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Apró sirdombok.

Hervadt falevelek mennyi uj sirt bo- 
ritnak el ez őszszel; halottaknak mai szo
morú napján mennyivel csillogóbb, mennyi
vel népesebb a halottak szomorú országa 
itt nálunk Selmeczbányán.

Mert nehéz esztendő volt nagyon ez 
az esztendő, melynek végét most tapossuk; 
sok gyászt, szomorúságot hozott e kis város 
lakosságára, sok nagy és sok, sok apró 
sirdombot hantolt föl szanaszét a temetőkben.

Mennyivel csillogóbbak, mennyivel né
pesebbek ma a temetők, mennyivel szo
morúbb, mennyivel sötétebb ma ez a csil
logás, mint volt most egy éve. Bizony-bizony 
ez elmúlt év minden napjára esett egy-egy 
temetés, mindennap hallottuk a bús hangit 
harangok kongását, amint visszarezdiilve a 
sötét fenyvesek illatos erdeitől, messze cl
zúgták, hogy megint egy, megint egy a ki 
nincs többé; sőt néha, nem egyszer, nem 
egyet, de kettőt, de hármat sirattak el szo
morú zúgással, úgy hogy ez évnek három
százhatvanöt napja alatt háromszázhatvan
öttel szaporodott a temetők lakóinak a száma,

a kiket ma siratunk, akiknek ma világítunk 
s a kiknek csendes lakásait feldiszitjltk a 
hervadó ősz múló virágaival.

Szomorú esztendő, bizony nagyon szo
morú.

Mi is szomorkodunk a szomorkodókkal 
s a mig elborultan járjuk a már örökkön 
élők porhüvelyének ma csillogó nyugalom
helyét; amint megindultál! nézzük a szeretet 
kegyeletes megnyilatkozását, fájdalommal 
és megdöbbenéssel látjuk, hogy sok, nagyon : 
sok az apró sirdombok száma, az apró sir- 
domboké, a melyek alatt kis gyermekek 
gyönge teste porlik korán; gyermekeké, 
akik még nem voltak megérve a halálra, 
akik még nem éltek s már nem élnek.

Meghalni kell, a test nem örök. S ha j 
bársony, ha daróez födte, por lesz és hamu. 
Meg nem nyugodni az Örökkévalóság egy 
igaz törvényében dőreség, botorság: -  de, 
azért sok, mégis igen sok nálunk az apró 
sirdomb. Megnyugszunk a változluitatlan- 
ban, de azért fáj és bánt az a gondolat, 
az a tudat, hogy a kik olyan korán elköl
töztek tőlünk, élhetnének ma, élhetne a 
legnagyobb részük soká még.

Vád, hangosan kiáltó, meg uem ozá- 
folható vád az a sok apró sirdomb a mi 
közegészségügyünk ellen, szomorú jelképe 
az ország közegészségügyi állapotának.

Mert nem csak nálunk, Selmeczbányán 
sok azoknak a száma, akik zsenge koruk
ban halnak el, nagy, igen nagy a gyermek 
halandóság az egész országban. A halálo
zásoknak több mint harmincz százalékát az 
egész országban a gyermek halálozás teszi 
ki, nálunk azonban még magasabb volt ez 
a különben is magas szám ez évben, mert 
majdnem fele az összes elh .Baknak a gyer
mekek sorából került ki.

Megdöbbentő, szomorú jelenség, melyet 
megszüntetnünk egyike legsürgősebb, leg
fontosabb feladatainknak.

Sürgős és fontos azért, mert ha egy 
pár évtizeden át ilyen szomorú lesz ez a 
statisztika, egy emberöltő alatt felényire 
apad le Selmeczbánya lakosságának száma.

El kell tehát mindent követnie úgy e 
város hatóságának, mint a társadalomnak, 
hogy a nagy gyermekhalandóságot kisebbé 
tegye. Szeretetház, bölcsőde, egészséges 
munkáslakások létesítése és a munkásnép

„ i  SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ*1 TÁRCZÁJA.
Siró sorok,— Emlékszik-e arra a mosolygó arczu, örök beszédes gyermekre ? Hogyne emlékeznék ? . .— Nos és meghalt. Lujzácska nincs többé ! Elvitte a gyermekek réme, a vörheny és a kanyaró. Még csak eltemetni sem engedik tisztességesen. Elvitték, elragadták a temetőbe, a halottas kamarába. Ott van most szegényke. Nem ölelhetem, nem csókolhatom. Istenem, de meglátogattál! . .  .És a szegény asszony, a bánatos anya szava fuldokló zokogásba veszett.

* #
*Emlékszem-e? Hogyne emlékezném.Gyönyörű ragyogó este volt. Édes hangulattal, hulló csillagokkal. Kimentünk a kertbe. Lujzácska és én. Csacsogó kis jószág. Kacsóit nyakam kóré fonta s folytonos kérdésekkel ostromolt. Már olyanokkal, melyek az ö három éves fejecskéjében motoszkáltak. Hogy Istenke eszik-e kalácsot? Tudnék-e én az égig felugrani? A Sípszó kutya miért ugat? Milyen bábuval játszanak az angyalok ? . . . És feleletet lesve bizalmasan hozzám tapad. Egy felelet ezer uj kérdés. És én felel- getek, mesélgetek. Végre eláll a pergő nyelvecske s én is lassan, szaggatottan, végre susogva beszélek. Elhallgattunk. Azt hitlem alszik. Pedig nem. Kökény szeme, e földi csillagpár nyitva volt

s a csillagok közt révedezett. Nem bántottam. Féltem egy fogós kérdéstől.Imbolygó árnyak emelkedtek az esti szürkületben. Mintha csúnya nagy pókok volnának, melyek sűrű fátyolt fonnak az est beszédes arczára. Lent a völgyben zakatol s az ezüst érczen morogva nagyokat harap a Sándor-zuzó. Tompa, mély a lélegzése, mint egy haldokló óriásé. Különben csendes minden. A hulló csillagok meggyűlt fénye átragyog a gyűlendő felhőkön s levilágít hozzánk, amint itt ülünk az illatos szénasoron.Hang hallatszik. Keresnek.A kis árva összerezzen. Kél kacsóját ég felé ! tárja s szinte siló epedéssel mondja:— Gyerünk oda! . . .. . .  Emlékszem-e? Hogyne emlékezném!És ezt a kis angyalt a nagy Isién főivitte oda, oda a csillagok fölé az arany hajú babák közé. Hadd játszanak vele a legtisztább lelkek, az angyalok, hadd óvják földi sártól, földi szenytől.Ennyit akartam mondani a bánatos özvegy- asszonynak, kinek kertjében az egyetlen rózsafőt törte le a szél. De nem lehetett.Jóságos nagy Isten ! ki trónod mellé ültetted az illatos rózsaszált, küldj egy vigasztaló nap- sugárt! * **És aztán eltemettük A fák száraz ágaival mérgesen kopogott a szél. Az ágak recsegtek, ropogtak, kelepeltek, mintha erőtlen vén ember

védekeznék kiaszott karjaival az ellenség ellen Pedig hiába védekezik. Hozzá indulatosan csapkodta a temelő rozoga kapuját. Az nyikorgóit, rítt keservesen. De nein soká. A termetes sirásó hátával neki veti magát s úgy őrzi a bejárást. Gyülekeznek. Csupa meglett ember. Rokonság jobbról-balról, közelröl-messziről. Gyereket nem eresztenek be, mert ragadós a baj és nehéz a vörhenySokan sírnak. Mert sokan szerették, a kit most hoznak ki a halottas kamrából. Az anya ráborul a fehér koporsóra, a pap rövid imádságot mond és beeresztik a hideg agyagos főidbe. Csak a szél viaskodik még mindig a bütykös kapufákkal. Látható méregbe jön, mert már kiáll is hozzá, hogy ijedtében főidre lapul a száraz fü borzas üstöké. Aztán csend lett. Csend, hogy fönt az angyalok meghallották az anya zokogását. És lassan szálankint eregetni kezdik a fehér ruhát, melyet a csillagok világánál szőttek a vén, ránezos föld számára, hadd fedje be szomorú hervadását, árva busongását. A szálak mindig sűrűbbek és sűrűbbek lesznek. Már mintha lenge fátyol takarná a temető fagyos göröngyeit. Nemsokára ez is összébb vonul egy fehér lepel lesz belőle. És lassan-lassan eltűnik az uj sirdomb a szűz hó fehér, könnyű terhe alatt . . .Igv födözi be és simítja el az időben Isten vigasztaló szava a szivek sirhahnait, fájdalmait, bánatait.(3, — és senki más. Luvois.



í  _____________________________ __________
kűriben uralkodó s illetőleg pusztító iszá- 
kosság lassaukénti megszüntetése lesz az 
orvossága a nagy gyermekhalandóságnak.

A szeretetház létesítésének kérdése 
nem uj nálunk, úgy tudjuk, meglehetős 
anyagi töke is áll rendelkezésre. Ne vár
junk tehát sokáig még. Létesítsük és pedig 
lehetőleg bölcsődével, apró gyermekek men- 
helyével kapcsolatban.

Munkásaink lakásai egészségtelenek, 
rosszak; s különösen a gyermekek egész
ségére károsak, halált hozók. E tekintetben 
keveset tehet a ha tóság és a társadalom. 
Itt a munkaadónak, az államnak van kö
telessége. Amit megkíván az állam, mint 
állam az egyestől, a magán munkaadótól, 
tegye meg mint egyes, mint munkaadó, és 
létesítsen munkásainak, a bányamunkások
nak egészséges lakásokat.

S véglil úgy az állam, mint a hatóság 
és a társadalom közös, egyesült erővel 
küzdjön a népnek megölője, az iszákosság 
ellen.

Osenevész, életre nem képes gyermeke 
van az iszákos szülőknek s az apró sir- 
dombok nem kis részét a pálinka, e lassan 
ölő méreg emeli minálunk.

Ezeket tartottuk szükségesnek elmon
dani a mai szomorú napon, mikor annyi 
apró sirdombot láttunk, kiesi sirdombokat, 
melyeknek nagy része a mai kor, a mi 
hibánk miatt domborul.

Epilog
„A mi közlekedésünk‘‘-höz.Amidőn „A mi közlekedésünk^ czimü dolgozatot terveztem, eszemben volt egyrészt ama körülmény is, hogy nálunk a közlekedést büntetlenül megnehezíteni,s ugyszólva beszüntetni lehet;

A mik hivatása,A házasság a földi boldogság czéljából köt- tetik és vájjon a földi életnek adhat-e egy bölcs valódibb czélt, mint a boldogságol ? Akar-e valaki hatalmas, gazdag, irigyelt, szóval bámult egyén lenni, azt mondja a példabeszéd, hogy egy jó nő a legrosszabb férfit is megjavít hal ja. Es ez igaz is! mert a nő arra van hivatva, hogy boldogítson; s azért nevezik őket az emberiség védangyalai- nak. Már pedig akkor elsősorban férjének kell, hogy őrző és boldogító angyala legyen. S hány eset van, hogy angyal helyett valóságos ördög lesz a férjnek; pedig ha jól fel tudnák lógni kötelességük érzetét, a mi a házasságnál a lő, akkor saját boldogságuk árán is megszereznék a családi élet boldogságát.Tőlünk nőktől függ, hogy egy egész életre nyugodt csendes házi tűzhelyet alkossunk magunknak; nem múló szenvedélyes szerelemmel, de őszinte, odaadó, önmagunkat is feláldozni képes szeretettel. S azt a szent érzést a mely bennünket hozzá fűzött, ne hagyjuk elaludni; de minden erőnkkel oda hassunk, hogy az még fokozódjék.Ha czélul tűzzük ki magunknak a boldogi- tást, feláldozóknak kell lennünk mindenben, nem pedig követelőknek. Oh, ha igy gondolkoznék minden nő, akkor édes jutalmul nyernék azt, a mit csak az az öntudat nyújthat, hogy hivatásunkat híven és lelkiismeretesen betöltöttük; s magunknak is megszereztük azt az édes családi

S E L M  E  C Z B Á N  Y A ;1  ' . H  I  R  A  D  Ómásrészt, hogy tisztaság tekintetében sok és használt mellékutakon ázsiai állapotok uralkodnak.Az elsőt illetőleg elég legyen utalni az Erzsébct-akna körüli térnek bekerítésére, vagy a a papréti útnak a Bertalan-tárói hányó által való elfoglalására annyira, hogy egy embernyi gyalogúinak alig marad hely. Pedig az első esetben a birlokjogot kétségtelennek véve is, a mi köztudomás szerint nem az, miután a birtoklás csakis a bányászat czéljaira megengedett közterület foglalásán alapul, s a czél megszűntével a birtoklási jog is megszűnik. Ezen tér elzárása a százados gyakorlat szentesítette közlekedési jogba ütközik.Mondhatná valaki, hogy ezen tér elzárása áltai a közönségre reákényszeritett kerülő nem tetemes. Igaz, de én azt hiszem, hogy itt nem a fő a nagyobb-kisebb hátrány, de fő a jog, melynek megsértését a hatóságnak nem volna szabad tűrnie, annál kevésbé ezen esetben, mikor a bányászatnak magának a bekerítésből semmi haszna s annak elmaradásából semmi kára nincs.A Bertalan-tárói hányó túlterjeszkedésének lehetősége szinte felfoghatatlan valami, mert eltekintve attól, hogy a knazovai két telek birtokostól elvette a szekérrel való közlekedésnek erre felé a lehetőségét szinte lehetetlenné tette a gyalog közlekedést a mint mindenki meggyőződi étik, ha esős időben errefelé akarna a városba be vagy abból kifelé jutni. És a hatóság ezen hallatlan elnézése által mit nyert váljon a bányatelep? azt, hogy ha csak némi kilátás is mutatkoznék valami műveletre Bertalan-tárón, kénytelen lesz mégis hányótérre való területet venni, ha ezt nem akarja még azzal elodázni, hogy a meghagyott keskeny ösvényt is elfoglalja, ami utoljára jobb is volna, legalább el volna zárva annak lehetősége, hogyha a száraz véd fal ma-holnap beomlik esetleg ember élet is áldozatul essék.És ne tessék félreérteni. Hozzon a város közönsége tőle telhető áldozatokat a bányászat istápolására, de az talán még sem járja, hogy egy pár forint megtakarítása miatt a közönség joga csorbiltassék, s félek, hogy nem is annyira a pár forint megtakarítás, mint inkább az irtózat a jelentéstételtől s azon formalitásoktól, melyekkel egy bármily csekély ingatlan megszerzése a kincstárnál jár, játsza itt a döntő szerepet; ezzel szemben semmi nehézséggel, semmi felelőséggel semboldogságot, mely a kötelesség érzetén alapszik. Akkor nem kellene félnünk, hogy férjünk saját házában nem találja fel otthonál, s házon kívül keres szórakozást, hogy elfelejtse az otthoni poklot.Egy nőnek oda kell hatni, hogy nélkülözhetetlen legyen férjének, s ha összehasonlítást tesz más nővel, mindig az ő előnyére történjék. Tartsa meg házassága után is leánykori csinosságát; gyermekeit ápolja és jó magaviseletre oktassa, férjét pedig szeretnie kötelessége.Mit gondoljon ő még vele is, elég az, ha kimennek sétálni, akkor felöltözködik „másnak", a férjnek fölösleges.Csakhogy a férj megfordul ám máshol is, s ha ott az ellenkezőjét látja az ö otthonának, összehasonlítja a csinos menyecskét az ő nem csinos feleségével, otthon elmondja, hogy bizony csak rend van annál az x-nénél, meg csinos asz- szony az még mindig.Ennél azután nem kell egyéb; kitör a vihar az egész erejével, a szegény X-nére rá lesz szórva irgalmatlanul minden titulus, hogy milyen kokett, haszontalan asszony, még az ő férjét is elcsábítja; pedig dehogy akar az valakit, elcsábítani, de kevésbé az ö férjét; az csak a maga férjének akar tetszeni még mindig, — úgy mint régen. De ne csak külsőleg kívánjuk meghódítani férjeinket, hanem lelkileg is. Megtörténik igen sokszor, hogy a férj az anyagi gondok miatt rosszkedvűen tér haza; nem bánt senkit, csak szomorú, ilyenkor nem hizeleg, nem t ud; ez nem a szeretet hiánya,

1899. november 2.járván városi területet elfoglalni, habár ez a közlekedésnek is szolgál.A mi a tisztaságot illeti, az már minálunk szabály, hogy az utmenti lakosok az útra öntik a szennyes vizel, nemcsak a mellékutakon, de ugyszólva a város belsejében is, sőt olyan házaknál is, a melyek el vannak látva csatornával. Habár be kell látni, hogy nálunk a házak rendkívüli szétszórtsága miatt rendes csatornázás alig képzelhető; azt, hogy az illetők a szennyes vizet ne az útra öntsék, szerintem mégis meg lehetne tiltani, miután ugyszólva minden ház mellett kert van s egy emésztő gödröt mindenütt lehet létesíteni, a melyet nagyobb részt a házi gazda maga létesíthet.Miután „exempla sunt odiosa- tartózkodni akarok a példák fölsorolásától, hiszen ha jóaka- ratu figyelmeztetésem illető helyen megszivleltetik, úgyis arra kell, hogy kerüljön a dolog, hogy egyelőre legalább a legkirívóbb e nembeli visszaélések megszüntettessenek, megelőzőleg természetesen rendőri szemlének kellvén megesnie. Ezen szemlénél talán betévednek a szivargyár mögötti Steffultó felé vezető ösvényre, a melyre, hogy legalább egy példát emiilsek, egy csurgó szállítja az ott levő ház udvaráról a szennyet, mosáskor sárossá tévén az ösvényt, pedig ezt igen számos szivargyári munkásnő, tejes asszony stb. használja. Hogy mennyi ilyen eset van, azt a szemle deríthetné ki csak.Eme szemle talán indítója lehetne egy tisztasági szabályrendeletnek is, mely méltóan kiegészíthetné az ösvényeknek járhatóságát biztositó intézkedéseket.Záradékul még egy elfelejtett közlekedési hiányt akarok fölemlíteni, és ez a felső Rovnának Hegybányával való összeköttetését illeti. Ennek az összeköttetésnek rosszasága le sem irható, pedig Rovna Selmecznek egy fontos része volt azelőtt is, most meg kétszeresen fontossá lett mióta a nyaraló vendéglő létesült, és én a nyaraló telep igazgatósága fontos föladatának tartom ezen közlekedésnek a lehető ség határai közt való javítását a városnál szorgalmazni.1899. októberben.
Platzer Ferencz.

hisz épen akkor érzi szükségét egy szerelő léleknek, a ki megosztja vele bánatát.Ha ilyenkor a szerető nő részvéttel közeledik felé, kis kezével igyekszik elsimítani homlokáról a redőket, s egy édes csókkal zárja le panaszos ajakát, vigasztal, biztat a jövővel, mindezt tenni szent kötelessége. Van-e a világon olyan férj, a ki nem lenne ilyenkor hálás ? S nem lenne az az öntudat édes jutalom, hogy hivatásunkat betöltöttük; mert vigasztaló angyalai lettünk annak, a kinek az oltár előtt azt esküvénk, hogy nem hagyjuk el öt semmiféle „szükségében- .De a helyett, hogy tennénk, azt kívánjuk, hogy még mindig szeszélyeinknek hódoljanak, s a rossz kedvet ne hozzák haza. Elkezdünk zsém- belni, mig a férj megunja meg nem érdemelt leczkéztetését — s elmegy. Ha hazajön, újra kezdődik ez a — boldogság.S ez igy tart mindaddig, mig végre azt veszi észre a szegény férj, hogy jobb is lenne, ha soha haza nem kellene menni ahoz az örökösen szur- kálódó asszonyhoz. A nő pedig addig odahaza sirdogál, nem a fajdalom, hanem csak — hiúságból, és ha valakivel találkozik, bizonynyal elpanaszolja, hogy neki milyen rossz férje van, s ó a legszerencsétlenebb asszony a világon. Pedig ha jól meggondolná, ö is azt mondaná, a mit én, hogy minden nő maga oka boldogtalanságának; mert ha teljes boldogságot nem is, de egy nyugodt házi életet minden nő teremthet magának, ha ő akar!
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Színház.Okt. 25-én Trilby-t adta elő Báródy színtársulata. — Az újonnan szerződtetett Lángh Ilona művésznő játszotta a czimszerepet s szívesen ismerjük el, hogy úgy ö mint Aranyossy (Svengali) megérdemelt tapsokban részesültek. Aranyossy jól alakított, játéka alapos tanulmányra vall. Nem foglalkozunk e rövid sorokkal hosszabban ezzel az annyira kidicsért színmüvei, mely véleményünk szerint méllatlanul foglalja el azt az előkelő helyet a szinmüirodalomban és a színpadon, a melyre a szensácziot kereső áramlat az igaz becsű, nemes czélzattal tartalommal bíró művek fölé sodorta, hanem röviden megemlítve azt, hogy szintársálatunknak a lefolyt héten változatos volt a repertoirja, elismeréssel kívánunk adózni egy régibb műnek előadásáért, melyet közönségünk köztetszéssel fogadott. Szigligeti Nagyapója ez, melyet a társulat Prágai Sándor jeles színészünknek jutalomjátékául hozott színre. Gsányi Inszti (Böjti Zsuzsi). Lángh Ilona (Rafaella) Aranyossy (Peterdi), Tolnay Gyula (Eszterházy föld- birtokos), Tolnayné Juliska (Rózsi asszony) P. Till Irma (Anna, bíró neje) jól oldották meg feladatukat, szívesen tapsoltunk nekik, méltán megérdemlőt lék az elismerést, pedig ugyancsak nehéz ám a vig Nagy Jancsi mendikans szerepét oly kiválóan betöltő Prágai Sándor játéka mellett a figyelmet lekötniük. Prágainak minden szava, minden mozdulata sikerült és mulattatott, s közönségünk nem is fukarkodott őt tetszésének nyilvánításával jutalmazni azért a kedves estért, azért a jó hangulatért, melyet játékával szerzett. A jó hangulat a nézőtérről a színpadra is áthatolt és pedig az egyik főszerepnek rovására, a mennyiben Ágnes asszony az anyai áldást alig bírta a kacza- gástól elmondani. Hogy mennyire találta el a társulat e műnek szinrehozatalával a közönség Ízlését, szolgáljon erre tanúságul a a nézők néhány megjegyzése. „Ha ilyen darabokkal kezdték volna itteni szereplésüket, telt színházban játszanának állandóan"; — mondák többen. — „Valahára egy olyan este, a mikor nem kell pirulnunk", „Ebbe már bátran elhozhatjuk leányainkat is s ha még egyszer adják, itt leszünk mindnyájan". — E mellett az ifjúság is jól mulatott, az az ifjúság, a mely mindig meg tudja becsülni a jó irányú, nemesebb tartalmú szellemi terméket s melyről évek óta mindig az a ferde nézete a mi színtársulatainknak, hogy csak a dévaj és Ízléstelen darabokban gyönyörködik s ezért rendesen el is szokta hibázni a bemutatók megválasztását. — A Nagyapó megadja a helyes irányt színészeinknek, ezt kövessék.
H Í R E K .— Személyi hírek. L i h a  A n t a l  kir. járás- biró mull szombaton két heti szabadságra Tren- csénbe utazott. — B a l t i k  F r ig y e s  dunáninneni ! kerületi ág. hitv. evang. püspök a múlt szombaton városunkben időzött és megtekintette a nyáron átalakított lyceumot. A püspök innen Berencs- f'aluba utazott az oltani uj templom felszentelésére.— Kolos napja Selmeczbányán. A páli szt. Vinczéről nevezett apácza nővérek vezetése alatt álló selmeczbányai elemi és polgári leány- ; iskolának növendékei Vaszary Kolos herczeg- primásnak, mint a „Kolos intézet" védőjének nevenapján október 30-án, igen szép ünnepélyt rendeztek az intézet egyik tágas helyiségében. A Szent Katalin templomban hallgatott mise után az intézet buzgó igazgatója Szártorisz Ferencz megnyitó beszédében méltatta e napnak kiváló fontosságát, midőn nemcsak az intézet növendékei, de azoknak szülei, sőt egész Selmeczbánya hálatelt szívvel emlékezik meg jótevőjéről, a bíboros herczegprimásról, aki ez intézet megalkotása által örök emléket állított magának. Majd röviden előadta a herczegprimás életrajzát, kiemelve az ő

! áldásos működését a vallásos tudomány torén. I lángoló hazaszeretetét, melyekben egész élte fo- | nalán senki által magát felülmúlni nem engedte. | Méltó és igazságos, inondá, részünkről pedig kötelesség, hogy róla meg ne feledkezzünk, hanem : iránta érzett hálánknak, szeretőiünknek kifejezést I adjunk. Ezután a Placida nővér által vezetett intézeti énekkar, kiváló praeczizitással adta elő Mendelsohn „Üdvözlő ének"-ét, melyet Szitán Mariska növendék szavalata követett, szavalva Markosnak „Hódolatu-át. Majd az intézet két növendéke: Arkossy Ferike és Benkovics Irén zon- ! gora játéka gyönyörködtette a szép számmal ; egybegyült közönséget, négy kézre játszva Streabog , „Lilas* czimü darabját. Ezt követte Broszman | Mariska szavalata „Magyarország öröme" Szávaitól. Végül az énekkar elénekelte Goll János:! „Űdvőzlö“-jét. A program minden egyes pontját I viharos taps jutalmazta. Szártorisz Ferencz inté- 1 zeti igazgató megköszönve a szép számú közönség érdeklődését az apácza nővérek fáradságot nem ismerő szakavatott működését, a növendékek szivére kötötte az emberiség legszebb erényeinek, a vallásosságnak, a hazaszeretetnek és a hálának gyakorlását, mely erények virágaiból font csokor lesz az intézet legszebb névnapi ajándéka a „Kolos intézet" védője Vaszary Kolos herczegprimás ö magassága részére. H. J .— Hymenhir. W ie s s n e r  R i c h á r d  m. kir. pénzügyi számliszt, tartalékos cs. és kir. főhadnagy november hó 18-án tartja esküvőjét a beregmegyei Somban B é k á s s y  E r z s i k é  urhölgygycl.— Áthelyezés. L o v á s z  F e r e n c z  steffultói segédlelkész, lapunknak ékes tollú munkatársát Modorra, Pozsony megyébe helyezte át egyházi főhatósága. A mig örvendünk és gratulálunk az előtéptetes számba menő áthelyezéshez, őszintén sajnáljuk a derék fiatal lelkész távozását.— Halottak napját a szokott kegyelettel, vallásos érzéssel ünnepelte meg tegnap Selmecz- bánya közönsége. Délelőtt az istenitiszteleteken ezernyi-ezer ember vett részt s délután és este még többen lepték el a temetőket. Mindenkinek van valakije, akinek csak emléke él már, s a hivő léleknek jól esik egy napot egy évben azoknak szentelni, akiknek ma csak emlékét szeretheti. Délután a polgári dalkör és az önkéntes tűzoltó egyesület testületileg jelent meg a Bernhardt Adolf városi tanácsos és negyvennyolezas honvéd sírjánál, úgyszintén az Irmler János volt működő tűzoltó sírjánál, hol a dalkör gyászdalokat énekelt. Az akadémiai ifjúság, mint minden évben, ez idén is felkereste elhunyt tanárainak és társainak sírjait s kegyeletének emlékbeszédekkel és gyászdalokkal adott kifejezést. Szűcsi Zsigmond sírjánál Bakkay József, Bálint Béla sírjánál Urbán János, Dávid Béla sírja fölött Huszt Aladár, Szűcs József tanársegéd sírjánál Hinner József beszélt, ezenkívül mindegyik simái énekelt az akadémiai dalárda és a Szűcs József sírjánál a steingrubeni zenekar is játszott.— Nyugalomba menő biró. L ib e r t in i  József korponai kir. járásbiró f. évi november 1 - ével saját kérelmére nyugalomba vonul. Megürüli helyére a pályázat már ki is van hirdetve.— A kereskedelmi miniszter és a betegsegitő pénztárak. H e g e d ű s  Sándor.kereskedelmi miniszter és az ország betegsegitő pénztárai között vitás kérdés keletkezeit most, a melyben a betegsegitő pénztárak nagy mozgalomra készülnek. Okot erre az italmérési üzletvezetők ügye szolgáltat, a kik éveken keresztül nem léptek be a pénztárak kötelékébe. Az ország több betegsegitő pénztára erre bepenaszolta a munkaadókat s két fórum ki is mondta, hogy az italmérési üzletvezetők tartoznak a betegsegitő pénztárak tagjainak sorába lépni. A dolgot erre a kereskedelmi miniszter elé vitték, ki ez ügyben most hozta meg döntését. 
H e g e d ű s  Sándor miniszter kimondotta, hogy az

_____SE L M E C Z B A N Y  AJ  H Í R A D Ó italmérési üzletvezetők föltétlenül tartoznak a betegsegitő pénztárak kötelékébe lépni. Ámde a mellett a miniszter utal elődje, báró Dániel Ernő kereskedelmi miniszter egy rendeletére, mely szerint az italmérések nem tartoznak az ipartörvény 
re n d e lk e zé se  alá. Ez a rendelet — úgymond — Hegedűs Sándor miniszter tévedésbe ejthette az italmérőket, aki ennek következtében nem léptek be a betegsegitő pénztárba. Kővctkezésképen a miniszter fel is mentette őket ama kötelezettség alól, hogy a betegsegitő pénztárak által követelt tagdijakat évekre visszamenőleg megfizessék. Miután e döntés által a betegsegitő pénztárak mintegy 1G8 .000 forintnyi összegtől esnek el, melyet nekik már két íorum megítélt, a nagyváradi kerületi pénztár elnöke Láng  József és titkára Sarkady Ignácz sürgős beadványt küldöttek dr. Matlekovics Sándornak, a pénztárak központi végrehajtó bizottsága elnökének, hogy a bizottságot ez ügyben haladéktalanul ülésre hívja össze.— Az akadémia uj épülete teljesen elkészült már, úgy hogy e hóban már be is rendezhették. A külsőleg is momumentális, hatalmas épületnek belső része is megfelel a modern építkezés követelményeinek s lépcsőháza olyan szép és díszes, hogy messze előtte áll a budapesti központi egyetem lépcsőházának. Az épület berendezése a legmesszebb menő igényeket is kielégítheti, vízvezeték, központi gázfűtés, villanyvilágítás a legapróbb részletekig kiszámított kényelemre vannak berendezve. Nem egészen illő azonban a díszes uj épületbe a tantermek és egyes tanári szobák régi, ócska berendezése. S különösen a tantermek régi, újólag bemázolt padjaival nem lehetünk megelégedve, már csak azért sem, mert bizony ezek egyáltalán nem kényelmesek. Reméljük azonban, hogy a pénzügyminisztérium nem sokára már a berendezési tárgyakat az épületnek megfelelően újakkal, megfelelőkkel fogja kicseréltetni. Megemlítjük itt, hogy az uj akadémiai épületet a Láhne és Strenge budapesti épitész-ezég tervezte és az is építette föl. Az építkezés vezetését, a részlettervek kidolgozását pedig Báck Alajos tehetséges fiatal építész mérnök eszközölte. Dicséretes munkát végeztek mindenesetre, a melyért elismerés illeti meg őket.— Öröm a dohánygyárgyban. Ez évi első számunkban emlékeztünk meg a pénzügyminiszternek arról a rendeletéről, amely azokat munkásokat, iparossegédeket és gyári munkásokat, akik heti vagy napibért kapnak s napi keresetük az 50 krt nem haladja meg, a kereseti adó alól felmenti. Már akkor kifejezést adtunk ama reményünknek, hogy e kedvezményben fogja részesíteni a miniszter a dohánygyári munkásokat is, mivel róluk akkor megfeledkezett a rendelet. Mint most örömmel értesülünk a pénzügyminisztérium tényleg fölmentette a dohánygyári munkásokat is a kereseti adó fizetése alul és pedig mindazokat akiknek napi keresete a 80 krt meg nem haladja és nemcsak az itteni dohánygyári munkásokat, hanem az ország összes dohánygyárainak muká- sait. A pénzügyminiszter ez őrömét hozó rendeletét rég várták már az itteni dohánygyárban, mert Heigel Albert a gyárnak jelenlegi helyettes igazgatója, mikor ál vette a gyár vezetését, egy jól megindokolt kérést terjesztett föl a pénzügyminisztériumhoz, melyben az itteni dohánygyári munkások szegény anyagi viszonyaira való tekintettel, azt kérte hogy azokat is mentse föl a miniszter a kereseti adó fizetése alól. A méltányos kérdés mint látjuk, meghallgatásra talált, s a rendelet, melyet a mi dohánygyárunk munkásai már régen izgatottan vártak a napokban egész váratlanul ötömet hozott az ország összes dohány- gyári munkásainak.— Gazdasági bizottsági ülés. A várositörvényhatóság gazdasági bizottsága a múlt szombaton délután ülést tartott. Az ülésen elfogadta a bizottság a városi számtiszteknek ötödéves
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pótlék iránt beadott kérését s a méltányos kérést ajánlattal terjeszti a törvényhatóság elé.— Iparkamarai közgyűlés. A besztercze- bányai kereskedelmi és iparkamara f. hó 28-án közgyűlést tartott, melyen Selmeczbányáról Hor- nyacsek István kereskedő a kamara kültagja vett részt.— Tűz. Berencsfalu hontmegyei községben vasárnap éjjel tűznek esett áldozatául két ház és az ottani malom. A tűznél majdnem emberélet isáldozatul esett, mert a molnármester oltás közben beesett az égő malomba s csak nagy nehezen sikerült őt kimenteni. így is életveszélyes sebeket szenvedett. A három épület teljesen leégett.— Római ősök — oláh unokák. A „Tri- buna" egy őrületes handabundákkal teleszórt czikkében arra hívja fel •» nagy rómaiak unokáit — az oláhokat, he gy rendezzenek nemzeti ünnepel 1904-ben, amikor 1800 esztendeje lesz, hogy nagy őseik, a rómaiak elfoglalták és megtelepedtek Dácziában. Rugaszkodásait igy folytatja:„Egy másik nép, mely kisebb és kevésbé nemes, mint mi vagyunk, rövid idő előtt bejövetelének ezredik évfordulóját ünnepelte ama vad őseinek emlékéi, kik egyebet sem hoztak magukkal, mint gonosz indulatukat, amilyenre csak egy barbár nép lehet képes. Mennyivel inkább jogunk és kötelességünk minekünk, akik inkább sok ősök emlékét ünnepelhetjük, kik világosságot hoztak s a meghódított országokban a műveltséget terjesztették. •*Hát az affélére nem lehet mást mondani, minthogy, hogy hova lett a dicső nagy ősöknek az a nagy világossága, mert az unokák közt ugyan nem lehet látni.— Vörheny Hegybányán. Hegybánya szomszéd községben a vörheny betegség járvány- szérűén lépett fel. sől egy eset már Róna kül- utczában is előfordult. Hogy ez a veszélyes betegség, mely ez év telén és tavaszán annyi áldozatot vitt el nálunk is, nehogy behurczoltas- sék Selmeczbányára, a halóság meglette a szükséges intézkedésekül, nevezetesen fölkérte a hegybányai bánya főorvosi Faltér Gusztávot, hogy ide is jelentse be a betegedési eseteket, s hogy olyan házakból, melyekben betegedés tan és a melyekből bejárnak a lakósok a városba, tiltsa meg nekik a bejövetelt. Ezúton is felhívja a halóság a lakosságot, hogy különös figyelmet fordítson arra, hogy fertőzött házakból kjét ne vegyen mert a tejjel terjed leginkábbb a fertőző betegség.Jubiláris szinielőadás. Báródi Károly városunkban időző színtársulata ma csütörtökön november hó 2-án ünnepli meg érdemes igazgatójának 30 éves szinészkedése jubileumát. Ez alkalomból mi is gratulálunk Báródi Károlynak s kívánjuk, hogy sokáig munkálkodhassék még a nemzeti színművészet terén mint annak egyik deiék apostola.— A színészek a honvédszobornál. Vasárnap délelőtt hazafias ünnepet, rendez Báródi Károly színtársulata a honvédszobornál. Az ünnepen beszédei tart és szaval a társulat derék titkára Tolnay Gyula s az összes tagok elénekelik a Hymnusl, mely után megkoszorúzzák a szobrot. A színtársulat ez utón is meghívja hazafias ünnepéhez a város közönségét.— A honvéd ellenőrző szemle, mull szombaton volt meg. Százhatvan tartalékos és póttartalékos honvédnek iratait vizsgálta át a szemle vezetője Mály Pál lévai honvédszázados. A szemle elején itt is előfordult, hogy egy pár tartalékos 
J i i e r * - r c \  jelentkezett, ezeket azonban nem záratta be az ellenőrző tiszt, bár igazán joga lett volna hozzá, hanem úgy megszégyenítői te őket, hogy azután senki sem h ic r - n A ,  de mindenki j e l e n -nel jelenkezett.— Bélák István hírneves kávé raktára (Budapest, Roltenbiller utcza 4.) óriásikig mogna- gyobbitatott. A legjobb minőségű k á v é  és tea

fajokat a következő bámulatos olcsó áron küldi utánvétellel vagy az ősszeg előleges beküldése után franko, teljesen költségmentesen: 3 kg. t.uba- kávé 4.50 hl. 3 kg. Mocca kávé 4.50 frt., 3 kg. Jáva kávé 4.50 frt., 3 kg. Gyöngy kávé 4.80 írt., 14 kg. Csiszár keverék tea 1 frt 50 kr. 1/4 kg. Karaván lea 1.40 frt, Törmelék tea 90 kr.— Mennek a színészek. Báródi Károly színtársulata e héten vasárnap tartja az utolsó előadást. A társulat innen Ipolyságra megy.— Érdemes-e hirdetni? E kérdésre következőkép felelnek különböző kitűnőségek: „A gazdagságot csak nyom ia festék által lehet elérni. “ (Bármim.) .Fiam, csak oly emberekkel lépj összeköttetésbe, a kik hirdetnek, és sohasem veszi- tesz’“ (Franklin Benjámin.) „Hogy tudná a világ, ; kinek mi jója van, ha azt nem hirdeti ?“ (Vanderbilt.) ! „A hirdetés valamely üzletnek az, a mi a gőzgé- j péknek a gőz.* (Lord Macaulay.) Egy angol újság igen drasztikusan felelt e kérdésre: „Azon gyáros, j a ki hirdetések nélkül akar boldogulni, ép oly lehetetlenséget követ el, mint azon ember, ki egy elefántot egy gyüszünyi szappanvizzel akar megmosni. Egyik ép oly lehetetlen, mint a másik.8 i Bármim egy más alkalommal igy nyilatkozott: j „A ki hirdetések nélkül eredményeket akar elérni, hasonlít ahhoz az ifjúhoz, a ki szive választottjára csábiló pillantásokat vet — a sötétben. Ő nem látja, magának meg semmi haszna belőle."— Nagyot hallók figyelmébe. 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 betegségük ellen. Az ez iránti megkeresések a kővetkező czimre küldendők : Nicholson C. D. Z. intézete, „Longott," Guners- burg, London, W. Anglia.
KÜLÖNFÉLÉK.Köhögés ellen. Őszszel és tavaszszal j egy kis vigyázatlanság melleit úgy meghűl az ember, hogy szinte fáj még hallgatni is a folytonos köhécselését. Jó tehát, ha valami biztos háziszerünk van ilyenkor, melylyel a fájdalmas köhögést olcsón és biztosan megszüntethetjük. Ilyen háziszer a következő: Veszünk hal-hét darab sárgarépái, azt szépen megtisztogatjuk, megreszeljük s a levét kifacsarjuk. Aztán ugyanannyi mézel, mint a mennyi a sága répa leve, egy serpenyőben fölteszünk a tűzre, hogy ott fölolvadjon. Mihelyt a méz fölolvadt, azonnal hozzáöntjük a levet s a keveréket lassú tűzön mindaddig főzzük, mig sűrűsödni kezd, akkor aztán félretesszük. Ha ebből a beleg napjában hatszor bevesz egy-egy mogyoró nagyságú darabot, köhögése biztosan el fog múlni (8.).— Mekkorát tud ugrani a nyú l? Hogy a nyúl rendkívül jó futó és ugró, azt bizonyára nem kell bővebben bizonyítani, mert hiszen alig van ember, a ki e lekinlben több-kevesebb tapaszta- j latot ne szerzett volna. Körülbelül a legjobb ; lekordok egyikét érhette el azonban e tekintetben ! az a nyúl, melyről nem légiben egy német szak- ! lap is mint kuriózumról emlékezik meg. Egy I osztrák kertésznek a veteményes kertjébe ugyanis 1 valahogyan betévedt egy nyúl s természetesen a ! maga módja szerint kertészkedett ott a meleg ; ágyak zsenge palántái között, a mig észre nem j vették. Ekkor aztán megindult az irtóháboru el- 1 lene, miközben az ebek állal szorongatott nyúl ' minden habozás nélkül neki vágott az előtte álló 5 m 38 cm széles akadálynak, vagyis a növényháznak és palánta-agyaknak s azokat egy ugrással átszökve, szerencsésen kimeneküli a koriból. A kertészt valósággal ámulatba ejtette a nyúlnak ezen bravúros ugrása.

— Temető a föld. Egy statisztikus számításai szerint annyi ember élt már a földön, hogy a szárazföld minden négyszög lábjára őt ember jutna. Mekkora a temető ! Egy sírhelyre ezen számítás szerint 128 lakó jutna. S ha egyenletesen volnának elosztva a sírok, már 128 volna egymás tetején minden talpalatnyi földön. Micsoda sereg lesz ez, ha a feltámadás harsonája szavára rendbe áll.— Tanulságos statisztika. Lombrosso, híres olasz tudós, egy angol lapban tanulmányt irt az európai államokba végbemenő gyilkosságokról s kimutatásai szerint minden 100 ezer lakosra 9G gyilkosság esik Olaszországban, 75 Magyar- országon, 58 Spanyolországban 25—25 Portugál- liában s Ausztriában, 18 Francziaországban s Belgiumban, 13 Svéd- és Norvégországban, 5 Angol- és Németországban.— Hogyan kell fűteni ? Hogy télen át meleg, de egészséges levegő legyen a szobánkban, a következőképpen kell eljárnánk. Reggel, mikor befütötlünk, kinyitjuk az ajtókat és ablakokat. A meleg terjedni kezd, a rossz levegőt kiszorítja s a friss szoba hideg levegővel telik meg. Elég a szellőztetésre 10—15 perez — aszerint, amint a kályhában a tűz ég. — Az ajtók és ablakok bezárása után 15 fokos höinérsékig fűtünk, tovább nem. így egész nap kellemes meleg lesz. Magasabb, 20—22 fokos hőmérsék megrontja a légzéshez szükséges savanyagokat. Az étvágy elvész, s az ember azáltal mogorva lesz és nyugtalan.
S zerk esztő i ü zen et. .,Egy női hivatásáról lemon

dott éltesebb nö“-nek. Levelét, bocsánat, de képtelenek vagyunk 
megérteni, mert mi soha semmiféle óvónőről nem irtunk sem 
jót, sem rosszat, sőt még óvóról sem, pedig különösen a városi 
óvókról igazán volna mit Írni, de hát óvakodunk az óvóktól 
s őszintén kívánjuk, hogy óvjon meg az isten minden halan
dót olyan óvóktól, mint a mieink. Ne értessünk félre, óvó 
alatt óvóépületet értünk. — Különben köszönjük a papok 
nősülésóre vonatkozólag adott eszméket; de ez időszerint még 
nem akarunk azzal foglalkozni.

1899. évi 101. szám.
Pályázat.A selmeczbányai kir. bányaigazgatóság kőnyomdájánál 250 forint évi fizetés, szabad lakás, vagy ennek hiányában évi 50 forint lakpénz és évi 20 m3 tűzifajárandósággal nyomdászi állásra pályázat hirdettetik,A 40 éves életkort még túl nem haladott pályázóktól a kőnyomdászalnál előforduló munkálatokban való teljes jártasság és a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való bírása kívántatik meg.A sajátkezüleg irt és a kellő okmányokkal felszerelt, valamint egy koronás bélyeggel ellátott folyamodványok a selmeczbányai m. k . bányaigazgatósághoz czimezve a már államszolgálat bán állók felettes hatóságuk, nem állami szolgálatban levők pedig az illető vármegye tőispánja utján, kinek területén laknak, folyó évi november hó 30-ig1 az alólirt kőnyomda vezetőségéhez nyújtandók he.Oly pályázók, kik állami szolgálatban még nem állanak, egészségi állapotukat kőzhatósági orvos által kiállított bizonyitványnyal kötelesek igazolni.A kinevezendő kőnyomdász a bányatárs- pénztár kötelékébe lép be.Selmeczbánya, 1899. október hó 21.M. k . bányaigazgatósági kőnyomda vezetőség.
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Pályázati hirdetmény!
Selmecz-Bélabánya törvényhatósági sz. 

kir. bányavárosnál 1900. évi januárius hó 
1 -én életbe lépő rendőrbejeleutési hivatal ve
zetésére hivatott és főispáni kinevezés alá 
eső nyilvántartó rendőrtiszti állásra pályá- 
zat hirdettetik. Ezen nyilvántartó rendőrtiszt 
hatásköre, szükséges előképzettsége és kö
telessége 1879. évi XXVIII. t.-czben és a 
rendészeti szabályrendeletben van megha
tározva. Illetményei: 1. évi fizetés GOO frt; 
2. lakáspénz 150 frt; 3. 24 m! keruény- 
tüzifa átalány házhoz szállítva és nyugdíj 
igény jogosultsága. A kellően felszerelt 
pályázati kérvények a főispán úrra czi- 
mezve f. évi november hó 10-ik napjáig 
nálam beadandók.

Selmeczbányán, 1899. október 19-én.

Szitnyai József, s. k.kir. tanácsos, polgármester.
Hirdetmény.6681. sz. szv. 1899.Alulírott városi adóhivatal közhírré teszi, hogy a f. évi IV, negyedévi adórésziet ez év november hó 15-ig a városi adópénztárnál különbeni végrehajtás terhe mellett befizetendő.Selmeczbánya, 1899. évi október 19-én.Városi adóhivatal.

J 4234. szám. 1899.
Hirdetmény.A cs. és kir. közös központi pénztár által kiadott és 1888. évi julius hó 1-től keltezett osztrák értékű egy forintos államjegyek beváltási határideje az 1894. évi julius 24-én 558G3 sz. a. kelt és a „Budapesti Közlöny" 1894. évi julius hó 24-én megjelent 167. számában közzétett rendelet értelmében folyó 1899. évi deczember hó 31-én lejár.Ezek az o. é. egy forintos államjegyek már csak 1899. évi deczember hó 3l-ig fogadtatnak el a váltópénztári teendőkkel megbízott állami pénztáraknál és a cs. és kir. közös közp onti pénztárnál más törvényes fizetési eszközökre leendő átváltás végett.Ez a körülmény azzal a figyelmeztetéssel hozatik tudomásra, hogy 1899. évi deczember hó 31-ike után ezek az o. é. egy forintos államjegyek már 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.

Pályázat erdöőri és erdölegónyi 
állásokra.Alulírott m. kir. főerdőhivatal kerületében megüresedett két IV-ed osztályú erdőőri, illetve előléptetés esetén 1 (egy) I-ső osztályú, tekintöleg két Il-od osztályú, illetőleg két Ill-ad osztályú

erdölegónyi állásra az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.Az erdőőri állásokra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. XXXI. t.-cz. 37. §-ában körülirt szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók pedig ezenfelül ép, erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállítóit bizonyitványnyal valamint életkorukról és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá erkölcsi bizonyítvánnyal és a hivatalos állami nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását igázoló okmányokkal felszerelt és sajátkezűig irt kérvényüket folyó évi n o v e m b e r  h ó  2 2 - i y  alulírott m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be.Kellő tájékozás végett megjegyeztetik, hogy az erdölegónyi állomásokra pályázóktól az idézett törvényszerű minősítés kimutatása nem köve- teltetik.Ungvárt, 1899. évi október hó 22-én.M. kir. főerdőhivatal.
Hirdetmény.

Selmecz-Bélabánya szab. kir. város rend
őrkapitányi hivatala részéről ezennel fellii- 
vatnak mindazon 1879., 1878., és 1877. 
évben született hadkötelesek, kik az 1900. 
évi ujonezozás alá tartoznak, miszerint ille
tékes hatóságaiknak megküldendő beje
lentési kivonatok szerkeszthetése végett f. 
évi november hó 30-ig e hivatalnál 
jelentkezzenek.

Selmeczbányán, 1899. évi október 27.

Krausz Kálmán,rfőkapitány.
8546. sz. 1899. Hirdetmény.Tudatom a szab. kir. város közönségével, hogy a törvényhatósági bizottság f. évi évi 271/f közgy. számú határozatával Róna (Rovna, Felső- Fuchsloch) külső városrészben az eddigi rendőrbiztosi állás megszüntetésével jövő 1900 évi január hó 1-től kezdő érvénynyel uj rendörőrmesleri állást szervezett 300 frt fizetés, 45 írt lakpénz, 20 kbm puha illetve 14 kbm kemény lüzifa, 10% ötödéves pótlék és a szervezési rendőri szabályrendeletben a rendőrőrmestert megillető egyéb já- randóságokkkal.Ezen szabályrendeli intézkedést megállapító határozat oly figyelemeztetéssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-cz. 8 §-a értelmében alábbi kelttől számított 30 nap alatt felebbezésnek van helye a nagyméltóságu m. kir. belügyminiszterhez.A felebbezés a városi polgármesterhez adandó be.Selmeczbányán 1899. évi október hó 21.Szitnyai József s. k.

kir. tanácsos, polgármester.

64/162 sz. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.
Valamennyi magyarországi másodfokú 

iparhatóságnak.Kételyek merülvén fel, hogy a bányászati és i kohászati vállalatok mennyiben esnek a a bánya- j törvény, s mennyiben az 1884. évi XVII. t.-cz.-be j

foglalt ipartőrvény és az 1893. évi XXVIII. t.-cz. rendelkezései alá, e kclélyek eloszlatása czéljából a m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőleg a következőket hozom a czim tudomására. Az ipar gyakorlását szabályozó 1884. évi XVII. t.-cz. 183. §-a c. pontja szerint a bányászat és kohászat nem esik a törvény rendelkezései alá. Másrészt pedig az ált. bányatörvény 131. §-a közelebbről megjelöli a bányászat és kohászát üzleti terjedelmét illetőleg részletesen felsorolja mindazt, a mire a bányaadományozás a vállalkozót feljogosítja. A meddig a bányászat és kohászat az idézett 131. §-a keretében mozog, addig az illető vállalkozók csak a bányatörvény rendelkezései alá esnek s bányarendőri illetőleg bányahatósági felügyelet alatt állanak. A bányatörvény 131. §-a b) pontjából következik, hogy az adományozás a vállalkozót csak nyers termények előállítására és forgalomba hozatalára jogosítja fel, a mennyiben tehát a bányászati és kohászati vállalatoknak csak nyers termények nyerése képezi a feladatát,, annyiban az illető vállalatok nem tartoznak az ipartörvény rendelkezései alá. Mihelyt azonban az ily bánya vagy kohó vállalatok a nyers termény feldolgozásával is foglalkoznak, ez esetben ezen finomitó műhelyek és feldolgozási üzemágak tekintetében már az ipartörvény rendelkezései alá. esnek.Ennélfogva nem esnek az ipartőrvény rendelkezései alá:1. a fentartott ásványok kutatása, feltárására és lefejtésére szolgáló vagyis a szó legszorosabb értelmében vett bányamüvek;2. az érczelő készítő müvek, vagyis mindazon telepek, a melyeken a bányából kihozott fejtmények aprítása, osztályozása és töményitése történik,3. a szén előkészítő művek nevezetesen a szénosztályozó és szénmosó telepek, de úgy a 2. mint a 3. alattiak csak annyiban, a mennyiben még kereskedelmi forgalomba nem került, vagyis közvetlenül a bányából kihozott fenntartott (érez és szén) aprítását, osztályozását, tőményitését illetve mosását eszközük,4. a lugzás, fonezorozás és villamos kifejtés utján bányaterményekböl és kohó középterményekből nyers fémeket előállító müvek;5. a nyers térnek előállítására szolgáló olvasztó kenenezék és egyéb készülékek,6. azon pörkölő kemenezék, a melyekben a fenntartott ásványoknak a 4 és 5 alatti kohósitás szükségképeni előmüveletét képező pörkölése eszközöltetik;7. kohókemenezék, a mennyiben a szén termelése helyén állíthatnak fel, 1884. évi XVII, t.-cz. 25. §.)8. briket sajtók szintén a mennyiben a szén termelési helyén állíthatnak fel;9. A kohómüvekkel szoros kapcsolatban álló azok az üzemek, melyek a kohók mellékterményeit, dolgozzák fel, a vagy a kohósitás, lugzás stb czéljaira szükséges anyagokat a kohótelepen állítják elő;10. a bánya kohótelepeken lévő kovács, ács-, asztalos drótkötél és gépműhelyek, téglavetők és fűrészek, ha azokban kizárólag a bánya és kohóüzemhez szükséges eszközök és szerek készíttetnek és javíttatnak.A mennyiben valamely konkrét esetben a fentebbiekből folyólag a bánya — illetve az ipartörvény alkalmazásának kérdése minden kételyt kizáró módon nem volna eldönthető, ilyenkor a
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m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőiig én fogom eldönteni azt. hogy vájjon az illető műhely- telep vagy üzemág kivan-e véve az ipartörvény rendelkezései alól, vagy sem.Felhívom a Czimet, hogy e kőrrerulelotem tartalmáról a hatósága területén létező elsőfokú iparhatóságokat is értesítse.Budapesten, 1869. évi október hó L>.
H e g e d ű s  s. k.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

.O  ’V/. ? í ; V
Hirdetmény.

íW íS

1899. október 25-től öklébe 3 1 - i g .
Kihirdetések.s•5Sco A kihirdettek nevei. L a k ó h e ly e .

1 Kovatsik János HodrusbányaSchavolt Mária Rovna2 Hock Ede Selmeczbányaözv. Nickl Anlalné
3 Nanáesik János Keller Mária -
+ Kaluzsni Nándor Hodrusbányaözv. Schmidt S.-né •

Házasság.a : so 'CG
Az egybekeltek nevei Lakhelye

1 Zubka Ferencz Gzipár Gizella Se lmeczbánya2 Gedeon Lajos SzlavóniaÚrban Irén Bélabánya
3 Czibula János TópatakDulay Mária BélabányaSzületés.

A szülők neve. set1 Lakóhely.
CG <|1 Kinka Anna eánv Selmeczbánya2 Kenyö Sándor Konta Eszter3 —Krcsmárik Mária fiú
4 Székely Sándor Groszberger Lenke5 Hol rag KárolyMurgáes Anna leánv6 Zachej János Csizsik Antónia Rovna7 Ivanics József Sztrelecz Anna Selmeczbánya j8 Mojorszky JózsefJurcsó Erzsébet fiú9 Szombatin György Szvellik Anna1011 Semoradik József Fabo Mária Ivanovics József « BélabányaStélezi Emilia leány Hodrusbánya12 Bázler Lajos Klein Zsuzsanna ■

Halálozás.

3 , -cö
CG

Az elhunyt neve. ...
...

.
j K

ora 
!

A  h a lá l  o k a
1 Steiner Ilona 22 é. tüdőgümőkói2 Zacharovszky Emilia 20 h kanyaró3 Hulvav Margit 7. ó bősz. tart. sz.4 Titt Ferenczné 69 é. vízkör5 Majerszky József 1 é. v. szül. gveng6 Neuschl Jánosné 52 é. vizkór7 Hasko György 70 é. tüdőgümőkói8 Vidra Anna 19 h kanvaró9 Sulcz Ferencz h görcfök1 0 Dobrocsan Mihály 3 h tűdölob

A selmeczi takarékpénztár igaz
gatósága közhírré teszi, hogy 1900. 
évi január l-től kezdve további intéz
kedésig a betevőknek az eddigi 4% 
helyett í ’/. % kamatot fog fizetni. Ezen
kívül a tőkekamatadót is az intézet 
fizeli a nála elhelyezett betétek után. 

Selmeczbánya, 1899. oki. 16.

Az igazgatóság.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

l i i i c s  tDbbt f o c f á j á s !
Hogy a foghúzás nem tartozik a kel

lemes mulatságok küzé, azt mindenki tudja, 
ki azon keresztül esett. — Én birtokában 
vagyok egy oly sí 2- 4 sí 1 tae s* t i :»ss s z e r 
n e k , mely a fájós fogba beeresztve a 
le g lie v e s e lik  f o g t á já s t  is le g -  lí«'‘ sí»E»J« S «  m t - g -
s z ü n te ti .

Miután én e szernek, 3 évi alkal
mazása után, hatásáról teljes meggyőződést 
szereztem és száz közül 90 esetben a lég 
meglepőbb sikert értem e l: nyugodt lélek
kel ajánlhatom azt a fogfájásban szenve
dőknek.

Selmeczbánya, 1899. október havában.

Tisztelettel

F i l k o r n  A.
fog’orvos.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

A  n a g y  k ra c h !
New-York és London az európai szárazföldet 8om 
hagyták kíméletlenül, és igy egy nagy ezüstáru- 
gyár kényszerűvé lön egész készletét a munkaerőnek 

M nagyon csekély megtérítése ellenében eladni. Én 
vagyok felhatalmazva ezen megbízás keresztiiívite- 
lére. Ennélfogva mindenkinek megküldöm a követ- 

l l í P  kező tárgyakat csupán frt 6.60 megtérítése ellené- ben és pedig:
6 drb legfinomabb asztali kést, valódi angol pen

gével,
6 „ amerik, szabad, ezüst villát egy darabban 
6 „ amerikai szabadalmazott ezüst-evőkanalat, ’

1 2  „ „ „ eziist-kávéskanaiat,
1 „ „ n ozüst-lovesmérőt,
1 „ i. ti ezüst-tejraérőt,
2  „ „ „ ezüst-tojás-kehelyt,6 „ angol Victoria-alsótálczát,
2 „ feltűnést keltő asztali gyevtyatartót,
1 „ theaszüröt,
1 „ legfinomabb ezukorhintőt.

44 drb összesen csak frt 6.60.
A fenti összes ̂  tárgy ezelőtt 40 forintba került 

és most ezek frt 6 60 minimális áron kaphatók.— 
Az amerikai szabadalmazott eziiBt 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 mindenkinek, a kinek az áru meg nem 
felel, az összeget minden akadály nélkül vissza
téríteni; és senki se mulaszsza el ezen kedvező 
alkalmat hogy ezen diszgarniturát 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 eziistgyárak kiviteil áru- 

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

Szétküldés a vidékre utánvéttel vagy az összeg ol-leges be
küldésével. Tisztitó por hozzá 10 krajezár, Csak 
a mellékelt védjegygyol valódi (egészségi érez).

Kivonat az elismerő iratokból. ^  V
Az első kiildéménynyel 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 60 krért.
Kolozsvár Báró Bánffyné.
A készletet megkaptam s igen meg vagyok vele elégedve. 

Kérek ismét küldeni.
Bozovics Keresztes S. főszolgabíró

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán,


