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A munkaközvetítés.
„Az ígéret szép szó, de ha megtartják 

a legszebb.“ Ezt vallja nemcsak egy régi 
magyar közmondás, hanem Hegedűs Sándor 
miniszter is, ki elvéül fogadta, hogy a kép
viselőházban elmondott tartalmas programm- 
beszéde alkalmával tett szép Ígéreteit rendre 
be is váltja. A posta, a vasút, ipar és keres
kedelem terén igen sokat törlesztett már 
Ígéreteiből, csak nemrégiben pedig meg
mutatta, hogy a szocziális kérdés rendezé
sétől sem irtózik. Egy mindinkább égető 
társadalmi kérdés megoldásának vág neki 
Hegedűs Sándor miniszter nagy bátorsággal 
és lángelmével. Ezt a kérdést munkanélkü
liségnek hívják.

Valóban különös, hogy e kérdés épen 
ma, mikor a termelés oly magas fokát érte 
el s mikor a fogyasztás annyira emelkedett, 
kerül felszínre és a szocziális bajok egyik 
legjelentékenyebb tényezőjét képezi.

Hogy a mai viszonyok mellett a munka
nélküliség mégis oly nagy arányokat öltött, 
annak okai igen egyszerűk. Első sorban a 
technikának óriási haladása és a gépeknek 
az emberi munkaerőt helyettesitő szerepe

tettek fölöslegessé igen nagy emberi munka
erőt. Azon férfi-munkásokat pedig, kikre a 
gépek mellett is szükség volt, felváltották 
a kisebb igényű nők és gyermekek jóval 
olcsóbb munkaerejükkel. Másodsorban agyá
raknak éjjel-nappal tartó folytonos üzeme, 
melyből lassankint a túltermelés állott elő, 
szaporította a munkanélkülieket.

Ezeken az állandó okokon kivtll vaun, k 
még olyanok, melyek csak időszakonkint 
lépnek fel, de mindamellett igen na ry hord
erejűek. így a gazdasági válságok : (melyek 
néha a túltermelésre vezethetők vissza) a 
rósz termések, melyek természetesen a mező- 
gazdasággal kapcsolatos illetőleg szorosabb 
összeköttetésben levő iparágakban éreztetik 
káros hatásukat. Ezek a munkanélküliség 
keletkezésének és terjedésének főbb okai; 
mely nemcsak a közgazdaságra hátrányos, 
az által, hogy a munkaerő egy része állan
dóan parlagon hever, de a társadalom bé
kéjére veszedelmes is.

Társadalmi tekintetben — mondhatjuk 
— nagyon szomorú következményei vannak 
e bajnak. Nem sajnálatos-e, hogy ember
társaink egy része munka nélkül van? A 
munkásosztálynál pedig a munkanélküliség

legtöbb esetben a kenyérnélküliségct vagyis 
azt jelenti, hogy a munkanélküli éhezni kény
telen. És éppen ebben rejlik a legnagyobb 
baj. Mert az a munkás, a ki dolgozni akar, 
de munkát kapni még sem bir, ezt a fenn
álló társadalmi szervezet hibájának rójja 
fel, mely neki munkát adni nem tud. Az 
osztályellentétek pedig még jobban kiéle
sednek és a társadalom rendjével való elé- 
gületlenség szintén csak nagyobbodik. 
Gyakran pedig a munkanélküli, csakhogy 
éhségét csillapíthassa, a bűncselekmények
től sem riad vissza, a munka nélkül levő 
nők pedig az erkölcstelen életmódtól.

Látva mindeme bajokat, a társadalom 
a tudománynyal karöltve iparkodik a munka- 
nélküliség megszüntetésére. A munkanélkü
liség okozta nyomor megszüntetésére illető
leg enyhítésére szolgálnak a munkaközvetítő 
intézetek, a közmunkamühe/yek és a munkás- 
segélyző intézetek. Jelen czikktinkben csak 
az első helyen említett intézményről, a 
munkaközvetítésről szólunk, miután Hegedűs 
Sándor ilyennek felállítását tervezi.

És ez a lehető leghelyesebb! Nagyon 
üdvös intézkedés ugyan az is, ha a mun
kára kész szegény ember nyomorúságát a

„A SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ'' TARCZAJA.
A napraforgó.— Elbeszélés. —Hát ki tehetne róla? Mindenkinek megvan a maga szenvedélye: a részegesnek a bor. a ma- gábazárkózottnak az emberkerülés, — egyik sem tud nélküle meglenni. Mit haragusztok rája? Hja, az ember csak azért gúnyolja a másikat, mert nem lesz úgy, mint ö. Pedig szépen kijöhetnénk mindenkivel, ha akarnók.Lám, az ibolya szereli azt az árnyas, csendes tájat, a tavi rózsa csupán a láp közepén élhet, némely ember az őrökké vig társaság rabja . . . hát miért ne hagynék azt a nagy sárga, tányéralaku virágot is sütkérezni a napfényben, melynek neve napraforgó ? . . . Bizony, a legtöbb ember is szeret más fényében ragyogni és mégsem haragusznak érte.Hát erről a sárga virágról mesélek nektek.

I.A nap már lement, hátrahagyva még egy időre piros fényét az égen, azután eltűnt az er- i •lélyi havasok égbenyuló hegyei mögé. Valami kis oláh falu bujt oda az X.-i hágó mögé s kicsinységében szégyenlelte tán a nevét megmondani, vagy miért ? — elég az ahhoz, hogy nem is emlékszem már rá, mi volt a valódi neve, csak

csufnevére tudok visszagondolni. Büdös fészek a I név, mit a szomszédok rája tukmállak, százados j piszka miatt. De lám, minő tsodás a lermtsze szeszélye, alig van vármegye, hol a leányok oly | gyönyörűséggel teremnének, mint eme kis hely- ! ségben. Akad is vevő rájuk, száz is egyre, mert | az az édes rnosolvgásu, festői termetű lányhad : csak erre látható.A nap már lement s lassan elaluszik a sok munkától fáradt lakosság. Itt-ott még ég a mécses, az ablakokból vetve ki fényét a sötét utczára, azután sötét lesz, csendes lesz minden.Hej, nagy nap lesz holnap! Dobog a sok fáta szive, álmodnak szépet, mintha csak a szerelem istene csókolt volna bűvös gondolatot homlokukra ; holnap lesz a szent-Mihály napi leány vásár. Holnap veszi fel minden leány >minden legény a legszebbik ruháját, felaggatja nyakára a temérdek gyöngyöt, arany és ezüst pénzeket, holnap kötik fel a legezifrább kötőket elül is, hátul is; holnap lesz a nagy nap, mikor száz faluból jönnek a legények, hogy a Kékhegyen megnézzék a pajkos leány csapatot, mely négyesével jár-kel a tölgyek alatt s vihogással incselkedve, csábítja a szép rumulikat édes szerelmi mámorba.Aluszik már mindenki, csak abban az egy ablakban látszik még fény: egy szép hajadon tisztogatja, fénycsili a sok ezüst pénzt, csak ő van

még fenn, a — Napraforgó. így nevezi minden ember, mert hiúságában odafordul, hol a nap feléje süt: azt szereti, a ki sok-sok gyöngyöt, aranyat tud neki adni, hogy hiúságának kielégítést szerezzen. Szerelik a legények, mert nincs szebb lány nálánál; haragusznak rá a többi lányok, mert elhódítja tőlük a legényeket.A szép fáta dörzsöli az ezüstöt s halkan dudol mellé valami merengő dalt, minőt csak a román lant tud elővarázsolni.— Én leszek a legszebb; én és senki más! — suttogja őrömrepesve és kaczér mosolylyal nézegeti magát a tükörben. Hej, Stephancsek Zorka, te már sok embernek elvetted az eszét, most ismét el fogod venni egy legénynek, ki aranyokat fog adni csókodért . . . Arany, ezüst, gyöngy! . . ah, milyen szép, mint a kelő napfény a Kraszna hegyek csúcsain.Aztán elrakta a kincseket, nézegette magát még a tükörben, hogy szinte megrészegült önnön csábitó alkatától; azután lefeküdt és édes mosolygással, de nem minden izgatottság nélkül, elaludt. II.Csillog a lomb, mintha bearanyozták volna; fujdogál a szél, rozmaringszagtól eltelve: messzire hallatszik az üde lánykacznj, moly belevegyült a tamburás s a dudás fátyolozott hangjába. Lehal- latszik a vásár zsibaja a kék hegyről a lenn el-
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lehetőség szerint enyhítik, vagy pedig, hogy 
ideiglenes kenyérkeresetet biztosítanak neki, 
de ez csak ideig óráig tarthat, a baj tel
jesen orvosolva nem lesz. Csakis a munka
közvetítés képes a munkanélküliséget vég
képpen megszüntetni. Mert ha az. aki mun
kát keres, biztosan, gyorsan és ingyen meg
kapja a uekivaló helyet és az, akinek mun
kásra van szüksége, tudja, hová forduljon 
érte, akkor áll helyre a kellő egyensúly. 
A miniszter tehát a leghelyesebb módot 
választotta a kívánt czél elérésére.

A munkaközvetítés helyes szervezése 
ezéljából meghatározta a miniszter a léte
sítendő intézetek jellegét. Mert az is nagy j 
szerepet jétszik, hogy az intézmény állami, 
városi vagy ónálló jellegű. Ebben a tekin
tetben Hegedűs Sándor nem utánozza a kül
földet, mely a munkaközvetítést már rég meg
honosította, hanem a szervezést egészen uj 
alapra fekteti. Mig például Németországban 
városi munkaközvetítő intézetek, Franczia- 
országban pedig magánvállalkozások végzik 
a közvetítést. Belgiumban pedig maguk a 
munkások tartják fenn ezen intézményt, 
addig a magyar munkaközvetítő intézetek 
a kereskedelmi és iparkamarák mellett 
szervezendő önálló intézmények lesznek, a 
melyeknek fenntartásához az állam is és a 
községek is hozzá fognak járulni. Az inté
zet működésére választmány fog felügyelni, 
melynek egy harmadrészét a munka
adók, harmadrészét a munkások, a harmad
részét pedig oly férfiak képezik, kik az 
intézményben semmi féle módon érdekelve 
nincsenek. Valamennyi fölött pedig maga az 
állam fog felügyeletet gyakorolni. A közve- j 
tités pedig ingyenes.

E kérdés rendezésével tehát a szo- 
cziális bajok száma megfogy egygyel, még
pedig nem is a legkisebbel,terülő lapályra, hol a mozsárban fürdő kócsag ezüstfehér pilléje kápráztatóan csillog a m eleg, napsugárban. Gyerekek zsibaja, a sipok éles füttye, I egy pár bepálinkázott romuli káromkodása, azután az az édes zümmögés hallatszik, mely a mé- : bek dongásával azonos, jelképezve a leánysereget, mely mellekként rajzza körül a legényeket, tüzes tekintettel sebezve meg a férfi sziveket.— Zorka, te angyal! Adok miden!, mindent, a mit a lelked megkíván, csak egy csókot kérek, melytől megittasodhassak; — kiállt egy fiatal legényke, alig serkedző bajuszszal.Bezzeg dikeziózbat; nem is látja őt a lány: körülötte udvart képez a szép, deli bojárok csapata. Kaczag a lányka, s szeme versenyt csillog a temérdek nyakékkal.— Mennyi az ára e szép szemnek ? — kérdi egyik udvarlója.— Ezer pengő! — kaczag a leány. Ezer pengő. Ki ad többet érle ? — és vihogva siet cl. i hogy csábitó alkata meglássák a szél fuvásátó) ! odatapadó könnyű, fehér ruhában.— Itt az ezer pengő! — kiált valaki és hirtelen csókot nyom a meglepett leányka ajkára.— Ki meri Zorkát megcsókolni az én szemem láttára? — kiált az a legényke és megragadja a bojár vállát. A tömeg odasereglik, lefogják a dühös gyerekei, ki aztán elódalog. valami rosszat Ígérve.A többi leányok irigy szemekkel nézték a

A munkanélküliség fogalmát vázlato
san. de bű vonásokban ecseteltük, lássuk 
már most a munkaközvetítés intézményével 
elérhető eredményeket.

A munkaközvetítés által nemcsak azt 
érjük el. hogy tudomására hozzuk a mun
kásnak hol kap munkát, de egy közgaz
dasági szempontból fontos eredményt erünk 
el, forgalom képessé teszszük a legfontosabb 
árut: a munkát. Megkíméli továbbá a mun
kást a pénz- és időpocsékolástól, mert ma 
napokig sőt hetekig kereshet munkát és 
szaladgálnia kell az egyik munkaadótól a 
másikig. Ezt a kóborlást megszünteti a 
közvetítés, és a munkást mindjárt ahhoz a 
munkaadóhoz vezeti, a kinek őrá szüksége 
van. De a munkások anyagi helyzete is 
javul a közvetítés által. Mert mostanában 
a munkanélküliek csakhogy éhségüket csil
lapíthassák, készek bármilyen bérért mun
kába állni, miáltal a munkabért mélyen 
leszorítják, égy hogy sem ők, sem a többi 
munkások megélni alig képesek.

Erkölcsileg szintén felemelőbb egy oly 
munkaviszony, mely a munkás és munka
adó közt szabad egyezkedés alapjan, mint 
egyenrangú felek közt jön létre, mintha a 
munkás, hogy úgy mondjuk, koldulni kény
telen a munkát. Különösen a munkakereső 
nőkre nézve veszedelmes ez a munkaadótól 
munkaadóhoz való kóbarlás, mert — mint 
fentebb is említettük, az erkölcstelenségek
nek nyit tág kaput.

De nemcsak a. munkások szempontjá
ból szükséges és fontos e közvetítés, hanem 
a munkaadónak is szemmellátható előnyöket 
biztosit azon körülmény, hogy munkásszük
ségletét, legkönnyebben és biztosabban a 
munkaközvetítő intézetek utján elégítheti 
ki. A rendszeres munkaközvetítés anyagi
lag és erkölcsileg emeli a munkás helyze-Napraforgót, kinek csengő hangja magához vonzza j minden szép férfiújukat.A kaczér lány pedig jobbra-balra fordul, járja a (ánezot eszeveszetten . . . Hárman is mog- velték. Kié legyen inosl? Hamar kilalálhaljuk, igy szokta ű mindig tenni: eladja magái háromnak is és egynek sem jut belőle más, annál a részegítő csóknál, a mit ő végül szűkén osztogatni szokott. Eladja magát úgy, hogy tiszta marad, mint a kék hegyok regebeli mado nnája. A j pénzen aztán azokat a gyöngyöket s aranyokat veszi, miket a nyakára illesztget, kielégítvén személyes vágyait,Még hangzik a tambur zenéje, lágy zümmögéssel, mint egy örök szép mámor. Már oszolni kezd a vásáros nép alkonyaiban lévén a nap s messzire van még az otthona. A legények elkísérik kocsijukon a lányokat s azután már csak a mulatni akaró legénység marad a sátorban, dalolva kedveseik csalfaságát és az ital gőzében átkozva mindenkit, ki nem akar velük tartani.Esztendőre ismét népes lesz a Kékbegy, addig magában áll, mint a levelétől megfosztott I kopár nyárfa. III.Zorka, a szép Napraforgó épen levele hímzett kötőjét, mikor az éjszakában kopogást hall ablakán.— Zorka, szép kedvesem, nyisd ki ablakod, nyisd ki nékem, mert meghalok utánad, — zokog kívül egy hang, annak a fiatal legénynek a

S E L M E C Z B Á N Y A I  H Í R A D Ó  ___

tét ée biztosit a munkaadónak alkalmas és 
megfelelő munkaerőt, mi által az adó ké
pességet is emeli és a munkadót és mun
kást egymással kibékíti. Lesznek ugyan mun
kások, akik igy sem fognak munkát kapni, 
de nem lesz többé a haj általános, meg
szűnik társadalmi kérdés, társadalmi vesze
delem lenni.

Hegedűs Sándor minisztert elismerés il
leti meg e legújabb, bölcs intézkedéséért. 
Igaz ugyan, hogy egyelőre csak a főváros
ban állítanak fel munkaközvetítő intézetet, 
mert ott szerinte a legégetőbb e kérdés 
rendezése. Reméljük azonban, hogy a mi
niszter nem fog a vidékről sem megfeledkezni 
hol a munkaközvetítő intézetek szükséges
sége szintén mindiukább érezhetővé válik, 
és a budapesti szervezetből ki fog indulni 
e fontos kérdés országos rendezése.

E. V.

_______  1899. október 19.

A mi közlekedésünk.
(Folytatás es vége.)Azonkívül a rigói mind egy kaptafára van csinálva, egy-egy hosszú vonalnak a kezdetén olyan nagy, mint a végén, az az a csekély víznek ;oly nagy, mint a nagynak vagy egy rövid utczácskában olyan nagy mint a hosszúban. Mennyi haszontalan költség- pedig ne tessék hinni, hogy ez szőrszál hasoga- tás, mert minden rigói előállításához kell földásás, kell kőanyag melyet rendesen messziről kell hozalni, s megelőzőleg törni, s kell ezen anyagot földbe rakni. S képzelnünk kell, hogy van talán száznál is több utczácskánk, melyet helyreállítani szükséges s elfogjuk hinni, hogy itt a takarékoskodás nem csak költség, de legfőkép idő nyerés tekintetében nagyon fontos.De ez másképen alig is lehet tekintve azt, hogy a rigolokat a kövező saját esze és akarata szerint építi, S’ ha már előállításuknál senki sem néz ulána, hogy kívánhatnék, hogy főn tartásukkal valaki törődjék, pedig sokszor egy-egy kapavágás nagy rongálástól mentené meg az utal.hangja, a ki egy csókot kért s azt sem kapta meg. Megismerte a leány s tetette magát mintha nem is értené.— Zorka, te vesztemet akarod. Megver még az Isten. — rimánkodik egyre az a hang, de a leány még úgy se hallgat reá, csak rámolja kincsét, gyöngyeit, mit az a bojár adott néki. Törődött is azzal a szegény ördöggel odakinn, bánta is, ha el vész is az . . . csak az aranyait nézte, nézte egész leikével.— Zorka, nyisd ki már az ablakot, mert beverem !A lány felijedt a hangtól, aztán kinyitotta ablakát.— Takarodj innét, te pernahajder! Még éjnek idején sem hagysz nyugtot! — s újra becsapta ablakát.Elhallgatott a hang. Csend lett, csak az aranyak kedves csöngése hallatszott, csak a lány halk mormogűsa . . . huszonöt . . . huszonhét . . .  harmjnezkettő.— Hát nem fogsz senkit többé szeretni! kiáltott valaki és egy pisztzly lövése rezzenti meg a levegőt. A leány felijedt, semmi baja sem történt, de a második lövés azt az ifjút terité le, ki nem volt elég fényes,' hogy a Napraforgó felé mosolyoghasson.. . . Vájjon az a kaczér lány mit érzett e pillanatban? Talán jobb lélek szállt belé, mert . . . sirt.

Mesemondó.



1809. október 19._______________________________S E  LM K C Z B  A N Y A I 1I| R A D ÓDe úgy látszik, hogy minálunk ezen közié- | Juliska (Yvonne), Szabóné Rúzsa (Aigrovillené) I kotlási mellék utakon, csak akkor történik némi ' érvényesült. Mclletlök Pintér István is megfelelt intézkedés, ha egyik másikon olyan kár történik, ! Cassinct szerepében. A közönséget állandóan de- ! hogy menni rajtuk tovább nem lehet, s az azo- | rűlt hangulatban tartotta a változásban s meg- | kát használók följajdulnak. 1 lepetésekhen gazdag vígjáték előadása, de azért mégOrvoslást e tekintetben csak úgy lehetne | sem mondhatjuk annak bemutatóul való előadásátvárni ha a város költségvetésének egy tételét az í szerencsés gondolatnak. - -  Nagyon pikáns.__ezen czélra szánt bizonyos összeg képezne, s a Ma nupság nem ilyet óhajt közönségünk, gazdasági előadó kötelességévé tétetnék, hogy évi | Vasárnap oki. 15-én ifj. Bokor József ,Gye- vagy negyedévi jelentésében az ezen a ezirm n rokasszony* énekes vígjátékit került színre. Ebben történt munkálatokról jelentést adjon. I első sorban B. Csányi Juszti (Borosa), továbbá PrágaiAzt természetesen a gazdasági előadótól i  Sándor(Ugron)Sanyi),MurossyGéza(Se!ycmFerko) követelni, hogy maga lartsa számon az'Jutak álla- j játékát kell kiemelnünk. Csányi Juszti, a társulat potát alig lehet, de lehetne talán a rendőri biz- operetté és népszínmű énekesnője kedvesen ját- tosok, vagy egy-egy területen az e területen la- szotl, hangja tiszta, éneke biztos. Alapos a remekük közül választandó megbízott segítségével, akik nyűnk, hogy a nagyobb hangterjedelmet igénylő különösen tavaszszal vagy nagyobb esőzések után, | operettében még jobban érvényesül. Prágai, mint a netán történt károkat bejelentenék, vagy eset- mindig, jól alakított s megérdemelt tapsokat ara- leg meg is akadályozhatnák. Meg vagyok győződve, | tott. Pintér István jó molnárinesler (Hamvas Ist ván) ; hogy ogy pár forintért óvenkinl. Mindenütt lehetne ; volt és sikerültén adta a féltékeny férj szerepét. | találni ezen czélra használható munkást, mi állal Marossy líéza kitűnő bakaőrmester volt. E fiatal j jelentékenyen emelhetnék értékben a lejtőkön tagja a társulatnak gyorsan fog a jobbak közé emel- szétszórt házakat. kedni, ha tehetségének megfelelő szerepkörben jPedig ha sikerülne egy részt az Akadémiát szorgalmat fejt ki. Azért említjük itt a neki meg- j másrészt a kalh. gymnasiumot fejleszteni, mely felelő szerepkört, mert másnap a Vasember szin- ! esetben nagyobb lakásszükség következik be, mily műben felette gyengén játszotta Andor szerepét, áldásos volna, ha a belvárosból kiszoruló kisebb Nagyon hideg, merev volt hivatalnok vagy mesterember különösen a kinek i Gsiky Gergely Vasemberéi okt. 16-án adta a városban boltja van ezen házakba menekül- , elő a társulat. Bárdi Gábor szerepében Tolnay helne, a mi csak azon esetben lehetséges, ha a i Gyula különösen kiemelkedett; az iró eszméjét közlekedés a lehetőség határain belől javittatik. ! felfogta, szerepét alaposan tanulmányozta, miként Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy a bű- ! ezt játékával be is bizonyította. Hatással játszott, nyászat mindinkább előhaladó összezsugorodása : Szabóné Róza mint Anna, Tolnayné Róza mint folytán, a munkások száma egyre fogy, s az ezek Edith bárónő, Prágai pedig Várhelyi szerepében által lakott illőivé bírt házak ma holnap gazdát- emelték a vasember játékával kellett hatást s az lanokká válnak. Ésnehigyjük, hogy ezen utczács- egész előadás, valamint a közönség tetszés nyil- kák s ösvények helyreállítása valami rendkívüli ! vánitása irányadóul szolgálhat színészeinknek, áldozatba kerülne, különösen akkor nem, ha azok ! meggyőzvén őket arról, hogy nekünk az ilyen helyreállítása s fönlartása az érdekellek köz- ! nemesebb irányú müvek tetszenek, munkája által legalább részben teljesittetnék, s j A Sabinnök elrablása czimü bohózatot az miután a vizek elvezetésére szolgáló rigói a lég- j ulóbbiévlizedbenmindegyik:§zintársulatbemutatóul nagyobb költséget okozza, ha, a hol csak lehet ! adta elő. Sokszor látta közönségünk,^ de azért ezek mcllőztelnének.Ez utóbbi abban az esetben könnyen kivihető, ha az ulczácska a hegyi ejtő mentén visz, s nem a lejt irányában miután ekkor az átereszek csak is a völgy felé irányoztalak, de azokban az esetekben a mikor az ösvény két kert között halad ezt csak úgy lehetne keresztül vinni ha szabályi'ondclelileg elhatároztatnék, hogy az ut- czácska mellékeinek birtokosai kötelezve volnának, a víz bevezetéséi az utcácskákról megengedni. Ezt annál inkább tűrhetnék el, mert hiszen minden kártétel ki volna zárva, ha az átereszeket elég sűrűn csináljuk, vagy a hol szükséges emésztő gödröket létesítünk s ebbe vezetjük a vizel, mely gödrökben visszamaradó iszap külümben is o leghatékonyabb trágya.Fejtegetéseim végére érve csak abban az cselben remélhetem azok méltatását, ha sikerült volna azon meggyőződést keltenem, hogy közlekedésünknek a lehelő fokig javítása házainknak s igy az egész városnak értékét, tetemesen fokozza, a hol a belső városi s a távoli házak között külömbségel lenni nem szabad, s annál kevésbbé minthogy épen az utóbbiak az az a gcrinczekhoz közel levők lesznek hivatva azon nyaralókat befogadni, a kiknek Rovnán nem akad helyük. Pedig ha hál* elégszer hangoztattam most is csak azon meggyőződésem kijelentésével záioin, hogy páratlan szépségű vidékünkre való csábításával az idegeneknek, lehelünk szert jelentékenyebb jövedelmi forrásra. S ezen csábítás vagy vonzás egyik fő eszköze a megfelelő közlekedés.
Platzer Ferencz.

Színház.Báródy Károly szintársulala e hó 14-én Feydeaunak „Nöszabó" ez. vigjátékával köszöntött be, melyben Prágai Sándor (Molineux), Tolnay

1:1 vu/.uiiuj nu/.iu vi-gig. ujuuu AicuiyussyGy. kitünően adta Rettegi Fii dolin számigazgató szerepét és pedig a sokaknál tapasztalt túlzás nélkül. Szabóné Róza (Borbála) a megbocsátani tudó jó feleség, Tolnayné Juliska pedig Etelka szerepében, Págai Sándor mint dr. Szilvássy általánosan tetszeti. Meglepett mindnyájunkat, a kik Irma személyesitöjét többször láttuk évek előtt színpadunkon az a haladás, melyet ez este tapasztaltunk. Koliáry Mariska ugyanis mint Irma fel tudott melegedni s játékával, biztos előadásával dicséretre méltóan járult az est sikeréhez. Pintér Istvánnak örmény kereskedőjénél kellemetlenebb alakot kár volna bemutatni. Pintér eléggé kellemetlen, alkalmatlan volt, a határt nem lépte át túlzásokkal. P. Till Irma is megfelelt feladatának Róza szerepében.A társulat eddigi szereplése azt az összbenyomást tette reánk, hogy komolyan, dicséretes ügybuzgósággal igyekszik megfelelni feladatának s úgy van szervezve, hogy a komolyabb'Jigények- nek is eleget fog lehelni, ha a színházlátogató közönség ez igényeknek méltóan ad kifejezést és a társulatot e nehezebb törekvésében támogatni fogja Azt hisszük, hogy ha a társulat, miként erről érdemes igazgatója és nemes törekvésű titkára Tolnay Gyula bennünket értesített, a nagyobb becsű, nemesebb irányú müveket hozza színre melyekhez a bohózat és operetté csak mintegy Ízelítőül, fűszerül fog járulni, itteni szereplése nem lesz anyagiakban sem eredménytelen. Közönségünk ugyanis nagyon tartózkodó évek óta az egyes színtársulatokkal szemben, mert nagyon sokszor csalódott már a sok szépet ígérő beköszöntők ulán a házasságtörésektől hemzsegő operettek s bohózatok, vígjátékokban. De hát mit írjon a szerző s mit adjon elő a színész, ha más nincs és a közönség ezt óhajtja ? Csalódnak, akik

3igy fakadnak ki, mert van elég mulattató, mely azért nem frivol; ime az előadott bárom közül otl van a Sabinnök elrablása. Kérjük a társulat vezetőit maradjanak meg azon a magaslaton, melyre a Vasember s az utóbb előadott vígjáték előadásával emelkedtek, a közönséget meg, hogy a törekvő s a jó előadásokra képes társulatot nemes feladatában támogassa.
H Í R E K .Személyi hirek. S z a t m á r y  B é la  pénzügy- miniszteri miniszteri tanácsos, ki a bányászati államvizsgákra kormánybiztosként e hó 9-én ide érkezett, tegnap délután Budapestre vissza utazott.— Kinevezés. A m. kir. főldmivelésügyi miniszter, magyarországi kincstári erdők kezeléséhez ideiglenes minőségű erdőgyakornokká a kővetkező végzett erdészeti akadémiai hallgatókat nevezte ki: V é ssé l  M ih á ly t ,  a liptóujvári főerdőhiva- talhoz; J a n o v ic z h y  B é l á t  a soóvári erdőhivatalhoz; 

I r i n y i  A u r é l t  a bustyaházai erdőhivatalhoz; T ö r ö k  

A l a d á r t  a kolozsvári erdőhivatalhoz; L e t z  L a j o s t  a szászsebesi erdőhivatalhoz; S z a b ó  K á l m á n t  a lugosi erdőigazgatósághoz.— Uj egyházfelüg’yelő. A hodrusbányai ág. h. evang. egyház felügyelőjévé folyó hó 15-én 
K a c h e lm a n n  K á r o l y  vihnyei gépgyárost választották meg. A beigtatás nagy ünnepélyességgel ugyanaznap történt meg.— Sorshúzás. A vöröskereszt-egylet selmecz- bányai választmánya állal egy darab díszes kályhaellenzőre a sorshúzás visszavonhatlanul folyó év október hó 25-én délután 3 órakor tartatik meg a városháza 'tanácstermében. A sorshúzás hatósági biztos jelenlétében történik meg s aboz az érdeklődőket meghívja a választmány. Sorsjegyek még kaphatók Márkus M. czukrászüzletében.— A városi kórház. Ez év elején volt az, hogy rámutattunk a városi kórháznak elmaradott, s a mai kor igényeinek egyáltalán megnem felelő szomorú állapotára s fölkértük az illetékes köröket. hogy ennek a tűrhetetlen állapotnak a közérdek szempontjából mielőbb vessen véget. Örömmel látjuk most, hogy indokolt felhívásunk nem volt eredménytelen, mert, mint időről-időre hirt adtunk róla, a városi kórházban több és több korszerű újítás hozatott be s ina már úgy van berendezve ez a humánus intézet, hogy minden igényi kielégíthet s különösen az ápolás tekintetében mintaszerű az. Az újonnan berendezett kórháznak és az ápoló személyzet részére berendezett házi kápolnának felszentelése e hó tizenötödik én vasárnap történt meg megható ünnepélyességgel. Podhragyay Pál prépost-plébános szentelte fel a kórházat és tartotta az isteni tiszteletet a kis kápolnában, a melyben olt voltak a városi hatóság, a kath. nöegylet, az irgalmas nővérek. A felszentelő főpap szép beszédet intézett a kórház ápolónőihez, az irgalmas nővérekhez, kifejtvén, hogy az irgalmasságnak házában, a kórházban nincsen vallási különbség, ott csak a könyörülelre és ápolásra szoruló szenvedő ember jő tekintetbe s majd buzdító tta a nehéz lisztre vállalkozó gyönge nőkel, hogy ha lankadni érzik erejűket a fölötte nehéz munkában, a kis kápolnában szerezzenek erőt irgalmas feladatuk teljesítéséhez.— Hirek az akadémiáról. A bányászati és erdészeti akadémiának uj díszes épülete annyira elkészült már, hogy ebben a tanévben az előadásokat már ottan kezdhettek meg. A régi bányatörvényszéki épületből és a Fritzházból az előadó és kísérletező termek berendezését és a gyűjteményeket átszállították az uj épületbe. Az uj beosztás szerint az uj akadémiai épületben vannak a fizikai, ásványtani, vaskohászati, chémiai, fémkohászati, erőmülani és épitéstani előadótermek és az egyes szakokhoz tartozó gyűjtemények és kisér-



4 S E L M E C Z B Á N Y A I  h i r a d ó 1899. október 19leli termek, a Fritz házban fognak tartatni továbbra is a géptani és bányatani előadások s itt marad az igazgatóság, a titkári hivatal és az akadémia könyvtára. A bányatőrvényszék épületét a pénzügyminisztérium veszi át s ottan a bányaüzemhez tartozó egy pár hivatalt helyeznek el.— Államvizsgák az akadémián. A bányászati akadémiát végzett hallgatók közül tizenheten állottak elő államvizsgára e hó 11-én és pedig kilencz bányász, hét vaskohász és egy fémkohász. A nehéz vizsgálat hét napon át tartott s mint örömmel értesülünk a lehető legjobb sikerű volt, | mert a tizenhét jelentkező közül tiz jó és jeles, j hét pedig egyszerű eredménynyel vizsgázott le. í A z államvizsgákon S z a t l im á n j  B é l a  miniszteri tanácsos volt kormánybiztos, aki legnagyobb megelégedését fejezte a jó eredmény fölött.— Az akadémia uj tanéve. A bányászati és erdészeti akadémián az uj tanév e hó elején í kezdődött meg a beiratkozásokkal, a melyek egészen 12-ig tartottak. A beiratkozás végleges eredménye a kővetkező : be van iratkozva 28 első éves, 21 másod éves, 23 harmad éves bányász; 12 első éves, 14 másod éves, 7 harmad éves vaskohász;9 első éves, 4 másod éves, 3 harmad éves, 1 negyed éves fémkohász; 55 első éves, 33 másod éves, 22 harmad éves erdész. Az első éves akadémiai hallgatók összesen 104-en vannak, tizenöttel többen tehát mint a múlt évben s épen ennyivel nagyobb az akadémiai hallgatók összes létszáma a tavalyinál, a mikor összesen kétszáz- lizenheten voltak, inig az idén kétszázharmincz- ketten vannak.— Megakadályozott öngyilkosság. Ko-ribszky Zsuzsa cselédleány, afölötti elkeseredésében, hogy nem tudott olyan szolgálatot kapni, ahol nyolcz forint bért kapott volna, e hó tizenhetedikén reggel a tóba akart ugrani. A rendőr- |

ség szerencsére tudomást vett az elkeseredett | leány sötét tervéről s még idejében ért a Kiinger- j tárói tóhoz, hogy megakadályozzon egy újabb öngyilkosságot.— Szűnik a járvány, nem a belvárosban, a hol a kanyaró járvány egyáltalán nem akar engedni, de Hodrusbányán, a hol a hökhurut, mely miatt az iskolákat sem lehetett megnyitni, most már szünöben van. Az iskolákat a jövő héten megnyitják.—- Erdészeti államvizsgák. Az őszi erdészeti államvizsga folyó évi október hó 30-án és az erre következő napokon a fennálló szabályzat értelmében Budapesten, az országos erdészeti egyesület székhazában délelőtt 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag megtartatni. A vizsgára jelentkezőket felhívja a füldmivelésügyi m. kir. miniszter hogy a vizsga letehetósére nyert engc- j délyt a vizsga megkezdése előtt a bizottság elnökének bemutassák.— Kis- és középkereskedők országos értekezlete. Az 1900. évi január 1-én életbelépő uj italmérési törvényben és az ahhoz kiadott végrehajtási utasításban a korlátolt italméréssel biró kereskedőkre nézve foglalt sérelmes intézkedések megváltoztatása érdekében országos értekezletet tartanak az érdekelt kereskedelmi testületek. Az értekezletet f. hó 20-án tartják meg a budapesti kereskedelmi és iparkamara helyiségében a következő napirenddel: 1. Az értekezlet megalakulása. 2. Az ilalmérési törvényben és végrehajtási utasításban foglalt sérelmek tárgyalása.3. A kis- és középkereskedök testületéinek országos szervezkedése. Városunkból az értekezleten Krausz V. G. és Geiger Márk kereskedők vesznek részt.-  Ellenőrzési szemlék. Most folynak a tartalékos, pottnrlalékos katonák és a népfölkelők

ellenőrzési szemléi az egész országban. Nálunk e hó 16-án volt a közös .hadsereg kötelékébe tartozó tartalékosok szemléje, melyen kétszáznál többen jelentek meg. A népfelkelési szemle folyó hó 19-ón és 20-án, a honvédségi szemle pedig e hó 28 napján lesz. Felhívjuk a szemleköteleseket, hogy pontosan jelenjenek meg a szemléken, mert katonáék nem ismerik a tréfát s szigorúan büntetik a mulasztókat.— Közveszélyes örült. Prusa Emília hodrus- bányai lakóst e hó 17-én mint közveszélyes őrültet beszállították a városi kórházba. Az öreg, (',6 éves nő tényleg közveszélyes, mert gyujtogalási mániában szenved.— Baleset. Kruzsliák György kohómunkást tegnap életveszélyes baleset érte a bélabányai erdőben, hol favágás közben egy nagy fa ráesett. Veszéles belső sérüléseket szenvedettt a szerencsétlen s eszmélet nélkül szállították lakására. Az orvosi vélemény szerint életben maradásához nincs remény.— Fortuna otthona. Az osztálysorsjáték utolsó húzásán a 600,000 koronás jutalom nyeremény a rendkívül szerencsés és hírneves Gaedicke. A. főgyüjtödéjében (Budapest, Kossuth-Lajos ut- cza 17.) vásárolt 62551 számú sorsjegyre esett Ezen főelárusitó kifizetett már vevőinek egy 4 0 0 ! 000 koronás főnyereményt, kétszer 100,000 koronás főnyereményt, háromszor 60,000 koronás főnyereményt. I. osztályú sorsjegyek ezen szerencsés főelárusitónal már most kaphatók.— 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 czélzaltal, hogy az olyan süket és nehezen halló szegények, akik nem képesek e mti füldobokat megszerezni, ingyen kaphassanak segítséget kellemetlen betegségük ellen. Az ez iránti megkeresések a következő czimre küldendők : Nicholson G. D. Z. intézete. „Bongott," Guners- burg, London, W. Anglia.
H I V A T A L O S  R É S Z .14234. szám. 1899.

Hirdetmény.A cs. és kir. közös központi pénztár állal által kiadott és 1888. évi július hó 1-töl keltezett osztrák értékű egy forintos államjegyek beváltási határideje az 1894. évi július 24-én 55863 sz. a. kelt és a „Budapesli Közlöny" 1894. évi július hó 24-én megjelent 1G7. számában közzétett rendelet értelmében folyó 1899. évi dcczember hó 31-én lejár.Ezek az o. é. egy forintos államjegyek már csak 1899. évi dcczember hó 31-ig fogadtatnak el a váltópénztári teendőkkel megbízott állami pénztáraknál és a cs. és kir, közös központi pénztárnál más törvényes fizetési eszközökre leendő átváltás végett.Ez a körülmény azzal a figyelmeztetéssel hozatok tudomásra, hogy 1899. évi deczembcr hó 31-iko után ezek az o. é. egy forintos államjegyek mar nem váltatnak be és ennek a határidőnek elteltével az államnak ez államjegyek beváltására vonatkozó kötelezettsége megszűnik.Budapest, 1899. szeptember hó 12-én.A hivatalos másolat hiteléül;Budapest, 1899. szeptember 13-án.Christian János, s. k.5684. .szám.szv. 1899.
Hirdetés.Aluliról! városi adóhivatal közhírré teszi, hogy az adótartozások fejében lefoglalt zálogtárgyak f. évi október 9-töl október hó 28-ig nyilvánosan el fognak árvereztetni. Felhivalnak tehát az adóhátralékosok, hogy tartozásaikat f. évi október hó 9-éig a városi adópénztárnál fizessék le.Selmeczbányán, 1899. szeptember 19-én.A városi adóhival.

6417. szám.rkp. 899. Hirdetmény.Selmecz-Bélabánya sz. kir. város rendőr- kapitányi hivatala részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a leérkezett működési lervezet szerint a f. évi ellenőrzési szemle a közöshadseregbeli legénységre nézve október hó lö, a honvédségi szemle pedig október hó28-án mindig reggeli 8 órától kezdve az ó-vár tornatermében meg- lartatni fog.Miről az érdekeltek azon hozzáadással érte- siltetnek, miszerint a fentjelzett napokban liatonai- cselieg honvédigazolványaikkal ellátva pontosan megjelenjenek.Selmeczbányán, 1899. szeptember 23-án.Krausz Kálmán,rendőrfőkapitány.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,1899. október 11 -töl okíóber 17-ig.Kihirdetések.

új» A kihirdettek nevei.oco Lakóhelye.
1 Bulla Emand RovnaPoljakovies Jozola n2 Licsko Endre SteffultóFoltén Jozefa3 Maracsek István HodrusbányaZajácz Paula »Házasság.=w Az egybekeltek nevei Lakhelye
1 Jang Mihály SzilnyatőBácsik Mária Illés
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A szülök neve. -<1 Lakóhely.
1 Körének MihályBránszky Anna leány Selmeczbánva2 Majovszky JánosFentek Erzsébet fin3 —Rathgeb Mária leány „4 Hanuska JánosTonhausor Franciska fiú5 Fechcr SamuFolony Erzsébet. „6 Lehoczky Józsefllricz Mária Hodrusbánya7 Lichner FerenczWeisz Erzsébet8 Vogl FerdinandGregor Magdolna9 Blahút IstvánToron Mária Bélabánya10 —Lovász Zsuzsanna11 Kugyela JózsefMolio Mária12 Stefanek JánosMendrei Zsuzsanna n •Halálozás.a■rtn:Oco Az elhunyt neve. c«©w A halál oka
1 Lopták lvubo Jánosnú 47 é. méh rák2 özv. Richter Jánosné 77 é. szélhüdés3 Longauer Ferencz 45 é. szélhüdés4 Komzsa András 28 é. agykérlob5 Száméi János 1 h. görcsük6 Kralovianszky Andr. 67 é. tüdőgyulladás7 Stcpiga Istvánná 54 é. tüdőgyulladás8 Buzik András 3 é. veselob9 Hertl István 50 é. öngyilkosság



1899. október 19. 5

Az életbiztosításról.Takarékosságra int a kor szelleme. Egyrészt azért, mert ijesztő módon tolong minden pályán a tömeg ember és nyüzsgő sokaságából nem mindenkinek jut kenyér; másrészt, mert ezrek kezéből csavarja ki az életfenntartó eszközt — a gép és még folyton növekvőben van a harcz az emberi erő és a masina energiája között. Panaszra nyílik az emberi ajk, mint Madách mondja Ember tragédiájában: „Több az eszkimó mint a fóka !“ Nagy szocziális átalakulásoknak kell történniük, hogy kiegyenlítést nyerjen az emberkinálat és a kereslet közötti kedvezőtlen arány és csak jövő generácziók fogják a szocziálizmus nivelálló hatását érezni; de amig a társadalom üstjében a jövő életitala forr, addig hallani véljük a kor intelmét, amely szól szegényhez, gazdaghoz egyaránt: „takaríts !-‘És boldogok, akik a kor szózatát hallják és követik.Az éleinek legnagyobb bölcsessége szól belőle hozzánk.De mi még messze mögötte vagyunk más kullurállamoknak ezen intelem kellő megértésében; mulatja és szomorúan igazolja ezt az az alacsony arányszám, amely hazánkban az életbiztosítás 1 terjedségél jelzi. Pedig az észszerű takarításnak épen az életbiztosítás utján kell megtörténnie, mert hiszen kiszámíthatatlan a sors szeszélye és soha sem tudhatjuk, hogy megengedtetik-e érnünk a következő napol. De mit takaríthatunk, ha nem áll rendelkezésünkre hosszú idő a takarításhoz? Mig az életbiztosítás intézményének épen abban rejlik áldásos és Üdvös volta, hogy előre is tudjuk: mennyi a takarított összeg, akár felénk suhint a halál kaszája, akar nem.Ha van törvénye a nagy számoknak, úgy még inkább van a fix számoknak törvénye a küzdelmes létben, amely hogy meddig tart, nincs halandó, aki megmondhatná.A gyásznak könnyűjét ugyan nem, de a nyomornak sok ezer könyjét szárítaná fel, ha az életbiztosítás intézménye napjainkban terjedtebb volna nálunk magyaroknál. Pedig még mindig olt tartunk, hogy ügynökök ezrei mozgosittatnak az üzletszerzés czéljából és ezeknek valóságos demoslhenesi eloquenciát, ördöngös praktikát kell kifejteniők, hogy aránylag szerény eredményt érjenek el; de mennyivel nagyobb azoknak száma, akik az életbiztosítás lényegét megérteni nem akarják, azt fel nem fogják, jóllehet egy érvet sem bírnának felhozni ellene. Es ezekből lesznek a gondlelt aggok, az embertársak kegyelemmor- zsáira utalt nyomorgók, a proletariátus szülői.Volt idő, amikor sovinizmusunk nem engedte, hogy éljünk a biztosítás malasztjával; mikor a külföldnek kellett volna juttatnunk pénzünket, nem lévén akkor még magyar intézet, amelyhez szívesen fordultunk volna. Ma azonban másképen áll a dolog. Van magyar alkotásu, magyar vezetésű honi intézetünk, nem egy.Előttünk fekszik egy fiatal intézet tájékoztatója, a „Nemzeti Baleset bizlosiló Részvénytársaságé", amely intézet már nem egy babért szerzett magának hasznos közgazdasági ténykedésével. Menten ósdi, avult eszméktől, sok újat alkotott már eddig is a balesetbiztosítás terén, mig legújabban az életbiztosítást véve fel üzletkörébe, el tudta hagyni azt az ösvényt, melyen már ükapáink jártak és teremtett újat, érdekest és vonzót, a nagyközönségre nézve pedig szokatlan előnyöst.Nem kívánjuk jelen czik'.ünk keretében bőven ismertetni mindazt a jeles kombinációt, amelyeket a „Nemzeti" életbiztosítási prospektusa tartalmaz; de kiemeljük azt az eddig egyedül álló módozatot, amely szerint a „Nemzeti" minden évben, kir. közjegyző jelenlétében, egy bizonyos (a prospektusban közelebbről meghatározott) számú kötvényt huzat ki, amely kihúzott kőivé-

S E L M E G Z B Á N Y A I  H Í R A D Ónyék biztosított összegei, legyenek ezek bármily nagyságúak, azonnal kifizetésre kerülnek.Elképzelhető, hogy milyen előnyt nyújt a „Nemzeti" ezen módozattal biztositó feleinek, akik közül évenként többen abban, a bizonyára őket nsgyon megörvendeztető és anyagilag is súlyosan latba eső előnyben részesülnek, hogy a biztosított lókét, amely után halálig vagy egy-kél évtizeden át dijat kellett volna fizetniük, kézre kapják, esetleg már egy-két díjrészlet fizetése után is.Szerencsés idea volt a „Nemzeti" vezetőségétől ezt a biztosítási módozatot kiokoskodni; de méltóan sorakoznak ehhez a többi táblázatok is, melyek közül csupán azt említjük itt fel, amely szerint lehetőve teszi a „Nemzeti", hogy oly egyének, akik csak évek múltán juthatnak dusabb keresethez, előre is nagyobb tőkét biztosíthassanak oly módon, hogy öt éven át csak a dij felét fizetik. Látszik ebből is, hogy finom érzéke van a „Nemzetinek" a gyakorlati élet igényei iránt, és igy a balesetbiztosítás terén szerzett babéraihoz hozzá fogja jogosan tűzhetni azokat, amelyeket az életbiztosítás terén szerezni legjobb utón van.Hirdetések.
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Hirdetmény.
A selmeczi takarékpénztár igaz

gatósága közhírré teszi, hogy 1900. 
évi január 1-től kezdve további intéz
kedésig a betevőknek az eddigi 4% 
helyett 4 V. "/„ kamatot fog fizetni. Ezen
kívül a tőkekamatadót is az intézet 
fizeti a nála elhelyezett betéték után.

Schneczbánya, 1.899. okt. 16.

Az igazgatóság.

A nagy krach!
New-York és London a/, európai szárazföldet som 
hagyták kíméletlenül, és igy egy nagy ezüstáru- 
gyár kényszerítve tőn egész készletét a munkaerőnek 
nagyon csekély megtóritéso ollenébon eladni. Én 
vagyok felhatalmazva ezen megbízás keresztülvite
lére’. Ennélfogva mindonkinok megküldöm a kővet
kező tárgyakat csupán frt 6.60 mogtéritóso ellenó

non és pedig:
6 drb legfinomabb asztali kést, valódi angol pen

gével.
6 „ amorik. szabad, ezüst villát egy darabban,
6 „ amerikai szabadalmazott ezüst-evőkanalat,

12 „ „ „ ezüst-kávéskanalat,
1 „ „ „ ezüst-levesméröt,
1 „ „ ezüst-tejméröt.
2 „ „ „ ezüst-tojás-kohelyt,
G „ angol Vietoria-alsótálczát,
2 „ feltűnést keltő asztali gyortyatartót,
1 „ theaszüröt,
1 „ leglinomabb ezukorhintöt.

44 drb összesen csak frt 6.60.
A fenti összo8,"44 tárgy ezelőtt 40 forintba került 

és most ezek frt *6.60 minimális áron kaphatók, -*• 
Az amerikai szabadalmazott ezüst teljesen fehér 
érez, mely az ezüst-szint 25 évig megtartja, a miért 
jótállás vállaltatik. A legjobb bizonyítók, hogy ezen 
hirdetésn e m  s z é d e l g é s e n
alapul, mely szerint ezennel nyilvánosan kötelezem 
magamat mindönkinek, a kinek az áru inog nem 
fölei, az összeget minden akadály nélkül vissza
téríteni; és senki se mulaszsza el ezen kodvozö 
alkalmat hogy ezen dlszgarniturát megnézze, mely

menyegzői és alkalmi
ajándékul minden jobb háztartás részére kiválóan 
alkalmas

Kapható csupán:

A. H I R S C H B E R G’s
a szabadalmazott amerikai ezllstgyárak kiviteli áJuházában.

Wien, II., Rembrandtsrasse 19/S.
Telephon Nr. 7114.

Szétküldés a vidékre utánvéttel vagy az összeg elóloges be
küldésével. Tisztító por hozzá 10 krajezár, Csak 
a mellékelt védjegygyei valódi (egészségi érez).

Kivonat az elismerő iratokból. ^  ^
Az első kiildémónynyel teljesen meg vagyok 

elégedve; kérek még egy garnitúrát.
Kalocsa Majorossy J. kanonok.
A küldeményt kaptam s meg vagyok elégedve. Kérek még 

egy készletet 6 frt GO krért.
Kolozsvár Báró Bánffyné.
A készletet megkaptam s igen meg vagyok vele ológedvo. 

Kérek ismét küldoni.
Bozovics Keresztes S. főszolgabíró.

W

ú
íP WEISZ SIMON

(GLÜCKSTHAL GYULA UTÓDA)
NŐI- ÉS FÉRFI DIVATÁRUHÁZA SELMECZBÁNYÁN.

Bátorkodom n n. é. közönségnek szives tudomására adni, hogy az őszi sze
zonhoz a legújabb divatu női szövetek, parchettek, pelöche kendők, kabát és szőrme 
gallérok, kötött és szövött áruk, Jager-ingek és nadrágok, keztyük; továbbá valódi 
szepességi damaszkáruk és vásznak, Schwoll-féle chiffonok, ágy és asztal-takarók, csipke 
és tunisz-függönyök, asztal és futó-szőnyegek, nagy választék karmantyú és kolyekbói 
fé r f i divatezikkek.

’Tj Egy n a g y  p a r t i  f é r f i - in g  f e lá r b a n ,  ú g y s z in t é n  g y e r m e k 
ig k ö t é n y e k .
jp  Újdonság fé r f i kalap és nyakkendőkben, ngyszinte mindenféle utazó és iópokróczok. 
Ai Nagy ra k tá r a legfinomabb sirkoszorukbói, stb., melyeket a legolcsóbb árak mellett 

becses figyelmébe ajánlva, maradtam
alázatos tisztelettel
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A selmeczi Népbanknál 1c- 

ji'irt, ki nem váltott és meg nem 
hoszabbitott kézizálogok f. évi 
november hó 7-én és 8-án d. 
u. 2 órakor az intézet helyi
ségében megtartandó nyilvános 
árverésen elfognak adatni.

S E L M E C Z B Á N Y AI  H Í R A D Ó 1899. október 19.

É r t e s í t é s ,
íuelyszerint t’. Síó délután
3  Á ra k o r  a  t a k a r é k p é n z t á r b a n

különféle zálogtárgyakra
úgymint: arany és ezüst zsebórákra, vala
mint egyéb arany és cztlstnemUekre nyilvá
nos árverés fog tartatni.

Selmeczbányán, 1899. október 6.

A

KXXXXW KXXXX XXXXtfK8C7/1899. V. szám.
Árverési hirdetmény.Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX.t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a selinonzi kir. járásbíróság V. 417 1800. számú végzése állal Eichel Sándor utóda tJeigor Márk ezég javára Gutfreund Samu ellen 481 irt i 02 kr. tóke, ennek 1899. év szeptember hó 30. napjától számítandó 5°0 kamatai és eddig össze- | sen 35 frt 63 kr. perköltség követelés erejéig el- ! rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biroilag | lefoglalt és 725 frt 85 krra becsűit szoba bútor, bor, pálinka, rum és fűszerárukból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.Mely árverésnek a selmeczi kir. járásbirósági V. 417/99. sz. kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Selmeczbányán alpeies lakása és üzletében leendő eszközlésére 1899-ik év október hó 23-ik napjának délután 2 órája határidőül kitüzetik és 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 kielégitteléshez tartanak jogot, a mennyiben 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 Selmeczbánya, 1899-ik évi október hó 11. napján. Óváry Dezső, kir. bír. végrehajtó.

XXKXKH HKXXKXXXKKK
áy P  Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szabadalmazott s. Osztálysorsjáték (V. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főelárusitóknak eíámsilás végett kiadattak. - A M agyar Királyi Pénzügyminisztérium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik:

IMS £ an d

Á  H agy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve
Ö tö d ik  S o r s j á t é k . 1 0 0 . 0 0 0  5 0 . 0 0 0  i i y e r e m e u y *

Első osztály Második osztály 1 Harm adik osztályBetét 12 korona Betét 20 korona Betét 32 korona
H ú z á s: 1 8 9 9 . novem b er 6 . é s  17. H ú zás 1 8 9 9 .  deC2e m b er  13. é s  1 4 . H ú z á s : 1 9 0 0 . ja n u á r  9 . ,  10 . é s  11.

N y e r e m é n y K o r o n a N y e r e m é n y K o r o n a N y e r e m é n y K o r o n a1 á 60000 1 á 70000 1 á 800001 „ 20000 í  . 25000 1 ,, 300001 „ 10000 1 „ 10000 1 » 200001 „ 5000 i „ 5000 1 , 150003 , 2000 6000 3 . 3000 9000 3 10000 300005 , 1000 5000 5 . 2000 10000 5 ,  5000 250008 , 500 4000 8 , 1000 8000 8 „ 2000 1600030 , 300 9000 20 ,  500 10000 10 , 1000 1000050 , 100 5000 60 . 300 13000 70 . 500 350002900 ,  40 116000 3900 ,  80 312000 4900 , 130 6370003000 ny. Kor. 240000 4000 ny. Kor. 477000 5000 ny. Kor. 898000
Negyedik osztály Ötödik osztályBetét 40 korona Betét 32 korona

H á z á s : 1 9 0 0 -  jan u ár  31. é s feb ru ár  1. H ú zás 1 9 0 0 . február 21. é s  2 2 .

N y e r e m é n y K o r o n a N y e r e m é n y1 á 90000 1 á 1000001 „ 30000 1 n 300001 „ 20000 i . 200001 , 15000 i . 150003 , 10000 30000 3 , 10000 300005 . 5000 25000 s . 5000 250008 „ 2000 16000 s . 2000 1600010 „ 1000 10000 10 , 1000 1000070 „ 500 35000 70 , 500 350003900 . 170 663000 3900 . 200 7800004000 ny. Kor. 934000 4000 ny. Kor. 1061000a z  i. osztály nuzasa l»yy. évi november 16. és Y, jelenlétében, nyilvánosan történnek a Vigadó termeiben. —- kaphatók. — Budapest, 1899. évi október hó 15-én.

Hatodik osztály Betét 24 korona
Húzás: 1900. márczius 14-töl április 10-lg

Lep ap liii ii?eremén szerencsés esetien:
ro ii  a

1 . 0 0 0 , 0 0 0
(Egy Millió)

1 600000 600000<n 1 nyer. 400000 400000© .Ü 1 á 200000 200000
1 1 „ 100000 100000

2-1 1 „ 60000 60000
1 „ 40000 40000

§.| 2 „ 30000 60000
3 20000 60000

o 3 20 „ 10000 200000
HE 50 „ 5000 250000

£ 400 „ 2000 800000
720 „ 1000 720000

1000 „ 500 500000
27800 „ 200 5560000

30,000 nyerem, és Jut. Kor. 9.550,000

Nyomatott a
én lesz. A húzások a Magyar Királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző Sorsjegyek a Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál MAGY. KIR. SZABADALMAZOTT OSZTÁLYSORSJÁTÉK IGAZGATÓSÁGA.

L ó n y a y .  H a z a y .

laptulajdonos Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.


