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korona-
Fol'-lös szerkesztő és Inptulajdonos;

K I Ü T I  IS T V Á N ,

A z expedíciót s hirdetéseket illető  rek la m ác ió k  a  lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendök, hova az összes p énzkü ldem én yek is kü ld e n d ő k.

M e g  j  e 1 e n m i n d e n  v a s á r n a p .

Pulszky Ágoston halálához.
Szintű borzadok, midőn e címet ide 

tűzöm.
Lelkűmet elfogja a korongos gondolat: 

gondolkoztál-e mélyen és komolyan, te ki 
nz élet örömeit, annak illatos virágszirmait 
annyira szereted, a halál lényege fölött?

Nem! — Soha!
Hamlet töprengései: egy beteg lélek 

kitörései; Schoppenhauer száraz koré szagu 
és elbervadt virányra emlékeztető bölcse
letéi: egy ki nem elégített élet kifakadásai; 
Madách nagy tragédiája: a széttépett töp
rengő lélek kétség-beesése; Goethe Faustja : 
a tudás S z ö u ljá n a k  ki n e m  elégitése fölötti
feljajdulás stb.......... így tűntek fel előttem
e nagy, életet ábrázolni akaró alakok, ösz- 
szes színpadi éssallangos kereteikkel egyillt.

Ks tme most, egy nem kigondolt, nem 
képzeleti, hanem igazi emberi élet kialszik 
akkor, a midőn komoly derekán munkájá
nak, élettörckvésének <lel cinje felé közel
gőit . . . .  Ez gondolkodóba ejt.

Az agg kort elért Goethe, Faustjában 
ilyen formán szólaltatja meg Mefistofelest:
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Selmecbánya alapkára.
A .Selmecbányái Il irn d ó “ t/.ámáru ir ta  

R ic h te r  Ede.
Kétségtelen. In >gy Selmecbányán és vidékén 

uüir a ióitui iák idejében, !. liLiI ;i népvándorlást 
hu-u.LL-ii időben luuiyá.i/iTlo! ü/Jok. Hiszen ezt 
Ii‘l'!gI)I)íui bizonyítják azon még m ól űz,•miien 
lévő hányák, melyek mikén' i fellái'á-'.i :i rómainkra 
v;ili. Áronképpen bizonyítják őzt a római kőiből 
eívdö Ideiek, melyek a hányákba ti és mTlml is 
lalállaltak és elszórva még most is lalnl/i'nak.

Ha leliát ah 0 7 , kétség sem léé Im/y ill már 
a rómaiak idejűben bányászkodlnk, akkor meg 
kél;végtelenebb az, hogy a népvándorlás lürle- 
a el mi gigászi kalaslrólaja, üsszezuzva niindenl, 
mit viharos útjában lalált, a banyamüvolés foly
tatását is lehetetlenné lelte és az, mind addig 
szünetelt itt, a míg a magyar honfoglalás, de 
különösen IV-ik Béla királynak a tatárjárás után 
alkotott ujabbi honalapilásn, vagyis n magyar 
államiság konsolidariója be nem következeit.

Erre ismét csak a bányák művelési módja, 
de ennél is kétségtelenebből az immáron nemileg 
fel déri tett levéltári bizlos adatok s dhlve az 
okirnlokban előforduló hiteles vonalköz a ok s.-,ol- 
gáltaiják az elvilázhallan bi/onyilekokal.

„szürke minden elmélet, csak az élet fája- : 
zöld11. És a német költő király az élet fá
jának e zöldjét agg koráig élvezte.

Hát van-e igazság abban, midőn egy 
nagy tehetségű, törekvő férfiú a „szürke 
elméleten" átgázolva, a nemes élet zöldjét 
elérni forrón óhajtja . . . .  és élete ekkor 
alszik ki?

Nincs, százszor nincs!! — —
Szegény, sokat és sokszor kicsufolt, 

de óriási szellemi magaslaton állott képvi
selőjelöltünket Pulszky Ágostont, az euró
pai hirfi tudóst, a nagy hazafit és politikust 

! érte e sors.
Boldogult édes atyja, Pulszky Ferenc 

életének ifjú korát, vagyonát, nyugalmát 
mint magyar hazafi és a magyar emigrációnak 
legelőkelőbb tagja a haza oltárán áldozta 
fel. De meg nem törve és forrón szeretett 
magyar hazájába visszatérve, fennen lobog
tatta a magyar tudományosság zászlaját és 
mint a nemzeti muzeimi igazgatója és mint 
az „Életem és korom," és a nevezetes ar- 
kc íógiai munkák niogirója hervadhatatlan 
érdemeket szerzett, a maga és a haza ne
vének.

Semmi biztos adatunk ugyanis air.a nézve 
: nincsen, tf&y a magyar lionafcipibF, síil hogy 
i IV-ik Bála király uralkodása elölt ill város

| 1 1  volna; öe arra igenis lehet következtéim, 
mint azt Ivoclnel.ii:*n Jani* is történelmi munká
jában kifejletté. I: ;:i már a keresztes hadjáratok 
utalt sok külföldi nép töredékei maradlak itt az 
országban és valószínű, hogy Selmecbánya '" lé 
kén is. I'lz.ek azután az abbanlugyoll bányamű
vel, .,.1 folyta Illírt I ák ugyan, de c-.ak alfélé bánja- 
l,,lepek, kisebb kolóniák lehellek db A tatárjárás 
vihara azonban rzek-t is .1 |,nsztitolla és a 
selmoci bányászatot isméi csak a békésebb idő 
ébresztette ríj életre. A honfoglalás legelső stádiu
maiban bt sem köz-égi, vagy éppen városi ala
kulás, sem bányaművel,'s nem iéö-zclf.

Hiszen a magjai liarcr.r. fflldinivelésre, 
állation vészt ésre termelt nép volt és az első száza
duk alatt egyéb!) gondja sem leheteti, mint löbljcl 
biztosítani, teljesen hatalmába ejteni s azután
mi vélni. .............  . .

A szlávok, mini legrégibb okmányaink
nevezik, a vendek, ha tudtak is. mint ősibb 
lakosai e vidéknek, a nemes érc fészkeiről és, a
............ Íny leled sokat ..... .éli ivadékról, ivadékra
a földalatti kincs!ól; de egyrészt szétszóródtak, 
másrészt üldözéseknek is voltak kitéve és a talár 
ve edelein alatt az. erdők I,elsejébe menekültek 
és ét! pásztor eletet folytatlak.

Ilyen apától, de a magyar emigráció 
zaklatott korszakából származott Pulszky 
Ágoston. Korai, hirtelen halálának csiráit, 
nem-e hordozta magában már ez idegrázó, 
zaklatott korból ?

Van-e orvos, ki erre biztos és alapos 
feleletet adni képes volna?

Testvér öcsesét megölték a hazájától 
távol lezajgott viharok és hullámok és ta
lán enmagában felzajdult viharok és vész- 
hullámok.

l)o ő, Pulszky Ágoston tudásának, lelki 
és jellembeli szilárdságának teljes tudatá
ban küzdött . . . miért? hogy hazájának, 
nemzetének hűen és kitartóan szolgáljon.

És a midőn előttünk oly szokszor — 
kedves pártbeliem emlékezzetek esak visz- 
sza valahányszor velünk érintkezett, min
dig — azt hangoztatta, hogy mily rendkí
vüli elismerést talált abban, hogy ez ős 
bányaváros szemelte ki és, hozzá teszem, 
biztosan meg is választotta volna őt, képvi
selőjének — ki gondolta volna akkor, hogy 
ezen éltető reménységének és a mi örömünk
nek a kíméletlen halál vett gyors véget?!

Óh halál! * I

IV. Hála király, úgy mint az előtte ural
kodóit magyar királyok is tudhatlak már a 

; selmáéi bányákról, sőt tatán kaplak is már innét 
aranyat, ezüstöt, de Selmecbánya községi alaku
lását, szervezetét és az illeni bányászat valódi 
fellendülését csak IV. Béla király által nyerte.

K király, a második honalapító ugyanis a 
■ tntárpnszüLás alatt Turócvármegyébe, Znióvórába 

menekült. Megismerte ill a felvidéket, annak 
..yönyörii, kies fekvéséi, hallhatott sokat a mesés 
gazdag lián vükről és azok mostani puszta álla
potáról, a vidék lakatlan voltáról, és elhatározta

I ennek benépesítését és községek, városok uj nla- 
! pitósát.

Áriul'.' miképpen? ! — A magyar ember a bá- 
nyainivelé'siv akkoriéul abszolúte alkalmatlan volt; 
a szláv, a vend nép szétszóródott és az erdők
ben pásztor életet folytatott. Idegen népelemet 
kellett tehát a bölcs királynak ide letelepíteni. 
Ks ez az elem, cllngadhatntlanul, a germán, a 

: német népeiéin volt,
Szószokat és vfirtontier^iokot hívott idő a 

nagy király, persze rendkívüli kiváltságok ado
mányozása mellett, do azon kötelesség felrová- 
sávai, hogy a lelelcpiTlök a bányászatot miveljék.

így keletkezett Selmecbánya városa, mig 
Bélabánya, moly Dollii név alatt Solniecnek csak 
kiegészít5 része voll, csak később V. László és



Te rettenetes lmtuloui!
Éu is földig bontluk előtted!
De miért gyakoroltad vagy mutogattad 

hatalmadat most, midőn egy feukiilt élet 
uj tápot lelt volna saját életére, ezer és ezer 
ember javára szolgáié működésére.

Gyáva vagy te!
A nemes tevékenységben ellankadt, 

fáradt vándort akkor bunkozod le, midőn 
az éltető forráshoz közelit!

Te rút, de mindent kiegyenlítő és min
denkit egyenjoguvá tevő, egyedül álló, ke
gyetlen zsarnok magadhoz ragadtad őt, a 
mi várt támogatónkat. . . .

Talán megirigyelted e szegény, nyo
mott állapotú várostól azt, hogy e város az 
elhunyt erejével és támogatásával ujabh és 
megérdemelt virágzásnak induljon?!

Halál! Ezt nem jó l tetted!! —

♦* *
Pulszky Ágoston dr. képviselő jelöltünk vá

ratlan halála leírhatatlan megdöbbenést keltett 
városunkban, a hol a piros tollak és Pulszky zász
lók nagy tömege inár hirdette biztos győzedelmél. 
Még csak nehány nap előtt megírta polgármeste
rünknek, hogy már legközelebb eljön program
beszédjének megtartására, de kissé gyöngélkedik . . j 

Heincz Hugó. a ki maga is látta Pulszky gyengél
kedését és éppen akkor Budapesten volt, kérte, 
hogy ne tegye ki magát az ut és beszédtartás 
izgalmainak és csakis Heine rábeszélésére nem 
utazott mar e hó 10-én ide. Talán útközben, 
talán városunkban halt volna meg, annyira szi
véhez voltunk nőve, hogy nagy betegen is eljött 
volna ide.

Felejthetetlen lesz elöltünk, a kik hallottuk 
azon kijelentését, hogy ő, ki ily spontán ragasz
kodást tapasztalt, sehol máshol fel nem lép és 
Ilii jegyesnek tekinti magát, kit csak a halál vá- j 

foszthat el jegyesétől.
Istenem, mily meghaló ez most!
Ki gondolt volna akkor a halálra?? —
De emlékezete nem enyészik el Selmecbányán j

soha!
Nem a zászlók, piros tollak, remek mondd- j 

sai, hanem egy általa nagy lelkűén, nemes, fen-

t. Mátyás királytól nyerte városi szabadalmait és 1 
nem Béla, hanem Fejérhányának nevezték, miből 
lett a tót Bielobanya és a tévesen ebből magya
rositolt Bélabánya, Pedig a Bétának c város j 

elnevezéséhez semmi köze sincsen.
Gyönyörű dolog, hogy Selmecbánya város 

alapításakor, vagy mondjuk ujabh létesítésekor, 
német nyelven kiadott szabadalmak nagyobb- 
része és a híres, most a v. múzeumban látható 
jogkönyv hiteles alakban megvannak, valamint 
megvannak az ezen szabadalmakat többszörösen 
megerősítő későbi királyi adománylevelek is. ------- -

De térjünk vissza a város keletkezésére.
IV. Béla király idejében már nagyon fontos 

volt egy kérdés, t. i. a pénz kérdése. Fontos volt 
az arany és ezüst birtoklása és termelése. A 
király tehát, igen okosan, kivételesen nagy szaba
dalmakat adott mindazoknak, kik a bányászattal, 
az arany és ezüst kiaknázásával foglalkoztak.

A Selmecbányán letelepedett német lakos
ság és illetve a város polgárai, bányapolgárai 
(Burger, Walburger nem Waldburger — erdő, 
hanem wahl =  választó polgárok) már eleitől 
kezdve élvezték e köztársasági szabadalmakat és 
ez által biztosítottak politikai és községi szerve
zetű jogaikat. És a mig igy keletkezett a községi, 
városi szervezkedés, a mely kezdetben a bánya
telepek körül szétszórtan lakók között képezte
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költ szivét mindennél jobban jellemző, maradandó 
becsű adománya által.

A midőn ugyanis mint már kiválasztott 
képviselőjelölt városunkba jött, érdeklődött a vá
rosi múzeum iránt is. És a midőn megtudta, 
hogy ezen uj kultúrintézmény őskori régiségek
kel és egy speciális magyarországi éremgyüjte- 
inénnyel nem bir, az első alkalmai megragadta 
arra, hogy e nagybecsű gyűjteménnyel gazdagítsa 
múzeumunkat.

T. olvasóink emlékezni fognak arra, hogy 
múzeumunk e szép gyarapodásáról azzal adtunk 

j Iliit, hogy az adományozó nevét titokban kell 
i tartanunk.

Most, a szomorú, lesújtó eset után hírűi 
! adhatjuk, hogy e nagybecsű gyűjtemény adumá- 
I nyozója Pulszky Ágost volt, ki ugy a város pol- 
! gármesleréhez, mint a városi levéltárnokhoz inté- 
j zett ez ügyben! levelében azt irta, hogy ezen ado

mányát titokban kívánja tartani és hogy az semmi 
féle üsszekötellétbe a képviselő választással ne 
hozassák.

Mily nemes, mily fenkölt és ritka jóságu 
lélek!!

Sokan, nagyon sokan félre ismerték öl, mond
hatnám, naiv romlatlansága, legendás jószívűsége 
folytán, de valódi nagy ember volt ugy észben, 
mint szívben és jellemben.

Hódoljunk meg emlékezetének!!
Pulszky Ágoston emlékének leginkább ugy 

hódolhatunk és a hozzá volt ragaszkodásunknak 
legjobban ugy adhatunk kifejezést, ha e hatalmas 
párt kompaktul együtt marad és továbbra is 
összetart. Erre nézve a párt intézkedései, mint 
sokban tudvavaló, a következők:

A lesújtó halálhír vétele után nyomban össze
gyűlt a Pulszky-párt végrehajtó bizottsága tíaán 
Elemér elnöklete alatt. S miután megdöbbenés
sel adilott fájdalmának kifejezést, elhatározta, hogy 
első sorban is a gyászoló családhoz, az egész párt 
nevében, részvéliralol intéz, a pártot továbbra is 

I összetartja és ugy a miniszterelnököt, mint a köz
ponti szabadelvüpárlot és Lits Gyula főispánt 
táviratilag értesíti, hogy Gulner Gyula államtitkárt 
óhajtja jelöltnél, felléptetni. Erről azután Gulm r 
Gyula is sürgünyileg értesítve lett azon kérelem
mel, hogy a jelöltséget fogadja el. Ezen utóbbi 
felkérésre már csütörtök d. u. megérkezett a válasz, 
melyben Gulner köszönetét mond a bizalomért. 
A párt vezetősége ezt megnyugvással vette, de 
azon eshetőségről is gonoskodolt, ha Gulner a

; jelölést el nem fogadná. Ez esetben Ileincz Hugót 
léptetné fel. A párt különben összetart ugy, mint 
egy test és egy lélek.

Lapunk zártáig még határozott választ Gnl- 
ner nem adott, de a párt szorosan összetart és 
a Farbaki párthoz semmi szín alatt sem fog 
csatlakozni.

A szent ünnepek előtt.
Vegyétek le föveg-eitekről a piros jel

vényt, a fehér jelvényt, némuljon e! a poli
tikai pártoskodás szava, hagyjátok a külső 
embert a forduljatok lelketekbeu a belsőhöz, 
— kinek hivatását mérlegelve bölcs Alko
tójához emelkedtek érzésben, gondolatban ; 
és ez érzés, e gondolat az Ő imádására 
készt.

Ha lengeni kell a lobogónak, ugy az 
istenes jelvényekkel diszitett lobogókat bont
sátok ki, melyek alatt Annak szent nevére 
zengjen az áhitat dala, a kinek oly ártat
lanul folyt ki véie az emberiségért.

Térjetek Istenhez városom lakói és 
vendégei, mert szent, cselekedetek napjai 
viradnak reánk, melyeken ezerek meg 
ezerek újabb erőt nyernek az élet terhének 
viseléséhez ott ama Golgothán, s ezer meg 
ezer ifjú s leány teszi le azt a fogadalmat, 
hogy Istent imádni, a Megváltó tidvözitő 
tanítását követni, embertársát szeretni fogja 
s hitéhez hű leszen.

Tartsátok meg liiven e fogadalmat ifjak 
s vének s tiszteljétek azt ti mások is, a kik 
más díszítésű oltárnál hódoltok Isten imá
dására ; mert halljátok-e, hogy a hithüség 
immár nem annyi, mint gyűlölete a más 
utón üdvösséget kereső embertársnak. Idő 
és érzés oda fejlesztette az embert, hogy 
apái vallásához híven ragaszkodhatik a nél
kül, hogy más felekezetek híveinek: az ő 
embertársainak ellenségeivé esküdnék.

A szent beszédekből ez az érzés Arad, 
a liivök imbolygó nagy tömegében a béke 
és ember szeretete egyesül az egy Isten inni-

az összetartó kapcsol, addig a vallásos nemek 
a hit szükségleteiről som feledkeztek inog, és 
megalapítottak az ó-vári templomot: „Zu unseren 
liehen Fraw,“ vagy mint későbbi századokban 
nevezték: „Alle Schlosskirche“

Hogy az óvárat a lempiaiiusok építtették, 
annak lehetősége ugyan nincsen kizárva, de a 
hrgyományon kívül más biztos adatunk erre 
nézve nincsen.

IV. Béla király uralkodásának ulolsó évei
ben azonban már tekintélyes plébánia volt az 
óváron és utódja alatt 1272. évben Ronaldus 
plébános már nagy tekintélynek örvendett és 
prépostja volt az esztergomi Szent-Tamáshegyi 

j préposlságnak s mint ilyen tagja az esztergomi 
I káptalannak.

Ez időben, — mint az a városi levéltárban 
őrzött okmányokból kétségtelenül kiderül, — 
Selmecbányát „Vannia* „Bannia8 — azaz Bá
nyának nevezték.

Kiderül ez különösen azon okmányokból, 
melyek V. István és IV. László királyok által 
adattak ki a Szent-Miklós kápolna alapítása és a 

| prédikátori (dominikánus) rendnek adományozása 
! tárgyában.

1275. évben tehát már kél temploma volt 
„Vunnia* Selmecbánya városának. A vártemplom 
s a Sz.-Miklós kápolna, a mai N. Boldogasszony 
plébánia templom helyén.

Ez évről már biztos adataink vannak a 
községi életről is. 1275. évben Vaníliában plébá
nos volt: Renaldus; bíró (judex:) Halmannus és 
a községi, vagy városi képviselő testület 12 
(duodecim jurati) tagból állótI; e tagok száma 
később 24-re (Die Vierundzwanziger) emeltetett.

Vannia, vagy Bannia, tehát Selmecbánya 
már ez időben bírt a pallos joggal, mely jogával, 
mint azt e bevezető részt követő történeti elbe
szélésekből látni fogjuk, többször kíméletlenül élt.

Akkori jogszabályainak és bányajogának 
ismertetése, valamint annak vitatása, hogy a 
Nagy-Lajos által 1352. évben kiadott és a levél
tárban őrzött, Zobonya László Saskövár kapitá
nyához intézett okmányban már „Sebnich* 1457. 
évben Sartor Péter bírósága és Nemes László 
főjegyzősége idejében „Schebnicien/ az 1447. 
évben a nagy tűzveszedelem után kiadott ok
mányban BSchebenic“-nek nevezett Selmecbánya 
honnál kapta a Schebnic és később Schcmnilz 
német elnevezést, e kis mii keretén kívül ősik és 
csak annak a valószínűségnek akarok kifejezője 
lenni, hogy az nem a Styava — tótul sóska —- 
sem a Szebe nics — tótul magának semmit — 
hanem eredeti német származására (mint Lignitz 
Leibnitz stb. és igy Krembnitz is) vezetendő 
vissza.
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ilatával. Mintha csak egy család lenne az 
egész emberiség.

Nagy gondolni! képzelni is 
Dicső, fenséges eszme!
Az embernem mint egy család,
Szeretettől övezve,
Testvériségben, mini talán 
Kain e lő t t  leheteti;
Az írás, hol jegyezni kezd,
Jegyez csak gyűlöletet.

Ezután majd szeretetet jegyez, azt a 
szeretetet, mely buzgó zsolozsmákban tör ki 
a hívők ajkán s árad szét Isten házában, 
városom falai között e szent cselekedetek 
ünnepnapjain.

üli maradjon meg továbbra is sok-sok 
paránya e szent hevületnek az ünnepek 
után is az élet ridegebb napjaira lelkűnk
ben, hogy érzésben, gondolatban nemes- 
bedve küzdjük az élet harcait s gyülölség 
ellen vértezetten álljunk egymással szembe 
eszmékért, elvekért lelkesedve.

Hagyjátok a külső embert s fordulja
tok telketekben a belsőhöz; ennek tanul
mányozása Alkotójához vezet . . .  ^

Tanítók közgyűlése.
A honlvármegyei általános tanítóegyesület, 

ez idei közgyűlését e hó 10-én tartotta meg a vá
rosi r. ka 111. fiúiskola rajztermében. Ezt megelőző
leg Eanko János egyház-maróti állami tanító tar
tatta meg mintaelőadását a földrajzból, melyért 
jegyzőkönyvi köszönetét nyert. A gyűlést Tuka 
Antal egyesületi elnök d. e, 10 órakor hosszabb 
beszéddel nyitotta meg, melyben különösen ecse
telte azon feladatot, melynek megoldása az ált. 
/anifóegyesületre vár. Bízik a tanítóság Ígéretében 
l. i. hogy a társadalom támogatása mellett a me
gyei tanügyel felvirágoztatja. Üdvözölte n megje
lent kir. tanfelügyelőt, továbbá Iloleer János képvi
selőjelöltet, a megjelent többi vendégeket és a 
tagokat.

Mielőtt a közgyűlés a napi rendre tért volna 
Dr, Wlassics Gyula miniszter ur ö nagy méltóságát 
táviratilag üdvözölte.

A folyó ügyek elintézése után a mull ülés 
jegyzőkönyve — miután az nyomtatásban is meg-

Kíilönben is meddő dolog volna e fölött ilt 
meditálni. Annyi bizonyos, hogy a honfoglalás 
utáni magyar neve Vannia, Bannia, tehát Bánya 
volt és csak későbben nevezték Schebnieli, 
Schebnitz és Selmecbányának.

Hogy pedig a tisztán néniéi származású és 
nyelvű letelepülők későbben maguk közölt, külö
nösen a jegyzői teendők elvégzésére magyar em
bereket is szívesen látlak, mulatja az, hogy 1447. 
évben Szászfalusi László, 1457. évben Nemes 
László volt e város főjegyzője.

Valószínű, sőt majdnem bizonyosra vehető, 
hogy az ugy nevezett ó-város volt e város leg
régibb része és csak a nagy földrengés után tele
pedett le a lakosság zöme a kailanos völgyben 
fekvő mostani városrészekben.

Midőn azután az alsó, mostani város lei
épült, kezdték építeni az uj Szent-Katalin temp
lomot is, mely már 1500. évben teljesen elké
szülvén, plébánia templommá lett, mig az óvárt 
1515-ig hadi célokra alakították át és a régi 
Schlosskircliéböl, mostani óvárból, valóságos fegy
vertár lett, a plébánia pedig a mostani Sembcry- 
féle házban volt.

Ezen időtől, vagyis a török veszedelem 
közéletté idejétől kezdve levéltári anyagunk igen 
gazdag és feltétlenül megbízható.

1901. szeptember 15._______________

jeleni s u tagok között annak idején szétoszla
tott fel nem olvastatott, hanem tudomásul 
vétetett.

Az elnöki jelentésből kitűnt, hogy az egy év 
óta fonálló ált. tanítói egyesület minden egyes köre 
(ti köre van) feladatát emberül betöltötte dacára 
a kezdet nehézségeinek; de megtett mindent a 
választmány is arra nézve hogy a körök a kellő 
anyaggal és utasításokkal el legyenek látva.

Jávor B. Lajos alelnők kért ezek után szól 
s a megyei tanítóság nevében üdvözölte Tuka 
Antal elnököl tanítói működésének 25-ik jubileuma 
alkalmából. Majd Bili József kir. tanfelügyelő 
emelkedett fel s működésűknek ugyancsak 25-éves 
jubileuma alkalmával üdvözölte Fleischahacker 
Laura polgári iskolai ipazgatónöt és Kolos Irma 
potg. iskolai tanítónőt Ipolyságról. A szép figyel
mei és kitüntetést mindhárom nevében az elnök 
meleg szavakban köszönte meg.

Lils Gyula főispán ur ö méltósága, Szilnyai 
József kir. tanácsos, polgármester űrtől és a 
törvényhatósági bizottság nagy részétől kisérve 
szintén megjelentek az ülésen s azon majdnem 
végig jelen voltak. Szép számban jelentek meg a 

! lyceumi tanárok is igazgatójukkal együtt.
Ezek után Király Ernő lyc. tanár tartotta 

meg előadását a „turistaságról*, melyért hatalmas 
„éljent“ és jegyzőkönyvi köszönetét nyert az elő
adásban magát mesternek bemutatott előadó ur.

Következett Jávor B. Lajos tagtárs előadása 
a nyugdijrevizióról. A nagy gonddal és szakérte
lemmel megírt tanulmányi a küzgylüés némi kis 
módosítással magáévá lelte s határozalilag kimon
dotta, hogy ezen irányban feliratot intéz a kul
tusz minisztériumhoz.

Danko Andor gyekési áll. iskola tanítójának 
a phonomimikáról tartott előadásáról a hallgatók 
kút táborra oszlottak a véleményt illetőleg, egyik 
osztotta nézetét, a másik nem. Felhívásra Dankó 
előadó gyakorlati tanításra határozta el magát a kö
vetkező közgyűlés alkalmával, mely előadás lesz hi
vatva a phonomimika előnyeit kimutatni, — a nagy 
gonddal összeállított és szépen előadott előadásért 
nevezeti jegyzőkönyvi köszönetét érdemeli. A 
pénztáros számadását Licsko pénztálos felolvasta 
f mintán azt Ja éger és Nedeczky kartársak felül
vizsgálták, pénztárosnak a múltra a felmentvény 
megadal olt.

Elnök előadta, hogy a tanítóság Kubányi 
Károly nyugdíjba vonult tanfelügyelője iránti 
szüreteiének és ragaszkodásának jelét azzal kí
vánta kimutatni, hogy kebelében részére gyűj
tést eszközölt, melynek eredményét bemutatja 
azon megjegyzéssel,hogy a létesítendő „Segélyalap* 
melynek kamataiból kizárólag szegény tanítók 
özvegyei és árvái lesznek segélyezve, tulajdonké- 
peni alapját ezen „Kubányi Károly “-féle alap 
fogja képezni.

A „Kubányi K>íróig* • féle alap és a „Segély- 
zöatap“ ügye az elnökségre, illetve a választmányra 
bízat olt.

A Dr. Tóth lnn e féle előadás „az életmentés 
körébSl^ímvezelt főorvosnak hivatalos távolléte miatt 
elm aradt; elnök a körülményt bejelentve, ugyan
ekkor nevezett főorvostól irt és kapott „Alkoho
lizmus a társadalomban*' o. kis főzetet osztotta szét.

Az ülésen részt vett mintegy 100 egyén.
Elnök összetartásra s munkálkodásra hívta 

fel a tagok figyelmét, a megjelenteknek köszöne
tét nyilvánítva a jövő közgyűlés alkalmával Kor- 
pun in leendő viszontlátás reményében a haza 
éltetésével az ülést bezárta!

Ülés után a tagok mintegy 70-en a „Felső- 
Major“ vendéglőbon gyűllek össze közös ebédre; 
rész t vettek a közös ebéden Lils Gyula főispán, 
Szilnyai József, Farbaky István, Bili József, Király 
Ernő urak is.

Pohárköszöntő is mondatott a főispán ur 
ő méltóságúra, Szilnyai József kir. tanácsos, pol- 
gármeslei re, a két jubiláló hölgyre, a pártfogókra,

S

A gyűlés alkalmával alapitólaggá lett Holczer 
János, majd ilyenekké belépett Lils Gyula főispán 
ur, „Sclmec-Bélabúnyu város" és Farbaky István ur.

A kőzigazlási gyűlésre eltávozó főispán és 
polgármester ur elmenetele után a tagok a lég- 
kedélyesebben maradlak együtt egészen 4 óráig, 
i*kk«»r pedig Jaeger Gyula tagiéra vezetése mellett 
a kél akadémia gyűjteményét, a két füvészkerlet 
és a kálváriát nézték meg.

Másnap kirándulás volt a hodrusbányai ezüst- 
gyárba, és az ottani bányába.

Egy jelen volt.

h í r e k .
— Boltizár József érseki helynök f. hó

14-én a délutáni 2 órái vonattal érkezett nagy
számú kísérettel Selmecbányára, a hol a városi 
hatóságok és nagy közönség volt jelen. Az Er- 
zsébet-kápolna alatti bányavasuti átjárónál Alt- 
mann Imre városi tanácsos üdvözölte szép be
széddel a város nevében. Ma vasárnap van a 
kálvária 150 éves jubileuma, melynek lefolyásáról 
jövő számunkban részletes értesítést adunk. Hol
nap hétfőn Hogy bányán, kedden Béla bányán és 
szerdán Selmecbányán fog bérmálni az érseki 
helynök, a kit igaz szeretettel fogad Selmecbánya 
városa és ennek minden lakója úgyis mint e 
város volt prépost-plébánosát és országos kép
viselőjét, de úgyis mint páratlan népszerüségű 
magyar főpapot. A katholikus hívek tekintélyes 
része értekezletre gyűlt össze f. hó 11-én, me
lyen elhatározták, hogy tolyó hó 17-én vagyis 
az itteni bérmálás előestéjén, fáklyászenével tisz
telik inog a főpapot, ezen város egykori plébá
nosát; — ünnepi szónok Aczél János a városi 
elemi iskolai igazgató-tanítója lesz és közremű
ködni fog a városi zenekar és a polgári dalárda.

Lits Gyula főispánunk múlt héttőn ér
kezeti városunkba és elnökölt a keddi közgyű
lésen és a közigazgatási bizottság ülésén. Üt 
tartózkodás alatt a főispán több látogatást is 
lelt és többeket fogadott. Szerdán reggel utazóit 
el Ipolyságra.

A selmeei apáca zárda főnöknő meg
halt. Ökrössy Róza Dionysia  irgalmas néne, a 
selmeei apáca zárda t'őnőknóje életének 52-ik, 
szerzetesi működésének 32-ik évében hosszas 
szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos 
felvétele után folyó hó 12-én délelőtt fél 9 óra
kor az Urban csendesen elhunyt. A megboldo- 

I gullnnk temetése folyó 14-én reggel fél 7 órakor 
I ment végbe a zárdából a Havas-Boldogasszonyról 
! nevezett temetőbe s az engesztelő szent mise 
■< áldozat is ugyanokkor múl látott be a fent 

nevezet temető templomában a Mindenhatónak. 
A boldogult fönöknő, ki maradandó érdemeket 
szerzett magának a selmeei apáca zárda és külö
nösen az abban lévő „Kolos" leánynevelő intézet 
fejlesztése körül és kil az általános tisztelet és 
szeretet környékezett, 1850 évi april 2-án szü
letett Rozsnyón. Húsz éves korában lépett a 
szerzetbe Szatmári, hol jelesen végezte a tanilónői 
kopezdét és nyert oklevelet. Ezután Bártfán, 
Szalmáit. Esztergomban és három Ízben, legutóbb 
1892 évtől kezdve mint főnöknő Selmecbányán 
fej telte ki áldásos és üdvös működését. Elhuny
téval nagy veszteség érte a Paulai Szent Vincze 
irgalmas apáca szerzetei, de a leánynevelés 
ügyét és városunkat is.

— Halálozás. Seefranx Elekné szül. Szopko 
Emília, Seefranz Elek Selmecbányái bányaigaz- 
galósági számellenőr hitvese meghalt Hegybányán 
e hó 9-én, éleiének 28-ik évébe. A fiatalon 
elhunytat nagy részvét mellett f. hó. 11-én le
in ették el.

— Eljegyzés. Schvarcs József arad-mácsai 
földbirtokos jegyet váltott Qtiger Francsiska kisasz- 
szonnyal, Geiger Márk selmeei kereskedő polgár
társunk bájos leányával.
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— Rendkívüli közgyűlés. Selmec-Béla- 
bánya sz. kir. bányaváros törvényhatósági bizott
ságát folyó évi szeptember hó 16-ikán d. e. 9 
órakor rendkívüli kövgyülést tart, melynek tárgy- 
sorozata a következő: 1. 9470. Azon kegyelmes 
királyi meghívó levélnek előterjesztése közzététel 
céljából, melytyel ő cs, és apostoli kir. Felsége 
az 1901—190G-iki országgyűlést 1901. évi októ
ber hó 24-ik napjára egybehívni méllóztatotl. 2. 
9469. A m. kir. Belügyminiszternek folyu évi 
98,970. sz. rendelele az országgyűlési képviselő 
választások feletti bíráskodásról szóló 1899. XV. 
t.-cz. 1G3. és 167, §§-ai életbelépteiéso iráni, 
főképpen a választási jog szabad érvényesítésének 
hatásosabb biztosítása és a hivatali hatalommal 
való visszaélés megakadályozása tárgyában.

— Erzsébet királyné gyásznapja c hó 
10-én volt. Városunk törvényhatósági bizottsága 
e napon tartotta meg közgyűléséi, de e dátum 
szomorú eseményéről meg nem emlékezeti. Annál 
kegyelelesebb dolog az, hogy a Selmecbányái kir. 
bányaiskola növendékei, Litschauer Lajos vezér 
tanár elnőklése alatt álló „Jó Szerencset* önképző 
kőre e gyász napot megünnepelte a következő 
műsorral:

1. Himnus énekli a dalárda. 2. Litschauer 
Lajos tanár, ónkép2 őköri felügyelő beszéde. 3. 
Elnöki megnyitó Révész Lajos-tól. 4. Krónikás 
ének „Erzsébet** királyné halálára, Pósa Lajostól, 
szavalja Szigeliiy Sándor. 5. Ima „KreuzertŐI* 
énekli a dalárda. G. „Erzsébet királyné emléke** 
felolvasás Héjás Gyulától. 7. „Erzsébet* Sajó Sán
dortól, szavalja Révész Lajos. 8. Záróbeszéd, 
Breitschneider Ferenciül. 9. Szózat, énekli a da
lárda. A bányaiskolai önképzőkör különben is 
oly üdvös, hazafias tevékenységet fejt ki, mely a 
tanári karra és különösen Litschauer Lajos főmér
nökre és a tanulókra is csak igaz elismerési 
szülhet.

— A földtani társu la t tudományos kirán
dulása Selmecbányán e hó 21. 22 és 23-án fog 
végbe menni. — A tagok, megközelítőleg negy
venötén, f. lió 21-én érkeznek városunkba, 22-én 
tartják meg szakgyűlésüket és megszemlélvén a 
város nevezetességeit e hó 23-án kirándulnak 
Vilinye fürdőre, hol a város vendégei lesznek. 
Szívesen üdvözöljük őket!

— A törv. hat. bizottság közgyűlését f. 
hó 10-én tartotta Lits Gyula főispán elnöklésé
vel, a ki miután szép szavakkal megemlékezett 
Szilágyi Dezsőről,hogy indítványozta a város közön
ségének részvéte jegyzőkönyvileg megürökillessék. 
Ez egyhangúlag lelt elfogadva. A főispán ezután 
Hermáim Emil nyug. főbányalanácsost tbeli városi 
tanácsosnak nevezte ki. E kinevezés általános 
lelkes éljenzéssel lett fogadva. — Felulvaslaloll 
ezután a polgármester havi jelentése, mely tudo
másul vétetett. — A közgyűlés elhatározta a 
bélabányai vízvezeték kisebb arányit kiépítését, 
több telek megvételét és különösen házépítési 
célra szolgáló sleffultói telek valamint a városi 
pince eladásál, mely utóbbiért Gcmciuer Bernét 
8000 korona vételárt ad. A közpunli válasz!mányi 
tagságról lemondott Scholcz Vilmos helyébe 3G 
közül 25 szavazattal Heigel Albert lett megvá
lasztva. Lilassy Béla v. számliszl, miután a szak
vizsgát letette, véglegesítve lelt; Vörös ferene Ni. 
főjegyzőnek pedig 320 korona rendkívüli fizetési 
előleg engedélyeztetett. A rendkívüli tárgysorozat 
eme pontjánál Marschalko Gyula biz. tag azt 
indítványozta, hogy tekintettel Vörös Ferenc tb. 
főjegyző érdemeire és hogy több hónapon át a 
főjegyzői teendőket is végezte, neki a 320 korona 
jutalomként adassák. A közgyűlés utasította a 
városi tanácsol, hogy már a jövő közgyűlésre ily 
értelmű indítványt tegyen. — A közgyűlés az 
elnök éltetésével gyorsan véget ért.

— Baleset. Folyó évi szeptember hó 9-én 
a helybeli kir. kohó koksz és szén pajtájában Malrosz 
János kohómunkás munkaközben megsérüli és

pedig úgy, hogy a felső-emeletről leesett szénmérő 
szekrény a fejére eseti.

—  Szívtelen szülők. E héten rendőrségünk 
a főtéren kora reggeli órákban egy kis fiúcskát 
félig megdermedt állapotban talált. Szegény gyer
mek egy egész éjszakát a szabadban töltött, meg
húzva magát egy ház szögletében, hol csak reggel 
volt észrevehető. A rendőrségnél, hol feltalálásakor 
azonnal gondozásban részesült, azt vallotta, hogy 
Buzik Adolfnak hívják s hogy őt szülői, Buzik 
András és nejt* kergették el a háztól s 10 éves 
kora dacára még eddig iskolába sem járatták. 
Úgy tudjuk, hogy azon szülök munkaképesek, 
gyermeküket önerejükből fentarthatják, iskoláztat
hatják. Felhívjuk az ily szívtelen szülőkre az ille
tékes halóság ügyeiméi.

—  A központi választmány gyűlését jövő 
kedden, e hó 17-én d. e. 9 órakor tartja meg. 
E választmány tűzi ki az országgyűlési képviselő 
választásának napját.

— A nyaralókat építő részvénytársaság*
folyó hó 7-én rendkívüli közgyűlésre volt cgybe- 
hiva, hogy végleg döntsön a társaság jövője feleli: 
vájjon feloszlik-e és odaadja-e vanyonát a városnak, 
miként ezt egy mull évi közgyűlésén már kimon
dotta, de a kir. törvényszék form aidba  miatt 
ezen határozatot megsemmisítette, — vagy pedig 
továbbra is (enáll-e és képes-e fejleszteni a nya
raló telepet. Igen fontos kérdés ez, melyet nagyon 
ajánlunk a részvényeseknek figyelmébe, mert esel- 

, lég a város jövőjébe mélyen belenyúló kérdéssé 
lehet az, hogy a város idegen forgalma emel
tessék A közgyűlés azonban megtartható nem 

j  volt, mert — sajnos — nem jöttek el a részvé
nyesek kellő számban és igy az ujabbi közgyűlés 
határidejéül folyó évi október hő C-ifc napjának dél
utáni 3 óráját Iűzték ki a városház tanácstermébe. 
Felhívjuk illetve ismételten felkérjük a közjó érde- 

j  kében a részvényeseket, hogy ezen nemes célt szol
gáló nyaralótelep jövőjét valamiképen biztosítsák.

—  Érdekes nyom tatványt talált a városi 
levéltáros az óvári levéltárban, mely Selnmczeii 
1842. évben nyomaton Lorber Ferenc által. A 
nyomtatvány ez r

(A címlap.) A' selineczi ág. evnng. lyceum- 
ban t. c. Breznyik János magyar nyelv’ és lit. 
professora’ elnöksége alatt fonállá magyar társa
ságnak f. é. június 3-kán délutáni 5 órakor a’ 
lyceum’ könyvtári termében tartandó őrümünno- 
pére a' hazai nyelv' minden rendű páilfogói mély 
tisztelettel meghivatnak az elnök és tagok állal. 
(A belső lapon.) Ki lnmi nyelvünk mellett van. 
nemzetünk’ éleiét hordja szivében. Gr. Széchényi 
István. Magyarul tudni ’s beszélni még nem hazu- 
fiság, — hiszen igy Kecskemét" vagy Bihar1 pusz
táinak, — zsíros fiait a* lógj óbb hazafiaknak kel
tene tekintenünk: de mikor a’ haza kívánja: 
„tanulj s tudj magyarul," akkor a’ hazaflság 
ebben is mutatkozik, azon hazaflság, melly a’ 
haza törvényi iránti kész engedelmességben áll. 
Hazafiság-e nem engedelmeskedni az alkotmány- 
szerüleg hozott törvényeknek? Karének. (Az 
első lapon.) I., Ondolguzalaikal szavalandják: 
1) Jaszyk Gusztáv (Nőgrád-Lnsonc) „A5 hon’ ol
tára", Folyób. Vezérszó. 2) Szeberinyi Endre 
(Pest-Maglód „Kis Karol**. Ballada. 3) Baross 
Káról (Pesl-K.Körös) „A’ hontalan*. Folyób. 4) 
Jonkovics Pál (Pest-Aszód) „A' honszabáditó*4.

* Balláda. f>) Orguván Pál (Bács-Kiszács) „Mohács**.
; Folyób. ü) Jaszyk László (Nógrád-Losonc) „Rab- 
! keseigés". Lantos költ. 7) llutlkay Samu (Zólyom- 
! Korpona) „Kinizsi**. Balláda. 8) Maróthy Dani 

(Nógrád-Maskova) „Géza az ilju hős*. Balláda. 
9) Gál Dani (Pesl-Domony) „A‘ fogoly-anya*.

1 Lantos költ. 10) Pelróczy Lajos (Hont-N. Maros) 
i „Endre*. Románc. 11) Moraucsik Samu (Zólyom*
: Beszterce) „Haladás*. Lantos költ. 12) Jungmann 
! Dani (Pest-Aszód) „A' selmeci ó-vár“. Halosv.

13) Szeberinyi János (Honl-Setmec) „Az árva 
! leány’ álma*. Allegor. 14) Jakab Jónás {Bars-K.
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Szecse) „Búcsú*. Hatosv. Végszó. Karének. (A 
tullapon.) II., A' többi rendes tagok: 15) Berthan 
Endre (Hont-Prencsfalu). 10) Czettler János (Pesl-
R. Keresztül*). 17) Dobryk Gusztáv (Hont-A, Prj- 
bely). 18) Fityka Ferenc (Nógrád-Kosd). 19) 
Ilouéczy János (Nógrád-K. Zeltő). 20) Lichard 
Lajos (Zólyom-Libelbánya). 21) Pelény György 
(Hont-Pribely). Ezek közül elhagyták körünkéi:
a) ökényl. 22) Buócz Kálmán (Hont-Sirák). 23 
Iloreczky Samu (Pest-Pilis). 24) Plachy Samu 
(FIonl-N. Varbók). 25) Pöslényi Endre (Nógrad- 
Bnkó). 20) Rolandesz János (Hont-A, Pribely). 
h) Kénytelenül: 27) Argay János (Békés-Oros
háza). 28) Krupeez Imre (Nógrád-Dengeleg). 29) 
Visnyanszky Endre (Honi-Palást). 111., A* rend
kívüli iagok száma 42.

— Lövészet. A szeptember 1-én és 8-án 
lefolyt lövészeten kevesen vettek részt, de azért 
elég szép eredménnyel folyt az le. 355 lövéssel 
344 köregység találtatott. Volt egy szöglövés és 
13 négyes. Seidel Ágoslon szöglövéssel az 1, ifi. 
Sluller Gyula, a 2. és Liba Aulai a 3-ik dijat 
nyerte egy-egy négyessel. Ezenkívül Seidel Ágos
ton még 0, Stuller Gyula dr. 3 és Liba Antal 2 
négyest talált.

— A Szítnya-Osztály, in int minden évben, 
az idén is szeptember 8-án rendezte utolsó kirán
dulását a Szitnyára. Összesen tizenöten vettek 
részt, a múlt évek ezen napi kirándulásaihoz 
hasonlítva kevesen, minek magyarázata az, hogy 
az időjárás nem igen volt kedvező. De még igy 
is, a mint a napsugarai idGnki.it áttörtek a sűrű 
felhőzeten, szép kilátás kínálkozott, bizonyítva azt, 
hogy a mi SziLnyánk remek fekvésű hely, melyet 
felkeresni bármikor is érdemes. A résztvevők cso
portját egy fiatal fotográfus nagyon sikerült fény
képen örök i tel te meg.

— A múzeumi dohány. Ki hitte volna, 
hogy alig létcsitelt múzeumunkban még dohány 
is tatútatik. Pedig a selmeci pénzügyőrök kisü
tötték, hogy az óvári kiskertben dohány terein,

: ezt n dohányt gyökerestől rendőri fedezet alatt 
I ki is ráncigátták és ezzel illegnem elégedve vak- 

buzgalommal kutató útra indullak a tettes kinyo- 
mozásáru. A városi levéltárosban vélték a tettest 
feltalálhatni s miután sem vendéglőben, sem kaszi
nóban meg nem talállak, a lakásába rontottak be 
mull vasárnap esle fél kilenc órakor. Nagyol né
zett a levéltáros a három, két finánc és egy vá
rosi rendőr, fegyveres alakra, a midőn szobájába 
léptek s megkérdezvén tőlük, hogy mit akarnak, 
azt a választ nyerte, hogy a múzeumi kertben do
hányt találtak. Erre a levéltáros kijelentette, hogy 
neki ehhez semmi köze, mert ő ugyan foglalkozik 
levelekkel, de ok és nem dohánylevelekkel. A há
rom derék ember azonban erre sem távozott el, 
söl még kihívókig viselkedett, a mire a levéltáros, 
hogy házi békéjét megóvja, hirtelen megváltoztatta 
a brachiális erő álláspontját és a kellemetlen ven
dégek elhagyták a lakást, A dologban azonban az a 
legérdekesebb, hogy a szóban lévő növény nem is 
dohány, hanem az úgy nevezett „nicotiana aflínis* 
dísznövény, melyet bár ki szabadon ültethet ker
tekben, a mint hogy azt Kapsz István akadémiai 
kertész ültrlle az óvári kertbe. Az ügyben a vizs
gálat folyamatban van.

— Dijtekézés. A Selmecbányái lokéző egylet 
f. hó 21-én d. u. 5 órakor dijlekézést rendez, 
melyhez a lagok ez utón is moghivatnak, a 
játékba való belépési határidő esti G óra.

— Pályázat. A selmec-vidéki kereskedők 
ipartársulata által fen tartolt kereskedő tanoncis
kola 3-ik tanítói állásra pályázatot hirdetek. A 
tanító javadalma minden heti óra után évenként 
80 korona s heti óraszám 7. E javadalom csak 
azon cselben fog kiadatni ha a kért államsegély 
engedélyeztetik, ellenesetben a 3-ik tanító részére 
csak 100 kor. tiszteletdij fog biztosíttatni. A 
kellően felszerelt kérvények alóliroll elnökhöz 
nyújtandók be /. évi szept. hó 28-iy. Selmecbá
nyán 1901. szepl. 7. Marschalko Gyula, társ. elnök.

______ __ 1901. szeptember 15.
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— Telekkönyvi Mintatér. A Telekkönyvi 

Tisztviselők Országos Egyesülete fölliivásl bocsájt 
ki. hogy az egyesület választmányi- illetve szak- 
bizottsági tagjai, az ismeri telekkönyvi Írók : Sági 
János és Vajita Adolf által i r t : ,T i lekküny vi Minta- 
Lár‘ című munkát rendeljék meg. A szakkörökben 
rég óhajtott munka, a telekönyvi bejegyzések 
egyöntetűségét célozza, E munkából n laikus is meg
ismeri a telekkűnyvel. A munka mellé 18 lelek- 
k&nyvet csatolnak, a melyekben íisszepontositják 
az összes előfordulható bejegyzéseket. A mnnká- 
b:m végzés-, kérvény- és okirat mintákat csatol
tak. Az egyesület szakbizottsága megvizsgálta a 
„ifivel. Azt a bírósági tisztviselőknek, községi 
jegyzőknek, pénzügyi- és pénzintézeti tisztviselők- 
„ek, szóval mindazoknak, mini nélkülözhette!) 
könyvet ajánlja, a kiknek a telekkrtnyvvel dolguk 
van. Az Írók tekintettel vollak a polgári törvény- 
könyv lervezelére. A terjedelmes munka 7 korona, 
a mit részletekben is kifizethetnek. A megrende
léseket az egyesülethez (Budapest, V., Alkotmány 
utca, törvénykezési palota) kell intézni.

' NYILT-TÉR.
K ö s z ö n e tn y ilv á n í tá s .

Fogadják mindazok hálás köszönelünket, 
kik felejthetetlen halottunk temetése alkalmából 
mély fájdalmunkat részvételükkel is enyhíteni 
szívesek voltak.

Hegybányán, 1901. szeptember 14-én.
Seefranz Elek,

m int férj.
Szopko János és neje,

m in t szülők.

(E  rovat a la tt közlü ttekért nőin felelős S zerk .)

HIVATALOS RÉSZ.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

190L évi szeptember (5-tól 13-ig.
Születés.

Simon István, L e lin er Róza, fia , Selm ecbánya.
E rd é ly  G yu la , Koritsanszky Irm a , Hu, Selmecbánya.
l ’app G yörgy, Polereeky L u jza , leán y, Selmecbánya.
Kovács János, Elő ró E m ília , leány, Selm ecbánya.
Atlam szky Ferenc, H u lla  Johanna, leány, Selmecbánya.
Pán G yörgy, Leim et' Ágnes, leány, Hélabánya.

Kihirdetés,
Scblesinger L o jz i Selm ecbánya, Goldstoin Rebeka Tisza-Csege. 
Bacskor István Selm ecbánya, Kutseher A n n a  Selm ecbánya. 
Piffko G yörgy Bólabánya, K rá lik  M á ria  Hélabánya  
Turján Lajos S te lliiltó , F ie d le r M á r ia  Steflultó

Házasság*.
Polkoráb János B élabánya, Szvetlik  M ária  G yörgy-tárna.

Halálozás.
özv. É r t i  Jenóné, sz. Cseh K orn, 2 5  éves, tüdőgümókor.
G ubrianazky M a rg it, 6  hónapos, hasmenés.
Papp N . —  halva született.
Schneider Irm a  M á ria , 2  hónapos, bélhurut.
Paleesok K ata lin , 10 éves b rig h t-kó r.
Ökrössy Róza D ionysia, 6 1  éves, veselob,
özv. M ille r  Jánosné, 2 9  éves, tiidógirm őkór.
Urbanszky K a ta lin , 4  hónapos, bélhurut.
özv . H uszka M ih á lyn é , GO éves, agygutaiités.

6452. , ~~
rkp.BOL H ird e tm é n y .

Az ebadóról szóló szabályrendelet alapján 
értesítem az ebtartó közönséget, hogy nz 1907a 
ebadó kivetési lastrom a megállapítási záradékkal 
ellátva a városi tanács által az obadó beszedése 
'•égett hivatalomnak kiadatott.

Felhívom lehat az ebtartókai, hogy ebeik 
után járó 1907a évi adót f. hó 30-ig hivatalom- 
nál befizessék, illetve az ebbárcát kiváltsák, mert 
ezen időn túl a harca nélküli kutyákat a pecér 
c-lfogja, a mulasztókkal szemben pedig a kihágási 
eljárást fogom megindítani.

Selmecbányán, 1901. évi szept. 9-én.
Krausz Kálmán 

rendőrfőkapitány.

' rkp .' 1 9 0 1 . H ird e tm é n y .
a népfelkelés jelentkezéséről.

Az 1893. évi XXXVII. törvénycikk, alapján 
mindazon katonailag kiképezett népfelkelésre 
kötelezettek, kik a közős hadseregben, a honvéd
ségben, ezek pótlartalákúban vagy a csendőrség- 
núl szolgállak, továbbá oly katonailag ki nejn 
képezettek, kik népfelkölés (rózsaszínű) a ján
lati lappal el vannak látva (. évi október hó 
7 8-án Selmecbányán az óvari tornaterem 
ben személyesen megjelenni vagy Írásban jelent
kezni tartoznak és pedig a kővetkező sorrendben: 

l 1. é. október hó 7-én reggel 8 órától kezdve az 
1859 -1804 évbeli születésűek, í. é. október hó
8-án reggel 8 órától kezdve az 1865—1883. év
beli születésűek.

Az Írásbeli jelentkezéshez a rendőrfökapitá- 
nyi hivatalban ingyen „Jelentkező lap" kapkaló, 
melynek iitőllésére és egyébb kezelésére nézve a 
rendőrkapitány! hivatal és a jelentkező lapra nyo
maton figyelmeztetés nyújt felvilágositást.

A személyes jelentkezéshez az utolsó kato
nai okmány (végelbocsátó levél, kilépti bizonyít
vány, ajánlati lap) elhozandó, az írásbeli jelentke
zéshez pedig csatolandó.

Az itt tartózkodó, de Ausztriában a biro
dalmi tanácsban képviselt tartományokban és 
királyságokban honos népfelkelők hasonló minő
ségben és módozatok között tartoznak jelentkezni 
mint a magyar honosok.

A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 4—10 
egész 200 koronáig terjedhető pénzbeli büntetéssel, 
esetleg megfelelő szabadságvesztéssé! bünlettelik.

Selmecbányán, 1901. évi szeptember hó 9-én.
Krausz Kálmán,

rendőrfőkapitány.

9500 sz. 
1901. H ird e tm é n y .

Figyolmezlolem c város adózó polgárait, 
hogy a legtöbb adót fizető bizottsági tagok 1902 

! évre érvényes névjegyzékét kiigazítani hivatott 
igazoló választmány fi lését Svehla Ggula választ
mányi elnök e lió 20-ára tűzte ki a városház 
tanácstermébe és pedig d, e. 10 órára.

Selmecbányán 1901. szeptember 11-én.
Szitnyai József

k ir. tan. v. polgármester.

1901 ’ vt- H ird e tm én y .
Selmnc-Béiabánya sz. kir. város lanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a város tulajdonát 
képező Sembery ház terme és korcsmája a 
mellékhelyiségekkel együtt f. é. szeptember
19-én d e. lOórakor a városház lanácsteiméhen a 
legtöbbel ígérőnek szóbeli árverés utján bérbe* 
adatik.

írásbeli ajánlatok elfogadtatnak.
Selmecbányán, 1901. szeptember 13,

Szitnyai József, 
k ir. tan. v. polgármester.

98976 szám
í

Magyar királyi beltigyminister.

K ö r re n d e le t
valamennyi vármegyei és városi törvény- 

hatóságnak.
Az országgyűlési képviselő választások feletti 

bíráskodásról szoló 1899 évi XV. t. c. ezen tör
vény 178. §-a értelmében az országgyűlés bere
kesztését növelő napon egész terjedelmében életbe 
lépvén, hatályba lépnek annak IG3 és 167, § § - : * i  is.

Az idézett törvényt 182. § ában nyert fel
hatalmazás alapján az emülelt g§-ok végrehajtása 
iránt a következőket rendelem :

I. A 163. §. értelmében az 1874 évi XXXIII. 
t. c. 88 §-aban cmliteit általános választási jegyző
könyv, a szavazlszcdő küldöttségek jegyzőkönyvei,
a szavazási rovalos ivek, nemkülönben a válasz
tók névjegyzékének a törvényhatósági vagy város 
levéltárában őrzött példányairól teljes vagy rész
leges másolat kiadása- kérelem esetén- kőtelezővé 
tétetett.

A törvény szerint az erre irányuló kérelem 
az alispánnál vagy polgármesternél terjesztendő 
elő, ki a kérelem elötertésétól számított 8 nap 
alatt a kért másolatot elismervény mellett kiadni 
tartozik, a 164. §-ban említett következmények 
illetőleg a kir. Curia elnöke által 200 koronáig 
kiszabható birság és a feyyelmi utón való felelő
ségre vonás terhe allatt.

A dijak mérve és általában a másolatok 
mikénti kiállítása iránt a törvény további rendel
kezést nem tartalmazván, — az e részben felme
rülő összes kérdések elbírálására illetve szabályo
zására a törvényhatóság első tisztviselőjét jelen
tem ki illetékesnek.

Ennélfogva az eddigi gyakorlal és a helyi 
viszonyok figyelembe vétele mellett szedhető dijak 
mérvét a törvényhatóság első tisztviselője lesz 
hivatva megállapítani, kinek kötelességévé teszem, 
hogy mielőbb megfelelő szabályzatot készítsen, 
ahhoz mindéi) esetben szigorúan alkalmazkodjék 
s azt az érdekelt közönség tájékoztatása céljá
ból közhírré legye.

Tájékoztatás céljából megjegyzem, hogy az 
irásdij alatt azon összeg éitendő, mely megfelel 
a választói névjegyzék lemásolási árának. Másolat 
közönséges író papivon is adható s a hitelesítés, 
illetve összeegyeztetésért szintén szedhető mérsé
kelt díjazás. A menyiben a másolat magánhasz
nálatra kéretik s hivatalos beadvány gyanánt nem 
használtalik fel, annak bélyeggel való ellátása nem 
szükséges.

II Az 1899 évi XV'. I. c. 167. fcj-ának meg
alkotásakor a törvényhozást azon célzat vezérelte, 
hogy a választói jog szabad érvényesülésének 
hatályosabb biztosítása, a hivatali hatalommal 
való esetleges visszaélés megakadályozása és a 
hivatali állás tekintélyének megóvása érdekében 
is a közhivalalnokok a épviselőválaszktások és a 
politikai párt-élet irányításától, s általában az eb
ben való vezető szerepléstől távol tartassanak. E 
végből a most idézett §, részleteken felsorolja a 
köztisztviselői állással összeférhetett ténykedéseket

Ónként érlhelőleg azonban ezen tiltó ren
delkezések azt, hogy a közliivalalnok valamely 
politikai párt, bizottság vagy egyesület tagjainak 
sorába léphessen, nem zárják ki és a köztisztvi
selők részvételét a párt-életben ezen törvény által 
meg vont korlátok között valamint alkotmányos 
jogaik törvényszerű gyakorlását és szavazati joguk 
szabad érvényesülését nem érintik.

Miután súlyt helyezek nna, hogy a törvény 
ezen célzata a jelen általános választások folya
mán tényleg érvényesüljön, kötelességévé teszem 
a Törvényhatóságnak, hogy a hatósága allatt álló 
törvényhatósági, tisztviselőket a törvény említett 
rendelkezéseinek szigorú betartására hatékonyan 
figyelmeztesse, — kijelentvén, hogy a magam ré
széről a törvény rendelkezéseinek megszegésével 
szemben a legszigorubb megtorló eljárást fogom 
foganatba tenni.

Miről a Törvénvhatóságol további megfelelő 
eljárás végett értesítem.

Budapeslen, 1901. évi szeptember hó 10-én.
Széli.

9469. ^
1901. vl.

Tndomásvétel és alkalmazkodás céljából 
közlöm az egész közönséggel és jelen rendelet 
alapján nyert jogomnál fogva az 1899: XV. t.-c. 
163. §-u értelmében kiadandó okiratok másolási 
dijait a hitelesítési és Összeegyezletési dijakkal 
együtt, de bele nem értve az esetleg szükséges 
bélycgdijakal, a törvényhatóság irattárában illetve 
levéltárában őrzött eredeti okiratuk minden meg
kezdett o’dala után (tekintet nélkül tehát az ol
dalak nagyságára s az iveksorok mennyiségére!) 
50 fr. idei ötven fillérben állapítom meg, mely 
másolási dijak a tisztviselők nyugdíj alapját fog
ják megilletni.

Selmecbányán, 1901 IX/12.
Szttnyai József

k ir . tan . v. polgárm ester
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H I R D E T É S E K .
14%. sz./190i. tltv.

Á rv e ré s i  h i rd e tm é n y i  k iv o n a t .
A Selmecbányái kii*. jhirúság mint ti ! 

könyvi hatóság közhírre teszi, hojjv Srúlh Viim 
és tsai cégnek mint végrehaj taténak Daniméin■* 
Csákány Erzsi végrehajtási szenvedő elleni 153 K 
■1 f tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a Selmecbányái kir. jbiróság területen 
fekvő Daubnerné Csákány Erzsi tulajdonául be- 
jegyzett a Selmecbányái 1598. tjkvb. u. -j 601. In - - 
78/1. népössz. sz. ház és kertre, Schmmdloriu-ban 
ezennel adószerűit 270S koronában megállapí
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte, is 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1901. 
évi október hó 15-ik napján délelőtti 10 órakor 
ezen kir. járásbíróság telekkönyvi irodájában 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapító!! 
kikiáltási áron alul is eladva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok adószerűid árának 10%-át készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-c. 12. §-ában jelzett árfo
lyammal számitolt és az 1881. évi november hő 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszleri ren
delet 8. tj-ában kijelölt űvaddékképes értékpap - 
rokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az. 
1881: LX. t.-c, 170 §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előlege* elhelyezéséről kiállítod, 
szabályszerű elismervényt átszó 1 gálni.

Kelt Selmecbányán, 1901. évi aug. l*ó 3-ik 
napján.

A Selmecbányái kir. jbirúság telekkönyvi 
hatósága. ' Liha jbiró.

Meghívó
„a Nyaralólcat éritő r.-t, SolmecMnyáu" r.-társasápak

1901. évi október hó 6 án d. u. 3 órakor
Selmecbányán a városház tanácstermében tartandó

r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s é r e .

Tápgysororiat t
t. Közgyűlési elnök és jegyző válaszlása.
2. Az igazgatóság jelentése az Ipolysági kir. 

törvényszéknek a r.-társaság 1900. évi dervombr r 
ltí-iki közgyűlésén kimondott feloszla!;D;ir:i vo
natkozó határozatáról.

3. A : igazgatóság újólagos javaslala a rész
vénytársaság feloszlását illetőleg.

*1. Az alapszabályok értelm ien elölerjesz- 
telt nclaláni indítványok tárgyalása.

Selmecbányán, 1901. évi szept. 7.
Az igazgatóság’.

. l ó  ö *  o l  Ö nti
3 évi jótállással privát ve véli ne I;

Z E S lo x irÉ ic l j  á .x s . e s
óragyára arany. ezüst és ékszer áruk 

szállító-háza
I S r i i x  (.Csehország)

.1" nickel-rem. óra fit 3.75.
Vulódi eziiet-ri'in. óim t'ri fi.S0.
Valódi ezüst lá llrZ  f i t  1.20.

Nirkel ébresztő óin fit l.Oö.
Cégem a es. és k. birodalmi 

rimerrel van kitüntetve, számtalan 
arany, ezüst kiállítási érem vala
mint ezernyi elisinerő-Iovéd van 
birtokomban.
Nagy képes árjegyzék ingyen és bem entve-

.XXXXXXXXOXXXXXXXD
N a p o n ta  f r is s e n  v á g o t t  K

asztali- és gyógyszölö
kék, fehér, egész érett, csakis saját neme
sített szőlőmből .szállítok egy 5 kgri poca
kosa rut 3 korona 40 fillérjével, az öss/.o.s 
finom fajtákból 5 kgr, patent ládát 4 ko
ronájával. Utánvét mellett bérmonte.- n 
akár melyik posta állomásra.

2 H E a u s e r  M E Z á r o l 3 7 %
szőlőtermelő I  r r s i ' c  <Délm afjyarors.iiji .

c x x x o x x x x x x x d

Zongora eladás.
E g y  j ó  k a r b a n  lev ő

olesón eladó
G K O S Z M A N  U P O T N A Í .

t S M i t l i r r . v  íeA se).

c d .?: m a r .  . . k t -  j ;d
eukrasr. és bortermelő

G y ö n g y ö s ö n  (Hovesmeg’ye).
Szállít. csemege V/.ollöl 5 kilós kosa

inkban bérrih'iitvf ulanvéllel
♦  • 3 koronáért. •

\jn>lj;i 1900. évi saját IcrinésD kitűnő miiiöspíü borait. 
S ille r 4 0  f i i ,  fehér 52  fit., nehéz vörös GO fit.

OOÖOOÖOOOWO ooooo o o o o o

Nyavalyatörés.
Ki nyavülylörósben, gör
csök kenés más idegbajokban 
szenved, kelje tinim!; leírá
sai, m ely ingyen és ber- 
inontve kaj haio a ..Schwauert 
Apolheke" a Ital Frankfurtban 

a Maina melleit.

Mellé^jövedelom,
Intelligens urak, foglalkozásukra való 

tekintet nélkül, minden állással összeférő 
mellékjövedelemre lehelnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeiel, sem 
nagy fáradtság.

Barátaik, immtöseik köréin n kell csak 
.tevékenységet kifejli'iiiök e minden kél végen 
felül ti zielelívmélló in ellökj öv e dél mi for
rásnak minél nagyobb mértekben való ki
aknázása végett.

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók, küldjék 
pontos eiinim I i Hálóit ajúnlalaikal. (melyek 
röglön továbbinál mik) „Mellékjövedelem** 

jelige alatt az
„ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához,

Budapest, VII., Euzsébet-körut 54. 
w -; raM HraaaBBMa

R C m ) Ü C N i ( 0 > H O R I O ^ O H G
Van szerencsém a nagyérdemű kő- j§| 

zőnség tudomására hozni, hogy én a Kis- 
Várárti’ vn az Eieliel-féle házban

nyit.ittam.
Igyekezetein mindénkor oda irányul, 

hogy jó áru és rendes kiszolgálás által a 
nagyérdemű közönség megelégedését meg
szerezzem.

Elvállalok mindennemű kép és tükör 113 
bekeretezést, valamint üvegezést ju tá - ^  
nyos áron. ^

Becsen pártfogásuk,d kérve, a nagy- O  
érdemii közönség szives jóindulatába ajánlva WÁ 
maga mai, maradok kiváló li.szlelollei

Stégéi1 Miksa, |
vas-, üveg-, porcellán kereskedő.

< § >

Tu ris tá kn ak !
Selmeci képes-levelezö-lap 60-főle Hí Kcpes- 
levolezó-lap olbtimok Sclmeczi album, 20  
íénynyomat cassettben K 3 .20  Hí Selmeci 
Kalauz térképpel K 1.60 Sülnieci turista
térkép 60 f ? Leporelló alnum 15 képpel, 

Selniec- és környékének táborkari tér
képe 4 K ! Emléktárgy: Levélnehezék Üveg

ből a Kálvária képével 1 K.

Friss fényképészeti szerek

J o e r g e s  Á. özv. é s  fia
könyvkereskedése.

(Terasse.J

K e l i o t t o l a
SSasíSajM’NÍ

a nigevania- (gummi) gyáriás magyarországi meg
alapítója műszaki központi üzlet VI. Amlr.i-.-y-ui
2. 1' 11iici<"i*o palota legjobb minőségben gyári áron 

szállít:
összes inéi iegg vári ii lány ok (külön kiadásai árjegy
zék ingyen és bónnentve) a gőzcséplög’épekhez 
szükséges összes anyagokat és eszközöket, csapágy, 
fém, kenőszelencék olajhoz és süni Tovotta- 
zsirhoz géphajtószijak, vízmentes mozdony * 
cséplőgépponyvák, kazal, repce és kocsitaka
rók, aspast- és gum mianyagok, szelepek viz- 
m utatók, feszmérők, dobsinek, kenöanyagok- 
zsiradékok gabonazsákok, „Elsö“-kötszerszek- 
rények, mely kíHszerszekréiiyok a miniszteri ren
deli! nők megfelelően minden ipartelepen, gyár- 

üzGimiél, makimban, slb. beszerzendők.
Árjegyzék és ismertetések ingyen és béruientve.

N y o m a t o t t  Joerges Agosl özv. és  f ia  k ö n y v n y o m d á já b a n  S e lm e c b á n y á n ,  1 9 0 1 .


