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VEGYES T A R T A L M Ú H E T IL A P ,
SELMECZ-BELABANYA SZ, KIR, VAROS-, A F. M, K, E, SELMECZBANYAi VALASZTMANYA- ES A iVIAGYAR TURISTA-EGYESÜLET
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FolHos szerkesztő:
K U T I

Me g j e l e n

4 0 év.
T alán nem követünk el iiuliskréciót,
mid,ín cik kltnk élére ezen évszámot írjuk,
s midőn ezzel kapcsolatosan Jezsovics
Károlyról, lyeeum unk érdemes igazgatótanáráról emlékezünk meg. De ha nagy
titkot á rulná nk is el, tudjuk, hogy városunk
ezen általánosa n becsült polgára nem fog’
megnpheztelni ezért, mert igy is esa k azt
az elvet követjük, melyet ö is vallott m in
dig, hogy az igazi férfin az igazságot meg
mondja bárm ily körülm ények között, —
,-sak a nőnek nézzük cl, ha hasonló esetben
egv kis részecskét elhallgat belőle.
Az igazság pedig az, hogy Jezsovics
Károly a most végződő iskolaévvel fejezi
1,v tanárkodásának 40. évét. É s ez eddig
valóban titok volt sokunk előtt. Mert a kik
sokszor látjuk falaink között és szép vidé
künk fenyveseiben az ő erőteljes alakját,
a kik sokszor halljuk még teljesen üde
elméjének megnyilatkozásait, alig tudjuk
elképzelni, hogy ez a férfin m ár annyi idő
óla járja a nevelés, tanítás rögös pályáját.
A titok leplét azonban múlt szerdán
fellebbentették az ő saját kartársai, midőn

A „SELMECBÁNYÁI HIRADÖ" TÁRCÁJA.
O lva sga to k .

. .

Könyveimben olvasgatok.
(V.casgafok csendesen,
S közbe-közbe eszembe jutsz,
Eszembe jutsz, édesem.
Es olyankor minden betű,
Minden sor, mit olvasok,
Fölveszi a hasonmásod,
Fölveszi az alakod.
Téged látla/c mindenütt csak.
Minden lapon tégedet,
Minden képben képed látom.
Kedves, kecses képedet.
, . , Beteszem a könyveimet,
Beteszem hát csendesen.
S t>>váhf>-tovább gondolok nkl,
En violáim, édesem !
Kubán Endre

Vigadó a szomorú tanyahoz.
A „Selmecbányái Hira.ló“ firetkei tárcája. —
Arról beszéli az egész Rózsa utca népe,
ry Gá ,i,r apó megbolondult. Ki hallott még
■,iI, fcmcsimU építeni a lemetö mellö L- Lgyan
lóg abba eljárni ?

I S T V Á N .

Kiadó és laptulajdonos:
J O E R G E S
Á G O S T .

HIRDETÉSI DIJAK:
I lirdctések megállapodás szerint számíttatnak.
Nyílt-tér dija soronként 20 fii.

mi nden vasárnap.

egészen egyszerű, az ő jellemének is meg k l in k u c k : de méltán hangoztatta azt is,
felelő ünnepélyt rendeztek tiszteletére.
hogy az ünnepelt talán a tanítóinál is j e le 
A ki 11 óra felé véletlenül a lyceum sebb volt mindig nz ő nevelői m űködésé
tájékán járt, csodálkozva látta, hogy Ünnepi ben, ki a serdülő ifjúból sohasem a k art
diszt öltött az ősi épület és annak minden a karat nélküli szolgát, hanem csakis a
lakója, hogy egy küldöttség hozza a sze sz abadsá ggal önállóan és okosan élni tudó
retett igazgatót a tanácsterembe, honnan teljes embert képezni.
Miután még Bartos Pál V i l i . oszt.
csakham ar messze elhangzott az ifjúságtanuló az ő társainak nevében is lelkes
lelkes éljenzése, majd hazafias éneke.
Azután csend lett. Megkezdődött a szavakkal köszönte meg az Ünnepeltnck az
lyceum családias ünnepe, megfelelően azon ö atyai gondoskodását, mclylyel a tanulók
benső kapocsnak, mely ezen régi intéze annyi ezrét már bevezette az önálló embe
tünkben hagyományszerllt-n tűz össze igaz rek sorába és előkészítette az élet nehéz
gatót, tanárokat és tanulókat egy közös küzdelmeire, felszólalt maga az ünnepelt
s hosszabb beszédben fűzte gondolatait az
családdá.
Megszólalt a tanárok veteránja Moesz elhangzott üdvözletekhez. Nem volt neki
Géza, mint ö mondotta, meggyöngült test nehéz, úgy mond. megtenni kötelességét,
tel, de mint mi hallottuk, teljesen ép midőn mindig oly társak veszik körül, kik
lélekkel, kiemelve, hogy ö nemcsak leg híven j á r n a k el a rájuk bízottakban, oly
idősebb kollegája, de egyúttal legrégibb tanulók, kikre csak a legritkább esetekben
tanítványa is az ünnepeltnck. Méltán magasz kellett lesújtania büntető kézzel, de ha
talta őr, hogy mindig. 4(1 éven át, a jelen erkölcsi romlottságot tapasztalva, sújtania
nél sokkal sanyarúbb körülmények között kellett, ezt is atyai szeretetcből folyólag
is hive. volt ez iskolának, melynek mint tette, mert ez által látszott a megjavítás
sz a kta nár sok dicsőséget szerzett tanítvá egyedül lehetségesnek, lózt tennie tehát
nyai által, s m elynek mint igazgató méltó kötelessége volt, s az ifjúságnak is azt
utódja igyekezett lenni a mi nagy Brcznyi- köti a lelkére, hogy egész életében a
V IG A D Ó
IVJég gondoláinak is kegyellen dolog a
A
halottak melleit dorbézolui. A?, édesebb asszonyok
SZO M O RÚ TA N YÁ H O Z.
szül nyűkodlek, a fiatalabbak pedig szinte léitek
És csodálatos, mindjárt az első napon,
Gábor apótól, n férfiak is csodálkoztak a merész
ahogy megnyitotta Gábor apó a kis korcsmát,
terven és csak az örökké részeg Spilz Tóni nem
már jött bele vendég: őszülő hajú, szikár ember,
ütközöl 1 meg és egyre kiabálta, hogy ő neki
a ki szó nélkül ült le egyik sarokasztalhoz, a
bizony mindegy akárhol árulják is a pálinkái,
honnan kilőhetett látni a temetőbe, a sírkeresz
megissza fi, ha kell, akár egy üres koporsóban
tekre^ Kalapjai melyen szemébe húzva, csak úgy
is; csak olcsó legyen és jó.
intett a korcsmárosnak italerl, nem szólt egy
Gábor apó nem adott semmit az efféle
szót sem.
beszédekre. Mosolygott magában s gondolta:
A negyedik ötödik pohárnál megszólalt:
tudja fi mii csinál. Csák ha nagyon faggalla
Korcsmáros.
egyik-másik jámbor atyán a, hogy miért válasz
— Mivel szolgálhatok.
tolta éppen ezt a szomorú helyet — válaszolt
— Hogy jutott eszébe ide korcsmát építeni,
helykén cinikusan a kérdezőnek :
— Hál lisztéit Uram, bizony nem tagadom
— Hát azért, hogy ha majd meghalok, azért lettem, mert tudom, hogy sok a szeren
közelebb legyek a másik szállásomhoz.
cséden, lelkihcleg ember a világon, a kinek jól
Nem is háborgatták sokáig Gábor apót, esis az ilyen hely, ahol még a kutya liga Pisa is
lassankint minden ember elkerülte. Féllek vele ijesztői I), fájdalmasabb, mini másutt. I-In bizony
beszélni, nehogy cirnburasnglm kerüljenek az nz emberek fájdalmára spekulálok . . .
Az idegen szomorúan mosolygott, kezével
ördöggel,
A kis kocsma pedig olt a temető szélén intett megint bor után és csak annyit mondott;
— igaza van.
egyre épüli. Szép fehérre voilak meszelve a
*
falak, zöldre festve a zsaluk s mind n négy
Gábor apó terve fényesen bevált. Mikorra
oldalán zöld repkény volt elültet ve, hogy azok
majd idővel kürülfussák, elborítsák az egész kis ! a fal tövébe ültetett zöld repkény felfutóit a
házat. A fekete cégtábla is nemsokára kitd füg- I falakon, már akkor sokan ósmértók a temetőgöll, melyre fehér belükkel a kővetkező volt felírva: I széli kis csárdát. A szomorúság tanyája volt az,
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kötelesség teljesítése legyen vezérli) eszméje,
n kötelesség a közős hazája és a köteles
ség a ktllön, saját vallása iránt.
A lélekemelő, egyszerit Ünnepély ezu
tán a Szózat elének lésével véget ért.

De meg kell emlékeznünk, hogy volt
még némi folytatása az intézet földszinti
helyiségében, hol az alumneum asztalai az
igazgató és a tanári kar jóvoltából ezen alka
lommal a szokottnál gazdagabban voltak
megtérítve.
A tanárok pedig az ünnepeltnek laká
sába vonulva, ott az igazgatóval együtt
örvendhettek egyrészt annak, hogy Fnrbaky
István országgyűlési képviselő, iskolájuk
felügyelőjének üdvözlő táviratát találták,
másrészt annak, hogy megjelentek Jezsovicsluik jelenleg a bányászati és erdészeti aka
démia kötelékébe tartozó volt növendékei,
kiknek hálás érzelmeit Érti Pál bányász
hallgató tolmácsolta szép szavakban
lás mi, a nagy közönség orgánuma
örömmel csatlakozunk az ünneplőkhöz,
dogunk van hozzá, hogy az ünnepély csend
jét némileg megzavarjuk. Mert Jezsovics
Károly az elmúlt 40 év alatt nemcsak
a lyceumuak volt egyik oszlopos tagja,
hanem közhasznú tevékenységével úgy
tudományos haladásunkban mint társadalmi
fejlődésünkben egész városunkat a legöszintébb hálára kötelezte. Viszonzásul azt
kívánjuk neki. hogy lelki-testi épséget
még soká-soká megőrizhesse s gyiiiuölesöztethrsse városunk és a haza javára.

VÁROS I ÜGYEK.
Közgyűlés.
A város törvényhatósági bizottsága u hú
11-t ii taltottu rendes havi közgyűléséi, melyen a
hmMtsagi tagok ideg s/.ép számmal jelentek meg.
A gyűlésen Lils (ívnia főispán elnököli. Jelen vol
tak: Ar- Józsid. Állmán Imre. ArthoWI Uéznj
léiHi- Gergely. Gsnnyi Olló. Cseh Lajos. Csiba
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Steffultói rendőrbiztossá két minősít.ti pá.
lyazó közül 34 szavazattal 5 ellen Cibulk
/3ef
bakabányai segédjegyző válaszlatott meg.
az
esküt azonnal le is tette,
A városi tiszti orvosnak a kórházi al< rvosi
teendők végzéséért 400 K tiszteletdijat szavazott
meg a közgyűlés, a mely a határozat mini-/téri
jóváhagyása után lesz esedékes.
A honl-nómoli-selmccbánvai vasul űgy.nek
tárgyalásánál elfogadtatott a városi tanácsnak az
a javaslata, hogy a város tekintettel arra kuríilinényre, miszerint semmi kilálás nincsen .ara,
hogy az alakult szövetkezet e vasúti vonalat
Elnöklő főispán n. gnyitván az ülést fel
siteni tudja, kilép a szövetkezetből s más ir.mvii
olvastál! ti a polgáimesl i jelentés a város köz
mozgalmat indít a széles vágánya vasúti .
igazgatásinak és háztartásának mull havi állapo
kőltelés létesítése céljából.
táról. A jelentés szerint a város háztartásában
Elhatároztatott, hogy a belvárosi felső ovoda
zavart okozott a múlt dóban előirányzott jö
részére a városi elemi iskola telkén építenek vedelmeknek rendetlen befolyása, ami miatt a
lyiséget, úgyszintén kimondatott a Sembeiy-liaz
háztartási rendes szükségétek fedezésére újból a
és az elemi iskola épülete közölt levő és az
lomháid üzlethez kellet: folyamodnia a tanács
óvárba felvezető, jelenleg desperálus állapotban
nak. Említést tett a jel dés a kereskedelemügyi
levő feljáró útnak rendbehozatala.
miniszter leiratáról, melyben elismerését fejezi ki
Hosszabb vita volt a Rózsa-utcai vizvez- : k
a miniszter Vörös Ferem II). főjegyzőnek a cipé
szed szaklanműhely léh .-itéseérL A polgármesteri kiépítésének tárgyalásánáI.
A városi tanács azt javasolta hogy a R ó A jelentéssel kapcsolatban Lils Gyula főispán java
solja. hogy a közgyűlés örvendetesen vegye tudo utcában a vízvezeték már ez évben épittessek ki
másul azl. hogy a mud hóban Selmecbányán a nagy vízvezetéki tervezet szerint.
Heine Hugó különösen amiatt nem I megtartott diákkongros-/us a legszebb rendben
folyt le. Elismeréssel nyilatkozott az egész, de landó megszavazni a kiépítést, mert nincsen arra
különösen a Selmecbányái akadémiai fiatalság fedezel
komoly, higgadt magaviseletéről, melyet a kon
Pauer János nem csak közegészségügyi. .L
gresszus alkalmával tanúsított.
lüzrenclészeli szempontból is elodázhatatlanná
Ezután tárgysorozaton kívül Szlankáy Ferenc látja a kiépítés szükségét.
biz. tag emelt szót az éjjeli csend sav urasok lehető
Szitnyai József polgármester előadja, h gv
megszüntetése és a snapsz pulikoknak a főutcák az építési költségek fedezhetők lesznek a rendi-.'
ból való kitiltása tárgyában.
bevételekből is. igy kéri a tanács javaslatának
A közgyűlés Fodor László dr. és Pauer elfogadását.
János valamint Kiausz. Kálmán rendőrfőkapitány
Hozzászólott a kérdéshez Krepuska Lajos
hozzászólásai után nem tarlóiba szükségesnek kü v. főmérnök, Gsányi Oltó főszám ve vő, Sztanr.-uy
lön intézkedést és határozatot hozni e tárgyban. Miklós főjegyző és Stuller Gyula tb. főorvos kik
Az előző közgyűlések határozatait jóváhagyó a vizvezeték kiépítését ajánlották.
belügyminiszteri rendeleleket tudomásul vették.
A közgyűlés végül nagy szótöbbséggel kimon
A törvényhatósági jogú városok polgármes dotta, hogy a Rózsa-utcai vízvezeték még ez
tereinek ez idei kongresszusára Aradra Szitnyai évben ki építtessék.
József kir. tanácsost, polgármestert küldőt le ki
A gazdasági tanácsos jelentésének felölvasa.-a
közgyűlés.
után Hidvéghy Árpád kérdezte, hogy mi van a
Elhatároztatott, hogy megveszi a város a helyiérdekű ál lat biztosit ási szövetkezetre vonalköz
Mikuska Ferenc és Gallus Anna tulajdonát képező javaslattal, melyet Fodor József állatorvos terjedi i 1G hold erdei rété! IfSOO koronáért és átenged tett be a tanácshoz, — kérdi továbbá, hogy mi
Vostyár Józsefnek i<> in- közterületet.
van a bélabányai vízvezeték ügyével ?
István, Fizély Károly. Fom-r László dr., Goltlfusz
Mihály, Greguss Antal, I!. M Albert. Heine Hugó,
Hidveghy Árpád, Jezsovi'- Károly, Kachelmann
Farkas. Kapp Jakab d r , K i . msz Kálmán, Krepuska
Lajos, Lestyánszky Józ-K Marschalko Gyula,
Muszka József, Nyilray L -zlo, Oszvald Gusztáv,
Panek Odón, Pauer János. Podhragyay Pál, Podhorszky László, Richter Lde, Rosenfeld József,
Sandrik József, Stuller '■ da dr., Svehla Gyűli,
Székely Viljnos, Szitnyai J -zsof, Sztancsay Miklós,
Sztankay Ferenc, Wankt Is Lajos, Vörös Ferenc,
Zahn Ágoston bizottsági igok.

A temetés egyre közeledik, most már vilá terjeszt maga korul és még sápadtabbá, ijes: gosán hallható a pap e>ös, ajtatos szava:
többé teszi az amúgy is halvány arcokat. A
— Lux perpclua lueeat e i!
poharak ismét megtelnek borral s a jelenlevi
Mindnyáján alma hagyták az. ivast. az abla arcára megint ráül, a kétségbeesett, fagyos elsza
világi I. .« jók' dvü vidám emberektől menekültek
kokhoz mennek e- nézik kit temetnek ?
azok i ; . a kik s/t rették a magányt és gyűlöllek
nyugalom.
Fehér ruhás kisirt szemű lányok hoznak,
*
*
Minid' n k .1 mi nmselygoll. Lgykoi- talán ők is j
*
világokkal hordott soporsól, melyen menyasszo
h.- .logok ni lak. nekik i- voltuk örömeik, de
A leniéi őszéi i kis csárda ajtaján, hos.-/.u
nyi koszom van. 'Meg, roskadt szülők — kiknek
in. -!
•, g a to-ü'ik, lelkűk, lünkre lelte azl
gény dől be. A kalap hiányzik fejéről, haja k
sírásuk fel-lei hangzik — zokogó testvérek és jo
k.ie'k-Ki!,' k a maga boldogtalansaga. Hogy mi
száll, arca krélafehér. Pár lépési támolyog t*I<
barátok kísérik. L .diaiul, a többiektől pár lépésre
vo V Ki Iinlna megmondani? De ha iájuk nézünk.
lerogy egy székbe, miköziien leje, mintim nen
elmaradva ballag egy hosszú legény — az elhunyt
Undva-iia: nk >ap,.dl arcukról, mélyen beesett
t; rtozna lesléhez lezuhan az asztalra. A beiun
vőlegénye. Feje lebeg, megkővesült szemei érthe
f/emoikia'ií. ti pöi;k t1 ra ne lm szódéit homlokukról,
lök megösinerik : az a szerencsétlen ez. aki togi:.
tői lenül nézik a föld'-t, dereka meggöi'bült, lábait
ti gv n.igv \ ••.: a szereneséilonseg, mely ö.s>zetemnlte el menyasszonyát.
csoszogva húzza maga után és kezei, mint két
Gábor apó már ősmeri az ilyen vendegek
és ide száműzte őkel e hely re, e
darab fa. élettelenül liimbálódziiak. — Pedig Nem keid semmit, szó nélkül nagy pohár 1><
sirat.nnliAzba, hol sir. zokog minden, lm! az
hatalmas legény lehel, mert még igy összetörve tesz az idegen elé, ha az kiürül egy másikat, ha
eiive-zrí uralkodik, s az elmúlás, a italul képe
is jóval magasabb a többieknél.
mndikal . . . tizediket . .
lebeg szüntelen elöltük.
A szomorú menet lassan haladt tovább,
Az idegen pedig outi magába a bori, mind
Mmv c s e n d van a kot r-mában. Csak az ivas j befordul a temető kapun, aztán elvész az estHp| azt az égő pokoli kint akarná vele eloltani, iné
,i .o <k" dl. monoton zaj hallatszik időről-időre. mályban.
A oviin': álltákon he-belopódzik a pajkos szellő !
Gábor apó vendégei egyenkint hagyják oda odabenn a keblét emészti, marja.
A kis korcsma vendegei szánalommal n> mt gén jeti tWik-masik legény kalapjába kölölt ; az ablakot és ülnek ismét asztalhoz. .Mindegyik
gvasziatv.i'é Mn-: melahus hangokat hoz he j nek egy a gondolata most. Pillanatra megfeled Hallgatnak. Xagysokára megszólal közülük vak.
Megszaporodtunk bál megint egygyei
tiiügaval. A legények ügyelnek.
keznek saját nyomorúságukról, kissé megkünnyebíilt
Bús. szomorú hang vaIszol rá :
— Lux p.Tpetuu lueeat el !
a lelkűk. Felhangzik a szó egyik-másik ajkáról:
— Vájjon meddig fog ez tartani ?
Az .'gr-/, társaságból, mint egy kebelből j
— Szegen V |, geiiy,
Gábor apó pedig elégedetlen dörzsölg
— Szegény leány.
kezeit, mosolyog magúban s szól magához.
tei ki a szó:
Gáböt apó oieggyujtja a korcsma mécsét, a
— T em e té s jö n . . .
— Okos. okos gondolat volt . .
A/mn sóhajuk szálnak let ; - Ivz már nem j mely valószínűleg számításból a hely hangulatá
Kónyái Elemér.
szenved többet.
hoz képest nagyokat pislog, gyenge sárga fényt
w
t hova nem vigadni, de búsulni, kétségbeesni
t»ttok az e m b e re k . És bizony sokan voltak ilye*
nők. Az örökké
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Az első kérdésre Állmán Imre gazdasági
-nők válaszolj;!, hogy a tanács a saját balás; ben a szövetkezetei nem létesítheti; legjobb
n a , iia a sűzgvülés fűlirna a képviselőimhez,
, :elező állami állalbizlositásnak lörvénynyel
v
behozatala iránt Nem fogadlalolt c).
A bétabányai vízvezeték ügyében lelt kér■ Szitnyai József polgármester azt válaszolta,
t az a számvevőségnél és a főmérnöknél van.
Sztancsay Miklós főjegyző telebbezett ama
n-si határozat ellen, hogy a neki természetkiadott lakás kifestését az ö terhére irta u
ros: a közgyűlés a felebbezésnok helyet adott.
A városi számgyakornoknak kalonaigyakorlatra
■bevonulási idejére visszatartott dijait kifizetni
j telte a közgyűlés s végül lelkesedéssel lialán ta cl, hogy Pozsony sz. kir. város azon felmi, melyben u képriselőháznak és kormánynak
, -mérést szavaz az összeférhetetlenségi elvek
válásáért, pártolja, magáévá leszi s hasonló
ei demben föliratot intéz a kormányhoz és képi lóházhoz.
gyűlés 11 órakor ért véget.
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HÍRADÓ

Nem hisszük, hogy ez állításunkat igazolni
kelljen.
Nem hisszük, hogy ecsetelni kelljen egy hi
vatalnok, s különösen az alsóbb raiigoszlályban
levő állami tisztviselő anyagi helyzetéi, ki, miután
hosszas fáradsága, küzdelmei és kitartó munkás
sága után végre elérte azl, hogy mint állami
tisztviselő, magát önállónak tudhatja s talán ifjú
kori ábrándjainak elérése gyanánt boldog családi
kört alapított, miként kell küzdjön az anyagi meg
élhetés gondjaival. Ismeretes ez mindenki előtt,
s nem titkolható nyomorunk hirdeti, hogy az ál
lam tisztviselőjének fizetése csak arra elég, hogy
azt az éhenlialástól megmentse.
Szétfoszlik az ábránd, megsemmisül a re
mény s a mindennapi élei keserves gondja ró
barázdát az ifjú homlokára. íróasztalunk mellett
görnyedve, magunk és családunk jövőjéért ag
gódva, megtöri kedélylyel, de annál lázasabb izgafoltsnggal végezzük a reánk rótt feladatot s re
mélve várjuk az előléptetést, a megfeszített munka
jól kiérdemelt jutalmát.
De van-e biztosíték, hogy e jutalom be is
következik? Mi biztosit arról, hogy illetékte
len befolyás, nem érdemellent érdemesít-e n
Az állami tisztviselők érdekében,
magasabb állásra?
Bizonytalanságban függünk, mert nincs szol
Múlt számunkban irtunk arról a mozgalom- j
. a melyet a lordai államilisztviselők indítót- gálati pragmatikánk, mely viszonyainkat rendezné
tk az állami tisztviselők sanyarú helyzetének ja- s mely minden körülmények között módot nyuja>a céljából. Ezúttal azt a kérelmet hozzuk, tana arra, hogy a lelkiismeretes munkásság clismelyet ugyancsak a tordai tisztviselők intéztek mérés ben részes ülj ön.
Nincs meg tehát az állásunkhoz mért anyagi
Lrszagos képviselőjükhöz s amelyet minden váíd.sztó kerület állami tisztviselői megküldhűlnének javadalmazás, és hiányzik a szellemi intelligenci
ánknak megfelelő szellemi függetlenség! llt legyen
Ím ^viselőjükhöz vagy képviselőjelöltjükhöz:
ssabnd utalnunk arra a körülményre, hogy az
Nagyságos Képviselő U r !
1881. évi LX. t.*c. már ezelőtt 20 évvel felismerte
Nagyságodhoz, mint az ország törvényt hozó azt. hogy az állami tisztviselő megélhetésére éven
testületének egyik tagjához, alólirott állami tiszt ként legkevesebb 1600. kor. szükséges. Nem a
iéi kar azon feltevésben intézi jelen tiszteld* száraz kenyerei, de azt a bár egyszerű, de gond' kérését, hogy Nagyságodnak bölcsessége i tálán megélhetést értjük, mely mellett anyagi
.... initása és jogérzete fel fogja ismerni azt, mi- függetlenségünket és szellemi mozgékonyságunkat
erint ennek teljesítése nem pusztán a tiszlvíse- egyaránt megőrizhetjük.
i kar magán érdekének előmozdítását képezi,
És Íme 20 év múlva, a változott viszonyok
hanem egy egész társadalmi osztály, Magyarország között, midőn a fokozottabb igények minden ol
intelligens középosztályának létérdekeit is közvet dalon és minden államban fizetés felemelést tet
lenül érinti és szolgálja.
tek szükségessé, s vonták így maguk után, a maNagyságos Képviselő U r ! hosszú éveknek gyár állami tisztviselő fizetésének minimuma ekínos küzdelmei érlelték meg bennünk a gondo gvenlő az osztrák hivatalszolgák javadalmazásával.
zol, hogy már-inár elviselhetetlenné váló helyze
Ne csodálja Nagyságod, ha ily körülmények
tünk javítása érdekében mi is felemeljük kérő között helyzetünk javilása céljából ezen utolsó
-/arunkat. Érezzük hivatásunknak becsét; teljes eszközhöz folyamodunk s nvilt felhívásban irá
tudatában vagyunk ama felelősségnek, melyei ál nyítjuk figyelmét erre mindazoknak, kik helyze
lasunk s az általunk betöltött hivatali hatáskör tünkön segitni hivatva vannak.
reánk; tudjuk, hogy hivatalunkban lulkiismeMidőn ezt leszsz ük. nőm politikai Icrulentusen eljárva és lankadatlanul buzgólkodva nem- tiák vezérelnek. Nőm akarjuk a kedvező helyze
-ak ama szolgálati viszonyunkból kifolyó köte tet kizsákmányolni, de tudva azl, liorry kívánal
lünknek teszünk eleget, mely odaadó munkássá- maink jogosak és méltányosak, a magyar tisztvi
mkért csekély fizetésünk ellenértékében létfen- selői kar szeplőtelen múltjához és igaz hazafiassá
■ 11ásunkról gondoskodik, de a hazafi legszentebb gához hiven, felemelt fővel és nyill homlokkal
- lességét is teljesítjük, szolgálva ez országot, emeljük fel kérő szavunkat, hisz nem akarjuk
Ív nekünk édes hazánk, s melynek boldogsa- hinni, hogy bárki is feltételezné rólunk, miszerint
■i és nagyságán munkálni, melynek íélvirágoz- meggyőződésünket és ennek szabad, minden kény
.:ására Iánk adást nem ismerő törhetetlen eiő- szertől ment nyilvánítását bocsátanak áruba hely
müködni a mi legszentebb és legnemesebb zetűnk javításáért.
adatunk. És azt is tudjuk, hogy e feladatok
Es mert meg vagyunk arról győződve, hogy
a sitése és e széni cél elérése érdekében nem érdekeink társadalmi és honflérdekekel egyaránt
ik mint hivatalnokoknak kell hivatalos kőteles- fednek, joggal kívánhatjuk, hogy mindazok, kik
"inket teljesíteni, de mint fársadalombann élő a haza nagyságáért buzgólkodva keresik a nép
cároknak a társadalom küzdelmeiben is ki kell bizalmát, első és legfőbb kötelességüknek tartsák
gyük részünket s azt a szellemi lökéi, melylyel n tisztviselői kar anyagi helyzetének javítását s
ideikezünk, itt is gyümölcsöztetinink kell, ha- a szolgálati szabályzat behozatala által ennek
ik azl nem akarjuk, hogy az erőknek e nagy függő helyzetéből való kiragadását.
-ze tétlenül heverjen a nemzetek nagy küzdelTisztelettel kérjük tehát Nagyságodat, mól•i ívben.
ióztnssék odahalni, hogy a magas kormány a
De bármily erős bennünk a szándék, bár- tisztviselői kar fizetésrendezésének és szolgálati
j v nemesek az intentiók, melyek minket foko- szabályzatának már elodázhatatlan voltára való
dt tevékenységre serkentenek, akaraterőnket tekintettel még a jelen országgyűlés folyamán oly
-ibaszlja, rnunkakedvünket megbénítja elijesz törvényjavaslatot terjeszszen elő, melyben jogos
t i szomorú anyagi helyzetünk és a hivatali sta- j érdekeink kellő védelmet találjanak.
-bán rendezetlen függő helyzetünk.
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A Szitnya-Osztály
kirándulása Stubnyafürdo Besztercebányára.
Elismerjük mindnyájan, hogy a mi vidékünk
szép. De megvan az emberben a változatosság
iránti hajlam es a kíváncsiság is, a melyek nél
kül uj ismeretek szerzése és a művelődésben
való haladás el sem igen képzelhető.
Ilyen érzület készli a Sz. 0. tagjait arra,
hogy minden évben legalább egy olyan utal le
gyenek m« g, mely őket távolabbi vidékekre vi
gye, hogy ott uj természeti szépségekkel s uj
kultúrával is ismerkedjenek meg.
Ez évben a nagyobb túr a Slubnyafürdőről a hegységen át Besztercebányára vezető vi
déknek szólott.
A kik inár jun. 8-án reggel a hajnali vo
nattal indulhattak — összesen luilan —, felhasz
nálták az alkalmat arra, hogy Körmöcbányát és
annak két nevezetességét, a pénzverőin!ézetet és
a szép gótikus templomot megnézzék. Reitzner
Miksa igazgató ur szives előzékenysége és az ot
tani tisztviselő urak bel íalö magyarázása folytán
a pénzverő megtekintése valóságos lanulniányuttá
leli, mely annál is inkább felejthetetlen fog ma
radni a kirándulók előtt, mert éppen akkor szórta
magából a gép a 20 koronás aranyakat, sőt lát
hatták azt is, hogy a munkások hogyan kanalaz
zák ki az üstből s öntik a mintákba a csepfolyős
állapotú aranyat. Sajátságos érzés fogott el mind
nyájunkat, mikor egy ilyen 10 kilós aranytömeget
gyorsan lehűtve két kezünkbe adtak : szinte saj
náltuk, hogy ezen 32000 koronát képviselő súlyt
nem vihettük magunkkal, — alhleta gyakorlatul
legalább bemutatásra az otthoniaknak.
Azonban kárpótolt ezért a felmenés a temp
lomhoz és felkapaszkodás a toronyba, a mi való
ban jó testedzés és a kővetkező napi túrra jó
előgyakorlat volt.
A F. M. K. E. vendéglőjében hamar mege
bédelvén, (elsiettünk az állomáshoz, hogy még a
gyorsvonattal utazhassunk tovább. Nagy meglé
pésünkre ezen vonattal jött az egyik selmuci
ár.sunk, s igy most már hatásosabb számban —
heten voltunk — érkezhettünk meg Stubnyafürdöre.
Tapasztalataink mindjárt megérkezésünkkor
igen örvendetesen gyarapodtak. Mert meggyőződ
hettünk, hogy Turócvármogye közigazgatásának
igen kitűnőnek kell lennie, és hogy ezen megyé
ben jó magyarok vannak. Ugyanis soha senkit
sem tudósítottunk eljövetelünk felől, Záborszky
főszolgabíró ur mégis tudott arról, és az állomá
son a legszivélyesebb magyar vendégszereltel foga
don bennünket. Hasonlói tapasztaltunk Heiszler
fürdöigazgató ur részéről, a ki még arról is gon
doskodott, hogy kedvezményes áron jussunk
nyugvóhelyekhez és fürdőhöz. Az előbbieket ugyan
csak kevés időre vettük igénybe, de a „Zöld-fürdő"
az ő nagy melegével annál jobb erőgyakorlatunkra
szolgált a másnapi turbóz.
Az esti vonattal még négy társunk érke
zeit, —• nagy örömünkre teljes épségben s a legjobb
hangulatban.
A vacsorához akadt egy cigánybanda is, a
mi a jó kedv emeléséhez tetemesen járult hozzá.
S annál inkább bámulták a fürdő vendégek a mi
csapatunk fegyelmezettségéi, mikor a vezető egy
szavára 10 órakor mind a tizenegyen aludni
indultunk. Hogy kél fiatalabb turista újra vissza
szokott az étkező-helyiségbe, maradjon titok kö
zöttünk.
Az a fő. hogy vasárnap reggel 4 órakor már
mindnyájan talpon voltunk s Üzen meg is indul
tunk, egy igen jószivü barátunk, kocsit fogadott,
hogy ha netalán egyikünk-m ásik unk már nem
bírná tovább a gyalogolást, azt maga mellé ve
hesse.
De erre nem volt szükség. A pompás reg
geli levegőben a nagy fürdőparkon majd szép
lombos erdőn át jól kiléptünk, eleinte mindnyájan
együll, rle később löbbé-kevésbbé siető csopor
tokba válva. Az egyik olyan gyorsan haladt, hogy
nem is vette észre az ut közelében levő korcsmát,
a minek majdnem nagy szerencsétlenség lelt a
következménye. Minthogy ugyanis a fürdőben
korai indulásunk miatt reggelit nem kaphattunk,
ama csoport egyik turistája, kinek pedig jól meglermctlsége folytán leginkább lelt volna szüksége
kiadós táplálékra, majdnem éhlifuszba esett. A
később érkezők hátzsákjában szerencsére akadt
még egy kis ennivaló, s igy a zólyommegyei utón
megint vígan haladhattunk együtt mind a tizen.
A szép sziklacsoportozatok Napóleon fejével és
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Felnőtt nőknél: mi. Magyar- és Németor József, Zsitvay János. Junius 25. 8 —12. az el. flu.
szágban szabályozva nin« a munkaidő Ausztriá iskola II. osztályába kiküldött iskolaszeki tagok
ban Angol- és Franciaor.- .igban szabályozva van. Kt’bek Ottokár, Velics György. Junius 26, 8- -"p
Ausztriában napi 11, Frai aországban 12, Angol- az el. fiúiskola III. osztályába kiküldött iskolaországban 10 —10 óra, -/mnbalon félnap. Ezen széki tagok Szilnyai József, Dr. Stuller Gyula
kívül az utóbbiban a lulmunkaidő tieli három Junius 27. 8 - 1 2 . az el.' fiúiskola IV. osztályába
napra korlátozva és a normál munkaidővel együtt kiküldőit iskolaszeki tagok Arthold Géza. Muszka
14 órát tu! nem haladva Ausztriában és Angliá József. Junius 28. 7 1 , „Te Deum laudamus*!
ban a nők éjjeli munka t elvan tiltva, míg a fel Értesítő szétosztás.
hozott többi államban n ! es.
— Évzáró vizsgák. A Selmecbányái rom.
Felnőtt férfiak munkáidé o : Ausztriát, Fran i katb. polgári leányiskola 1900—1901. évi nyílvaciaországot és Svájcot ki\ -ve korlátozatlan, Ausz nos vizsgálatai e hó 14-én kezdődtek és 26-án
triában és Svájcban 11 órás, Franciaországban 1 érnek véget. Junius 14. hittant vizsgálat volta II.
12 órás legnagyobb munkanap van.
i és I. osztályban; jun. 15. hitlani vizsgálat IV. és
III.
osztályban. A többi tantárgyból: jun. 16-án
| énok- és zenevizsgálat ; jun. 20-án délután vizs
H Í R E K .
gálat az I. osztályban; 21-én délután vizsgálat a
— Személyi hírek. LiIs Gyula főispán csa- j II. osztályban; 22-én délután vizsgálat a III. oszládjál, nejét és leányát a múlt hét szombatján jülyban; 24-én délután vizsgálat a IV. osztályban;
elhozta Selmecbányára a város és vidék megle- | 26-án délután tornavizsga lesz.
kiölésére. A főispán csaladja ez alkalommal csak
— Elismerés. Bélabányán az ág. hitvallást!
két napot töltött itt s z idő alatt megnézte a i evang. iskolában e hó 10-én. a róni, kath. isko
kálváriát, Rónát, a tíeramb Unió bányáját, az j lában 12-én voltak az évzáró vizsgák. Elismerést
ezüstáru gyárat és Vilinve-fürdöt. A kedves ven- j érdemelnek ez iskolák tanilói, s különösen Gassó
dégek hétfőn este utaztak el Selmecbányáról az- < Mihály tanító, aki tanítványaival a legszebb ered
zal az Ígérettel, hogy szeptember hóban hosszabb j ményi tudta felmutatni n magyar nyelv tanításában.
időre jönnek Selmecbányára.
— A városi múzeumnak és könyvtárnak
— A Rónai nyaralótelep. A fürdőidény j Hacber Dénes Scheller Gerlmrd Lipcsén 1783.
közeledtével nap-nap után több kérdezősködő tevéi Fritsch Gáspár nyomdájában nyomatott, Zedlir
A munkások munkaidejéről.
jő a Róza-szálló bérlőjéhez, hogy van-e még üres gróf volt porosz igazságügyi miniszternek ajánlott
Rég bebizonyított tény, hogy a munkaidő j
lakás a Rónán? A válasz sajnosa/, hogy nincsen
rézmetszett! címlappal ellátott latin nőinél szótá
korlátozásával igen sok társadalmi baji lehet meg
Ez ideig ki vannak már adva a szállóban levő rát ajándékozott, Sztankay Férencné egy régi fekete
szüntetni. Ha összeállítjuk az európai államokban
összes szobák s a magánliázak is. Negyvenkét le tojás alakú aranyát próbáló követ és egy szemüvegei
a munkaidők slatisztikájál, látni fogjuk, milyen
vélre az a válasz munt, hogy nincsen lakás. Ez ajándékozott, tulajdonjogának fentartása mellell
szembetűnők :i kulömbségek.
a nagy érdeklődés a legjobb bizonyíték amellett, pedig két XVIII. századbeli igen érdekes ezüst
Angliában az egészség-veszélyes iparokról
hogy vidékünk dacára annak,, hogy reklámot ed rolif képet helyezett letétbe, E két kép a torony
az újabb muukástórvényekben külön részek vaunak,
dig egyáltalán nem csináltunk,, a legjobb hírnév alatti zobában állillatott ki. Fogadják az ada
külön rendelkezésekkel a munkaidőre is. Ezen
nek örvend s a nyaralók örömmel keresnék fel. kozók a múzeum és könyvtár vezelőségének
kívül a belügyi kormány különös egészségveszéha lakást kaphatnának. Mi meg selmedek, akik köszönetét? ez utón is. — Ezen felül beszerez
Iwztető foglalkozásoknál szükségeseién törvényi
nek pedig érdekünkben állana, hogy az idegen tet lek 3 dirb. régi cintánvér és egy cin hamu
leg rendeletekre van felhatalmazva, melyekkel a
forgalmat minden eszközzel növeljük, páiatlan tartó, valamint 1824-ben Selmecbányán készült
megtelő intézkedésekig a munkaidőket különöseb
nemtörődömségünkből- egy vonalnyit nem enge eredeti női- olajfestmény, hálán e felirattal; Den
ben korlátozhatja még felnőtteknél is; esetleg
dünk, semmit nem teszünk c saját magunk, hasz- ! 5-ten juli 824 isi das Portré gemalit worden ini
bizonyos időtartamra beszüntetheti parlamenti
nára som. Tán még a sült galambot is- restek 34 jalire ihres Aklers Geborene Haisz verechelulik
jóváhagyás mellett.
volnánk megenni.
Hofeschiiuk. (lehet hogy Hoschek, vagy Floschnek )
Németországban most folynak az előkészü
— Meghívó. Var* szerencsék a „Se-hwecz— A zászlótartó halála. A nagyidők. kato
letek, adat-gyűjtések a végből, hogy a viszonyok
hoz mértén, tehát nem egységesen, mint Angliában, banyai ci, észniesleri szakiskoládnak ma (vasár nái. a 48* a s honvédek egy gyei ismét kevesebben
sem kormányrendeletig a munkaidőket különö nap) d. o. 9 órakor kezdődő záróünnepére az vannak. E hó 6.-án meghalt Dianiska Mátyás 48-as
sebben korlátozzak. A bányászainál és a földalatti érdeklődő közönség. I ezennel meghívni. A tan honvéd, zász/iólarlój az öreg honvédeknek. Te
munkáknál azt látjuk, hogy inig Magyarországon szerek, segédeszközök a kézi gépekkel együtt a metésére zászló, nélkül vonuljak ki az öreg hon
nincs külön gondoskodás, különleges meghatáro tanhetyiségben, a tanfolyam alatt készült egyes védek, gazdátlanul maradt a zászló, a 48-as hon
zás. addig Ausztriában a gyermekek és serdülők- j cikkek pedig, melyekből kiállítást rendeztünk, a védek zászlója.
— A szegény gyermekek felruházására
nek foglalkoztatása fenti ágakban el van tiltva. tanhelyiség melletti teremben láthatok. A két terem
Németországban a gyermekeknél es nőknél álta egész nap nyitva áll az érdeklődő közönség szá a in ült héten Grohmann Gyula 5 db. ruhane
lában, Franciaországban és Angliában gyermekek mára, Külön meghív, .kát nem bocsátottunk, ki s a mű' küldött n rendőrséghez.
— Az erdőtüzek megakadályozása. A
nél a 12-ik évtől van megengedve napi 8 órara, záró ünneppel ép > v igénytelenül lépünk a nagy
azaz 11le g fe l e o heti órára korlátozva, ezenkívül a közönség elé. mint a mily zajtalanul kezdett fik, utóbbi időben sűrűén ismétlődő erdőégések meg
két utóbbi államban a nőknél egészen el van nyitottuk meg tanfolyamunkat. Selmecbánya. 1901. akadályozása végett a városi tanács, azt a ha1
június 16. Vörös Fh ency a szakiskola szervezője, i rozatol hozta, hogy estenlul az erdőkben tűz
tiltva.
ra-kni nemi szabad és ennek szigora ellenőrzései-•
Lassúk most a Kor meghatározásokat és a Laczina Ármin, szak aiiilö.
töi vénvbou engedélyezett munkaidőket :
Vizsgarend a róni. hath. elemi isko utasította az erdészeti személyedet azzal, be.
A gyermekkor; Magyarországon 10-11- év. lákban. A r. kalli. iskolákban az 1900—1901. azokat, a kik az erdőben tüzel raknak, azonnAusztriában e- Mémetors/ágban t2— 14 év,
tanév záróvizsgái az alábbi időben és sorrendben jelentsék föl a rendőrségnél.
—- Uj lap. Felsömagyarországon. Alsó-Ki
(Au>>■.iriában a 1 I-ik évig gwírban nem dolgozhat), j lesznek: Június l7-<m 8—H> az el. leányiskola I.
FiMneiarorszagl'.in részben KI, részben 12--Iöévig, ,A “) osztályában kiküldött iskolaszéki tagok Altman, hiúban Testvér inát fim atoll uj politikai hetiki •
Angiiahan 11 — 11 év.
Imre, Gregus Antal. Junius 10—12. az el. leány indult! meg. A lapot Trnkócy József kiadó >zn
Gvermekkorbeli munkaidő (pihenési bele iskola l. ,.B") ".-/I aljában, kiküldőit iskolaszéki kesz.ti,
nem rtve) Magyaroiszagon 8 óra, tanoncnal 10 tagok llcigcl Albert, Cicka Sándor, Junius 18.
— Gyermekek erdei mulatsága. A Meri*.ra (pihenés íl óra), Ausztriában 8 óra, Német 8—12. az el. leányiskola IL osztályában, kiküldött Jüger iskola tanulóinak kedden, a városi elei
országban G óra, Franciaországban tizenkel évig iskolaszeki tagok Ács József, Veisz István. 19. iskolai tanulóinak szerdán volt majálisuk a í v 
6 «óra, tizenkét évtől KJ óra, Angliában ö vagy 8 —12. az el. leányiskola III. osztályában kiküldött nám Mindkét napon jó idő kedvezett a kis eu ö i!a> félnap, vagy 10 órás teljes nap szabad iskolas/eki tagok Haiko tslvan, Vojtás Mátyás. berek mulatságának, ki is vették részüket az ;<
nappal felváltva.
Június 20. 8 —12, az. el. leányiskola IV osztályában indán kedves mulatságból a romlatlan kedd;,
A sei'düioÁoi ; Magyarországon 14— IG évig kiküldőit iskolaszeki tagok Platzor Jenő, Arlhold gyermekek, vége-hossza nem voll a vig játék'
l n —U uras munkaidővel; Ausztriában 14- 10 Géza. Juuius 21. 8 —10. az óvodában. Kiküldött nak. fulkosásnak, melyben igaz öröme lehetett
évig II nra.--al ; Németországban 14 —16 évig 10 iskolaszéki tagok Krnusz Kálmán, Ács József, nagyoknak, akik elmentek élvezni az igaz öröm
óra-sál: Franciaországban serdülőkul a leányok Június 24. 8 —K). :,z el. fiúiskola I. „A“) osztá
A lyceumi tanulók tornavizsgAja.
14—Jl évig érti tíiek 1J órás munkaidővel. Angol lyába kiküldött iskolaszéki tagok Heigul Albert, Wíassics miniszternek test nevelési intencióit szép
országban a serdülőkor H —18 évig 10—10' 2 Rozim István. Junius 24. 10—12, azét. fiúiskola
eredménynyel kezdi megvalósítani a Selmecbányái
órás iininkaidövel, túlmunkaidő kizárásával.
I- „B") osztályába kiküldőit iskolaszéki tagok Muszka iycemn torna tanára, Künsztler János. Pár eve
;i gyönyörű vízesések feledteltek a fáradságot,
Ijív jutottunk el Hennanecr© 10 órakor, hol a
gyár restaurációjában restaurálhattuk magunkat.
Megnéztük a híres papírgyárat is, melynek
egészen modern berendezését villamos erűre, a
papírnak farostokból való készítésére1 Hültner ur
is a fiatal gyárig,izgató szives kalauzolása mellett
ugyancsak bámulnunk kellett.
Innen márnám lelt volna rossz kocsin menni;
de ami jű barátunk mar messze elölt* lévén,
neki kellel[ indulni a déli nap hevének gyalogszerrel. A legrosszabban járt az. ügyvivő alelnök.
Az ő társának besztercebányai sógora, megtudva,
hogy a sógor a barmaneci utón tapossa az ul
porát, eléjük be küldte kocsijai ; de az alólunk
nem ülhetett fel. hacsak azt nem akarta, hogy
egész eddigi utjának egyik fontos eredménye
karba ne veszszeu: a /.M-bében hordta a pedométert, s igv ha felül, nem tudhatta volna meg
a világ hitelesen, hogy i Stubnya-lurdőről Besz
tercebányára vezető ut 48000 lépés.
De hát ő is szerencsésen túl esett a bajon,
> 2 ura tájt már Walter barátunk cukrászalában
pihenhette ki a/, ut fáradalmait, A vasúton azu
tán annyira erőhöz jutott újra, hogy fel is jegyez
hette. hogy Fekete István, ilj, U-'inyacsek István,
ti Gyula,» Kiialv’ Ernő, Lukas Oltó, ifj.
Marschalkó Gyula, Márkus Zsigmond, id. Oszvald
Gusztáv, Suliajda Lajos, Szever János és Vitális
István egyesületi tagok vettek részt a SzitnyaOszíálvnak ezen minden tekintetben nagyon jól j
sikerült kirándulásában.

Ilim. iunius 16.
hogy Selmeűbányán van, o pár év alaü
m „i ,in bizonyára nagy szorgalommal és am i‘jllV -íkorillt elérnie azL hogy a lycoum IQusága
t,.sli ügyesség, egészséges fejlettség tekin'elében
sccn'-tt k s léleknek Iclsző ifjúság. A mull bélen
s el.,|ilf! meglarloll tornJVÍzsga erről győzöll meg
mink - mindazokat akik figyelemmel kísérve a
g életét, végigélvezték a gyünyőrkötilelő
.im I. Délután 3 órakor trombita s dobsíóval vonult le a lyceum ifjúsága a csak jobbnak
mánvában jó lornalérre. Nagy közönség válla
mái itt őket, többnyire szép asszonyok, lányok.
Oszlopokban való gyakorlatok vezették be a műIntv. vök érdekes sorozatát. Katonás pontosság
gal - ügyességgel végezték ezeket a nagy és kis
ümk k. Iskola vívás következett, majd a buzo
gány i;kal való gyakorlatok. Ez utóbbival vonták
magukra a mi diákjaink a budapesti lornaversenv, [i ,i fővárosiak figyelmét méltán mert feltűnően
szép látványt nyújt ez a nagy gyakorlatot s
űgyns.-égel kívánó testgyakorlat. A füles láb(jajaink következet! ezután. Kél csapat J— pi
ros. kék — mérkőzött egymással s dobálta az
irgalmatlan nagy bűrlabdál. Kel-két kaput nyeri
mimlket csapat. E gyakorlatokat a nagyobb diákok
végezték, de sor jött a fürgelábu kisebbekre is a
fula-ban. Egymásután futottak az alsó négy osz
tály tanulói, együtt a négy (első osztályunk. Dij
véli kitűzve az elsőknek, ezérL igen nagy volt az
iwvnkezet, A versenyvivás is igen érdekes szép
látványt nyújtott. Tizen versenyezlek a tornatanár
Altat ajándékozott első díjra, melyet Taubinger
Aj [ ad nyert meg. Bartók János bronzérmet
kapott. A főgyakorla tol ;i korláton és nyújtón
val t mnlatványok képezlek. A négy felsőoszlály
|. g ügyesebb tornászai veitek részt ebben s valóhun bámulatra méltó, nagy testi erőre s ügyes>• jiv valló gyakorlatokat mulattak be. Nem egys/ t : hangzott lel taps és éljenzés egy-egy nehéz
mutatvány ulán. A korlát és nyújtón való gyakorlatoknál I. dijai, ezüst érmet Titt János II
dij.t . bronzérmet Jakusik János III. dijat bronz
éi em Enders Ervin kapott. A futásban I. dijat,
ezüst érem. Szalay Lajos II. dijat, bronzérem.
hilry István kapott. Az alsó négy osztálybeliek
közül, bronzérmei nyert Nádosdy IV. oszt. tanuló,
S/.imhárszky III. oszt. tanuló, jutalorndijal kaptak
Swlila és Kiszoly II. oszt. tanulók, Kolpaszky és
Nika I. oszt. tanulók.
— A tűzoltó-egyesületi közgyűlés. A
MÍmecbányai ónk. tűzoltó egyesület folyó évi juin - hó 9-én közgyűlést tartott, ezt megelőzőleg
sziuadgyülés volt, melyen a mászó szakaszhoz
Th.ji'áuszky Béla és Suliaj Péter szakaszparancsn v,t. Rubinszkv József öl-parancsnokká. Iiasch
A il. Jávorok András, Zanzottó Lajos, Krau.se
■I <L Maschek János, Pruchniczkv Miklós, Flóro
Jnii s. Majovszky Mihály Mariiska József, Micsovsxkv János és Scbindler József őrvezelökké váJ;i'r attak. A Szívafiyúsok i szakaszánál szakasz
ig* ncsnok lelt Kis Frigyes, őrsparancsnok Czimrn
•I•t:t >. raj vezető Gverk Károly és Kozák Lajos,
<>i /ető Glirien Károly és Luplák Károly. Szi>■<,’ .ások ll. szakaszánál szakan/parancsnok l<-11
> ula György, Lugosi Islván. Gverk Mihály örp iiesn okká, Waltersdorfer Károly rajvezetővé
Baumeith Lajos őrvezelővé válaszfalon, A
L 'í'iitartóknál Bakkor Alaj<is szakaszpnrancsn- s.i és id. Marék Antal ólparancsnokká leli.
A IImtőknél Friberlh Ferenc- szakaszparancsnok,
v ula Gábor és Follin János öl-parancsnokok.
A közgyűlésen elnökké egyhangúlag s nagy
-édessel jánoshegyi Wankovi.ts Lajosi, orvossá
1 llieh Ignác drL, pénzlárossá Szolár Lajosi,
* vé Aschner Ferencet, századjegyzőkké Ne■• Oszkárt és Visnyovszky Danit választónak
A közgyűlésen szó Ipálali érmékéi kaplak a
Ikezők: Toszák András, Baker Alajos, FrieFeienc, 1-Iraskó János 15 éves szolgálatéri;
h *k Lajos, Mariiska József, Iloffman János,
1 ipel Róbert 10 éves szolgálaiért: Macbil Jó. Nemes Oszkár, Frilz Péter, Krause József,
* ien Károly, Szendrei Ignác, Prokai Elek, ZsolSebő, Eiaole Károly, Wallersdorfer Károly,
1 •'! Ili István és Turcsán József 5 éves szolgá
la; ulán.
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— Nyári táncmulatság. A Selmecbányái
1. Andié. L. „llicydy Galopp.■ Előadják 4
önkéntes tűzoltó egylet e hó 23-án vasárnap a kézre: Tuka Ella és Veress Gizella.
2. Tliern K. „Fóti dal.* Előadja az énekkar.
felső-Rónán nyári láncmulatságot rendez. Az
3. Váradi A. „Regina eoelt “ Melodráma.
egyesület tagjai a Felső-Rónára testületileg vo Szavalja: Kárpáti Irén, Zongorán kiséri: Ark< ssv
nulnak ki délután egy órakor az örtanya elől.
Ferike.
4 Egghard J, „La Campanelfa.“ Előadja 2
— Korpona uj rendőrkapitánya. Korponn
sz, kir. város rendőrkapitányává Lits Gyula főis- i kézre. Szarlórisz Valéria.
5. Petőfi S. „Mayyar dúlok." Előadja az
pán Molnár Lajos fővárosi államrendörségi tiszt- 1
énekkar.
viselőt, a Rendőri Lapok jeles munkatársát ne
Ü. Tompa M. „A kél levél.“ Szavalják:
vezte ki.
Bro&zmun Marisk i és Sziláry Mariska.
7. Sniith K. , Valse Brillanté.“ Előadják 4
Automobil kiállítás Budapesten. A mngyar-automobil-klub t. hó Í7—-20-áig Budapesten kézre: Szarlórisz Valéria, és Vadas Margit.
8. Bajza J. „Búcsúszód' Előadja az énekkar.
a Tatlersallban Automobil kiállítást rendez, me
9. Mihály J. „Erdélyi pásztorban,fok.11 Előadja
lyen a legnevesebb külföldi cégek több kocsival 2 kézre: Áikossy Ferike.
vesznek részt úgy, hogy mindenfajta automobilok
10. Streabogg K. „Májusi Viráyok.* Előadják
lesznek láthatók. Junius 18-án virág és lampion 4 kézre: ilein Feri és Veress Józsika.
11. Kis J. „A haldokló anya.' Szavalja:
korzó lesz az Andrássy és Stefánia utón, 21-én
pedig Automobil verseny a szép Juhászáéhoz a Hőnek Ama lia.
12. Pataki L. „Szép vayy óh Mária." Elő
Budakeszi utón. — A kiállításra országszerte nagy adja az énekkar.
az érdeklődés, mert ez lesz az első ilvnemű kiál
13. Gobaerts L. BTratmray.“ Előadják 4
lítás hazánkban, holott a többi nyugoti államok kézre : Sziláry Aranka és Liba Mariska.
14 Zumpe E, „Sons dn Coenr* Előadja 2
ban az Automobil ma már virágkorát éli.
kézre: Vadas Margit
— Nyomdászok panasza. A munkanélküli
15. Günschals K. „A jó barátok.“ Vőrsénvkönyvnyomdászok és betűöntők egy (elhívást bo darab. Előadjak 4 kézre először: Schwartz Izabella
csátottak ki a szülőkhöz, melyben óva intik őket, és Sclnvartz Mariska, másodszor: Ágoston Eleika
hogy óvakodjanak gyermekeiket könyvnyomdákba és Dobó Valika kezdő zongorázók.
10. Pataki L. „Omni dic." Előadja az énekkar.
és belüönlödékbe lanoncokul adni, mert ezzel
17. Eilenberg R. „A fekete-erdei malom."
kiszolgáltalják őket egész életükre a nyomornak. Előadják 4 kézre: Szepesi Anzelma k. a. és
A felhívás részletesen előadja az okokat, a mik Tersztyánszky Ilonka.
miatt a nyomdászok sorsa oly mostoha. Kevés, a
18. Szász K. „ A hazug,a Szavalja: Horváth
megélhetésre elégtelen a keresetük, de jó, ha ez Mariska.
19. Szőgedi E. „Tavasz.* Előadja az énekkar.
is van, mert az ötezer tanult nyomdász közül
20. Oesten Th. .Atpenylühen* Előadják G
ezernél többen vvannak munka nélkül. A foglal kézre: Tersztyánszky Ilonka, Sziláry Mariska és
kozásuk is egészségtelen, mert a könyvnyomdászok Kellner Aranka.
és betűöntők legnagyobb része igen rövid ideig
21. Késmárky A. „Miatyánk.“ Előadja az
ennekkar.
él, idöelöll elpusztítja a lüdövész.
22. Sieverl 11. „Májusi harauyszó.u Előadják
— Halálozás. Telekes Lajosné szül. Hor 0 kézre: Arkossy Ferike, Sztraka Margit és Veress
váth Júlia, Telekes Lajos m, kir. hányaigazgató Gizella.
sági számellenör neje hunyt el e hó 10-én, hosz23. Andié L. „llizelyö cica.* Előadják 4
szas kínos szenvedés után. Temetése nagy rész kézre: Baán Margit és Liba Mariska.
24. Schiller F. „Búcsúszó az iskolától.11 Elő
vét mellett mull szerdán délután volt.
adják : Sztraka Margit, Zsilincsán Ilonka, Gziczka
— Lövészet. Folyó hó 9-iki lövészeten esett Margit, Vojlás Vilma, Hamrák Jolán, Brosman
60G lövés 448 kőregysóggel, 14 négyes 1 szög. Mariska, polgári IV. osztályos növendékek.
25. Kramer VV. „Harangjáték.* Előadják 0
Az I. dijat Seidel Ágoston egy szeglövésre a II.
Bence Gergely és a III. Liba Antal egy-egy né kézre: Teleki Emilia, Kellner Aranka és Schwarlz
Izabella.
gyesre nyerte. Ezenkívül lőtt még négyest: Liba
26 Váradi A. „Itákőcy i n d u l ó Előadja az
Anlal 4. Bence Gergely, Seidel Ágoston 2—2, énnekkar.
Dr. Sluller Gyula. Hlnvathy József, Matzán Ferenc
— Mezőgazdasági tanfolyam a néptaní
és Sugár Gyula 1— 1. — A lövészegyesület ren tók számára. A m. kir. főldmivelésügyi minisz
des évi közgyűlését ma junius 16-áu vasárnap ter a gazdasági ismétlő iskolák vezetésére hiva
délután 4 órakor saját helyiségében tartja meg, tott néptanítók gazdasági kiképzése céljából folyó
melyre a I. tagok ez utón is tisztelettel md i  évi juliushó 15-étől augusztus hó 10 éig: I, adói,
vatnak,
2. algyógyi, 3. csákóval, 4. csabai, 5. hódmező
— A rabipar korlátozása. Az igazságügy- vásárhelyi, 6. jászberényi, 7. karcagi, 8, komáromi,
miniszter már régebben foglalkozik azzal a b í v 9. kecskeméti, 10. lugosi, 11. nagy-szent-miklósi,
vel, hogy a jövőben a rabok munkaköre olyan 12. Rimaszombati, 13. szabadkai, 14. szenlimrei
térre szoriltassék, a mely nem sérti többé a ha isk1 lakon 20—20. 280 néptanitó számára négy
zai kisiparosok érdekeit. Ezt úgy akarja a mi hetes gazdasági tanfolyamokat rendez. A négy
niszter megvalósítani, bőgj a börtönökben és fog hetes tanfolyam tartaméira minden felvett nép
házakban a raboknak egy kisebb része foglalkoz tanitó 100 (egyszáz) korona átalányban része
zék az iparral s ezek is oly ipari cikkekei készít sül, melyből uliköltség. ellátás, szóval minden
senek, a melynek olöá Inasával Magyarországon költség fizetendő, fanlolyainokra tényleg alkal
ez idő szerint egyáltalában nem, vagy csak igei. mazásban levő oly néptanítók vételnek fel, kik
kevesen foglalkoznak. A rabok másik nagyobb mezőgazdasági tanfolyamon még részt nem vet
részét a miniszter a földmivelésrc kívánja szólí lek. A tanfolyamokra való felvételre a tanítók
tani, mert a tapasztalás úgy mutatja, hogy a bör illetékes varmegyei tanfelügyelöségük utján jelent
tönök lakóinak nagyobb része úgyis a földmivclés- kezhetnek.
sel foglalkozó néposzlálynkból kerül ki. A minisz
— Változás a postai frankó-jegyekben. A
ter tekintet lel arra, hogy a kisiparosak mindig jelenleg használatban levő 0. filléres frankojegy
nagyobb és nagyobb agilaciöt fejlenek ki a rab- színei, a lobbi levéljegytől elüIfibbé és élénkebbé
ipar ellen, fokozatosan megszünteti már ez év 1él öle céljából a ni. kir, ki reskedelemügyi Minisben a rabok ipari foglalkozását. A kormány a terium vörös-barnáról — zöldes-barnára változ
kerületi börtönök közelében földeket vásárol, a tatta. Az uj G. filléres Irankójegjek a jelenleg ér
rabok foglalkoztatásának céljaira. ív , ügyben a vényben levő G. filléres levéljegyekből még ren
közel jövőben ankét lesz az igazságügyminiszle- delkezésre álló készlel elfogyta ulán fognak for
riumban. a melyre meghívják a börtönök és fog galomba bocsáttatni. Az eddigi 6. filléres frankó
jegyek érvényessége folyó évi december hó 31-Vei
házak igazgatóit is.
— Ének és zene vizsga. A Kolos intézel szűnik meg. Ezen idő elteltével a közönség a régi
növendékeinek, ének és zenevrzsgája ma délután G. íillt rés levélj egyeket, ha valódiak, épek és hasz
fél négy órakor lesz a következő műsorral:
nálatlanok, bezárólag 1902. március hó 31-ig a
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posta és távirda hivataloknál megfelelő értékű más
frankó-jegyekre cserélheti ki; április hó 1- töl
azonban azok becserélésre nem fogadlhatók el.
— Kivándorlás. A Lélabánvai ólomcső
gyárban heszüntettetvén a munka, négy családfentartó munkás Erdélybe ment munkát keresni,
egy munkás Amerikába szóló útlevelet kért
— Sertésvész. Bélabányán a múlt héten
járványosán lépett fel a sertésvész. A hatóság
megtette a szükséges intézkedéseket a veszélyes
járvány tovább terjedésének megakadályozására.

~ ~

NYÍLT-TÉR.

™

K rovat alatt közlőitekért nem felelős Szerk

Köszönetnyilvánítás.
Kedves barátaimnak s tisztelt ismerőseim
nek s mindazoknak, kik szereiéit nőm elhunytán
, észvéiükkel megtisztelni szíveskedtek, ngy a ma
gam mint a gyászoló rokonok nevében ez úton
mondok hálás köszönetét.
Kelt Selmecbányán, 1901. június 13-án.
Telekes Lajos.

HIVATALOS RÉSZ.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901. évi június 8—14-ig,
Kihirdetés.

in©
i
2
3

A kihirdetettek nevei.

Lakóhelye.

Hexner József
Raschovszky Leona
Bucsek István
Debnár Einiüa
Steinlechner István
Hloska Mária
Születés.

Budapest
Dobró
Selmecbánya

A szülők neve.

Hodrusbánya
„

tó c

Lakóhelye.

fiú

Selmecbánya

■J.

1 Szakács Zsigmond
Groszmann Albin
2 Szép Lajos
Neuschl Anna
3 Valkovits Béla
GaibI Vilma
4 Gregor Márton
Szluka Anna
5 Gregor Márton
Szluka Anna
G Dolmicky Mihály
Longauer Erzsébet
7 Maliska József
Hric Zsuzsanna
8 Prokay Mátyás
Grünling Erzsébet
9 Lupták György
Pariba Mária
10 Necpál János
Mojzsis Katalin
11 Krizs János
Kacha József
12. lvanics György
Treiter Zsuzsanna
13 Roll ling Károly
Valach Jozefa

Rovna
Selmecbánya
leány i
1

1

„ . .
^
^

••

fim

Rovna
leány
Banka

fiú

Icán v Selmecbánya
fiú

leány Hodrusbánya
n

.

5=
W

A halál oka

Halálozás.
Az elhunyt neve.
1 Bartko József
2 Dianiska Mátyás
3 Brnnszky Mátyás
4 özv. Difiik Andrásné
5 Haics József
6 Telekes Laiosné
7 Ponfy Hona
8 Bustor Mihály

8
7G
49
7G
22
48
14
22

h.
é.
é.
é.
é.
é.
é.
h.

görcsök
gégerák
tüdövész
spoplexia
tüdövész
méhrák
tüdőgümőkór
gyomorbélb.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
Selmec-Bélabán i sz. kit*, város Tanácsa a
f. é. június hó 7-én '-753. szám alatt kelt hatá
rozatával a Solmec-B' iabánva város területén több
helyen leomlott tűm ónak helyreállítását 3579.
korona 30 fillér összeg erejéig engedélyezte.
A fentemlitetl i unka kivitelének biztosítása
céljából az 1901. évi Június hó 20 napjának
d. e. 10 órájára a vár -i Tanácsteremben tartandó
nyilvános árlejtés tar ük; a hol zárt ajánlatok is
elfogadtatnak, melyek a szóbeli árlejtés után fog
nak felbontatni.
A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a
fenntebbi munkálat végrehajtásának elvállalására
vonatkozó zárt ajánlataikat, a kitűzött nap d. e.
10 órájáig a polgármesteri hivatalhoz annyival is
inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben
érkezettek figyelembe nem fognak vétetni.
Az ajánlathoz az általános feltételekben
előirt az engedélyezel kőllségősszeg 10°/0-ának
megfelelő bánatpénz csatolandó.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó
műszaki művelet és részletes feltételek a városi
nrérnöki hivatalnál, a rendes hivatalos órákban
naponkint megtekinthetők.
Selmecbányán, 1901. junius hó 15-én.
Szitnyai József
kir. tan. v. polgármester

1901. június 16

/. a tandíjnak (lovaglasi járuléknak) bii,
időben való lefizetése
A 4-ik ponthoz;
í L

A hailaprod-iskoln < II.

1

évfolyamaiba f l14
t J éj niff ,
való felvételre / 1

171

UH a m ár b e tö ltö tt \ 1
Pitt*.
Az életkor megállapítására nézve szoptoln
bpr hó 1-je mérvadó.
Az 5-ik ponthoz :
A megfelelő előképzettséget valamennvi
pályázónak iskolai bizonyítványokkal és [, |vélV
vizsga letétele állal kell igazolni.
Iskolai bizonyítványokkal igazolandó, hon
a pályázó valamely nyilvános, vagy nyilvános,
sági joggal felruházott reáliskolának vagv gymná!
siumnak alább megnevezett osztályait ’ legalább
„ elégséges* összeredménynyel végezte el, e.- pecli „
A gyalogsági vagy lovassági hadapród- skolákba
való (elvételnél :
az I-ső évfolyamra nézve: azok négy alsó osztályát
a 11-ik
„
, : „ öl
„
a 111-ik „
, : „ hat ,
a tüzér vagy az utász hadapród-iskolába való
felvételnél;
az I. évfolyamra nézve: azok öl alsó osztályai
a no
,
,
hat „
„ j
Azon pályázók, a kik csupán valamely közép
iskola négy alsó osztályát végezték el, csak azon
esetben bocsáthatók a tüzér vagy utász hadapród
iskolába leendő fölvétel végett a fölvételi vizsgára,
ha legalább általános kielégítő (jó) összeredményií
bizonyítványt képesek felmutatni.
A latin vagy görög nyelvből nyert .elégtelen*
Honv. Min. számhoz.
osztályzatok figyelembe nem vételnek.
XIV. 1901.
Az 1868-ik évi XXXVIII. törvénycikk alap
Pályázati hirdetmény,
ján szervezett magyar polgári iskolák, valamint
a cs. és kir. közös hadseregbeli ha dapród a fiumei községi polgári iskola egyes osztályai,
továbbá az otoeaci, ogulini, sisseki, uj-gradiskai
iskolákba való felvétel tárgyában.
és bródi horvát felsőbb népiskolák V—Vlll-ig
A cs. és kir. hadapród-iskolákba az 1901
terjedő osztályai, az igazolandó előképzettség
1902-iki tanév kezdetén (szeptember közepén) tekintetében a hadapród-iskolákba való beléphekörülbelül az alább megnevezeti szántban fognak tésre nézve, a középiskolák megfelelő osztályai
val egyenlőknek (egyenértékűeknek) tekintendők.
növendékek felvétetni és pedig:
A birodalmi tanácsban képviselt királysá
a bécsi, budapesti és prágai gyalog
gok és országok területén levő polgári iskoláknak
sági hadapród iskolák 1. évfolyamába,
valamint a horvát polgári iskoláknak egyes osztályai
m i n d e g y i k b e ..............................................
90, azonban a középiskolák megfelelő osztályaival
a károly városi, a morvaországi königsegyenértékűeknek nem tekintendők.
feldi, a Krakkó melletti lobzówi, a nagy
Valamely az I-ső évfolyamnál magasabb év
folyamba valá belépés csak akkor engedhető
szebeni, trieszti, marburgi, a Grác, mel
meg, ha az előirt előképzettségen kivül a felvé
letti libenaui, a pozsonyi, az innsbrucki, a
teli vizsgánál mind ama katonai tantárgyak i'inetemesvári és a Pélervárad melletti kamerete is beigazollatik, a melyek az illető alsóbb
nici gyalogsági ha lapród-iskolák valamint
évfolyamokban előadalnak.
a Marburg melletti strassi és a lembergi
A felvételi vizsga a hadapród-iskolák 1. év
hadapród-iskola I. évfolyamába, minde
folyamába való belépésnél a következő tantárgyakra
terjedt
ki:
gyikbe ........................................................ 30 —50,
Német nyelv, számtan és betűszám tan, mér
a bécsi tüzérhadapród-iskola I. év
folyamába ...................................................
90, tan, földrajz, történelem, természetrajz, térim -/ot
tan és vegytan és pedig oly terjedelemben, a
a hamburgi utászhadapród-iskola I.
melyben azok a középiskolák alsóbb osztályaiban
é vfolyam ába..............................................
50, előadatnak.
a morva-fehérlemplomi lovassági
A 7-ik ponthoz:
hadapródiskola 1. évfolyamába . . . .
50, j
A tandíj a kővetkező:
A hadnpród-iskolák magasabb évfolyamaiba
a) a cs. és kir. közös hadsereg, a had ten
csak annyiban fognak növendékek felvétetni,.a gerészet s a honvédség tényleges, nyug- és i.*kmennyiben egyes helyek rendelkezésre állnak. kantállományához tartozó bármely csoportbeli
A IV-ik évfolyamba, a bécsi tüzérségi és a tisztek, protestáns és görög-keleti katonai I fé
hamburgi utász badaprőd-iskoláknál pedig a 111-ik szek, katonai tisztviselők, katonai zenekarim te
rek, rangosztályba nem sorozott katonai havidíja
évfolyamba való felvételnek helye nincsen.
sok éz a tisztek fiai részéről évenkinti 24 köre mi;
A felvétel feltételeit „a cs. és kir. hadapród- j
b) a hadsereg (hadtengerészet) és a m. ir.
iskolákba való felvételre vonatkozó és a hadsereg ! honvégség tartalékában és szolgálaton kívüli vi
számára kiadott Rendeleti Közlöny 1000-ik évfo szonyában valamint a cs. kir. honvédség t m
lyamának 8-ik számában közzétett újabb utasítás1* tényleges állományában és nyilvántartási vi onyában álló tisztek és az a) pont alatt eml tt
tartalmazza és itt csak az általános feltételek katonai lelkészek és katonai tisztviselők és alkal
soroltatnak elő.
mazottak fiai részéről évenkinti 1G0 korona és
Ezek a következők:
c) minden más magyar vagy oszlrák állam
1. a magyar vagy az osztrák állampolgár polgár fiai részéről évenkint 300 korona.
A b) és c) pontok alatt megnevezett
•ság, vagy a bosznia-hercegovinál honosság;
mélyek fiaiért, az utász hadapród-iskolába -dó
2. lesti alkalmatosság;
felvétel esetében évi tandíj gyanánt, csakis 0,
3. kifogástalan előélet (kielégítő erkölcsi illetőleg 1G0 korona fizetendő.
magaviselet);
A lovassági hadapród-iskola növendi
4. elért legkisebb és túl nem haladott leg ezen felül tartoznak a III -ik és IV-ik évfolyam m
évenkint
400 koronát, mint lovaglás*! járul*, kot
magasabb életkor ;
az ezen az ezen iskolánál a hátas lovak - a
5 megfelelő előképzettség ;
lovaglási oktatáshoz megkívántaié egyéb szűk- gG. azon kötelesség elvállalása, hogy a szabály- letek beszerzésére létesített lovaglási alapba a
szerű felszerelési tárgyak beszerzése és jó karban tandíjjal együtt félévi részlefekben és előlege n
tartása saját költségen fog eszközöltetni;
befizetni.

1901. jiinlua 16.
|r

,\ fentebbi a) pont alatt megjoiOlt katonai
k Mai ezen járuléknak felét fizolik.
élelmezésért táppénz fizetése nem küve-

U
i gyalogsági hadapród-isltnlák valamelyikébe
.„lo v. lelt célzó folyamodványok a legközelebb
. k'
adapród-iskola parancsnoksághoz, a lovas*
‘ j
őrségi, vagy utász hadapró J-iskolába való
! ,.|/.ó folyamodványok pedig az illető iskői! II ncsnokságához legkésőbb 1901. évi a u 
gusztus hó 15-éigr küldendők be.
\ felvételi folyamodványokhoz csatolandók:
■] pályázó ifjú keresztelő levele;
községi illetőségi bizonyilványn;
a pályázó ifjú testi alkalmas voltáról,
va].u y lényleges állományú közős hadseregbeli,
r.1„v ,,nvéd orvostudor állal szabályszerűen kiorvosi bizonyítvány;
t. az 1899/1900-iki egész évi és az 1900/
1901 K tanévre vonatkozó Összes iskolai bizonyít
ványok ;
. a beoltási igazolvány;
a pályázó ifjú ajánlatos erkölcsi maguvisri TŐI szóló és a tartózkodási hely közigazvat.i- vagy rendőri hatósága által kiállított kü[én lezonyilvány (de csak azon esetben, ha pú
ivá. erkölcsi minösilvénye az iskolai bizonyilvánvl.au nem foglaltatnék vagy ha a hadapródiskul l'a való belépése nem közvetlenül valamely
nvilvaiiossági joggal felruházott iskolából történik).
Hiányosan lelszcrelt, vagy elkésve beérkező
fok modványok a hadapród-iskolák részéről nem
fognak figyelemre méltatlatni.
A tanév megkezdése után a cs. és kir hadapró 1- iskolákba pályázók többénem vétetnek fel.
Budapest, 1901. évi március havában.

HI RDETÉS EK.

Eladó ház.
Az „Ezüst-utca“ 16- ik szám alatti egy eme
lett - ház szabadkézből eladó. A ház tehermentes.
He.\iáegeinek száma hat szoba, két konyha, pince,
két / lkamra, melyek közül az egyik istállónak is
használható és egy kis gyümölcsös kert!
Az ár tekintetében a venni szándékozók
s.! v >t.jenek a Hegybányán lakó Czvicsek
Alajossal érintkezésbe lépni.
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natkozó itteni hutnrozmányokat, nemkülönben az 1 591. tkv. sz. 1901.
általános szerződési fellételekct és vállalati rész
Árverési hirdeményi kivonat.
letes feltételeket ismerik, és azoknak magukat fel
A Selmecbányái kir. jbiroság mint telek
tétlenül alávetik.
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Vrinstein
A bánul pénz az ajánlati összegnek 5°/0-ban Adolf és Immerblum Árpád végrehajtatónak Thol
van megállapítva, mely összeg készpénzben vagy
István végrehajtást szenvedő elleni 111 K tőke
állami letétekre alkalmas értékpapírokban, a m. követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében
kir. állampénztárnál (Budapest fövámház, vagy
valamely m. kir. adóhivatalnál) teimdö le és az a Selmecbányái kir. jbiroság teiütetén fekvő Thol
erről szóló letétjegy a lezárt ajánlathoz csato István tulajdonául bejegyzett a si-lmccb. 1452.
sz. tjkvb. a. -f- 3417. hisz. 117. népössz. ház és
landó.
kertre, selmec-stcffullón 858 K. Úgy a + 3478.
A lelett bánatpénz az ajánlatnak elfogadása hrsz. ház előtti kertre 8 ív ezennel adószerint
esetén, — kellő kiegészítése mellett — a köten megállapitott kikiáltási árban az árverést elren
dő szerződésnek óvadékául fog szolgálni.
delte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az
Az ivenként 1 koronás bélyegjegygyel ellá 1901. évi augusztus hó 6-ik napján délelőtt
tott, magyar nyelven szerkesztett Írásbeli ajánla 10 órakor a steffultúi rendörbizlos irodájában
tok lepecsételve és következőleg címezve.
megtartandó nyilvános árverésen a megállapitott
„Ajánlat a selmeci m. kir. dohánygyárnál kikiáltási áron alul is eladva lesznek.
létesítendő vizvezeléki berendezés munkálataira*
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
legkésőbben f. évi julius hó 10-ik napján delelő!I lan brosúrának 10 %-át készpénzben, vagy az
10 óráig, a midőn a nyilvános árlejtés is megfog 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal
tartatni, a m. kir. doh. jöv. közp. igazgatóság számított é az 1881. évi november hó l-én 3333.
(Budapest, V. Kálmán-u. 20. sz.) segédhivatalá sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában
ban adandók át, vagy postán bérmentesen bekül kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
i dendők.
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170.
I
Ezen feltételektől eltérő, vagy elkésetten §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
benyújtott, vagy távirati utón telt vagy oly aján- előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
latok, melyekben a lelett bánatpénzről szóló letét; jegy csatolva nincsen, vagy végül, melyhez bánat mervényt á ts zo 1gá In i.
Kelt Selmecbányán, 1901. évi május hó 24.
pénz fejében készpénz lett csatolva, valamint pót- napján.
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A selnn-cbányai kir. járásbíróság mint te
Az írásbeli ajánlatoknak részletes kellékeire lekkönyvi hatóság.
és a versenytárgyalás tartására vonatkozó illeni
Erdély, kir. nljárásbiró.
lialározmányok, továbbá a helyszíni rajz és mun
kaprogramm alolirott igazgatóság műszaki osztá
lyában, valamint a selmeci m kir. dohánygyári
igazgatóságnál a hivatalos órák alatt betekinthe- !
tők, a hol a helyszíni rajz és a munkaprogramm I
együttesen két (2) koronáért megszerezhető.
Utánnyomás nem dijaztatik.
Budapest. 1901. junius hó 7-én.
M. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság1.
I
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a ruggyanta- (gummi) gyártás magyarországi meg
alapítója műszaki központi üzlet VI. Andrássy-ut
2. Eonciére palota legjobb minőségben gyári áron j
szállít :
Erőteljes tanoncok azonnali fizetés mellett összes mérleggyárlmányok (külön kiadású árjegy- j
a va-önlödei mesterség elsajátítása céljából fel- zék ingyen és bé'menlvr) a gőzcséplőgépekhez
vét* fnők. Brunner J. L. és Tsa. Első magyar ! szükséges összes anyagokat és eszközöket, csa págy
kov. (tolható vasöntvény gyárában, Budapest, V. fém, kenőszelencék olajhoz és sűrű Tovottazsirhoz géphajtószijak, vízmentes mozdony és
Vá.-i út 162.
cséplőgépponyvák, kazal, repce és kocsitaka
l l á z d a d á s ! Honvéd-u. 51. számú 8 szoba, kis kert, '
rók, aspast- é- gum mianyagok, szelepek viznag\ udvar. 2 lóra istálló és jégveremlet biró házam s z a b i u l
m utatók, feszmérők, dobsinek, kenőanyagok,
k c /.h ü l e l a d d .
zsiradékok gabonazsákok, ,,Első“ -kötszerszeko /.v . I . o n g u i u T J d /.» e l 'n é .
rények, mely köt szerszekrények a miniszteri ren
N y av aly atö rés.
deletnek megfelelően minden ipartelepen, gvárü/cmnél, malomban, slb. beszerzendők.
Ki nyavnlytörésben, gör
csökben és más idegbajokban
szenved, kérje annak leírá
sát, mely ingyen és bórmentve kapható a„Schwaucn
Apotheke“ által Frankfurtban

907 szhoz 1901.
M. kir. dohányjövedéki közp. igazgatóság.
S954.
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Pályázati és áiiejtési hirdetmény!
A selmeci m. kir. duliánygy&r telepén léte
sít ló vízvezetéki berendezés összes munkálataina biztosítása céljából ezennel nyilvános irásl-l! 'alvázat és árlejtés hirdelletik.
A vízvezetéki berendezési munkák ősszkölta helvszinrajz cs munkaprogramm szerint a
ó állal állapítandó meg és mint vállalko•••' összeg az ajánlatban betűkkel és számok'
írva tüntetendő ki.
’jj
A vízvezetéki berendező i munka befejező- i
• ideje 1001. éri október hó harmincegyedik
rr<i állapíttatott meg.
Az ajánlatnak a vízvezetéki berendezéssel |
összes munkálatokra ki kell terjednie. Kivér -ak az előállítandó — belon — vizlariány
K ’z, melyre külön ajánlat is tehető,
Ajánlattevők ajánlataikban kijelenteni* tarI ik, hogy az építéshez kizárólag csak belföldön
: élt anyagól, vagy gyártmányt fognak felhaszII ii. valamint, hogy az ajánlatok kellékeire vo

Árjegyzék és ismortetések ingyen és bérmentve.

Seabury és Johnson

lie n s o n

ta p a s z a i

A leghathatósabb
tapasz csúz és meghűlés valamennyi
következménye ellen.
Kapható minden gyógyszertárban
Hj o

i i í .h

tmaan—

fi$ i t f, &

€ 1o .«

Holzbrlicke 7 —11.
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A ki vagyonát
legrövidebb idő alatt

M e g h ív ó

Jó <;s uli MÍ ilrxk,

3 évi jótállással privát vevőknek

IC c ra rá d .

á n :s

j

őragyára arany, ezlht és ékszer áruk
szállító-háza

llm \ í/seL-rsza^'

Jó niekel-reui, óra frl 3.75.
Valódi ezüst-reui. óra írt 5-SO
Valódi ezüst l«noz írt 1.20,
N kel ébr.-»/.tő óra írt 1
(> L-i-ui a •->. es k birodalmi
i-iuu-rrc-1 van kitüntetve, számtalan
Hiány, ezüst kiállítási érem vala
mint ezernyi elismeró-levél van
birtokomban

Nagy képes árjegyzék ingyenes bérment ve.

Ezennel értesítjük a biztositó magyar közön
séget hogy Budapesten

MAGYAR

fpitö résziénytársaság Selmecbányán'
•társaságnak 1901
u szeptember t éri d. u.
órakor Selmechiin.'
■' városház laniu-slei-meben tartandó r. ■kiviili közgyűlésére.
Tár sorozat :
1. Közgyűlési v'r k és jegyző választása.
1 Az igazgató.- iclontése az ipolvsíigi Kit.
törvényszéknek a r. A-asag 1900. dec. 16-iki
feloszlására vonatkozó
közgyűlésén kimond
határozatáról.
újólagos
javaslata a rész3 Az igazgatós
illetőleg.
vénytársaság feloszlá
4, Az alapszabii! v k értelmében előterjesztett
netaláni indítványok ' igyalasa.
Selmecbányán, 1‘*01. június 3-án.
Az igazgatóság'a ..Nyaralókat

B IZ T O S ÍT Á S I

IR O D A -

cim alatt egy oly intézményt létesítettünk, mely
n külföldi hasonló nagy vállalatok mintájára,
láváivá lesz a biztosítási Agyőkben útba igazítás
sal szolgálni, teljesen díjmentesen tanácsol adni
1 a közönség érdekeit a biztosiló vállalatok előtt
képviselni.
Irodánk elvállalja az nj biztosítások lel vételöt,
legnagyobb kölcsönöket eszközli ki, eljár károk
,-s perek esetén, nem megfelelő kél vényeket meg
felelőkkel kicserél. Szóval mindazon ügyekben
a közönség szolgálatára áll, a hol a bonyolult
biztosítási ügyekben tanácscsal, útmutatással zolgálhat.
Tekintve, hogy irodánk semminemű ügynök
séggé! összeköttetésben nem áll, (nem is téveszt
hető össze ügynökséggel) mindazon kedvezménvoket 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
képviseletet előnyös feltételek mellett óhajtják el
vállalni, bizalommal forduljanak hozzánk.
Budapest, J90J április Sió 25-én.

Magyar Biztosítási Iroda
Budapest, VII. kér., Rózsa-utca 35 sz. L em . 15

> 1 it id t ii h ö l g y
ki a valódi jó tartós használati ruhára (Slrapazkleid) súlyt fektet forduljon a K ö z v e t l e n
vételfopráshoz.
A g ráci daroc (Lódén) világhírű

mivel ez csak valódi. Úszta természeti gyapjúból
készül.
( ’é ' i i i n k
<*«;«*:
Női ruhákra 120 cm. széles. „Styria“ durva
fonala, minden .-zinben. Méterje 95 kr.
,fSehöckel“ közép hmalu, minden színben. Mé
terje 1 írt, 38 kr.
Hochlantsch finom fonala minden színben l 58
férfi ruhákra: 136 cm. széles. Méterenként 2 frl
75 v. 2 frt 95 kr,
Teveszőrdaróe 1G0 cm. széles. 1távolok és fel
öltökre inélerenkint f. 2’3()
SxAllhá’ti osi-lálj :
E rstes G razei' K au fh a u s
Graz. Jaklminiplatz 13.

Minták ing-yen és bérmentve,
küldemények melyek a 10 forintot túlhaladják
bérmentve küldetnek.

uieakéUwresituii és íne^UilibsK’iNi.'ii

akarja, használja ki a jelenleg
kedvező időpontot. Lelkiismeretűi
tanácsot ad

„Das Goldlanclaz ,,Österr.-ung

Finanz Rundschau'

melléklete, Hées, !., Grabcn 28.

^ X X X X X X X D O O m O U 'X ^
A I í <■ r t
van annyi u tá n z a t?
]>1 «■ 1- t
a valódi EISENSÁDTER-féle

r

Linóleum padló-zománc
a lörv. bej. .Vaslovag-* védjeg-ygyel
a legjobb és legtartósabb puha pad
lóknak és konyhabúto roknak bemázolására.

3 BeJ ^ ,u Az Eiseiistádter-fele Linóleum
egy óra alatt keményre szá
rad, bámulatosan szép fény
nyel bir és tartósság’ tekinte
tében eddig föliilmulhatatlan,
Nagy
elterjedtségénél
Védjegy fogva különböző hasongang„Vas lovai" zásu nevek alalt értéktelen
utánzatokat hoznak forgalomba, miért
is kérjen mindenki kizárólag csak
Eisenstádter-féle

„Liuoleuni p aio-M án c"
a lörv. bej. „Vas lovag-" védjngygyel.

Eisenstadter Testvérek
lakk- és festékgyára.
Kapható: Selmecbányán: EngelZsigiuomJ,
Krausz V. G.. Geiger Márkus cégeknél.

1V.XXXXXXX3CXXXXXXX*

Jíeni |(ii|iirzacNliótmii

Csakis ü v e g b e n valódi a „ Z a c h e r P 4 névvel
azaz igazán csalhatatlan és gyökeres rovar ir»tó szer

Kapható!

Selmecbányán: Takáls Miklós, Marseb a Iko Gyula, Krausz V,, C i G e ig e r Márk. Engo! Zsigmond, Ernszl Z*igmond, Csiba
István. Wfisz Ignác Hodrusbányán: Kukucska József. Weisz Jakab. Ipolyság: Bolner Pál. Dombo Karoly, Rumami Lajos.
Korpona : Blaskovits Lajos. Körmöcbányán: Deutch Lajos. Gazdig János, Heller Emil, Horn !■’ V Klein Ármin. Kultler
Béni. Hitler Leopold J.. Mosóc : Jón. Porl’s Solin. Uj-Bánya : M. Cservinka gyógysz. Heinrich Ede fodrász. Znió-Váralja :
Schönaich Vidor Agolh.

VÖKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
Ellő oa él klr. osEtrák-mag;yar klsArélagr szab.

u
u

omlokzat-festék-gyár
Kronsteiner Károly Bocs, III., Hauptstr. 120
A r a n y -é r m e k k e l k itü n te tv e .

i házában).

F ö h e rce g i é s he rce g i u ra da lm ak , c s. és k ir. k ato n a i intézöségek, vasu tak, ip ari-b án ya és g yári tá rs u la to k , építési vál- ,
lalatok, é p ítőm esterek, úgyszintén g yári é s ingatlan tu la j
don osok sz á llító ja . E hom lokzat-festékek, melyek méSEben föloldhatók,

száraz állapotban poralakban és 40 különböző m intában kilónkint 18 krtól js
fölfelé szállíttatnak és a mi a festék szin tisztaság át illeti, a*onoa se
o la jfe sté k k e l.

Mlntakártya, úgyszintén utasítás kívánatra Ingyen

■ ;1 ........ mm

éa bérmántrs küldetik.

Éimiii i i —

Nyomatott i l.iptulajdonos Joergev Ágost özv. és fin könyvnyomdájában Selmecbányán, 1901.
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