak a temetőbe
vivő útból való kiágazásától kezdve az ul középen
egy mi nálunk divatos mélységű rigói lélosittetett,
melynek két oldalán alig maradt hely egy oly
ösvénynek, melyre gyalog ember a lábát teheti.
Ellehet képzelni, milyen járás lesz itten íavaszszal .egy hóban dús tél után, a mikor a rigói
ban folyó viz a fölötte levő havat s jeget fölol
vasztani fogja s az ut vagy egy méternyi, árokká
változand, moly körülmény itt annál inkább számba
veendő, miután ezen ut az éjszaknak fekvő Rösziiu át húzódván, még akkor is jeges, mikor az
egész városból a jég minden nyoma kiveszett.
Pedig ezen útnak ama részén a mely a
Röszli hegyháttól a temető felé terjed e tájon
lakók nagy része jár a város felé s különösen
a szivargyári munkásnők ezen és a leányvár alatíi
utón legközelebb érik a szivargyárt, ha az utóbbi
útnak használatától el nem riasztaná annak roszszasága.
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tórium ideiglenes vezetésével megbízott miniszter- mai Ileigcl Albert h. igazgató buzdító beszédei
elnök S o l t é s z István drt. Hontvármegye és intézett a mu likasokhoz. Mondani is felesleges
Selmecz-Hélabánya sz. kir. város főispánja mellé hogy a munkások között nagy örömet okozdtt a
beosztott főispani titkárt a X. fizetési osztályból kormánynak kézzel foghaló jóindulata.
a IX. fizetési osztályba léptette elő Őszintén gratu
— Iparosok figyelmébe. A cs. és kir.
lálunk a megérdemelt előléptetéshez.
közös hadügyminisztérium az alább felsorolt,
Október 6. A szomorú idők a legszo- bőrből készült ruházati és felszerelési czikkoket,
murubb, legsötétebb napjának ötvenedik évfordu melyek az 1900. évi rendes szükségletből a magyar
lója lesz a jövő hó hatodik napján, október G-án. ipar részére fenntartott hányad */* részét képezik,
Azok közül a kik végig sírták azt a legnehezebb kis iparosoknál szándékozik beszerezni, és pedig:
napol, kevesen vannak már közöttünk, kevesen 18421 pár bakancs, 3488 pár könnyű czipő, 940
vannak, akik átevezték annak a rettenetes napnak pár félszáru csizma, 1977 pár dragonyos csizma,
rettenetes fájdalmát, de azért mindnyáján, mind 595 pár huszár csizma, 2438 drb. nadrágszij,
nyájan e széles országnak fiai, kicsiny és nagy, 2400 drb. derékszíj kapocs nélkül, 4888. évi M.,
nehéz szívvel gondolunk vissza e napon arra a 4110 drb. hüvelytáska, 2775 drb. puskaszij, 285
napra és gyászünnepet ülünk nehéz szívvel és drb. szíj ismétlő karabélyhoz, 10.125 drb. k<$penyelborult gondolatokkal. Városunkban az összes szij 2 csal darabbal, 2093 drb. kQpeuyszjj, 345
iskolákban megfogják ülni a nagy gyásznapnak drb. kantárfej, 390 drb. csikófék, 390 drb. feszitőötvenedik évfordulóját s a plébánia templomban | znhla, 390 drb. csíkózabla 450 pár kengyelszij,
gyászisleni tisztelet lesz,]] melyen hisszük, sokan 3473 drb. málhaszij, 630 drb. kötőfék, kütőfékszár
fognak részt venni az érezők, a magyarul érezők j nélkül, 660 drb. kötőfékhez való kötőfékszár
közül.
(rugós kamó, és tövis nélküli csatkeret nélküli)
— A honvédszobor e hó 25-én megérkezett 258 drb. szügyszerszám, 9675 drb. főzőedény
s tegnap szerdán Tóth András művész felügyelete hordszij, 1888. évi minta, 203 drb. lovassági
alatt fel is állitlolta a szobrot öntő Bcschorner főzőodényhordszij, 113 drb. műszáki csapat főző
A. M. és fia c'/ég. A szobor müitészete most még edényéhez való hordszij, 375 drb. gyalogsági
korai volna, azonban már mostan kifejezést kell ásó bőrtok és 45 drb. sátorbalta-bőrtok. stb.
adnunk ama benyomásnak, hogy hatalmas alkotás, Bővebb felvilágosítással szolgál a .kereskedelmi
mely kiállja a versenyt és méltó társa a budai és iparkamara a hivatalos órák alatt.
honvédszobornak.
— K am arai ülés. A beszterczebányai keres
- Em léklapok. M ni múlt számunkban
kedelmi és iparkamara folyó hó.30-án szombaton
említettük a honvédsznbor leleplezésének cmlé.délután 4 órakor közös ülést tart. Az érdekes
kére egy'irodalmi becsértéXü müvet fog kiadni !
•tárgysorozata ülésre ez utón is fölhívjuk a tagok
szoborbizottság. A mü előreláthatólag nagyon
figyelmét.
díszes kiállítású lesz s igy úgy tartalma mint
— Vásáráthelyezósek. A .kereskedelemügyi
kiállításánál fogva méltó lesz a város nagy ünne
péhez. Az „Emléklapok- a leleplezés napján m. kir. miniszter ur megengedte, hogy a Nógrád
vármegye területéhez tartozó iBalussa-Gyurmat
fog megjelenni.
— A k ath . nőegylet folyó hó 2G-án tartott nagy községben a f. évi szebtember hó 25. és.26-ára
ülésben elhatározta, hogy a honvédszobor leleple eső országos vásár ez évben kivételesen f. évi
zésén testületileg vesz részt és a szoborra nemzeti október hó 2. és 3-án tartassákím eg; továbbá
szinti szalagu koszorút . helyez a kővetkező felí hogy a Hont vármegye területéhez tartozó Korpona
rással: „A^sclmeczbányai k. k. magyar Erzsébet varosban a f. é.i deczember hó 22-rére eső or
nöegylet — a szabadság oltárára 1899. október 8.“ szágos marhavásár ez évben kivételesen if. évi
— Ajándékba dohánygyári m unkásoknak. deczember hó 15-én, a f. évi deczember1hó 27^ére
A dohányjövedéki központi igazgatóság a helybeli eső kirakó vásár pedig a folyó év deczember
dohánygyár helyettes igazg.é ójának feltorjesztésére hó 18-án tartassák meg. — Léva városnak.a
1500 mond ezerötszáz forint ajándék kiosztását kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy
engedélyezte azoknak a dohánygyári munkások a f. hó 26. és 27-ére eső .országos vásár az űdón
nak, akik gégész éven át szorgalmasan dolgoztak kivételesen f. hó 29-én legyen megtartható.
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Személyi hirek. F r a n k Ö d ö u d r.
egészségügyi felügyelő a mull hét végén ide érke
zeit,a .nagy vízvezeték részére feliári vizforrások
vizeinek megvizsgálása végeit — S z i t n y a i
J ó z s e f kir. tanácsos, polgármester, ki a mull.
héten a város hivatalos ügyeiben a fővárosban
időzött, éhét elején hazaérkezett. — T ó t h An d r á s
szobor-művész e hét elején városunkba érkezett,
hogy a honvédszobor felállításánál jelen legyen.
— F e l s m a n n József kerületi kazán vizsgáló
biztos folyó hó 26-án városunkba érkezett a gőz
s jó magaviseletükkel kiérdemelték a jutalmul.
kazánok megvizsgálása czéljából.
— Előléptetés. A hivatalos lap folyó évi ] A nem remélt ajándék,kiosztása folyó hó 24-én
23-diki számában olvassuk, hogy a belügyminisz- I délelőtt történt meg a dohánygyárban, s ez alkalom— Itt van uram a pénzed. Az az ugrós ur
meg akart vele ugrani.
— Micsoda? Niki? Hol van?
— A pocsolyában elmélkedik. Az ur pedig
ne bízzék mindenkiben . . . jójezakát.
— Ejnye te akasz . . . azaz . . . hej, te . . .
Gombás . . . paraszt . . . hallja az ur . . . izé.
— Mi tetszik?
— Fogadd ezt. a kis borravalót.
— Köszönöm, m in kell! Jójezakát. — Gom
bás távozott. Az ajtóban még csak annyit kiáltott
vissn, hogy tudja, — szükség lesz még ő rá. Hiába
kiabált a kis báró utána, csak ment haza, meg
csókolta az apja képét és megindult a sülét éj
szakába. Megfogadta, hogy addig nem lesz ezen
a tájon, inig szükség nem lesz rá.
*

Két év múlt el azóta. Gombás sokat kérde
zősködött a kis báróról s mindig olyan választ
kapott a környékbeliektől, a mire még nem érezte
magát szükséges egyénnek Rákócziin. Most nyáron
felhozta bolyongó lelke Pestre is. A vasútvonalon
jött mindenütt s a városligetnél lukadt ki az útja.
Kicsit leüli pihenni, majd beiért a bódék közé.
Egy helyen megállt; merőn nézeti egy komédiás
bódéra. Egy vézna legény nagy pálezával muto-
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gaíolt olt festett képeket, a melyek benn termé
szetben láthatók. Szá ja szaporán járt, kezeivel hado
nászott. Bámósz dologtalanok fogták körül s hall
gatták locsogását. Egy pár katona vihogva néze
getett egy huszárnak óllözölt nőt ott az ajtóban,
a kikiáltó pedig azl magyarázta, hogy ez:a kisaszszony eleven nyalat eszik ineg szőröstől bőröstől.
Gombás felugrott a függönyös ajtóhoz.
— Niki ur, vagy hogy hívják önt, mikor
hagyta oda gazdámat, a búról ?
Niki, az egykori tolvaj, a moslnn i komédiás,
a mindenkori gigerli és Rakoczay Friczi báró
pajtása szemtelenül vigyorogva feleli:
— Kérdezze meg Eli/, kisasszonyt . . . 'fes
sék kérem, csak tiz krajezár a belépti díj . . .
Gombás odament a szöröstől-bőrőslől nyulevő kisasszonyhoz és igy szólt:
— Elizke, (ez felijedt) mikor hagyta cl ön
a b áró t?
— Nini az a béres, a ki úgy megver . . .
— Csili! Mikor hagyta el s mily körülmé
nyek közölt ?
— Hát már féléve. Megszöktünk tőle Niki
vel. Iljaja, a báró l.önkic ment. Minden birtokát,
elvették, csak nyolezszáz holdat hagytak neki

— A já rv á n y korház építését e héten
megkezdették s igy valószínű, ‘hogy mikor ami
szintén valószínű, a kanyaró és vőrheny megint
irgalomból. De bocsánat, be káli mennem íny ulat
enni, Isten önnel . . .
Gombás, mintha ágyubul tőlték -volna ki,
rohant le a lépcsőkön: „'Most már szükség desz
rám otthon."
. . . Gombás befordult a Rakoczayék kas
télyába. A verandán ült Friczi1báró, tengerébe
hajtva fejét és sirt. Gombás megérintette *vállát.
Az felugrott s megismerte a jövevényt.
— Gombás, kérem, tegye meg a 2t, a'm it
atyám önre bízott. Az Istenért tegye meg, örökre
barátja leszek, örökre áldani fogom. Bocsásson
meg nekem . . .
Gombás fogalt egy löcsrudat,.kiverte a libériás szolgákat szanaszét u világba, a 'mezőn tkó
száló, elvadult ökrüket összefogta, a falu népét
felesbe neki állít tta munkálni. Ö maga szántott,
vetett, rendbe hozta a pénzügyeket, az uzsorásokat feljelentette, az adósságokat a törvény szerint
csak negyednyiben állapította meg, az üreg báró
Worlhéim-székrényét fölkutatta, az olt talált pénz
ből hitelezőket elégített ki, s ilyenformán idővel
a hatezer hold ősi birtok visszakerült. Gombás
Gyuri, az nrczulcsapritt kisbéres, ma a Rakoczay
família mcgmentöje, a birtok jószágigazgatója . . .
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járványosán föllépnek, készen lesz. Ideje már Lovász János fejéhez, hogy az üveg eltörött, a a miknek alapján ö bölcselkedett s felépítette
valóban, hogy hirt adjunk erről is, mert bizony Lovász feje betörött és elborította őt a vér. Csű 1 világnézetét, megváltoztak, elavultak, de az épjtós
már-már azt hittük, hogy ez a sürgős ügy is a rön véresen szállították őt a városi kórházba, módja ma is ugyanaz, a mivel ő élt. Az elmemü
Penelope szőnyegének sorsára jut.
hol nem egészen könnyű sérüléseit bekötözték. Az vek épitői között nem akadt eddig a ki hozza
— Lövészet. A polgári lövőidén múlt vasár ügynek a bíróságnál lesz folytatása.
j hasonlatos lett volna. A cosmogoniának első
nap rendkívüli eredmény éretett el. Összesen
— Meghivó. Az „Országos Magyar Kerté mivelője ö. A csilagászat (örvényeit a görögöknek
327 lövés esett 387 köregységgel és 12 négyessel. szeti Egyesület" által f. é. október hó 8-án (vasár ő magyarázta. A belső világ rajzának nincs igaAz első dijat Saidel Ágoston a másodikat Liha nap) d. e. 11 órakor saját helyiségeiben (Budapesten, zabb képe, mint az ő othikája. A költészettannak
Antal a harmadikat Fribert Ferencz nyerte el. IV. kor . Koronahcrczeg-utcza 1G. sz.) tartandó nincsenek örök igazságai azokon kivül, a miket ő
Négyest lőttek: Saidel Ágoston 5, Fribert Ferencz évi rendes közgyűlésére. Az ülés tárgyai: 1. Elnöki megírt. Daczolt az ő poétikája minden idővel.
4, Liha Antal 2, Heim Antal 1. Jövő vasárnap
megnyitó. 2. Évi jelentés. 3. Az 1 8 9 8 . évi zárszá A franczia klasszikái dráma az ő félreérteit taní
a lövészet 1 órakor délután kezdődik.
madás és vagyonmérleg. 4 . Az 18 9 9 . évi költség- tására építette fel a hármasegység gondolatsértő
— Maga bírája. Körözött póstagyakornok vetés. 5. A kisorolt választmányi tagok helyeinek tanát. S midőn Lessing e bilincseket szélzuzla
czimen egy hirt hoztak a mull heti napi lapok, választás utján való betöltése. 6. Az elhalálozás megint csak Aristotelesro hivatkozott, s ö rá épí
a mely a következőleg szólott:
miatt megüresedett alelnöki tisztség helyének vá tette a maga szabadabb felfogását. Aristoteles púLüw Lajos volt posta- és táviró-gyakornok n éh án y
lasztás utján való betöltése. 7. Bejelentett indít lyája az emberi szellem nagyságának s a nagy
n a p p al ezelőtt lakást b é relt S te in e r Ig n á cz n é gyüinölcsárusványok. Kelt Budapesten, 1 8 9 9 . szeptember 23-án. igazságok örökkévalóságának példája. Életéről és
n ónél az A linássy-tér 9 szánni házában. M indjárt az első
Az egyesület elnöksége.
munkáiról elevon, vonzó és tanulságos képet nyújt
nap a rra kérte az asszonyt, engedje m eg, hogy pénzes u ta l
— Az idei önkéntesek figyelmébe ajánljuk a Nagy Képes Világtörténet most megjelent 38.
v ányait az ő ozim ére küldethesse s a zért a szívességért m ég
a
legjobb
hírnevű
B
l
um
és
Társa
egyenruházati
húsz fo rin to t fizet neki a szoba bérén kívül, S te in e rn é te r
füzete. A tizenkét köteles nagy munka szerkesz
intézetéi, (Budapest, IV. Sütő-utcza 2) melyet
m észetesen elfogadta az ajánlatot. K edden m egérkezett az
B 1u m L a j o s a ezég agilis tulajdonosa óriásilag tője Marczali Henrik, egyet, tanár, a görögökről
első utalv án y , a m ely négyszázötven fo rin tró l szólt. Az aszkibővített, úgy hogy modern berendezése, felsze szóló kölet szerzője dr. Gyomlai Gyula akadé
szony rosszat sejtett s a m ikor Löw h a za tért, azt m ondta
relése, raktára, a legmeszebbmenő és legkényesebb mikus. Egy-egy kőlel ára diszes félbörkötésben S
n ek i. h o g y az u talv á n y t elvitte a k erületi k a p itá n y sá g ra, ott
átveheti. A szoba ú r azonban nem m ent el érte, h anem m eg igényeket is kielégíti. Ezen elsőrangú intézetből
frl; füzetenként is kapható 30 krjával. Megjeleli
kikerülő egyenruhák nemcsak mesteri szabásuak, minden héten egy füzet. Kapható a kiadóknál
szökött. A ren d ő rség kiderítette, hogy Löw, a k it m egbizízlésesek, kifogástalan kiállításnak, hanem a szó
h atlan ság a m iatt elbocsátották a posta szolgálatából, ren d esen
szoros értelmében a testre öntötteknek látszanak. (Révai Testvérek, írod. Int. Rt. Budapest, Vitt
b e já rt a K erep esi-u ti postahivatalba, hol m unkát ad ta k neki,
Hogy a bizalmat ezen intézet mennyire megér Üllői-ut 18.) s minden hazai könyvkereskedés
m órt nem tu d tá k , hogy kilépett az állam i szolgálatból. A
demli, tanúsítja az is, hogy az összes katonai utján.
négyszázötven forintos u talv á n y t m unka közben becsem pészte
a többi utalv án y közé s ha háziasszonya nem eléggé óvatos, [ körökben leginkább kedvelik és hogy a szerb
Iskolai O lvasm ányok. Az uj középiskolai
király, valamint József főherczeg udvari szálliló
a furfangos csalás sik e rü lt volna neki.
tantervben megnyilatkozó szellem mindjobban
E hir következtében a selmeczbányai rend ikká tették e ezéget.
érezteti üdvös hatását. Az irány a tanítást szoro
— Jókai nászuton. 'Nagyobb meglepetés
őrség is megindította a nyomozást és e hó 26-án
sabb kapocscsal fűzi az ódéihoz, a tudás komoly
nlig
érte
egyhamar
a
magyar
nemzetet,
mint
a
j
meg is kapta Löw Lajost, aki a városi kórházban
birodalmába belesugározlatja a művészet enyhe
minap,
a
mikor
koszorús
költője,
Jókai
Mór
meg;
betegen feküdt. Betegsége daczára kihallgatta őt i
fc-nyél és az elmélet törékeny házát a gyakorlat
Kuli István rendöralkapilány s ő teljesen beismerő házasodott. Feleségül vette azt a fiatal drámai j szilárd oszlopaira ópiti fel. így esik, hogy az
vallomást is telt. Látszólag megnyugvással fogadta színésznőt, a ki Jókai Múzsáját a színpadon oly j iskolai és házi olvasmányok ezentúl sokkal
a letartóztatási határozatot is, alig jöttek ki azon zengzetcsen szólaltaita meg, akár félszázaddal j fontosabb szerephez jutnak, mint a milyent eddig
ban a rendörtisztviselők a kórszobából, Löw Lajos ezelőtt a költő első hitvese, Laborfalvi Róza. És ! játszottak a középiskolai oktatás keretében. Ám
egy ágyában el rejtett kis buldogg revolverből az igazi „arany ember" az öreg Jókai szivében ez olvasmányok pacdagógini sikeréről kétszeresen
ötször magára lőtt nagy rémületére a vele egy ismét fellángolt az a szenvedély, a melyet ezer meg vagyunk győződve most, midőn egy elültünk
szobában fekvő többi betegnek, kik nem mertek nyilvánulásában oly hatalmasan festett le regényei fekvő prospektusból látjuk, hogy úgy az iskolai,
a magára lövöldöző beteghez közeli leni. A lövé ben. Mintha csak nyomtalanul röppent volna el mint házi olvasmányok megválasztására olyan
seket fejére intézte Löw Lajos, azonban csak két fölötte az az ötven esztendő, a mely az első és léi fin fog befolyást gyakorolni, mint a milyen
golyó érte őt, a többi töltés nem sült el; az egyik második házassága között eltelt. Szinte legendába Beölhy Zsolt. Az „Iskolai Könyvtár", melyet
golyó itszurta a balszem fölötti csontot és a való, hogy a 48-as híres rnárcziusi ifjú a szabadság- szerkeszt és melynek négy első száma már meg
szemüregbe hatolt, a másik a homlokcsonton el harcz félszázados ünnepi esztendejében mint fiatal is jelent, minden kötetével valóságos hézagot
csúszva megállóit a fejbőr alatt. A sérülések az férj nászutra kél. A „nagy idők tanúja" Itália kék
lóg pótolni komolyabb irányú ifjúsági és tanító
eddigi orvosi vélemény szerint veszélyesek ugyan, ege alatt, az örök napsugárban fürdő Szicziliában
irodalmunkban. És azok, akik tudják, hogy m en
utazgat
uj
szerelmével.
Az
egész
nemzet
áldása
|
azonban az életben maradás nincs kizárva. Az
nyi Ízlést, tapintatot, tudást és paedagógiai érzé
esetről értesítést küldött a rendőrség a fővárosi es a „Budapest" olvasóközönségének meleg érdek
ket igényel az ifjúsági olvasmányok helyes megrendőrségnek és Löw Lajos atyjának Szabadkára. lődése kiséri az örökifjú költőt nászutján, azé a !
vnluszlása, hálásak Beöthy Zsolt iránt, hogy éppen
— E gészségügyi vizsgálatok. Krausz Kál lapé, mely Jókai esküvőjéről épen úgy. mint a j
“ állott az „Iskolai Könyvién " élére, és mint m;ir
mán főkapitány dr. Moller Miklós tiszti orvossal legérdekesebb politikai, társadalmi, közgazdasági, ;
annyiszor, most is bebizonyította, hogy ott, a hol i
e napokban tartja és folytatja a belváros összes művészeti és irodalmi eseményekről a leggyorsab- I
magyar lanügyért, a magyar ifjúságért lenni kell va
tanintézeteiben a trachoma vizsgálatot, melynek bán, híven és kimerítően értesíti olvasóit. A „Buda- !
lamit, ott ő a legelső sorban található. Az a férfin
eddigi eredménye igen örvendetes, mert egy tra pest e mellett a legolcsóbb politikai napilap.
ő, ki nem csak eszméket ád, de meg is valósítja
choma beteg, de még trachoma gyanús sem talál Előfizetési ara: egész évre 12 frt, félévre 6 frt, !
azokat. Az „Iskolai Könyvtár" első sorozatának,
tatott. Bár igy volna Hodtusbányán is, hová az negyedévre 3 frt, egy hónapra 1 frt. Megrendel
a „Magyar Olvasmányok Tárának" eddig meg
egyptomi szembetegség Barsmegyéből hurczol- hető a kiadóhivatalban Budapesten, Sarkantyusállapított jegyzéke, melyen ott látjuk a hazai
tatott be. Nem ily kedvező azonban a lobbi utcza 3-ik sz. a.
— Nagyot hallók figyelmébe. Egy dús klasszikus írók és nagy műfordítóink müveinek
járványos betegség okozta állapot, a mennyiben
szine-javát, fényes bizonysága annak, hogy a
hökhurut miatt Hodruson és a kanyaró miatt Sfef- gazdag nő, akit dr. Nicholson művész füldobjával j
vállalat, mely magán hordja szerkesztője kri
t'ultón illetve Szitnyatőn még most sem leheteti, a nagyot hallástól és fülzugástól megmentett,
tikai és finom paedagógiai érzékének jegyét, a
az iskolát megnyitni, Selmeczbányán pedig az Nicholson intézetének 20000 márka ajándékot j
legerősebb támasza lesz az uj tanlerv intenczióiizraelita elemi népiskolát is be kelleti zárni, az adott, oly czélzatla), hogy az olyan süket és
nehezen halló szegények, akik nem képesek e nak. Tanulságos bevezetésekkel, felvilágosító jegy
épületben fellépett kanyaró miatt.
zetekkel ellátott kiadványaiban nemcsak a hazai,
- - Kém énytüz volt folyó hó 23-án esle mü füldobokat megszerezni, ingyen kaphassanak de a külföldi irodalmaknak legklasszikusabb alko
kilencz órákor a Hell-féle házban. A tüzet ha segítséget kellemetlen betegségünk ellen. Az ez
mar eloltották s igy semmi kárt nem okozott.
iiánli megkeresések a kővetkező czimre küldendők • tásai', teszi majd a tanuló számára hozzáférhetővé.
— Dijtekézés. A selmeczbányai tekéző tár Nicholson C. D. Z. intézete. „Longott," Guners- Amit eddig egészében, paedagógiai okokból, nem
adhatott a tanár növendékeinek kezébe, azl most
saság f. hó 24-én tartotta meg őszi dijtekézését burg, London, \V. Anglia.
odaadhatja gondosan készített kivonatban, esetleg
a következő eredménynyel: az I. dijat Bachraly
megfelelő áldolgozásban. E nagy jelentőségű, az
József, a 11-ikat Pclachy János, a III-ikat Hlavatby
irodalmi oktatás minden ágára kiható vállalatban
József, a IV-iket Borsiczky Oltó, az V-iket Kolosi
I R O D A L O M .
a magyar szakirodalom legkiválóbb munkásai
János a Vl-ikat Dalos József nyerte meg. A ver
Aristoteles. Az ó-kor legnagyobb bölcse sorakoznak Beöthy köré, hogy a mesterrel váll
senyben 13-an veitek részt.
Nagy Sándor nevelője. Mindaz, a mii irt, hat’
—- Verekedő inasok. Folyó hó 25-én dél nnnl egyetlen más in! müve sem. Mai világunk vetve, lelkesedését megosztva, az „Iskolai Könyv
tár" -t olyan kincsesházzá tegyék, mely a magyar
ben Lovász János czipőgyári inas és Csunderlik
alapjaiban íí a leghatalmasabb kődarab. Húsz ifjúságnak nocsak okulást, liánom gyönyörűséget
János kovácsinas a czipőgyár elölt összeveszlek
száz év nem India tönkre tenni, nem tudta is nyújtson, mely nocsak elméjét, hanem szívéi,
s ez utóbbi úgy vágott egy pálinkás üveget a
meghaladni az ö agyának logikájúi. Az adatok, lelkét és Ízlését is képezze.

1899. szeptember 28.
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H IVATALO S RÉSZ.
Másolat.
72293. szám. Vll.

M. kir. belügyminister.

kik népíölkelési (rózsaszínű) ajánlati lappal el
vannak látva f. »vi október hó 19 -20-án Sehnecz
bányán az óvári tornaieremben személyesen meg
Körrendelet
jelenni v;iígy Írásban jTenlkezni tartoznak és pedig
valaniLMinyi törvényhatóságnak.
a következő sorrendben: f. é. október hó 19-én
A talált, valamint a hatóságilag elhagyott
reggel 8 órától kezdve az 1857 —1862. évbeli
nak nyilvánított gyermekek után az országos beteg
születésnek, f.* é. október hó 20-án reggel 8 órától
ápolási alapból fizetendő gondozási és ápolási
kezdve az 1863—1880. évbeli születésűek.
dijak az 1881. évi LX. t.-cz. 64. és 65. §-aiban
Az Írásbeli jeleni kezesekhez a rendőrkapi
(elsorolt pénzek közé tartoznak, s mint ilyenek
tányi hivatalban ingyen „Jelentkező lap“ kapható, j
végrehajtási foglalás tárgyát nem képezhetik. Ez
melynek kitöltésére és egyéb kezelésére nézve !
okból f. é. május hó 10-én 50000. sz. alatt kell
a rendőrkapitányi hivatal és a jelentkező lapra I
körrendeletéin kapcsán felhívom a törvényható
nyomatott figyelmeztetés nyújt felvilágosítást.
ságot, intézkedjék, hogy előforduló alkalommal
A személyes jelentkezéshez az utolsó katonai
az országos betegápolási alapból díjazott tápanyák
okmány (végclbocsátó levél, kilépd bizonyítvány,
a siker kilátásba helyezése mellett figyelmeztesse
ajánlati lap) elhozandó, az Írásbeli jelentkezéshez
nek arra, hogy az említett dijak bírói lefoglalása
pedig csatolandó.
esetében az ellen a törvényben megszabott határ
Az itt tartózkodó de (Ausztriában) a biro
idő alatt törvényes jogorvoslattal élhetnek.
dalmi tanácsban képviselt tartományokban és
Budapesten, 1899. évi szeptember 7aén.
királyságokban honos népfelkelők hasonló minő
A minister helyett:
ségben és módozatok között tartoznak jelentkezni
Széli Ignáez, s. k.
mint a magyar honosok.
A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 2—5
egész 100 frtig terjedhető pénzbeli büntetéssel,
Sz. 7513/99. vt.
esetleg megfelelő szabadságvesztéssel büntettetik.
Hirdetmény.
Selmeczbányán, 1899. évi szeptember hó 15.
Selmccz-Bélabánya sz. kir. város kö
Krausz Kálmán,
rendőrfőkapitány.
zönségével tudatom, hogy a város tanácsa

a város háztartásának 1900. évre vonatkozó
A féláru vasúti jegyek.
költségvetési előirányzatát az 1885. XXII.
A Magyar Államvasutak igazgatósága a
t.-cz. 117. §-a értelmében letárgyalta s a következő hivatalos értesítést teszi közzé:
A folyó évre szóló féláru vasúti jegy vál
kellőleg előkészített költségvetési tervezet tására jogosító arczképes évi igazolványok az
mai naptól számított 15 napon át a v. fő 1900. évre érvényesítés végett már f. évi október
1-től kezdve a magy. kir. Államvasutak Igaz
jegyző hivatalos helyiségében, nemkülönben hó
gatóságához beküldhetők; azon jogosultak pedig,
a v. számvevőségnél közszemlére kitéve van. kik a folyó évben ily igazolvány birtokában
Sclmeczbánya, 18 99. évi szept. hó 20. nincsenek, de ilyet maguk részéi e az 1900. évre

Szitnyai József,
kir. tanácsos, v. polgármester.
5(184.
szám.
szv. 1899.'

Hirdetés.
Alulírott városi adóhivatal közhírré teszi,
hogy az adótartozások fejében lefoglalt zálogtár
gyak f. évi október 9-től október ho 28-ig nyilvá
nosan el fognak árvereztetni. Felhivatnak tehát
az adóhátralékosok, hogy tartozásaikat 1. évi
október hó 9- óig a városi adópénztárnál fizessék le.
Sehneczbányán, 1899. szeptember 19-én.
A váro si adóhivatal.
6417. szám
rkp. 899.

Hirdetmény.
Selmecz-Bélabánya sz. kir. varos rendőr
kapitányi hivatala részéről ezennel közhírré tétetik,
miszerint a leérkezett működési tervezet szerint
a f. évi ellenőrzési szemle a közöshadseregbeli
legénységre nézve október hó 16, a honvédségi
szemle pedig október hó 28-án mindig reggeli
8 órától kezdve az ó-vár tornatermében meg
tartatni fog.
Miről az érdekellek azon hozzáadással érlcsiltetnek, miszerint a fenIjolzeit napokon kalonaiesclleg honvédigazolványaikkal ellátva pontosan
megjelenjenek.
Sehneczbányán, 1899. szeptember 23-án.
Krausz Kálmán,
rendőrfőkapitány.

Hirdetmény
a népfelkelés jelen tk ezéséről.
Az 1893. évi XXXVII. lürvényczikk alapján
mindazon katonailag kiképzett népfelkelésre köte
lezetlek, kik a közös hadseregben, a honvédségben
ezek póllarlalékában vagy a csendör.ségnél szol
gállak, továbbá oly ka lonailag ki nem képezeltek,

Ad. 901 1899.

Pályázati hirdetmény.
Selmecz-Bélnbánya törvényhatósági sz.
kir. bányavárosnál a levéltárnoki állás meg
üresedvén, ugyanarra pályázatot nyitok.
A szervezési szabályrendelet 129. §-a sze
rint a levéltárnok, mint ilyen a tanács, a
közigazgatási bizottság, a központi választ
mány, a közigazgatási erdészeti bizottság
és a vizjog ikt dójának s lajstromozóinak
vezetője, valamint az ezen Ugyágakra ter
jedő irattárnak kezelője.
Kellékek: az 1883. I. t.-cz. 13. §-ának
harmadik bekezdésében megállapított minősitvény. Illetményei: 1. évi fizetés 1000 frt.
2. lakáspénz 175 frt. 3. 40 köbm. kemény
tűzifa átalány a házhoz szállítva, és végül
a 40 évet el nem ért életkorúnak nyugdíj
igény jogosultsága, A kellően felszerelt
pályázati kérvények alulírottnál a f. évi
október hó 15-ik napjáig beadandók.
Ipoly-Nyéken, 1899. szeptember 22-én.
Horváth Béla, s. k., főispán.

váltani kivannak, az igazolvány kiváltását ugyan
csak a fenti időponttól kezdve kérelmezhetik.
Nehogy tehát az igazolványok érvényesítése,
és illetve az újak kiállítása a f. év utolsó hónap
jára maradjon: a munkatorlódásnak és az ebből
származó késedelmeknek elejét veendő, figyelmez
tetjük az érdekelteket, hogy saját érdekükben
cselekesznek, ha az érvényesítés kieszközlése
illetve az uj igazolványok megszerzése iránt
igazolványaik, illetve fényképeik és kezelési illeték
fejében személyenkint egy korona készpénznek
beküldése mellett, az előirt módon hivatali,
(elsőbbségükhöz, illetve a jogosult nyugdíjasok
bélyegtelen folyamodványnyal közvetlenül az alóirott igazgatósághoz (Budapesten, VI. kér. Andrássy
ut 73. sz.) már most folyamodnak. Megjegyezzük,
hogy a nyugdíjasok a lakhelyükre illetékes köz
igazgatási elöljáróság által nyugdíjas minőségüket
és azt, hogy díjazott tisztséget, vagy fizetéssel
járó hivatalt nem viselnek, folyamodványaikon
igazoltatni tartoznak.
Az illetékes hivatali főnökséget felkérjük,
hogy az érvényesítést és az uj igazolványok j
kiállítását kérelmezők igazolványait, illetve fény
képeit a kezelési illetékkel és a folyamodókról 2 j
példányban szerkesztendő névjegyzékkel együtt j
a teendők lehető megosztása szempontjából alólÍrott igazgatósághoz minél előbb beküldeni szíves
kedjenek.
Végül közöljük, hogy az igazolványok halározmányaink 17. pontjában foglaltakhoz képest
azon idő alatt, inig az érvényesítés végett bekül
dőn igazolványok nálunk kezeltetnek, azok birto
kosai részére előre nem látott utazásokra, bélyegleien folyamodvány alapján, melyben az, hogy
illető folyamodónak igazolványa érvényesítés vé
gett be van küldve, a hivatali főnök állal igazo
landó, féláru meneljegygyel egyszerű útra szóló
igazolványok lógnak, úgy az alólirott igazgatóság,
mint üzletvezetőségeink által is kiállíttatni, meg
jegyezvén, hogy azok részére, kik a fent közölt
esetben egyszerű útra szóló igazolvány kiállítását
kérelmezni elmulasztanák a rendes meneldij
megfizetése esetén mcnoldijvisszaférilések semmi
körülmények közöli sem fognak engedélyeztetni.
m agy. ktr.
kir. állam
állaimvasutak
igazgatósága.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1899. szeptember 20-tól 26-ig.
Halálozás.

j

Z
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A h a lá l oka

60 é.
7. ű12 n.
19 é.
81 é.
1 h.
19 é.
10 h.
1 n.
95 é.

étcsörák
koraszülött
görcsök
lüdőgőmőkór
végelgyeng.
lüdölob
láamatorna g.
kanyaró
velesz. gy.
végelgyeng.
halvaszületett
gyermekágyik
tüdőgyulladás
tüdőlob
hörghurut

Az elhunyt neve.

1 Abrahám András
2 C/.imra Johanna
3 Greipel Kálmán
4 Ihring Katalin
5 özv. Steffok Fercncné
6 Schvarcz Ilona
7 Tamllor Mária
8 Iliuvacsek Károly
9 Gregus Béla
10 özv. Zolich Andrásnó
11 Mellek N.
12 Kubinszky Győrgyné
13 Schuller Józsefa
14 Fuszka Mária
15 Böhm Mátyás

37
5
21
4

é.
é.
h.
h.

Születés.

J

A szülők neve.

1 Gzimra János
Buczsik Károly
2 Greguss Antal
Sosskó Irén
3 Vojtcch Samu
Grátisz Francsiska
4 Mollek János
Mikiét- Emilia
5 Gserven József
VVcisz Mária
6 Riedl Gyula
Zachar Zsuzsanna
7 Oravecz István
Hudccz Mária
8 néh. Svecz József
Dobnár Anna
9 Kutlik Pál
Goldfusz Zsuzsanna
10 Palovics Márton
Folt in Francsiska
11 Schnecz Ödön
Kricger Mária
12 Turrnan Mihály
Nemcsok Anna
13 Nyitrai János
Bustor Zsuzsanna
14 Daubner József
Schmidbauer Aug.
15 Grünzvcig Ferencz
Krcbe Anna

L akóhely.

I

leány Sehneczbánya
fiú
Rovna
Sclmeczbánya
leány

fiú

leány

Bélabánya

fiú

Steffultó
Hodrusbánya

leány
fiú

leány

n

fiú

n

BELMECZBÁNYAI

A 26. 2 7 . és 28. tételekre megjegyeztctik, rozottan kileendő, hogy a felajánlott szén melyik
hogy csak egynemű, tiszta anyag fogadlatik el, hazai vagy külföldi bányában termeltetik és kilo
miért is azt a vegyelemzű hivatal időközönként grammja hány kilogramm vizei képes elgöziteni.
Az ajánlatban világosan és határozottan kimegvizsgálja.
Az ivenként 50 kinyi bélyeggel cllalando jelenlendó, hogy ajánlattevő a tárgyalás alapját
Írásbeli zárt ajánlatokban világosan és határo képező részletes feltételeket ismeri és azoknak
zottan kijelentendő, hogy ajánlattevő a tárgyalás magát feltétlenül aláveti.
Eme részletes szállítási feltételek a szél
alapját képező általános és részletes szállítási
feltételeket ismeri és azoknak magát feltétlenül aknai m. kir. bányahivatal helyiségében bármikor
aláveti. A megajánlott árak az ajánlatban szám a hivatalos órak alatt megtekinthetők és egyes
jegyekkel és betűkkel világosan kiirandók és az vállalkozóknak esetleges kívánságára ki is adhatók.
Szélaknán, 1899. évi szeptember hó 15-én.
ajánlathoz a felajánlott anyag értékének 10°/0-a
bánatpénznek akár készpénzben, akár elfogadható
M. kir. b án y ah iv atal.
értékpapírokban csatolandó.
Az ilykép kiállított és felszerelt ajánlatok
folyó évi novem ber hó 1-éig* „Ajánlat anyagszállításra“ felírással és ajánlattevő nevével és
lakásának jelzésével ellátott zárt borítékban az
alulírott m. kir. bányahivatalhoz nyújtandók be.
Tisztelettel adjuk tudtára an. é. közön
Az általános és részletes szállítási feltételek,
nemkülönben a jelenleg használatban lévő anya ségnek, hogy régi jó hírnévnek örvendő
gok mustrái a szélaknai kir. bányahivatal helyi
ségében bármikor a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők és egyes vállalkozóknak kívánságra
ki is adhatók. Anyagmustrák a költség megtérítése selmeozi képviseletét
l s |.
ellenében kívánságra megküldetnek.
vísas kereskedő urnák adtuk, kinek üzle
Szélaknán, 1ö99. évi szeptember hó 15-én. tében minden bővebb értesítés nyerhető és

Kihirdetések.
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A k ih ird e ttek nevei.

Kensch Ferencz
Bulla Auguszta
Gzimer József
Marai Janka
Finesz Mihály
özv. Karaszek K.-né
Stelzl Pál
özv. Trajter Jánosné

1
o
3

4

Lakóhelye.

Bélabánya
»

Hodrusbánya
n
n

*

Házasság.

II
i
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3

Az egybekeltek nevei

Zacharidesz Mihály
Korúik Mária
Jáng Mihály
Bácsik Mária
Schencsik János
Reinrn Antónia

Kitűnő cserépkályhák,

Lakhelye

Selmeczbánya

csorépkályha gyárunk

*

Szitnyatő
Illé s

Steffultó
n

M. k ir. bányahivatal.

Hirdetések.

Van szerencsém a t. ez. hölgyközőnség
becses tudom ására hozni, hogy elvállalok
alkalmi, úgy mint: báli és lakodalm i hajfodoritást a vidékre is vagy házaknál haC vonkénti

1899. évi 2030. szám.

Anyagszállítási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivatal (u. p. Hegy
bánya, Hontmegye) alá tartozó üzemeknek szük
sége van az 1900. év folyamán az alább fel
sorolt anyagokra, melyeket versenytárgyalás utján
beszerezni kíván és pedi;
1. Kőolaj . . . .
2. Faggyú
. . .
3. Gépolaj . . .
4. Gépzsir (Tovotte)
5. Czement . . .
6. Zsindely . . •
7. Közönséges padlószeg
8. Közép padlószeg
9. Kettős padlószeg
10. Közönséges léczszeg
11. Kettős léczszeg
12. Zsindelyszeg
13. Sinszeg . .
14. Különféle csavarszeg
15. Vashuzal 2—31. számú
16. H o r g a n y o z o t t vashuzal 2—31.
17. Aczélhuzal 4—25. számú
18. Horganyozott aczélhuzal 2—3
19. Maralapát
20. Kapa . . •
21. Lemezteknö .
22. Ökörbőr . .
23. Hajtószíj . .
24. Finom és közönséges kendet
25. Szürpusztó .........................
2G. P ó r i s ....................................
27. B o r k ő ....................................
28. S a lé tro m ...................................

10000 kg
3000 ,
15000 „
1000 ,
30000 ,
500000 drb
60000 ,
50000 ,
40000 ,
50000 „
50000 „
800000 ,
4000 kg
150000 drb
6000 kg
2500 „
17000 „
/..

1000

/
/
/
/
^

ugyanott minta albumunk is megtekinthető.
Kályha javítások és átrakások szintén élvállaltainak.

\ hajfodoritást ésfésülést >
abonném entben

n

^
/
y
j

úgyszintén bárminemű h ajm u n k át csekély
díjazás mellett.
Mint fodrásznő a haj diszitését, a haj
ápolását és a hajmunkát, Ja n ik hírneves
udvari fodrásznál Becsben tanultam, s a
fodrászat terén szerzett tapasztalataimmal
több fürdőhelyen és nagyobb városban sikerült a hölgyközönség elismerését és megelégedését kivívnom.
Ezek után bátor vagyok magamat a t.
ez. hölgyközönségnek azon reményben aján
lani, hogy becses pártfogásával, vagy meg
rendelésével szerencséltetni móllóztatik, mit
iparkodni fogok ki is érdemelni.
Becses párlfogását még egyszer kérve
maradtam
kitűnő tisztelettel

x
/
)
/
/
/
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1
)>

fodrásznő.

„

500 kg
300 „
1000 ,
120 mlr
500 kg
300 „
100 „

Megjegyeztetik, hogy a 15. sz. alatt előforduló vashuzalnak csak a legjobb minőségű stí
riai, vagy angol anyagból gyártottnak kell lenni
és G0—65 kgm/m* bordképességgel bírjon.
A 16. és 18. szám alatt előforduló horga
nyozott vas és aczélhuzalnak 120—130 kgm/m’-nyi
hordképességgcl, a 17. sz. alatt előforduló aczél
huzalnak pedig legjobb minőségű szabadalmazott
tégely öntött aczélból gyártotlnak és szintén
120—130 kgm/ma bordképességgel kirónak kell
lenni.

M u n k á in k ta r tó s v o ltá é rt és g y á rtm á n y a in k
s o lid s á g á é rt jó t á llá s t v á lla lu n k .

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

A gróf Erflőíly-Migazzy-félo
cserépkályha gyár

)

P0LLÁK JANKA,

„

500 drb
700 ,

1200

1899. szeptember 28.

HIRADÓ

fjiik c /im : Ksigmon<ly>iitc/.a <>7. s/.áin.
(Fo<Ior-SVl«‘ lift/.).
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Szénszál! ifási hirdetmény.
A szélaknai ni. kir. bányahivatal alá tartozó
üzemágak számára szükséges az 1900. év folyamán
5000-0000 tonna kőszén, illetölog 8000—10000
tonna barna szén, mely versenytárgyalás utján
szereztetik be.
A szállítani vállalkozók felhivalnak, hogy
50 kros bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat „Szénszállítási ajánlat“ felirattal ;folyó évi novem ber
hó 1-éig; a szélaknai kir. bányahivatalnál be
nyújtsák.
A megajánlott árak az ajánlatban számjegyek
kel és betűkkel világosan kiirandók még pedig
helyt bánya- vagy helyt a selmcczbányai vasúti
állomáson, úgyszintén külön-külön az akna és a
diúnagyságu szénre, továbbá az ajánlatban hala-

Aranyos-M aró thon.

V 3PPPR R PF ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
Oi & M

A A A á

Van szerencsénk b. tudomására
adni, hogy

MÓTÖRHAJTÁSt

I

^ :!7/TII. számú liázba helyeztük át.
^
Intézetünkben, mely kitűnő s

1 nagy gépekkel

I

I

*
es tetemes mennyiségű mi <> e r n |
8»*■t s's:» ti y :i í» ;i I van ellátva, £
úgymint, eddig is minden a szakba ^
tartozó munkát végzünk a legolcsóbb ^
árak mellett, lehetőleg kifogástalan |
kiállításban.
»
Számos és kiváló munkaerő, vn- |
lamint kiterjedt
Jp
,

papirraktárak
által azon helyzetben vagyunk, hogy
igen nagy megrendeléseket is nagyon
rövid idő alatt képesek vagyunk elintézni.
Kérve eddigi szives jóakaratát
irányunkban továbbra is fentartani,
vagyunk
kitűnő tisztelettel

Joerges A. özv. és fia,
ö'üS!

Nyomatott a laplulajdonos Jocrges Ágost üzv. és fia könyvnyomdájában Selineczbányán,
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