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SZUNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

Egy évre 8  kor. Félévre 4  kor. Negyedévre 2  kor. 
Egyes szám á ra  20 f il lé r.

Fe le lős szerkesztő :
K  Ú T I  I S T V Á N .  

Kiadó és laptu la jdonos : 
J O E R G E S  Á G O S T .

HIRDETÉSI DIJAK:
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 

Nyilttér dija soronként 20 fii. Bólyogdij minden hirdetésért G0 fii.

M e g j e l e n  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

Ünnepeljünk!
Ünnepeljünk szívvel, lélekkel október 

nyolczadikán; ünnepeljünk melegen és ki
vétel nélkül mindannyian, a minthogy mind
annyiunknak régi vágya, régi hő óhaja 
telik he e napon. Mert nem hamar hamvadó 
szalmaláng, de sok időn át állandóan ébren 
tartott hazafhii igaz lelkesedés teremte meg 
nekünk e napot, a melyen boldogok leszünk, 
s a melyre büszkék lehetünk.

Az a lepel, mely vasárnap le fog hul
lani a magyar szivii művész legszebb szobor 
alkotásáról, egy város, egy hazafias város 
lelkes polgárságának hanninezéves vágyát 
testesíti meg. A napot tehát, amelyet annyian 
annyira vártunk, ünnepeljük meg, mert 
bizonyára nem lesz soha többé olyan szép 
napja a ma nemzedékének és nem lesz 
olyan pillanata, mint az, melyben először 
fog szemébe tűnni az az alak, melynek 
neve ütvén éve már a dicsőség, a haza- 
szeretet fogalma a magyar előtt.

És mikor elő fog tűnni az a fényes 
nevű érez alak, melyet honvéd néven ismer 
a magyar história, lehetetlen az, hogy meg 
ne dobbanjon minden szív és ki ne gyullad
jon minden arcz, amint hogy lehetetlen az

is, hogy csak egy is akadjon Selmeczbánya 
közönsége között, aki nem tekinti ünnep
nek azt a vasárnapot, amilyen többé aligha 
lesz Selmeczbánya történetében.

Ünnepünk nem szűk családi ünnep lesz, j 

nem csak mi veszünk részt a hazafias öröm
ben ; — eljönnek arra az ország minden 
részéből, a hol ismerik a nagyidők dicső 
harozosának nevét, a h o u v é d nevet.

S melyik zugában e hazának ne ismer
nék e nevet, melyik része van e drága 
földnek, a melyet ne szentelt volna meg a 
honvéd piros vére'.

Ünnepünk nem csak a mienk' lesz, 
eljönek arra messze vidékek jó honfiai, 
lelkesedni velünk, kegyeletet leróni velünk, 
akik szépen teljesítettük kötelességünket 
az ősök, a hősök emlékének tiszteletében.

És mert nem csak szükkürü lesz ün
nepünk, kérjük a nagy közönséget, hogy j 
annak mentői díszesebbé, mentői nagyobbá, 
impozánsabbá tétele iránt mindenki köves
sen el mindent. A mit érezlink, fejezzük ki 
külsőleg is s ez a külső kifejezés- feleljen 
meg a hazafias, az áldozatkész igaz belső 
érzelemnek.

Az ünnep sorrendje,
A város nagy ünnepének rendező bizott

sága mindent elkövet, hogy ünnepünk sikere méltó 
legyen az ős bányaváros régi hírnevéhez és az 
ügyhöz, melyet ünnepelünk. Az ünnepélyek sor
rendjét végleg megállapította már s az a kővet
kező :

S z o m b a t o n  a délutáni és esti vonattal 
érkező vendégek fogadása Garainberzcnczén. 
Ugyanaznap a délután érkező vendégek kalauzo
lása a városban és vidékén. Este találkozó estély 
a városi vigadóban.

V a s á r n a p ,  október 8-án reggel hat órakor 
a leányvárról eldördülő 12 mozsárlövés jelzi az 
ünnepi nap kezdetét.

Délelőtti fél tizenegy órakor van a gyüleke
zés a városház és a Szentháromság téren.

Tizenegy órakor vonul le a menet a szél- 
aknai bányászzenekar és Balogh Laozi zenekarának 
muzsikája mellett az E r z s é b e t  térre, hol elő
ször a Szózatot énekeljük el és azután a selmeczi 
polgári dalkör hazafias dalt énekel, minek be
fejezése után K i r á l y  E r n ő  mondja el ünnepi 
beszédét, mely alatt a szobor leple lehull és utána 
S z i t n y a i J ó z s e f  kir. tanácsos, polgármester 
mond beszédet, átvevén a szobrot a város gon
dozásába. — Ez után V ö r ö s  F e r c n c z  sza
valja cl A b a i O t t ó n a k  alkalmi ódáját és 
lelétetnek a koszorúk rövid jeligés mondások 
mellett. Ezt követi a selmeczi polgári dalkör 
éneke és a „ITymnusw eléneklése. — A leleplezési

„A SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TÁRCSÁJA.
A gyakorlati élet lexikona,

Vájjon tudomány-e, vagy csak ügyesség a 
gyakorlati élet P Talán még azok sem mernek 
erre a kérdésre megfelelni, a kik máskülönben a 
fogalmaknak szigorú őrizői. A kik kézzcl-lábbal 
kapálóznak, a mikor valahonnan tágítani akarják 
a tudomány körét. A gyakorlati életet az uj világ 
kiforgatta a maga régi formájából. Már nem az 
a régi járlaló-lér, a melyet a hagyomány pórá
zára kötve jártunk körül. Süni rengeteggé lett, 
a melyen magunknak Leli utal keresnünk. Nem 
is keresnünk, hanem egyenesen hasitanunk. Az 
uj élet maga száz bajával, ezer gondjával, sok 
sürü nehézségével, kíméletlen versengésével, ten
ger körülményével olyan a régi, egyszerű gyakor
lati élet mellett, mint a masina a régi, szimpla 
szerszám mellett. A primitív hagyomány olyan 
vezető ma az újfajta életkörülmények bonyodal
mában, a milyen az a múlt századból főllámadt 
természettudós volna, a kinek a Dárwin s a Me- 
yer Róbert természettudományában kalauzolnia 
kellene bennünket. A mikor a polgárnak és az ál
lamnak, az embernek és a társadalomnak egy
máshoz való viszonya mind megannyi finom 
részletté lett, a mikor a világnak az az irányzata,

hogy mindenképpen decentralizálodjék. a mikor 
a régi, kijárt, széles utón való kényelmes cammo- 
gás helyébe az útvesztőben való sietség kerül: 
bizony rászolgált a gyakorlati élet a tudomány 
elnevezésre.

Ennek a tudománynak a könyve az a sűrí
tett lexikon, a melynek Kincses Kalendárium a 
neve. „A gyakorlati élet általános útmutatója“ 
Most jelent meg negyedszer, jó előre köszönlvc 
az 1900. évet. A nagy esztendőt, a molylycl letű
nik századunk. A fölvilágosodás híres százada, 
a mely a világosságnak hol elsőiéi ülésével, hol 
kiragyogásával azt igazolta, hogy a világosság 
mindig csak akkora, a milyent az ember mogbir. j 
Ha valaki megírta volna az 1800. év gyakorlati 
életének útmutatóját s most összeliasonlithatnók 
a két könyvet, hogy megmérhelnök rajta az em
ber haladását! Milyen mások leltek a hétköznapjai 
és a gondjai! És milyen más lelt az érdeklődése. 
Milyen kár, hogy nem vethetjük egybe az emberi
ségnek azt a két dokumentumát! A mi különben 
bibliograpfiai szempontból is érdekes volna. Meg
láthatnék a könyv hatalmas fejlődését. Az egyik 
— ha megírták volna — sorvadásos almanach, 
arany szegélyű papiroson szomorú finomságra 
epekedö, szögletes betűvel nyomlatolt könyv volna, 
a másik duzzadó egészséggel ötszáz lapon három- 
négy jókora kötetnek a tartalmát közli. Ötszáz

lapon ennyi betű nem is tudom, hogy fér e l! És 
azonkívül annyi magyarázó képzés jegyzékes rub
rika. Az egyik annak a holdkorosságnak volna a 
betege, a mely a világot rázó viharok közepette 
is csak a holdas égboltot bújta, a másik a XIX. 
század végének Kincses Kalendáriuma, minden 
sorával a gyakorlati életet szolgálja.

ITa Littrow, a Kalendáriografia tudós Írója 
bepillantana a Kincses Kalendáriumba, úgy 
erezné magát, mint a kinek a hazáját idegen 
uralkodó foglalta el. A kalendárium ugyanis az
előtt a csillagászoké volt. A nagy univerzum 
uralkodott benne, a földből pedig csakis az, a 
mi a magasságban volf, a felhők, a szelek és a viha
rok. A Kineses Kalendárium az esztendőt, az em
beri cselekvés keretét, visszahódította az em
ber számára. Elvégre is nem a csillagászat szem
pontjából nevezetes nekünk az év, hanem azért, 
mert az életünknek stácziója. Az a tizenkét iv, 
a mely a Kincses Kalendáriumnak szorosan vett 
naptári része, az esztendőt az ember gyakorlati 
életének szempontjából nézi. A naptárt szoros 
összefüggésbe hozza a mindennapi élettel. Meg
látja a hétköznapokat is és intézi a teendőket. 
A Tennivalók fejezetben, a mely a gazdaság, a 
ház, az udvar, a konyha tanácsadója, az Emlékez
tetőben, a mely a kereskedelem figyelmeztetője és 
a minden napnak szánt rubrikás lapokon, a melyek



t S E L M E C Z B Á N Y A I  H Í R A D Ó 1899. október 5.

Kiléteket és egyleteket legfeljebb öt tagjuk kép
viselheti hivatalosan. Fölkéri tehát az elnöksége
ket, hogy hivatalos képviselőiket szombat délig j 
jelentsék be s úgy szintén azt is, hogy ki teszi 
le koszorujokat.

A bányászok az ünnepen,
Eddig a hazafias Geramb bányatársulat je

lentette be, hogy az ünnepélyen munkásaival tes
tületileg fog megjelenni. Reméljük azonban, hogy 
ott lesznek az ünnepen a kir. bányász munkások 
is mert hiszen nem tudunk okot találni, mely 
indokolhatná elmaradásukat.

Mi lesz a koszorúkkal?
A rendező-bizottság értesítése szerint eddig 

mintegy harmincz koszorú letételét jelentették 
be. A díszes és maradandó koszorúk megtartá
sáról gondoskodni akar a város hazafias polgár- 
mestere, ki egyúttal a honvédszobor-bizottság 
elnöke is, s megakarná tartani a hazafi'! lelkese
dés eme legszebb emlékeit az utókornak is. E 
czélból fölkérte a helyi kegyesrendick házának 
főnökét, hogy a rendnek itteni nagyépületében 
egy alkalmas helyiséget engedjen át erre a haza
fias czélra. Nem is lenne alkalmasabb hely erre, 
mint az a ház, a melyből ötvenévvel ezelőtt a 
lánglelkü piarista, a szabadságharcz Kapisztránja, 
Erdősi Imre a branyiszkói hős állott a kereszttel 
a szabadságharcz hősei közé és a hazafias érzü
letéről ismeretes rend bizonyára őrömmel ad egy 
megfelelő helyiséget a honvédszobor koszorúi 
részére.

A bankett.
Az ünnepélyt rendező-bizottság az utón 

is fölhívja a nagy közönséget, hogy azok, akik 
vasárnap az ünnepi ebéden részt akarnak venni 
s eddig még nem tudatták o szándékukat a ren
dező-bizottsággal, írják fel neveiket a rendező
bizottság központi irodájában, a tűzoltó őrtanyán, i 
Értesíti egyúttal a bizottság a közönséget, hogy 
a banketten nők is részt vehetnek és vesznek. 
A diszebéden egy teríték ára 2 frt. Az ebéd a 
városi vigadóban lesz és 1 egy órakor kezdődik.

Emlék Lapok.
Ez lesz a czime annak tartalmas és 

iliszes illusztrácziókkal megjelenő műnek, 
melyet a szoborbizottság- a lionvédszobor

leleplezési ünnepélyének emlékére ki fog 
adni. A mit nem fog megjelenni a leleplezés 
napjára, és pedig azért, hogy az ünnepély 
hü leírását is tartalmazhassa, hogy igy va
lóban becses emlékéül szolgálhasson a város 
nagy ünnepének és hogy magában foglal
hassa azoknak neveit is, akik a hazafias 
czélra a gyűjtést elvállalva, közreműködtek 
Magyarország harmadik honvédszobrának 
megteremtésében.

A mű, minthogy kiadása ellialasztatott, 
jóval nagyobb terjedelemben fog megjelenni, 
több képpel mintaliogy tervezve volt és 
több neves Írónak és államférfiunak czikkc- 
vel és dolgozatával. Minthogy azonban a 
műnek ilyetén megnagyobbitása jóval emeli 
a kiadás költségeit is, s minthogy fölös pél
dányokat költség kímélés czéljából nem akar 
nyomatni a bizottság, gyiijtőiveket bocsát ki s 
kéri azokat, akik megakarják rendelni amüvet, 
hogy szándékukat vagy személyesen vagy 
egy levelező lapon tudassák az E m l é k  
L a p o k  szerkesztőjével Kuti Istvánnál. 
Az Emlék Lapoknak árát a lehető legkisebb 
összegben — egy koronában — állapította 
meg a bizottság épen azért, hogy mentői 
többen megvegyék, s igy általánossá váljék 
a város nevezetes nagy ünnepének emléke 
az Emlék Lapok által.

Felhívás olvasóinkhoz
a ,,Petőfi-Ház“  létesítése érdekében.
A nemzeti kegyelet, mely Petőfi Sándor 

dicsteljes halála 50-ik évfordulóján az országos 
ünneplésekben oly fényesen nyilatkozott inog, most 
törekszik megmutatni mély és szilárd jellemét az 
által, hogy legnagyobb magyar költőnk nevének, 
ereklyéinek, müvei dicsőségének, eszméi világgá 
terjesztésének egy díszes csarnokot kíván emelni, 
díszéül a főváros- és az egész országnak: a „Petőfi- 
Ház“- at.

Tudvalévő már igen tisztelt olvasóink előtt 
is, hogy a kormányzat, ép úgy mint a főváros, 
egyként sietett magáévá tenni a „Petőfi-Ház* 
eszméjét, mert a nemzeti élet o kiváló zászlóvivői 
azonnal átlátták, hogy ennek megvalósítása nőm

ünnepély végét ismét 12 mozsárlövés jelzi.
Egy órakor délben veszi kezdetét a ban

kett a városi vigadóban. E napnak délutánjára 
ismét kirándulások vannak tervezve kedvező idő
járás esetné.

Vasárnap esle a szobor és az .Erzsébet* 
tér ki lesz világítva és ott a szélaknai bányász
zenekar esteli 7-től 9 óráig játszani fog.

Kik lesznek vendégeink?
A rendező bizottság lelkes meghívására, 

melyet az ország összes városainak, törvényható
ságainak, az összes képviselőknek, és az összes 
hazafias egyesületeknek és társulatoknak megkül
dött, sok meleghangú köszönő irat érkezett. Ed
dig a városok és testületek közül 24 ígérte meg 
a részvételt. Kolozsvár városát Feilitsch Arthúr 
báró orsz. képviselő fogja képviselni s onnan még 
hárman jönek, s közöttök Kuszkó István a ko
lozsvári ereklye-muzeum igazgatója. Kőrmőcz- 
bányát a város főjegyzője; Esztergom vármegyét 
három tagú, Szabolcs vármegyét négy tagú, Zólyom 
városát tizenöt tagú küldöttségképviseli, Esztergom, 
Pozsony, Losoncz városát polgármestereik kép
viselik, Zólyom vármegye, Pozsony vármegye fő
jegyzőik által képviseltetik maguk. A 48/49 hon
védegylet Budapestről szintén bejelentette rész
vételét. Léva várost polgármestere Bódog Lajos 
és Bács-Bodrogh vármegyét Latinovits Pál és 
Latinovics Géza orsz. gyűl. képviselők fogják az 
ünnepen képviselni.

Az ünnepen a fővárosi sajtó is képviselteti 
magát, eddig a B u d a p e s t i  H í r l a p ,  a 
M a g y a r  o r s z á g ,  a B u d a p e s t  é s a P e s t e r  
J a u r n a 1 Ígérték meg, hogy képviselőiket elküldik.

A rendfentartás.
Hogy az ünnep minden zavar nélkül folyjon 

le a rendezőbizottság elhatározta, hogy a Dcák- 
Ferencz-utczán, a kocsi közlekedést már délelőtt 
10 ómkor megszünteti és az Erzsébet-teret el
zárja. A téren feliratos táblák fogják jelezni a 
testületek, küldöttségek, társulatok helyét, s a 
térre először ezek fognak beengedtelni. A ren
dező-bizottság fölkéri az összes társulatokat, hogy 
lehetőleg zászlóik alatt vonuljanak ki és szombat 
délig jelentsék be részvételüket a rendőrkapitányi 
hivatalnál, mely az ünnepen a rendfenntartását 
fogja eszközölni. Tekintettel az Erzsébet-tér szűk 
voltára kimondta a bizottság, hogy a helyi tes-

a cselekvésnek ellenőrzői és a háztartásnak a 
számadókönyvei. Minden hónapnak egy-egy ivet 
.szentel ; mintha minden hónapról külön kalendá
riummal szolgálna. A vasárnapi evangéliumok. I 
az időjárás, a csillagászati események, minden ; 
nap legnevezetesebb históriai emléke, a sorsjegyek ! 
húzása, azonkívül bőséges, érdekes és tanulságos 
olvasmány: ez azoknak a külön hónapi kalendá
riumoknak a tartalma. A szigeteké az óceánban. 
Nagy apparátus kellett hozzá, hogy a hétköznap, 
az emberi cselekvés műhelye, megszerezhesse 
méltó és kellő helyét a naptárban, a mely eddig 
a vasárnapot, a szalont uralta. A Kincses Kalen
dárium szinte demokratizálja a naptárt.

Valamelyes konzervatinizmust mégis tanúsít, 
a mikor a Család-nak szánt lapokkal kezdi a 
kötelet. Apáinknak is a kalendárium volt a házi 
anyakönyvük, nekünk is családi matrikulánkul 
szolgálhat az az egész füzetre terjedő rubrikás 
iejezet, a melybe minden képzelhető családi körül
ményünket följegyezhetjük. A régi naiv följegyzé
sek helyébe a családi életnek rendes könyvvitele 
lép, az intimitást fölváltja vagy talán csak meg
toldja a pontosság. Talán a konzervativizmus 
ösztökélte a kalendárium második fejezetét is, a 
mely az esztendőt a maga naptári viszonylataiban 
mutatja he. Mini az örökség részét az Örök Xaj>- 
fúr-bán, mint életünk részét a gcniálisan szel kész

lett határnap-emlékeztetőben, mint a história feje
zetét az 1000. év kronológiájában, mint a 
mindennapi élet keretét a vallási és a törvény
kezési nevezetes momentumok fölsorolásával.

Hogy azután befejezte az esztendőnek 
tárgyalását, belefog az esztendő tartalmának, a 
gyakorlati élet szükségleteinek szemlélésébe. 
Előbb azonban ünnepi búcsút mond a letűnő 
századnak, a melynek maga is egyik emlékévé 
lesz. Lefesti A tizenkilenczedik század czimü 48 
hasábnyi fejezetében a század kulturmozgalmait. 
Nem a dióhéj-stilus léhaságával, hanem a 
szazad nagy munkáján érzett büszkeséggel. Az 
a fejezet műtörténelem, a tudományok históriája, 
a teknológai fejlődésnek s a teknika vívmányai
nak képe, az ipar és kereskedelem haladásának 
krónikája: egy egész könyvtár rövid kivonatban. 
Nem adatok tolongása, hanem megismerés. Szinte 
láttám az emberiség nagy energiájának matema
tikai képletét, a mikor a fejezet olvasása közben 
a század dicsőséges munkája megelevenedett előt
tem. Mért hogy nevetünk azon az adomabeli em
beren, a ki arra volt büszke és semmi egyébre, 
hogy ö — kortárs?

Csak olyan büszkeség az, akár a sovi
nizmusunké. Jogos büszkeség. Lám a magyar 
büszkeség jogosságának olt vannak mindjárt a 
dokumentumai a kalendáriumnak abban a két

fejezetében, a melyek Magyarország történetét 
mondják cl. Az egyik dátumokban, a másik a 
régi királyok képeit magyarázva. És a kulturcm- 
ber büszkesége is egész adatra, a világ híres festő
inek históriai táblázatában utalhat. A Kincses Kalen
dárium ezzel a tabellával is a gyakorlati életet 
szolgálja. Mert az eszlétikiai nevelésnek újból föl- 
virradt idejében a művészet a gyakorlati életnek 
lett a részévé.

Vájjon igazán a kulturmunkához tartozik-c 
a haditengerészetnek az a hatalmas fejlesztése, a 
melyről a Kincses Kalendárium egy másik fejeze
tében számol be ? Tavaly a világ szárazföldi hadi- 
erejét mulatta be, most a tengeri hadsereget. 
Azt a modernné lelt ármádiát, a melynek a 
gyarmatpolitika furfangja, kapzsisága, ármányko
dása megint nevezetességet juttatott. Azok a 
táblázatok a verzenyző tengeri hatalmaknak a/ 
adatok alapján valóságos sulymórői. Szinte kiszá
míthatjuk a llolta-háboru esélyeit. És nagyol 
sóhajthatunk, ha végig tekintünk rajtuk. Akár 
csak az a jókedvű filozófus, a ki nem adta száz 
forintért, hogy egy garasa sincs. Hálá Istennek, 
hogy nincs mit megvédenünk az Óceánokon.

A honvédség fegyveréről szóló fejezet után, 
a mely részletes rajzaival á mai bordevós korszak
ban föltünést kellhet, a Kincses Kalcndárium-nak 
az a híressé lett fejezete következik, a melyet



puszta kegyeleti tény, hanem a mily fennkült, 
szintoly gyakorlati becsli kultúrpolitikai követel
mény is, a nemzeti közművelődés erőteljes fej
lesztésére.

Pantheont emelni egy világhódító magyar 
költői alak és irodalmi eszméi propagálására: ez 
a leggyőzelmesebb hóditó politika, mely csakis j 
elismerést és barátokat szerez nekünk az egész mü
veit Nyugaton, de gáncsot vagy ellenségeskedést | 
nőm szülhet sehol.

Éhez a kultúrpolitikához — a magyar kor
mány és Budapest székesfőváros után — hozzá 
csatlakozni a magyar nemzeti társadalomnak is el
engedhetetlen erkölcsi kötelessége.

Hisz Petőfi az ö fényes költői szellemének 
örökbecsű kincseivel a magyar nemzet összeségét 
ajándékozta meg, illő hogy e nemzeti közkincsek 
és az ő kegyeletos emlékezete, a magyar nemzet 
együttes áldozatkészségéből létesülő BPetőfi-1hlz“- 
bán leljenek örök otthont!

Egy magyar szivü, bár még német ajkú köz
ség hazafias vezérembere, s „Petőfi-Ház" alapjá
hoz pénzadományával ekként já ru l: „A Petőfi - 
Ház létesítésével a magyar nemzet önmagát becsüli i 
meg / “

Bár jól tudjuk mi, hogy a magyar társada
lom hazafias áldozatkészsége sok oldalról van 
igénybe véve, de számíthatunk ezúttal is tisztelt 
olvasóinknak nemes ügyek iránt mindig megnyi
latkozó áldozatkészségére. Nem kívánjuk mi, hogy 
ki-ki erején fölül áldozzon, de kérjük, hogy min
denki erejéhez mérten hozza meg ez alkalommal, 
ha mindjárt fillérekben is, igaz hazafiui áldozatát, 
hogy majd a „Petőfi-Ház* alapkőletételénél el
mondhassuk : „Építette az egész magyar nemzet /“

Mai nappal tehát rendszeresen bevezetjük 
a gyűjtéseket a „Petőfi-Ház* javára olykép, hogy 
a befolyt hazafias pénzadományokat lapunkban 
nyilvánosan és névreszólóan nyugtázzuk és azokat 
minden hó végével a kezeléssel végleg megbízott 
„Pesti hazai első takarékpénztár*-hoz szolgáltat
juk be.

Ismételjük Jókai Mór és Bartók Lajosnak 
ez ügyben nem régen a magyar nemzethez inté
zett lelkes szózata e jellemző szavait: „Nem egy- 
egy nagy erszény ezrei, hanem ezrek fillérei segítsék 
felépíteni a „Petőfi-Házat!*

Hazafias tisztelettel
A szerkesztőség’.

államok lexikonának nevezhetnék. Mert a földrészek 
geográfiáján kívül az államoknak minden tekin
tetben való leírása van benne. Az alkotmányuké, 
államformájuké, lakosságuké, hadseregüké, gazda
sági és kulturális intézményeiké és statisztikájuké. 
Az államfőnök és családjuk képes almanakja 
ennek az amúgy is érdekes fejezetnek valami 
különös intimitást ad. Mert az emberi sors járá
sát és az emberi élet idelent szokásos, közönséges 
részleteit látjuk fönt a trónokon. Közelebb vagyunk 
egymáshoz minden korlát ellenére, ha igy anya
könyvezve látjuk a legitimitás emberi részleteit.

Visszavisz a hősökről való romantikus föl
fogásba a Magyar fejedelmek és Magyarország kirá
lyi cirnü képsorozat. Régi érmek, metszetek, múze
umok, levéltárak őrizték meg számunkra. Csakis 
stilizált, idealizált királyképeket ismerünk, most a 
primitív művészet őszintesége mutatja be nekünk 
régi koronásainkat. Tudja Isién, a históriai múltra 
emlékeztet az a kötetnyi fejezet is, a mely az 
Idegen szavak gyűjteményét tartalmazza. Hiszen 
azt az óriás szóhalmazt magyarázza, a mely régi 
időkben a görög, latin, olasz, németbe folyás 
alatt került a magyar nyelvünkbe. Sajnos, ma is, 
a mikor az uj fogalmak csak úgy özönlenek ránk 
és a publicistika és a politika pedig ontja a sok 
idegen műszót, egyre gyarapszik. Oktatás, magya
rázat, tanács, ezek vonulnak végig az egész Kalen
dáriumon. A pályaválasztásról szóló czikk éppen 
a legnehezebb útvesztőben ad kimutatást. Ki hová

1899. október 5.

T A N Ü G Y.
— A tanítók  nyugdíjügye. Két év

múlva a tanítói nyugdíjalapra vonatkozó törvényt 
revideálni fogják; ezt maga a törvény rendeli. A ( 
tanítók körében már megindult a mozgalom, hogy 
a törvény majdan az ő kívánságaikat lehetőleg 
kielégítse. Tagadhatatlan, hogy már a mostani 
nyugdíjtörvény is nagy haladást mutat az előb
bihez képest; csak az volt a baj, hogy a törvény 
végrehajtói nagyon is ridegen ragaszkodtak a 
törvény betűihez és mindenütt a tanítók hátrányára 
magyarázták azt. Így első sorban a jövedelmet 
nagyon önkényesen állapították meg, hogy ez 
által is sokan rövidséget szenvedtek; ahol a 
tanítónak lakbért nem adtak, ahelyett hogy az 
iskolafentartókal erre kötelezték volna, a törzs
fizetésből kihasítottak egy részt és ennyivel 
kevesebb nyugdíjra tarthat majd igényi az illető; 
a kizárólag hitoktatással foglalkozó tanítókat pedig 
egyáltalában nem akarták a nyugdíjintézet köte
lékébe felvenni. Ezek természetesen csak a sé
relmek egy részét képezik, melyet annak idején 
egy kis jóakarattal orvosolni lehetett volna. Ezek 
orvoslását fogják a tanítók első sorban kérni. 
De azonkívül vannak oly kívánságok, melyeket 
már a mostani törvény megalkotásánál is hangoz
tattak, de melyeket akkor nem teljesíthettek, mit 
azzal indokoltak, hogy a nyugdíjalap azt nem 
bírná el. Azóta a nyugdíjalap tetemesen megsza
porodott már a tizenkét milliót is túlhaladta. 
A tanítóság jogosan hangoztatja, hogy a nyugdíj
alapnak elvégre nem czélja, hogy a jövő nemze
dék boldogitására nagy tőkét gyűjtsön, hanem 
hogy első sorban azok jogos igényeit elégítse ki, 
kik filléreikkel, melyeket sokszor keservesen 
önmagoktól vonnak meg, az alapot növelik. És 
ezért első sorban a szolgálati idő leszállítást 
fogják kérni. A tanítói pálya oly testet-lclkct ölő 
feladatot ró a tanítókra, hogy azok jó része idő 
elölt kidül a munkából; méltányos lenne tehát a 
most megállapított negyven évet harminezra, vagy 
legalább harminezötre leszállítani. Azonkívül az 
özvegyek számára kívánnak méltányosabb nyug
dijat megállapítani, továbbá az árvák nevelési 
pótlékát emelni. A tanítóság kívánságai méltányo
sak és bizonyára — most, hogy oly férfiú áll a 
közoktatásügyi minisztérium élén, ki a tanítóság 
iránt meleg rokonszenvvel viseltetik, mely rokon- 
szenve tettekben is nyilvánult már, — teljesíteni 
is fogják azokat.

___S EJL M E C. 7. B A N Y A I  H Í R A D Ó

adhatja ilyen-olyan iskolát végzett gyermekét. A 
gyermek gondozását, a csecsemőét, ismerteti egy 
másik fejezet. Másutt vaskos könyvek tanítják a 
fiatal anyát 'a  csecsemő ápolására. Ilyen egész 
könyvnek a tanulsága szólal meg abban a feje
zetben.

Természetes, hogy az általános sport korsza
kában a gyakorlati útmutatója külön kötetre való 
közleményben emlékezik meg a magyar atlétika 
rekordtáblájáról, a kardvívás elméletéről, a melynek 
a kisérő pompás képek megadják a gyakorlati 
oktatás értékét is, hogy részletesen számol'be a 
párbajszabályokról, hogy rajzzal és magyarázó
szöveggel tanítja a .krokeljátékot és a praktikus 
életre való tekintettel ismerteti a kutyalonyésztésl 
és kutyatartást.

A Kincses Kalendárium tartalmának tized- 
részét sem említettem meg. Van benne vagy száz 
oktató, ismertető, útmutató, kisebb-nagyobb czik- 
kcly. Olyan mozaik darabok, a melyek közül 
talán egynek sem volna szabad hiányoznia, mert 
különben töredékké lenne a naptár. Pedig a tava
lyiból hiányoztak s a jövő esztendei megint néhány 
száz uj közleménynyel fog szolgálni. A gyakorlati 
élet lexikona soha som lehet teljes, annál csudála
tosaid, hogy ez a most megjelent kötele éppen 
a teljesség hatásával hal. Talán azért, mert min
den egyes közleménye azt a gundolatott kelti az 
olvasóban, hogy még éppen csak arra a ezikkre 
volt kiváncsi. V.harosi

3

A mi közlekedésünk.
(Fo ly tatás.)

Főlemlitendönek tartom és pedig annak bi
zonyságául, hogy a mellék közlekedés javításánál 
a hatóság milyen tervszerüllenül jár el azt, hogy 
ugyanazon időben, a midőn a leányvári ut véd- 
fala készült, a Röszli-i útból kiágazólag a kopogó 
mögé húzódó sikátorban szinte készítettek véd- 
falat, mely a gyalogjárás szempontjából azonban 
szükséges nem volt, a szekérrel való közlekedés 
erre felé pedig alig lehetséges, miután a szekér 
meg nem fordulhat s a főútnak fönt jelzett javí
tása folytán szekér ide alig is jöhet, holott 
ezen költséggel a leányvári útnak védfalát és ut- 
árkát elkészíteni s ekkor azt mondani lehetett 
volna, hogy ezen ut legalább a Pacher-tárói ga- 
rádicsig használhutóan elkészült.

b) A második ut, mely a vöröskutat a város 
belsejével összeköthetné: a magas ut.

Igazán csodálni lehet, hogy ezen ut, melyen 
a város tetemes részét fenyő-, épület- és tűzifával 
el lehetne látni, annyira el van hanyagolva, hogy 
darabonkint még gyalogjárásnak is keserves. Pedig 
ahhoz, hogy ezen utat a Zsigmondy-utczáig hozzuk 
és használhatóvá tegyük, nem is valami rend
kívüli áldozat szükséges.

A legnagyobb költséget igényelné az otter- 
grundi ároknak folyj utólagos beboltozása a Zsig- 
mondy-uteza végétől egész addig a pontig, a 
melyről a magas ut felé vezető mellékút kiindul. 
Az igaz, hogy ezen mellékút egy kissé meredek, 
de tekintve azt, hogy teher csak befelé jönne s 
tekintve, hogy a boltozat legalább 1 % méterrel 
emelné ezen mellékút kezdőpontját s igy annyival 
kisebbednék ezen ut hágása, (magától értetődvén 
hogy az ut a boltozat felszínéig föltőltetnék) az* 
ut használhatósága nem szenvedne. Én ez ut 
használhatóvá léteiét a városra nézve kiváló ér
dekűnek tartom, különösen ha annak a lövölde 
felé kiinduló ága is jó karba helyeztetnék. A város 
s annak polgárai ezen utón sokkal olcsóbban 
kaphatnák az épületfát, a tűzifát. A lakosság köz
vetlenül az erdőből legalább 25 krral olcsóbban 
kaphatná méterjét mint jelenleg, eltekintve attól, 
hogy olyik is vehetne, a kihez a raktárból vinni 
nem lehet; ezen az utón a gyalogosok is a leg
kényelmesebben juthatnának a vörőskulra, de a 
mi tő, ez utón az oltószerekkel igen számos ház
hoz lehetvén jutni, tűzveszély esetén ez kiváló 
fontosságú volna, különösen abban az esetben, 
ha az ut mentén a vöröskuti ló kifolyásával össze
kötött rigói vezetne, mely, tekintve az ut nagy 
lejtjét, nem is kellene, hogy a rendes mértékét 
meghaladja. Ezen rigóit a Zsigmondy-utczaival 
lehetvén összekötni, a tűz elleni védekezés rend
kívül megkőnyittetnék. E mellett főlemlitendönek 
tartom, hogy ilyen módon a vöröskuti tó vizét 
tűzveszély esetén az uj-uton át a Rózsa-utczákig 
s ezeken végig lehetne vezetni s igy a védelem 
sikerét, még a hol vízvezeték is van, többszörösen 
fokozni.

Hogy a tó vize mentői hamarább rendclte- 
; lése helyére jöjjön, a vöröskuti erdőőri lakás 

telefonnal volna a tüzőri laktanyával összekötendő, 
miután ezen őr van megbízva a tavak kezelésé
vel, esetleg meg volna bízandó.

Ez utóbbi fejtegetésem czélon kívülinek 
tetszhetnék, de egyáltalán nem az, ha veszszük, 
hogy egy korlátolt forgalmú ut föntartásának az 
alap föltétele a rigói és az útra hulló esővíznek 
abba való terelése föltöltés által képezett átere
szek állal, s ha ezen rigói más fontos czélnak is 
szolgál ez jelentős érvet szolgáltat annak létesí
tése mellett.

Ezen kél ut a városnak jelentékeny közle
kedési ere lévén, helyre állítása s jó karban tar
tása már méltányosság szempontjából is nagyon 
okadatolt.

De ezen két ut helyreállítása egyáltalán nem



4 S E L M E C Z B Á N Y A I  H Í R A D Ómeríti ki a hatóságra a közlekedés javítása szempontjából háramló föladatokat és kötelességeket.Itt van a Rovna.Már a kezdő év megmutatta, hogy ezen hely mint nyaraló telep igen kedvelte válhatik, s a város közönségének jelentékeny jövedelmi forrásává, de csak úgy, ha fejlődéséhez a megkívántaié föltételek előállittatnak. Ezen föltételek legföbbike a minden irányban való lehetőleg könnyített közlekedés, s tekintve azt, hogy az építő anyagok szállításának könnyítése s így azok olcsóbbá tétele a fönt jelzett föltételek legfontosabbika s ezen föltételt egy a vőrőskutat a Rovnával összekötő ut nagyrészben megadná: ezen ut helyreállítását elsőrendű követelménynek tartom és pedig annál inkább, minthogy a mint ezt az általam ajánlott útvonal bejárásánál a bejáró bizottságnak kimutattam, ezen ut helyreállítása semmi nehézséggel és az ez által elérhető előnyökhöz viszonyítva | jelentéktelen áldozattal jár.Hogy először is a költségre reá térjek, miután nem egy chausséenek, de csak egy járható útnak helyreállítása kívántatik, a mely czélt tisztán egyen- getéssel elérni lehet: a költség sem lehet tetemes s az ut azért mégis kiválóan alkalmatos, miután majdnem az egész hosszán végig a talaj apró kövecsből áll és a mellett azt sem szabad felejteni, hogy a vonal két végén és a közepén kész ut van s ig) az egészből alig fele állítandó helyre.
Uj évnegyed.

Október hó elsejével, a folyó év utolsó 
évnegyedének elején tisztelettel kérjük elő
fizetőinket, szíveskedjenek előfizetéseiket 
idejében megújítani, bogy a lap szétküldé
sében ne történjék fennakadás.

Uj előfizetést is nyitunk lapunkra, s 
tesszük ezt azzal az önbizalommal, hogy 
lapunk mint tiz év óta állandóan, úgy ez 
évben is megfelelt feladatának s a köz
ügyek és a közérdek bű és igaz szószólója 
volt s tesszük abban a tudatban, hogy a 
milyen volt a lap a múltban, a jövőben 
sem lesz más. Tiszta önérzettel kérhetjük 
tehát a nagy közönséget, hogy minket egy 
vidéki hírlap szerkesztésének és kiadásának 
nem könnyű munkájában segíteni szíves
kedjék.

A lap fennállása tizedik évének végén, 
hálából az iránt a közönség iránt, mely 
lehetővé tette, hogy lapunk annyi éven át, 
sokszor nehéz körülmények között is, fenn
állhasson és hivatását betölthesse, elhatá
roztuk. hogy összes előfizetőinknek, kik c 
hó végéig lapunkra előfizetnek, egy díszes 
kiállítású és irodalmi becsesei biró miivel 
fogunk kedveskedni az évszáznak utolsó 
karácsonyán.

A lap előfizetési ára marad a régi; 
egy évre 4 frt, félévre 2 fit, negyedévre 
1 frt.

Tisztelettel
a szerkesztőség és a kiadó.

H Í R E K .
— Személyi hír. F a r b a k y  I s t v á n  or

szággyűlési képviselő múlt vasárnap hazaérkezett; 
ma csütörtökön újból visszautazott Budapestre, 
hogy mint a ház pénzügyi bizottságának elnöke 
a pénzügyministernek holnapután megtartandó 
exposéján jelen legyen a ház ülésén.

— A király nevenapja. Jó öreg királyunk nevenapját megünnepelte hü nemzete, a magyar. Országszerte templomozás, hálaadó istenitisztelet volt és igaz imádkozás a királyok királyához, hogy tartsa meg nekünk sokáig még az alkotmányos jó uralkodót. Városunkban a plébánia templomban kiloncz órakor ünnepélyes, zenés isteni tisztelet volt, melyen Podhragyay Pál prépost plébános pontifikáit. Az isteni tiszteleten olt voltak az összes hivatalok.— A honvédszoborra a pénzadományok egyre folynak naponta érkeznek a postán a gyűjtő ivek kisebb nagyobb összegekkel. Hozzánk Palancsányi János küldölt be GO krjezárt a szoborra, s mit ezennel nyugtázzunk. A szobor- bizottság ez utón is felkéri azokat a kiknél gyüjtőivek vannak, hogy az iveket mielőbb beküldeni szíveskedjenek, hogy a végleges elszámolás idejében, még az Emlék Lapok megjelenése elölt eszközölhető lehessen, mivel a gyűjtés eredményét e műben akarja megörökíteni a bizottság.
— Október 6. Holnap nagy gyásza 

van a magyarnak, holnap Arad felé száll 
az egész nemzetnek bánatos sóhaja, s az 
ezernyi ezer harang búsan hivó szavára 
elzarándokol a magyar nemzet imádkozni 
azért tizenháromért, s azért a sok vértanú
ért akik legszentebb kincsünkért, a hazáért, 
a szabadságért haltak meg borzasztó halál
lal. Holnap elmegyünk mi is, Selmeczbánya 
közönsége, el az isten házába s lerójjuk 
legszomorubb honfiúi kötelességünket, ama 
rettenetes csapás miatt melyet ránk mért 
rossz kedvében a magyarok haragos istene. 
Legyünk sokan ott, legyünk mind ott, akik
ben magyarul lüktet a vér, mert sok bu gó 
ima kell ahoz, hogy méltók lehessünk a 
magyar Golgotha vértanúihoz. A holnapi 
gyász ünnepet a honvédszobor bizottság 
rendezi, mely tegnap tartott ülésében föl
vette programújába a hazafias ünnepek ren
dezését is.— Kinevezés. Wiesner Richard, a cs. és kir. 65. gyalogezred főhadnagyát a pénzügyminiszter számtisztté nevezte ki s a bányaigazgatósági számvevő hivatalhoz osztotta he. Az uj számtiszt hivatalát e hó 1-én el is foglalta.

Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság rendes havi közgyűlése o hó 10-én kedden lesz. 
A  közgyűlés tárgysorozatát lapunk hivatalos részében hozzuk. A  gyűlésen Horváth Béla főispán fog elnökölni, ki a város nagy ünnepére már e 
h ó  nyolezadikán ide érkezik.— Uj pénzügyigazgató. Lévai kir. pénzügyigazgatóvá és pénzügyi tanácsossá Eckerdt Elek pénzügyi titkár, lőcsei kir. pénzügyigazgató helyettes neveztetett ki.— Sorsolás elhalasztása. A vöröskereszt egyesület tárgysorsjátékának húzása, amely e hó hatodikára terveztetett, közbejött akadályok miatt rövid időre elhalasztatott. Sorsjegyek még kaphatok az egyesület pénztárnokánál Sluller Gyula dr. bányafőorvosnál.- Eljegyzés. Hirschner János budapesti lakósYljcgyezte Filipp Mariska kisasszonyt Selmecz- bányáról.— Az akadémiai ifjúság részt vesz a leleplezési ünnepen és koszorút helyez a szoborra. Az ifjúság nevében az ifjúsági köri elnök Huszt Aladár fog beszédet tartani.— Hol vannak a színészek ? Selmecz- bányának, rég ideje már, az őszi idényben, ilyenkor itt volt a színtársulata, az idén azonban moslig sincsen itt s nincs is kilátás, bogy az a társulat eljöjjön, a mely engedélyt kapott e hónapra. Mint értesülünk ugyanis Jeszenszky Dezső
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színigazgató társulatának először még Zólyomba 
kell mennie s igy aligha jut el hozzánk is. A város 
tanácsa intézkedett, hogy a mennyiben Jeszenszky 
Dezső társulata nem jöhetne e hónapban el, más 
társulatot kapjunk helyette.

— Sötétség. Mull vasárnap este szurok sötétség fogadta azl, a kit sorsa a Zsigmondy, Honvéd s más mellékutczákba vitt. Hogy miért van sötét, azt minden józan eszü ember kitalálta, azért mert októberben este hét órakor már nem igen világit a nap s mert a gázlámpák nem voltak felgyújtva, de azt senki sem tudta kitalálni, hogy hát a lámpák miért nincsenek felgyújtva, holott ezeknek épen az lenne egyetlen hivatásuk, hogy úgy a hogy világítsanak. Mi ezúttal nem keressük az okát, hogy miért nőin voltak a gázlángok a múlt vasárnap a rendes időben felgyújtva, figyelmeztetjük azonban a gázgyár igazgatóságát, hogy ha szerződése szerint október hóban hat órakor száz és nem tudjuk még hány lángot köteles égetni, akkor ne pont hat órakor indítsa útnak a két felgyujtóját, hanem hat óra előtt. így aztán nem történik meg az, hogy még hét órakor sem égnek azok a lángok, a melyeknek már hat órakor világitaniok kellett volna, a mint megtörtént a múlt vasárnap.
— Hirtelen halál. Bélabányán Kocsalka Pál odavaló földműves egyik kis gyermeke a múlt héten heves fej- és torokfájásban megbetegedett és egy nap alatt meghalt. A rendőrhatóság elrendelte a vizsgálatot, amely kiderítette, hogy a gyermek vörheny után előállott gégefőgyuladás- ban halt el.
— Katonaszökevény. A bécsi 2G. gyalogezred parancsnoksága arról értesít, hogy Niki János selmeczbányai tényleges gyalogos, a katonaságtól megszökött. Körözik a szencsétlen bakát.— Nagylelkű adományok. A módertárói templom orgonájára Böhm Károly clevelandi lelkész Amerikából 17 forint 32 krajezárt; Billot Ferdinand báró Dalmádról 30 forintol küldött. A módertárói iskola fölépítésére pedig Walter Gyula Esztergom megye tanfelügyelője, ki a szegény iskolák felsegitésében valóban Szent-István áldó jobbját bírja, ötven forintot küldött Beszedits Bertalan módertárói lelkésznek, ki a nagylelkű adományokért hálás köszönetét fejezi ki.
— A lövöldéből. A vasárnapi lövészeten 547 lövést tettek a lövészek s ezek értéke 458 köregység. Egy szeglövés, tiz négyes a főeredmény. Az első dijat Liha Antal, a másodikat Frieberth Ferencz, a harmadikat Sóidéi Ágost nyerte meg cgy-egy négyessel. A szeglövés nem kapott dijat, mivel lövője Lilassy Béla még nem qualifikált a dijnyerésre, minthogy, bár lőni amint látszik jól tud, de nem lövész. Jövő vasárnap a honvédszobor leleplezési ünnepe miatt nem lesz lövészet. E helyütt említjük meg, hogy a lövész egylet is helyez koszorút a szobor leleplezéskor.— Ki a gazdája? Múlt hó 29-én Gubrianszki János bankai lakoshoz egy nagy, sötét sárga, vágott farkú és fülű dogg kutya tévedett. Gazdája kerestetik.
- -  A végrendelet sikasztó büntetése.Módertárón ezelőtt hót évvel elhalt ifj. Skultéti Mihály, ki után csinos kis vagyon maradt. Az elhall jótékony czélokra nagyobb hagyományokat tett, a végrendelet azonban eltűnt, elsikasztotta azt az elhunynak apja id. Skultéty Mihály. Az aranyosmaróthi törvényszék most Ítélkezett a végrendelet sikkasztó apja fölöt s elitélte őt 8 napi fogházra és G00 frt. költség megfizetésre.
— A kútba esett folyó hó harmadikén özv. Uhor Ignáczné két éves Gyula nevű kis fia. A gyermek kiátására szerencsére idejében megjelent Glézl Károly pinezér, aki a szerencsétlen kis gyermeket élve mentette ki a kutból.
— Öngyilkosság. Mikler János bányamunkás folyó hó elsején lakásának mestergerendájára felakasztotta magát, s inig hozzá tartozói észre



1899. október 5. S E L ME C Z  B Á N Y A I  H Í R A D Ó 6vették már halva volt. A rendőri vizsgálat megállapította, hogy Mikiit- János gyógyíthatatlan beteg volt s e miatti búskomorságában követte el az öngyilkosságot.
—  A hirdetési bélyeg1. A pénzúgyminisz- , tóriumban, mint híre jön, újból foglalkoznak a hirdetési bélyegillcték eltörlésének kérdésével. Egyelőre nem végleges eltörlésről van szó, hanem lényeges csökkentéséről, ami már csak : rövid idő kérdése. — Igazán övendetes és helyes, hogy a pénzügyminisztérium elővette ezta régen heverő s ezerszer megsürgetett ügyet. Már vagy három korábbi pénzügyminiszter is foglalkozott e kérdéssel, de persze nem valami serényen, különben nem öregedett volna meg az ügy olyan nagyon. Pedig mindenki érezheti és beláthatja, hogy a dolog nem tűr valami hosz- szas halogatást. A magyar kereskedelem és ipar erősen fejlődött az utóbbi években, óriásit nőtt, a kínálat és kereslet megkétszereződött, s mindenki rájött, hogy erre a legjobb, legczélszerübb, legolcsóbb, és legbiztosabb mód a sajtó felhasználása. Ennek azonban jóformán útját állja a hirdetési bélyeg, amelyből az államnak koránt sincs akkora haszna, aminő kára van belőle a kereskedelemnek. Most végre a sokat bolygatott kérdés jó kezekben van s hihető, hogy megtalálják azt a megoldást mely a nagy közönség érdekeinek megfelel.— Női festőiskola. Az előkelő körök és műkedvelők müvészhajlamu hölgyei eddig alig képezhették ki magukat gyakorlatilag a rajzolásban és festőművészeiben. Most egy iskola nyílt meg, melyben úgy műkedvelők, mint a magukat hivatásosan kiképzendő hölgyek, minden irányban komoly és teljesen modern irányú oktatást nyerhetnek. Erre a czélra (Rotlenbiller-utcza46. sz. a.) a legnagyobb igényeket is kielégítő műtermet állított tanítványai rendelkezésére Karlovszky Bertalan, melyben naponta d. e. 8—12-ig és d. u. 2—5 óráig természet (modell) után történik az oktatás. A tanfolyamra, mely október 1-én kezdődik és május 1-ig tart, beiratkozni lehet: Karlovszky Bertalan (Damjanich-ulcza 32. sz. a.) műtermében d. u. 3—5 óra között.— Csemegeszőllő eladás. Kricsfalusy János szőllögazdasága 2 frtért teljesen bérmentve 1 írt 60 krért pedig bérmentetlenül küld a legjobb fajtájú csemege, asztali és eltartásra való szöllŐt gondosan kosarakba csomagolva 5 kilós postacsomagokként. Megrendelések fenti czimre Nyíregyházára küldendők.— A boldogság titka. Végre, hosszú ideig tarló kutatás után, most, a tizenkilenczedik század végén bukkantak rá a boldogság titkára. A megfejtője egy magyar ember, a ki bizonyára örök dicsőséget szerez nevének és milliók áldását érdemli ki, mert hiszen kétségbe vonhatlanul, kísérletek alapján konstatálta, hogy az ő módszere segélyével mindenki boldog lehet. A szegény, a beteg, a csalódott szerelmes, a megcsalt férj a vén leány, bármily elkeseredett és világos einber- gyülölö is. A nagy és biztos boldogságnak e megszerzése rendkívül egyszerű módon történik. Abból áll, hogy a boldogság után sóvárgó elővesz egy postautalványt s a „Mátyás-Diák“-ra előfizet. A „Mátyás Diák" Magyarország legelterjedtebb és legmulatságosabb élczlapja. Minden számát 25—30 karrikatura tarkítja, pompás szöveg kíséretében. Adomák, mókás ötletek találó mondások, vig elbeszélések, kaczagtató történetek gazdag tárháza minden egyes szám. Előfizetési ára negyedévre 1 frt 50 kr. s az előfizetés minden időben megkezdhető. Kiadó hivatala (a mely mutatvány- számot készségesen küld) Budapest, Sarkantyus- ulcza 3. szám alatt van.— Nagyot hallók figyelm ébe. Egy dúsgazdag 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. „Bongott," Guners- burg, London, W. Anglia.
I R O D A L O M ,  Z E N E .- A könyv. Ily czimü irodalmi, bibliográfiai és könyvipari hetilap első száma jelent meg ; ma Sebestyén Ede szerkesztésében. Az uj szaklapnak nemcsak a könyvkedvelő és könyvárus, hanem az irodalom iránt érdeklődő közönség hasznát veheti. Előfizetési ára negyedévre 1 frt 50 krajezár.— A perzsa Nagy Sándor. (Aloxandros) Világrenditő hős, az ó-kor Napóleonja. Az anyja azt álmodta egy éjszaka, hogy kebléből pálmafa nő ki, mely felemelkedik a magasba, hatalmas lombkoronája messze árnyékot vet. Az álom beteljesült. A szép királynő nem pálmafát szült, hanem egy hatalmas fiút. A leghatalmasabbak közül valót, a kik valaha csak megváltoztatták a föld térképét. Ő hatalmasat fordított rajta. Mikor ö született, az ö birodalmuk egy kis ország volt, körül apró kis szomszéd államokkal. És mikor meghalt, volt a föld egyetlen nagy ország; az ö birodalma. Hatalmas koporsója valóságos mozgóházban feküdt, úgy vontatták a sírjába a világ hatalmas urát, az ó-kornak Hannibállal együtt legnagyobb hadvezérét, a ki halálos ágyán még egyszer, utoljára clvonultatta maga előtt pompás seregét, s lankadó kézzel utolsó istenhozzádot intett kedves katonáinak. Egy világ dőlt össze halála után, vele a görögség legtündöklőbb alakja szállt sírba. Nem maradt utána más, csak egy gyönyörű szép mozaik a nápolyi múzeumban, az issosi csata világhírű képével, meg remek dombor művekkel gazdagon felékositett márvány sarko- pliagja, melyet Konstantinápolyban őriznek. Meg egy nagy tanulság: az a mit Garlyle is kifejezett, hogy a világnak nincs szüksége hadvezérekre, hanem cullur férfiakra. Alexandros hadi tetteiről megfeledkezett a világ, culturális hatása maradandó, az századokkal túlélte őt. Ezt a hatást illeti meg 60 lap abból a 70—80 lapból, a mit a világtörténet nagy könyveiben Alexandros elfoglal. Ezt a hatást tárgyalja a Nagy Képes Világtörténet is most megjelent 39-ik füzetében. E remek könyv különben közli az emlékeket is, sarkophagjának mind a négy oldalát, s az issosi csata világhírű mozaikját, még pedig eddig a legtökéletesebb reproduclióban. E nagyszerű mü 12 kötetben lesz teljes. Szerkesztője Marczali Henrik, egyetemi tanár, a görögökről szóló [kötet szerzője dr. Gyomlai Gyula akadémikus. Egy-egy kötet ára díszes félbőrkötésben 8 frt; füzetenként is kapható 30 krjával. Megjelen minden héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek, írod. Int. Rt. Budapast, Vili., Üllői ul 18.) s minden hazai könyvkereskedés utján.Uj zeneművek. Beköszöntött lehál a zeneévad is. Színházaink már megnyíltak, a közeledő hangverseny idényre már folynak az előkészületek, igy tehát zeneműkiadóink sem maradhatnak el az őszre tartogatott zenei meglepetések közrebocsátásával. A Rózsavölgyi és társa ezég ezúttal is előljár a zenei novitások szétküldésében s megelőzve összes társait egy csomó érdekes újdonságot juttatott el szerkesztőségünkhöz. Gaál Fe- rencz IV-ik magyar rhapsodiája az, a mely első sorban érdemel említést. A szabadkai zenede érdemes igazgatója ebben a legújabb munkájában is élénk bizonyságát adja kiváló tehetségének, hamisítatlan magyar érzésének s igazán alapos tudásának. A többnyire országszerte ismert népies dallamokat ritka bravourral dolgozta fel ebben a

brilliáns darabjában Gaál Fcrencz s meglátszik a kompoziczió minden egyes ütemén, hogy azt olyan szakember irta, a ki maga is virtuozitással kezeli a billentyűt. Szóval ez az uj rhapsodia is arra van hivatva, hogy azt minden jóizlésü és a zamatos magyar zenét kedvelő zongorázó műsorába felvegye. Ára 2 kor. 50 fillér. „Les eatrémes se touche" Gaál Fcrencz brilliáns zongoradarabjával szembeállítva Horváth Gézának előttünk fekvő füzetét, igazán joggal mondhatjuk, hogy az ellentétek találkoznak. Bunte Bilder czim alatt a zongorázó ifjúság kedélyéhez mért bájos 8 zongora- darabot küld piaczra Horváth Géza, ez a Bécs- ben élő tehetséges zeneszerző, a ki a füzetben tartalmazott hángulatképekkel, nevezetesen 1. Dér kleine Trompeter, 2. Eswar einmal, 3. Am Spiel- plalz, 4. Durch Wald und Flur, 5. lm Zigeuner- lager, 6. Ich fange dich ! 7. Was das Báchlein sang és 8. Auf dér Eisbahn, meglepő hűséggel tolmácsolja a gyermek benső érzelemvilágát, naiv gondolkodását s minden ürömét. Rég nem Írtak a könnyű zeneirodalom terén ilyen kiválóan sikerült dolgokat s igazán kívánatos, hogy a tanuló urak a Horváth Géza müvét felkarolják, terjesz- szék és népszerűsítsék. A füzeinek áru mindössze : 2 kor. 25 fillér. Ám a Rózsavölgyi ezég arról is gondoskodott, hogy a könnyű zene híveinek is meg legyen a maga érdekes újdonsága. Azért tehát kiadta d'Amant Leónak „Ach so ein Walzer" czimü dalkeringőjét énekhangra, zongorakisérettel. Elegáns, fülbemenő kis kompoziczió ez, a mely méltán sorakozik a szerzőnek eddig megjelent hasonminőségü szerzeményei mellé. Dilleláns énekesnőinknek különösen figyelmükbe ajánljuk a dallamos szép kompozicziót, minthogy az énekszólam csak egy okláva keretén belül mozogván, az énekesnővel szemben nagyon szerény igényeket támaszt. A zenemű ára 1 kor. 50 fillér.— Thematikai útmutató. A Rózsavölgyi és társa ezég kedvezményezésének tekinthető az a praktikus és a zenekedvelő közönségre nézve felelte hasznos újítás, hogy a zenemű keieskedők thematikai útmutatókat bocsátanak közre megjelent hangjegy novilásairól. Úgy értelmezendő ez, hogy a thematikai útmutatóban az illető kompo- zicziónak néhány bevezető ütemét közük, a minek a közönség kettős hasznát veszi, mert inig egy részt ráismer arra a kompoziczióra, a mit történetesen megvételre keres, másrészt mindjárt megláthatja a bevezető ütemekből, hogy az illető zenemüvet érdemes-e megszerezni vagy sem ? Rózsavölgyiék ezeknek az útmutatóknak a kiadásában is a legágiüsabbak. Most legújabban is kibocsátott egy ilyent, a melyben felsorolva látjuk thematikai jelzéssel Lányi Ernő gyönyörű Gőre nótáit, Kulschera Alajos legújabb dalait. Kun László legújabb dalait. Baka-Baitz Irma, Horváth Géza és Slrelezki sikerült zongoraszerzeményeits. a. t. Felsorolva találjuk a jegyzékben továbbá a legjobb tananyagokat, a melyeket most az iskolaév kezdetén fontos tudni s a vételre ajánlatos zenemüveket, a melyek a Rózsavölgyi czégnéljtudva- levőleg mindig bőven vannak raktáron. A kiadó ezég a thematikai útmutatókat, mint nélkülözhetetlent szívóson küldi meg díjtalanul bárkinek is, a ki ez iránt hozzá fordul. Olvasóinknak ajánljuk, igyekezzenek azokat okvetlenül beszerezni. Nagy hasznát vehetik.
KÜLÖNFÉLÉK.— Németország könyvforgalm a. Németországból 1896-ban 62 millió márka áru könyvet vittek ki és 20 millió márka árut hoztak be. A kivitel tehát kerek 42 millióval haladja meg a bevitelt. Amaz államok sorában, a melyek Németországból a legtöbb könyvet hozatják: Ausztria- Magyarország áll az első helyen 28 millió már-



6kával. Azután jön Svájcz 7-6, az Egyesült Államok 7‘2, Oroszország 5-8, Angolország 3-2, Franczia- ország 2 millió márkával és Olaszország 800,000-el. Viszont Németországba a legtöbb könyvet is Ausztria-Magyarországból viszik be, a mely 7 2 millióval áll a többiek élén. Francziaország 2 8 millióval szerepel a listában, ez az egyetlen állam, a mely nyer Németországon. Nagyban emeli ezen mérleget nálunk a nagyon elterjedt német folyó iratok: a Flegende Bláttcr, a Daheim, a Garten- laube behozatala. Ezek a német lapok a magyar jó hazafiság nagyobb épülésére jobban el vannak nálunk terjedve hasonló irányú, de sokkal jobb magyar lapjainknál és ez érthető dolog is, mert Magyarországon csak az idegenajku lakosság áldoz valamit az irodalomra, az természetes azután, hogy nem a magyarra, hanem arra, a mely anya- nyelvén jelenik meg. Magyar ember nem olvas vagy ha olvas is: nem fizet elő, hanem kávéházban, korcsmában üldögél inkább egészségtelen, miazmás levegőben, hogy olvasmányához ingyen (?) jusson. Nem veszi észre, hogy ez igy neki többe kerül. Hogy igazunk van e dologban elég egy példát ide iktatunk. Magyarországba a 86.000. cseh nyelvű lakosság részére a cseh Zlati praha 7800 példányban jár akkor, midőn kiváló és sokkal olcsóbb magyar szépirodalmi és élez lapjaink3-tól 6000 előfizetővel vergődnek, holott a magyar ajkú lakosság circa 125-ször annyi főt képvisel mint a cseh. Vagy pl. a N. Fr. Presse 37.000. példányban jár Magyarországba természetesen mind előfizetők részére, mig hazai napi lapjaink legnagyobb része alig bir 6—7000 előfizetővel s még a legelterjedtebb napi lapok sem érik el a fenti számot előfizetők tekintetében.— A primási birtok jövedelme, Nem érdektelen a nagyközönség előtt, hogy az ország egyik leggazdagabb földesurának, a bíboros her- ezegprimásnak milyen és mennyi termése van az

idén. A prímásnak tudvalevőleg két uradalma j van: az esztergomi és érsekujvári. Az esztergomi uradalomban elvetve volt 3279 hold búza, 2202 j hold rozs, 1789 hold árpa és 1852 hold zab: az érsekujvári uradalomban pedig 3932 hold búza, 1818 hold rozs, 2566 hold árpa és 1740 hold zab. Az esztergomi uradalomban termett; 71.551 búza és rozskereszt, és 45.303 árpa és zabkereszt. Itt egy holdra esik 782 kiló az ősziből és 689 i kilo a tavasziból. — Az érsekujvári uradalomban j termett: 72.925 búza és rozskereszt és 43.388 j árpa és zabkereszt. — Egy holdra esik az őszi- j bői 774 kiló: a tavasziból 710 kiló. Az észter- : gomi uradalomban az összes szem 63.300 mmázsa az érsekujváriban pedig 61.300 mm, tehát az összesen gabonatermés 125.024 métermázsa kerül a piaczra, vagyis 850 waggon gabona 600,000 forint értékben. Ezenkívül 12 waggon repcét már el is adtak, és mintegy 60 .waggon tengeri remélhető. Mindezeken kívül 200 kát. hold dohány, 500 kis hold gyári ezukorrépa és 100 hold burgonya termése lesz értékesíthető, mintegy 65.000 fit értékben. A primási uradalom a Vág és Nyitra folyók szabályozása folytán most 14.000 hold területet vesz művelés alá s igy a főpap még nagyobb jövedelem felett fog rendelkezhetni.— A vadállat hálája. A filadelfiai állatkertben mostanában egy gyönyörűen kifejlett amerikai puma képezi a közönség főérdeklődésének a tárgyát. Nemrégiben az állat gondozására és ketreezének tisztántartására egy Mullan nevű uj embert alkalmaztak. Mullan a napokban, a kelrecz tisztogatása közben elfelejtette a választó vasajtót leereszteni és legnagyobb rémületére egyszerre a vérengző fenevaddal szemben találta magát. Az első pillanatban az ijedtségtől megdermedten, mozdulatlanul nézett farkasszemet a vadállattal, de aztán összeszedte lélekjelenlétét és a menekülésre gondolt. Maga előtt tartva seprűjét, óvato-

S E L M E C Z B Á N Y A l  H Í R A D Ó  ___ san, nesztelenül közeledett az ajtó felé és már csaknem elérte azt, midőn a bestia egy hirtelen ugrással közte és a vasajtó között termett, elzárva előle ily módon a menekülés útját. Mullan remegve várta mikor fogja a vadállat szétmarczangolni, de az hízelkedve dörgőlödzött lábához és barátságosan nyalogatni kezdte a kezét. Csodálkozva nézett a meghunyászkodott fenevadra és felismerte benne azt a pumát, a melyet évekkel ezelőtt egy czirkusz állatseregletében gondozott. Mullan azóta naponként minden veszedelem nélkül léphet a hálás vadállat ketreezébe.
— A nátha ellen. Nincs elterjedtebb betegség, — különösen az ilyen mostanihoz hasonló időjárás mellett, — mint a nátha, moly nagy mértékben ragadós is és a mi a legrosszabb a dologban, az orvosok ezt a kellemetlen bajt, mely ha elhanyagolják, a légző szervekre is átmegy, nem is igen tartották érdemesnek eddig a gyógykezelésre. Most azonban egy orvos biztosan ható szeit ajánl a nátha ellen, melyet orvos nélkül is bárki alkalmazhat. Erős hyper-mangan- savas-kalium-oldatból egy pár cseppet kell langyos vízbe tenni, úgy, hogy a viz halvány rózsaszínűvé legyen. Ezzel az oldattal mindkét orrüreget, miután előbb jól kifújtuk, ki kell öblíteni, mi közben tanácsos az oldatot úgy felszívni hogy az a másik orrürogen, vagy a szájon át folyjon ki. Azután az orr nyákhartyáját ujjunkkal az oldatba mártott vattadarabokkal jól bedörzsöljük s végfii mindkét orrlyukba száraz vattagolyócskákat teszünk, melyeket lehetőleg magasra kell feltolni. Erre a fejet hátratartva, az oldatot ismét az orrba kell folyni hagyni és az igy átitatott vattadarabok mintegy óra hosszáig maradnak az orrban, aztán egyszerű kifuvás által eltávoli- tandók Ha a nátha még friss, ettől az eljárástól azonnal elmúlik és az idült nátha is nagyon javul.

____  ________  1899. október 5.

HIVATALOS RÉSZ.
Meghívó.Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros törv.- fiat. bizottságának f. évi október havi közgyűlését ezen hó lü-ik napjának d. c. 9 órájára kezdőd ő ig  meghirdetvén, ahhoz a t. ez. bizottsági tagokat ezennel meghívom.Ipoly-Nyék. 1899. évi szeptember 22.Horváth Béla,

főispán.Tárgysorozat:1. — A polgármester jelentése a közigazgatás és háztartás 1899. évi október havi állapotáról. 2. 7541. A nagyméltóságu m. kir. Belügyminisztérium 92391. sz. rendeleté a városi bányaalapot terhelő tartozások törlesztése tárgyában.3. 7492. Ugyanannak f. évi 98196. sz, rendeleté a Vihnye-Peszerény községben létesiltelni tervezett csendőrőrs állomás ügyében.4. 7274. Ugyanannak f. évi 69087. szánni í rendeleté a bejelentési kötelezettségnek Selmecz- \ Bélabányára kiterjesztő megállapítása s a bcjelcn- j tési hivatal szervezése iránt.5. 7703. A m. kir. államvasutak igazgatóságának válaszirata az arczképes igazolványoknak a családtagok részére való engedélyesése iránt.6. 7801 Az 1900. évre szerkesztett, tanácsii g  megállapított s a gazdasági bizottság részéről is letárgyalt közköltség előirányzat bemutatása. ;7. 6899. A tanács előterjesztése a tűzoltói intézmény ujabbi szervezéséből kifolyó intézkedések megállapítása iránt.8. 7478. Tanácsi előterjesztés a vöröskuli agyagterület egy részének téglavctésrc való átengedése iránt.

9. 7802. A tanács és a gazdasági bizottság előterjesztése a rendőrbiztosok kérelmére fizetésük felemelése tárgyában.10. 7803. A tanács s a gazdasági bizottság előterjesztése a Goldíüsz Mihály ellen megindított szavatossági per beszüntetése s a városi követelésnek 200 frttal való kiegyenlitése tárgyában.11. 7806. A tanács és a gazdasági bizottság előterjesztése a gymnasiumi tápintézet részére tűzifának ingyenes kiszolgáltatása iránti kérvényre.12. 7811. A tanács s a nyugdíj választmány előlerjesztése néhai Bernhardt Adolf volt városi tanácsnok özvegyének ellátása iránt.13. 7812. Ugyanazok előterjesztése néhai Vadass Gábor volt városi tiszti ügyész özvegyének ellátása ügyében.14. 7813. Ugyanazok előterjesztése a városi szülésznőknek a városi alkalmazottak nyugdíjintézetének kötelékébe való felvétele iránt.15. 7814. Ugyanazok előterjesztése néhai Lepsik János volt városi hivatalszolga özvegyének s gyermekeinek ellátása iránt.16. 7804. A tanács és a gazdasági bizottság előterjesztése a városi adóvégrehajtók részére lakáspénz megállapítása s azoknak a v. szolgák nyugbér intézetébe leendő felvétele iránt.17. 7805. Ugyanazok előterjesztése a „Kolos" intézel tűzifa járandóságának felemelése iránt.18. — A rendőrkapitányi hivatal előterjesztése u közegészségügy szeptember havi állapotának megvizsgálása ügyében.19. — A gazdasági tanácsnok, az erdőmester és a mérnök jelentése szeptember havi működésűkről s október havi leendőikről.20. 7523. Tanácsi előterjesztés Ballon István bélabányai rendörbiztos jutalmazása iránt.

21. 6697. Tanácsi előterjesztés Tiefenthalor Edgár volt városi erdőgyakornok lemondása tárgyában22. 7207. A város tanácsa beterjeszti Haclier Gyula városi erdőőr jelentését a Pozsonyban tartott erdészeti közgyűlésről.Selmeczbányán, 1899. évi október hó 2-án Szitnyai József
kir. tanácsos, polgánnoster.

Ad. 901/1899.

Pályázati hirdetmény.
Selmecz-Bélabánya 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 iktatójának s lajstromozóinak 
vezetője, valamint az ezen Ugyágakra ter
jedő irattárnak kezelője.

Kellékek: az 1883. I. t.-cz. 13. §-ának 
harmadik bekezdésében megállapított minő- 
sitvény. Illetményei: 1. évi fizetés 1000 írt. 
2. lakáspénz 175 írt. 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-Nyékcn, 1899. szeptember 2 2 -én.
Horváth Béla, s. k., főispán.



71899. október S E L M E C Z B Á N Y A I  H Í R A D Ó7743. sz. 1809. v. I. Közhirrététel.Tudatom Selmecz- és Bólabánya szab. kir. város közönségével, hogy az igazoló választmány a törvényhatósági bizottság legtöbb adót fizető tagjainak 1900. évi névjegyzékébe a következőketvette fel:1. Wankovits Lajos .2. Hell Jakab . . .3. Heincz Hugó. . .4. De. Tóth Imre . .5. Dr. Stuller Gyula . G. Sztankay Ferencz .7. Bogya János. . .8. Soltz Vilmos. . .9. Sandrik József . .10. Székely Vilmos . .11. Dr. Fodor László .12. Krausz V. György.13. Podhragyay Pál14. Priviczky Rezső .15. Hornyácsek István. 1G. Joerges Ágoston .17. Rosenfeld József .18. Pallér Károly . .19. Kőrös László . .20. Kachelmann Gáspár21. Dr. Schwartz Oltó.22. Dr. Tőig Vilmos ,23. Baumerth Dániel .24. Margótsy János. .25. Engel Zsigmond .P ó t t1. Gretzmacher Gyula .2. Herrmann Emil . .3. Winkler Benő. . .4. Dr. Kapp Jakab . .5. Dr. Goldstücker M ..G. Krausz Kálmán . .
7. Steiner Bernát . .

939 frt 89 kr egyszeres803 78 „692 „ G0 „ »551 „ 12442 „ 80 g440 „ 94 * „420 g 20 „400 „ 60 n ,365 „ 98 „ „355 » 98 „ „293 00 n „292 „ 03 „ „289 70 „ kétszeres285 „ 12 » egyszeres283 21 n kétszeres281 n 51 „ egyszeres281 » 01 „ „207 „ 42 „ kétszoros202 n 74 „ „247 „ 50 „ egyszeres244 „ 90 kétszeres230 „ 82 „ „234 „ 61 egyszeres232 „ — „ kétszeres231 89 egyszeresa g o k : 229 frt 50 kr kétszeres229 „ 50 „202 „ 50 „ „201 40 „ „190 „ 80 „ „173 ,, 92 n egyszeres173 „ 21 „ „B é l a b á n y á n :1. Hidvéghy Árpád. . 129 frt 50 kr kétszeres2. Mendel Frigyes . . 106 „ 40 „ egyszeres3. Szainecz Samu . . 39 * 2G „ „P ó t t a g o k :1. Uschelbecz Mihály . 35 frt 29 kr egyszeres2. Floch István . . .  31 „ 60 „ *3. Silbcrberg Sam u. . 31 „ 53 „ egyszeresen számított egyenes állami adójuk után.Az igazoló választmány által megállapított névjegyzék az 188G. X X I. I. ez. 28 §-a értelmében mai naptól számított 15 napon ál a v. tő- jegyző hivatalos helyiségében közszemlére ki van téve s az ellen a kitüntetett idő alatt felebbczés- nek van helye az állandó bíráló választmányhoz. Selmeczbánya, 1899. évi szeptember hó 30.Szitnyai József,
kir. tanácsos, v. polgármester.

Hirdetmény.7438. sz.1S99.A törvényhatósági bizottság f. évi szeptember hó 12-én tartott közgyűlésében 258/közgy. sz. szabályrendeleli intézkedés jellegével biró határozatában az alábbi rendelkezéseket állapította meg.Miután a nagymélt. Vallás-és Közoktatásügyi m. kir. miniszter 1897. évi julius hó 3-án kelt 73948/9G. sz. rendeletében az iparos tanoncz felvételi és felszabaditási dijak szedése tárgyában hozott 1887. évi 41 közgy. sz. határozatnak további végrehajtását bcszüntetendönek jelezte, s e helyett tanonezok után fizetendő beiratási és tandijak szedését ajánlotta — az első fokú iparhatóság, a vár. számvevőség és az iparostanoncz- iskola felügyelő bizottságának közbenjöttével megtartott tárgyalásokban megvitatott érdekeknek — úgy a tanoncz képzés, mint a városi háztartás

helyzete megkövetelt takarékossági szempontok által követelt érdekeknek méltatásával a törvényit, bizottság következőkben határoz:1. Az 1887. évi 41 közgy. sz. határozat alapján eddig szedeti tanoncz felvételi és felszabaditási dijak beszüntetése mellett azok helyett 1899. évi szeptember hó 1-étöl kezdve az ipar- tanoncziskola látogatására kötelezettekre nézve a beiratási és a tandijakat állapítja meg.2. A beiratási dij egy forintban (kettő koronában), a tandíj ;«) a törvényhatóság területén illetőséggel biró a vagy a törvényhatóság területén állandó lakhelylyel biró szülök gyermekei után egy forintban (kettő koronában)ó) idegenek után 2 írtban (négy koronában) állapittatik meg.3. A beiratási és tandijak fizetésére a munkaadóiparos köteles (1884. XVII. t.-cz. Gl. G2. 157. §§) ki jogosítva van e dijakat a tanoncz j szüleitől visszakövetelni s az iránti igényeit esetleg bírói utón érvényesíteni, a mennyiben az 1884. XVII. t.-cz. Gl §-o értelmében kötött szerződés másértelmü megállapítást nem tartalmaz.4. Az iparos tanoncziskolai beiratási és tandijak szedésére és kezelésére azon intézkedések léptettetnek érvénybe, melyek a városi róni. katli. iskolai tandijakra is megállapítva vannak.E közérdekű határozatok oly figyelmeztetéssel tétetnek közzé, hogy azok ellen bárki is a közzététel napjától számított 30 nap alatt észrevételeit a városi tanács utján megiehcli.Sclmeczbányán, 1899. szeptember hó 25-én.Szitnyai József,
kir. tanácsos, v. polgármester.5G84.— 'TönrT szám. szv. 1899.

Hirdetés.Alulírott városi adóhivatal közhírré teszi, hogy az adótartozások fejében lefoglalt zálogtárgyak f. évi október 9-től október hó 28-ig nyilvánosan el fognak áryerezletni. elhivatnak tehát az adóhátralékosok, hogy tartozásaikat f. évi október hó 9-éig a városi adópénztárnál fizessék le.Sclmeczbányán, 1899. szeptember 19-én.A városi adóhivatal.OiJOJ-. oZ. TT* l / i

i'kp. 899. Hirdetmény.
Az ebadóról szóló szabályrendelet értel

mében az 1899/1900. évi ebadó megállapítva 
lévén, fölliivom az ebtulajdonosokat, hogy 
1 8 9 9 /1 9 0 0  évre szóló ebadót f. évi október hó 
15-ig  fizessék be illetve az eb-bárczAkat 
váltsák ki hivatalomnál, miután ezen időn 
túl a bárcza nélküli kutyák a peezér által 
elfogatnak és a tulajdonosok ellen a kiliá- 
gási eljárás megimlittatik.

Selmeczbányán, 1899. szeptember hó 
29-én.

Krausz Kálmán,rendőrfőkapitány.0417. szám rkp. 899,
Hirdetmény.Selmccz-Bólabánya sz. kir. város rendőr- kapitányi hivatala részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a leérkezett működési tervezni szerint a f. évi ellenőrzési szemle a kőzüshadscrngbeli legénységre nézve október hó 1G, a honvédségi szemle pedig október hő 28-án mindig reggeli 8 órától kezdve az ó-vár tornatermében fog megtartatni.Miről az érdekellek azon hozzáadással érlo- siltelnek, miszerint a fentjolzett napokon kalonai- j

esetleg honvédigaznlványaikknl ellátva pontosanmegjelenjenek.Selmeczbányán, 1891). (szcptepibrr, 23-án.Krausz Kálmán, 
rondörfökapüány.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.1899. szeptember 27-től október 3-ig.Halálozás.

i Sorszám
. 1 Az elhunyt neve. o A halál oka“  i, Gsalkovszky Jánosné 39 é. histera epilep.2 Kosza Béláné 54 é. lüdőgümőkór3 Kocsalka György 5 é. vizenyő4 Bordányi József 39 é. tüdögümökór5 Palovics Teréz 12 h.'gyomorhurut6 Palovics Teréz 13 é. tüdögümökór7 Antali! József 2 h. bélhurut8 Lauko József 19 é. agyrázkódás9 Gvork Anna 2 li. angolkór1011 Mikler János 55 é. (öngyilkosság

Születés.s■rt
I-

?■

A szülők neve. • A gyér
- j 

írnek nem
e. Lakóholy.

1 Kubis EdeGrellnet Apollónia fiú Selmeczbánya2 Getler FerenczLongauer Anna „3 Grosman FerenczPoljakovics Róza leány4 —Kostyál Anna ,5 Mezey IstvánKrálik Anna fiú ,0 Stolncer JózsefIlorvatics Mária leány Rovna7 Winásch LajosDraab Mária Selmeczbánya8 Bocsak IstvánRiedl Mária9 néhai Péntek JózsefFoltán Katalin | StefTultó10 néhai Fentek József filerFoltán Katalin11 —Dubács Mária Hodrusbánya12 Bernáth KornélVlodek Antónia g13 Vancso MihályPovazsan Anna fiú Bélabánya14 Iván JánosMagyar Verőn leány n

Kihirdetések.

Sorszám
 j A kihirdettek nevei. Lakóholye.

t Grcgan János SelmeczbányaKostjál Anna „2 Magyar Ferencz nLévák Emília „3 Gáspár János Paraszt-DoboraKozárik Aloj/.ia Vihnyc-Pesz.4 Gzibula János TópatakDulaj Mária BélabányaHázasság.

So
rsz

ám
 t| Az egybekeltek nevei Lakhelye

1 Dr. Stuller Gyula SelmeczbányaKreiter Józefin *Lietava András nAdamccz Mária3 Schovcsik Márton SteffiiltóPjatrik Dovicsiar M. Selmeczbánya
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647 és 720 V. 1899. szám.
Árverési hirdetmény.Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. §. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a selmeczbánvai kir. járásbíróság 550.4462 1899. V. 200. számú végzése által Lich- tenstein testvérek ezégnek 43 Irt töke, és jár iránt Első alföldi cognaggyár részvénytársaság ezégnek 43 frt 81 kr töke s jár., Tallér Jacabnak 13 frt 74 kr tőke és jár. iránt, Weisz Izsák csődtömegének 103 frt 48 kr s jár. iránt, I. V. Spinéi* ezégnek 78 frt 01 kr tőke s jár. iránt és a többi felülfoglaltatók javára Reiff Miksa ellen elrendelt kielégitési végrehajtás alkalmával bi- róilag le és felülfoglalt és 589 frt 50 krra becsült cserép pipák, porczellán edények, fűszeráruk, bolti állványok és szoba bútorokból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.Mely árverésnek a selmeczi kir. járas- birósági V. 200/1899. számú kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Selmeczbányán az alperes üzletében leendő eszközlésére 1899. óv október hó 7-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kit űzetik ás ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégiltetés- hez tartanak jogot, amennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól szá- mittatik.Kelt Selmeczbányán, 1899. évi május ho 26-ik napján. Óváry Dezső,kir. bir. végrehajtó.

|A/> A AA AA A IA A AA AA AA  ?Van szerencsém a 1. ez. hölgyközönség becses tudomására hozni, hogy elvállalok alkalmi, úgy mint: báli és lakodalmi haj- fodoritást a vidékre is vagy házaknál havonkénti
hajfodoritást és fésüléstabonnementbenúgyszintén bárminemű hajmunkát csekély díjazás mellett.Mint fodrásznö a haj diszitését, a haj ápolását és a hajmunkát, Jan ik  hírneves udvari fodrásznál Bécsben tanultam, s a fodrászat terén szerzett tapasztalataimmal több fürdőhelyen és nagyobb városban sikerült a hölgyközőnség elismerését és megelégedését kivívnom.Ezek után bátor vagyok magamat a t. ez. hölgyközönségnek azon reményben ajánlani, hogy becses pártfogásával, vagy megrendelésével szerencséltetni méltóztatik, mit iparkodni fogok ki is érdemelni.Becses pártfogását még egyszer kérve maradtam kitűnő tisztelettel

POLLÁK JANKA,
fodrásznő.

I , s tk C 7 .in i: K ftig inon< lj • n tc z i i  0 7 .  mzAi i i .(Fod or-féle  lírt/.).

I 1504. •Z./1899. tikv.
I

Árverési hirdetményi kivonat.A selmcczbányni kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Veisz Mór végn lKutatónak Lehoczky János végrehajtást szenvedő elleni 11 frt. 5 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a selmeczbányai kir. járás- bíróság területén lévő Lehoczky János tulajdonául bejegyzett a gyekési 95. tjkvb. az I. 1 — 3. sorsz. a. szántók és rétre 6 8  f r t  úgy Lehoczky János Lehoczky Salko Anna, Lehoczky Radik Mária és kk. Lehoczky Anna tulajdonául bejegyzett a 60 tljkvb. az I. 93. hrsz. a. kertre (közös 2/3 részb. a G1 tjkvb.) 7 4  f r t  6 4  k r .  végre Lehoczky 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) 4 4 8  f r t  ezennel adószerint megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi október hó 10-ik napján délelőtti 10 órakor a gyekési községi biró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10% át ^készpénzben [vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1. 3333 sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldőit kezéhez letenni avagy az 1881 : LX . t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-

logos elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer- vényt álszolgáltatni.Kelt Selmeczbányán, 1899. évi augusztus hó 25-ik napján.A solmeezháiiyai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. Liha kir. jbiró.
Kitűnő cserépkályhák.'

Tisztelettel adjuk tudtára a u. é. közön
ségnek, hogy régi jó hírnévnek örvendő

cserépkályha gyárunk
selmeczi képviseletét S fo ru y n c N c k  I s i .  v á l l  kereskedő urnák adtuk, kinek üzle
tében minden bővebb értesítés nyerhető és 
ugyanott minta albumunk is megtekinthető. 
Kályha javítások és átrakások szintén el
vállal tatnak.

Munkáink tartás voltáért és gyártmányaink  
soiidságáért jó tá llás t vállalunk.

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

Tisztelettel
A gróf Erőödy-Migazzy-féle 

cserépkályha gyárAranyos-Maróthon.
g$ H ;it Ü §fll® IS Sf §?§ ‘0. #,

Clayton & Shuttleworth ^mezőgazdasági gépgyárosok a) Budapest Vá68.'«tdt
által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek gk.li5*s.‘»,“sg“r-
torábbá Járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító-rosták, konkolyozők, kaszáló- és 

aratógőpek, szénagyfijtők, boronák.

„Columbia-DrilP1
legjobb sorvetőgépek, 

szeeskavágók, répavágők, 
kukorlcza-morzsolók, 
darálók, őrlő-malmok, 
egyetemes aczál-ekék,

2- ős 3-vasű ekék ős minden egyéb gazdasági gépek.

R é ta lc tea  drjegytxókek k ív á 
n a tra  in g y e n  Js b ó rm e n tv e  

k ü ld e tn e k .Lincoln! törzsgyárunk a világ legnagyobb locomobil- cs cséplőgép-gyára.
& I 0Nyomaloll a laplulnjdontF Jcuges Ájiosl özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.


