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Törvény
az egyszerű közigazgatásról.

Közigazgatásunk reformjának egyik 
határkövéhez érkeztünk : mihamar törvény
űvé lesz a közigazgatás egyszerűsítéséről 
szóló javaslat. Ez a javaslat nem közönsé
ges bliróiuunka, nem is marsrutával ellátott 
bizottságok ülésein készült. Hanem a javas
latban közvetlenül érdekelt vármegyék s 
városok dolgozták ki, mert hiszen tudva
levő. hogy a belügyminisztérium külön kérte 
ki minden egyes vármegye s törvényható
sági város véleményét s indítványát a köz- 
igazgatás egyszerűsítésére nézve. Ezzel az 
előzékenységgel a miniszter nemcsak, hogy 
a vármegyék önérzetét növelte, de egyúttal 
nagyon hasznos dolgot müveit. Mert ki is
merné jobban a közigazgatás aját-baját, s 
ki tudná helyesebben megválogatni a javí
tás, az egyszerűsítés eszközeit, ha nem 
a vidéki emberek, akiknek a közigaz
gatási törvények és rendeletek végrehajtá
sában múlik el egész életük. -Mindenütt lel
kes örömmel fogadták a tervezetet s most 
készen áll a gyakorlat embereinek közre
működésével összeállított javaslat, melyből
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Efoster, (jön.)
Hogy a kemény viszálykodás tele 
dork napja állal pompás nyárra vált,
Házunk felhői komor árnyaikkal 
. I t óceánba temetkeztek el.
Hogy homlokunk győzelmi disz övedzi,
Mint emlékjel Jüyy sebző fegyverünk;
Xyers harci zaj riy társalgásra vált.
Kecses Iepésre a szörnyű roham.
Hogy Mars elsimító zord ráncait,
Most a helyett, hogy a tiara ménre kapra 
Ellenségünket megdöbbentené,
. I nők szobáiban szőke! vidáman 
A fuvolának játszi dallamára.
De én- nem termelt játékos esi 
Sem üzépelyésrc a tükör előtt.
Kn zord verésii, fenség, kecn nélkül,
Kit megkurtitntt a méltó arúntj,
S ii csalfn természet meglopta arcom, 
í  elszeg, bevryzetleii, idő előtt,
Célig se kész' szüleire e világra,
S'ántán, álmatlanul, — mert u kutya 
Megnyílt hogyha elbicegni léit; 
hu a békesség gyönge ideiében 
Se kefir, se miilatsiígot nem lelek.

törvény válik rövid időn belül. Sokan azt 
mondják, hogy a javaslat arra szolgál, hogy 
elodáztassék a közigazgatás államosításának 
kérdése s illetve, hogy a nagy jelentőségű re
form teljesen lekerüljön a napirendről. Akik 
igy gondolkoznak, azoknak nincs igazuk.

A közigazgatás államosításáról szóló 
törvény a régi állapotoknak olyan gyöke
res változását idézné elő. amire nincs példa 
a 07-es kiegyezés óta. Míg erre a változási a 
a közvélemény s a hivatalnokok elökésztllnck, 
sok évi előmunkálat, hogy ne mondjam, 
agitáció szükséges Aztán magát a tör
vényt sem lehet hebehurgyán elkészíteni. 
Nagy körültekintést, óvatosságot és tanul
mányozást igénylő munka ez s úgyszólván 
az egész ország közreműködése szükséges 
hozzá. Igaz, hogy a nagy törvény egyes 
részletei készen állanak, már, de mi ez az 
egészhez képest. Igaz, hogy évtizedek 
óta minden kormány programijában benne 
volt a közigazgatás államosítása, de őszin
tén szólván — bizonyos munkálatokon kí
vül többet egy kormány sem alkotott. A 
dolog- nag-yjába még egy kormány sem 
mert bölény ni ni, szóval kihirdették, Írtak 
róla, de erőteljes kézzel hozzáfogni nem

11a csak nem tesem árnyam a napim,
S mm éneklem meg önrátságoinal.
Ks inért. — meri nem mulatyathatok 
K szép időben mint nyájas szerelmes.
* Gyűlölve e kor lusta elveit)
Elvégezem, hogy gazember leszek.
Hamis bizonylatokkal esd! rét ék.
Készig jóslat, gúny, álom képied 
( ’larence testvéremet és a királyt 
Halálos ellenségekké' terem.
S ha Ed várd király oly becsül'fi s,
.1 mily csalárd én. s hitszegő vagyok,
Cvmenee, ma akkor a börtönbe jid 
.1 jóslatért, noty azt állítja, hhgy
.1 „(7” betű fesz Edvárd gyilkosa.
ür szálljátok le gondolataiul
Lelkem mélyébe. Itt közéig (élurtnci.

Shakespeare után angolból: 
Zivuska Jenő.

'

Uj világ.
— A ...Selmecbányái II ira-ló" eredeti tárcája. —

A/ ónv franriskámis-zárrbi mohos, repede
zett falaival ott ntnhniozoü a Maros-parii lüzok 
alatt. ügy esett össze ItISsan-lassan, mint a belet', 
fáradt vén ember, aki idők teltén árnyéka les/. 
Önmagának.

mert még senki. Miért? Egyszerűen azért, 
mert úgy a törvényhozásban, mint a köz
véleményben még mindig1 olyan erős ellen
zéke vau a közigazgatás államosításának, 
mely esetleg végzetessé válhatna ti törvény- 
javaslatra nézve, ha azt egy kormány am
bícióval kezdené forszírozni. Azt tartja ez 
az ellenzék, hogy vármegyék, dacára annak, 
hogy jogban és szerepben sokat veszítettek 
a múlthoz képest, még mindig elég erősek 
az autonómia elviselésére és szükség ese
tén még most is védbástyái lehetnek az 
alkotmánynak, mint voltak annakclőtte. Ha 
általánosságban nincs is igazuk azoknak, 
akik ilyen meggyőződést hirdetnek, nem 
egy részletkérdés tekintetében az ő részü
kön van az igazság. De a részletekben való 
igazság háttérbe kell, hogy szoruljon az 
általános nagy igazságok előtt. Ez a világ 
rendje. .Mindebből kitűnik, hogy érnie kell 
még a közhangulatnak, nézeteknek, bal- 
véleményeknek kell megváltozniuk és a 
tömeg indokolatlan aggályainak kell szét
oszlania. mig a közigazgatás államosítása 
törvénynyé válik.

S ehhez idő kell, évek kellenek ! I
Jelenleg pedig úgy áll a dolog, hogy 

közigazgatásunk nehézkes, sok tekintetheti

Páter Pilis a föhUxinli folyosó zugában ült 
egy bőrrel párnázó ti, nagy karasszékben és a 
körlet bámulta. Álmodozott az öreg pap, a szem
héjait félig becsukta és úgy telszell, mintha 
aludnék.

Olyan álmosiló is volt körülötte minden. A 
szolid nyári alkonyai langyos melcgo ráfeküdt a 
kertre, a virágokra, az öreg. megviseli fákra, 
amelyek, mikor egy-egy hűvösebb Hivatom meg- 
rezzentette a lombjaikat, mintha álmosan pi.-dá- 
koilak volna. A hűvösebb fiivá Imák a Maros 
völgyéből szakadtak ki. Némi bangókul is hozlak 
magi ikkal níl iá, bek ik brekegését, melyek a füzes 
mocsarak ián vecsernyés lek,

A harangozó kis lánya vizet merített a 
kökávás kittből. A rozsdás láncok élesen csiko
roglak s az egyik veder nagy csörömpöléssel 
hullott vissza a kútba.

— Te élhetetlen, ne nyúlj ahhoz, amihez 
m in tudsz rikácsolt ki a harangozóné hangja a 
konyhából, ahol az. ostobádét készítette páter 
Piusnak.

— No. no, nem kell mindjárt haragudni — 
dürmőgött páter Pilis szelíden. Gyere csak ide 
kis leányom! Hál tudod mar a Iíiszekegy-et?

— Igen! — felelte a kis leány zavart mosolylyal.
— Páter Ptus megelégedetten simogatta a 

gyermek szőke haját.
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cclszerütlen » nem illik bele u modern 
viszonyokba. Az ügyvitel ellen van a leg
több panasz. Ez pedig egy fontos részlet- 
kérdés, melyet kitűnően meg lehet oldani 
egy részlet tbrvénynyel.

S ez a közigazgatás egyszerűsítéséről 
szőlő. Sok v íz  fog még lefolyni a Dunán, 
mig törvény lesz a közigazgatás államosí
tásából s ez idő alatt az egyszerűsítésről 
szóló törvény olyan nagy szükséget pótol, 
hogy ezt a reformot örömmel kell fogad
nunk.

Most azon fordul meg minden, hogy a 
törvényt helyesen hajtsák végre. Ebben 1 
kételkedni semmi okunk nincs. Mert ma 
már olyan képzett tisztviselő személy
zet áll rendelkezésre, mely intelligen
ciájával és bitzgóságávnl a legnehezebb 
feladatok megoldására is képes.

Sok hasztalan irkafirkától, szükség
telen eljárástól menti fel az uj törvény a 
tisztviselőket, inig a közönséget időveszte
ségtől és hivatalról hivatalra való futkozás- 
tól kirnéli meg. i> ezzel egy rendkívül' 
fontos eredményt értünk el.

A Pulszky-féle szabaü- 
elvüpápt szervezkedése. A

Pulszky-féle szabadelvüpárt mu II vasári iap dél
után tartotta szervezkedő gyűlését a Városi 
Vigadóban. A gyűl eseti mintegy 350 választó 
polgár volt jelen, nemcsak a belvárosból, de a 
kiilutcákból is sokan ott voltak. A gyűlésen Baán 
Ideinél- kit. közjegyző elnököli, ki barom órakor 
megnyitván az ülést szívélyes szavakban köszönte 
meg a pártnak megtisztelő bizalmát, hogy ót 
választottak elnökké. ígérte, hogy legjobb aka
rattal, teljes tudásai al fogj a szolgálni a part 
érdekét.

Heine Hugó szólott ezután s beszámolt 
arról, hogy mit végzett az a küldöttség, a mely 
a párt megbízásából Pulszky Ágost országos : 
képviselőnek ajánlotta fel a Selmec-Belahánya 
sz. kir. városi képviselöjelöltséget. Lelkes sza-

— Nagyon jól van. fiam, leszakíthatsz egy 
köriéi a nagy fáról.

Valaki kopogott a chileiemben, A csengety- 
tyü hangja elcsen sivitoll végig a hosszú folyo
són. a kis leány sietve rebbent ki ajtót nyitni.

— Ki az?
— Én vagyok főtiszlelendő ur, a Jámbor 

Ív-tér. Tetszik tudni, a feleségem . . . .
— Igen. igen, fiam . . . Holnap temetjük. 

Rendben lesz minden.
Re bit . . . dadogta zavartan az öreg 

és félénken forgatta a kalapjai kezében — a 
költség . . . Nem tudok mit csinálni. Annyi 
pénz! . . .

No, no. nincs baj, Péter; a harangozást 
nem számilom lel. aztán az asztalossal is beszé
lek. A koporsó fejében majd kerül ki a hombár
ból egv pár köböl búza. Majd kiegyenlítjük.

A jó Isten áldja meg (őliszleleridö ur.
— Semmi, fiam. (’.sak imádkozzál!
Az Öreg paraszt elment.
Fater Pius visszainerült álmodozásába. A 

r./.i mliejait most már egészen becsukta és ráncos, 
szara/, ajkai körül valami boldog mosolygás ömlött 
el. Kellemes, ahilalos érzések ringatták el.

Immár több egy féfezázadnál, hogy itt e 
csöndes zárdában rovagalja napjait. A szerbek 
alapították valamikor ezt, midőn még virágzó

vakkal szólóit a jelöltre . aki óriási tudásánál, 
országszerte ismert tekintélyénél és erős hazafias 
és szabadelvű érzésénél lógva a Jeghivatottabb 
képviselője lehet Selmecbányának. Lelkesedéssel 
fogadta a párt Heine Hugónak azt a kijelentését, 
hogy a miképen ő sóim eleiében nem mondott 
nemigazat s amint soha felre nem vezetett senkit, 
úgy most is lelkének legtisztább meggyőződésé
vel és liszta öntudattal állítja, hogy Pulszky 
Ágostnak jelöléséi a legilletékesebb körök is 
szívesen vették.

Szűnni nem akaró éljenzés követte Heine 
Hugó beszédjét, mely után Hiteskor János beszélt 
tót nyelven adva elő, hogy minő eredménnyel ' 
járt el a küldöllség Pulszky Ágostnál. Ö is 
melegen s meggyőtődéssel hangoztatta, hogy 
Pulszky Ágost lesz az a képviselő, aki nemcsak 
Ígér. de ígéreteit be is tartja s úgy a város mint 
a munkások érdekeit szivén lógja viselni s előre 
fogja vinni.

Bacskor János beszedet szintén lelkesedés
sel hallották különösen a tót anyanyelvű válasz
tók. Ezután Heine Hugó indítványára elhatározta 
a gyűlés, hogy Pulszky Ágost orsz. képviselőnek 
üdvözlő táviratot küldenek. A táviratot Szél 
László dr, pártjegyzö olvasta fel. A következő i 
volt az :

Pulszky A go sión dr,
Bécs.

A Méltóságod nevével kibontott zászló hívei, - 
mai szervezkedő gyűlésükön lelkes örömmel 
vették tudomásul a jelöltséget felajánló küldőt- 
ségnek azt a jelentését, hogy Méltóságod szívesen 
fogadta a selmec-bélabunyai szabadelvüpárt tekin
télyesebb részének bizalmát, s a jelölést elfogadta. 
A párt minden tagja lelkesedéssel fog küzdeni a ! 
zászló dicsőséges győzelméért s örömmel néz kilá
tásba helyezett ide jövetele elé.

Baán Elemér.
kir, közjegyző, pártelnök.

Baán Elemér elnök felhívta ezután a jelen
levő választókat, hogy azok akik a párt végre
hajtó bizottságába be akarnak lépni írják alá az 
elkészített iveket. A tiz Ívre olt a teremben 2G4 
választó iratkozott UI s illetőleg irta alá nevét. 
Bizalmi férfiakul a párt Krepuska Lajost és 
Biteskor Jánosi választotta meg. Lelkesen meg
éljenezték ezután Heine Hugót, aki vezére, lelke

élet volt e vidékei;. Akkor sok, sok fiatal pap 
töltötte be e cellákat, amelyek most ime üresen 
állanak. Búzát és kukoricát raknak most bel éjük 
garmadába, Isten áldását. Rossz időkben ezek a 
cellák voltak éléstárai a szegény embereknek.

Rossz időkben! Hej, voltak itt rossz idők! 
A Bezierker-korszakban még azontúl egy ideig.

Páter Pius in rázkódik a karosszékében, 
ahogy ezt elgondolja.

. . Mikor nem volt szabad, Uram Isten, 
magyarnak lenni!

— No, hanem azért, olt hordtuk a magyar 
ruhát a reverenda alatt! — mosolyog föl magá
ban Páter Pius.

Hej, hej, de c-unya idők voltak! Hanem 
aztán jött a jobb kor. Egy napon valami képes 
újságból kivágott egy képet. Titokban, a reve
renda alatt elvitte ,, kaszinóba. Ott aztán ur, 
szegény, (már, hogy szegény vr.lt akkor mind !) 
sorra csúkolla azt a képet. És sirt is hozzá; 
boldogan . . .  A Deák Ferenc kéne volt.

Régi idők, elmúllak. Bizony, bizony nagyon 
elmúltak. Íme, holnap temeli Jámbor Pélernél; 
akkor még kis leány voll. Most már öreg asszony, 
halott . . Így . , . sorra; kihalnak mind, elpusz
tulnak. kivesznek mellőle. Ezek a jó emberek . . .

Páter Pius szomorúan sóhajtott. A konyhá
ból kihallutszott a harangozóné hangja;

\ pártnak s aki önzetlenül, csupán a város 
a választó közönség igazi érdekeit tartva $Zk.m 
elölt, fáradhatatlan buzgalmat fojtott ki a p i 
megalakilásában, szervezésében. A válasz < 
nagy része ezután a vigadó kertjébe ment, i. ; 
habzó sör mellett sokáig tárgyaltak még a 
választást, melynek a pórt a győzelem biztos rom. - 
nyével néz. elébe.

Felhívás a magyar állami tisztviselőkhöz.
A magyar tisztviselőknek az állami szolga

lat egész életre szóló lelkiismeretes teljesítéséi 
még eddig elegendő ■ rkőlcsi erőt adott az önfelál
dozó hazaszeretetei.

De midőn azl látjuk, hogy a megélhetés küz
delmeiben teljesen elhagyatva állunk, s helyze
tünk javítását célzó törekvéseinket csak üres ígé
retekkel támogatják, — erős küzdelmünkbe kerül 
visszafojtani a keserűség kitörő szavait . . . de a 
kőlelességérz.et megóv ettől ’ mert:

A magyar tisztviselők érdeke ma már or
szágos érdek és annak tőrvény által való rende
zését semmi más ok miatt áldozni, nem lehet és 
nem szabad!

Az állami tisztviselők helyzetének megjaví
tása érdekében, az ország minden részénen ala
kítsunk „állandó bizottságokat" melyek egy idő
ben és egy értelemben legyenek sürgető lépéseket 
a fizetés végleges rendezése és a szolgálati sza
bályzat élei beléptetése iránt.

Ily értelemben mi már megalakítottuk : a 
Tordán alkalmazott állami tisztviselők „állandó 
bizottságát."

Ez állandó bizottság — egy bizottsági elnök, 
egy intéző elnök és egy jegyzővel — működését 
már meg is kezdette, a bizottsági tagoknak min
den anyagi meglerliellelése nélkül — tisztán er
kölcsi támogatásuk mellett.

Első ténykedésünk már ezen felhívásunk 
közrebocsátásával veszd kezdetét, mely altul kér
jük az ország minden részében alkalmazott tiszt
viselő karlársainkat, hogy szervezzenek a mienk
hez hasonló állandó bizottságokat és bízzák meg 
azokat hasonló működési körrel.

E bizottságok feladata :
1. A tisztviselő kérdést állandóan napiren

den tartani, részint a sajtó utján, részint a fővá
rosi tisztviselő egyesületek összeköttetéseivel;

— Főtisztelendő ur, tessék bejönni, készen 
a vacsora!

Erős, nagy kánikulai meleg ereszkedett le. 
Rálehelt a Maros-parti füzesre, a fákra, az öreg 
lim-lomos zárdakerlre és úgy tetszeti, mintha 
mindenek aludnának.

Vasárnap délelőttönként, ha a színes ablak
kockákon beáradt a napfény a templomba, hol 
Páter Pius mormolta el a misét, az emberek szinte 
aludtak. Az orgona is álmosan búgott és kint a 
jegenyesoron pihegve Kilóglak a madarak.

Valami különös dolgokat kezdtek beszélni. 
Az üreg Paál István szólóit oda egy vasárnapi 
mise alatt baloldali szomszédjának, a félszemü 
Balogh Adómnak :

— Alszik sógor ?
— Nem én. Ámbár hogy . . .
— Nagy a meleg bizony, Balogh sógor. 

Öreg a papunk.
— Öreg.
— Oszt fiatal pap kéne ide, aki prédikál. 

Mert templomban aludni, hej, nagy bűn ám !
— A bizony!
— De nem aludnánk akkor! Vannak most. 

mongyók, aranyszáju páterek, fiatalok, akiknek 
szép beszédjük vagyon. Hallgatná az ember akár 
Ítéletnapig.
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2 — hivatva lesz pótolni a fővárosban
/i?tl „Köztisztviselők országos szövetségé"- 

„ , dókén még eddig nem létező választmányait;
v azzá átalakul.

ébren tartani az intéző körök érdeklő
d i ' - é l .

Miilcn ezen felhívásunkban foglalt kérő szó- 
v,! :■ irdtilunk a tisztviselő kartájainkhoz és meg

lök a mi irány eszménket, a • . alatt mcllé-
k. másolati kérvény példányban közöljük az 

,igos képviselőinkhez intézett kérelmünket,
ír >el mar ol is küldöttünk a Tordán alkalmazott 
Im an bizottsági tag aláírásával és a melyből 
1: ! síjük kartársaink, hogy mit kívánunk a tőr- 
\ . hozóktól ?

Hogy azonban kérésünknek általános nyo- 
n .-ka és országos jellege legyen, óhajtandó volna,
l, „v a miénkkel egyidejűleg még a folyó év ju- 
i, havában — minden vármegye központjából 
. minden választó kerület képviselőjéhez hasonló 
k vények inléztessenek ; mert csak igy és cgye- 
: • erővel lehet az összes tisztviselők jogos és 
i l ányos kívánságait egybehangzó kérelembe fog
ja .va — kifejezésre juttatni; — igy lehet elérni, 
I, y az a törvényhozás elé kerüljön s mint or
szágos érdek, még ezen országgyűlés folyamában 
tárgyalás alá vétessék és elintéztessék!

Azért bízzunk ügyünk igazságában és tart- 
«i)k össze, mert egyesült erővel célt kel) él

nünk ! *
Az eddigi mozgalmak sikertelenségének oka, 

a/, erők szél forgácsolása volt.
A porszem erőtlen, de a porszemekből 

alakult szikra erős és hatalmas lehet.
Az állami tisztviselők érdekében Tordán 

akult intéző bizottság által 1901. május hava 
-’i-ikén megtartott értekezleli határozatából.

Solymosi Miklós,
kir. törvényszéki bíró, 

bizottsági elnök
Harmath Domokos, Gallay Nándor,

kir. tlkvezeto, kir. tszéki irodatiszt,
intéző elnök bizottsági jegyző.

* A dolog sürgős voltára való tekintetből óhajtandó 
.Ina, hogy egy városban különböző szakoknál alkalmazott 
-/.(viselők minél hamarabb érintkezzenek egymás között a 

> . rvezendő intéző bizottság létrehozása tekintetéből.
Ha a szervezendő intéző bizottság velünk egyetértő 

határozatban állapodnék meg, — a megküldött kérvény pél- 
lanyát már az első értekezleten aláírhatnák és az országgyii- 

-i képviselőjükhöz haladéktalanul el is küldhetnék. Ez ál- 
a törvényhozók az ország minden részéből egy időben 

ennének megtalálva.

— No, az valami.
— Aztán a templom is. Nézze csak sógor,

, ijd szétmállik Omlik-bomlik. És a zárda is,
minden . . . lepusztul.

— Baj biz a !
— Hát kéne valamit csinálni . . No? Mert 

világ vagyon már, sógor. Uj papok vannak,
tulok, prédikátorok. Hát tán Írjunk a püspöknek.

— No, nem mondom . . .
. . . .  .Miatyánk, ki vagy a . . .
Es szép, szelíd ősz volt, a fák is kezdtek 

ár kopaszodni s az öreg franciskánus-zárda is 
egviseltebbnek látszott, hogy páter Pilis nagy 
•cseles levelet kapott a püspöki székhelyről. 
..omorii irás volt, kegyellen, pedig a jóságos 
pap irta, a püspök.

— Öreg vagy már derék páter Pius, nagyon 
eg, — mondták a betűk — menj pihenni, nyu- 
.dni, megérdemlőd. Menj Isién hírével, nincs 
bb szükség rád, az ég áldása rajtad . .

Páter Pius pedig mély sóhajjal hanyatlóit 
issza karosszékében. Összekulcsolta a kezeit, 
csukta félig szemhéjait és úgy tetszett, mintha 

itudnék . . Pedig sirt. Solise tette ezt, csak 
■ kkor régen, a rossz időkben . . .

Pakots József.

Az ifjúság köréből.
Az nAkadémiai Köru a minden évben május 

12-én megtartani szokott elnökválasztó és tisztu- 
jitó közgyűlését t. hó 3-ig halasztotta a diák
kongresszus miatt és akkor tartotta meg, a tagok 
élénk éideklődése mellett.

A gyűlés a lelépő elnök llumplvr Krnö be
számolójává] kezdődött. Beszédében visszatekintett 
az elmúlt év történetének fontosabb és kiemelke
dőbb mozzanataira a kör életeben. Nem soroljuk 
ezeket itt fel, mondhatjuk azonban, hogy mind 
megannyi csak a búcsúzó vezetőségnek — élén 
Rumpterrel, — fog mindenkor dicséretére szol
gálni, fennen hirdeti Rumpler érdemét annak az 
eszmének keresztülvitele, melyért elnöksége egész 
idején át küzdött: a diákkotigi\ sszusnak városunk
ban való megtartása. Láttuk mindannyian, hogy 
a kongresszus nemcsak hogy sikerült, de hatal
mas eredményével, a magyar diákság közötti béke 
helyreállításává], a jövő egyetértő munkálkodásá
nak biztosításával kivívta az egész ország közvé
leményének rokonszenvét és tetszését.

Ez iránti elismerésének adott a közgyűlés 
kifejezést, amikor Rumplernek zugó éljenzés és 
taps mellett tolmácsolta igaz köszönetét.

A kör egyes tisztviselőinek beszámolói során 
jegyzőkönyvi köszönetét fejezte még ki a köz
gyűlés Schleicher Aladárnak, mint aki a kongresszus 
előkészítését odaadó munkájával intézte Rumpler 
mellett.

A beszámolók elhangzása és a választmány 
lemondása után buzgó működéséért az egész vá
lasztmánynak is jegyzőkönyvi köszönetét szavazott 
a közgyűlés.

Ezek után következett a liszt újítás. Elnökül 
egyhangúlag és nagy lelkesedéssel Lúgost István 
II. éves bányász választatott meg. Lugosi azon
nal elfoglalta az elnöki székét is rövid beszédet 
tartott, melyben kijelölte programmjának irány
elveit és a gyűlés bizalmát megköszönve Ígérte, 
hogy legfőbb célja lesz mint elnöknek, a kör
nek az utóbbi időben jobb sorsra fordult ügyeit, 
teljes buzgalmával még előbbre vinni. Alelnőknek 
Schleicher Aladár II. éves fémkohászt választotta 
meg a közgyűlés, aki minden tekintetben csat
lakozik az elnök programmjához és úgy mint ed
dig, szivén fogja viselni a kör érdeked és dolgozni 
fog azokért.

Ezután még a választmányt alakitolták meg 
s a gyűlés az uj elnök és választmány éltetésével 
véget éri.

A megválasztott tisztviselők a kővetkezők; 
Bortnyák István titkár; Üveges Ferenc másodlit- 
ká r ; Schmidt Sándor pénztáros; Bacsó József 
ellenőr; Stiglincz János főkönyvtáros ; Taréi- János 
és Zimaij János könyvtárosok; Seyfried Ernő, 
Tas István, Gunda Rezső, liesz Ágoston jegyzők; 
Bukva Endre háznagy; Boob József alháznagy: 
Chlade/c András zenekar- és Filkorn Imre ének
kar vezetők.

A Selmecbányái diákkongresszus,
Május hó 29-én este 7 órakor zárta be 

Rumpler Ernő, a kongresszus elnöke, a magyar 
diákok nyolcadik évi tanácskozmányáí meghatot- 
lan búcsúzva el a főiskolák ifjúságától.

A napilapok hangjai után senki sem merte 
remélni, hogy ez a diákgyülés valami eredmény
nyel járjon és mintha csak a sértés megtorlása 
mutatkoznék abban a szép sikerben, melynek 
munkásai voltak a magyar diákok kik nem eről
tették magukra a komolyságot, a békés hangot ; 
olyan szépen, tiszteletreméltóan tanácskoztak, a 
diákság ügyeiben olyan határozatokat hoztak a 
jobb jövőért, hogy egyik diszelnök szavai szerint 
például szolgálhatnak nem egy parlamenti tauacs- 
kozmánynak.

Mi, a S e l m e c b á n y á i  akadémia kör tagjai, 
első sorban hálás köszönettel adózunk városunk

nemes közönségének mind ama jótéteményekért, 
melyeket úgy a város, a pénzintézetek, mint a 
város egyes polgárai külön-külön nyújtottak a 
kongresszus sikeréhez, A hála egy részét lerótták 
a magyar diákok, mikor e városhoz fűzlek eddig 
legsikerültebb, legszebb gyűlésüket. A hála másik 
részét bizonyára örömmel rója le akadémiánk 
ifjúsága, mely a város minden munkájában olyan 
részt fog venni, a milyen már régen méltán meg
illette.

Mi őrömmel vállalkoztunk a kongresszus 
rendezésére, de annál nagyobb örömmel nézünk 
végig munkánkon, meri az érett magyar ifjúság 
gyűlése méltán vet fényt akadémiánkra, s a 
mely gyűlés alkalmával a selmeci ifjúság is méltó 
helyet foglalt el a magyar diákpolitikában.

Megismertek, megértetlek bennünket. A 
munka ezután közös lesz, legyen rajta az Isten- 
áldása.

Rumpler Ernő
a diák kongresszus elnöke.

H Í R E K ,
— Személyi hírek. Horvátit Béla főispán 

a mull héten pár napol Selmecbányán töltött. 
A főispán a kis fiának, Lacinak vizsgájára jött 
el, aki a kath. nagygyninásiumbnn jó sikerrel 
tette le mint magántanuló az I. osztály tárgyai
ból a vizsgál. — Gyulai László festőművész, 
Bihar József hadbíró alezredes és Bihar Aulai 
iglói bányakapitány a múlt hetet városunkban 
töltötték.

— Koronázási évforduló. Harmicnegyedik 
éve mull ol tegnap annak a Magyarország törté
netében korszakot alkotó ténynek, hogy a nemzet 
megkoronázta mostan is uralkodó ritka szeretet
tel övezett, jó királyát i. Ferenc Józsefet. Harminc
négy év óta mindig megünncpli az ország ezt a 
nevezetes évfordulót, s az ünnepelés hova-lovább 
bensőbb, igazabb lesz, mert hova-tovább növeke
dik a magyar haza minden egyes igaz fiában a 
határtalan lisztelet és szeretői legigazságosabb, 
legalkolmányosnbb királya iránt. Selmecbányán 
tegnap ünnepélyes hálaadó isteni tisztelet volt a 
plébánia templomban, melyen részt vettek a hi- 
v dalok, az iskolákban pedig ünnepélyek voltak, 
melyen a nagy nap nevezetességét ismertették a 
tanuló ifjúsággal.

Űrnapja. Ragyogó szép tavaszi nap 
kedvezett a csütörtöki ünnepnek, mely a kalho- 
likus világ legszebb, legkedvesebb ünnepe. Kora 
reggel már ezeren meg ezoren gyülekeztek a 
plébánia templomba és környékére, hol nyolc 
órakor volt az isteni tisztelet. Kilenc órakor 
kezdetét vette a díszes ünnepi körménél, mely
ben a hatóságok, hivatalok az összes kathclikus 
iskolák ifjúsága s a zárda leány növendékei vetlek 
részt, ez utóbbiak közül százan tiszta fehér ruhá
ban, fátyollal, kicsi kosárkákkal, melyekből tele
szórták rózsával, virággal az utal, melyen a dicsőítő 
énekeket zengedező áj latos közönség végig vonult 
a szabadban fölállított zöld lombbal, színes 
virágokkal díszített oltárokhoz. A szabadban 
n körménél és az ünnepélyes istenilisztelet két 
órahosszat tartott. Ma vasárnap szintén lesz 
ünnepi körménél, a bányamunkások vonulnak 
ki teljes számban egyenruhás csapatokban, zenével.

Kedves vendégek. Tegnap szombaton 
délután kedves vendégei érkeztek Selmecbányá
nak. Lila Gyula főispán hozta el nejét és leányát, 
hogy megmutassa a városi, a mely ezután szin
tén ollhónuk lesz. A főispán családja két napot 
fog ezúttal Selmecbányán tölteni, a város és vi
dék megszemlélésére használva fel a rövid idői. 
A kedves vendégek kíséretében a lestvértőrvóny- 
halóságböl Jakabbfty Imre főszolgabíró, Kovács
S. Endre megyei főorvos, Somogyi László aljegyző, 
Tolovics Kálmán főszámvevő és Wilcsek Frigyes 
gróf aljegyző jöttek el. Érezzék jól magukat Sel
mecbányán.
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Konfirmáció. A/. ag. h ev. t« nipl inl«an 
a mull vasáriul|> 8 leány és KI fin részesüli a 
konfirmációban, flámte! Vilmos fóespei’*?, a ki 
nyolc héten át készítette elő a növendékei, na
gyon hatásos os szívhez szóló beszédei mondott, 
a mely a felnőttekre i>. a jelenvolt szülőkre mély 
hatást telt. Délután több család körében üröm- 
lakoma volt.

— Vizsgarend a lyceumban. A helybeli 
ág. Iliiv. ev. lyceumban az osztály vizsgálatok jú
nius 14-tól 22-ig fognak megtartatni, mely napon 
meglesz az osztályzat kihirdetése s a bizony itvá- 
nytk kiosztása is. Az érettségi szóbeli vizsgala
tok 24—28-ig fognak folyni, » ezeken a dunánin- 
neni kerület püspöke. Dr Ha Ilik Frigyes személye
sen fog elnökölni; a kormány a maga képvisel, 
tével Hűik József pozsonyi theologiai tanárt bízta 
meg. Érdekesnek ígérkezik a szerdán, junius 12-én 
délután 4 órakor megtartandó tornavizsga, melyre 
ez utón is felhívjuk a közönség figyelmet.

— Eljegyzés. Scheer Annin dr zombori 
fiatal ügyvéd a múlt héten jegyezte el Kapp Ja
kab dr. városi tiszti főorvosnak és nejének Schön- 
steiu Franciskának müveit, bájos leányát Kapp 
írónkét.

Medárdus napja. Úgy tartja a magyar 
gazda, hogy ha Medárdus napján esik az eső 
úgy negyven napig esős lesz az időjárás s ezért 
Medárd napja a lehető legkritikusabb napja a 
szantóvető népnek. Medárdus napja az idén ve- j 
röfényes szép idővel köszöntőit be s igy száraz 
nyárelőre vall kilátásunk, aminek különb'n m m 
igen örvend a gazdakőzönseg, mivel a május hó
nap is igen szá'íiz és szeles volt, s a nagy szá
razság miatt a széuatermés mar is nagyon gyön
gének igezkezik.

— Városi múzeumunk és könyvtarunk ör
vendetesen egyre gyaporodik. Az elmúlt heten 
di. Tóth Imre a Nürenbcrgen 1747. évben Hei- 
dér Lőrincnek „Chinirgieu cimü 30 rézmetszettel 
ellátott érdekes német könyvéi; Kalmár István 
néhai atyja Kálinál' Nándor a kálváriát ábrázoló. 
1S2Ö évben ké.-züll vizfcstméiiyél; Wahnratii Nándor 
ki t db. Kossuth bankot ajándékozlak. Fogadják az 
ajándékozók ez utón is n muzeum vezetőségének 
kó.-zünetéi. — Ezenkívül beszereztetett több kü
lönféle régi ezüst gomb, egy aranyozott fejjel el
látod ezüst lü, egy ezüst pecselnvomo, négy db. 
ezüst csalt, egy fülönfüggő, egy kis ezüst késnyél, 
maid selmooi készítmény a XYIil. szazadból és 
és egy igen szép török arany tű. E tárgyak a to
tói ony alatti páncélszobábnn helyeztetlek el. A 
muzeum bár mely napon megtekinthető d. e 

9—12-ig és d. u. 3—G óráig a muzeum javára 
esti egy korona dij melleit; vasár- és ünnepnap 
d. e. 9—12 óráig ingyen tekinthető meg.

Valétabál. A rendi - bálok közt sorban 
a legutolsó, de siker tekintetében az elsők közé 
tartozik a valétabal. melyet az akadémiától meg
váló hallgatók szoktak rendezni. Mull szombaton 
i-'t volt óz a bal a Vigadóban, melyei ez alka
lomra szépen Mdisxilett a rendezőség. A bálon 
dinára annak, hogy a közel műit bán nagyon sok 
mulatság volt s igv a közönség meglehetősen 
kimerült mégis igen sokan veitek részt Selmecbá
nya .-zép asszonyai - leányai közül. A mulatság 
a h g óbb kedélyhaiigulatban másnap reggeli,, 
tartott. ’ j

A Szitnya-Osztály-nak múlt vasárnap 
d'4 lőttre a Maiyásliegyre (Szaszki vrch) hirdetett 
kirándulása elmaradt, mert a vezető ügyvivő-ál- !
1 iní'knek nem volt kit vezetnie. Ö azért a szonl- 
-‘•da.i Regburhuzlól nem balra, liánom a Róna- j 
major lei* budid!, s megnézve a Sz. 0. ezen 1 

" utj.d. ü ine nt a Szilnyara. Vissza Illésnek 
v, ,o i!iát - örömmel tapasztalta, hogy ezen 
irányokban nem rongálják a turistaság fejfeszté- 
' l'! 1 ‘1 ■ 1 /.«> uIji• / cm kel és pihenőhelyeket. Sajnos, i 
hogy u«*m j«dentlieljük ugyanezt más irányokról 

l'r'y például a Gedeonlárón fclnllitoll padokat.

asztalokat oktalan kez.i k majdnem teljesen lerom
bollak. -öt a már d i Mező kincstári épületet 
mely azonban az eső ellen még mindig nyújtha
tóit védelmet, fel is gyű illák. FelJiivjuk hatósá
gunk figyelmet ezen nemcsak könnyelmű de rosz- 
akaratu rombolásokra, melyeknek könnyen a köz
vagyon, az erdő pusztulása lehel a követke nié- 
nyi. Kérjük azonkívül a tanárokat, tanítókat, lelke
szeke' s egyállalában mindazokat, kiknek alkal
muk van érintkezni a néppel, magyarázzák meg 
ennek, hogy ha a Sz. 0. a turistaforgalmat itt 
emelni törekszik, azt első sorban a nép érdeké
ben teszi.

— Zivuska Jenő, nem régen az erdészeti 
akadémiának hallgatója, kit társadalmi tevékeny 
szerepléséről az egész varos kőző sége előnyösen 
ismeri, s aki innen való távozása után nemsokára 
országos hirt szerzőit magának a Magyar Tudo
mányos Akadémia Telekv-dijának elnyerésével, a 
múlt héten hosszabb'larb'/.kodásra Selmecbányára 
érkezett. A fiatal s máris neves költőt őrömmel 
üdvözöljük Selmecbányán III említjük meg, hogy 
a fiatul költőnek a kritikusok állal példátlan el
ismeréssel kitüntetett darabját a „Bec$ülclb(róu-l 
ez évi szeptember hó 1-én fogják adni elős őr a 
Nemzeti Színházban. í'gy értesülünk, hogy ez 
előadásra Selmecbányáról többen készülnek.

— Az órák pontatlan járása  miatt. Múlt 
csütörtökön többen késiek le a vonatról és pedig 
azért, meri a városi órák és a vasúti óra nem 
egyformán jár. A lekésel lek abban a bitben van
nak ugyan, hogy a kis vasút korábban indult 
kelleténél s igy nem az órák a hibásak, de ez a 
bajon nem segíthet, a le késés megtörtént, a mi 
bizony elég nagy baj olyanokra, a kiknek Garnm- 
Berzencén találkozójuk voll. Az a siető idegen, 
a kinek közvetlen odaei kezesekor indult el a 
vonat, megelégedett azzal, hogy egy nagyol te- 
remtetté/ell s beletörődőit sorsába, de egv minő, 
kinek gyermekeivel volt találkozása G.-Berzencén, 
nem nyugodhatott meg, lelülkerekcdelt az anyai 
érzés a félelem fölé s gyors elhatározással gyalog ; 
indult neki a 20 kilométernyi útnak s azt meg is 
tette két leányával, A példán egy bányász család 
is felbuzdult s nem volt oka megbánni. Szívesen 
dicsérjük meg az onkéniele.. tmistákat bátorsá
gukért, de hogy az órák ily pontatlanul járnak, 
ebbe nem nyugodhatunk bel:*, miért is felhívjuk 
az illetékes vasúti és városi körök figyelmét e 
visszásságra, mely mar többeknek okozott kelle
metlenségeket.

Városi közgyűlés. Selmecbánya város 
törvényhatósági bizottsága jövő kedden tartja 
junius havi közgyűlését. A gyűlésen Lits Gyula 
főispán fog elnökölni s igy választás utján betölt
hető lesz a Slcfi'ulló-kiilutcai megüresedett rend- 
örbizlosi állás m. A gyűlés tárgysorozatát lapunk 
hivatalos részében lu.zzuk,

— A cipész mesteri szakiskoláról. Ez uj 
intézményünk e Iní 16-án és 17-én tartja évzáró 
ünnepét a városi r. k. fiúiskola épületében, mely 
napokon át az érd* kiötlő közönséget szívesen 
látják a szakiskola vezetői. Az első nap délelőtt
jén a szakiskola tanszerének s e tanfolyam alatt 
készült rajzok, szabások, kapták, lábbeliek slb. 
beinulntasa lesz, miközben a bírálók is megkez
dik működésűkéi - iebelőleg még a délelőtt fo
lyamán kiállítják a hallgatók részére az okleve
leket. s kiosztják a kitüntető dijakat. Délután 
szaki leadások lesznek, melyekből meggyözödhe-

i k  a  k ö z ö n s é g ,  h o g y  m i l y  m a g a s  l u k r a  e m e l k e 
d n i  m á r  a  r i p é s z i p a r  e g y e b ü t t  s  h o v a  k e l i  e m e l 
k e d n i . *  n á l u n k  i s .  A z  i s k o l a  e g y é b  s e g é d e s z k ö z e i  
k ö z ü l  m i n t  a  k i s i p a r  s e g é d e s z k ö z e i  k ü l ö n ö s e n  a  
k ü l ö n f é l e  g é p e k  f o g j á k  a  n a g y k ö z ö n s é g e t  é r d e k e l n i ,  
m e l y e k  a z  e m b e r i  k e / ,  m u n k á j á t  o l y  n a g y o n  m e g -  
k ö n n y i l i k .  í  e l h í v j u k  e z  é v z á r ó  ü n n e p r e  v á r o s u n k  
k ö z ö n s é g é n e k  f i g y e l m e t .  M e g j e g y e z z ü k  m é g .  h o g y  
a  b í r á l ó  s z a k f é r í i a k  m i n d  i d e g e n e k ,  a  K i k  h a z á n k  
k ü l ö n b ö z ő  f i i j á r ó l  é r k e z n e k  e z  a l k a l o m r a  v a r o 
s u n k b a .

— Lövészet. Junius hó 2-án megtartott 
lövészeten esett 273 lövés 128 találó és 259 kör- 
egységgej. Esett 1 szög és 13 négyes, ebből lőtt 
Liba Antal 1 szöget és 2 négyest, Bence Geiv |y 
8 és Sugár Gyula 3 négyest. Az I. dijat Liba 
Antal a 11. Bence Gergely és a III. Sugár Gyula 
nyerte el.

Akadémiai hallgatók gyakorlati  útja. 
Az akadémiai hallgatók szokásos gyakorlati kirán
dulásaikat ez évben a kővetkező terv szerint 
végzik. —- A III. é. bányászok Grelzmacher G\u!a 
főbányatanácsos és Herrmann Miksa bányataná
csos vezetésével Porosz-Sziléziába s Csehországba 
mennek bányamüveléstani tanulmányúira. A III. 
é. fémkohászok Faliéi* Károly és Schelle Róbert 
bányatanácsosok vezetése mellett; a III, (>, vas
kohászok Herrmann Emil föbányalanácsos és 
Sobó Jenő bányatanácsossal Galícia, S z ilé z ia , 
Alsó-Auszlrtába és a III. é. erdészek F.-k<- 
Lajos főordőlanácsos és C .s ibv Lőrinc erdőlaná- 
csosok vezetésével a Karszt vidékére mennek. 
Végül a II. é. bányász és kohász hal Igái ók dr. 
Scliwartz Olló igazgató és dr. Bőckh Hugó báma- 
tanácsossal a Dunán-túlra, Bpeslre es Erdélybe 
utaznak elektrotechnikai és geológiai gyakorlatra.

— Polgármesterek gyűlése. A polgármes
terek értekezlete junius 24-én lesz Aradon. A ta
nácskozás hárem napig fog tartani Zéclumishr 
győri polgármester elnöklésével. A tanácskozás 
főbb tárgyai lesznek a városoknak az állam ré
szére teljesíteti szolgálalokért nyújtandó kárpótlás, 
a városok kölcsőnének egyöntetű rendezése és a 
közrendészel államosítása. A gyűlésből a kormány
hoz memorandumot fognak intézni, melyben ki
fejtik a városok jogos kívánalmait. Selmecbányái 
Szdnyui József kir. tanácsos, polgármester fogja 
képviselni a gyűlésen.

— Diákmajális. A kedd esti borongó fel
hőket csak el tudta oszlatni a tüntető diáksereg, 
de az északi szel ellen, mely különösen a majá
lis napiá:i dühöngött, nem használt se dob, so 
trombita, so banda. A Róna fenyői szintén lán
cot járlak, még pedig veszedelmeset, színién mu
zsikállak, de nem kellemesen. De mindez nem 
zavarta a mulató diákságok mit neki szól. hideg 
ha nincs előadás s főleg ha in yjális van ! A dél
előtt szokott mulatságo’-. közt lelt e l : a tanári 
ebéden igen sokan vetlek részi; a kedélyességet 
igen növelte Lakatos lévai cigánybandája, ki kü
lönösen remekül játszott Kuruc dalaival és ke
sergőivel nagy hatást leli. Délben mar élénküli 
a Róna, kocsi-kocsi után hozta a lányokat a 
kiknek arcára tavaszi pirt csókolt a csintalan szél. 
Három órakor már zsúfolt voll a táncterem, az 
ifjak melegen járták a Tánczol, a mamák meg di
dereglek. Estére várta mindenki a szél elültél, 
de biz az kitarloll, legyőzte a mulatókat úgy. 
hogy 9 urakor már felhagytak a küzdelemmel. 
Hogy hány pár láncolt, azt nem lehetett megol
vasni, mert n pici párok n szemhaláron alól es- 
lek. do hogy az egész mulatság sikerüli, azt min
denki boldogan elismerte, a mikor már itt hon 
pihent és kedvére szidhatta a meg mindig fütyülő 
szelet,

A szegény iskolás gyermekek felru
házására a múlt héten a kővetkező adományok 
küldettek a rendőrfőkapitányhoz; u. m. őzv 
Junghans Emíliától egy női léli lelöllö. Kuli Ist
vántól kél felsőruha.

— Távozó tanár. Mint értesülünk Zalányi 
János, lyceumi tanári a debreceni ev. ref. kolle 
gium tanárává választól Iák meg, s igy itteni álla- 
sál elhagyja. Zalányi Jánosban a lyceuni igen : 
szakéról a város társadalma pedig egyik rokon
szenves tevékeny tagját veszíti el.

— Vizsgarend az izraelita elemi iskolá
ban Az izraelita elemi iskolában az ez évi záré 
vizsgálatok e hó 16-án vasárnap lesznek és pé
tiig délelőtt 9— 12 óráig az I. és II. osztály, dél- 
ufim 3—6 óráig a III. és IV, osztály tanulói
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v;,_■> i; nak. A vizsgákra a szülőkul és az érdek* 
r zulon i» meghívja az iskolaszék.
Önképzőköri ünnepély. Folyó lió 2-án 

R-leli'if IU órakor a helybeli m kir. Rányaiskola 
ltl < . ruiirse* Önképzőköre szép száma kőzün- 

, 1 .  sikerült záró ünnepélyt rendezett. A 
a következő volt; 1. Hymnus énekelte 

j .,1 ja ,  2. Elnöki megnyitó tartotta Révész 
Lnje.s 3 . Üdvözlő dal énekelte a dalárda, 4. „Ezer 
(V. i,uédy L-túl szavalta Erii Ferenc, 5. A 
azfkt!\!öld néhány nevezetességéről irta és felöl- | 
VÍHiil 11,'jas Gyula, C. Szabadságdal énekelte a 
ilaJ.ir i-« 7. „Éjjel* Sárossy Gyulától szavalta
I)obo' Pál, 8. „Szózat" Vőrősmarthy M-lóI sza
valta Révész Lajos, 9. Bányászdal énekelte a ; 
dalai i h 10. „Szent Koronánk" legszebb gyöngy^ 
g(,„ .:y J-tói szavalta Korona Róbert, 11. Vihar*
kai: uekelLe a dalárda, 12. VőrÖsrnarthy élet - 
r ;ij z;K rta Héjas Gyula, felolvasta Kapros Károly, 
p3 Záróbeszéd, tartotta Bretlschneider Ferenc 
14 .Szózat" énekelte a dalárda. A műsornak 
miml' n egyes | ontja arról tanúskodott, hogy e 
kitün «-n vezetett szakiskola tanítványai nemcsak. 
«, komoly szakmunkában fejtenek ki szorgalmai, 
de a/ önképzés terén is elismerésre méltó hala
dást mutatnak.

— Elveszett e hó 5-én délután a Tibóly- 
féle ízlel löl a hegybányai kapuig terjedő utón
v.-v !m i-iini pamutból készüli minta szalag. Tu- 
Inld uio.sa kéri a becsiileles megtalálót, hogy 
adja be a szerkesztőségbe. — A tyceumi majális 
alkalmival elcserél lei ell egy fekete selyem női 
,m» anyu a Róza-szállóban, el veszeti továbbá egy 
legyező ugyanott; kérik a tulajdonosok, hogy az 
elcserélő s illetőleg megtaláló adja be e lap szer
kesztőségébe.

— A városi vízvezeték. Arról volt szó az 
útiddá bizottsági üléseken, hogy az általános viz- 
vi/.fickót készíttesse-e cl a város közönsége, 
i annak csak egy részéi? — A tegnapelőtt)

■••ki bizottsági ülésen a kérdés határozot
tabb alakot öltött, a mennyiben biztosan állíthatni 
az!, hogy az egész vezetéket egyszerre nem 
leszünk képesek létesíteni, hisz ahhoz százezeréit 
kellenek ; részletekben azonban a legkönnyebben 
kiépíthető!, mely egyszersmind népes városrészt 
láthat el kellő mennyiségű jó vízzel, már ez év 
folyamán létesíthetjük. Melyik volna ez ? Az, mely 
közvetlenül összefüggésbe hozható a már meg
levői njüli vízvezetékkel: a Liszt-féle kerttől az 
AI-ö-Rózsautcán át részben a Sz. Háromság térre, 
részijén a Wankovits ház előtti térre vezető, 
ma 1 a Föléire, a Deák-utcán át az erdészeti 
pandáig vonuló vezeték. — Ha a Szí. János 
fon isi befedjük, ezt a vezeték bőven elláthatjuk 
kiduiö ivóvízzel. Már az ujuti fővonal lefektele- 
' nél gondoskodott arról az építtető városi lö- 
ii" nők, a mikor még tervbe sem vételeit, de 
m - nem is mertünk arra gondolni, hogy a 
I! sautcán át is vezessünk vezetéket, ismételjük, 
h v már akkor előrelátván gondoskodóit arról, 
licjv ez az ág a főágba könnyen beilleszthető 
I -mi , a mennyiben csappal látta el az Érti-ház 
1 Liszt-kert közli vezetéket. Az előre látó gon- 
1 odást helyeseljük, mert ime most hogy öle

lő vizünk van, első sorban a fenti terv kivi
nek szüksége és célszerűsége lép előtérbe.
i keddi közgyűlés a szakbizottságnak illetve 

inácsnak erre vonatkozó javaslatát határozattá 
li, akkor a legsűrűbben lakoll városrészt 

ok el kitűnő ivóvízzel s azután megoldhatjuk a 
/Hiány segélyével az általános vízvezeték kér- 

• -  t is.
Egyesületi közgyűlés. A Selmecbányái 

."Zö-egyesülői e hó 8-áiu bírd el olt közgyűlése 
/.bejőlt akadályok miatt 15-én este C órára 

Lasztidon el.
— ,,A tizennárom aradi vértanú" címmel 

v valóban meglepő szinhutásu, akvarell münyo- 
üu képet küldöllek be hozzánk mutatványul,

mely a tizenhárom tábornokot haditanácsba gyűlve 
ábrázolja. A képet meleg bensőséggel alkotta meg 
i. festőművész s a reprodukáló müintézet is a 
legnagyobb elismerést érdemli művészies kivite
léért. Az 1848/49 I ío n v é d m enh a z fő parancsnok a 
a képre vonatkozó ez elismerő sorokat küldte 
kiadójának : Tekintetes Székely Aladár képkiadó- 
válalatnak Budapesten, Vll. Klauzál utca ü sz. A 
kiadásban megjelent és hozzám benyújtott „Tizen
három aradi vértanul" ábrázoló festményt megte
kintettem és szívesen tudatom Önnel, hogy a 
mártírhaláléit szenvedett, boldogult tábornokok, 
kiket személyesen ismertem, alakjukra nézve kor
hűnk és a festmény méltó arra, kogv széles kö
rökben elterjedjen. Szenlimrey Kálmán az 1848 49 
Honvédineuliáz főparancsnoka. Mi is ajánljuk a 
képet t. olvasóinknak, mely minden vidéki kép- 
keceskedésben, valamint a kiadónál Budapesten 
megszerezhető.

— Garázda cigányok nagy csoportja lányát 
ütött e napokban a rozgrundi ló melletti erdő
ben régi szokásukhoz híven henyéléssel töltve 
a szép meleg tavaszi na; okát. Az arra járó-kelők
kel nagyon is „szoros1* barátságot akartak kölni. 
Azok zsebeit, tárcáil, batyuit szorgosan átkutatni, 
megmotozni szíveskedtek, oly hü pontossággal, 
akárcsak egy határszéli vámhivalalnok. vagy 
finánc. Ezen illetékleien benső beavatkozásnak 
rendőrségünk véget akart vetni, kiszállott a hely
színére, mit azonban aleketék észrevették, s árkou- 
bokron ál futva, kültériül el hagylak városunk 
területét, nem is találván illőnek, hogy a rendőrséget 
bevárva annak magukat szokásosan bemutassák, 
vagy a bejelentési hivatalnál itt létüket bejelent
sék. — Viszont nem látás reményében jó szeren
csét kívánunk távozásukhoz!

— Tanügyi értesítés a késmárki m. kir. 
állami polgári tiu- és felső kereskedelmi iskolá
ról. A polgáriskola I. osztályába azon tanulók 
iratkozhatnak be, kik életkoruk 9 évét már betöl
tötték s az elemi iskola IV. osztályának sikeres 
elvégzésétől bizonyítványuk van. Á felvétel és 
beiratás a polg. iskolában Szeptember hó i -1öl 
5-ig tart. A felső kereskedelmi iskola alsó fi.) 
osztályába oly tanulók vétetnek fel, kik a gyinná- 
sium, a reál- vagy pulgárisk.la négy alsó osztá
lyát (a latin nyelvnek tekintetbe való vétele nél
kül) legalább elégséges sikerrel végezték. A 
középső és felső osztályba azok. a kik valamely 
hazai felső kereskedelmi iskola alsó (I) illetőleg 
középső (II.) osztályának tantárgyaiból legalább 
elégséges osztályzatot nyertek. A kereskedelmi 
iskola három évfolyamának befejezése után a 
tanulók érettségi vizsgálatot tesznek; ennek alap
ján elnyerik az egy éves önkénlesi jogot és alkal
mazást* kaphatnak üzletekben, gyárakban, keres
kedelmi vállalatoknál és intézeteknél, bankoknál, 
takarékpénztáraknál, biztosító társulatoknál és 
mindazon hivatalokban, melyeket a tisztviselők 
minősítéséről szóló 1883, évi I. t.-c. ilyen szak
iskolát végzettek előtt megnyílott. Vagy belep
hetnek az összes hazai gazdasági tanintézetekbe 
és a magyaróvári gazdasági akadémiába, valamint 
a Budapesten szervezett vasúti posta és távircla- 
tiszteket képző szaktanlolyamba. Tandíj fejében 
a polgáriskolai tanulók 12 K-t, a [első kereske
delmi iskolai növendékek pedig f>0 K-t tartoznak 
fizetni. Vagyontalan szülők gyermekei, kik egyút
tal szorgalmas tanulók is, szegénységi bizonyít
ványuk alapján tandij-elengedésbon részesülhet
nek és tankönyvekkel is cllátfalnak. Úgyszintén 
tanárok és In ni I ók fiai folyamodás esetén, sze
génységi bizonyítvány nélküli is a tandíj fizetése 
alól felmenthetők. Az ez iránti kérvényeket -- 
melyek a mn. vallás- és közoktatásügyi in. kir. 
minisztériumhoz cimzendök — a beiratás alkal
mával az igazgatóságnál kell benyújtani. Vidéki 
tanítványok az in ézet uj épületében elhelyezett 
saját convictusban étkezhetnek, hol ebéi és 
vacsoráért egész évre 100 K, csupán ebédéit. 1 1 2  
K fizetendő. Ezen összeget 2, esetleg 4 előleges 
részletben lehet kiegyenlíteni. A conviclus bon- 
lakással nincsen összekötve s igy minden vidék
ről jött tanítvány az igazgató utasítása, szerint 
valamely magánházban fogad magának lakást. A 
nagyin. V. K. Minisztériumnak 1 9 0 1 .  évi 29 217. 
sz. a. kelt magas rendidete értelmében a felvé
telt és beiratást az összes (első koreskcdelm 
iskolákban már június hó 30-lót július 5-ig kel 
eszközölni és szeptemberben csak azon esel bér 
szabad tamilóKá1 (elvonni, ha a létszám inúf 
nem telt be.

A gyümölcsfa termelésről. A gyü
mölcsfa termelés rendkívüli előnyeit még mindig 
nem fogták 1 el és méltányolják eléggé. Hány vidéki 
keit nélkülözi meg a gyümölcsláka' 1 Hány leg
jobb fekvésű fal áll üresen, mert nem tartják 
érdemesnek a fáradságot, hogy- körte, barack, 
őszi barackfát vagy szőlőtökéi ültessenek oda, 
Mennyire sajnálja a szakértő, ha kelet vagy dél 
felé álló falakat üresen lát. holüli e helyeken a 
legjobb gyümölcsöt lehelne termelni. Némely 
vidékeken ily ültetvények hozama nagy pénzösz- 
szogekie rúgna, Csak a bátorító példandáson 
múlik, hogy a nagy tömeget buzdítsák és meg
mutassák neki, mennyi nyereségtől estek el hanyag
ságuk kövei köziében. Korán érő gyümölcs és szőlő 
kedvelői mindenütt akadnak, és hogy ily korán 
gyümölcsök jól fizettetnek, általánosan üsinerl 
tény Ma azonfelül meggondoljuk, hogy a falakon 
termelt gyümölcsök legalább két héttel előbb 
érnek, mint a védtelenül állók, ez már maga 
elég ösztönzés lehel arra, hogy ily alkalomra több 
figyelmet fordítsanak. De a szabadban is fel kell 
használni minden üres darabocska földet gyü
mölcsösek ültetésére. A fekvés e mellett nem jő 
annyira tekintetbe, mert hazánk minden részére 
vannak alkalmas gyümölcsfajok. Vájjon szőlő 
vagy gyümölcs ülletlelik alapjában véve mindegy, 
mert mindenféle gyümölcsnek akad vevője. Fődo
log, hogy csak oly fajokat ültessünk, melyek az 
illető fekvésre alkalmasak és lehetőleg rendesen 
hoznak.

25 év alatt a legnagyobb sikert érte 
el a Garbolmeiuii fakonserváló szer Avenál’ius 
szabadalma. A szabadban álló fák, melyek több 
mint 20 év előtt ezen vegyüloltel meg kenve let
tek, még ma is teljesen épek és jó kaiban állók. 
Avenarius Carbolineum ezen okból hatóságok, 
iparosok és l'öldmivelők állal terjedelmes mérték
ben mindenütt lias/nállatik, a h<>l a fa rodbadás 
gomba és korhadáénak van kitéve, figyelni kell a 
teljes megjegyzésre Carbolineum Avenarius szaba
dalma megkülönböztetés céljából a sokféle Gar- 
bolineum fajtáktól. Bővebb felvilágosítást u, m. 
lenyomatokat az elismeretekröl közvetít kívánatra 
szívesen. Carbolineum gyár R, Avenarius Amslet- 
tenben Alsó-Ausztria.

— Szabadalmazott viharmentes homlokzat- 
festékei épület-testeket szállít Kronsteiner Károly 
I. c.s. és kir kizárólag szabadalmazott homlokzal- 
fes lék-gyára Becs 111. llaupstrasse 120. Ezen épü- 
le festék úgy szépségénél alapszínénél esőben is 
szilhát lóságánál és szaporaságánál fogva a legjobb 
és legolcsóbb gyártmány. E homlokzat-festék 40 
különböző mintában kilogramonkint 1G kilói fel
jebb kapható

A halószoba egészségtana.
Nincs félszegebb, mintha szűk, sóiét szobá

kat használnak hálószobául. Hálószobánk tágas, 
napos (azonban ablaktáblákkul ellátott), szellös 
és berendezése egyszerű legyen, kerüljük a nehéz 
szőnyegeket, függönyöket, párnákat, mert mindez 
megannyi porfogó, sohasem tisztítható meg ala
posan és idővel azt u „porlelilell levegői" hono
sítja meg, a mely éppen annyira egészségtelen, 
mint kellemetlen. A napsugaiak annyira hatol
hassanak be, amennyire csak lehetséges, hogy 
minden sarkot és ágyat meginelegilscnek. Azokra 
az órákra, amelyekben hatásuk nagyon is érez
hetővé válik, valamint betegség esetében a 
gyűrűkön visszahúzható gyapot függönyük éppen 
oly .tetszetőseit, mint a célnak megfelelőek. Erős 
Insting nem fogja föl a port, sok évig eltart és 
megnyugtató, kellemes világítási nyújt. A nagy 
függönyökéi fehér, angol téliből válaszszuk; a 
függünyszinck közül mindig a fehér lesz a győz 
les. Tisztasága kíilüinson a hálószobában érvé
nyesül kellemesen. A legjobb mosdo-asztal előtét 
a finom kókusz-fiilószönyeg, ajánlatos a kokusz- 
ágyelölét is, mert alig vesz fői port, meleg a 
lábnak, vizhalatlan, tartós, könnyen porolható, 
kefélhető.

A mennyire csak lehetséges, fölkelés után 
mihamarább rakjuk « vánkosokat, lepedőket. !a- 
karókat-székokre, vagy az" ablak elé. még pedig 
erős felrnzás után. Ezt keresztben a jobb felső 
saroktól a bal alsó sári kig és (ordítva is meg kell 
lennünk. Az ágyat rendbehozatala előtt legalább 

| egv óra hosszal szellőztessük, úgyszintén az éjjeli 
1 szekrényeket is. Az edényeket naponként forró
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szappanosvizzel, külön erre a célra szolgáló tör
lőruhával kell kitisztítanunk. Az éjjeli szekrénye
ket hetenkint egyszer keféljük ki. Ugyancsak igy 
kellene a mosdóasztal összes felszerelési tárgyait 
hetenkint egyszer meleg szappanosvizben meg
mosni. Szigorúan ügyeljünk továbbá arra, hogy 
az ágyalia naponként ki legyen söpörve és föl 
legyen törölve, nehogy porpelyhek vagy pókhá
lók támadjanak. A kinek módjában áll, hogy uj 
házban rendezkedhet!): be, csak parketlpadlól 
vagy linoleum-bevonást alkalmazzon. Eenyőfa- 
padlónál a pori leghelyesebben kifacsart nedves 
ruhával lávoliljuk el, nem pedig seprővel! Fódolog 
azután az erős szellőztetés, mert nem a puszta 
levegő, hanem csak annak erős árama ragadja 
magával a porrészecskéket.

~  NYILT-TÉR. ~ ~ ~
K rovat alatt közlöttekért nem felelős Szerk.)„HENNEBERG SELYEM"

csak akkor valódi ha egyenesen tőlem hozatva, 
zubbonyok- és női ruhákra fekete, fehér és más 
zsinekben 65 kr-tól 14 frt 65 krig méterenkint. 
— Mindenkinek póstabér és vámmentesen házba 
szállítva. Minták póstafordutlával küldetnek. Két
szeres levélpósta-dij
Hennebeng G., selyemgyáros (cs. és kir. 
udvari-szállitó) Züi>ichben(

HIVATALOS RÉSZ. 

Meghívó.
Selmec-Bélabánya sz. kir. bányaváros tör

vényhatósági bizottságának folyó évi junius havi 
rendes közgyűlését ugyanazon hó l l -é red .e .9  órá
jára meghirdetvén, ahoz a t. c. bizottsági tagokat 
ezennel meghívom.

Ipolyság, 1901. évi május hó 25-ik napján.
Lits Gyula,

főispán.

Tárgysorozat:
1. — A polgármester jelentése a közigazga

tás és háztartás folyó évi május havi állapotáról.
2 5231. A m. kir. belügyminiszter f. é. 

34372. sz. rendelete a kisebb bányáknál levő 
városi bányarészek felhagyásának jóváhagyása 
iránt.

3. 5238. Ugyanannak f. é 38210. sz. ren
delete a vöröskuli téglavető-telep bérbeadása 
iránt hozott közgyűlési határozatnak jóváhagyása 
ügyében.

4. 5511. Ugyanannak f. é. 30974. sz. ren- j 
delete nyaralók építésére engedélyezett 2800 m8 ! 
épületi fa átvétele céljából kiállítóit nyilatkozat 
jóváhagyása iránt.

5. 5520. Tanácsi előterjesztés a törvény- 
hatósági jogú sz. kir. városok polgármesterei részé- ! 
ről Aradon f. é. június hu 24-én tartandó kon
gresszushoz való kiküldetés ügyében.

0. 4386. Tanácsi előterjesztés a Mikuska 
Ferenc és Gallus Anna tulajdonát képező 16 
hold 13GG D-öl kiterjedésű erdei belzet meg
vétele iránt 1800 korona árban, elvileges intéz
kedés céljából.

7. 5301. Tanácsi előterjesztés Vostyár József ; 
részére 40 m2 kiterjedésű köztér átengedése iránt, 
első ízben való tárgyalás céljából.

8. 5039. Tanácsi előterjesztés SteíTultón n | 
róm. kath. iskolaszék egy tagjának megválasztása ; 
iránt.

9. — A Sleffultón megüresedett városi rend- i 

őrbiztosi állásra beadott kérvények előterjesztése I 
a választás megejtese céljából.

10. 5151. Tanácsi előlerjesztés a v. tiszti i 
orvosnak a kórházi teendők ellátásáért tisztelet- | 
díjban való részesítése iránt.

11. — Tanácsi előterjesztés a hont—németi 
Selmecbányái helyiérdekű vas.it ügyében beérke
zett kereskedelemügyi m. kir. miniszteri rendeletre 
vonatkozólag.

12. — Tanácsi előterjesztés a belvárosi felső 
óvónak az elemi iskola épületébe való áthelye
zése s e végből egy uj tanteremnek hozzáépítése 
iránt.

13. — Tanácsi lőterjesztés a Sembery-ház 
es az elemi iskola-épület közült levő gyalog-átjáró 
szabályozása ügyében

14. 4508. Tanácsi előterjesztés a Róz-a-ut- 
cában folytatólag kiépítendő vízvezeték költsége
inek 'miképeni fedezése s a terv kivitele tár
gyában.

15. — A gazdasági tanácsnok, a főmérnök 
s az erdögvakornok jelentése múlt havi műkö
désűkről s junius havi teendőikről.

1G. 5694. A városi jövedéki hivatal jelentése 
a fogyasztási adók s az adópótlékok f. é. május 
havi forgalmáról.

17. 4206. A városi főjegyzőnek felebbezése 
a lakásának kijavításáért fizetett költség megté
rítése iránt hozod tanácsi határozat ellen.

18. 5613. A városi számgyakornok kérvénye 
a bevonulása tartamára viszatartolt dijának kiutal
ványozása iránt.

19. Pozsony sz. kir. város átirata azon fel
iratának pártolása iránt, melyben a képviselő
háznak s a kormánynak elismerést szavaz az ösz- 
szeférhotetlenségi elvek tárgyalásáért.

Selmecbányán, 1901. jun. hó 3-án.
Szitnyai József

kir. tan. v. polgármester.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901. évi junius 1—7-ig. 

Kihirdetés.

co
A kihirdetettek nevei. Lakóhelye.

1 Csillik József Selmecbánya
Csunderlik Anna

2 Petyko Emil Losonc
Oszvald Johanna Selmecbánya

3 Vadász József Zólyom
Riedl Mária Z. Selmecbánya

4 Sebek József ,
Majovszky Emília

5 Lietava Károly J!
Cicka Jozefa

"

Házasság1.

a Az egybekeltek nevei
£

Lakóhelye

1 Pecnik Tamás Selmecbánya
Luplák Anna

2 Sziegel János Selmecbánya
Slntika Mária Szén t-An tál

3 Mojzsis András Bélabánya
özv. Dobák Jánosné .

4 Reich Sándor Budapest
Sturc Mária Bélabánya

Születés

£©
7-

A szülők neve.
a

Lakóhelye.

t Térén János
Blahut Éva fm Selmecbánya

2 Malaj János 
Holub Mária Ro \ na

3 Weisz Ignác 
Gálik Katalin Selmecbánya

4 Fólián János 
Rojko Mária Rovna

5 Bcnvo Károly 
Brondl Mária 7J Selmecbánya

1901. Junius 9.

Halálozás.

1
J

Az e lhunyt neve. 1 j A halál

i Obertás Ilona 1 i. gyomm b
2 Eisele Mária Sarolta 1 n. tüdőlob
3 Tereu N. — halva skíi
4 Huszárik Flórián 3 é. agyvizki r
5 Benyo N. — halva szü

Hirdetés.
Miután újabban a város tulajdonát képezj 

erdőkben löbb helyen erdőégés furdull el{,. mj a 
városnak érzékeny kárt okozol!, a városi tanács 
elhatározza, hogy a f. évben szeptember 30-ig. a 
jövőben pedig minden évben aprít 1 -töl szeptem
ber 30-ig, azaz mig az időjárás következtében az 
erdő tűzveszélynek ki van téve, az 1879.évi XXXI. 
l.-c. 9. §-ának intézkedéseihez képest az crdöha- 
lárain belül s ezen kívül az erdőtől 100 m Iá- 
volságban a tüzgerjesztést eltiltja. Kivételi ezen 
határozat alul a kirándulók és az erdei munká
sok képeznek, a mennyiben a kirándulóknak az 
egyes látogatottabb kirándulási helyeken és pedig 
a rozgrundi ló-, Gedeon-tárú-, Tirts-forrás-, a 
hodrusbányai tavaknál, Rovnán és a Szenthárom
ság-hegyen, a munkásoknak pedig ott a hol dol
goznak, személyes felelőség mellett a lűzgerjeszlés 
megengedtetik.

Az ezen határozat ellen vél ők a fenn hi
vatkozol! 1879. XXXI. t.-c. 109. g-a értelmében 
4 — 40 Koronáig terjedő pénzbírsággal sujtatnak.

Selmecbányán 1901. május 31-én.
Szitnyai József

kir. tan. v. polgármester

Hirdetmény.2790. sz.
XII. 1901.

A besztercebányai Kegyuriszék 1901. évi 
21. sz. határozata alapián közhírré tegzem, hogy 
a róm. kath. aggápoló intézet tulajdonát képező 
Mátyás-téri 402. sz. összeirási ház eladására 1901. 
évi junius hó 17-én délelőtt 10 órakor a városi 
főjegyző hivatalos helyiségében nyilvános árlejtés 
fog tartatni, és az árverés eredménye főlőtt a 
kegyuriszék fog véglegesen határozni.

Kikiáltási ár 12000. korona és az árverezők 
kötelesek az árlejtés megkezedésekor ezen kiki
áltási árnak 10%-át bánatpénzül az árlejtés ve
zetője kezeihez letenni.

Utóajánlalok tekintetbe vétetni nem fognak.
Besztercebányán, 1901. évi május hó 31-én.

Wachtler Béla
kegyuriszéki elnök 

városi főjegyző tb. főszolgabíró.

4100. sz./1901. eln. szám.
Földmivelésügyi magyar királyi Miniszter. 

Valamennyi vármegyei és városi törvényha
tóságnak, valamennyi közigazgatási bizott

ságnak és Fiume város kormányzójának.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter rendel* e 

a dohánytermelők és a dohánykertészek közéili 
jogviszonyok szabályozásáról szóló 1900. i 
XXIX l.-c. életbe léptetése és a szükséges átme
neti intézkedések tárgyában. Az 1900. évi XXI v. 
t.-c. 37 §-ában nyert felhatalmazás alapján a 
m. kir. pénzügyminiszterrel egyelértőleg n - 
delem:

A dohánytermelők és dohánykertészek köz* 9 
jogviszonyok szabályozásáról szóló 1900. évi XX!' 
t.-c. 1901. évi május hó 15-én lép életbe. Úgy a 
ezen a napon lép életbe az 1900. évi XXIX. t. . 
végrehajtása s az eljárási szabályok tárgyában a 
mai napon 4101/1901. eln. szám alatt kiad* t 
rendeletcm is.

Ezen rendelet idecsatolása melleit a mid*' i 
felhívom Címedet, hogy haladéktalanul intézki - 
jék, miszerint hatósága területén a szók*1 
módon való közhírré tétel állal az 1900. * 
XXIX t.-c. életbe lépésének napja köztudomású
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„U-sik. az átmeneti intézkedések tekintetében a 
köveik, kel rendelem:

A törvény életbe lépte előtt a dohány
ár nK! és a dohánykertészek között létrejött
.ze,7l; .~ek, tekintet nélkül arra, hogy az 1900. 
,vi XXiX. I -cikkben előirt alakszerűségnek meg- 
(HelfH' jöttek e létre vagy sem érvényesek.

A dohánytermelők és a dohánykerté- ; 
szék <>11 az 1900. évi XXIX. t.-c. életbe lépte 
napiiti már folyamatban levő vitcás ügyekben a 
tőrvé: éleibe léptét megelőzőleg érvényben volt j 
élj ára- követendő.

A dohánykertészek részére való kiadás j 
végett külön munkás igazolvány (kertészkönyv) : 
készít ' fog a kiállításra jogosult községi elöljáró- ; 
ságnak (tanácsnak) megküldetni.
Ha a készlet az elöljárósághoz (tanácshoz) meg- 
érkezik: az elöljáróság (tanács) általa szerződött ! 
dőlnii kertészek a szokásos meghirdetés és a I 
term< >k utján felhivandók lesznek, hogy ha még : 
nem volna munkásigazolványuk, munkásigazolvány j 
(kert' könyv) kiállítása végett, a községi elöl- | 
járóimnál (tanács) a kihirdetés napjától számi- 
lőtt nyolc héten belül jelentkezzenek. A munkás- j 
igazolvány (kertészkönyv) kiállítássá kor abba a ; 
szerződés létrejöttét akkor is be kell jegyezni, ha ; 
a szerződés a törvény életbe lépte előtt kell. |

\. Mindaddig, a mig a külön kertészkönyv j 
készlet az elöljárósághoz (tanácshoz) meg nem j 

érkezik: az elöljáróság (tanács) a szerződések ; 
megkötésénél akkor is közremüködhelik. ha a ; 
szerződő dohánykertészeknek nincsen munkás- 
igazolványa (kertészkönyve).

ó. Az elöljáróság a törvény 8 §-a értelmé
ben csak azon szerződések másolatát köteles az 
illetékes dohánybeváltó hivatalnak megküldeni, a 
melyek a törvény életbe lépte után az elöljáró
ságnak a 8. szerinti közreműködése mellett 
kői'ettek meg.

ö. A dohánybeváltó hivatal a termelő állal 
a í n ,  v 19-ik §-a értelmében a dohánykertész 
igaz Lányába a müveit terület, a termelt meny
nyiig és minőség, továbbá a beváltási árra 
vonatkozó helyes bejegyzését a jelen termelési 
év végével akkor is hitelesítheti, ha a termelő s 
a d"hánykertész szerződése még a törvény életbe 
lép! ölötL kelt volna is.

Iveit Budapesten. 1901. évi április hó 25-én.
Darányi s. k.

Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter. 
31412. Vili. A 1901. sz.

Rendelet.
Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről 

szó: 1891. évi XIII. t.-c. 3 §. alapján, a belügyi 
és ddmivelésügyi minister urakkal, illetve a hor- 
vaő-zlavon-dalmát-bán úrral egyetértőleg, hiva
tal iődöm 1892. évi március hó 5-én 14837. sz. 
alól kiadott rendeletének II. A. 1. n. pontjához 
a vetkezőket rendelem :

Robbanékony áruknak a szállítási eszközök
ig való kirakása és haza szállítása vasárnapokon, 
V;1 nint Szenl-Islván napján, egész napon át vé-
ge/íMílő.

Az idézett rendelet II., A., 4., f., pontjához 
P1 -r a következő rendelkezést fűzöm: A kézi 
1 ' üzletekben a zálogtárgyak bezálogositása és 
k dasa vasárnapokon déli 12 óráig végezhető.

E rendeletem kihirdetése napján azonnal 
é l  >e l é p .

Budapesten, 1901. május hó 17-én.
Hegedűs

-  H I R D E T É S E K .
I ’. l a i l o  h r tz !  A honvéd-utcai 57. számú ió karban levő

■ tor H á z  - WS
K el együtt e l s ü lő .  — Bővebbet: a háztulajdonosnál 

Czunna József vésnöknél

Eladó ház! II 7-2. számú ház eladó, 
v‘ ‘i szándékozók szíveskedjenek a ház lulajdo- 
11 hoz Húsz Gergelyhez fordulni.

M eghívó
a ..Nyaralókat építő részvénytársaság Selmecbányán"

r.-társaságnak 1901. évi szeptember 7-én d. u.
5 ólakor Selmecbányán a városház tanácstermé

ben (ártandó rendkívüli közgyűlésére.
Tárgysorozat :

1. Közgyűlési elnök és jegyző választása.
2. Az igazgatóság jelentése az Ipolysági kir. 

törvényszéknek a r.-társaság 1900. dec. 16-iki 
közgyűlésén kimondott feloszlására vonatkozó 
határozatáról.

3. Az igazgatóság újólagos javaslata a rész
vénytársaság feloszlását illetőleg.

4. Az alapszabályok értelmében előterjesztett ; 
netaláni indítványok tárgyalása.

Selmecbányán, 1901. június 3-án.
Az igazgatóság.

55. 1901.
Pályázati hirdetmény.

A Selmecbányái izraelita hitközség a Pécli 
Antal-utcában fekvő templomát átalakítani és ki
bővíteni akarja, mire a részletes terv és költség- 
vetés szerint 10269 korona azaz tizozerkétszáz- 
batvankilenc ív 43 fillér van előirányozva. Ezen 
munka kivitelének biztosítása céljából felhívom a 
helybeli és vidéki épitö-iparosokal és vállalkozó
kat, a kik üzletük gyakorlására halósági engede- 
lemmel bírnak, és a fentemlilett munka végrehaj
tására hajlandók, hogy erre vonatkozó zárt aján
lataikat Ajánlat a Selmecbányái izael. temp
lom átalakítására** felírással ellátva, folyó évi 
junius hó lG-áig az alulírott fiitk. elnökhöz be
nyújtsák.

Az ajánlathoz készpénzben vagy értékpa
pírokban 500 azaz ötszáz korona bánatpénz csa
tolandó.

A részletes tervezel és költségvetés, a vál
lalati teltételek és a szerződés mintája a Péch 
Anlal-utcai izr. iskolában megtekinthetők s ugyan
olt a benyújtandó ajánlat mintája is ál vehető.

Selmecbányán, 1901. évi junius hó 5-én.
Welwárd Jakab Dr. Kapp J.

id. jegyző. hitközségi eluök.

a  r  b  o  1 i  n  e  u  m
Avenarius szabadalma

25 ét óla Kipróbált faltoaseryaló-szer 

Utánzatoktól óvakodni kell. ‘ 5‘ ÁS
Kapható: Ayeuarins R, CartmUnenm-gyárában 

AiMetteolieii (Alsó-Ansztria).
Iroda Bées III. 1. Haupstrasse 84.

3 f i n < i e i i  h ö l g y
ki a valódi jó tartós használati ruhára (Slrapaz- 
kleid) súlyt fektet forduljon a közvetlen 

vételfonráshoz.

A gráci daróc (Lódén) világhírű
mivel ez csak valódi, tiszla természeti gyapjúból 

készül.
C é g ü n k  k ü l ö n l e g e s s é g e :

Női ruhákra 120 cm. széles. , ,Styrla“ durva 
fonalu. minden sziliben. Méterje 95 kr. 

„Schöckel** közép fonalu, minden színben. Mé
terje 1 Irt, 38 kr.

Hochlanlsch finom fonalu minden színben 1 '58 
férfi ruhákra: 136 cm. széles. Méterenként 2 frt 

75 v. 2 írt 95 kr.
Teveszőrdaróc 1G0 cm. széles. Ha velők és fel

öltőkre méterenkint f. 2-30 
Szá ll í tási  osztály  :

Enstes Gnazer Kaufhaus
Graz. JaVIminiplatz 13.

Minták ingyen és bérmentve,
küldemények melyek a 10 forintot túlhaladják 

bérmentve küldetnek.
A ki vagyonát
legrövidebb idő alatt 

mcskétszeresiteni és megtöbbszőrösiteni 
akarta, használja ki a jelenleg 
kedvező időpontot Lelkiismeretes 

tanácsot ad
„Das Goldland1,
az. „Österr.-ung Finanz Rundschau*’

melléklete, Bées. I.. Grabcn 28.
M utatványszám ok Ingyen és b é r

m entve.

644. sz. 1901. tikv.
Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy selmeci 
takarékpénztár végrehajtatónak Geczoviczné Ba
lázs Zsuzsi végrehajtást szenvedő elleni 120 K 
tőkekövetelés és járult kai iránti végrehajtási ügyé
ben a Selmecbányái kir. járásbíróság területén 
fekvő Rátöri György, Gecoviczné Rátöri Zsuzsi 
és Zvolenszkyné Rátöri Mária tujdonaul bejegy
zett a pocsuvadlói lSljkvben az 1. 3. 5—0 sorsz. 
a. szántó és rétből álló birtokra 8G0 K. Ügy Ge- 
ezoviené Rátöri Zsuzsi tulajdonául bejegyzett a 
77. sz. tljkvb. az I. 1 — 2 sorsz. a. szántó rét és 
körből álló ingatlanokra 170 K ezennel adó sze
rint megállapított kikiállási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1901. évi augusztus hó 5-ik napján délelőtti 
10 órakor a Bacsófalvi községi biró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladva lesznek.

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

Kelt Selmecb. 1901. évi május hó24-ik napján.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság. Liha, kir. jbiró.
Ezennel értesítjük a biztosiló magyar közön

séget, hogy Budapesten
»M A G Y A R  B IZ T O S ÍT Á S I  IR O D A

cim alatt egy oly intézményt létesítenünk, mely 
a külföldi hasonló nagy vállalatok mintájára, 
hivatva lesz a bizlosilási ügyekben útba igazítás
sal szolgálni, (ebesen díjmentesen tanácsot adni 
s a közönség érdekeit a biztosító vállalatok előtt 
képviselni.

Irodánk elvállalja az uj biztositások'felvételét, 
a legnagyobb kölcsönöket eszközli ki, eljár károk 
és perek esetén, nem megfelelő kötvényeket meg
felelőkkel kicserél. Szóval mindazon ügyekben 
a közönség szolgálatára áll, a hol a bonyolult 
biztosítási ügyekben tanácscsal, útmutatással . zol- 
gálhat.

Tekintve, hogy irodánk semminemű ügynök
séggel összeköttetésben nem áll. (nem is téveszt
hető össze ügynökséggel) mindazon kedvezmé
nyeket és*jutalmakat, melyeket biztosítások köz
vetítésénél társaságok az ügynöknek fizetni szok
tak, mi a feleknek átengedjük.

Semminemű jutalékot vagy költséget fel nem 
számítunk. Mindazok, akik valamely társaság 
képviseletét előnyös feltételek mellett óhajtják el
vállalni, bizalommal forduljanak hozzánk.

Budapest, 1901 április hó 25-én.
Magyar Biztosítási Iroda

Budapest, VII. kér., Rózsa-utca 35 sz. I.em. 15

Seabury és Johnson

H e n s o n  t a p a s z a i

A leghathatósabb
tapasz csúz és meghűlés valamennyi 

következménye ellen.
Kapható minden gyógyszertápban

JLoui* Kit?. & Co., H a m b u r g
HolzbrUcke 7-11.
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.11> f«. Al'Jtk.
3 évi jótállássá i privát revüknek

:K !c a a x á .d .  o á n : s
óragyára arany, ezüst és ékszer áruk 

szállító-háza It rii \ 1
Jó uiokeUrcio. ura írt 8.75. 

Valódi .zust-rHii. óra írt ő.H). 
Vidn.li t/ust Ián-/. írt 1.20.

Ni ■. ■ . -t- : ■■!•:» írt 1 
Cégem tt cs. és k. birodalmi 

i-imwrrel van kitüntetve, számtalan 
arany, e/iist kiállítási érem vala
mint* ezernyi elisuieró-tevél van 
birtokomban
Nagyképesárjegyzékingyenés bérment ve.

0 - 1 3 .  i k v .  s z .  1 9 0 1 .
Árverési hlrdemónyi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatáság közhírré leszi, hogy selmeci 
takarékpénztár végrcliajlalonak Orv. Schcibsteinné 
Vidredi Káli úgyis mint-gyám végnél)ajIásI szen
vedő elleni 250 K tOkekúvelelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a Selmecbányái kir. jblróság 
lelteién fekvöSctieibsteinné Vidredi Knlikk.Scheib- 
stein Etel és kk. Scheibstein Vilma tulajdonául ; 
bejegyzett a selmecb. 887 tjkvlj, a. -(- 227I. hisz. 
3Z népősz. házra és kertre hotl usbányán 512 K. 
Cgy a 932 sz, tjkvb. a. — 2105. hrsz. Iu7. nép- 
Cisz", ház (a ház állítólag lebontva) és körire liod- 
rusbányán 15S K adószarint megállapított k i kiál - j 
tasi árban az árverést elrendelte, és hogy a len
tebb megjelölt ingatlanok az 1901. évi augusztus 
hó 31-ik napján délelőtt 10 órakor a hodrns- 
bányai rendörbizlosi irodájában mogtarlandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 %-ál készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal 
szú mi tolt é- az 1881. évi november Jió 1-én 3333. 
sz. a. kelt igaz.-agügyminis/.teri rendelet 8. §-ában 
kijelöli óvadékképes értékpapírban a kiküldőit 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. l.-cz. 170. 
§-a eremében a bánatpénznek a bíróságnál

elé leges elhelyezésűi á kiállított szabályszerű éli*- 
in érv én y t á t szol gá lm

Kelt Selmeci .i ..in. 1901. évi május hó 27. 
napján.

A Selmecbányái kir. járásbíróság nnnt te
lekkönyvi ha lóság.

Liha, kir. járásbiró.

Nyavalyatörés.
Ki nyavalytörésben, güi*. 
i’Suklu'ii és más idegbajokban 
szenved, kérje annak le Írá
sát. mely ingyen és I»ér- 
íii ént ve kapható a „Schwauen 
Apotheke“ által Frankfurtban 

a Maina mellett.

„Szerencse fel!
Fel Szklenó fürdőbe!
Csak egy óra Selmectöl 
S más lesz az emberből 
Oly kitűnő a fürdő 
S az ételek, — ami a íő, 
Italairól csak jól szólhatunk,
Szép parkjába elábrándozhat link 
Fel tehát, fel 
Szklenó fürdőbe !
De kérem benézni 
Bokros vendéglőjébe/
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Csakis  üvegben valódi a „ Z a c h e r l“ névvel
azaz igazán csalhatatlan és gyökeres rovar irtó szer
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1Geiger Márk, Engel Zsigmond, Ernszt Zsigmond, G>ib;i yj 

Dombo Károlv. Rumann L;*m«-.
W  n i i  LA' Selmecbányán: Taknts Miklós, Marscluiikn Gyula, Kinusz V.. (

i \ a u i l ü . l ü ,  l-ív t i, Wt'isz Ignác Hodrusbányán: Kukucska József, Weisz Jakab. Ipolyság’ : Bolner 1
Korpona: Blaskovils Lajos. Körmöcbányán; Deutcli Lajos. Ga/.dig János, lleller Emil, Hóin F. V. Klein Ármin. Kulller >\\ 

y? I; ni. Bittér Leopold J., Mosód: Jón. Perl s Solin. Uj-Bánya : M. Cséívinka gyógysz. Heinrich Ede fodrász Znió - Váralja : $
W  Schünaich Viclor Agolh. W
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