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megnyilatkozásomat, úgy jogossá, mint szük
ségessé teszi.
Earbnky István országgyűlési képviselő
Miből kifolyólag valónak ismerem el,
in- beszámolójának ezen kijelentése: „A hogy az országgyűlési képviselő ur 1900.
porgárnioster azonban nem teljesítette kéré
évi június hó 21-én kelt ajánlott levelében
semet, még akkor sem, a mikor arra alkál felkért, hogy „akaratlan" elmaradását a
inál szolgálhatott volna az üdvözlő távirat, nagy közönség előtt alkalmas módon ki
melyet az ünnepség' napján Parisból kül
mentsem.
döttem" nem csak szemrehányást, de a pol
De az is tény, hogy én az alábbiak
gármester ellen intézett támadást is tartal szerint felette nehéz ezen megbízás sikeres
mazván — az önvédelem s még inkább megoldására sem magán, sem hivatalos
hivatalos állásom kötelességemmé teszik, garanciát nem vállaltam, olyat nem nyújt
hogy arra reflektáljak és hogy a kérdés hattam.
azon részleteit is megvilágítsam, melyekről
A képviselő úrhoz haladéktalanul me
a képviselő ur be nem számolt, de azok az nesztett válaszomban megírtam, hogy a köz
ügyet, valamint a kérés nem teljesítésére hangulat annyira fel van háborodva a kép
vonatkozó apostrophálás érdemét egész lé viselő ur elmaradása feleP — fökép midőn
nyegében feltárják.
köztudomásúvá lett, hogy a miniszterek sem
Ezt követeli azon sulv és tekintély, teljesitik a város közönségének óhaját s
mely a népképviselet hivatásos sajátja, s kérését — nincsen reményem, hogy a ke
melynél fogva a közönség joggal kívánhatja, délyeket megnyugtassam, s megajánlva a
hogy mily mulasztást követett cl a polgár- képviselő urnák, hogy táviratban üdvözölje
mester a nép bizalmának letéteményesével az ünneplő közönséget, igen is kijelentet
szemben?
tem, hogy az excusálást az „alkalmasának
Hiszen ily alakjában nemcsak magán- kínálkozó utón, módon megkísérlem.
természetű, de közérdekű is az ügy, mely
És mire vezetett ebbeli eljárásom ?

Első sorban séta közben s sok egyébb
alkatommal megpróbáltam, hogy hangulatot
keltsek ép azoknál, kikről feltehettem, hogy,
mint a képviselő ur hívei el nem zárkóz
nak a levélben felsorolt okok méltánylása
elől.
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virágüzletbe. Tessék a címet felirni 23 — 14 —
kérem. De szép legyen, s elment.
A virág-árusné meg feljegyezte nagy betűk
kel a jegyző lábiára Molnár-utca 14 szám, 23 ajtó.
*
Vermesné kisírt szemekkel óit mahagóni
Íróasztala elölt, levelei ir' az édes anyjának
......................................tovább nem bírom már
ki ezt az életet, irta — napokig nem beszélünk
egymással reggel a hivatalba kell sietnie, délben
alig, hogy jóllakott a clubba megy újságol olvasni,
azután más sürgős dolga van és ez így megy
foly'on, már nem is teszek neki szemrehányást,
mind hiába. Ó én tudom anyám, hogy Laci mást
szerel, csak tudnám, hogy kit V — Talán képes
lennék megölni azt a nőt. Hiszen tudod anyám
mennyire szerettem Lacit, ő volt mindenem,
literiem, mit tegyek ? Ha ez igy tart megszököm tőle,
Csengettek! Verlnesné hirtelen elcsukla a
levelet Íróasztalába, a szobaleáuy beszélgetett
künn valakivel majd egy nagy rekeszt hozott be.
— Virágot hozlak nagyságos asszonyom, evvel a
levéllel. Az asszony izgatottan bontotta fel „Édes
egyetlenem tudom, hogy mennyire szereted a
fehér rózsái itt küldőm tehát ezt a csokrot. Fogadd
szívesen szerelmein zálogául!
Ölel forrón szerető
Lacid.

M argót dalok.
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Motto: Kiürítem merted — kiizdiem eltöltődben,
Legyőztél engem, — iino itt vagyok . .
Bű ám szerelmem ól még inegtüretlen,
S ,a vágyaim tájék, kinzék, nagyok . . .
Biinös vagyok, hogy vágyam rád vetem;
Bocsásd meg azt, bocsásd meg 9 légy enyém !
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Fehér rózsák.
— A ,.Selmecbányái Híradó" eredeti tárcája. —

Egy nagyon szép fehér rózsa-csokrot kérek
; ma délutánra Molnár-utca 23. sz. 14?-ik ajtó alá
j küldeni, mellékelve c kis levelei, szólt Vermes
j Laci, belépve egy belvárosi fényesen berendezett

Ezen fáradozásom azonban hajótörést
szenvedett; mert mentegetéseimet sokan,
kik ma lui követői, azzal ütötték el, hogy
nyíltan hangoztatták, hogy az itteni orszá
gos s városi érdek ezen negligálása miatt
a jövőben bárki másra szavaznak ; voltak,
kik még erősebb kritikát mondottak.
Mindez azonban nem gátolt abban,
hogy uj módot keressek a kimentésre és
pedig a „Selmecbányái Híradó41 igénybe
vétele utján.
Ámde ki azon közérzületet, mondhatni
azon közfájdalmat közvetetlenségében meg
figyelhette, mely akkor az egész közönsé
get magával ragadta, lázas forrongásba so
dorta, és melynek a helyi lap mindenki ré
széről helyesléssel fogadott szó-szólója volt
— jól tudta, hogy az a képviselő ur védő
sorait fel nem veheti.

g

_____________________________

Ez okbúl » ez indokolással a Hiradó
szerkesztője kérésem teljesítését megta
gadta s miután a mentegetődzés a hivatalos
részben helyet nem találhatott, annak fel
vételét el nem rendelhettem.
Ezen második tervtől is elesvén, kérve
kértem a „Bányászati és Kohászati Lapok-1
érdemes szerkesztőjét a közlésre s S egész
készséggel megígérte, hogy a tőlem átvett s
mostanáig viasza nem adott levelet közzé
teszi — s úgy tudom, hogy azt ki is sze
dette — de felsőbb rendelkezés folytán
sajtó alá nem bocsátotta.
A távirati üdvözlet felolvasásának al
kalmát pedig tekintettel a megjelent ven
dégek visszatetszésére s különösen arra
való tekintettel nem vehettem igénybe, mert
ellentUntetéstöl kellett tartanom, minek fölidézését úgy az ünnepség méltóságának,
mint és különösen a képviselő urnák jól
felfogott érdekében ugyancsak polgármes
teri minőségemben kerülnöm kellett s ezt
azon két országgyűlési képviselő, ki az
idegenből zarándoklóit hozzánk, hogy or
szágos és helyi ünnepélyeinket emelje, tel
jesen igazoltnak jelentette ki.
Egyébként megjegyzem, hogy azon
szerepkör, melyet én az ünnepség alkal
mából betöltöttem, reám sem kötelezettséget
nem hárított, sem jogcímet nem nyújtott a
kimentés illetékessége tekintetében.
A felavatás ünnepe ugyanis az aka
démia ünnepe volt, melyet a város közön
sége arra használt fel. hogy akkorára az
országos bányászati s kohászati, valamint az
országos erdészeti egyesületeket éves köz
gyűléseik ugyanezen alkalomból való meg
tartására vendégeiül meghívta Az akadémia
uj palotájának felavatása azonban az alma
mater s az ennek sorsát intézők feladatát
kepezte.
A városra inindenképen fontos mozza
nata s monumentális ezen aktusban a ve
zérlő szerep pedig az építés vezetésére s
A szobaleány az aluli felbontá a rekeszt,
gyönyörű óriási nagy csokor volt benne szebbnél
szebb fehér rózsákkal.
Az assz. 11y ámultán nézett tágva nyitva
nagy ibolya kék szemei!, nem tudod szóhoz jutni.
Mikor magái a maradi csókolgatni kezdte a
rozsukat s zokogva borult a Madonna képe elé.
Istenem, suttogta, hál megérdemlőm én ezt a
nagy szerel ele! ? — Én ki most akartam öl hűt
lenül elhágyni. Bocsáss meg. édes Lacikám.
Ki vei te az előbb irt levelet íróasztalából s
darabokra lépte. Hala Istennek, még nem küld
tem *jl. A kis kártyát százszor is átolvasta, e g y 
szerre a keltezésen akad! nu-g szeme, nini, hiszen
én egészen megleiedkezlem, április 17 — ma 3
éve, hogy esküvőnket tartottuk. Laci édes. müven
figyelmes jó lérj — és én — — — —
Öltöző szobájába futott magára kapta hófe
hér pongyoláját, valamikor azt mondta neki a
férje, hogy feliéiben szereti legjobban, majd kifu
tói; a konyhába, Kati Kati hamar készítsen szé
kely gulyást, férjem azt szereti legjobban. Azu
tán az ablakhoz futott s ott várta az urat.
Ott jön a szögleten, fel se néz annyira siet.
már fel jön a lépcsőn, — csenget, a s/.obalcány
nyitja az ajtót. Be jön a szobába, az asszonyka a
nyakába borul s úgy sir. Köszönöm édes Laci
káin. le a világ legjobb férje vagy.
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ellenőrzésére rendelt felügyelő bizottság
elnökét, vagyis a képviselő urat s távollétében a bizottság aleluökét, mint amúgy is
az akadémia igazgatóját, akkoron Fekete
Lajos urat illette. E b ha utóbbi nem köve
tett cl mulasztást a hason levél vételekor
a képviselő úrral szemben, minden szerény
telenség nélkül állíthatom, hogy engem
annál kevésbé érhet szemrehányás, mert,
hogy én is egyike voltam a felavató ünnep
. szónokainak, az egyedül azon akaratlan
véletlennek tulajdonítható, hogy a képviselő
ur elmaradt

1901. augusztus 11.

És ha végül kiemelem, hogy mint
polgármester a képviselő ur elmaradását a
közigazgatási bizottság minden ülésében
kimentettem, sőt múlt évi István napján
díszes társaság élén a képviselő urat név
napján folköszöntvén, alkalmat szolgáltattam
arra, hogy párisi missiójáról számosak előtt
beszámolhasson — s azt ő fel is használta,
azt hiszem — szemrehányás nem illethet,
Selmecbányán, 1901. augusztus 8-án.

Szitnyal József,
kii\ tanácsos, polgármester.

A magyar állam és a kivándorlás,

Tudnivaló ugyanis, hogy ezen kitUnEsztendő óla alig múlik el nap, hogy egyik
I tető szerepet a felügyelő bizottság eredeti másik, vagy valamennyi fővárosi lap fel ne jajmegállapodása szerint annak elnöke, vagyis dulna a kivándorlás mialt. És ugyancsak eszten
a képviselő ur vállalta el és pedig akkor, dők óta folyton ugyanazon hangon, ugyanazon
a mikor szó sem volt arról, hogy Parisba modorban tárgyalják a kivándorlók ügyéi. Tele
1 tüdővel szidják az úgynevezett kivándorlási ügy
lesz kiklildve, valamint arról sem volt szó, nököket, a külföldi hajoslársulatokat és azokat
hogy a felügyelő bizottság- számot tart a a szegény balsorsüldözle magyarokat, akik ide
polgármesterre, sőt ellenkezőleg, az volt haza nem tudnak megélni és elmennek az óceán
■az általános néffit, hogy a polgármester ne másik oldalára. Nem csoda, ha az ilyen nem
is szerepeljen, mert annak mint közigaz tárgyilagos felfogásnak nincsen meg a foganalja.
gatási tisztviselőnek mi köze sincs a fel- Akárhogy Írnak is az újságok, a kivándorlás
mindinkább erősbööik, az ügynökük akadálytala
. avatáshoz.
nul folytatják munkájukat és a nép helyzetén
S ime a képviselő ur elmaradása arra semmit nem javítanak, hogy elvegyék kedvét a
késztette a bizottság- helyettes elnökét, hogy kivándorlástól.
E cikk írója nem Iái olyan nagy veszedel
kapu nyitás előtt, vagyis három nappal az
ünnepség előtt a polgármestert hívja fel met a kivándorlásban. Sőt ellenkezőleg, olyan
, bevezető csatorna félét lát benne, mely megkönyarra, hogy a jelzett szerepet töltse ki.
nyili az állam és a társadalom terheit. Mert az

Habár jól tudtam, hogy ily előzmények a magyar gazda vagy munkás, aki hosszú keser
után csakis a „‘N othnagel11 szerepét játszom, ves küzdödés után rászánja magái arra, hogy el
azt az akadémia ünnepségének országos megy az idegenbe, megélni, pénzt keresni, ha itt
maradna, csak terhére válna az államnak és a
jelentőségére s méltóságára, valamint azon
társadalomnak, vagy elpusztulna nyomorában, vagy
viszonyra való tekintetből, mely a város és a bűn ösvényére kényszerítené az éhség. Szóval,
r az alma mater között fenállott, készséggel a legtöbb kivándorló, ha nem vándorolna ki,
elvállaltam, sőt ezen viszony fenntaitása j szaporítana a nálunk úgyis elég nagy számát a
. érdekében az emléktábla kicserélésének proletároknak, ami aztán komolyabb következ
előmozdítása által ahhoz is hozzájárultam, ményeket vonna maga után.
Azután meg nem úgy megy el hazulról a
hogy a kongressuara ide meghívott két
kivándorló, hogy sona se térjen többé vissza. Meg
országos egyesület egyidejű ünnepléseit állapított tény, hogy a kivándorlók uyolcvon száza
azon veszély meg nem zavarta, mely sötét léka hazajön. De nem szegényen, ebesen, nyomofergeteg gyanánt tornyosult a láthatáron. • ruságosan, mint ahogyan elhagyták hazájukat.
Mit köszönsz? kérőé meglepetve a férj —
Mit ?
Hál azt a gyönyörű szép rózsa csokrot.
Rozsa csíkról? — szólt közbe ijedten Vermes,
hál ide hoztákP — Igen, ép most érkezett, nem is
hiszed mily örömem vau vele, milyen figyelmes
vagy, nekem eszembe se jutott, hogy ma van
házasságunk évfordulója — Évforduló?
Ah igen, ■ folytaié zavarodottan, no de
liát a csokor??
Itt van édesem, — és ez a szép levél — és
és ■■■ én már nzl liittóm, hogy le nem szeretsz
többé, annyit sirlaru, meg tudsz e bocsájlani, hogy
annyira kínoztalak féltékenységemmel. Vermes
kőnnyobülten lélegzett fel, majd megsimogalta az
asszonyka arcát s gyöngéden monda: meg, meg,
Te kis Cica, ha megígéred, hogy soha nem leszed
többé.
Soha, — szolt ünnepélyesen az asszony
s hozza simulva sulogta.
Oh mennyire buldog vagyok.
Ki tudja az lett volna e ha sejti, hogy a
23-as ház szám alatt egy igéző fekete szemű szí
nésznő lakik a 14-es ajtó alatt.
Noémi.

&

Hanem vidáman, jól kiöltözköclve, pénzzel és re
ménységgel. Visszamennék szülőfalujukba és ha
csak lehet, újra visszaszerzik azt a házacskát és
iöldecskéi, amit az adó vagy egyóbb adósság
miatt árvereztek el. Megtelepszenek és akik né*
néhány esztendő elült gyűlölettel és keserűséggel
• szivükben hagyták el hazájukat, most annak nyu
godt s jómódú polgáraivá válnak. Amerikában,
■a csúf Amerikában keresték a pénzt hozzá . . .
S mit szóljunk arról a millió és millió fo
rintról, melyet a kivándorló apák, fiák és fivérek
küldenek haza évente családjuknak ? Egész nagy
járások élnek amerikai pénzből, a családok, az
ipar s kereskedelem, az adóhivatal. Ha azok a
szegény emberek nem mentek volna ki Amerikába,
azokon a vidékeken most olyan nagy lenne a
nyomon 'Ság. akár csak a rutének közűit.
Gyakran imák a lapok kivándorlók pusztu
lásáról s az ilyen sporadikus eseményt általánossá
teszik, úgy hogy az ember azt hihelné, hogy a
magyar kivándorlók valamennyien az éhhalállal
birkóznak odakint. Ezt a politikát nem lehel he
lyeselni. Megesik, hozzá bizony elég gyakran meg
esik, hogy kivándorlók elpusztulnak, tőnkre mennek,
leglőbhnyire n kivándorlási ügynökük gazsága
folytán.
behat lessék akkora kivándorlási ügynökük
ellen fordulni, tessék a kivándorlás ügyét rendezni!
Ez lenne az orvoslás egyedüli módja, nem a nem-
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tflrödűmség slrucpolitikája, sem a goromba újság kőzsegélyre Szondinkkal szemben, kik egymást a szegényatya tisztséget s az evvel kapcsolatos
cikk. Ha a magyar állam szíván viseli a kivan- ismerve, egymásnak körülményeiről a legteljeseb emberbaráti teendők lelkiismeretes teljesítését
dorlók sorsát, ukkurmi igyekezzék megakadályozni ben tájékozva lévén összehasonlításokban keresik hajlandó-e elvállalni ? megjegyezvén, hogy a
a kivándorlást, mert erre úgy sem képes. Aki a bírálat alapját s elégedetlenek a hála helyeit. nagy szegényügyi bizottság folyó évi november
idehaza nem tud megélni, de Amerikában jólétet
Városunkban a nemes emberharáli szeretet hóban fogja első rendes ülését megtartani, a
remél, azt nincs az a hatalom, ami visszatartsa. önzetlen gyakorlásának fényes tanúbizonysága, melyen a szervezkedésen kívül hivatva lesz a je
A magyar állam itt csakis úgy állhat hiva hogy sok segítő egyesület ven, ezeknek áldásos lenlegi küzsegélyezellek törz.-kónyvét ellenőrző
tása magaslatán, ha kezébe veszi a kivándorlás működése suk könnyül töröl le támogat nyílton felülbirálat niá venni s ha a segélyezés bármely
ügyét. Ha minden irányban támogatással és fel és titkon olyanokat, kikei a sors csapásai és a esetben méltatlant vagy arra nem szorultat és
világosítással szolgát a kivándorlóknak. Ha a ki- körülmények kőzsegélyre utalnak, támogatja titkon — a seg élvbeszüntetést avagy csökkentését, külö
vándorlási társulatokat, melyekről bebizonyul,hogy- azokat, kik bár önhibájukon kívül valóban köz- nös méltánylást igénylő esetben pedig a segély
csak a kivándorlók kiszipolyázására törekszenek, segélyre szorulnak, de bizonyos társadalmi elö- felemelését indítványozza.
az országból kiutasítja.
Tisztelettel kérjük tehát, hogy a közsegélye
1 ítéletek, legtöbbször szerénységük és nem inkán
S végül ez a fő, ha odakünn Amerikában álszégyen érzetük mellett önérzetük tiltja a ható zetlek névjegyzékét szives bírálat tárgyává lenni
is megmarad a kivándorlók támaszának. Ha azo ság segélyét kérni.
s a mennyiben egyes segélyezettekre vonatkozó
kon a vidékeken, ahol kivándorlók nagvobb szám
Ez emberbaráti egyesületek legtöbbször tit lag észrevételei volnának — azt a tisztség el vagy
mal telepednek meg konsulálusokat állít fel, me kon, feltűnést nem keresve gyakorolják az ember- el nem fogadása iránli nyilatkozatával együtt
lyek azon örködnek, hogy jogtalanság ne essék szeretet nemes munkáját, nem kereshetik az össz folyó évi október hó 1 -ig tudomásunkra juttatni
idegenbe vándorolt népeinken s ne engedje őket hangot az együtt működésben — űnválaszlolla szíveskedjék.
bímbe vagy nyomorba jutni. Nemcsak erkölcsi, hivatásuk a sürgős veszélyben az egyest megse
de anyagi tekinletben is azonnal szembetűnő gíteni s nem számolhatnak az átlag emberrel,
A F. M. K. E. közgyűlése.
tniuk az intézkedésnek az előnyős volta, mert csak a rögtöni segélyre szoruló kedvezőtlen vi
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesü
hisz a magyar munkás az idegenből vagy haza szonyain síelnek azonnali segélynyújtással javítani. let 1901. évi augusztus hó 27-én, délelőtt 11
küldi a pénzét, vagy összegyűjti s úgy jön vele
A segély nyújtásra törvényesen (1886. XXII. órakor Ó-Tátrafüred fürdőben, a gyógyleremben
haza. Midőn az intéző körök a kivándorlás ügyé t -e. 145. §.) kötelezett hatóságok teendői a sze tartja meg 19. évi rendes közgyűlését, a melyre
vel foglalkoznak, ebből a szempontból Ítéljék meg gény ügy ellátásának sok oldalú ügyeiben szám az egyesület összes alapitó, örökös, rendes és
a helyzetet, amint azt telték és teszik a Német, talan nehézségbe útköznek, főképpen városunk
pártoló tagjait meghívja az egyesület elnöksége.
Angol, Francia és Olaszországban, melyeknek lián, hol a sok emberharáli egyesület áldásos
A közgyűlésnek napirendje a következő: 1.
kivándorolt lakossága népesítette be múlt szá i működése melleit gyakori esel, hogy ugyanazon Elnöki megnyíló. 2. Ügyvezető ni elnök beszámo
egyén égj időben több helyről élvez segélyt s ha lója az egyesület 1900/1901. évi tevékenységéről.
zadban Amerikái.
Nem slrur. politikára, nem hazafias frázisokra e segélyezések összege Ilii megy azon a hatá 3. Az elnökség 1900 1901. évi jelentése s a vovan szükség e kérdésben, hanem okos és humá ron, mely a szükség úttal indokolható, természetes uaikozó határozati javaslatok. 4. Az 1900. évi
hogy az ilyen segélyzett az elégedetlenséget ter zárszámadás s a vonalkozó felmentvény megsza
nus állami intézkedésekre.
jeszti és hogy az ilyen segélyezés célja tévesztett, vazása.
Az 1902. évi költségvetés megállapítása
Á szegényügy rendezése.
mert a legkönnyebb kenyérszerzés e módja tovább s a törvényhatósági választmányok kapcsolatos
A szegényügy rendezéséről szóló aj mindinkább munkakerülővé teszi s ezzel terjed a javaslata. 6 . Indítványok. 7. Az 1902. évi közgyű
szabályrendelet a segélyezések megállapí socíalis bajok azon legveszedelmesebbjének csi lés helyének meghatározása. S, A közgyűlési jegy
rája, hogy a társadalomnak és közönségnek, zőkönyv hitelesítőinek megválasztana.
tásánál tekintélyes szerepet juttat a társa
melynek 6 is tagja, kötelessége őt eltartani és se
Az elnökség a közgyűlésre való utazásra és
dalom számos tagjának. A szegényügyi gélyezni, még ha arra nem érdemesült is.
a közgyűlés lefolyására nézve a következő tudni
nagy bizottságon ldviil igaz nemes emberEzen szempontok mérlegelése szögéit alapul valókat közli: Poprád-Felkán a vasútnál bérko
baráti szerep jut a szegény-atyáknak, kik a szegényügy rendezéséről szóló uj szabályren csik lógnak v -rakuzni az egyesület tagjaira: a
nek megválasztását már most készíti elő delet megalkotásának, melynek alap gondolata, Kassa felöl reggel S órakor és délután 3‘4-S orahogy a szegény ügy rendezésénél a hatóság mű knr. valamint a Zsolna és Rnllka felöl reggel
a tanács.
ködésében a társadalom is együtt munkálkodjék, 8 15 órakor, délben 1244 órakor, délután 508
A belváros minden kerülete 4 alkea nagy bizottságnak, a szegényügyi bizottságnak órakor és e=!e 8-03 órakor érkező gyors- és sze
íiiletre lesz osztva, melyben egy-egy sze ezért tagja hivatalból e helybeli jótékony egyesit- ! mély von atoknál.
gény-atya és helyettese fognak a szegény letek elnökei, aleinökc-i, titkárai és pénztárosai, a
A bérkocsi dija Ó-Tátrafüredig b korona,
ügy ellátásáról közreműködni, igy tehát bányaigazgatóság és dohánygyár igazgatója és j de négyen kényelmesen ülhetnek benne s akkor
minden kerületben és a külső városrészek helyettese, a bányatársládai tanács elnöke és egyre-egyre 2 korona esik.
Az elszállásolás Ó-Tálrafüreden és Új-Tátben is lesz egy felügyelő és egy helyettes, pénztárosa, hogy a mi! jobb kéz ad. tudja meg
a bal is, hogy a segélyezéseknél legyen meg a rafürerien, a fürdői szállodák bán történ k. az el
tehát egy kerületben (negyedben) 10 füg kívánt összhang s legyen meg az igazság.
szállásolási harca alapján, mely, személyonkinl és
getlen polgár mint társadalmi tényező lesz
De szabályrendeletünk a társadalmat még naponkint 2 koronával számítva, a F. M. K. E.
hivatva a hatóságot támogatni.
nagyobb mértékben vonja be a szegényügy ellá ’ főtitkári hivatalánál, Nyilrán váltható. A szállás
11a e társadalmi tényezők tisztüket tására irányuló hatósági tevékenységbe vezérlő dijába bele van értve a szállodai kiszolgálás is
Ez az elszállásolási kedvezmény már augusz
buzgón látják el, akkor a szegényügy el elvül állitván fel, hogy minden szegélyezés szük
látása városunkban kifogástalan lesz s nem ségének esetén a társadalom egy független- a ha - tus 25-lfíl érvényes és mindaddig, mig a vendég
tósúgun kii iil átlő tagja az u n. szegényatya járjon
a fürdőben tartózkodni kivan.
sokára elő lesz készítve e teljes financiális el közvetlenül a helyszínén , minden tudomására ju 
Az ismerkedési estély augusztus 2G-án este
tekintetekben is, hogy az oly régen óhaj tott vagy hozott esetben személyesen győződjék 8 órakor Új-Tátrafüreden, a nagy vendéglőben
tott szegény ház (munka házzal és népkony meg a közsegélyt kérő személyes c?a!ádi s egyéb tarl.itik m eg, társas étkezés mellett. Egy lertlék
hával) létesüljön ismét csak a társadalmi viszonyairól, a vagyon és keresed viszonyokról (halelúélel, pecsenye, tészta, vegyes gyümölcs) ital
tényezők főképpen s elsősorban a nők s személyes puhái olással mondjon független, csak sa nélkül 2 80 koronába kerül.
já t lelkiismerete által befolyásol/ szabad véleményt,
Az ünnepi ebéd augusztus 27-én, a közgyű
bevonásával.
hegy szükséges e a segélyezés s ha igen .1 segé lés lilán, délután 2 órakor Ó-Tálrafüreden, a
Azon polgárokhoz, kiket a v. tanács lyezés mily mérve alkalmazandó?
nagy vendéglőben távlatik meg. Egv teríték (leves,
a szegény atya vagy felügyelő nemes tisz
Mindenkinek úgy mond a szabályrendelet halelüélfl, liennf, szárnyas, lészla, vegyes gyümölcs)
tének buzgó terjesztésére megnyerni óhajt 32. §-n polgári kötelessége e tiszteletbeli tisztsé ílal nélkül 3 ül) koronába kerül.
A közgyűlés befejezéséül augusztus 27-én
■— meleg hangú felhívást küld szét a na get elvállalni és lelkiismeretesen betölteni, ezért
pokban, mely egyúttal a szegényügy ellá bizton hisszünk, hogy címed a 7 az ezennel fel este 1) órakor Új-Tátrafüreden táncvigalom, a
tásának követendő célokat és eljárást is ki ajánlóit szegényatvai tisztet elfogadni ? lelki- űágyvendéglő termeiben. Belépő dij személyen*
kint 2 korona.
[ ismeretesen betölteni kész.
fejti, s melyet éppen közérdekű voltánál
Mellékelten kiadjuk elmednek a szegény ügy
Kirándulások tehetők Tálrafüredröl, gyalog
fogva egész terjedelmében közlünk a kö rendezőségéről s'óló uj szabályrendeletei, a vagy kocsin : a csorbái tóhoz ( 1 0 kilométer); a
közsegélyezettek és ellátatlan árváknak mai nap larpataki völgybe és a vízesésekhez, útközben
vetkezőkben :
Megkezdtük a szegény úgy rendezéséi, fő i érvényes belüsoros névjegyzékét, n szegénralya Tarjalak füredol érint ve j az dl-lólmz; Tálracélunk a legmesszebb bálátokig menő méllányus- köt illő t ek beosztásának tervezetét azon kérelem Lomnicra (G kilométer); -Maitárházára ( 8 kilomé
ság melleit az igazság^ gyakorlása, meri sehol sem mel, szíveskedjék az ujőbbir.i vonatkozólag eset ter); a barlangligeli cseppkőharlanghoz (16 kilo
olyan veszélyes az igaztalan támogatás, mint a leges észrevételeit meglenni s nyilatkozni, hogy méter); Hoprádon át a dobsinai jégbarlanghoz
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(30 kilométer, időtartam 41,', óra, kocsidij 10 ko
rona, belépi dij szeniélyenkint 4 korona).
Mindazokat az egyesületi tagokat, a kik a
közgyűlés alkalmával kedvezményes vasúti uta
zásra jogosító igazolványokra, valamint a Tátralőrédén való kedvezményes elszállásolásra igényt
tartanak és az ismerkedési estélyen, ünnepi ebé
den részlvenni akarnak, tisztelettel figyelmeztet
jük, hogy ezen kívánságaikat a F. M. K. E. fő 
titkári hivatalánál (.Yyitra) andusetus hó 20-ig bezá
rólag bejelenteni s illetőleg a szállásbárcáérl, is
merkedési estély és ünnepi ebédért megállapított
dijakat beküldeni szíveskedjenek.
Később jelentkezők megfelelő elszállásolá
sáért nem vállalhatunk felelősséget.

Miképpen szerezzünk árucikkeinknek kelen
dőséget?

HÍRADÓ

A kelendőség eléréséért ilyen erélyes, sok
oldalú küzdelem nemcsak talán eddig ismeretlen,
lehat múlhatatlanul nem szükséges cikk beveze
tése kedvéért fejtetik ki. Hasonló fáradozásokat
látunk például a gázizzófúny bevezetése körül —
olyan találmány, melynek célszerűségét belátja
kétségtelenül mindenki és melynek célja kevesebb
költség mellett sokkal több világosságot elérni.
Nem kevesebb fáradozásba kerül egy uj szájvizet
— bálba a legjobbat is — forgalomba hozni s
hasonlóan áll a dolog olcsó és Ízletes élelmisze
rek bevezetésénél is.
Gondoljuk csak vissza a déli gyümölcsök
(egelső tömeges vásárlására, melyeknek nyomában
hirtelen árcsökkenés járt. Ha valamely egyes
személy ezt az olcsó és jó árul raktárában fel
halmozta volna és kelendőségének kivivására
nem tett volna semmit, az áru legolcsóbb ára
dacára is raktárában elrothadi és elromlott volna,
ha nem értett volna akkor, hogy sok közvetítő
üzér érdeklődéséi az áru iránt felkeltse s ezáltal
egyszerre minden városrészben eladási helyeket
1 szervezhessen, melyek mellett u közönség elhaladva
j a szép árut láthatta, olcsó aráról tudomást sze
rezhetett s igy a déli gyümölcs vételére buzdittatott volna, ez a kereskedő tehát kelendőséget
teremtett, ahol előbb szükséglet nem volt.
Minden kereskedő, bárminő czikke is legyen
és bármily mennyiségben, bárhol is akarja azt
eladni e tényekből azt a tanulságot merítheti,
hogy fáradoznia kell és miképen kell fáradoznia,
hogy árujának kelendőséget biztosítsam Aszerint
amint valamely árucikkeket bemutatunk a közön
ségnek, miképpen tesszük azt hozzáférhetővé,
miképpen ajánljuk írásban és szóbelileg — min
den módunkban álló hirdetési eszközzel; mikép
pen demonstráljuk az elárusítandó cikk alkalmaz
tatását, ingyen minták, bizományi raktár, próbára
való megrendelhess slb. segélyével miképpen
hozzuk közelebb a közönséghez: ez rendkívüli
| fontossággal bir; ettől függ, vájjon még a legjobb
■legolcsóbb árucikknek egyáltalán szerezhetünk-e
megfelelő keleneöségi piacot.
Még a legszegényebb vidékeken is van bi
zonyos cikkeknek kelendőség! helye, ha mindjárt
csak filléres cikkek is, — gyermekeknek való
cukorka vagy más! — Csak ahol a népesség
vételereje nem elegendő, hogy mindazoknak, kik
j valamely hasonló cikkel kínálnak, megfelelő nye
reséget nyújtson, kell a kereskedőnek iparkodni
vevőit másutt keresni vagy más cikk részére ke
lendőséget szerezni. Akinek ez sikerül — és jó,
meg olcsó árunak mindenütt van még megfelelő
kelendősége — sohasem lesz oka rossz üzletek
miatt panaszkodni.

Milliószámra adnak el évenként egyes cik
kekből, melyeket ezelőtt nem is Osmcrtek. Felta
lálnak egy cikket, mely jobb és olcsóbb, mint az,
mely előbb ugyanannak a célnak szolgált, vagy
feltalálnak olyan cikket, mely szükségletet elégít
ki és eddig egyáltalán nem volt ismeretes. S
mégis úgy a feltalálónak, mint az előál lónak le
kellene mondani arról a méltó jutalomról, mely
valami hasznos dolog alkotásával jár, ha nem
sikerül felkelteni u szükségletet s az uj cikknek
kelendőséget szerezni.
Senki sem hiraloltabb uj cikkeknek kelen
dőség'! piacokat szerezni, mint a kereskedő; s
míg az egyik oldalon látjuk, hogy kereskedők,
kik e hivatásuknak teljesen megfelelnek, tevékeny
ségókért a közvetítő üzérkedés révén bő jutalmat
aratnak, másrészt egész sereg olyan kereskedővel
találkozunk, kik tevékenységek e fontoságának
semmi figyelmet sem szentelnek s folyton panasz
kodnak : hogy az üzlet pang.
Azokat a kereskedőket értjük ez alatt, akik
tekintet nélkül a tényleges szükségességére és fi
gyelem nélkül arra, vájjon azok az áruk, melyek
kel kereskedni szándékoznak, bőségesen és teljesen
megfelelő módon mások állal adatnak el, üzletet
nyitnak s úgy vélik, hogy eleget tettek, lm vala
mely árucikket, melyet ki választól lak vagy vélet
lenül kínáltak nekik, egyszerűen raktárra vesznek,
annélkül, hogy ez áru kelendőségéről is gondos
kod na mik.
Mennyire távol állanak ezek a kereskedők
feladatuk teljes és helyes megoldásától, mutatják
néhány oly előállító példái, kik újonnan feltalált
cikkeket készítenek s kiknek tényleg sikerüli, uj
vagy kevéssé ismert árucikkeknek óriási kelen
dőséget szerezni.
Itt vannak például az erősítő és frissítő
szerek gyarlói, kiknek létezéséről nehány év előtt
H Í R E K ,
még senkinek tudomása nem volt. Tekintsük csak
— Személyi hírek. Ferdinánd bolgár feje
azokat a rengeteg összegeket, melyeket hirdeté delem. és Klotild fuhercegasszony tegnap délután a
sekre és falragaszokra fordítanak; — a számta három órai rendes vonattal Selmecbányáról elutazlan orvosi vélemények is bizonyítják, mennyi tak. Pvdhrayyaij Pál prépost-plébános múlt h ten
fáradságot, találékonyságot és pénzt kellett áldozni,
rövid tartózkodásra Rajec fürdőbe utazott. —
míg mérvadó személyeket a készítmények meg Horváth Lajos anyakönyvi felügyelő tegnap az
vizsgálására és alkalmaztatására bírlak. Ezernyi anyakönyvi hivataluk megvizsgálása céljából ide
eladási hely gyógytárukb >n és drogériákban érkezel t. — Krhek Ollokár dohánygyári igazgató
többé- kevésbbé elősegítik felkelteni a közönség hat heti szabadság után tegnap hazaérkezett s
figyelmét. Röpiratok orvosokhoz, kórházakhoz, átvette hivatala vezetését.
szanatóriumokhoz intézett szó — és írásbeli
— M agyar f ö h e r c e g a s s z o n y S z e n tajánlatok az ercsitő és frissítő szerek részére
híveket és vevőket szereznek e köröknek. Száz A n t a lb a n Kioldd föhercegasszony, József
meg száz kereskedelmi utazó nap nap után fára királyi főherceguek felesége e lió 6-án
dozik, hogy e cikk részére újabb elárusítókat este 10 óra 15 perckor külön vonattal Sel
keressen. Mindenütt díjtalanul osztogatnak mecbányára érkezett. A szokatlanul fénye
mintákat, hogy bárki önmagán kísérelhesse meg
sen kivilágított és feldíszített állomáson
a szerek jó hatását, ügyesen szerkesztett brosú
rák és prospektusok millió példányokban terjesz Fülöp herceg, a vendéglátó házigazda várta
tetnek s mindez oly célból, hogy oly cikkeknek fenséges vendégét és a városi hatóság ré
szerezi essék kelendőség, melyből az egyes vevő széről Kuti István a rendőrfőkapitány he
alig nehány fillér értékű mennyiséget vasáról. lyettese volt jelen az érkezésnél. A főher-
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regasszony — mint alkalmunk volt látni —
viruló egészségnek örvend s látható jó kedv
vel érkezett meg Szent-Antalbau időző édes
anyja és testvérei látogatására. Dacára a
késői időnek megszólítással tüntette ki a
tiszteletére megjelent rendőrkapitányt, majd
kocsira szállva kíséretével Szent-Antal ha
hajtatott, ahol e hó 10-ig, tegnap dél
utánig maradt.
— A bolgár fejedelem részvéte. Ferdinánd
bolgár fejedelem, aki most családjával egyült
Szent-Antalban jjözík, ide érkezésekor értesüli a
nagy csapásról, mely Szilágyi Dezső halálával a
magyar nemzetet érte. Rögtön intézkedett, hogy
| részvétéi fejezzék ki nevében a halál fölött s
Széli Kálmán miniszterelnöknek a következő
sürgönyt küldette: Éppen most érkezve vissza
Szenl-Anlalra, hallom Szilágyi Dezső hirtelen
halálának hírét. Kérem Nagyméllóságodat, fogadja
ama súlyos veszleség alkalmából, amely a magyar
nemzetet erős fiának halálával érte, benső rész
vétem kifejezését. Ferdinánd.
— Városi közgyűlés. A törvényhatósági
bizottságnak o havi rendes közgyűlése holnapután
kedden lesz, A közgyűlésen sok érdekes és a város
! gazdasági ügyeit közelről érintő fontos tárgy
; lordul elő, jó volna tehál, ha a törvényhatósági
bizottsági tagok megfelelő érdeklődést tanúsítaná
nak a gyűlés iránt, A gyűlésen Lite Gyula főispán
1 fog elnökölni.
|..
— Kinevezés. A m. kir. vallás és közok
tatásügyi miniszter Althold Erzsébet tanítónőt,
Arlhold Géza városi tanácsos leányát, a szegvári
állami elemi iskolához lanitónővá nevezte ki.

— Fejedelmi vendégek Selmecbá
nyán. Pénteken délután magas vendégei
voltak Selmecbányának. A Szent-Antalban
nyaraló Kóbttrg hercegi család tagjai, Ferdi
nánd bolgár fejedelem, Klementina hercegnő,
Klotild föhercegasszony látogatták meg a vá
rost, s hol kocsin, hol gyalog bejárták azt.
Megnézték a kálváriát, a városban pedig
Klotild föhercegasszony és a fejedelem meg
nézték a Szent-Katalin templomot. —
Majd Novák ékszeres üzletébe tértek be,
bol több ékszert, Mákonyi Pál üzletében
pedig képes levelezőlapokat vásároltak. A
fejedelmi család teljes inkognitóban akart
maradni.
Uj tanár a lyeeumban. A lycenmban
Zalányi János távozásává! megürült tanári állásra
a vallás és közoktatásügyi miniszter Breznyik
Jánost nevezte ki. Az uj tanár közeli rokona a
lyceum nagy palronusának, az örflkcmlékü Brez
nyik Jánosnak.
— Lövészet. Folyó hó 4-én és 5-én meg
tartott fölővészelen eseti 1522 lövés 143d körcgységgel 38 négyes és 3 szög. Nílylövésekre az
1. dijat Sóidéi Ágoston a II. Dr. Sluller Gyula
egy-egy szeglövésre, a Iü, Bencze Gergely a IV.
Lilla Antal az V. Sugár Gyula és a VI. Hlavalhy
József egy-egy négyesre nyerte el. A díjazott
mélylövéseken kívül lölt még, Seidet Ágoston
I szögei 14 négyest, Bence Gergely 9, Lilla Antal
C és Sugár Gyula 5 négyest, ’laláltilövésekre az
I. Híjat Bence Gergely 50 lövésből 4-0 találóra a
II. Seidet Agnston 39 találóra, a III. Liba Anial
38 találóra a IV'. Sugár Gyula 32 lalátórn az V.
Dr. Sluller Gyula 24 találóra és a VI. Hlavalhy
József 20 találóra. Az egyelőben lefolyt siijlekézésen dijat a következők nyerlek el, az I. Szskács
Antal a II. Hlavalhy József n III. Thuránszky
Béla, a IV, Kmelz István, az V. Jávorok András
a VI. Bogya János és a VII. Zanzotlo Lajos. A

rJOl. nnyuszUis II.

SELMECBÁNYA!

HÍRADÓ

fi

Királydijai, melyet ez alkalommal ismételten Király
— Uj teher a régi terhekből. Városunk
— Ki akar színész lenni? Az orsz. szín
Emö lanár ur roll szives aduinányozni 50 lövés közönsége a budapesti közkorházaknak ma is művészeti akadémia feltételei: a) Színpadias, csi
ben a legtöbb egyeskOrrc (24) Sugár Gyula még 84000 K gyógykőltséggel tartozik az 1875 nos alak; b) tiszta kiejtésű, csengő hang; c) ki
nyerte el. A kél napi lövés és az eredmény meg —1878 évekről. Sokszor irt fel a miniszterhez, fejlett testi alkotás mellett (melyről az intézeti
állapítása után hétfőn este kedélyes vacsora volt j hogy az igazságtalan tehertől szabaduljon — orvos ad vélemény!) legalább 18 éves kor a fér
a lövöldén, h hol a pártoló tagok is igen szép sikertelenül, mert a mi országszerte igazságtalan fiaknál, legalább 16 éves kor a leányoknál, mi
számban jelentek meg. Igen természetesen félkör ság volt — abból ki kell vennie részét városunk hiteles okirattal bizonyítandó; d) annyi műveltség
szöntökben sem volt hiány és Stuller Gyula íö- , nak is nehogy míg a többiek az igazságtalan és iskolai képzettségről való bizonyítvány, a meny
lövészmester tartalmas beszédje után Szil nyal , terhet tötvényszabla köteleségükhöz mérten elvi nyit e korban minden müveit ifjútól megvárhatni,
József kir. tanácsos, polgármester, majd Heine selték — abból városunk most utólag kivonja különösen -i magyar nyelvtan alapos ismerple; é)
Hugó a városi polgárságot éltették, amely ereje ! magát $ ez által tetézze a nagy igazságtalansá szülői vagy gyúrni megegyezés. A szülők vagy
és lönnlarlója a városnak. Közletszést aratott got. A miniszteri érvek igy hangzottak, egy leg gyamok személyesen jelennek meg, vagy meg
Liba Antal járásbíró beszedje, aki arra kérte a újabb miniszteri rendelet pedig már a kórházi egyezésüket hiteles iratban küldik be; /) a jelent
pártoló tagokat, hogy évenkinl ne csak egyszer, tartozások végleges rendezését elodázhat lantiak kező növendék csupán törvényes családi nevén
a főlövészet alkalmával pártolják a lövészegyesü- : jelzi s felhívja a várost, hogy a végleges leszámo | irathatja be magát; y) jó magaviseletről szóló
letel, hanem többször is látogassanak el az ötszáz lást ejtse meg s kilátásban helyezi, hogy a közön j erkölcsi bizonyítvány, mely iskolai bizonyítvány?
éves lövőházba. Szél László dr. ügyvéd Király ség által sokszor kért az 1898. XXI t.-c. szerint ; nyal, hatóságilag, vagy ismert egyének aláírásával
Ernőt, a ,Király-<iij“ megalapítóját éltelte. A tár kamatnélküli kölcsönt megadia 3%-os kamat | mulhatlanul igazolandó; h) minden újonnan jesaság a legjobb kedélyhangulalban a késő éjjeli mellett, hogy mily évi törlesztések mellett ? az j lentkezó az előkészítő osztályba csak próbaidőre
még a jövő titka ! A rendelet alapján az elóké- i vétetik fel, ennek leteltével újabb vizsgálatot tesz.
órákig volt együtt.
| A fölvétel tehát nem végleges, a letelt próbaidő
— Gyémánt lakodalom. Daubuer István i szitö tárgyalások megindultak,
85 éves nyugalmazott kamaraházi hajdú és 81
— A honvédelmi miniszter a kisiparo után a tehetségtelen vagy hanyag növendék elbo*
éves neje Gindr, Katalin felső rónai lakósok, ma
csajtatik; i) az előkészítő, valamint az I. akadé?
vásárnap tartják gyémánt lakodalmukat a hegy sokért. Báró Fehérváry Géza honvédelmi minisz miai osztály növendékei 2 korona beiratási dijat
banyai rom. katli. templomban. A ritka családi ter minden nagyobb állami megrendelésből, melyet
j a honvédség szamara le.-z, részt juttat a kisipa s 1 0 korona felvételi dijai, valamennyi növendék
ünnepen részt vesz az egész község lakóssága.
— Érdekes, kedves vendégei voltak e hó rosoknak is, igy óhajtván hozzájárulni a kisípa- pedig 2 korona beiratási dijat, azonkívül 60 ko
rona tandíjat tartozik 2 részletben, u, rn. a be8 -án a városi múzeumnak. Leverkühn Pál dt\ a ; rosok helyzetének javításához. Újabban is nagyobb
Szentantalban időző Ferdinánd bulgár fejedelem j árlejtést hirdetett bakancsra és könnyű cipőre, iratáskor es február 1 -én előre fizetni; ;) minden
könyvtári és múzeumi igazgatója, nemes Stocklin melyekből 10320 pár bakancsot és 6080 pár fölvett növendék tartozik szülővel yagy gyámjá
Pál és nemes Chevremout Pál a fejedelmi udvar- könnyű cipőt ki-iparosoknál fog megrendelni. val együtt az eléjük terjesztendő kötelezvényt
aláírni. Az előkészítő osztály növendékei tandíj
mesteri hivatal attaséi látogatták meg múzeumun Ezért fölhívta a kereskedelmi és iparkamarákat,
mentességben, vagy ösztöndíjban nem részesül
kat, melyben az egész déléi öttel töltötték és tet hogy szólítsák föl a területükön lakó kisiparoso
hetnek. Szegénysorsu, de kiváló tehetségű és
szésüknek, érdeklődésüknek nem győzlek eléggé kat a pályázatban való részvételre. Az árlejtés
szorgalmú első- és másodéves növendékek tan
k fejezést adni. Különösen nagy tudásának széles ben csak rendes adófizető s ipartestületi köte
díjmentességei élvezhetnek és ösztöndíjban is része
lékben
levő
kisiparosok
vehetnek
részt,
körét mindinkább elárult a Leverkühn dr. meg
sülhetnek. Az orsz. művészeti akadémia tanárai:
volt lepelve a gyűjtemények érdekessége és ily
— A városi múzeumnak ajándékoztak: Bercsényi Béla (drámai gyakorlat), Császár Imre
rövid időn belüli gazdagsága fölött, de egyszers Backer Alajos egy régi hat csövű forgópisztolyt,
(drámai gyakorlat, színészet elmélete és szavalás),
mind igen bölcs tanácsokat adott az elhelyezés Brakszalorisz Aladár rézpénzérmeket, Joerges
Dorooiné Fanny (tánc testtartás és mozgás), Fo
és a tárgyak megóvása tekintetében, a melyeket Ágoston 7 drb. érdekes képet, még pedig Seldor Károly (vívás), L’Eplatenier Sámuel (francia
a múzeum vezetősége lehetőleg követni is fog. — . mecbánya látképe, Honig Frigyes eredeti ónrajza,
nyelv), Újházi Ede (drámai gyakorlat), Dr. Váradi
Az ebédel Kuli István lapunk szerkesztője, Vörös ' Vihnye fürdő látképe eredeti ónrajz, a Kálvária
| Antal igazgató (elméleti tantárgyak és szavalat).
Ferenc Ib. főjegyző és Richter Ede v. levéltárnok ; és az alatta elterülő táj, eredeti lusrajz, SelmecBővebb értesítést az intézet igazgatósága (Keretársaságában lói töt tők el a Bogya-féle vendéglő ! bánya nagy látké: e 19 kör képrészletekkel, Löschin
pesi-ut 1. sz. III, em.) készséggel ad,
ben kedves vendégeink, a mely alkalommal Lever ger Hugó eredeti ónrajza, 2 drb. valeta tábla kör— Egyesületi közgyűlés. A magyarországi
kühn dr. pompás, szellemes humorával és közben | rajzokkal és egy vizíestmény, Chladek A. egy
munkások rokkant és nyugdijegyletének Selmec
tudásának gazdag Iái házából el-elmondoll érde | régi pléh házlelödiszl. Wankovits Lajos egy ezüslbányái fiókja ma vasárnap délután 3 órakor tartja
kes társalgási témáival elragadta n kis társaságot. j fejű botot 1806-ból W. D. (Wankovits Dániel)
meg ez évi rendes közgyűlését a Daubner-féle
Ebéd után az erdészakadémia gyönyörű gyűjte monogrammal. Fogadják ez utón is a muzeum
vendéglő helyiségben.
ményeit tekintették meg vendégeink, hol Csiby 5 vezetőségének hálás köszönetét— A rossz törvény bajai. Régi dolog
Lőrinc kir. erdőtanácsos és a kisérleli állomásban
— Telefon Hontmegyében. Czobor László I hogy a vizjogról szóló törvényt országszerte rossz
Tuzson János dr. kalauzolása mellett gyönyör | Hontvármegye fáradhatatlan alispánja, aki nevét
nak látják, rendelkezései a gyakorlati életben
ködlek e remek gyűjtemények érdekességében és j máris megörökítette a megye történetében, most
számtalan nehézséget okoznak, ezt bizonyítja az
szépségeiben. Este felé visszakocsizlak Szent- ; ietetőn hálózatot akar létesíteni a megyében. A
is, hogy városunkban a vizjogositványok rendezése
Anlalba, azt hisszük kedves visszaemlékezésekkel ! vonatkozó tervezetet teljesen elkészítvén, azt a
már ! 8 S6 -ban megindult — a helyszíni tárgyalá
és a Zol, ígéretükkel, hogy lehetőleg még elláto i „Honli Lapok"-bán terjesztene a megye közőnsokra 1892-ben került sor s az utolsó munkála
gatnak Selmecbányára, hol — mint mondották — 1sége elé, kérve n közönséget, hogy különösen
tok csak a f. évben voltak megkezdhetők, ma már
annyi érdekes Iáim való van, mint azt nem is ! a megyei közigazgatás jóságát s igy a közönség
persze a sok változás miatt majdnem újból kell
hitték volna. ’
érdekét nagyon elősegítő eszmét fogadja el. A kezdeni az egész eljárást. A vízi könyvet
— Az ipolysági mandátum. Az Ipolysági ! lei vezet szerint Selmecbányának már meglevő tör
tehát csak most 16 év mullán lehet berendezni
kerületben mini a Honli Lapok írja, — a néppárt vényhatósági telefonhálózata is ősszekapcsoltaJnék
mely zavaros munkálatnál segít jégére lesz a v.
vérmes remények közölt indul az őszi kampány a megyei hálózattal. Nincs kétségünk benne, hogy
polgármesternek a komáromi kullur mérnöki
elé Ivánka Oszkár szabadelvű párti jelölttel szem Hunivalmegye közönsége örömmel elfogadja alhivatal, melynek kiküldöttje október hónapban
ben, ki még nem bontolt zászlót. Zlinszky János ’ ispánjának tervezetét s nemsokára megkezdik a
lóg városunkban e rendezési munkálatoknál támo
dr. a néppárt jelöltje már kőrútul jár a közsé- ; hálózat kiépítését. Részünkről a legnagyobb elisgatótag közreműködni.
gekban. Érthető feltűnést kelt mindenfelé az a , méréssel emlékezünk meg C.zubor László alispán
— Telefon Vihnyére. Óhajtandó dolog
Ilii', hogy Majthényi László báró v.b.t.t, főrendi nak ez újabb tervéről s kívánjuk, hogy rövid idő
lenne, hogy Vihnye lürdőben e jövő évben már
házi lag lukanényei kastélyában vasárnap érte múlva élőszóval — telefonon — üdvözölhessük
kiépíttessék a távbeszélő hálózat. A v. tanács
kezlet volt, melyen a jelenvoltok elhatározták azt, | ót innen Selmecbányáról.
megtagadta az összes létesítési költség átvállalá
— A m, kir. adóhivatal e hó elsejétől kezdve
hogy elveik fontartásával a néppárt jelöltjét lógják
sát, mert e telefon kiépítése nem annyira gaz
lakást változtatott s a főtéri Wankovils-féle ház*
támogatni.
— Telefon a közvágóhidra. A v. tanács 1 bóL a Szent*Háromságléren levő Joerges-féle házba dasági érdeke e városnak, mint általános fürdőpolitikai érdekű ezen okból kérelmezte, hogy e
uj telefon állomást rendelt meg a közvágóhidra, ! hurcolkodolt át,
telefon állami költségen építtessék ki, lehál állami
az állomást még a !'. évben megnyitják s előnyére
— Beomlott menyezet. Az evang. lycelég szolgálni a város állategészségügyi és vágóhídi j umban múlt évben nagy atalakilások voltak, mely legyen s abban városunk csak mint előfizető sze
alkalommal
az egyes tantermeket magositoltnk. repeljen.- A kilátások hizlalók, hogy igy lesz.
szolgálat ának, melynek sokoldalú érdekeit oly
— Sérülés a bányában. Suba Vilmos hodbuzgón szolgálja Fodor József kir. állatorvos. Az A mull héten egy lanIeremnek a padlózata az
| isko laszolga lakása fölött lezuhant, mivel a tartó
uj telefon mészárosainak és henteseinknek is gerendákat a gomba elpusztiU.Ua. A szolgalakásban rusb&nyai bányamunkás súlyosan megsérült múlt
kedves dolog lesz — főkép ha a közvágóhíd szerencsére senki nem volt s igy ember éleiben pénteken a bányában. Egy nagy darab kőzet hul
telj ősen is modernül lesz berendezve, u mi ma nem történt kár; a szoba berendezését azonban lott rája s eltörte egyik combját. A súlyosan sé
rültet a bányászkórházba szállították be.
alaposan tönkretették a lehulló gerendák.
még sok dologban hiányos.

6

S E L ME C B A N YA I H Í R A D Ó

1901. augusztus 11.

— Az általános koronaszámi tás. A ko- a városi, » a lakosok közül is sokan elutaztak | mai és gépeivel, melyek mellé sorakoznak : a faronaszámilás, bár kőtelező hivatalosan, még sem melegebb vidékre nyaralni, — igy kivéve a szom I termelés, különféle erdei termények, vadászat, a
ment át a közhasználatba mert a forint számí batokat. mikor megjelenik a vidék népe temérdek i legfestóibb helyek fényképei, térképek. Maratnatáshoz szokott közönség kezén a régi pénznemek zöldséggel, baromfival és krumplival, — majdnem ros és az ország nagy kincse; a sóbányák, továbbá
is forogtak. Az őszre azonban mar általánossá teljesen kihalt a varos. Üresek éjjel-nappal a az ércbányák, kőbányák, ép úgy lesznek, mint az
lesz a koronaszámitás, mert . zeplemberiy bevon vendéglők, kávéházak csak a snapszputikokhoz ásványvizek, a fürdők: és íürdőberendezések fényják a még forgalomban levő forintosokat, körül hívek törzsvendégeik. Nappal egy-egy kintorna : képekben bemutatva. És megjelennek a kiállítás
belül 90 millió darabot. Eltűnik akkura az öt fájdalmasan reszketeg hangjai rezegnek át az érdekének emelésére a magyar, rutén, román, né
forintos bankjegy is, melynek helyét elfoglalja a üres utcákon s busán verődnek vissza a plakát met viselőiek, hogy a kiállítást látogatók előtt
tizkoronás bankjegy, amelyből 164 millió korona irodalmat kedvező Farbaky-párt falra ragasztott egész Máramaros a maga valóságában megjelen
megnyilatkozásáról; éjjel pedig nagy néha zavarja jék. A kiállítás vonzó erején kiváló alkalom az
értékű kerül az őszre forgalomba.
— Kereskedő ifjak figyelmébe. A keres meg az ünnepélyes csendet egy-egy „Önkéntes11 augusztus 25-től szeptember 1-ig tartó kiállítás ideje
kedelmi szaktudományoknak magán utón való választó .éljen Farbaky* rikoltása. Így telnek a na arra is, hogy azok, kik Máramaros regényes vi
elsajátítására Havas Gyula bankliivatalnok állal pok csendes egyhangúságban, amig elmúlik augusz dékei iránt érdeklődnek, ide eljöjjenek. A ni.-szi
alakitolt és tiz hónapig tartó tanfolyam már e tus hónap, a fürdő és a hold saison, a nyár s geti turista bizottság, melynek feladata, hogy az
hó 1-én vette kezdetét, a midőn ezt csakis a jón a gyümölcsérlelö szeptember s megnyílnak í idegeneket tájékoztassa, mindent elkövet, hogy
már felszabadult kereskedő ifjak figyelmébe ajánl az iskolák kapui, amikor megint élénkebbek lesz í portosan teljesítse üröminél elvállalt tisztét. A
juk, megemlítjük, hogy az ezen szaktanfolyamot nek Selmecbánya utcái.
, kiállítás és a bányászati és kohászati országos
végzett ifjak Budapesten a Röser-féle felső ke
— Talált tárgy. Mull héten egy kis apró | kongresszus Máramaros-Szigelen ez alkalommal
reskedelmi iskolával kapcsolatos szaktudományi pénz-tárca találtatott a Deák-Ferenc utcában a | való szereplése, mely színién közrehat, hogy Lu
minta irodán vizsga letételre felvétetnek. Tud Krausz W, G. üzlete előtt. A tárcában egy pár kács László, Hegedős Sándor miniszterek, Wokerle
óinkkal a szaktanfolyamra való felvételek Havas korona van. Tulajdonosa kellő igazolás után át | Sándor volt miniszterelnök, gr. Teleki Géza volt
Gyula urnái csak e hó 15-éig eszközölh^tők, aki veheti a rendőrkapitányi kivatalnál.
j belügyminiszter, Gránzenstein Béla és Nagy Feez ügyben a hozza fordulónak bővebb felvilá
— Elveszett e hó elején a felső-rónai feny ! renc államtitkárok s még számos hírneves iró s
gosítással is szolgál.
vesben egy arany női lánc karperec. A becsüle | képviselő Náramnros-Szigetre érkezzék, a rende— Vihnyei fürdővendégek, A mull héten tes megtaláló jutalomban részesül, ha beadja a : zenelő ünnepségek, melyek Máramaros társadalkövetkező vendégek érkeztek Viliim1-fürdőbe: rendőrkapitányi hivatalhoz.
j mának képviselőit vannak hivatva összegyűjteni ;
Kern Vilma, Léva, Schwarz Maliid, N.-Tapolesán,
— A szülőkhöz! A budapesti Bőlcsészet- I mind külön-külön emelik az érdekességet, amely
Dr. Cserba Rezső ügyvéd és Lenke nővére, Új hallgatók Segítő Egyesülete közvetít nevelői, tanárai, | megérdemli, hogy Máramaros a hazai nagy kőpest, Prenoszil Géza mérnök, Bpest. Ifj. Mailath korrepelilori, irodai, másolói, rajzolói, fordítói, : zőnség nagy képviseletben fölkeresse s e halár
István főjegyző, neje és Linkmann Klára, Ai\- zeneoktatói, állomásokat, úgy helyben, mint vidékre. : széli derék vármegyét megismerje.
Maróth, Dombrovszkü Olga, Losonc. Herskovils Ez eljárása által főkép segélyt kíván nyújtani az
— I r o d a l m i e s e m é n y van készülőben. Arról
Ármin és neje, Vác, Patak Heten gondnok neje arra érdemes és tehetséges egyesületi tagoknak; van ugyanis szó, hogy a nemzeti irodalmunk összes elhunyt
és Antónia leánya, Eger, Adoniik Ignácné nyug. másfelől alkalmat igyekszik nyújtani az ország nagyjainak munkái egyöntetű, díszes kiadásban kerüljenek
tkv. vezető neje, leánya és cselédje, Meszéna Kál- műveli családjainak arra. hogy ily módon gyer a magyar nemzet kezébe; egyöntetűen, díszesen ós olcsón,
mánné ügyvéd neje Kornélia és .Mariska leányai, mekeik Hifiié nevelőkül képzett és megbízható 55 csinosan kötött, könnyen kezelhető kötetben Balassiitól és
Esztergom, Róth József bankliivatalnok, Bpest, ifjakat nyerjenek. S midőn c körülményre felhív Zrínyitől Arany Jánosig mindent magába foglal ez a kiadás,
Weisz Fáni, Nyílra, Schlesinger Károlyné kei*, neje juk a hazai tanintézetek és a nagy közönség a mit költői irodalmunk maradandó becsűt fölmutathat. De
Bzidi és Blanka leányai, B.-gyarmat, Réinhardt figyelmét, egyúttal tájékozás végett megjegyezzük nemcsak költőink munkáit: Széhcnyi István, Deák Ferenc,
Júlia tanítónő, Losonc, Huszái^Guszlávné, Garam- a következőket: 1. A közvetítés a bejelentőkre Kosntli Lajos, Kemény Zsigmond munkáinak legjavát is A
Lök, Mazuch Ede fögymn. tanár Ungvár, Lantos ■nézve díjtalan. 2. A bejelentett állomásokra első „Magyar Remekírók" tehát nagy költőink és Íróink olyan
István levéltárnok és neje, Zenta, Keliemak Re- sorban bölcsészethallgatókat, kívánatra azonban kiadása lesz, a milyenre évtizedek óta vár a magyar nemzet
zsőnó magánzó neje, Beszterczbánya, Bernhardl J okleveles tanárokat, vagy más karon levő hallga és arra való, hogy olvassák, mert elhagyja azt, a mi másodVilmos ny. áll. tisztv , Selineczbánya, Vass Károly tókat is ajánlunk. 3, Ki a nagyközönség köréből vagy harmadrangú, avagy a mi csupán a tudós kutatót ér
és neje, Debrecen, Bugíer Jenöné mhiv. neje, | egyesületünket igénybe venni óhajtja, ebbeli szán- dekli. A régibb írók "műveit irodalmi értékeikhez és iroda
Zsaruoca és özv. Bugler Jánosné, Kassa, MangoJd ! dekát személyesen vagy levélben („A Bölcsészet- lomtörténeti jelentőségükhöz mért megválogatásban, az újkori
Ármin utazó, Budapest, Moldoványi Béla kir. i hallgatók Segítő Egyesülete II. titkári hivatalának, írók nevezetesen Arany. Vörösmarty, Petőfi. Tompa, Garay.
mérnök és neje, Ar.-maróth, Gillár Józsefné ma ! Budapesten, központi egyetem, bölcsészeti-kar* Bajza. C'ueor, Vajda, Arany László, Szigligeti, Madách, Regánzó neje, Budapest, Dr. Lichtenslein Adóit 1 címmel ellátva) tudatni szíveskedjék, közölvén az vicky, Csikv) műveit lehetőleg teljességükben, mindenesetre
ügyvéd, és neje Trencsén, Dr. Szántó Ármin . állomás időtartamát s az állomást nyerendőhúz főmüveikkel fogja felölelni. A Franki in-Társulat, mint e
egyetemes orvosludor, Budapest, Jeremiás Rezső kőt öl t igényeket s javadalmazási feltételeket. korszakos irodalmi vállalat kiadója, ezzel a vállalatával nagy
E. K. E. jegyző, Budapest, Dr. Persay Ferenc 4. Esetleges kellemetlenségek kikerülése végett a meglepetés* szerez a nemzetnek Évek óta készül rá; egymás
Bars vm. t. főügyész és neje, Ar.-maróth, Kocsiss bejelentők csakis azokat fogadják el. kik a titkár- után szó:v/te ír 2 terve kiviteléit ■z jeles Íróink munkáinak
Lajosné tanítónő, Salghó, Schwarz Bertalan kir. I súgunk állal hivatalosan kiállított ajánló levéllel kiadói jogát, s most, hogy Arany János müvei is tulajdonává
jb. hiv, és neje, Losonc. Eddig összesen 913 volt : jelentkeznek.
lettek, siet annak megvalósításával s 55 tekintélyes száp kö
a vendégek száma.
Máramaros-Szigeti gazdasági és házi- tetben egyesíti nemzetünk szellemi munkássága legjavának
— Kápolna szentelés Bars-Rudnón. Bars- iparkiállitás. Máramaros vármegye székvárosá summától, .zal a nagy gondossággal, melyet az ilyen tekin
Rudnó község képviselő testületé Cebecauer Antal ban, Máramaros-Szigcten a gazdasági egyesület télyes vállalat megkövetel. Ezért ;»z cgves irók munkái legplébánosa indítványára, egy a XX. század bekö gazdasági és háziiparkiállitást rendez folyó évi hivatottabjaink rendezik sajtó alá s látják el életrajzzal, Élü
szöntésének és a magyar kereszténység 900. évi augusztus 25-étöl szeptember 1-éig. A báró Rosz- kön Gyulai Pál, Beöthy Zz.olt, Berzevicy Albert, Kosuth
fennállásának emlékére építendő kalvária-kápol- ner Ervinné — Forgách Klotild grófnő védnők- Per- ne, Eötvös Károly, Rákosi Jenő, Lévay József, Yadnaj
nára 1899. évi október hó 1-én tartolt rendes i sége alatt álló kiállítás, melyben Máramaros er Károly, Heiyriek Gusztáv. Riedl Frigyes, Badics Ferenc, stb.
őszi közgyűlésén 120 korona alapítványi összeget dészete, bányászata s az egész vármegye lakos Az eszme, mely a kiadó társulatot e nagyjelentőségű vállalat
szavazott meg és utalványozott ki. Ezen kalvána- sága szövetkezve Ugocsa vármegyével, részt vesz, közrebocsátásánál vezérli, az, hogy lehetővé tegye minden
kápolna igen szép domb.n Rudnókőzség közön nemcsak erre a vármegye lesz előnyös, de érde családnak a magyar nemzet jeles és remek Íróinak megszer
ségének s néhány idegennek adakozásából góth kelheti az ország összes vármegyéit, mert egy ne zéséé, ép úgy, a hogy a müveit külföldön is a legszegényebb
Ízlésben fel is épült, helyet foglalván benne ugyan vezetes alkalomból közelebb hozza e halárszéli, jövedelmű család is legelső sorban a nemzeti clussikusok bir
csak góth Ízlésben fából épült csinos kis oltár is. regényes megyét Magyarország összes vármegyéi tokába jut. A kiadó Franklin-Tái'sulat e nagy vállalat rész
A bars-rudnóiak régi vágya teljesülvén e kis hez. Kilesznek állítva e kiállításon Máiamaros letes program iját őszszel fogja közzéteni és ugyanakkar a
kápolna felépítésével, azt e hó 25-éti Lajos napján vármegye gazdasági, kerti, házi és müipari ter kiadást megindítani. Kötelességének tartja azonban már most,
ünnepélyesen fogják főiszentelni. A*, egyházi szer mékei, melyek hét főcsoportban foglalnak helyei. — a közönség saját érdekében, — a figyelmet e korszakos
tartást Krsák János barsi íőesperes, volt rudnói Az egyes főcsoportokat képezik: 1. Háziipar; II. vállalatra felhívni, hogy megtévesztések ellen megóvja. A
plébános fogja végezni. Ugyané napon egy másik KézmU és gyáripar; III. Gazdaság; IV. Erdészet hírlapokban ugyanis néoány nap óta „Képes remekírók könyv
ünnepély is lesz Bars-Rudnón. A rudnoi kőmű i és vadászai ; V. Bányászai; VI. Fürdőügy ; VII. tára" óim alatt egy vállalat hirdettetik, melynek címe félre
vesek és ácsok ugyanis díszes lobogói szereztek Néprajz. A mit Máramaros faragó és bognár ipar értésekre adhat alkalmat. Ily félreértések vagy megtéveszté
maguknak s ennek felszentelése is egyszerre tör ban, szövő, kosárfonó, női kézi és müiparban. fa, sek kikerülése végett hangsúlyozni szükséges, hogy a magyar
ténik a kápolna felszentelési ünnepélyével.
vas, bőr, agyag és üveg, ruházati és vegyi ipar remekírók gyűjteménye kizárólag és csakis a Franklin-Tár
— Augusztus Selmecbányán. Az augusz ban produkálni képes, belesz mutatva, a mezei sulat kiadásában jelenhetik uieg, mivel ez a társulat ez idő
tus hónap az igazi saison mórt Selmecbányán. és kerti terményekkel, gyümölcsökkel, állattenyész szerint a nagy magyar irók kiadási jogainak kizárólagos tu
Nincsen itt a tanuló i juság, amely él-'nkké teszi tésével, méhészet, tejgazdaság, gazdasági szersza- lajdonosa.
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— A kivándorlás megakadályozása. A
3. 7606. Ugyanaz f. évi 70.658 sz. a, jóvá
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
new yorkí konzul értesítette Széli Kálmán minisz hagyja a belvárosi felső óvónak az elemi iskola
1901. évi augusztus 2 —9-ig.
terelnököt, mint belügyminiszteri, hogy a sanpaoloi épületébe való áthelyezése s e végből egy uj
kormány 30000 bevándorló szállítására pályázatot tanteremnek hozzáépítése iránt hozott közgyűlési
Házasság1.
hirdet. A konzul ezért fölhívja n kormányt hogy határozatot.
kisérje kettőzölt figyelemmel a kivándorlási ügy
■3
4. 6968. A főldmivelésUgvi m. kir. minisz
s
Az egybekeltek nevet
Lakóhelye
nökök manipulációit, meri tudomása van arról, térium f. évi 52,194. sz. rendeleté a városi m.
<8
hogy azok Magyarországot is bevonták működé kir. állatorvosak községi állatorvosi teendőkkel
sűk körébe. — Széli Kálmán belügyminiszter ren való megbízatása tárgyában.
1
Stefanszky Károly
Bot na
deletet intézett a vármegyei főispánokhoz, mely
5. 7003. A vallás- és közoktatásügyi m. kir.
Neuman Anna
V
ben felhívja a törvényhatóságokat, hogy hatáskö minisztérium f. évi 3j ,773. sz. rendelnie a városi
2
Hovorka József
Plockabánya
rükben intézkedjenek a kivándorlási ügynökök közkönyvtár és a múzeum gyarapítására 1000 K
Schréder Etel
Selmecbánya
3
Sávold Ferenc
Slüffultó
esetleges mozgalmairól s előforduló esetekben az , segélynek engedélyezése iránt.
Koleda Maria
illető ügynököt 24 órán belül toloncolják el
6
7546. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
s esetről-esetre tegyenek neki részletes jelentést. térium f. évi 42,047. sz. közlése az iránt, hogy
Születés
— Anglia. Az a merev, szigorú erkölcsű, a Zimonyban fennállott török konzulátus meg
g
egyszerű és puritánus nép a mely ma a világ első szűnt.
2^
Lakóhelyt).
A szülök neve.
2
állama számába megy, mindig ily puritán, szigorú
7. 7745. Tanácsi előterjesztés az Oszvald
?.
h
erkölcsös és határozott volt. Legrégibb időkben Károly steffnltói lakos tulajdonát képező háznak
is ezek n nemzeti tulajdonságok biztosítottak fenn biztosi lakóházul való megvétele iránt elvileges
i
Bránszky István
állami életét. Alig hihetjük el, hogy egyszer vol intézkedés céljából.
Polli Ilona
fiú Selmecbánya
tak napok, a mikor Anglia „a víg Anglia" nevét
Bajnok János
8. 7426. Tanácsi előterjesztés a steffullói
Racskó Mária
viselte „merry England*, s Wolsey oly fényes és óvoda épületének fenntartására alkotott alap 634
leány
„
3
Dr. Schwartz Oltó
költséges ünnepélyeket rendezett királya tisztele K 80 fillér készletének miképeni felhasználása
Pueolav Irén
tére. hogy „mennyei volt látni". Nem volt hiány iránt.
4
Klóin Samu
táncoló hölgyekben és álarcos urakban, zene is
Csuklós Viktória
9. Tanácsi előterjesztés a házipénztár, a
volt mindenféle hangszer és ének. A király egy gyámpénztár és az alapítványi pénztárak róván5
Pnsljerik János
Hurnicki Katalin
kor meglepte az asztalnál, követve tizenkét pász csolásáról és megvizsgálásáról.
fiú
Roma
Ö
Sovcsik Péter
tornak, de aranyos és karmazsin ruhába öltözött
10. Tanácsi előterjesztés a Bélahánván léteS'ubna Anna
ur által, fáklyavivőkkel, dobok és fuvolák roppant 1 sitendő vízvezeték tervének s költségelőirányzatá
7
Neuschvendlner A.
lármájával. Azonnal készen áll az uj lakoma, 200 nak tárgyalása céljából.
Bnkovils Mária
leány Selmecbánya
válogatott és drága fogásból álló és igy tőitek az
Szlezink Islván
3
11. Tanácsi előterjesztés a vihnyei restauraMondáckv
Anna
fiú
Bélabánya
éjét lánc, lakoma és örömök közt. a királynak tionalis terveinek bemutatása, valamint a fürdő
9
Palovics Marion
és a nemeségnek nagy megelégedésére. S ez élei , miképeni hasznosítása illetőleg bérbeadása fárFólián Franciska
leány
Steffulttí
alatt egy nagy és titkos forradalom hullámai ka i gyában.
10
Andrásik Karoly
varogtak, a melynek eredményei lassan a királyi
Glezl Jozefa
fiú
12. 7077. Tanácsi előterjesztés azon segélyegyház tőségének kialakulása és az egyházi javak hányadnak megállapítása iránt, melvben az áerosf,
Halálozás.
secularisátiója lett. Az angol reformációnak e tör hitv. evang. egyház és az izraelita hitközség 1902.
ténetét, melyből Wiklef, Herlford, Granmer nevei évben részesíthető.
|
ragyognak ki, ez a század éli át. Ennek a kornak
13. 7155. A városi tiszti ügyész féléves jelen
Az elhunyt neve.
o ; A halál oka
a történetét szóban és képben adja elő a Nagy tése a város peres és perenkivnli ügyeinek állá j th
Képes Világtörténet 125. lüzete. A 12 köleles sáról.
nagy munka szerkesztője dr. Marcali Henrik, egye
i
Bajnok N.
14. A gazdasági tanácsnok a főmérnök és
— halva született
f)
temi tanár. Egy-egy kötet ára díszes lél bőrkötés n7. erdőmester jelentése julius havi működéséről
Povinszkv Jánosáé 36 ó. Werthof bet.
3
Kral Rudolf
ben 16 korona: füzetenként is kapható 60 fillér és-augusztus havi leendőkről.
10 h. bronchitls
jével. Megjelcn minden héten egy füzet. Kapható
15 A városi jövedéki hivatal jelentése a
a kiadóknál (Révai Testvérek Írod. Int. Rt. Buda fogyasztási adók és adópótlékok julius havi álla
h í r
d e t é s e k .
pest. V ili, Üllöi-ut 18. sz.) s minden hazai könyv potáról.
kereskedés utján.
_________
16. 7413. Tanácsi előterjesztés a vihnyei 1383. tikv. sz. 1901.
vadászati jog bérbeadására megtartott árverés
Á r v e r é s i h ir d e m é n y i k i v o n a t .
NYÍLT-TÉR.
eredményének bejelentése tárgyában.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek
17. 7334. Tanácsi előterjesztés az Uj-nti
vízvezetékből ’kiágázólag a Rózsa-utcán át létesí könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ernszt
tendő vízvezeték vállalatára megtartott verseny Zsiga végrehajtatnak Posch Emma végrehajtást
helybeli kézrnű- és divatáru üzlet kirakataiban a tárgyalás eredményének bejelentése ügyében. szenvedő elleni 29 K 40 f per és végrehajt, kérjövő napokban egy nála megrendelt
18. 7038. Tanácsi előterjesztés a Grefs vónyi költség követelés és járulékai iránti végre
Mária tnlaidonát képező erdei belzetnek 120 K hajtási ügyében a Selmecbányái kir. jbirósóg te
— e : 5000 korona értékű = — árban való megvétele iránt I-sŐ ízben való tár rületén fekvő a selmecb. 482 sz. tjkvb. a -j- 223.
hrsz, 121. III. népösz. sz. ház és kertből (Knoehen
mennyasszonyi kelengyének egy része lesz gyalása céljából.
kiállítva, mire az igen tisztelt hölgyközönség
19. 7266. Úrban Karolin volt bélabánvai utcában Posch Emmát 1 3 részb. illető jutalékára
szives figyelme felliivahk.
! óvónőnek kérvénye kngydíja felemelése iránt. az árverést elrendelte, és hogy a fentebb megje
iE rovat alatt közlőitekért nem felelős Szerk)
20. 7264. Hovorka József volt városi toronyőr lölt ingatlan az 1901. évi október hó 3-lk nap
és egyházi zenész kérvénye kegvdij engedélye ján délelőtt 10 órakor ezen kir. jbiróságnak ilkvi
Meghívó.
irodájában megtartandó nyilvános árverésen a meg
zése iránt.
Selmpc-Bélabánya sz. kir. bányaváros tör
21. 7302. Malvasovszky András kérvénye állapított kikiáltási áron alul is eladva lesz.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
vényhatóságának folyó évi augusztus havi rendes 278 Q-öl legelő területnek 80 K örökáron való
közgyűlését azon hó 13-ánnk d. o. 9 órájától eladása iráni elöleges határozathozatal céljából. lan becsáránnk 10 %‘M készpénzben, vagy az
kezdődöleg meghirdetvén, ahhoz a törvényható
22. 7430. Kropuska Lajos városi főmérnök 1881. LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal
sági bizottság t. c. tagjait ezennel meghívom.
ajánlata az Útban-féle ház és kert megvételére számítotté az 1881. évi november hó 1-én 3333.
Ipolyság, 1901. évi június hő 21-ik napján. 16000 korona árban elvileges határozathozatal sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. g-ában
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
Lits Gyula,
céljából.
főispán.
23. 7616. Géméinél* Bernát ajánlata a bel kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170.
Tárgysorozat:
városban levő u. n. városi pince 8000 korona g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
1. — A polgármester jelentése a közigazga árban való megvétele iránt elvileges határozat elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt álszolgálni.
tás és háztartás folyó évi július havi állapotáról. hozatal céljából.
Kell Selmecbányán, 1901. évi julius hó 24.
2. 6794. A m. kir. Belügyminisztérium f.
24. — Medvecky Gábor okleveles gyógysze
évi 60,492. sz. rendjele a hodiusbányai iskolák rész kérvénye oklevelének kihirdetése ügyében. napján.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te
átépítésénél felmerült költségek fedezése és el- j
Selmecbányán. 1901. évi augusztus hó 3-án.
lekkönyvi hatóság.
számolása iránt hozott közgyűlési határozat jóvá- 1
Szitnyai József
Liha jbiró.
kir. tan. v. polgármester.
hagyása ügyében.

1901, augusztus 11.
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Lukiig. Egy 6 szobából és hozzátartozókból álló
vízvezetékkel es nyilvános fürdővel október Létől
| bérbeadó.
Hívőbbet a tulajdonosnál
la k á s,

Á rv e ré s i h ird e tm é n y i k iv o n a t.

A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bock Márk
végrehajtalónak Babic József és neje végrehajtást
szenvedő elleni 48 K 78 f tőkekövetelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a Selm ecbányái
kir. járásbíróság területén fekvő Babic József és
neje Koráik Anna tulajdonául bejegyzett a Selmec
bányái 621 tjkvben a + 974 hrsz. 168 IV. népösz.
sz. ház és kertre az Uj-utcában ezzcnnel utóajánlatszerint megállapított kikiáltási árban az
árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt
ingatlanok az 1901. évi október hó ÍO-ik nap
ján délelőtt 10 órakor ezen kir. jbíróság telek
könyvi irodájában megtartandó nyilvános árve
résen a m e g á lla p íto tt kikiáltási áron alul is eladva
lesznek.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az
1881. LX. l.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal
száoiitott és az 1881. évi november hó 1-én
3333. sz. a. kelt igazságügy-miniszteri rendelet 8.
íy-ában kijelölt óvadékkcpes értékpapírokban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. Lcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál etöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgálni.
Kelt Setmecb. 1901. évi julius hó 28-ik
napján.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.
Lilla, kir. jbiró,

T u r is t á k n a k !
Selmeci képes-levolezó-lap 60-féle.
Képeslevelcző-lap albumok
Selmeczi album. 20
fénynyomat cassettben K 3.20 % Selmeci
Kalauz térképpel K 1.60 3? Selmeci turistatérkép 60 f & Leporelló album 15 képpel,
w Selmec- és környékének táborkari térképe 4 KHí Emléktárgy: Levélnehezék üveg
ből a Kálvária képével 1 K.

Friss fényképészeti szerek.

Joerges A. özv. és fia

Mi é r t
van annyi u tánzat?

özv. Clement Gyuláné,

M

Szl.-Háronif ágtér 11,9.
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t

Linóleum padló-zománc

N yavalyatörés.
Ki nyavatytűrésben, gör
csökbenós iuhs idegbajokban
szenved, kérje annak leírá
sát, ruely ingyen és bérinentve kapható a ..Schwauen
Apotheke“ által Frankfurtban
a Maina metlntt.

a tflrv. bej. „Vastovag* védjegygyei
a legjobb és legtartósabb puha pad
lóknak és konyhabútoroknak bemázolására,

Be™ r i Az Eisenstáűter-féle Linóleum
liadlc-zciüűiic

C óX K K H H X K *;

egy óra alatt keményre szá. ..A rád, bámulatosan szép fény'í j nyel bir és tartósság tekinteV ií'/ tében eddig fölülmulhatat■’ lan.
Nagy
elterjedtségénél
Védjegy fogva különböző hasongang„las lavae" zásu nevek alall érték 1elen
utánzatokat hoznak forgalomba, miéri
is kérjen mindenki kizárólag csak
Eisenstadter féle

Van szerencsém

a m. t. olvasóközönség becses figyelmébe
ajánlani és tudomására adni, hogy üzle
temben levő cserép-kályhákat, melyek
a fővárosban több éven át szerzelt szakismere'eim és tapasztalataim folytán a
legújabb divat szerint és a legjobb anyag
ból készüllek, igen jutányos árban áru
sítom el.
Egyben tudatom tiszteiéitől, hogy min
den előforduló javítások, áthelyezések,
valamint kályhák és tűzhelyek felálli- Q
tását a leggyorsabban és egy évi jótállás Q
mellett eszkőzlők.
C
Kitűnő tisztelettel

<•

a valódi EISENSÁDTER-féle

t

5*3

a türv. bej. ,,Vas lovag“ védjegygyei.

Eisenstadter Testvérek
^
^

lakk- és festékgyára.
kapható:Selmecbányán:EngelZsigmond, y
Kraüsz V. II., Geiger Márkus cégeknél. ^

XXXXXXXXSCXXXXXXX^
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c b o t t o la

Polkoráb Imre. ű

.Irt ét- o le s r t a r a i t .
3 évi jótállással privát vevőknek

IC cx a rá ö . j á n o s
óragyára arany, ezUsi és ékszer áruk
szállító-háza
1 5 r ; l \ (Csehország i
Jó niekel-rcui. óra írt 3.75.
Valódi ezüst-rom. óra fit 5,á0.
Valódi ezüst lánc-z írt 1.20.
Niekel ébresztő óra írt 1.95.
Cégein a .s. és k. birodalmi
címerrel van kitüntetve, számtalan
arany, ezüst kiállítási érem vala
mint ezernyi elismerö-levél van
birtokomban

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

K

i ü l ő

IS111S:' jm-k1

a ruggyanta- (gutnmi) gyáriás magyarországi meg
alapítója műszaki központi üzlet VI. Andrássy-ut
j 2. Fonciére palola lég óbb minőségben gyári áron
szállít :
; összes mérleggyárlmányok (külön kiadású árjegy
zék ingyen és hé*mentve) a gŐzcséplögépekhez
j szükséges összes anyagokat és eszközöket, csapágy fém, kenőszelencék olajhoz és süni Tovottazsirhoz gép hajt ősz íjak, vízmentes mozdony es
cséplőgépponyvák, kazal, repce és kocsitaka
rók, aspast
gummianyagok, szelepek vizmutatók, feszmérök, dobsinek, kenöanyagokzsiradékok gabonazsákok, ,,Első‘‘-kötszerszekrények, m ely kölszi-rszekrények a miniszteri ren, deé'ijn k nu'gfeieiőeu minden ipartelepen, gyár,
j
üzemnél, malomban, db. beszerzendők.
"Árjegyzék és ismertetések ingyen és bérmentve.

X X X X X X X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 'A

TTem p u p irz H C s ik n lm ii

Csakis
ü v e g b e n valódi a ,,Z a c h e r l“ névvel
azaz ig a z á n c s a lh a ta tla n é s g y ö k e r e s r o v a r ir tó s z e r
1/ o n h o +n '
I x u D íla lU .
'
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x
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Selmecbányán: Takáts Miklós, Mnrschalkn Gyula, Kraiisz V.. G„ GeLer Márk. Engcl Zd/mond, Ernszl Zdgmonrl, Csiba íl)
István, Weisz Ignác, Weisz Samu. Hodrusbányán : Kukucska József, Weisz Jakab. Ipolyság’: Bolnor Pál. Dombo Károly,
Rumann Lajos. Korpona : Blaskovils Lajos. Körmöcbányán: Deutch Lajos, Gazdié János. Hellpr Emil, Horn F. Y. Klein m
Ármin, Kufflcr Béni, Ritter Leopold J,, Polilzer Lajos. Mosóc : Jón. Perl's Sóim. Uj-Bánya: M. Csetvinka gyógysz. Hcinrich
Ede fodrász. Znió-Váralja : Schönoich Viclor Agolh.
W
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Nyomatott Joerges Ágost özv.

és

(la könyvnyomdájában Selmecbányán, 1901.

