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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez, in téz  ondók, hovaazhgsxes pénzküldemények is küldendők.

M e g j e l e n  m i n  d e n v a s á r n a p .

Állami tisztviselőink 
megnyilatkozása.

Az állami tisztviselők raai nyomorúságos 
helyzete, a sorsukon való javítás, könnyí
tés lehetőségének és eszközeinek megjelö
lése oly alapos és tárgyilagos bírálat, és 
ismertetés tárgyát képezte a mozgalom meg
indulása óta, hogy az egész közvélemény 
előtt teljes világosságban áll a mostani tart
hatatlan helyzet elkerülhetetlen javításának 
szükségessége.

A javitás általános sziikségérzetc hozta 
létre az országos mozgalmat és ugyancsak 
az volt az indító ok, hogy egy országos 
kongresszuson az egész ország előtt tárják 
tél helyzetük tarthatatlanságát.

Mióta a tordai állami tisztviselők első 
felhívása megjelent, mi is állandóan foglal
kozunk e kérdéssel s ezúttal is nyomaté
kosan hangsúlyozzuk, hogy az állami tiszt
viselők helyzetének fixirozása, fizetésének 
rendezése nem csak méltányos, igazságos és 
jogos kérésük nekik, de különösen a szol
gálati pragmatikának megalkotása halaszt
hatatlanul szükséges, aminek teljesítésétől 
a kormánynak elzárkóznia nem szabad.

A napi lapokból, a tordai és szegedi 
állami tisztviselők felhívásaiból meggyőződ
hetett mindenki, hogy a megindított mozga
lom törvényes alapon áll és csak a roszaka- 
rat szülhette azt a vádat, hogy strik-szerü 
mozgalom az és alkalmas arra, hogy a kor
mány és az állami tisztviselői kar között 
föltétlenül szükséges öszliangot, bizalmas 
viszonyt megingassa.

Nem hisszük, hogy a Selmecbányái 
állami tisztviselők kilencvenkilenc százaléka 
is ne erezné szükségét a fizetés rendezésé
nek és a pragmatika megalkotásának s 
mindazonáltal szinte megtörtént mégis, hogy 
a Selmecbányái állami tisztviselők kimarad
tuk az országos mozgalomból.

Nem akarunk hosszasabban foglalkozni 
ez úttal azzal az okkal, ami miatt majdnem 
lemtíshufatlaii folt esett állami tisztviselőin
kül!, nem csalódunk azonban, ha ezt az okot 
a pénzügyminiszter rosszul értett és magya
rázott kiirmöc.i beszédjében véljük megta
lálni.

E beszéd elhangzása után a Selmec
bányán is megindult mozgalom csendesen 
megszűnt vagy jobban mondva szándéko
san megsziintettetntt.

Örömmel konstatáljuk azonban, hogy 
ez a megszüntetési szándék állatni tisztvi
selőink legtöbbjénél méltó visszatetszést kel
tett s reakciót szült, melynek eredménye 
az lett, hogy múlt vasárnap a Selmecbányái 
állami tisztviselők is kimondották csatlako
zásukat az országos mozgalomhoz s meg
alakították a helyi állandó bizottságot.

Örömmel konstatáltuk e tényt, ép oly 
örömmel, mint antily hosszankodással és 
meghotránykozva láttuk, hogy mint és miért 
alszik el az első mozgalom.

Elismeréssel kell megemlékeznünk azok
ról, akik élére álltak az ügynek s meg
mentették Selmecbányát attól a szégyentől, 
hogy egyedül maradjon el az országos moz- 

! gálámtól.

Az eszmény iség.
Lekopik .. nemesebb goriitolkoifis zománca 

a i'-.cij való iiiarakoilashaii. álig az emíier füleli- 
javuiiiiaii iiieer:a,atíigoitik, a lelkiek iiieerozsiti'isod- 
nak, uivczziik imái nélkül a műveltség Lengenivi 
nliiasi.it, l'ölhabzsoljuk gyorsnn, ami lelhabzsollmtó 
és elnyűtt idegekkel rohanva milliónyi porszem 
társ,magában a bizonytalanság örvénye felé. Egyet
len di,lóg van, a mi a hétkűxnapiság árnyából 
kiemeli az embert és feléje ragyog: az cszményiség.

Á „S E L M E C B Á N Y Á I H I B Á I T  T Á R C Á J A .
Nagyváros és Piripócs.

— A „Sülmccliányai lliradó“ eredeti táróajiv —
A tolol rüiitlüsoii nagyvárosi);!!) loltom, míg 

u  első fecske láttára Piripóc.sra szoktam utazni, 
mórt a falusi élet sokféle kellemességekkel int | 
felém. Noha nélkülözni kell a nagyváros zajos 
mulatságait, a piripócsiak eléggé gondoskodnak 
fé k  idilásomiől. Távolról sem szándékom meg- 
szólam Piripócs tisztes polgárait és polgárnőd, 
mert e helység lakosainak az ósdi házak, a rósz- 
szili vagy egyáltalán nem kövezelI. ulcak és az 
ott meglevő összes berendezések talán a képzel
hető legjobbak, s lehel, hogy csak a nagyváros 
lázasan lüktető étele és Piripócs kényelmesen 
lassú haladása közli ellentét gyakorol reáni [el
vidító hatást.

Nem mintha barátja volnék a mohó siet
ségnek, mely a nagyvárosban uralkodik, elienke- 
zóleg jelszavam: „Sohasem sietni!" De mégse 
szerelek sok időt tölteni a vasúinál való várako
zással; jobb célokra tudom fordítani a perceket, 
melyekből egész életünk áll, mint hogy oldalba 
Iukessem magamat, kocsisoktól és a hordárok mál
háitól, — jt bh dolgot tudok, mint hallási szer-

\eimrl zsivaj és a mozdonyok fütyülése, priisz- 
kölésc és dübörgésé vid elrontalui; az izgatott és 
rohano utasok íábliprásunól nemis akarok beszelni. 
K sajátságom következtében pontosan kiszámilom 
a vasiillioz való hajtás idejét s a derék kocsid 
rendesen igy szólnom meg: „Kocsis, jó borra
valói. kap, ha kilenc perc alatt komi lesz a vasal
nál !“ Ilyenkor aztán a kocsis már is lerántotta 
lovairól a pokrócot és a  kocsi lovarobog — nem 
akarom mondani: nyilsebességgel — de mégis 
oly gyorsan, aminl az egy konflis lólúl elvárható. 
A kocsis siet. meri a borravaló ígérete, meg az 
a remény is kecsegteti, hogy nemsokára ismét 
kaphat egy fuvart. Ha ellenben Piripoeson azt 
mondom a kocsisnak: „Tiz perc liijja három óra, 
3 óra 21- perckor indul a vonal, nem szerelnék 
róla lekésni," akkor a kocsis előbb kiveri a p pú
ját, nyugodtan megnézi az óráját, megfontolja 
milyen nagy az ut a pályaudvarig, melyet játszva 
leszek meg húsz perc alatt, s azután flegmatiku
sán rázza a fejét, felelvén: „Azt össze nem hozom." 
Egy kis rábeszélés, mini: „No barátocskám, kísérelje 
csak meg, az ön kollegája tegnap busz perc alatt 
hozta ezt össze, majd c?ak összehozza ön is," 
végre azt eredményezi, hogy a derék férfi — 
mindig a fejet rázva — lassan leszedi lovairól a

takarói, a szürkének, melyet nem tudom miért 
„Majom" elnevezéssel becézgel, a hátát cirógatja 
és néhányszor barátságosan ráüt oda. ahol a ló 
hála véget ér, a takarót szépen összehajtva elhe
lyezi a bakon, hogy puhábban ülhessen, azután 
nyugodtan felül a bakra, elkiáltja magát: „Gyűjti" ! 
— de mindjárt leszáll megint, leni felejtette a 
gyeplőt. Időközben elhelyeztem a kocában pod- 
gyászomal s most már nekiindulunk. A kocsis 
nógatja a lovát, hosszú beszédet tart neki s én 
felállók a kocsiban félve, hogy oly nehéz vagyok, 
hogy a ló nem bir el — végre hatalmas zökke
nés — a kocsi haladt, mintha csiga volna elébe 

I fogva.
Lassacskán megszokom a piripócsi tempót. 

A kocsi haladásával lépést tartanak a többi piri
pócsi berendezések.

Ha a korcsmába lépek s megkérdezem a 
koicsmárost: „Mi lesz ma ebédre?" akkor étlap 
helyeLt ezt a választ kapom: „Éppen erről gon
dolkozom;" Kissé tovább tart ugyan, mig az ebéd 

: elkészül, de azután csakugyan rossz.
Hát még a kereskedők! — Feleségein egy 

boltba lép, melynek homlokán ez a cégér disze- 
j lég: „Divatául kereskedés*. Az ajtó felnyitásakor 
| hangosan megszólal a cscngetyü. Sajátszerű hangja



Ma az ember eszményisép nélkül nem birja 
megpillantani és megérteni a fényt, mely nem e 
véges világból való? Hitvány darabja a föld kér
gének, melyből kiköltözött a mindenség lelke; 
silány sirhüvely; lakhelye minden sötétségnek* 
aljasságnak ts nyomornak. Boldogtalan az ember’ 
lm elveszíti hitét u magasabb vezércsillagokban 
s az örökkévalóság élő fájáról leszakadva, az esz- 
ményiséglöl nem kisérve lehull a kétségbeesés 
sötét mélyébe, mely több és borzasztóbb mint a 
halál.

Mert kezdettől fogva csak azok boldogok, a 
kik hisznek s csak azok nyomorultak, akik hitüket 
elvesztették. S tartozzék az ember bármelyik val
lás buzgó hivei közé, vagy vesse el az ember 
magától a legmagasabb hatalmak földi szimboli- 
ninát; a tudás világába menekülve, Isten létezé
sét is megtagadva, csak visszafordul tokiníele 
mindig még a fflldgyomrábol is a szférák fűié, 
hogy az elveszített eszményt megtalálja, mert a 
tudás fáklyájának gyönge lényével nem veszítheti 
el ragyogóbb eszményeit.

Nem azok tehát a boldogtalanok és nyomo
rultnak, a kik a parancsolt és megkövetelt hitel 
elvetetlek s leszállónak az alkotás müvei közé, 
hogy a tudomány eszközeivel kutassák fel az uj 
eszményt, a miben egyáltalán hinni tudnak. A 
bölcselet és természettudomány a maga eszményei 
felé haladva nem ellensége a hitnek, de széltöröje 
az emberi kényszernek, mely a lét logbecsesebh 
kincseit haszonforrása gyanánt foglalta le és földi 
hatalommá telte mindazt, aminek földöntúli szár
mazása van. Száz átok menykövét hintse bár az 
egyház az igazság kutatóinak fejére, az eszményi- 
ség ereje nem a parancsban és kényszerítésben 
rejtezik, hanem az emberi lélek szabadságában, 
mely letiporva, elgázolva, üldözve és bilincsekbe 
verve is megkeresi magának az utat, a melyen 
vámok fizetése nélkül találkozik az örökkévalóság 
és a végtelenség gondolataival, És az eszményi- 
ség után kutatva bizonyára nem a tudomány az, 
mely a hitetlenség és eszménynélküli valóság nyo
mába ejtette a czivilizációt.

E század minden esetre megvénhedoll és 
elveszítette eszményeit. E kor mindennek csak 
hasznát keresi és az eszményiség mindennemű 
fékét elulasilja magától, bárhonnan jöjjön is, mi- ; 
vei akadályozza élvezeteit. Ma nincs eszményiség, 
vagy legalább is kevesen vannak, kikben él az j 
ideál. Pedig néhány évtizeddel előbb is az esz- j 
menyük nagy lánggal égő csillagai ragyogtak az j 
eszményiség égboltozatán. A haza eszménye nagy 
volt, a szabadság eszménye milliók szivét képzel-

gyermekéveimre emlékeztet, amikor még igv 
toppantam be a szatócshoz ; „egy krajcárért vegyes 
cukrot minden skatulyából és három krajcárt 
vissza !“ Hosszabb idő után, mely elégséges volt. 
hogy a homályos boltban némileg tájékozódjunk, j 
a szemközt levő ajtóban megjelenik ogy éltesebb : 
hölgy rózsaszínű pongyolában (bárom órakor 
délután volt, tehát nem éppen éjjeli alvás idején) ! 
és kérdezi a feleségemet, mit kíván? Feleségem j 
néhány gombos és kötőtűt, meg kapcsokat kér. i

„Bizony nem tudom, van-e még, de mind
járt keresek.u Csakugyan egy kis kézi létrát hoz 
és összes készleteit gondosan átkutatja ; meglehe
tősen soká larl. inig a következő választ adja:

„Bizony Isten, nincs már semmiféle kötőtűm 
vagy kapcsom, hanem várjon csak miféle nap 
is van ma?“

„Hétfő", bátorkodott feleségem szerényen j 
megjegyezni.

„Nos hát jól van, szerdán amúgy is beme
gyek a városba*' — a felvilágosodás öröme ciká
zott ál arcán, csütörtökön megkaphatja a kívánt 
kötőtűket és kapcsokat.

„Nem, olyan soká nem várhatok,“ vélte a 
feleségem, talán megkaphatom a sarki áruházban.

„Igen, igen csak menjen oda, az áruház |

hetctlen szenvedéllyel löllölíe el. Az egyenlőség 
eszménye is mint egy üstökös vonult ál e század 
égboltozatán. A humanizmus eszményisége is ve
lük roll, beköltözőit a gazdagok telkeibe, hogy 
a szegénységnek is jusson helye a társadalom 
terített asztalánál. Hol vannak ma ez eszmények? 
Sehol. Hol a magasság és a fény az irodalomban ? 
Emelkedetség a művészetben ? Tisztaság a be
csületben, a szerelem, az életpályában most ? Hol 
a mocsoktalanság a szivekben ?

Szürke szennyes realizmus uralkodik, mióta 
a világ elveszhette régi eszményeit, az emberiség 
gondolkodása ma a számításon alapszik és nem 

| az eszmény, liánom a haszon vouza az embere
ket, minden illúzió és ideál nélkül.

De azért nem szűnhet meg az ideál műve
lése sem a vallásban, sem a tudományban, sem 
a művészetben. Hiszen nincs a földnek egy tal
palatnyi területe sem, a hol eszmények ne lakoz
nának. A kimondott, a vászonra festett, a már
ványba vésett gondolat: mind tele van az ideál 
csodálatos h a la 11 ná va I.

A ki az eszményiséget megtagadja, az szél- 
tépi a kapcsot a föld élete és a mindenség élete 
közt, mert ez a kapocs is maga az eszményiség. 
Legyen ez a legnagyobb és a legtökéletesebb az 
emberi életben.

Állami tisztviselőink mozgalma.
Mull vasárnap délután gyűlést tartottak a 

Selmecbányái állami tisztviselők a városháza köz
gyűlési termében. A gyűlésen igen szép számmal 
jelentek meg a tisztviselők, kik korelnőkké a gyűlés 
megnyílására Herrmnnn Adolf kir. adótárost 
választónak meg. A gyűlés megnyílása után Krbek 
Ottokár ni. kir. dohánygyári igazgató ismeri ölte 
röviden, hogy mi célja van a gyűlésnek, s aján
lotta, hogy a Selmecbányái állatni tisztviselők is 
csatlakozzanak ahoz a mozgalomhoz, amely a 
tisztviselők anyagi jóléte és erkölcsi icpulációja 
érdekében országszerte megindult és a közvéle
mény elölt is tetszésre és helyeslésre talált.

Ajánlotta, hogy mondja ki a gyűlés, hogy a 
tordai állami tisztviselők által megindított moz
galmai helyesli, azt időszerűnek tartja s ahoz j 
csatlakozik, továbbá hogy helyesnek tartja a sze
gődi állami tisztviselők által javasolt országos 
kongresszus megtartását is s azon képviseltetni 
fogja magát.

A gyűlésen jelen voll tisztviselők egyhan
gúan és lelkesedéssel fogadták el az előterjesztett 
javaslatokat s azután megválasztották az állandó

úgyis elhalássza összes üzleteinket, az*nruház még 
minden helybeli kereskedői tönkre fog lenni," 
monda < nagy zajjal becsapta maga után az ajtót, 
magára hagyva feleségemet gondolataira.

Máskor a feleségemnek az a kiválóan me
rész szokatlan kívánsága volt, hogy rózsaszínű gmn- 
miszalag birtokába akart jutni. Elkísértem a be
vásárlásnál, hat hasonló szakmáju üzletbe léptünk 
mindegyikben kapható volt giimmiszalag, de a 
„rózsaszín" emlegetésénél elváltoztak az addig 
barátságos arcok, hihetetlen könyörületesekbe s 
azon az egy délutánon a legkülönfélébb hanglej
tésekben halottak a szavakat: Nem, az nincs". 
Hiszen szívesen alkalmazkodunk egy város szoká
saihoz. de ez egyszer csakugyan rózsaszínű sza
lag kellett s nem fogadhattuk el egyik clárusitónö 
tanácsát: „Oh, hál vegyenek kéket!"

De képes-levelezőlap volt mindenütt. Piri- 
pócsról és messze vidékéről színes és színtelen, 
humorisztikus és olyan, amely szomorú arcot vá
gott. Honnan tudom ezt? Tapasztaltam, amikor 
bizonyos célra akartam belőlük vásárolni olyant, 
melyen o szavaknak kellett állni: „Szívélyes üd
vözlet a mai ünnepélyhez!* Talán azt fogják ez 
ellen felhozni, hogy ezt névjegyemre is Írhattam 
volna, de ezt nyolc oknál fogva nem lehelem:
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bizottságot, amelynek feladata a mozgalom ébren
tartása itten, és az országos mozgalom figyelem
mel kisérése.

Az állandó bizottság elnökévé egyhangúlag 
Krbek Ollokár m. kir. dohánygyári igazgo lói 
választották meg, aielnökké Fekete Dezső posta és 
táviró főnököt, jegyzővé Péterffy Áron bányaigaz
gatósági számellenőri; megválasztattak bizottsági 
tagokul Bárdossy Antal bányatanácsos, Erdély 

j Gyula királyi aljárásbiró, Pallér Károly bánya
tanácsos, akad. tanár, Ilerrniann Miksa bánya- 
tanácsos, akadémiai tanár, Felhő Károly adó
hivatali ellenőr, Székely Vilmos bányaiskolai tanár, 
Vojlás Mátyás gymnáziumi tanár.

Minthogy a gyűlésen az is határozattá 
emeltetett, hogy az állami lisztvisejök országos 
kongresszusán a Selmecbányái állami tisztviselők 
is képviseltetik magúkat, a képviselésre Krbek 
Ollokár dohánygyári igazgató, Bárdossy Antal 
hányatanácsos és Herrmann Miksa akadémiai 
tanár kérettek főt

Az állandó* bizottság folyó hó 22-én csü
törtökön tartotta első ülését, mely alkalommal 
megállapitlalott a tordai, szegedi és budapesti 
tisztviselők állandó bizottságához intézendő átirat 
szövege, valamint bejelentetett a kongresszus ren
dező bizottsághoz, hogy a Selmecbányái állami 
tisztviselők részt vesznek a kongresszuson, Ugyan
ezen illésen elhatározta a bizottság, hogy memo
randumot dolgoz ki s azt előterjeszti a kongres
szusnak.

Tiszta választás lesz.
Aki figyelemmel kisérte lapunk irányai a 

a választási mozgalmak megindulása óla, ha bár
mily elfogultsággal gondolkozik is lapunkról, nem 
tagadhatja, lmgy mindig, állandóan a leendő vá
lasztás tisztaságáért szállottunk síkra. Ebben a 
tudatban és abban a meggyőződésben, hogy az 
igazság, melyet nyiltan kimondottunk, a mi ré
szünkön van, nyugodtan Iürítik azl a támadási, 
melyei lapunk és lapunk szerkesztője ellen a 
bányamunkások háta mögé bújva intézlek a falakon 
azok, akiknek ugylátszik nem telszik az igazság
nak leplezetlen kimondása.

Az ilyen bujkáló, nem nyill támadásra egyéb 
szavunk nem lehet, mint az, hogy: nem úri eljárás.

Erői és hizlalást merítünk azonban irányunk 
folytatására abból, hogy a< ilt folyó alattomos 
machinációkról a kormány és a pénzügyminiszter

1. nem volt éppen névjegyem — a többi halók
nak felsorolásai ily körülmények közt el fogják 
nekem engedni — a nyolcadik ok az voll, hogy 
valakinek névtelenül m Irány virágot akartam kül
deni, A kívánt képes-levelezőlap keresése közben 
számtalan „anziksz*-ol láttam, melyekei sohasem 
használhatnék fel egész életemben.

„De vegyjo meg ezt, uram, nagyon szép !“ 
Megígértem az elárusitónőnek, hogy megveszem 
ős használom majd — az ö születésnapjára.

Más elámsilónö biztosított hogy levelező
lapjai épp most érkezlek meg Parisból, A szélü
kön álló jegyzet szerint azonban Lipcsében nyo
mullak és soká tarlóit, inig meginagyarázhallam 
neki, hogy Lipcse nem fekszik Franciaországhnn.

Egyik papirkereskedö nyolc nap aluli meg 
akarta szerezni a kéréséit „anzikszból, féltem 
azonban, hogy a születésnap nem lesz addig 
elhainszlhnlö, azért egy iv kemény papírt vásárol
tam, szépen megírtam a szöveget egy kis, körül
belül névjegy alakra kivágott papírra : a megma
radt papirt pedig arra használtain, hogy reáirjarn 
ezl a kis csevegést - -  ezzel aztán csak megad - 
lam a plripóesiaknak ! Bób.
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js r-rtesiUotvén Lukács László m kir. pénzügymi
niszter Pulszky Ágost ■ képviselő jelölthöz inlézell 
egy hosszabb levelében szintén azt óhajtja, hogy 
a kfpriseUhálasztamak tisztán tik M l lennie Selmec
bányán is.

fel vagyunk jogosítva e levélből a követ
kező lélelek közlésére:

„Sajnálattal értesülök leveledből azon 
aggitáciáról, amelyet egyes tisztviselők 
ellened folytatnak s a mely ellen én m ár 
Ismételten a leghatározottabban állást fog
laltam.

Az amit különösen az újabb törvé
nyek által nagyon szűkre szabott korlátok 
kiizt tehetek, nem lehet más, mint 
nyomatékos figyelmeztetés az illető cse
lekmény következményeire, . . . e figyel
meztetés részemről a legnyomatékosabb alak
ban m á r ismételten megtörtént.

Arról biztosíthatlak, hogy a rendel
kezésemre álló eszközök közül egyet 
sem hagyok felhasználatlanul, hogy visz- 
szatartsam tisztviselőimet minden oly 
ténykedéstől, amely őket a törvény ren
delkezéseivel ellentétes helyzetbe ju t
tathatná" .

Azt hisszük, hogy özek a kijelentések nem 
mondanak egyebet, mini amit mi állandóan han
goztattunk, hogy a lürvényl liszlelelben Lqrlanl 
első és legszenlehh kötelessége legyen mindenki
nek, ha bármily fokán áll is a hivatali ranglétrá
nak. Azt hisszük, hogy a pénzügyminiszternek ezek 
a feltétlenül egyenes és határozott kijelentései az
zal az üdvös hatással lesznek, hogy a már szem
betűnően ü'/.iul hivatalos prosszió s illetőleg a 
hivatalos hatalommal való visszaélések meg fog
nak szűnni.

H Í R E K .
— Augusztus 18 és 20, Ö felsége a király 

hetvenegyed ik szüli;tűs napjai augusztus hú 18-áu 
;i szokott ünnepélyességgel ünnepelte meg Selmec
bánya közönsége. Zászlódiszl öltöttek a házak, 
mozsúrdüiTügás és harangzúgás hirdette már kora 
reggel a nap jelentőségét.. Kilenc órakor felvonul
lak az összes bányászok mintegy három ezer un 
zeneszóval, zászlóik alatt, pompás látvány! nyújtva 
különösen a sok ill nyaraló idegennek, akik ha
sonló díszes felvonulási még nem látlak. Pont 
kilenc órakor ünnepi nagy mise volt a plébánia 
templomban, melyet Podhragyny Pál prépost plé
bános szolgállatolL díszes segéd lettel. Az isteni 
tiszteiden teljes számban vettek részt az összes 
városi és állami hivatalnokok. Mise után a bá
nyászok diszuienydulést rendeztek a bányuigazguló 
sági épülői előtt, — Augusztus hó 20 un Szenl- 
Islván ünnepéi, hasonló ünnepélyességgel ülte meg 
a város közönsége. Ez alkalommal az önk. Tűz
álló Egyesüld is kivonult, s a bányászok a Szent
háromság térre való felvonulásuk közben Pelaehy 
Ferenc bányalYünérnök intézkedésére a városháza 
elöli, is diszmeiielet rendezlek, amelyet Perdmánd 
bolgár fejedelem gyermekei, Boris Iruiiörökös,
P.yrill herceg és a húrom éves bájos kis Eudoxia 
hercegnő a városháza erkélyéről gyönyörködve 
nézlek végig.

— Eljegyzés. Sollz Dezső cs. és kir, főhad
nagy o hó 17-éu jegyezte el Fodor László dr. 
akadémiai tanárnak és nejének születelt Fink 
Klmának müveit és bájos leányát ,Fodoi' Anikói.

— A S z e n t- I s tv á n  ü n n e p i  fe lv o  
n u lá s t  végi# néztek Boris és C iril bolgár 
hercegek Eudoxia bolgár hercegnő és Luit-
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; pold bajor hereiig, kik nevelőikkel s illetve 
nevelónftjévcl d. e. 10 érakor érkeztek 
Szent-Antal bél a városháza elé, hol őket 
Kati István helyettes főkapitány és Richter 
Ede v. levétáros fogadta. A hercegek kísé
retükkel az ünnepélyes felvonulást nézték 

| végig, és az általuk még eddig nem látott 
j bányász kivonulás felette tetszett nekik, 
j Érdekes és kedves jelenet volt a midőn a 
| tűzoltóság és a bányász csapatok parancs

nokai salutiroztak, mily látható örömmel 
viszonozták ezt a hercegek, a kis tlliulóri 
szépségű Eudoxia hercegnő kis kacsóival 
küszöngetett nekik. A városházáról azután 
kísérőik a polgármester házába vezették a 
hercegeket és a kis hercegnőt, hol abla
kukból nézték végig a szent-háromságtéri 
parádét és meghallgatták a kincstári bá
nyász-zenekar térzenéjét. A szent-háromság
téri felvonulást Roemer, Luitpolcl bajor her
ceg nevelője le is fényképezte. A kis her
cegek s illetve hercegnő ezután felbokró- 
tázva és barátságos, nyájas búcsút véve 
visszahajtattak Szent-Antalba.

Pótvizsgák, beiratások a gynmásium- 
ban. A helybeli kir. kalli. nagygyinnásiiunban a 
javító és pótló vizsgálatok f. hú 31-én r. 9 órától 
kezdve, a beiralások szepl. 2., 3. és 4 d. e. 8—12 
óláig lesznek. A felvételnél minden tanuló felvé
teli dij fejében G k-l, az ifjúsági könyvtár gyara
pítására l K-t s nz év végén kiadandó „Érlesitö*- 
órl 1 K-l összesen 8 K-t, a róni. katli. tanulók 
ezenkívül én ok-dij lejében 1 K összesen 9 K-l 
tartoznak űzetni. A tandíj egész évre 48 K mely 
időlegesen fél vagy negyedévi részletekben is fizet
hető. Azon tanulók, kik ezen intézetnél bármely 
osztályba való felvételre először jelentkeznek, a 
megelőző évi iskolai bizonyítványon kivül kérész
iéit! levelei, ill. anyakönyvi kivonalot és újra ol
tási bizonyítványt larloznak elömulalni. Szepl. 
ó-én les/, a „Veni SancLc", 6-án kezdődnek a 
rendes előadások. Az írásbeli magánvizsgálatok 
szepl. 0-án, a szóbeliek szepl. 7 én lesznek meg- 
ineglarlva.

Turista kirándulás. A Magyar Turista 
Egyesület eperjesi közgyűlésére a Szilnya-Osztály 
részéről a mull bélen elutaztak: Király Ernő, 
Márkus Zsigmond és Schwarz Linót egyesüleli 
tagok. A közgyűlés illán rendezel! kirándulások
ról és általában a közgyűlésről részletesen is írunk.

Lövészet. A folyó hó 18-án moglnrlott 
lövészeden eseti 447 lövés 385 köregységgel. Az 
első dijai szeglövésre l)r. Slullor gyula a II. Síd
del Ágoston és a III. SoBár Gyula nyerlo el. 
Ezenkívül löll még négyest; Síddel Ágoston, Su
gár Gyula és Malzán Ferenc 2—2.

— A lyceumban a beiralások rendes idő
ben lesznek; szepl. 2, 3 és 4-ikéii. Az épülcdbcn 
történő javítások minit nem lesz késedelem a 
támlásban, inért csak kél lanleremnek a menyc- 
zcl fagorenrláil cserélik ki vasgerendákkal

— Erdővizsgálat. A városnak vilmyci er
deit e hó 21-én és 22-én vizsgálta ál a pozsonyi 
er«I ö li • 1 iigzt ■ I őség k i k üld ő 11 jo N eog; á i ly IC álmán 
Zólyomi lnne városi rnlnmeslerrel, kik az erdők 
jávíi kezelésére nézve löhh fontos megállapodásra 
j utallak.

Az országos magyar bányászati és 
kohászati egyesület ez évi kongresszusa mn, 
holnap és holnapután lesz Máramaros-Szigoton. 
Selmecbányáról Sobó Jenő, az egyesülői elnöke, 
lélschauer Lajos az egyesülői Iilkára, Búrdossy 
Aulai bányalíinácsos, Baliga Aurél kobómérnök,

| Farbaky István őrs/., képviselő, Jákó J. Gyula 
j főmérnök, IVIacliy Ferenc mérnök ésSvebla Gyula 
i bányuiga/.gnlő vesznek részi. A közgyűlés egyik

programpontját képezi az a tárgy is, hogy az 
egyesület székhelye innen elvitessék. Kíváncsian 
nézünk elébe a közgyűlés határozatának, mely 
azonban alig hisszük, hogy Selmecbányán* nézve 
kedvezői len legyen.

— Erdészeti államvizsgák. A folyó év 
őszén erdészeli államvizsgát lenni szándékozók 
figyelmeztetnek, hogy a vizsgáidétól engedélyezé
séért a fennálló szabályzat értelmében beadandó

j  folyamodványaikat a szahályszeriilog szükséges 
j okmányokkal és szakbeli leírással felszerelve, leg- 
; később folyó évi augusztus hú végéig az erdészeti 

államvizsgáló bizottság elnökéhez (Budapest, fóld- 
mivelésügyi ministeriuin, erdészeli főosztály) ber
nien! ve küldjék be.

-— Szabóiparosok kongresszusa Aradon.
Az országos szabó ipartársulal oz év szeptember 
havában országos szabóiparos kongresszust szándé
kozik rendezni Aradon. A mozgalmat az aradi 
ipnrlcstület szakcsoportja inditulla meg. Ennek 
kezdeményezésére az országos ipartársulal kérdő- 
ivekéi küldöli szét Magyarország összes szabászok - 
csoporljaitioz, hogy azok jelentsék ki, mely napon 
kívánják a kongresszust megtartani, s mily tár
gyakat óhajtanak az értekezlet napi rendjébe fel- 

| venni.
— Iparos ifjak mulatsága. Múlt vasárnap 

délután nyári láncmulatságot rendeztek az iparos 
ifjak a Hónán, A mulatság igen jól sikerült, dacára 
annak, hogy az esli órákban erős zivatar voll.

— Beiratás a bányaiskolába. A Selmec
bányái bányaiskolában a pótvizsgák szeptember 
hó 4-én, a beiratások pedig 5-én lesznek.

— Az ötös vége. A pénzügyminiszter hiva
talosan tudatja, hogy a forgalomba levő ötforin
tosok szeptember hó 1-éig lesznek használatban, 
— addig fokozatosan bevonatnak. Az állampénz
tár azonban december 1-ig beváltja azokat. Azon
túl teljesen értékűét vesztik.

— A fürdőidény vége. Augusztus húszadi
kával vége van a magyar fürdők legtöbbjében az 
idénynek s a vendégek ki ide, ki oda, a szél rózsa 
minden irányába haza mennek. Vilmyc fürdőn is 
megkezdődött az rszlás s ma már csak egy kél 
vendég látható a sárgulni kezdő kársak alatt. 
Laci prímás is már e hó 18-án olL hagyta a für
dői, meri nincs már kit elbüvülnic varázshangu 
hegedűjével. „A vihnyei fürdővondógek“ aláírással 
a következő .bájos* búcsúztató verset kaptuk a 
mull héten.

Búcsúztató.
„Lehullott n rezgő nyárfa levele"
Balogh Laci Yihnyét hagyja el vele.
Hullnak Toncsi, Etel, Hon könnyei 
8i isin koznak Vihnye fiirilö hölgyei.
Indulásnál mindenki a Tolasson 
llugy zenét és muzsikust uiegsírhasson 
Helmec-foló mennek kocsin Baloghók 
Sir nap*, eső- szivárvánnyal, magas ég.
„Sirassatok ha meghalok, de nem ma 
Ha szerettek, pénzt gyiijtsotok számomra 
Elhozzátok áztál) ide, Vihnyéro".
„Jöjjetek hát! “ „Viszontlátás jövőre I"

— A budapesti m. kir. állami felső építő 
ipariskolában (VII. kér. Gsömőri-ut 84*86. sz.) 
a rendes tanfolyamra u buiralásl szeptember 1-től 
5-ig Imijük. A felvételi fellélclck: legalább 15 
éves éleikor, legalább négy középiskolai (gyinná- 
zimn, reál- vagy polg. iskola] osztály sikeres el
végzésé, li-galnbh 2 havi előlegei; gyakorlat, egész
séges ep szervezel. A jelentkezésnél szükséges 
írniuk : ki roszllevél, vagy születési bizonyítvány, 
a végzett középiskolai osztályokról szolé összes 
bizonyítványok, hatóságilag Idldosilclt gyakorlati-, 
hivatalos orvos állal kiállítóit bizonyítvány a má
sodszori himlőoltás megtörtén Léről. Dijak : A fel
vét éli vizsgálat (> korona, beiralás 1 korona, szer
iári biztosíték 6 ,korona, tandíj félévenként 20 
korona.

— Meleg- időszakban, majdnem nélkülöz- 
beletlen egy jég szekrény. Az 1873. óta fennálló
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Siller József cs. és kir. szab. jégszekrény-gyár 
(Budapest, Nagydiófa utca 22.) törvényesen védett 
hűtőkészülékei, sör, viz, vaj, nyershus sth. hűté
sére elismert legjobb szerkezetűek, miért is nagy 
kedveltségnek örvendenek és több kitüntetést nyer
tek. E megbízható cég egyéb készülékei, bormé
rési berendezései, csapjai íördökádai stb. mind 
tartósak és a mellett olcsóak. Képes árjegyzéket 
ingyen és bérmentve küld.

— Jézus társasága. A reformáció terjedése 
idején a katholikus egyház, hogy annál biztosab
ban ellenszegülhessen az uionnan reformált val
lásfelekezetnek, önmaga is a vallás reformálásá
hoz látott és még egész Európát áthatolta az erős 
bibliai kereszténység. Az a régi, az üldözések 
korabeli kereszténység, a mely a katakombákat 
ásta földalatti üregekben, omladozó szent képek 
alatt, szenteknek roskatag sírjánál tartotta a maga 
egyszerű, de egyszerűségében annál meghatóid) 
isteni tiszteletet. Nem az a középkori katholikus 
vallás, császárok és uralkodók vallása, nem is, 
mely Szent Péter templomát épilclle, hanem az 
az egyszerű, aszkéta katholicizmus, a mely ha 
testét nem veri is végig ílngclluniukkal, lelkét 
szigorú bűnbánatiul sújtja. Ennek a hivő, ennek 
az alapítója az a nagy férfiú, Don Inigo Lopez 
de Rccalde, a Loyolák előkelő családjának akkor 
legifjabb sarja. Eiatalon ö is versengett a lovag- 
ság babérjáért és bár ö reá is hatott a szép fegy
ver és paripa, a vitézség dicsősége, párbaj hősi- 
sége és a szerelem kalandja, élénken élt benne 
a vállásos szellem is. Ezen időben lovag-románc 
bán megénekelte az apostolok fejedelmét. 30 éves 
korában Pampelona védelménél egy ágyúgolyó 
szétzúzta jobb lábát, a balt pedig egy rádülö fal 
törte el. Francia fogságba kerüli, a hol jól bán
tak vele és ö kényszerű nyugalmát olvasással, 
kivált legendák olvasásával töltötte. Még mindig 
katona akart lenni, de már a Krisztusé, szolgálni 
akart egy szép szüzet, de már az egyházat. így 
tért u térítők útjára és így lön alapítója a világ
hírű Jézus-társaságnak. Erről a társaságról, mű
ködéséről, óriási, világra szoló hatalmáról sokat 
és szépen ir a Nagy Képes Világtörténet most 
megjelent 128. füzete. A 12 köteles nagy munka 
szerkesztője dr. Marcali Henrik, egyetemi tanár. 
Egy-egy kötet ára díszes félbőrkölésben 10 korona; 
füzetenként is kapható (50 fillérjével. Megjeleli 
minden héten egyjíüzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek Írod Int. Hl. Budapest, Vili. Üllöi-űl 
18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján.

— A 48-a honvédek öröme. A nagy idők 
még élő tanúinak nagy örömei okozott Széli Kál
mán belügyminiszter azon körrendeleté által, me
lyet nemrég küldött szét az ország összes törvény- 
hatóságaihoz és a melyben minden 48-as igazolt 
volt honvédnek és azok özvegyeinek nyugdijigény- 
jogosultságál kivélelnélkül megállapította. Eddig 
ugyanis csak a legszegényebb s leginkább a nap
számos osztályból való, vagyontalan volt honvé
dek tarthattak nyugdíjra igényt. A ki már csak 
4 koronánál több évi adót fizetett, ki volt zárva 
a nyugdíj élvezetéből és igy a kiknek bármily 
csekély vagyonuk, jövedelmük, vagy nyugdijuk 
volt, nem tarthatlak igényi a kegydijra. Ezután 
már máskép lesz. A kivételek megszűnnek s az 
eddig a tekintetben fennálló rendeletek hatályon 
kivid helyeztetnek s kivétel nélkül minden kellő
leg igazolt volt honvéd részesülni fog nyugdíj
ban, melynek összege a kővetkezőkben van meg
állapítva; a tábornok évi nyugdija 4000 korona, 
az ezredesé 9G0, az alezredesé 81(5, az őrnagyé 
720, a századosé 024, a főhadnagyé 552, a had
nagyé 505, az őrmesteré 144, a tizedesé 90 és a 
közlegényé 78 korona. Oly honvédtiszlok, a kik 
azelőtt a közős hadseregben szolgáltak, 1200 ko
ronáig lerjedhető pótlékot kaphatnak. Bizonyos 
méltánylást érdemlő esetekben a nyugdíj felemel
hető kétszeresére. A tisztek özvegyei a nyugdíj 
felél, az altisztek és közlegények özvegyei férjük 
egész nyugdiját kapják, oly altisztek é< közlegények, 
a kik szemók világát elvesztették, azonkívül még 
évi 30 korona pótléket kapnak.

Hasznos tanácsok fiatal képviselő jelölteknek.
Legyen neve«l, ha ninci izem *.
Pénzed legyen u nópi/erüíég.
A programúi- én beszámoló beszédnél légy nyájas, 

Iceröizkedó.
A ciklus közepén mindig a csillagokat keresd
ila választó keres, nézd a Lrinométort.
Polgári egyesületekbe szorgalmasan járj, de csak akkor, 

ha nincs ott senki
Meghívókat Írj alá, de cl ne tnonj.
Beszélj a gyűléseken nagy hangon és csak azután kérj 

informátiót.
Használj kátrányszappant, hogy arcbőrödet megerősítse.
Köszönésnél a lejárt évek arányában használd kézuj-

jaidat.
Bendelet"kct a minisztertől mindig hálás köszönet

től vegyél.
Küldöttséget csak az előszobákba vezess.
Minden köreimet utasita el, hogy a kormánynál no 

kellemetlenkedjél.
Ha nagy férfi kéri kerületedet, büszkén mond, hogy 

nem eladó.
Utazzál mennél gyakrabban saját érdek cd ben.
Légy valamiben szakember, do szak társaidat tüntetőén 

mellőzd.
Ha rossz hírt hallasz, büszkén ijedj meg és kilincselj fent.
Láss magadban minisztert és tanulmányozd azoknak 

külső sajátságait.
Beszámolódban indulj ki Amerika felfedezésétől és 

ne keress okozati összefüggést.
Beszámolód után mutasd bo magad kiilün-külön válasz

tóidnak.
Ha halvány ígéretet kapsz, külön lenyomatban tudasd 

a kivívott eredményt.
Az országháziján mindig iratkozzál fel, do sohase

beszólj.
Nagy temetésekre és ünnepségekre szorgalmasan 

eljárj, hogy neved olvassák.
Űondod legyen, hogy a helyi lap a személyi rovatban 

nyilván tartson.
Korteseid öregek, melancliolikusak — és dogmatikusok 

legyenek.
Kor tessz A m Iáidat te revideáld, mert a kortes préda
Zászlóid ruhára és függönyökre való anyagból legyenek.
Kortest anyákra páncélingbon járj, és koztyüben 

fogj kezet.
Mindenkitől várj támogatást, do te ne támogass sonkit.
ígérj segélyokot, de ne a magadéból.
A vasútokra nézve mindig biztos bizonytalansággal 

! nyilatkozzál.
Önzetlenül forrj ossza kerületeddel és légy szívósan 

| ragaszkodó.
Ha pedig személyes hátrányaidnál és kedvességednél 

fogva még *o választanak meg, akkor hagyd ott a várost, 
mint Pali az oláhokat

Egy öreg képviselő.

HIVATALOS RÉSZ.
\i anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1901. ovi augusztus 10 23-ig. 
Kihirdetés.

3-CS
A kihirdetettek nevei. Lakóhelye.

Cfl

1 Vilkny Imre Budapest
Murgács Márta Selmecbánya•> Adammils Sámuel I Iodrusbánya
IUffanidesz Elei

3 Főikoráh János Bélába nyíl
Sz veti i k Mária

Házasság.

3
ü Az egpybekeltek nevei Lakóhelye
OT

1 Ulbrich Mihály Selmecbánya
özv. Korrius Ily.-né

2 Fabry János
Hodruszky Katalin

3 Szartóriaz Mihály Bélahánya
Bulis Katalin

4 Hifiiig Mátyás Rovna
Oszvakl Mária Hegybánya

5 Jucii János Selmecbánya
Klokocs Anna

fi Szuinegn István
tizv. Bozalka M.-né H

Születés

§

1
A szülők neve. §55°4A Lakóhelye,

i Slrohner Józsct
Horvatics Mária leány Rovna

2 Nciischl György
Dnubnor Mária fia

8 Túrosán János
Benedek Mária leány 1

Malyasovies Tetéz leány
fi fvanics József

Kollár Erzsébet fin Selmecbánya
c Marék Antal

líraiig Viktória leány „
7 Pisch József

Smit Mária „ Hoílrusbánya
8 Kuruc Mihály

Jól) Anna „
9 Grdmue Mátyás

Prokay Julin flu *
10 Minta János

Ambróz Mária fin Bélahánya
li —

Krausz Mária leány
12 Dr. Hándel Vilmos

Schönoa Mária Sclmeehánya
13 Kinka Mihály

Lamper Vilma „
14 Prnsek Lajos

Jicsinszki Janka > ■

Brondtila Antónia Un
IC ICapszai Béla

Tróján Mária leány
17 Veszély János

Donoval Antónia
18 Schoucsik János

Romon Antónia fai StoiTullú
1!) Szliuka János

Fórjanec Zsuzsa leány Bélahánya
20 Benes János

u,l
Bodor Katalin leány Hoílrusbánya

őzv. Malejovics F,-né fin •

M. kir. belügyminiszter.

Körrendelet
valamennyi törvényhatóságnak.

A hang versenyek, mutatványok stb. engedélyezése tár
gyában a következőket rendelem:

1- §■
Hangversenyek, (ancvigalmak, szavaljatok, 

(recitalor) felolvasások, daltürsulali, büvészeli-, 
továbbá cirkusz, valamint egy vagy több állatiul 
bemutalandö előadások, ólai cos menetek nyilvá
nos rendezéséhez, lázi jálék, állatsereglel, anató
miai, panoplikni és más hasonló múzeum, báb 
vagy gépszinliáz. nyiváima bemutatásához, kinlórna, 
siphida, cilera és általában hangszerekkel udva
rokon, utcákon, torokén, nyilvános helyeken kere
seti célból való játszáshoz, végre hinlák (lég hajó, 
körhinták) erűinérúgépek, hullámvasutak és ezek
hez hasonló természetű játékoknak és szórakoz
tató eszközöknek, illetve hasonló látványoknak 
nyilvános helyeken való felállításához rendőrha
tósági engedély szükséges,

2 . §.

A rendőrhatósági engedélyeket magyar állam
polgárok részére, I érvény hal US ági joggal felruhá
zott és rendezett tanácsú városokban a rendőr
kapitány, a vármegyei járásokban pedig a járási 
föszolgahirák adják.

...........................3. §•
Külföldiek részére a rendőrhatósági enge

délyi — Budapest székesfőváros területének ki
vételével — a m, kir, belügyminiszter adja.

4.. §.
Budapest székesfőváros területén úgy a ma

gyar állampolgárok, mint a külföldiek részére az
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engedélyt az o részben fennAlló szabályok figye
lembe vételivel n székesfővárosi m. kir. állam- 
rendőrség ffiknpilányn adja ki.

5. 8-
A rendflrhalúsági engedélyért Írásbeli folya

modványt kell benyújtani, melyben névszerint fel- 
sorolandók és közelebbről megjclölcndők (szárma
zás, életkor és n mutatvány minősége szerint) 
mindazon egyének, kik a társaságnál működnek

A folyamodvány, amennyiben kizárólag a 
rendőrhatósági engedély megadását célozza, az 
illoléki díjjegyzék 14 létei I f pontjában foglalt 
rendelkezésnek megfelelően bélyegillelékmentes.

C. §.
A rendőrhatósági engedély megadandó, ha 

amink megtagadásai közbiztonsági, küzegészségi 
vagy más egyéb rendőri tekintetek indokolná 
nem leszik és az engedélyt kérő a saját, valamint 
a lársalalúnál működő összes tagok erkölcsi meg
bízhatóságúi hatósági bizonyítvánnyal igazolja és 
kellő biztosítékot nyújt arra, hogy ő, mint a tár
sasághoz tartozó egyének a fenálló rendőri sza
bályoknak pontosan eleget fognak tenni.

7- §■
Kintornán, sipládán és általában hangszere

ken k eresei i cél bél való játszás (u. n. utcai ze
nélés) csak vagyontalan, és keresetképtelen, egyéb
ként azonban a 6. §-ban foglalt általános kellé
keknek megfeleli) egyéneknek engedhető meg.

8. §■

A rendőrhatósági engedélyben világosan ki 
kell lüntelni, hogy az mire adatott.

Nem adható engedély általában olyan játék 
üzésére, melynél a vállalkozó pénz, vagy lárgy- 
nyeremény kilátásba helyezésével kelti fel a kö
zönség játék-szenvedélyét.

Különösen, mint a szegényebb sorsú tudat
lan nép kizsákmányolására irányuló szerencsejá
tékok tilosak:

í .  báb (hordozható) lekebáb,
2. golyó, szinesgolyó,
3. baba, szim sbaba,
4-. monnco,
5. mari and ti,
G. birbics,
7. céldobás (kör, karika vagy lemezcéldobás),
8. szín (farbenspicl) számozott szín és az 

ezekhez hasonló természetű egyéb játékok.
9. §.

A rendőrhatósági engedély mindig csak az 
engedélyező hatóság téridőiére szól s egy meg
határozott időre — mely azonban 4* hónál hosz- 
sznbb nem lehet, — adandó. A rendőrhatósági 
engedély bélyeg illetékmentes újabb folyamod
vány alapján ismételve meghosszabbítható.

10. §.
A rendőrhatósági engedély alapján köteles 

még az illető jogosított az előadás, mutatvány stb. 
megkezdése előli a vármegyei járásokban az illető 
község elöljáróságaiéi a helyhatóság engedélyét 
megszerezni.

Törvényhatósági jogú és rendezell tanácsú 
városokban a helyhatósági engedély a rendőrha
tósági engedéllyel együttesen adalik meg.

A hely ha lósági engedély illán köteles az 
illető léi n bélyeg és illetékszabályok kiegészülő 
részéi képező illoléki díjjegyzék 13. lé!: IV. 3 és 
4 pontja alall megszabott illetékei leróni.

A löi vényszerii illeték lerovása nélkül a 
helyi hatóság állal engedély nem adható (1875 
XXV. t.-c. Iá §.) s előadás, mulalvány slb. nem 
tartható.

Az engedély tartama alatt időközben elő
forduló személy-változásokat köteles az engedé
lyes, városokban a rendőrkapitányságnak, közsé
gekben az elöljáróságnak bejelenteni.

H § -
Az engedélyes (a 7. §-ban említett utcai 

zenélés kivételével) köteles azonkívül az előadás,

mutatvány stb. után a törvényhatósági vagy a 
törvényhatóság állal jóváhagyott községi szabály
rendeletben megállapított dijat a városi, illetőleg 
községi szegényalap javára lefizetni, mely az e 
részben fenálló szabályok értelmében kezelendő.

12. §.
Az engedély bármikor vissza von haló, ha az 

előadások, mutatványok slb, a kőzerkölcsiségre, 
a közbiztonságra, közrendre és nyugalomra nézve 
veszélyesekké válnak, ha az engedélyes vagy tár
sulatának bármelyik tagja a fennálló rendőri 
szabályoknak eleget nőm Lett, vagy a kapóit enge
délytől bármi módon eltéri, vagy végre mutat
ványainak leple alatt szerencsejátékot űz.

13. §.
Az engedély megtagadása vagy visszavonása 

esetében a székesfővárosi rendőrfőkapitány hatá
rozata ellen a m. kir. belügyminiszterhez, a tör
vényhatósági joggal felruházott városok rendőr- 
kapitányainak határozata ellen a városi tanács
hoz, a rendezeti tanácsa városok rendőrkapitá
nyai és a föszolgabirák határozata ellen, a vár
megye alispánjához, III-ad fokban pedig a m, 
kir. belügyminiszterhez íclebbczésnck van helye.

U. §.
Társulatok állal reklám céljából rendezendő 

felvonulások (kocsival, lovakkal, állatokkal stb.) 
csakis a rendőri hatóság engedőimével tartha
tók meg.

15. §.
Az ezen rendelőiben foglalt rendelkezések, 

vagy tilalmak megszegése — amennyiben a cse
lekmény, vagy mulasztás súlyosabb beszámítás 
alá nem okik — kihágást képez és az 1879. XL. 
t.-c. 70. §-a szerint 200 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendő.

IC. §.
A ni. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértő

ig  kiadott jelen rendclelcm 1901. évi szeptem
ber hó 1-ső napján lép életbe.

A belügyminisztérium állal addig kiadott 
rendőrb a lósági engedélyek az azokban kitünteted 
időtartamig érvényben maradnak.

Budapesten, 1901. évi 'augusztus hó 4-én.
Széli s k.

H iv a ta lo s  h i rd e tm é n y .
6047. sí. 

rkp. 1901.
Az egyenes adói nem fizolő közmunka kö

telezetlek összeírásáról szóló városi szabályren
delet 3 §-a alapján közhírré leszem, hogy az 
egyenes adót nem fizető közmunka kötelezettek 
névjegyzéke az 1900. évre mcgállnpitlntvan a 
jegyzék a rendőrkapitány! hívalal napostiszti szo
bájában folyó évi augusztus hó 22-IŐI 15 napra 
közszemlére tétetik ki s az n hivatalos órák alatt 
megtekinthető.

Az összeírás ellen a tizenöt nap letelle után 
nyolc napon belül fclebbzéssel lehet élni a város 
polgármesteréhez, ennek határozata ellen pedig 
a városi közigazgatási bizottsághoz.

A polgármesterhez intézőit felebbozések a 
feniirl határidő alatt :» rondőrkapilányi hivatalnál 
adandók he.

Selmecbányán, 11)01. évi augusztus hó 19-m 
rendőrfőkapitány távol 

Kuli István s. k. 
romlóra! kapitány.

'19(j ,‘ H ird e tm é n y .

Sclince ás Bálábánya szab. kir. város ás 
Szilryalö (erűidén a l/orital h  húsfogyasztást adó 
nak 1902 évre leendő bizfosilása lárgyában az 
egyezkedési tárgyalásuk a v. tanácsteremben f. í. 
augusztus hó 26-ik napján d. e. 9 űráiól kezdfi- 
d&lcg fognak megölelni, mely tárgyalásra xz adó
köteles feleket ez ütött llivom meg.

Selmecbányán 1901 augusztus 21.
Szltnyal József

kir. tan. v. polgármester.

71990. szám.
VI. p Í9 0 i Ma&y- Kip* Belügyminiszter.

K ö rre n d e le t .
Valamennyi törvényhatóságnak.

A Dr. Imfeld genfi orvos által forgalomba 
hozott s a Sauter-féle homeopathiai gyógyszeré
szeti laboratóriumában készült ugynezett elektró 
homeopathiai csillaggyógyszerek behozatalát és 
forgalomba hozatalát a kereskedelmi és pénzügy- 
miniszter úrral egyelértöleg ezennel eltiltom.

Hasonlóan eltiltom a nevezeti miniszter 
urakkal egye tértől eg a Gabiin és társa párisi cég 
által Dr. Willian- féle Pink-pilulák cím alatt for
galomba hozott szert is.

Miről a törvényhatóságot ludomásvótol és 
további intézkedés végett ezennel értesítem.

Budapesten, 1901. évi július hó 5-én.
a miniszter helyei: 

Széli, s. k.
Államtitkár.

H I R D E T É S E K .
542 V. sz. 1901.

Á rv e ré s i  h i rd e tm é n y .
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a budapesti kir. törvényszék 1901. évi 
G3G4-7 számú végzése következtében Dr. Boros 
Jakab ügyvéd által képviselt Rics és Berkovics 
javára Fischor Vilmos ellen 38G4 K 24- f s jár. 
erejéig 1901. évi julius hú 9-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1070 K 
becsült következő ingóságok u. m. szoba-butur, 
1 ló, 1 szekér szóda-vizgép és szóda vizes üve
gek nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir járásbíróság 
1901. évi V. 310/2 számú végzése folytán 3864 
K 24- f tőkekövetelés, ennek 1899. évi szeptember 

‘ hó 12 napjától járó 5% kamatai, ’/s % váltó dij 
és eddik összesen 4G1 K 77 fillérben biróilug 
már megállapított költségek erejéig Selmecbányán 
alperes lakásán leendő eszközlésére 1901. évi 
augusztus hő 29-ik napjának délutáni 3 órája 
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándéko
zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés melleit, a 
legtöbbel ígérőnek becsáron alul is eladalni 
fognak.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltalták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §-a érleimében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kell Selmecbányán 1901. évi augusztus hó
7-ik napján.

Ováry Dezső,
kir. bírósági végrehajtó.

Elfogad
teljes ellátásra fiukat, az 5-ig- osztályig s úgy
szintén aJumnlst.ákat is, vag'y kis lánykákat 
bármily korúikat mérsékelt fizetés mellett.

Úgyszintén zongora és énekórákat ad.
H o rv á th  P a n n a .

2 -li középiskolái osztályl végzett 
jó házból való üti fölvétetik

■fc a n  u l ó u l
P r iv ic k y  R ezső  fűszer kereskedésében

Sel in ce h A nyAii.

E C Ü  i a f l M  eladása
Cgy I). lí .sznhatUlommal ellátott 
tömeg diliknek (igen alkalmas új
donság) egy ügyes személynek 
azonnal átadható Kgy-két száz 

korona kívántatik.
Ajánlatok Haasenstein és Voglcr A. G.
Stuttgart Cluffre L. 4250. jegy alatt 

fordulólag kéretnek.
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