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SELMECZ-ES B É L A B Á N Y A SZAB. KIR. m YAROS HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden kedden.

Főszerkesztő : V ö R Ö S p E R E N C Z

Előfizetési árak
Egész évre .........................................

4 fit.
2

1 ..
Egyes szám ára 10 krajczár.

Kiadók:

i i i v a t u . o n ti i ic
a-: t i :u r h i > i .1 \
100 szóig 2 fit, ezentul minden megkezdett 1(K) szónál 60 knal több

Mai/ánhirdetfoek hirdetési <lija :

Felelős szerkesztő : S Z T A N C S A Y M IK L Ó S .

Egy 8-szor basábozott garmondsor vagy ennek térmértékéért 5 kr;
imisodizori hirdetésnél 2 0 #/°. harmadszori hirdetésnél 40 **„. több
szöri hirdetésnél 40 ° 0 árkedvezuióny.

A lapot illető szellemi közlemény, valamint az anyagi vész is a
kiadóhivatalra eziiuzendö.

......rz im /S ö k . h ird eté s és nyílttéri di
jak előre fizetendők
K é z i r a t o k nem a d a t n a k v is s z a

-

Bélyeg-ti íj m i n d e n h i r d e t é s é r t 30 kr.

gártársunk elérkezettnek látta az időt, hogy a közművelődési hatását, ennélfogva szükségesA polg. dal- és zenekör.
dalcgyesllletct megalapítsa, s Garaiuberzenezén, ségét úgy most, mint a jövőben nem vonhatja
Sötét idők voltuk. A honfiúi lelkesedés
az u. n. Hronszkán tartott értekezletével alap- : kétségbe senki.
érzelmi' a sz'v medrébe szorult, honnan nem
ját vetette meg a „polgári dalárdádnak, melyS mégis az egyesületnek f. hó 2-án
volt szabad kiáraflnia, az önkény uralma ónnek alapszabályait a cs. lcir. helytartótanács még tartott közgyűlése alkalmából az elnöki jelenwlylyal nehezedett az ember keblére. Az igaz ugyanazon évben megerősítette.
tesből azt kellett tapasztalnunk, hogy ez életre
unk, nemesnek rejtőznie kellett, mert hűn volt
S igy a selmeezbányai polg. dalegyesület való s pártfogásra érdemes egyesület városunkban
az erény s érdem a rut, a hazaszeretet Uldönem talál kellő méltánylást és támogatást, hogy
j(.st s az árulás jutalmat nyert. A polgár nem nek keletkezése azon nehéz napokra vezethető főleg a város értelmisége idegenkedik iránta s
vissza,
midőn
a
keserű
érzelmekkel
telt
honfi:
teljesíthette a természet, a társulás ösztöne által
megvonja tőle közreműködését, mely sajnos
is követelt hivatását, nem lehetett társadalmi szívnek nem volt más vigasza, mint a dal. A jelenségnek az a szomorú következménye, hogy
hazaszeretet
volt
szülője,
s
alapításától
kezdve
lény, közös czélokért hcviilve társaival nem
a működő tagok száma mindinkább fogy, a
egyesülhetett, nehogy az egyesülés melege uj első sorban a hazaszeretet érzelmeit ápolta meglevők pedig a közöny fagyasztó hatásától
mindenkor.
8
mint
a
városi
élet
góczpontja,
;
tavaszt fakaszszon s kikeljen a szabadság
elveszítik kedvüket s a gyakorlati órákra nem
hazafias s közművelődési irányát jótékonyan ki
virága.
járnak el pontosan.
terjesztette
az
egész
tár.
adatomra,
a
nemzeti,
I l y gyászos időben, borús fellegek között,
Ilyen körülmények között a dal- á zenekor
közérzület ébrentartásának s terjesztésének ál- ,
Ilii all gyógyító írt a fájó kebelnek, mi enyhíti
nem haladhat, nem fejtheti ki azon eredményt,
landóan
első
rendű
tényezője
volt.
illeg a hazudni bánattól vérző szivet, mi segiti
melyet nagy számú intclligencziával biró váro
Ezen kívül 32 év óta nem volt a társa sunkban méltán elvárhatnánk. A növény, mely
elő a gátak közé szorult érzelem ömledezését?
A kebelből könnyítő sóhaj fakad, a s z í v szét dalmi életnek egy mozzanata sem, hol a „polg. idegen éghajlat alatt s rossz földbe van ültetve,
töri lánczát, mert felhangzik a dal s az érze dalárda14 s későbben a „polg. dal cs zenekor44 elhervad, az eszme, legyen bármi szép és ma
lem utat tör magának. És szól az ének titkos ne szerepelt volna, egy ünnepség sem folyt le gasztos, ha terjedésének kedvező talaja hiány
gyűlő helyeken, halkan, inélahusan, majd bát az egyesület közreműködése nélkül, mert élete zik, azaz ha nincsenek kellő támogatói, elalszik.
De mi oka leiiet a közönynek, melylyel
rán, erősebben, hízva, remélve egy jobb jövő e város életével teljesen >-szeforrt, bű részt
ben. Szól az ének, egy sokat szenvedett, de vevője, állandó osztályosa volt mindenkor a dal- s zenekörünk városunkban megküzdeni
meg nem tört, magát meg nem adó nemzetnek társadalomnak, Örömében ugy, mint lmjában kénytelen? Van-e szebb, nemesebb szórakozás,
éneke: Ezer esztendeje annak, - - hogy a ma Jótékony czélu hangversenyeivel hányszor tö tisztább öröm s önzetlenebb élvezet, mint az,
gyarok itt laknak, — most akarják kiirtani, rülte le a fájdalom 8 ínség által kisajtolt ké mely a dal- s zenével együtt jár ? Nincs semmi,
nyeket! Bélabáuyai tíízkárosult polgártársaink mely a kedélyt annyira felemelné s a szivet
— de az Isten nem engedi1' . . .
számára 300 frtot gyűjtött, a létesítendő honvéd- oly édes érzetekkel töltené meg, mint a dalA mostani Parvi-ház volt az absolutismus
emlék javára az 187G. évben 5nO fit. alapít és zene, Szelíd múzsája részvéttel kisér böl
ideje alatt titkos gyülekező helye városunk
ványt tett le, részt vett inindennütt, hol közre csőnktől a sirig, hogy bánatunkat, fájdalmun
hazafias érzelmi! polgárainak, kik egymást vi
működésével a humánusnak, szépnek, nemesnek, kat enyhítse s fokozza az öröm érzetét, hogy
gasztalva. bátorítva, a haza sorsán tűnődve a
s főleg pedig hol a hazafias érzelmeknek ápo keblünkbe édes enyhet s nyugalmat öntsön, s
szivet, lelket könnyítő dalt is művelték, mely
lását elÖsegithetto.
életünk rögös útjait sima pályára változtassa.
művelés azonban a szomorú viszonyok kénysze
S azon egyesületnek, mely e hálás mú
A selmeezbányai polgári dal- és zenekör
rítő hatása alatt tisztán csak magán jellegű
bátran mutathat vissza múltjára, hasznosságát. zsának szolgálatában áll, s mely jótékony i rávolt, míg végre az 1.865. évben 18 lelkes poiaz elölte levő sakktáblára tekint, melyen bizony nem a védekezni. Hiába, sorsa elől nem inén ikillhet ez
akaratlanul üldözött fekete király, elfogják.
legjobb rendben vannak az ügyei.
— Matt! Mattot adtál, Iván.
— Mát a d j! Mit bánom én. . . . Istenem, csak
Semmi felelet.
jönne! Azt Ígérte, hogy öt óra felé majd erre jön.
Matt.
Szótlanul
ülnek egy darabig egymás mellett.
Kelten fűnek egy kávéiul/, miirvényasztalkája mel Hol lehel ? Miért késik ?
Újra ábrádozik. újra elfeledi a lépést. Barátja 1 Egyszerre izgatottan ugrik fel Iván, arcza halovány lesz,
lett. mellük üvegek és egy sakktábla figurákkal. Ját
ajkai elhalóan suttogják:
szanak, beszélgetnek. A többi vendégekre figyel sem kénytelen megint figyelmeztetni őt.
i
— Ott. ott !
Egész önkéntelenül egy jó húzást tesz,
vetnek.
A szőke Hon megy végig künn az utón a Vári
— Mondom neked, hogy nagyszerű egy lányka !
— Ejha! De szerencsés ficzkó vagy és lám most liaczi karján. Mosolyogva, csevegve, boldogan ha
Nem (ismerek szebbet nála az egész városban, az még le szerit asz sarokba.
ladnak.
egész országban ! Mennyire szerelem !
A szegény ábrándos Ivánnak elég volt egy
Ívűn nem szól aninn.il. Rkndrtan mosolyon,
— Szerencsétlen, vigyázz a királynődre.
tninthn morálon*)! Uh-fidöm is vein. U.ibn\ rsnk nz ■I: kiöl' I. hogy ö is megtudja azt, a mit már mindenki
- Igen, igen ö az én királynőin, .senki más. ablakot nézi.
Ind. Hja, az a közmondás! Itt nyert, otl veszteti!
Uh, {íz ;t szőke arpz, azok a beszédes szemek, az a
M att!
- Lépj!
hullámos haj!
Most. most mennek el mellettük Iván egy kőMegint egy akaratlan jo lépés.
— Sakk!
Únlöngös hímezi!1;.i ! Újból sakkot ad. Meg sznbnr merev tekintetével nézi ökot. Észreveszik őt.
— Meggátoltam . . . Csak merje őt valaki sze- im-vm.iltol! . . De mégsem éviem ezl « gyerekei. 0.1*. Mosolyognak. Az Ilon mosolya csalfa, kaczér, kötekedő,
lp|,'i! Velem lesz dolga. Meggátolom!
van n :• érdemiül. lelő - figyel Csak iizái-t jó to k a Laczié gunyoros, kárőrvi ndö, de mintha mindkét
Igy lolyik a játék.
hogy unalmas idejét vuliihepv elverhesse! . ■ • H. j, mosoly egy gondolatot akarna kifejezni, niinllm mindA gondolkodó Béla kiszámítva I sz meg minden |,miig halminál Un Imiim azt. n mii már mindenki tud. kellő szeméből ugynnegy gondolatot lehelne kiolvasni.
lépési, a poéiikus Iván ábrándosán és inimh-nik lé
- Mait!
Iván gondolatai messze szállnak, kalamloznak.
Elmennek mosolyogva, csevegve, boldogan.
pésnél rosszabbul áll dolga,
Niius.n i* lildomása a jó hozásokról, miket tesz: ál
Iván hali amaradl keservével, csalódásával töpSzebbnél szebb nótákat kezdi rá a prímás. Iván lasa folyton erősbbödlk. Bála mái nem is lámádból,
i ongésévol A vigasztaló Bélát észre sem veszi, sza
eByi’o szórakozollabb. És ko»ánlsom a zene oka
lépései 'csupa véűcl.’inhól állanak csak.
e,l,u‘k. Ki kücnkiidgel a kávéház nagy ablakán, mely
vaira nem is figyel.
- - No pajtás, nőm hittem volna. Imgy a tünde
melleit hőseink ülnek, és mindegyre rosszabbul játszik.
. . . A sors forgandó.
Forlnna elhagyjon I De ez mindnyájunk közös sorsa.
Mattot adott, mattot kapott.
K.
~ Vigyázz. Még csak nohány lépésed van és
Kihagynak mindenkit. Egyiket a szerencse, másikat n
'"átlót adok.
kedvese.
Hja,
az
a
közmondás!
Iván szinte gondolkodni .álszik, hogy mit is
Hasztalan Igyekezik Béla ügyes mozdulatokkal
lll0"d hozzá a lársa. Csak akkor eszmél föl, mikor
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itt fejlessze, ősmerjük talán a rejtett indokokat is, hogy
miért?! Ezekkel azonban nem akarunk foglalkozni s
csak az a megjegyzésünk, hogy részünkről hírlapi p„.
lemiát nem óhajtottunk előidézni, de igen is czélunk
volt tisztázni a helyzetet, melyhez igen közelről vau
köze e szabad kir. város nemes közönségének is, mert
nem egészen közönbős dolog reá nézve, hogy itt ma
rad e ezen vállalat, vagy sem?
Hamis híreket nem gyártunk, söl kétkedve foga
dunk minden félig-meddig kétes hirt különösen, ha
abban a közérdeket is érintve látjuk. Az egyszerű
tagadás, vagy kétségbe vonás ily esetekben nem
elegendő s a sértett önérzettel ily dolgokban kibújni
nem lehet. Azon érdeklődés, melyet e város közönsége és
hatósága Bretschncider u r ! az ön vállalata iránt eddig
tanúsított és tanúsít, megczálblja önnek azon állítását,
hogy e város részéről eddig semmiféle anyagi és er
kölcsi jótéteményben önök nem részesültek! A köze
ledést megkezdeni különben is nem e város és ható
ságának kötelessége s az erkölcsi támogatás sem azt
jelenti, hogy elnézzünk olyan dolgokat, miktől száz
embernek testi épsége és talán ugyanannyi családnak
jóléte és boldogulása függ.
Nem a mi valótlan hireink ártanak az önök vál
lalatának, s nem is a mi hamis hireink teszik bizalmat
lanokká az önök munkásait, de igenis az oly czáfolatlanul hagyott híresztelések, milyeneket a „Czipész-4
czimü szakközlöny f. évi 9-ik számában olvasunk, me
lyet nem is tennénk közzé, ha nem tudnék, hogy
munkásai is mind egytől-egyig ősmerik és olvasták,
Szól pedig az ősmertetés a következő képen :
„Egy subventionált czipögyár.“
Selmeczbányán 1895. évi április 1. óla áll lenn
Bretschneider S. és fia név alatt egy czipögyár, amely
következő czimet visel: „Első Selmeczbányai czipögyár
és tanintézet.* A magyar állam szerződésben áll a
fent nevezett czéggel, mely szerződés értelme szerint
a gyár köteles az első évben 100 munkást, a második
évben 200 munkást és minden további években 100—100
; munkást foglalkoztatni, úgy, hogy 1901. évben 600
I munkást köteles a gyár foglalkoztatni. Az állam subventió fejében adott a gyárnak a czipögyártáshoz szük
séges legújabb szerkezetű gépeket, aminek 12.000 IVt.
az értéke. Minden egyes gépen rajta áll a felirat: Ál
lami tulajdon* ; továbbá adott a gyárnak 10.000 fitol
6 évre kamat nélküli törlesztésre és még évenkint 8000
frt. subvenliót. Hogy az állam kormánya közpénzekből
subventiónál nagyobb vállalatokat, azt teljesen törvé
maradni? E kérdésre határozott feleletünk: „Igen.* nyesnek tartjuk, mert országos törvény adja meg
Hisz’, mielőtt ide jöttünk, két virágzó gyárunkat a jogot a kormánynak. Hanem, ha ily nagy összegben
Ausztiiában beszüntettük, hogy a magas kormány részesít egy vállalkozót, akkor meg kellene követelni a
Válaszok.
kormánynak azt, hogy a szerződési az illető vállalkozó
kívánságának - a czipö ipart hazánkban meghono
A kötszövő gyár válasza.
magára kötelezőnek tartsa és a gyárai szakképzett, az
A „Selmeczbányai Híradó* f. hó 13-án megjelent sítani — eleget legyünk. Miután már két éve, hogy
ilyen nagyobbszerü vállalat vezetéséhez értő embe
nyílt levélben, a t. czikk író ur ottani vállalatunkkal nagy anyagi áldozatok árán dolgoztatunk itt és a
rekre bízza.
is foglalkozik, abbeli aggodalmának adván kifejezést, legjobb intentiókkal eltöltött szándékunkkal — a mecha
Hogy a szerződést a czégtulajdonos nem tartja
hogy ottani gyártelepünket nem szándékozzuk állandóvá nikai czipö ipart az országban felvirágoztatni —
tenni. Ezekkel szemben kénylelennk vagyunk kijelen törekszünk a czél felé. talán nem fogja hinni, miszerint meg, azt azzal igazoljuk, hogy első évben csak 45
teni, hogy ebbon a tekintetben úgy a t. czikk iró ur, most. mikor már odáig jutottunk, hogy a selmecz munkást, második évben 80 munkást foglalkoztatott
valamint Selmeezbánya város lakosságának nincs oka bányai czipö a külföldi gyártmányokat, melyekkel i és még annak fele tanuló fiuk és leányok, az ottani,
aggodalomra. Ottani vállalatunk létesítésekor 30 munkás Magyarországot elárasztják, bátran versenyre kelhet, j elszegényedett bányászok gyermekei. A tanuló fiuk
állott foglalkozásban, ma már azonban, mint a tények hogy most. mint a vándormadarak elköltözünk innen. j négy évre szerződtetnek, fizetésük az első két évben
is igazolják a munkások létszáma meghaladja a 250-et. Továbbá csak nem tételezi fel rólunk, hogy drágán ; 20 kr. naponkint, a 3-ik évben 30 kr. naponkint és a
Ezzel egyszersmind igazolva van az is. hogy vállala szerzett berendezésünket és tapasztalatainkat semmivé , 4-ik évben 40 krajezár naponkint, egyéb semmi.
A tanult czipészmunkások, az ügyetlen munka
tunkat, uj munkások felvétele által nemcsak kiterjesz tegyük ; másodsorban ezégünk 40 éves tiszteletre méltó
teni, hanem állandóvá tenni is szándékozunk. Hogy fenállása elég kezesség arra, hogy a magunk elé tűzött beosztás folytán, nem képesek többel mint 3 írttól 6
eddigclé gyárépületei nem emeltünk, úgy ennek egye czélt habár nehezen, de mégis bizton el fogjuk érni. frtig keresni helenkint koszt és lakás nélkül, kivéve
Becses levelének azon részére, a melyben azt a munkavezetőket, a kik nagyobb díjazást kapnak.
düli oka még mindig a gyakorlatlan és nem komolyan
gondolkozó munkásokban keresendő. A munkásnő méltóidatik mondani, hogy e város elöljárósága állilólag
Mi alulírottak, szakképzett munka <>k, több
ugyanis nem érte el azon fokot, hogy teljes megnyug minket minden tekintetben támogatott volna, csak Ízben figyelmeztettük Schwarfz Lipót igazgató urat,
vással lehetne a nagy költségekkel egybekötött gyár- j azt vagyunk bátrak megjegyezni, hogy mi a mai napig e hogy ha már mi idejöttünk dolgozni, ezt azért tel
épületet felépíteni, de másrészt a munkások által készített j város részéről sem anyagilag, sem erkölcsileg semmiféle tük, mert évek hosszú során át ilyen gyárakban
áru mennyisége sem áll arányban az ott elhelyezett • jótéteményben nem részesültünk, söl ellenkezőleg azon dolgoztunk, a gépek kezelését érijük, mert már többen
kötőgépek számával s sajnos ez csak arra mulat, hogy j| egyetlen beadványunkat, melyet a lek. tanácshoz közülünk Budapesten és külföldön hasonló szerkezetű
a munkások nem eléggé használják ki a rendelkezé intéztünk, miszerint a légszeszl azon árban adja, a gépekkel dolgoztunk, rendezze be a termelést úgy
sükre álló gépeket. Példaként említjük fel, hogy az melyben az Budapesten kapható, kereken elulasitotta. hogy a megélhetési feltételeknek megfelelő keresetünk
Végül még tudomására hozzuk, hogy ama helyiség legyen.
ottani kezelőségünk által beküldött bérlajstroinokból
több ízben látjuk, hogy egyes munkások a kél heti megvétele végett, a melyben jelenleg gyárunk fenáll,
A gyárnak egy pár gyermekezipö elkészítése 20
munkaidőszak alatt 2—3 tuczal árut szállítanak be, már alkudozásba bocsátkoztunk a nagyin. Pénzűgyminis- kr. leányezipö 2G kr. női czipö 35 kr. és férfi czipö
holott naponta közepes szorgalom mellet 1 sőt 1 '/a teriuinmal, mivel eltökélt szándékunk még ebben az 45 krba kerül, holott mikor Budapesten dolgoztatlak,
tuczat árut is lehet elkészíteni. Hol van tehát arra évbon egy uj gyári épületet emelni.
még egyszer ennyibe keiül! fent felsorolt czipók elké
alap és garanczia, hogy ott megfelelő gyárat emeljünk ? Ha jónak látja lek. szerkesztő ur, úgy tegye közzé szítése. Az igazgatóság megelégszik most azzal a
Először kell, hogy állandó és megfelelő munkaerő becses lapjában fenti sorainkat, mellyel maradtunk csekélységgel, hogy naponként 18 tuczal czipö! termel
kiváló tisztelettel
álljon rendelkezésünkre s csak akkor lehet majd
a gyár.
Bretschneider Zsigtnond és Fia
nagyobb szabású és költséges építkezésbe belebocsát
A mi kérelmünk és felszólításunk semmit sem
\ „selmeczbányai czipögyár11 tulajdonosa
kozni. Hogy igenis komoly szándékunk van SelmeczKözöljük a czipögyár tulajdonosának válaszát, é r t; a gyárigazgató, mint ilyen gyár vezetéséhez nem
bányán gyárat építeni, felemlítjük, hogy a váczi m. egész terjedelmében, minden kihagyás nélkül, szóról- értő ember, tapasztalatlan eljárásával továbbra ren
kir. országos fegyintézetben körülbelül 300 fcgyenczet szóra éppen csak a szükséges slylaris módosításokkal; detlenül vezeti a vállalatot. Bretschneider urat is fi
foglalkoztat vállalatunk a kötészettel s igazgatóságunk Jobban szerettük volna, ha e „válasz* egyszerűen ne gyelmeztettük a rossz vezetésre, de Ő neki kisebb
már rég óla azon gondolattal foglalkozik, hogy ezen mes őszinteséggel és önérzetes nyíltsággal lelt volna gondja is nagyobb volt annál, hogy utána nézett
300 géppel, a fegyintézeti munka beszüntetése mellett megfogalmazva s nem tér át olyan térre is, hol nem volna az ügy rendezéséhez.
selmeczbányai ipartelepünket bővíti ki, de ilyen munka czipőgyári eszközökkel szokás vagdalkozni.
•
Mi meggyőződtünk arról, hogy ezen uraknak nem
viszonyok mellett, nem látjuk még arra az időt elér
Örömmel és megnyugvással fogadjuk és vesszük az a törekvésük, hogy a szerződés szerint egy minta
kezettnek, hogy ezen szándékunkat megvalósítsuk. tudomásul, hogy a selmeczbányai czipögyár tulajdono- gyár legyen ezen vállalat, hanem csak az a törekvé
Annyi géppel mint Selnu*cz és Hodrusbányón van " sának komoly a szándéka, hogy gyárát itt tartsa és sük, hogy az állam segítségével és a munkások kizsáképpen kétszeres produkeziót kellene elérni. Vagy talán

uyát 32 év óta kiterjesztette a társadalom a t. czikk iró urnák az szolgáltatott okot megtelepedési
minden rétegére, városunkban mégis a közöny szándékunkat kétségbe vonni, mert a városnak vona
dermesztő hidegével kell küzdenie! Nem ig> kodtunk a kívánt bérleti biztosítékul letenni? Ez tel
van ez másutt. A külföldet, továbbá hazánknak jesen alaptalan ok arra nézv* A város ebbéli kívá
szépen terjeszkedő fő- ős székvárosát nem is nalma eléggé indokolatlan volt, mert a hol a 25.000
fi-t értéket meghaladó gépek és ogyóbb ingóságok
emlitvj, más, a mienkkel egyminösígU váro vannak s azonfelül a bérösszeg pontosan is fizettetik,
sokban a dal- s zenekörök támogatása kérdés nem lett volna szükséges tőlünk még óvadékot is
tárgyát sem képezheti. Ez egyesületek zászlói kívánni. Inkább helyén láttuk volna annak idején az
alá tömegesen siet a társadalom színe ja'a, óvadékot, midőn még a gyári helyiségeket díjtalanul
osztály, rang, vallás sőt kor klllömbség nélkül, bírtuk. Szolgáljanak fenti kijelentéseink, úgy a t. czikk
mert á dal- és zene jótékony nemtője elválasztó iró, valamint Selmeezbánya város érdekelt közönségének
megnyugtatásul.
Kiváló tisztelettel^
falakat nem ismer, áldásos kegyeit egyaránt
Első magyar szövi! és
kötő-gyár részvénytársaság.
terjeszti ki mindenkire. Nálunk mégis
sajnos
Készséggel adunk helyt lapunkban a fenti vá
— ez elválasztó falak erősen állanak s gátol
ják a legszebb művészet terjedését, megakaszt lasznak, bár időközben arról értesít bennünket a
ják az egyesület fejlődését. Ennek nem volna részv. társaság igazgatósága, hogy újabbat, kimerítőbbet
fog küldeni s ezt egyelőre ne közöljük. Szívesen kö
szabad lennie. A műveltebb, szellemben, állás zöltük ezt is, mert ez a válasz teljesen megnyugtatja
ban előkelőbb, tehát erősebb osztálynak a tár közönségünket n helybeli kötszövő tanműhely állandó
sadalomban nincs szebb és nemesebb hivatása, sága s a gyár intézőinek komoly szándéka iránt, s igy
mint az, hogy a kevesbbe műveltekhez, a B. munkatársunk nyílt levelének közrebocsátásával
gyengébbekhez leereszkedvén, őket magához hasznos szolgálatot tettünk városunk közönségének,
emelje: csak igy terjedhet a közművelődés, . mely bizalmatlansággal viseltetett ez uj vállalat iránt.
Egyébiránt elismerésünket fejezzük ki a részvénytársa
csak igy virulhat a haza. Pedig a haza szent j ságnak ezen ügy érdeméhez méltó hangon adott válaszáért.
nevét nagyon gyakran hangoztatjuk, élvezzük j
A czipőgfyár válasza.
Igen tisztelt szerkesztő ur!
is jótékonyságait, s midőn tettre s egy kis ,
Noha nem szokásunk névtelen levelekre vála
áldozatra kerül a sor, előtérbe lép a kicsinyes szolni és ezeket rendesen a papírkosárnak adjuk át;
érdek.
ha most mégis arra vállalkozunk, hogy becses lapjának
A hazaszeretet érzelmeit semmi sem élénkíti 15-ik számában közölt nyílt levélre válaszoljunk, e/.t
annyira, mint a dal- s zene. Ezen szent érze valóban csak azon okból tesszük, mert önt, tisztelt
lem hozta létre a selmeczb. polg. dalkört, ez szerkesztő ur, tartjuk a nyílt levél Írójának és az ön
tartsa fenn a jövőben is s biztosítsa fejlődését megnyugtatására akarunk választ adni. — De egyszer
s mindenkorra kijelentjük, miszerint hírlapi polémiákba
állandó időre. Ezen magasztos érzelemre hivat
nem bocsájlkozunk és ama kérelemmel járulunk Önhöz
kozva ajánljuk városunk értelmiségének figyel hogy az ilyen, Isten tudja honnan eredő híreknek ne
mébe a polg. dal- és zenekör nagyobb támoga tessék hitelt adui és ily félékről, melyek valódiságáról
tást kérő szózatát, mely figyelmünket annál is nem győződött meg biztosabb forrásból, ne tessék
inkább megérdemli, mert — mint ez lapunkban becses lapjában hasábokra terjedő czikkeket közzétenni.
Ily valótlan hírek terjesztésével csak árt ön
közölve volt — augusztus havában a budapesti vállalatunknak, a melynek állandó itt maradására, a
polg. dalkör városunkat meglátogatja, a mikorra mint látszik, nagy súlyt fektet, mivel a munkások ily
is egy nagyobb hangverseny van tervben. Szé hamis hírek hallatára bizalmatlanokká lesznek és még
azokat is, kiknek talán szándékuk gyárunkat fölkeresni,
gyen volna, ha ez alkalommal nem tudnék he elriasztják.
Becses levelének legfőbb része oda irányul, hogy
lyünket városunk műveltségéhez és hazafias
komoly szándékunk-e vállalatunkkal állandóan itt
érzületéhez méltóan megállani.
Á.
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„^„villásával saját vagyonukat gyarapítsák és a gyáros
rokonait jó fizetéssel alkalm azzák.
;

Ezért mi kiléptünk a munkából.
Inkább dolgozunk kisiparosnál, mint hogy tovább
nyomorogjunk ilyen vállalatnál.
Megjegyzendő még, hogy a gyár helyisége szűk,
a gépek oly rosszul vannak fölállítva a szűk helyiség
ni in ti. h<»gy ft m unkások testi épsége nincs biztonság
i n . Baleset ellen pedig egyáltalán nincsenek bizto
sítva a munkások.
Bizonyítja ezt a f. évi január hó 13-án történt

bal eset, amidőn egv tanonezot menlett meg Gáspár
Károly szabász attól, hogy a gép nem vágta le kezét,
de saját balkezének hüvelykujját vágta le a gép ; Gás
párnak még ma sem gyógyult meg az ujja.
Az államnak kár volt ennyi pénzt áldozni, mert
daczára a nagy áldozatnak, ilyen ügyetlen kezek nem
képesek egy czipögyávt életképessé tenni.
Budapest, 1897, április 25-én.
Reisinyer Károly,
Gáspár Károly,
volt munkavezető.
volt főszabász az alsó részeknél,
Frey József,

isteni, nincsen véges öröm, nincsen végtelen fájdalom,
de ötök boldogság, jótétek isteni jutalma. Feledjük,
hogy az a legfényesebb tüzsugár. melynek fényénél
elsötétülnek egyidöro a jótékonyság oltárai, gyászba
borultak az egész művelt világ trónjai s velük népek
millióinak szivei, örök emlékét hirdetik a legnemesebb
léleknek, a legdicsöbb vértanuságnak —, s ha van tér,
melyen versenyre kelhet az emberi az istenivel, úgy
az az a tér, melyet e lángoszlop bevilágítod, a hol a
hálás kegyelet féltő fájdalmában kiragadja legdrágább
kincsét a végzettől, visszaköveteli az Égtől, megtagadja
az Égnek azt az áldozatot, melyet oly mély fájdalmunkra
követel tőlünk.

A zárda melletti vizmedencze áthelyezésének
költségeit a város elvállalta s igy újabb szép tanujelét
adta az egyházakkal szemben tanúsítani szokott jó
indulatának (a költségeket a róm. kath. egyháznak illetve
a zárda alapnak kellett volna viselnie!) A pacherlárói
köztér parkká alakítását is elrendelte a közgyűlés s
utasította a v. tanácsot, hogy részletesebb javaslatait
megtegye s a bányaigazgalóságlól a szomszédos kerltorület átengedését e czélra kin

Rendőrségünk dicsérete.

Vannak olyan dolgok, miket sohasem lehet eléggé
Ama világváros közterén emelkedő érczoszlopnál
állandóbb emléke marad Zsófia bajor kir. főherczegnö gyakran ismételni — ilyen a mi büszkeségünk, rendőr
ő fenségének az érző szivekben, melyekből sem idő, ségünk is — minél löhh jót hallunk róla s mennél
sem országokat dúló, emberalkotta emlékeket meg gyakrabban — annál inkább érezzük, hogy a mi büsz
semmisítő földi veszedelmek sem fogják ez érzelmet keségünk
Közönségünk többszőr adott már kifejezést teljes
kiirtani."
A részvétirat felölvasása illán kezdetét vette a elösmerésének a rendőrség és különösen vezetőinek
tárgysorozatba felvett ügyek tárgyalása. A v. polgár- dicséretes működése felett, mert megnyerte az orszá
mester jelentése hű képét adja a mull havi tevékeny- I gos elismerés óhajtott babérkoszorúját is, mert a „Rend
volt zwickoló elöiuunkás.
őri Közlöny* következőképpen emlékezik meg róla:
Jól tudjuk, hogy a kilépett munkások nyilatkoza ségnek s elnöklő főispán a jelentés elolvasása után
A múlt napokban véletlenül Magyarország egyik
tának mennyi hitelt kell adnunk, nem is Írjuk alá min- elismerésének adott kifejezést az egész városi tisztikar
den pontjában, de föl akarjuk hívni a vezetőség figyelmét tevékenysége, ügybuzgalma és szakképzettsége iránt, leggörbébb városkájába látogattam el.
A városka görbe meredek utczáin, melyeknek jó
arra, hogy a hangoztatott bizalmai lanság meg van — de elismerő szavaiban kiválóan méltatta azon fárad
ezt elenyésztetmi kell. ezt pedig csak úgy érhetik el, hatatlan tevékenységet, melyet e tisztikar vezetője, része czik-czakkos lépcsőzelből ál, pezsgő élet folyik.
|ia nyíltan és minden pontjában betartják a szerződést, Szitnyai József v. polgármesterünk állandóan és lan Tudós professzorok, nehány száz akadémiai és fögymbetartják a törvényes rendelkezéseket s higyjék el kadatlanul e város érdek ében kifejt; csak másfél évi nasiumi hallgató, a városi törvényhatóság vezetői és
önök, hogy e város közönsége messzemenő támogatás tevékenységéből nyílt alkalma, úgymond főispánunk, tanácsbelijei, a különböző bányák, gyártelepek állami
ban és kedvezményekben fogja önökéi is részesíteni, megítélni e működést s ha ezen működést tisztán csak és egyéb hivatalok tisztviselői oly intelligens képét
ha vállalatukban nem tisztán csak üzletet lát, de látni a törvhat. bizottság előterjesztett jelentésekből is óhaj adják a lakosságnak, amilyent igen kevés város mu
taná méltányolni — ezekből is bő lápot nyerne a tathat föl.
e város érdekei iránt is érdeklődő vállalatot.
A katonaságnak hiánya fel se tűnik az utczai
Ha épülni látjuk az Ígért gyári épületet, ha meg teljes megelégedés nyilvánítására. A törvhat. bizottság
változik az önök magatartása e város közönségével élénk éljenzéssel fogadta elnöklő főispánunknak az forgalmon: uniformist a nélkül is eleget lát a szemlélő,
még pedig meglehetős nagy változatban.
szemben s ha betartják a törvény parancsoló rendel elnöki székről nyilvánított elismerő szavait.*)
Dolgaim elvégeztével első sorban természetesen
A polgármesteri jelentésből ez alkalommal csak
kezésen s ezeket önökkel betartatni kell — Ígérjük
mi is hogy bizalmatlanságunk megszűnik s ezen bizal azt emeljük ki, hogy a gyümölcstenyésztés városunk a városnak rendészeti ügyei érdekeltek.
Az egy nagyobb szabású tánczteremnél alig tá
matlanság közönségünk minden rétegében ragaszko ban szépen megindult s a f. évben eddig 4783 drb.
gasabb „Főtér*-en csakhamar szemembe ötllött egy
gyümölcsfa öltettetett ki.
dássá fog átváltozni! Úgy legyen !
Elénk vitám szolgáltatott alkalmat a 150,000 palotaszerü emeletes épület, melynek homlokzatán
frtnyi ösiveretes kőlcsönügy tárgyában beterjesztett messziről olvasható betűk hirdették, hogy ott székel
Közgyűlésünkből.
terjedelmes tanácsi előterjesztés, mely szerint a házi „Selmecz-fíélctbánya szabad királyi város rendőrkapitányt
hivatala
Városunk törvényhatósági bizottsága e hó 11-én ; énztárból és az egyes alapokból felhasznált összegek
Iirausz Kálmán, a rokonszenves fiatal főkapitány
tartott közgyűlése Horváth Béla főispánunk elnöklete visszatérítendők lennének — a fennmaradt összegek éppen hivatalába volt menendő, midőn, a boltozatos
alatt az előző közgyűlésekhez hasonlóan felelte fontos pedig, milyenek a vízvezetékre kölcsönvétetni rendelt kapu alatt magamat neki bemutatván, a legnagyobb
ügyeket ölelt fel s azokat úgy a tanács javaslatai mint 00000 Irt. és a felső leányiskola czéljaira 20000 frt. előzékenységgel vezetett fői hivatalos helyiségébe s
közgyűlés határozatok, meggyőződésünk szerint, a külön, de együttesen kezeltetnének s a regale kárta szives készséggel nyújtott alkalmat arra, hogy beható
módon vezérelték n foganatosítás stá- lanítási kötvények csak azon esetben váltatnának be, pillantást vethessek az általa vezetett rendőrség szer
ha a felhasználás ideje tényleg bekövetkezik.
vezetébe és működésébe.
Dr. Stuller biz. tag szerelte volna, ha a vízve
A közgyűlésnek kiváló an ünnepi hangulatot adott
És kellemes meglepetéssel tapasztaltam itt, hogy
zetéki
alap
már
most
külön
választatnék
s
teljesen
főispánunk elnöki megnyitója, melyben üdvözölvén a
az általunk oly epedve várt államosítás alig fog valami
biz. Ingókat, megható szavakban ecsetelte a királyi külön alapként lenne kezelve, indítván yüt azonban változtatni valót találni ennek a kis városnak a ren
családot Zsófia bajor kir. és alengoni herczegné halá Szitnyai J. a polgármester felvilágosítása után, hogy dőrségi szervezetén. Az a czéltudatos működés,, össz
lával éri gyászt. Ebben a szerencsés pillanatban úgy l. i. a tanácsi előterjesztós is ugyanazt jelenti, csak hang, határozott cselekvési irány, katonás és azért
mond főispán ur, melyben a I. közgyűlést üdvözlöm, hogy nem teljesen szélválasztolt külön kezeléssel — mégis patriarkális szellem, fegyelem, rend és tisztasági
őröm érzetébe belenyilallik egy fájó érzés, mely visszavonta. Pauet János biz. tag nem látja be, hogy 1 mely az egész intézményt jellemzi, — mind arra en
eltölt 'engem, s eltölti bizonyára o bizottság minden a v. pénztár fölös jövedelmeiből adott egyes kiadások gednek következtetni, hogy ott a vezetést egy sok
miért téríttetnének vissza a v. pénztárnak s ezáltal a oldalú, tanult, erélyes, hivatásának magaslatán álló ön
egyes tagját.
Ezzel áttérve az egy hét előtt történt párisi ka- kamatterhet növelni — szerinte a v. pénztárt vissza tudatos fö intézi, mely a hivatalos szigort az aláren
laslrófára, kiemeli, hogy a történelem múzsája gyász- térítés nem illeti meg, az elszámolást is zavarja, hely deltek iránti jóakaralú bánásmóddal s bajtársias gonköntöst ólt s fáklyáját léhajija az óriási ravatalnál, telenné is leszi s azért ezen visszatérítéseket mellőzni ! doskodással nagyon szépen összetudta egyeztetni.
melynél mélyen gyászol az egész világ, kétszeresen kéri, a polgármesterünk részletes válaszában felderí
De első pillanatra észrevehető az is, hogy ezt a
gyászol Magyarország, mert ama nagy müveit nyugoti tette. hogy egyes a v. pénztárból fedezett kiadások 1 testületéi, amely mint egy pontos óramű mozog, hiéppen
nőin
oly
termeszeinek,
mintha
ezek
a
fölös
nemzettel barátságos viszonyban áll és mert ama
; vatásos keretében a mostani (önök kreálta és vezeti
ravatalon nyugszik az imádattal környezett magyar jövedelemből előlegezlnllek volna, meri a v. pénztár í teljesen önállóan, a saját eredeti ideái szerint, menten
ból
kivett
összegek
más
czéloklól
lettek
elvonva.
Hoszkirálynénk szeretett testvérének Zsófia orleansi bajor
' minden sablonos maradiságlól.
szalib vita után a tanácsi előterjesztés lelt változatla 1
kir. herczegnőnek holt teteme is.
Büszkén is jelentette ki Kuti István, a gavallér
A fö!spánunk által kiválóan nyugodt előadásában nul elfogadva.
modorú, fess alkapilány, hogy : „Az államosítás nálunk
Élénk megbeszélés tárgyát képezte azon bejelen nem fog változást szülni, azt mi megelőztük; elvégezkifejezett érzelmek áthatották a bizottság minden egyes
tagját s e szép szavak hatása alatt, miket állva hall tés is. hogv a v, Imlács hajlandó az Erll-félc majorság : lük a magunk emberségéből.*
gattak. egy érzelemben egyesülve emelte a közgyűlés és a drienovai földek árverésénél részt venni s ezokcl
A palotaszerű házban a rendőrségen kívül semmi
határozattá elnöklő főispánunknak amazinditványát,hogy a város számára megvenni, ha erre a közgyűlés meg- ! más hivatal nincsen. Helyiségei tágasak, egészségesek,
a vázolt gyászosét alkalmával a legmagasabb trón zsámo Imlalmazását kinyeri. Pauer és Stuller biz. Ingok csak (iszlak, berendezéseik teljesen megfelelnek a hivatal
lyánál részvétirattal fejezze ki gyászát, részvétét e a majorság megvételére szavaznak, Jezsovils biz. lóg méltóságának s tekintélyének. A belső szolgálat, a
'áros közönséggé, elfogadva egyúttal az ennek kapcsán mindkettő megválóié molleil érvel s v. polgármeste jelentkezések, napi vezénylés, kihallgatás stb. mintái)!
felolvasott részvéliratot is. melyből csak a kővetkező rünk többszöri felvilágosító felszólalása után a köz szolgálhatna a legpedánsabb ezredparancsnok kivángyűlés a l. clölorjeszlésl emolle halározatlá, jóváhagyó
.........; a külszolgálatban elért eredményekről pedig
sorokat emeljük k i:
•oldás közrend és közbiztonsági állapotok beszélnek
„Szép halni a hazáért, zengő egykor a költő tudomásul vitte a Zliliszky-féle kell és tartozékainak
megválóiéi
is,
de
kikölölte,
hogy
ha
ezekre
utónjánlat
s vallják népek, vallják nemzetek. Magasztos a marékesszólóan.
ndalnék
he,
a
további
árveréstől
eláll
s
az
ut
helyre
Hanem hát Selmeczbányán nem nyügzi ám le
szenvedés nngygyá avat. A j<>ol'árán veszteni életét: dicső halál, és Zsófia állítására a bélabánvai kapu lebontását fogja el- a városi tanács gyámkodása a rendőrség, működését.
Attól teljesen független és a szolgálatban álló rendőr
jutott osztályrészéül.
rendelni.
Könyörületes szive sugallatára hosonérzelmel:
A Höllig-féle kert eladásánál Dr. Máltás Károly utasítást, parancsot senkitől mástól el nem fogad, mint
könyörulelot M l ezrek szivében s az első áldozat I főorvosunk nem akart belenyugodni abba. hogy a n saját elöljárójától. A szolgálatban álló rendőr min
töröl, melyet ez oltárrn helyez, vészes lángra lobban kell a rajta levő jArványkorházzal együtt eladassék denki iránt egyenlően udvarias, de egyenlően erélyes
'» “ ikra, jő k it sjótevő cgjuinnl elvész, megsemmisül, mielőtt uj járványkorházról gondoskodva nem lesz — és határozott is. A legtekintélyesebb polgártól is meg
e e megsemmisülésben is Ö a legnemesebb, ö a lég egyhangúlag leszavazták s ulasitolták a v. tanácsot, követeli. hogy hivatalos felhívását és intézkedéseit tisz
iránt javaslatát teletben tartsa s azoknak engedelmeskedjen. Így éri
i b b , a mint magára nem, csak mások megmentésére hogy uj járván,korhát
gondol.
aztán el azt a ritka tekintélyt, a milyennel a vidéki
legközelebb
városok rendőrei oly kevés helyen dicsekedhetnek.
Az irgalom n élküli végzet ellen kelünk ki fajdal
Tekintélyét növeli az is, hogy a városnak a bclügyunkban p lesújtó csapásra, feledve azt, hogy a lánghavi jelentőse
ójából ég felé törő tűz fénye a legnemesebb leieknek
*) A V,
minister állal 1895 november 24-én 98599-111. a
Ul^

jelöli meg oda,
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— Telephon hálózatunk. A telephon hálózat
— Graenzenstein Béla államtitkár válaszát,
melyet legfelsőbb helyről jött kitüntetése alkalmából e kiépítése ügyében már túl vagyunk az u. a. előkészítő
város közönségének üdvözletére városunk polgármes tárgyalásokon. A in. kir. posta és távírda igazgatósáé
teréhez intézett, egész terjedelmében közöljük, jelezni elküldve Selmeczbányára Deulsch Miksa mérnököt, ki
óhajtván ezzel is, hogy ama jó viszonyra, mely köz e hó 1 1 -én és 12 én a helyszíni bejárást megejtve
életünk jelese s városunk között régóta fenáll, nagy elkészitette a posta költségvetéseit; ezután csak a
súlyt fektetünk s annak továbbra is fentartását melegen ministül i engedélyezésig u közbenjárást kell bevárnunk
óhajtjuk. A válasz a kővetkező: Tisztelt polgármester igy alaprs reményünk lehet, hogy talán már ez év
Úr! Őszinte örömmel vettem Nagyságodnak, Selmecz- augusztus havában az egész törvényhatóság területén
bánya város közönsége és városi tanácsa részéről, Salmeczbiínydn már korábban is használatba lesz vehető
kitüntetésein alkalmából hozzám intézett üdvözlő sorait. a távbeszélő. Az előfizetni óhajtókat figyelmeztetjük
Kellemes kötelességet teljesítek, minőn ezen figyeleméit hogy az előirt nyilatkozatokat a leküldött mérnök a v
Nagyságodnak és a város i. közönségének és l. taná főjegyzőnek ndla ki, kinél a nyilatkozatok aláírhatok
csának őszinte kőszünetemet nyilvánítom. Legyenek I Ajánljuk a gyors elhatározást, mert az. ideje korán
meggyőződve, hogy ezen meleg érdeklődés, melylye* i jelentkezők részére még mindig lehetséges lösz a ve
irányomban viseltetnek, bennem városuk irányában zetékei az általános kiépítés idején létesíteni s igv
mindig visszhangra talál. Fogadja őszinte tiszteletem bizonyára olcsóbb is lesz a berendezés. Megemlítjük
még, hogy a v. tanács megindította a tárgyalásokat az
nyilvánítását. Budapest, 1897. április hó 30-án.
Hivatalos rész.
iránt is, hogy Vihnyére is kiépíttessék a távbeszélő s
Graenzenstein Béla s. k.
A központi választmány az orsz. gyűl. kép ! talán lehetséges lesz mindkét kérdést egyszerre és
Hirdetmény.
viselő választási jogosultsággal birók névjegyzékének együttesen megoldani.
Selmecz-Bélabánya sz. kir város rendőrkapitányi
— Az acetylen gázvilágitás bemutatása e hó
1898. évre leendő kiigazítása ezóljóból az összeíró
hivatala részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az ez küldöttséget Plntzor Jenő elnöklete alatt Arthold Géza 10-én elmaradt, s e helyett június havában kívánja
idei lóosztályozás f. évi junius hó 3-án reg-gel 8 és Oszvaldt Gusztáv tagokból alakitotla meg, jegyző | n budapesti acetylengáz reszv.-társaság a képviselője
órától kezdődőleg a városi vigadó udvarán fog meg
jéül pedig Vörös Ferencz ti), főjegyzői küldte ki. Az utján nekünk megígért előadást megtartatni. E lénvótartatni. felhivatnak az összes lótulajdonosok, hogy
összeiró küldöttségnek kötelességévé tétele!!, hogy i vei kellemetlen helyzetbe hozta a társulat a saját meg
lovaikat pontosan és teljes szómban vezessék elő, s
munkálatait junius* hó 10~ig befejezze. Az összeiró bízottját s bennünk is megingatta a bizalmat a részhogy lóállományukban az összeírástól az osztályozásig
küldöllség üléseit május hó 19., 20. és 21. napjain ; vénytársaság irányában, mert ha komolyan tért akart
történt minden változást e hivatalnál jelentsék be.
hódítani városunkban, akkor azt a kis áldozatot, inojvbe
Az elővezetés alul csak a posta szállításra hasz fogja megtartani a v. tanácsteremben s felhívjuk a
választói jogosultsággal birók figyelmét, hogy a kül annak a kisérleli eszköznek ide küldése kerüli, nem
nált lovak vannak felmentve.
döttség működését saját érdekükben figyelemmel ki ! sajnálta volna. Sajnáljuk a társaság e szűkkeblű oljáSelineczbányán. 1897. április 22.
Krausz Kálmán
sérjék. jogaikat ideje korán érvényesítsék, jogosultsá | rásál, melynek jóvátevése már alig fog módjában
r.-fökapitány.
gukat igazolják, mert egy jövő évi esetleges képviselő ! állani.
— Érdekes árverés. A steffultói városi korcsválasztásnál csak azok bírnak szavazati joggal, k ik az
2893. szhoz.
£ . .. . . . . .
<
| mát, mint már régebben közöltük, a város eladta
állandó névjegyzékben felvéve lesznek.
— 1897
A rlejteN i le llilV ü s!
Rendőri hírek. Tolvaj asszony. Picéin Alajos ! Hell Jakab nagybérlőnek 1300 fi iért. Ezt hírül vevén
Selmecz és Bélabnnya sz. kir. város Bélabányán óvodát kivan I
Immerblum Károly steffultói mészáros, 50 írttal többet
építeni, és a munkáknak vállalat utján leendó teljesítése ózdijából 1 üzletéből folyó hó 6-án elveszett egy ezüst óra. Maga
ezennel árlejtést hirdet. A költségvetés illetve annak módosító zára"
a tulajdonos sem tudta, hogy mi utón módon. A szé Ígért érette utóajánlatában s igy újabb árverés alá kedéka szerint az építési összeg 7844 fit. 88 kr.-ban lett megállapítva
les körben megindított, nyomozás végre tegnap ki , rüll e városi birtok, mely alkalommal e hó 10-én
azaz hétezernyolczáznegyvennégy frt 88 kr.
derítette a tolvajt, Ilcsik Józsefné személyében, a ki í Sándrik József steffultói plébánosunk is részt vevén.
Ennél fogva felhívjuk tiszteli Czimet, hogy ha a fentnevezett
átadatott lettének megjulalmazása végeit a kir. járás- a korcsmát heves verseny ulán 2620 Irton vette meg
építés végrehajtására hajlandó, 50 kros bélyeggel ellátott és lepe
Talált karpere.cz. Folyó hó 9-én délután Csak még 3—4 ily áremelkedéssel találkozzunk városi
csételt ajánlatát „Ajánlat a bélabányai óvoda felépítésére" felírással • bíróságnak. és a vállalati összeg 10%-ának letételét elismerő városi pénztári
8 óra felé egy arany női karpeiecz találtatott a béla , fekvöségeink eladásánál, úgy gazdaságunk örvendetes
nyugtával együtt legkésőbb 1897. május iió 31-én d. e. 9 és fél
bányai utón Schmidt-féle házon jnnen. Tulajdonosa l lendületei nyer.
óráig Belmecz-Bélabánya sz. kir. törvb bányaváros polgármester]
— Az első mentési eset. Folyó hó 8-án jelen
a kellő igazolás után átveheti a rendörkapitányi
hivatalához annál is inkább adja be, mert később érkező ajánlatok
tést kapóit a mentő-állomás, hogy Bilesch József ácshivatalban.
el nem fogadtatnak.
í P).est.er munka közben
hirtelen összeesett. A napos
Az ajánlatban számokkal, szóval, kiírandó azon átalány összeg,
— A polg\ dal- és zenekör működő tagjai f.
mentőrendőrtiszt Audrovics Béla két rendőr- men
melyért vállalkozó az összes munkát elvállalni hajlandó, — és hatá
hó 7-én a dal karmesterének Király Ernőt, zenekar
tövei nyomban megjelent a helyszínén s megkezdte
rozottan kijelentendő, hogy az ajánlattevő, az építési tervet, vala
mesternek Bachraly Józsefet, továbbá szertárosoknak
mint az általános és különleges szerződési feltételeket, melyek a
Friebert Ferenczet és Visnyovszky Dánielt választotta humánus munkáját, az önkívületi állapotban levő sze
ros mérnöki hivatalában a hivatalos órák alatt bármikor megterencsétlenen sikerült fáradozásuknak a szétütött mun
meg. Urbán Vilmos eddigi szertárosnak pedig, ki
.inthetők, ismeri és azokat ajánlatára nézve kötelezőnek jelenti ki
K tervet és költségvetést a városi mérnöki hivatalban kívánatra tisztjét akadályoztatása miatt többé nem vállalhatta el, kást magához, hozni s megdermedt tagjait- érzékennyé
önköltségen le is másolják, ha az illető ezen költséget a városi
buzgó működéséért elismerés s jegyzőkönyvi köszönet tenni s megmenteni. A megérkezett orvos csak azt
pénztárban elhelyezi és az átvételről szóló elismervényt a mérnöki
szavaztatott. Ugyanekkor Szitnyai József elnök a mű konstatálhatta, hogy a beteg minden veszélyen túl van
hivatalban bemutatja.
ködő tagokat a budapesti polg. dalkörrel aug. havában s hogy a rendőrség mint mentőintézmény első vizsgá
A vállalkozók közül a város szabadon választ.
Selmeczbányán, 1897. évi május h<» 1-én
együttesen rendezendő hangverseny érdekében kitartó ját fényes sikerrel állotta ki. Midőn ez alkalommal
f e /A ti i y a i J d z s c f , polgármester.
munkásságra s összetartásra buzdítván, elhatároztatott, is örömmel üdvözöljük mentőintézményünket, jelezzük,
hogy az egyesület e hangverseny támogatása főleg hogy o mentő szerek már megérkeztek s rendőreinket
Különfélék.
' pedig közreműködés czéljából a város lakosságához nemsokára mentőiáskávai felszerelve látjuk őrhelyükön.
Fontos újítás ez városunkban, melylyel mintát muta
T. Olvasóinkhoz! Lapunk mai számához mel- j felhívásokat intéz.
— üj ügyvéd Selmeczbányán. Dr. Wagner tunk hazánk összes városainak a meiilöiulézmény
kdeiéiképpen csatoljuk a városi közigazgatási bízott- ,
fontos kérdésének megoldásában.
Ságnak 1896. évi jelenlétéből az általános, vagyis László városunk szülötte, volt teincs megyei árvaszéki
ülnök e hó 15-ikélől kezdve Selmeczbányán a Flemming— A felső-rózsa utcza egy részében két ház
a miniszletelnök ügykörébe tartozó részt. Ezen térje- j féle házban ügyvédi irodát nyit.
és kertlulajdonos a különben is szűk ulczát még
delmes jelentés hü képét adja a múlt évi közigazgatás
— A v. tanács a mull hét csütörtök napján
nak is s talán nem egészen érdektelen és fölösleges délelőtt és délután, nemkülönben folytatólag pénteken inkább megszűntette azáltal, hogy kertjeik kerítését
dolgot végeztünk, midőn ezen jelentést lapunk mellék ülésezel I, mely alkalommal nagyobbal a a mai napon megújítva az úttestből is foglallak, a kert tulajdo
lete képpen olvasóinkkal is megösmertetjük, de egyúttal megtartott törvényhatósági bizottsági közgyűlés elé nosok ugyan azt állítják, hogy részükről foglalás nem
történt, mert dűlő félben volt s igy ferdén állott kerí
elnézést kérünk, hogy nyomdai nehézségek miatt jelen
vezérelt ügyeket tárgyalta, ezen okból mai számunkban
számunk egy napi késéssel jelent meg. A jelentésnek a v. tanácsülésekben tárgyalt ügyeket nem ősmerletjük téseiket egyszerűen csak kiegyenesítették, de bizony az
a többi ministerium ügykörébe eső részeit is követő rendes külön rovatunk alatl, mert csak fölösleges érdekelt lakók igazolták, hogy n kjegyeneslléssel kissé
számainkban folytatólagosan, de kivonatosan közölni ismétlésekbe kellene esnünk. A tanácsülésen tb. taná az úttestbe is belementek, vastagabb czőlőpökel alkal
fogjuk.
csosaink közül részt vettek Nyitrai László, Pauer János, maztak s ezeknek az ut felé eső oldalára is verették
a deszkákat, mi által az utcza annyira mogszűküll,
— Személyi hírek. Horváth Béla főispánunk ö Szlankay Ferencz és Wankovits Lajos.
méltósága e hó 10-én érkezvén városunkba, 11-én
— A lyceumi majális, melyhez már nagyban hogy egészen uj indokolásuk szerint nyitott esernyővel
három ülésben elnökölt, u. m. a törvényhatósági, a készül a lyceumi ifjúság, alighanem junius hó első nem is lehet benne járni; ezen döntő indok alapján
közigazgatási bizottsági és az árvaszéki fellebbviteli napjaiban lesz megtartva. A buzgó diszilők hatalmas is utasittatott a I. ügyész, hogy a visszahelyezési pert
választmányi ülésen. Városunkat ma reggel hagvta el. vonalban vonullak ki tegnap délután u hely színére a megindítsa. Véleményünk szerint egyszerűbb leli volna
psak a szokott és jogos rendőri eljárás megindítását
s Ipolyságon még ma egy választmányi ülésen fog kisiblyei terein díszítése czéljából koszorú fonásra.
elnökölni. — Osibtj Lörincz ni. k. erdészeti akadémiai
A magas házi udvaron levő régi kórházi elrendelni.
Bélabányán a Szarán-féle telek melletti falud
helyettes tanár akadémiánkon rendes tanárává s erdő- épület első emeletén levő 13 szobából egy konyhából
tanácsossá neveztetett ki. — Martiny István m. k. álló helyiséget a v. tanács bérbe adla az első magyar annyira korhadt, hogy beszakadt, közveszélyes voltánál
bányatanácsos e hó folyamán foglalja el bányahiv. kötő és szövőgyár részvénytársaságnak további 3 évre fogva a v. tanács elrendelte, hogy helyreállitlassék,
főnöki állását Szélaknán. — Wieszner Adolf bányafönük évi üOO frt bér ellenében. A társaság szabályszerű illetve miután a v. mérnök állal beterjesztett költséglegközelébb Budapestre költözik, hova bányaügyi óvadékát már is letette, sőt az első negyedévi bért vetés szerint egy uj fahíd építése 168 frtbn kerüli
volna, mig, daczára annak, hogy a kőhíd tarlósaid),
osztályba előadóvá lelt behiva. — Balázsi/ Imre szo- be is fizette.
molnok-hutai bányamérnök Nagyágra kincstári bánya
— K itüntetett kocsis. Husziár Mihály kocsist, ennek felépítésére csak 96 frt 60 kr. költséget igényel
egy
uj kőhíd építése rendeltetett el az útadó alap
mérnökké, — Makávé Miklós ó-antaltárói s. bánya ki a múlt évben a Kahlich-féle házban keletkezett tűz
mérnök bányamérnökké, — Peternák István bánya elfojtásánál kitüntette magát s a tüzet elsőnek vevén terhére. Megjegyezzük itt, hogy az útadó törvény 20
gyakornok segédmérnökké letl kinevezve.
észre azonnal oltani kezdette, s önfeláldozó buzgal §-a értelmében az 1000 írtnál több költséget nem
— Az országos főerdőmesteri állás betöltésére mának köszönhető, hogy nagyobb tűz nem támadt — igénylő munkát vagy szállítást saját hatáskörében a
vonatkozólag a „Budapesti H írlapinak ama közlése, a v. tanács 5 frt jutalomban részesítette.
törvényhatóság első lisztviselöjc nálunk tehát a v.
mely szerint Sóltz Gyula ministeri tanácsos lelt volna
— Az uj-vár alatti régi temető megint uj lett, | polgármester engedélyezi s nálunk is indokolt lenne,
e díszes állásra Ó Felségének előterjesztve, a „Búd. újból mcgnyittatolt, hogy uj pihenőknek szolgáljon j hogy ily sürgős természetű ügyek a hosszadalmasabb
Tud. szerint minden alapot nélkülöz, miután e tárgy- nyugvó helyűi. A temető szabályoztatik s a régi korhadt eljárású tanácsi tárgyalásból kivonatlassanak, s tisztán
bun legfelsőbb helyre előterjesztés még nem tétetett.
fakereszt helyébe is újat rendelt állítani a v. tanács, j a v. polgármester által saját hatáskörében láttassanak <•!
szám alatt jóváhagyott rendészeti szabályrendelete
ugyanazon jogokat biztosítja a szolgálatban lévő ren dórnek, amelyekkel a katonai őrök vannak felruházva
s ugyanezen szabályrendeletnél fogva a selmeczbányai
rendőr fegyverhasználati joga azonos a csendőrökével.
Ez a szabályrendelet, melyet Krausz Kálmán
főkapitány a városi tői vényhatóság hozzájárulásával
dolgozott ki. valóban semmi kívánni valót sem hagy
h á tra ; és habár várjuk az államosítást, szolgálatot
vélünk tenni a rendőrhatóságoknak, hogy kivonatosan
megismertetjük azt. K i tudja meddig késik még a so
kat emlegetett reform ; hiszen a városi rendtartásról
szóló törvénytervezet, melyet husvélkor egy politikai
hetiszemle közölt először, egy szóval se említi a rend
őrséget s igy megeshetik, hogy a sok Ígérgetés daczáia
teljesen megfeledkeznek rólunk.

Ifofyam, 19. szám.

______

________ S E L M E G Z B Á N Y A I H Í R A D Ó

Az alsó-utczal árok beboltozása tárgyában a
'Róbert i czég beterjesztette terveit, melynek
á saját szabadalmazásu portlandt beton ’csölenne a csatorna létesítve, minthogy azonban
eltér a kereskedelemügyi minisleriuin ultai ,ógyotl tervektől s igy a változtatáshoz a minisztejóváhagyásu is szükséges a v. tanács mindkét
■latot. t. i. a Wnnseh Róbert ezégét és a Grescho
illáivét is felterjesztette felsőbb elhatározás czéijából
Méhészeti előadást tartott e hó 11-én Valló’
liiiiüs pozsonykerületi méhészeti vándortanár a helyb.
r kálit. elemi iskola rajztermében tanítóink részére.
Majd meglátogatta a helybeli, a bélabánvai s bankni mé
hészeket, útbaigazító magyarázatokkal világosítván fel
a méhészk edőket s az e szak iránt érdeklődőket. Ki
rándult még Hegybányára is Broszmann Jenő bányatanácsos szakszerűen kezelt méhesének megtekintésére,
l,0l igen kellemes meglepetésben részesült a ministeri
megbízott. Ugyanis miután sajnálkozását fejezte ki
Broszmim Jenő bányatanácsos távol létén, csakhamar
arról győződött meg. hogy a bányatanácsos ur kod>s lánya Elza kisasszony egész szakavatottsággal isinertclle a méhes szorgalmas lakosait, az egyes méh
családokat, s oly biztosan adta meg az egyes kérdé
s e a feleletet, valamint ö is oly kérdésekben kívánt
felvilágosítást a szaktanártól, hogy adott válaszai s
fellelt kérdései kiváló tájékozottságáról s a méhészei
jránli élénk érdeklődéséről tellek tanúságot. Valló
János ministeri kiküldöttnek városunkban lartózkodásával, azt hisstük, alapja van letéve az ismétlő isko
lások gazdasági oktatásának is. melyiól rövid idő
múlva bővebben fogunk szólhatni.
— A trahom a. Kellemetlen lesújtó hír kei ült for
galomba a szélaknai zárda benlakú növendékei felöl,
hogy köztük a trachoma nevű ragályos szembetegség
ötóit volna ki. A bányaigazgalóság Dr. Tóth Imre
bányakerületi főorvost küldte ki az egészségi állapotok
megvizsgálása és a szükséges leendők létesítésére. A
főorvos két ízben rándult a zárdába és a beulakó nö
vendékeket, a bejáró tanulókat alaposan megvizsgálta,
és a szükséges óvintezkedésékel és gyógykezelési elren
delte. s a járványnak ezen intézkedéssel eleje vételeit.
A nagy közönség teljes megnyugtatására annyit tudó
síthatunk, hogy a betegség egy Unghvár környékéről
ez év tavaszán az intézetbe jött leánynövendékkel
kerüli, és összesen 4 betegségei okozott, a betegség
inkább idült alakban jelentkezett, s igy fellépése keésbbé volt szembetűnő; a betegek teljesen elkülönittettok, és rendszeres kezelés alatt állanak. A bejáró
tanulók közölt egyetlen szembajos sincs, sőt szemeik
feltűnő módon egészségeseknek találtatlak. Az intézet
növendékei közölt, az említett 5 megbetegedési esetet
kivéve a legjobb egészségi állapot uralkodik.
A selyemtenyésztés meghonosítására nagy
gondot fordít a fóldmivelésügyi minisztérium. Törvényhatósági bizottságunk is elrendelte, hogy kísérlet
tétessék e v. törvényhatóság területén — nem lehetne-e
perfákat nálunk is meghonosítani s az állal lehe
tővé tenni, hogy a selyemhernyó tenyésztés által
lakosság egy része jövedelmező mellékfoglalkozásra
tegyen szert. A tanács az ügy tanulmányozásával
Szpiska Mihály hodrusbányai buzgó tanítónkat s pomologusunkat bízta meg, ki szépen indokolt terjedelmes
tanulmányában kifejtette, hogy az eperfa tenyésztésre
egyedül alkalmas hely Hodrusbánya lehet, miért is itt
keil a kísérleteket megkezdeni. A v. tanács gondos
kodott eperfa csemeték beszerzéséről s ezeknek egy
része ingyen letl kiszolgáltatva egyes kerltulajdonoloknak. más részét pedig Szpiska Mihály az ul mellé
is az alsó liodrusi iskolához tartozó kertben ültette kiA steffultói tanítói lakban szükségessé vált
kisebb javítások eszközlésével a gazdasági tanácsnok
bízatott meg; ellenben uj szobapadló rakatása. a
kertkorit és gyökeres javítása és a falak újbóli vakolása
mini a mely munkálatok a f. évi költségvetésben
fedezetet nem találnak — jövő évre hala.-zlaltak. A
■leffultói nagy legelőié vezető ul brbreállilása es azon
■gy UK) méter hosszú korlát alkalmazása szintén a
i.r/.dnsági tanácsnokra lelt bízva.

Népmozgalmi kimutatás 1897. évi április
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Alulirt kiküldött bit*, végrehajtó ezennel közhírré
leszi, hogy a korponai kir. járásbíróságnak 1897. évi
442. sz. végzése folytán Ernszt Zsigmond sclmeczbányai lakos kereskedő végrehajtató javára Duricza
János és neje Duricza Anna korponai lakosok végre
hajtást szenvedetlek elten 280 frt. tőke követelés s jár
erejéig elrendeli kielégítési végrehajtás foiyián alpere
sektől le foglalt és 1160 fiira becsült 6 drb. tinó és 4
drb. ökörből álló ingóságokra a korponai kir. járásbíróság 1046/1897. sz. végzésével a további eljárás
elrendeltetvén, annak az alap és felülfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot
nyertek volna; áz árverésnek Korponán, Duricza János
és neje Duricza Anna lakásán (a Duricza dűlőben) leendő
megtartása határidőül 1897. évi május hó 18-Ik napjá
nak d. e. 10 órája kitüzelik, a mikor a biróilag lefog
lalt ingók a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mel
lett szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni
Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a véehajtató követelését megelőző
kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben részükre a
foglalás korábban eszközöltetett volna és a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi
jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldött
nél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el
ne mulasszák, meri különben csak a vételár fölösle
gére fognak utaltatni**
A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság
tábláján történt kifüggesztését kővető naptól számiltatik.
Kell Korponán i897. évi május hó 4-ik napján.
Faltin Péter József, kir. bir. végrehajtó.
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A halálozások statisztikáját következőkben adjuk
Wőgfunőkof 7. götvélykőr 1 . sorvadás 4., gutaütés

N Y I L T T É R.
A jeri-h eijt'u i Im a/ti-iilkú k iioz v a ló k e l m é t H
í r l ü .l l i r i o ] 42 frt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussosres Shantungi-Pengeee valamint fekete, fehér, és színes Hennelinrg-telynni 85 kitol 14 frt 65 krig méterenként, sima csikói,
koezkázott, mintázott, damaizt, s a. t mint egy 240 különböző
minőség 2GUO szili és mintázatban s a t a megrendelt áru
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva, misntákat postafordulta[ v&l küld: l l e i i u c l i c r i ; <■'. cs. és k. udvari szállító M 'l y c i n K .V áiu / . i i i ‘U‘lilM ‘1 1 . Svájozba czíuizett levelekre 10 kros,
| levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt
megrendelnek pontosan olintéztetnek.
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A t r l m t i n l t n l á u o * b lz to N lu f- tA rN itN A g (Assieuradoni Generáli) f. évi április hó 12-én tartott 65-ik közgyűlésen
terjesztettek he az 18Ü6. évi mérlegek. Az előttünk fekvő igeu
terjedelmes zárszói; adás 60 oldalra terjod és mint minden évben
agy az idén is szújios rendkívül érdekes statisztikai adatokat tar
talmaz. Ezen jelentésből latjuk, hogy a központi igazgatóság a
napirend előtt szomorú kötelességnek felelt meg, midőn elhunyt
felejthető,-I, érdemdús magyarországi képviselőjéről Rótt Józsefről
következőképen emlékezett meg kegyelettéIjesen:
..Rótt József
budapesti képviselőségünk főnöke, legelőkelőbb munkatársunk, ki
kora ifjúsága óta „felülmúlhattál) buzgalommal szentelte teljes
tevékenységét és szellemének kiváló adományait .a társaság érde
keinek, a múlt óv végén súlyos betegségnek esett áldozatul. Rótt
József, elhunt kartársunk emlékét mindig tiszteletben fogjuk tartani
és ()nök bizonyosan csatlakoznak mély gyászunkhoz és ennek
ünnepies kifejezését is fogják adni." Az évi jelentésből látjuk, hogy
az életbiztosítási osztály dijtartaléka 1896. évi deozember ül-en
8,682.786 Irt 61 kitol 48,914.760 írt 87 krra emelkedett. Az
ugyanakkor érvényben volt életbiztosítási tőke összegek 189,549.880
ó t 95 kit tettek ki. mig az óv folyamán bevett dijak 7, 887.184
írt 57 krra elmélkedtek. A iüz és szállítmány-biztosítási ágakban a
dij- és illeték-bevétel 11,660,281 Irt 19 kr. Yolt; miből 4,694.768
frt 19 kr. viszontbiztosításra fordittatott, úgy, hogy e tiszta dij
bevétel 6,985. 468 Írtra rúgott, mely összegből 8.815.061 frt 89 kr.
mint díjtartalék minden tehertől menten, a jövő évre vitetett át
A jövő években esedékessé való dijkötolezvényok összege 31, 896.255
frt 27 krra 27 krra emelkedett Károkért a társaság 1896-ban.
9, 890 288 frt 74 krt folyósított. Ehhez hozzáadva, az olőbbi években
teljesített kárfizetéseket a társaság alapítása óta károk főjében
291,247.887 frt 35 kinyi igen tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a
kártérítési összegből hazánkra 54,452,856 fr!37kr esik, moly összeget a
társaság 166.000 kár esetben A nyereségtarlalékok közül, melyek összesen
6. 554.104 frt 64 krra rúgnak, különösen kiemelendők: az alapszabalys'crinti nyeieségiaríalék. mely 2,625. 000 frt tesz ki. az
értékpapirok árfolyamingadozása és fedozetéro alakított tartalék, mely
dac-zára annak, hogy e ezélra egy 500.000 fitos külöu tartalék áll
lenn, az évi nyereségből kihasított 280.(4)0 írttal 3.849.104 frt 64
krra emeltefetett fel és továbbá a 80.000 írtra rugó kétes követe
lések tartaléka. — Ezeken kívül fennáll még egy 12U.GŐ0 fi-tot
kitevő külön alap. melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosí
tási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse. A
társaság összes tartalékjai és alapjai, melynek első rangú értékek
ben vannak elhelyezve az idei átutalások folytán 61,051.211 frt
83 kiről 66,174.010 frt 30 krra emelkedtek. Ezen értékekből több
mint 18 miilió magyar értékekre esik. Ezen alkalommal felemlitendőnek tartjuk, hogy a cs. és klr. felséges uralkodó család magán
és alapítványi uradalmainak Magyar-, Cseh- és Morvaországban
levő összes épületei, leltári készletei és terményei, valamint gyárai
tűz ellen a triesti általános biztositó társaságnál Assimrazioni Gene
rálinál i és a teiraesztniények jég ellen az Assicurazioni Generáli
loányintézeténél, a Magyar jég és viszonylbiztesitó részvénytársaságnál
bosszú időre lettek biztosítva
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HÍRADÓ

!KITŰNŐ PADLÓ-M AZ!
puha padlóra.

TUDOMÁSUL.

Linóleum padló-zománcz
3 árnyalatban

Mély tiszteletid vagyok bátor a nagyérdemű közönségnek becses Indomásni a hozni, hogy egy idő óta ta rtó betegeskedésem nem engedi meg, hogy

Eisenstádter testvéreknél Becsben.
Teljesen h asználatra kész, csinos ős
czélnak megfelelő 1 kilós dobozokban.
Linóleum padló-zománcz egy óra alatt
megszáradt, pompás fényű, sima és repedé
sektől ment marad.
Linóleum padló-zománcz közvetlenül a
dobozból mázolható fel.
Linóleum padló-zománcz használata sok
kal olcsóbb, mint a többi padlófényináz.
Kapható minden nagyobb festék- és
gyógyárú-üzletben.
Kapható Selmeczbányán: Engel Zsigmond és Kransz W. G. uraknál.
4—6

czipészüzletemet
akként vezessem, miként azt eddig tevém. Kénytelen voltain tehát, üzle
temben egv a fővárosban hosszú időn ál működött, kitűnő ügyesség" és
Ízléssel bíró

s z

(
(
324. szán
4 r v i ' i ’ósi li ii 'd c tii ié ii .v .
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A korponai kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy a selmcczi takarékpénztár
végrehajtalónak. Parilla János és érdek társai végrehajtást
szenvedők elleni 1100 Irt. részlet tőkekövetelés és jájarulékai behajlása iránti végrehatási ügyében a korponai
kir. jbiróság területén lévő. Korpona város halárában
fekvő a korponai 2877 sz. tjkvben Parilla János és
neje Szvetlik Anna tulajdonát képező A + 1 sor 1528/a
hrsz. a. szántóra 31 Írtban f -• sor i 505/a hisz. a.
szántóra és rétre 206 fiiban + 3. sor 1507/a hisz. a.
szántóra 44 írtban f 4. sor 1525,a hrsz a. szántóra
24 írtban | 5. sót 1531a hrsz. a. szántóra 33 írtban
f 6. sor 1537 hrsz. a. szántóra 83 írtban. + 7. sor
1793. hrsz a. szántóra 46 írtban, f S >or 1795. hrsz.
a. szántóra 120 írtban f 9. sor 1803/a hisz. a szántóra
10 írtban f 10 sor 1806 hrsz. a. szántóra U2. írtban
f 11. sor 1808 a hrsz. a. szántóra 63 írtban, f 12.
sor 1810/al. hrsz. a. szántóra és vízmosásra 6 írtban,
f 13. sor 1810 a hrsz. a. szántóra és vízmosásra 168
írtban, f 14 sor 1530,a. 1. hrsz. a. szántóra 38 írtban
f 15. sor 1467 a hrsz. a szántóra 11 fi iban f 16 sor.
1811 /a hrsz. a. szántóre 52 írtban továbbá n Korponán
531 .sz. tjkvben A f 2. sor 1510/d.l. hisz. a. l éin 20 írtban
f 3 sor lá to d .2. hrsz. a rétre 150 írtban, f 4 sor
’.őlO d.3. hrsz. a. rétre 150 írtban, f 5 sor 1510,d 4.
hrsz. a. rétre 100 írtban, továbbá az ottani 529. sz.
tjkvben A f 1. sor 1794. hrsz. a. rétből */4 részt
képező hányadukra 120 fiiban, továbbá: az ottani
2878. sz. tjkvben Pariba János és neje Szvetlik Anna.
Skrinyár György és nejt Brachna Anna tulajdonát
képező + 1. sor 1528/a hrsz. a. házra udvarra, kertre se
és csűrre 524 írtban + 2. sor 1485 hrsz a. rétre 118
írtban, f 3. sor 1793,a 1 hrsz. a. szántóra az árverési
46 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte, és hogy a fennehb megjelölt ingatlanok az 1897.
évi junius hó 18-án d. e. 9 órakor ezen ki jbiróság
llkvi helyiségében megtartandó árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron nini is dudálni fognak.
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok
becsárának 10 ° 0-át készpénzben vagy az 1881 : LX.
t. ez. 42. §-nban jelzett árfolyammal számitól! és az
1881: évi november hú 1-én 3333. sz. a. a. kelt f f
igazságügyminisleri rendelet 8 g-ában kijelölt, óvadék
képes éilékpapiiban a kiküldött kezéhez letenni, TI
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
szabályszerű elismervényt al.szolgáltat ni.
(0
Kir. jbiróság mint Ikvi hatóság Korponán, 1897. %
február 16-án.
Libertiny, kir. jbiró.
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alkalmazni ki helyét már is elfoglalta és ki — azt bízvást állíthatom —
a czipészet és czipőszabászat terén a legnagyobb sőt legfinnyásabb
igényeknek Is megfelelni képes.
A midőn czl tudomásul vonni kérem, egyszersmind köszönöm az eddig
tapasztalt pari fogást és kérem azt üzletem részére továbbra is fontai tani.
annyival inkább, mert üzletem á ru ra k tá rá t mindennemű kész női-,
férfi-, és gyerm ek czipökkel a mai kor igényeihez képest dúsan, nagy
választékban felszereltem.
Selmeezbányn 1897 apiilis hó 15
Teljes tisztelettel

Langauer József.
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Sürgönyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.
UH ÁHT :
mindenléle gőzgépet, Sehmidt-féle forrgözm otorokat (40% szénmeglaknritás). petróleum- és
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, gőzkazánokat, elömelegitőket. ta rtá ly o k a t. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-,
szíj- és kézi h ajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitm ényeket vasból. Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket,
öntöző-kocsikat, sárkaparó és sepi ögépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi
szereket, mint gőzfertőtlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör
tisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü
tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
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kéressék
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Mindig csak

mindennemű
rovarok
kiirtására.

Mert ez a leg
gyorsabb és leg
biztosabb öloszer

Azonban mindig
bepecsételt ilvet/et
kérjen, és pedig
„Zacherl“ czimmel
ellátottat. Minden
egyéb hamisított

Mi bizonyítana vilá
gosabban utolérhet len ereje és jósága
mellett, mint óriási
rlterjeiltsiye,
minek
folytan nem létezik
oly szer, melynek
forgalmát a „Zacher//»"-é tízszeresen fö
lül ne múlná.

Kapható

V)

LÉTESÍT : vízn■(Iveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi
fűtéseket,
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek,
e in
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság

Egv-egv üveg ára :
15. 30. 50 kr. I
írt. 2 írt; a Zacherlinmeglakariló
30 kr.

6 S Z 6 r i Selmeczbányán: Takats Miklós, Marschalkó Gyula, Krausz V. G., Eicliel Sándor özv., Engel Zsigmond czégeknél. Ipolyságon:

Dollii
Dombó Károly és Traulwein Dániel czégeknél

L e

Korponán: Blaskovis Lajos. Körmöczbányán: Bittér J. Lipót. Klein Ármin, és Horn F. W. czégeknél.
Szász-Tót-Pelsöcsön: Partos Miksa czégnél. Újbányán: Gservinka M. czégnél.
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Laptulajdonos JOEKGEb Nyomatott Joerges Ágost özv és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897.
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(A ministerelnök ügyköre tárgyában.)
A [örvények végrehajtására vonatko zólag vagyunk
hátiak utalni a mull évben szerkesztőit évi jelentésünkben
foglaltakra, hangsúlyozva mint változott körülményt,
hogy Steffultó külutczában a lefolyt 1896. évben kötött
lő házasság közül 13 esetben úgy a házasultak mint
,i tanuk az anyakőnyv aláírását vallási meggyőződésükre
történt hivatkozás mellett megtagadták; ezen körülmény
azonban külön intézkedést nem igényel, mert a steffnllói vallásos r. kaih. nép is az anyakönyvi törvények
rendelkezéseit pontosan és lelkiismeretesen betartja.
Újólag is hangsúlyozni kötelességünk, hogy e sz.
kir. város csekély számú tiszti kara munkával úgy
szólván tulhalmozva van s már ezen okból is, de
különösen figyelembe véve, hogy a közigazgatás álla
mosítása előtt állunk — czélszerünek javasoljuk Selmeczbánya belvárosban egy állami kir. anyakönyvi
hivatal felállítását, vagy is hogy egy az állam állal
javadalmazott anyakönyvvezelö végezze úgy a Selmeczbánya belvárost, mint Rovna és Banka lcülutczákat
illető anyakönyvi leendőket s csupán a helyettesí
tési teendőkkel bízassák meg egy v. tisztviselő
addig is azonban, inig ez bekövetkezhetnék — egy
előre figyelmébe ajánljuk Nagyméltóságodnak, hogy
az anyakönyvi másolási teendők ellátására legalább
egy külön Írnok javadalmát kiutalványozni kegyesked
jék s ez által könnyíteni a rendőr fö- és alkapitány
mint anyakönyvvezelö illetőleg helyettes teendőin.
A fennálló törvények és a kormány állal kiadott
szabályrendeletek módosítása, nemkülönben a közigaz
gatás egyes ágainak törvény vagy minislen rendelet
állal még nem szabályozott részeiben teendő törvény
hozási vagy kormány-intézkedések inegjavasolása
tekintetéből mint vezérelv a közigazgatás óhajtóit és
szükséges államosítása lebeg szemünk előtt s alábbi
javaslatainkat is ezen vezéiolv folytonos szem előtt
tartása mellett óhajtjuk megtenni.
Külön kell választanunk a tulajdonképpeni közigazgatást az eddig azzal egybeolvasztod rendészettől.;
Heinz ugyan megvonni a határvonalai a közigaz
gatás és a rendészet praev-iiliv természetű intézkedé
sei ké/.öit s honi viszonyaink egt/elüre talán lehetetlenné
is teszik a biied lunkcziók teljes és határozod elválasziiisá! is — mindazonáltal szükségesnek lailjuk.
hogy a rendészet már előre és külön, de legalább is
egyidejűleg állomosillassúk a közigazgatással és éppen
mert a rendészeti hatóságoknál úgyszólván ugyan
azon indokok követelik, hogy a helyi befolyásoktól
ment legyen, mint ez a ki;- bíróságokra nézve fenn
idl — egyedül czelravezelídiek tartjuk a /Uygetl-cimy
megállapítását a rendőri joghatóságot gyakorlókra
nézve is. függetlenséget a közigazgatási hatóságok
külöinbüzö fokozataitól a rendőri inlehledével' elrende
lje xzempontjából. mert országszerte tapasztalhatni
hogy a rendőrség működése különösen és éppen a
helyi viszonyok és körülmények különös de inkább
személyi termeszein befolyásai követkéz lében \an meg
hálálva. Katonai szervezet és fegyelmi tekintetben is
a fiolán csak rendöli felsőbb hatóság részéről leendő
elbírálás oly követelmények, melyek a rokonlormészelü
Rendőrségi intézménynél nyilvánval an előnyöseknek
hornyoltak !

j

A kihágási bíráskodási eljárás is törvényileg és
egyöntetűen lenne szabályozandó, mert sok tekintetben
eltérő rendelkezéseket tartalmaz, hogy többet ne említ
sünk (el az 1879: XL. t. ez. végrehajtására vonatkozó
u. n. általános kih. eljárási rendelet és az 1879:
j XXXI. l.-cz. továbbá az 1884: XVII. és i894: XII t.
ez.-ben megállapítod eljárási rendelkezések. Fölösle
gesnek és a gyakorlat által igazoltan is csak időt
rablónak kell tekintenünk, hogy egyes kih. ügyekben
(pl. erdő kih ágasoknál is!) a felek kötelesek a jegyző
könyvben foglalt vallomásaikat aláírni illetőleg kéz
jegyükkel ellátni, fölösleges már azért is, mert a kih.
ügyekben nagyobbára Írni nem tudó felek vannak
érdekelve - - ezekre nézve tehát a jegyzőkönyvnek tör
tént felolvasása esetleg megmagyarázására nézve iga
zolást nem képezhet a kézjegygyei történt ellátás —
az eljáró közeg fegyelmi felelősségét pedig különben
sem korlátozhatja az, hogy a fél a neki talán rosszul
megértei mezeit jegyzőkönyvet aláírta. Részletesen és
törvényileg kérjük tehát inegállapiltatni az ált(dános
kihágási eljárást, de mentesíteni a külső sallangoktól
és egyszerűsíteni.
A kih. ügyekben kiszabott pénzbüntetések (az
egy mezőrendőri törvény kivételével!) behajthatatlanság
cselén csak is fogságbünlelésre változtathatók át —
ezen rendelkezést is megváltoztatni javasoljuk ugy
miképpen azaz 1894: XII. 1. cz.-ben megállapítva van
o
I. i. hogy közmunkára is át legyen változtatható
mellett annyi indok szól. hogy feleslegesnek is tartjuk
ezeknek akár egyikére is kilerjoszkedni.
Ugyancsak a ki11. ügyekben a láigyaláson magát
illetlenül viselő féli az eljáró biró pénzbüntetéssel
sújthat ja, de ezen pénzbüntetés fogság büntetésre át
nem változtatható! ezen rendelkezés ugyan a törvény
ben megállapítva nincsen, de ministeri határozat mondja
ezt ki és szerény véleményünk szerint tévesen, mert
igv felöl a löt vény világos rendelkezése szerint a
pénzbüntetések behajthatatlanság esetén fogságbünletéssé átváltoztathatok, de másfelől ugyancsak a gya
korlat azt igazolja, hogy vagyontalanok
kikben
rendszerint már műveltségi fokuknál fogva is az
erkölcsi érzés kisebb lókon áll — az eljáró bitóval
szemben durva, illetlen és merész magatartási tannsiamik, mely körülmény az eljáró közeg tekintélyéi is
csorbítja, meri a l akenczállankodó léire nézve az elve
zet tetős. avagy k pviseletre szorítás nem fenyítés —
a biro pedig pénzbüntetési hiába alkalmaz, mert ugy
sem levéli végi eliaj! Itató újból csak tekintélyének
rovására menne, igy tehát csak a vagyonos és rend
szerint műveltebb féllel szemben alkalmazhatja a
biró a fényi lést. de a durva és vagyontalant fékeznie
módjában nem áll. pedig éppen utóbbiakkal szemben
keli a bitói tekintélyt lemilailnni, mert a müveit em
berrel szendien ette titkán merül fel a szükség. Az
államosítás esetén bizonyául csak <|tia!ifikall egyének
jognak kih. bin i hn'áskörrel felruházta!ni — s már
ezen okból is nem leltei különös aggály art a. hogy
hatalmukkal vissza élni fognának, mely esetben fegyelmi
utón ugy is kérdőre vonhatók lennének.
A rendbírságoknak elzárásra történhető átvál
toztatását kimondj.i az 1877: XXII. t -ez. 37 §-a is s
ugyanezen álváltozlalási jogot ozélszeríi lenne a köz
Messze vezetne a i őszi ölesebb indokolás s csak mint
ji'va.-Liet vagyunk báliak érinteni, hogy az államosítás ségi bíráskodás körül eljáró bngatell bitóra is kiter
Réten külön törvényi intézkedés állapíttassák mega ren- jed leni — föltéve, hogy az államosítás folytán e
d"s/e| é, külön a tulajdouképeni közigazgatás államosí m init megbízatással is csak ((tinliílkáll közegen ruház
ts a lekinlelében - mindkét lekinlelben külön szolgálati ta Inának lel.
A lolonezrend-zabályok egyes ir.iéskcdéscil is
pragmatikával. gond fordillnssek arra is, hogy a foko*»H luilüsü, ok lel felé szélesbfidő haliískOnel lállns- megváltoztatni javas .Íjuk és pedig olyképpen, hogy a
fe‘,n;d' el — keveshbit tessék a sok időt rabló írásbeli lolonczo/ások kizárólag állatni költség n *foganatosít
"inuk,i. de v helyed annál szigorúbb felügyelet legyen tassanak. A mai rendszer szerint ti községből eltnarra. hogy a hatósági közeg eredményesen működjék lonczolt egyének utáni költségeket a legközelebbi tolonczállomási.’ a község viseli, ennek aztán a gvako;n,' IIICs"k írásban, de a lényegben !

latban az a következménye, hogy az elöljáróságok a
községben megforduló csavargókat egyszerűen kivezet
tetik a község határából és onnan szép szerivel ma
gánosán útnak eresztik s igy megy ez községről köz
ségre, más szóval csak hogy a községet a kiadásoktól
megkíméljék
nem sokat törődnek a közbiztonságot
veszélyeztető idegen egyénekkel, sőt ezeket hatósági
támogatással kényszerítik a tovább csavargásra — ;i
mi bizonyára czélt tévesztett eredmény.
Kívánatos a prostituczio ügyének törvény hozási
avagy kormányhatósági szabályozása is.
Áttérve a szorosabb ét leiemben vett közigazga
tás körébe tartozó ügyekre a betegápolási ügynek már
múlt évi jelentésünkben kért államosítása tekintetében
hivatkozunk a kifejtett indokokra s mint uj indokot
vagyunk bátrak felhozni, hogy a betegápolási költségek
jelenben éppen a legszegényebb vármegyékéi sújtják
leginkább, mert a felvidék lakossága leginkább van
kitéve a tlucluaciónak — kenyerét otthon nem mindig
szerezheti meg — küzd a földdel, az élettel — elván
dorol s c közben megbetegedvén idegen helyen kór
házba kerül; a vagyontalan beteg utáni költségeket
tehát a törvényhatóság lenne köteles megtéríteni, ez
volna leginkább sújtva, holott mini törvényhatóság is
a legszegényebbek közé tartozik. A belegápulási költj ségek lehat n legigazsngtalam bbul és legaránylalanahbul terhelik a törvényhatóságokat s egyedüli igazságos
módnak kell jeleznünk az állami adó alakjában leendő
szétoszlást. Hasonlóképpen állunk a szegény-ügygyel
is, bárha ennek czélravozelő megoldása már nehezebb
s sorosabb kapocsban áll a helyi külön ">s vi- onyokkal.
állami beavatkozna soka! lendíthet ugyan, de
mindent nem tehet az .illám sem. miért is alkalmas
módon a társadalmat kell bevonni a szegényügy felka
rolásába, de annál több teendő háramlik az államra
a lelenez-iigy szabályozása és fejlesztése körül.
A árvaügyek is javító rendezést igényelnének. A
községi és közgyámok irodai munkákkal, -ói vagyon
kezeléssel annyira túl vannak sok helyütt és éppen
e sz. kir. városban is halmozva, hogy tulajdonképpeni
kötelességeik teljesítésére idejük sem marad. Az árva
vagyon kezelésének államosítása mellett lepczúlravezelöbbnek kell tekintenünk a., iparhatóság! megbízot
tak mintájára minden községben, különösen városban
gyámhatósági megbízottakat kiküldetni, illetőleg vá
lasztani. kiknek feladniuk lenne állandóan felügyelet
és ellenőrzés alatt tartani az. árvákat, ellenőrizni az
ezekkel való bánásmódot, még ha az árvák nem is
vagyontalanok
meghatározott időszakonként pl.
havonként ülést tartani, tapasztalataikról beszámolni s
(•zeke! az ii . tőkés gyámügyi hatóság tudomására
hozni, ki ennek alapján intézkedéseit esetleg a közgyám
utasítása után megteszi.
A tankötelezettség legszigorúbb ellenőrzése is
kormányhatósági intézkeri • követel, mert sajnosán
j.i'll tapasztalnunk, hogy tisztán csak az óvó es tan
köteles gyermekeknek évenkénti összeírása eredményre
nem vezet, holott elsősorban állampolitikai jelentősé
gűnek kell tekintenünk, hogy nemzetünk minden
rétege a műveltség elérhető fokának elérésére kény
szerillessék
az. iskolaügy államosítása pénzügyi
szempontokból kivihetetlen lévén oly módokról kell
gondoskodni, melyek az iskoláztatás éilenörzésé! ered
ményessé lehetik. A kisebb községekben annak ellen
érzése, hogy az óvó és tanköteles gyermekek mind
egyike iskola/!a;ik-o. a végrehajthatna szempontjából
nem ütközhetne nagyobb nehézségbe, de különösen
nemzetiségi vidékeken talán magok az elöljáróságok
: gördítenek akadályokat a pontos ellenőrzés gyakorlása
elé
ilyen helyeken tehát a kir. tanfelügyelőre vár
a nemzeti feladat lelkiismeretes megoldása, hogy
pedig feladatát lelkiismeretesen betölthesse, szűk só-

2

S E L ME CZ B AN YA I HÍRADÓ

Vili. évfolyam 19

ama kimagasló tényének méltóképen
is feji ki a nemzetietlen törekvésekkel szemben; igazi
való megünneplésére vezetett, a melyet az. 189c. én
védháslyáia a magyarságnak! Ezen főjellemvonását
a nemzeti haladás páratlan tanujeléül megőrizni es ezredéves kiállítás neve alatt iktatott be uralkodó
fejleszteni kell a jövő nemzedékben s erre legalkal kormány és nemzet a magyar történelem lapjaira.
Miként az egész, nemzet éleiének, úgy csekél y
masabbnak véljük a helyi iskola ügynek
területre szorítkozó törvényhatósági életünknek is, l7
kormány részéről leendő és szükséges
a
millennáris
esztendő adta meg a jellegét a lefolyj
Az elemi iskolák rom. kath. jelleggel a város által
tartatnak fenn, mint a rom. kath. egyház kegyura évben, mihez képest nem vélünk hibába esni, mikor
által, azon iskolák fentartása, mint a v. tanácsnak a ezen jelentésünkben is első sorban azon lények leii-i
kir. tanfelügyelőhöz intézett egyik megkeresésében hiva Sába fogunk, melyekkel a nagy nemzeliünnep emelé
talos adatokkal beigazolva találjuk a községi] pótadók- séhez. illetve magasztos jelentőségének városunk
nak. °/0-át igénylik ily körülmények között a v. közönség létén az összes néposztályok körében való isim rlelé.
áldoza(készsége a végső határt érte el s e téren sebez hozzá járultunk.
anyagi áldozatát még nagyobb mértékben is igénybe
Kiemelni van szerencsénk e tekintetben a kővet
vétetni, alig lehetne méltányos, de másfetöl a h. tan kezőket. mint a millenniumi ünnep szellemében léire
kötelezettek száma meghaladja a 4000-et. miért is az jött alkotásokat s intézkedéseket :
elemi iskolákon kívül a helyben működő egy ág. ev.
Megvetette határozatával u törvényhatóság
lyceum, egy 6 gymn. osztályú rom. kath. gymnúsium árva- és szeretetliáz alapját, megszavazván e czöli
és egy az apaczák vezetésé alatt álló leányiskola a 4000 Irinyi adományhoz 10000 Irinyi hozzájárulást
szükségletet ki nem elégíthetik. Indokolt lenne főképpen
A múllak emlékeinek, a váios történelmének a
a leánynevelés szempontjából egy állami (elsőbb leány városi levéltár mohos aktáibun'Nejloll, de a kulató
iskola létesilése, mely iránt a törvényhatóság részéről szem elöl régóta elrejtve levő kincsek, becses okmá
a felterjesztés már is megtételeit és indokolt lenne a nyok rendezése s igy megóvása és értékessé lélek
jelenlegi rom. kath. csonka gymnasimnnak esetleg czéljából 3000 Irtot szavazott meg törvényhatóságunk
beszüntetése mellett egy állami gymnasium
a levéltár rendezéséle abban a reményben, hogy
nemes törekvésünkben a magas kormánynak is .-ikerül
A hatóságok működése szempontjából a b
;
anyagi
és erkölcsi támogatását megnyernünk.
beosztás tisztán csak e v. ivhatóságot illetőleg kifogás
Emelkedett hangulatban ülte meg (hatóság a hazánk
alá nem jöhet, de ezen város külulczáival összeépített
egyes vármegyei községek lakosaira nézve — mit ezeréves fennállásának emlékére egyik nyilvános tőrünkön
múlt évi jelentésünkben részletesebben indokoltunk a Szt.-Háromság téren május hó 13-áu rendezett üiifölötte kedvezőtlen. Különösen fel kell hívnunk Nagy- 1 népét, valamint, a honalapitás évezredes emlékének
méltóságod figyelmét ezen körülményre, hogy ezen törvénybe iktatásáról szóló 189G. VII. I. czikkünk ki
igen nagy területen egyetlen száinbavehető városban hirdetésének napját.
sincs gondoskodva a jogkereső közönség érdekeinek
A junius 8-iki diszfelvonulásban törvény hatósá
megóvásáról. A kir. törvényszék elviteleit Selmeczbú- gunk 3 kiküldöttel volt képviselve, mely czélra 3uü0
nyárol s azóta úgy e város, mint a hozzá igen közel (Vtol szavazott meg a törvényhatóság.
eső községek lakosai törvényszéki ügyekben az ipolyA kiállításban résztvevő helyi kiállítók s a szegé
sághi illetőleg ar.-marothi törvényszékhez tartoznak, nyebb sorsú iparos mesterek, segédek és lanonczok,
Az útadó és vízjogi törvény módosítandó rendel sőt bányaperekben n beszlerczebányni törvényszék, nemkülönben a tanítók, óvónők és tisztviselők segé
kezéséi e már műit évi jelentésünkben kilerjeszkedtünk bányaközigazgatási ügyekben pedig a besztercebányai lyezésére a kiá|iilás megtekinthelése czéljából 35uo
s igy azokra jelenben is kilerjeszkednünk fölöslegesnek bányakapitánysághoz kénytelenek fordulni. Igen kevés írt lett fordítva.
tartjuk. A törvényhatósági zálogházak tekintetében is érv szólhatott a mellett, hogy a kir. törvényszék SelA nagy évforduló megjelölésére, emlékezetessé
fentartjuk előbbi javaslatunkat.
meczbányáról elvitetett, de igen sok érv szól a mellett, léteiére irányult az az intézkedésünk is, mely szerint
Ezen v. törvényhatóság különleges viszonyaira hogy a törvényszék Selmecbányán visszaállíttassák — városunk területének több pontján millenniumi diola
vonatkozó javaslatainkat alábbiakban foglaljuk össze különösen, ha az esküdtszéki eljárásról szóló javaslati erdőnek vetette meg az alapját.
ban lefektetett elveket s az annak alapján támasztott
Nem csekély jelentőségű Horváth Béla főispánunk
Több Ízben lett felterjesztésekből bizonyára követelményeket szem elölt tartjuk. Igen nagy terület
ösmeretes Nagyméltóságod előtt, hogy esz. kir. város nek valódi gócpontja a sz. kir. város s mint említők, ő méltóságának az az.intézkedése sem, urna szeriilla
régi múltjához képest hanyatlóban van. A bányászat az egyetlen száinbavehető valódi n ív ó s , melynek nem kiállítás tömeges látogatásának megkönnyítése és elősegítése czéljából egy megbízottat nevezett ki a kiállirégi virágzása emelte e város jólétét is s viszont a
csak múltja és jelene, de jövője is megérdemli a ma , lás tartamára, minek folytán nagyobb számú csopor
bányászat hanyatlása okozza a legnagyobb aggodalmat
gas kormány jóindulatú támogatását mindenféle szem tokban látogatta városunk és környékének lakossága
a város jövője iránt. Az ezüst-válság beálltakor külön
pontból. A közigazgatás államosításával majdnem ki- fővárosunkat, illetve kiállításunkat, nevezetesen e lakos
indokolt felierjesztés inléztelett a magas ko; Hiányhoz
kerülhetlenné válik a vái megyék területének újabb és ságnak nagyobbrészt azon osztályai is belevonat
s ezen felterjesztés részben a kívánt eredményhez
célszerűbb beosztása ez esetben mellőzhető alig ha ván e mozgalomba, melyek máskülönben tudomást
vezeteti, mert a magas kormány támogatásával létesült
lehet Selmecbánya már földrajzi fekvésénél fogva sem. sem veitek volna e nagy nemzeti ünnepről.
is Selmecbánya belvárosban két gyári jelleggel biró
Ugyancsak ez időre esik városunk utcáinak ma
Ha figyelembe vesszük, ljogy ezen város bánya
tanműhely, a kölszövő iskola és a czipögyári szaktanműhely; mindkét vállalat igazgatóságának magatartása város — lakossága túlnyomó részben bányász és ipa gyar elnevezése, illetve az uj elnevezést jelző táblák
alapos gyanút kelt az iránt, hogy e két különben ezen ros (70%) s szem elölt tartjuk ezeknek már a foglal nak kifüggesztése, melynél szintén nem mulasztottuk
város lakosságának az ezüst válság beállta után szük kozás szülte felfogását s az utóbbi években több Ízben pl a nagy nemzeti ünnep jelentőségének vonatkoztatá
ségszerű lég bekövetkezett kereset forrás apadását tapasztalt strajkmozgalmat. ha nem óhajtunk eltekin sát e hatósági tényre.
Nagy jelentőségű elöltünk városi közigazgatásunk
pótlandó állami támogatással létesült és mindezideig teni azon az újabb évtizedekben folyton terjedő uj
fen tartott vállalat eredeti rendeltetéséiül és czéljától eszméktől, melyek mélelyező halása a félművelt elemek éleiében a főispáni szék oly módon történt betöltése,
már is nem-e tért el, mert alapos feltevésünk lehet közi tért hódit s másfelöl, ha nézzük, hogy Esztergom melyből folyóiug Horváth Béla u méltóságát nyertük
ezen igazgatóságok magatartásából arra következtetni, Nyílra, Trencsen. Léva, Budatin, Rózsahegy. Besz- főispánunkul nemzeti lélünk ó- és uj évezredének
hogy főczéljuk a vállalkozás mellett teljesen elejtik a terezebánya, R.-Gyarmat és Losoncz állal határolt találkozó mesgyéjén.
A ragaszkodó tisztelet, melyiyel e kinevezés
mellék de ezen sz. kir. városra nézve föczélt, hogy nagy területen katonaság nem állomásozik s esetleges
t. i. az illető iparágban minél több munkást kiképezzen szükség esetén a katonai segély megérkeztére a legjobb Iliiére, majd a január 27-én végbement lóispúni be
s az által a lakosság egy részének legalább megfelelő esetben 1(1 órát kell számítani -- igazoltnak lesz te iktatáskor ö méltóságát körülvettük, azóta folyton növe
kenyérkeresetet adjon. Nem lehel feladatunk, hogy e kintendő azon előterjesztésünk is. hogy Selmeczbányán kedett s e város közönsége állandóan rajongó szpretoilei
tárgyban részletesen indokolt panaszt emeljünk, de 1 állandóan 1 -2 zászlóalj gyalogság legyen állomáson s tisztelettel övezi Ő méltóságát.
A tárgyalt év folyamára esik e város tisztújító
igenis kötelességünknek kell tartanunk a két vállalat ' akár közös (és leginkább vadászzászlóalj!) akár hon
székének megtartása is, mely alkalommal ápril lio
igazgatóságának magatartására Nagyméllóságod figyelmét I védség,
felhívni s a tapasztaltakon okulva azon javaslatot j
Selmecz- és Bélabánya sz. kir. bányaváros lör- 15-éli a választók bizalma egyértelinüieg nyilatkozott
előterjeszteni, hogy jövőre az államilag támogatott vényhalósága közigazgatásának l>0fi. évi állapotáról meg, midőn volt tisztviselőinek mindegyikét egyhan
vállalatokra vonatkozó s szerződés jelleggel biró szóló jelentésünk keretén belül mindenek elölt hivat gúlag újból választó meg, és pedig a főbb állásokra a
okiratok mindannyiszor az illő törvényhatóság közön kozni bátorkodunk azon körülményre, hogy a társada következőkéi;
ségéről esetleg közig, bizottságával másolatban közöl lom és az egyesek részéről n hatósággal szemben foko
1. v. polgármesterré; Szitnyai József.
tessenek azon őzéiből, hogy a hatóságok ebből tudo zódókig támasztod igények és nz egyre szaporodó
-■ főjegyzővé ; Sztancsay Miklós.
mást szerezve a vállalatok által az állami támogatás állami és helyhatósági életszükségletek és követelmé
3. gazd. tanácsnokká: JJernhardt Adolf.
ellenében elvállalt kötelezellségekröl - annak ellen nyek mind nehezebbé teszik e még mindig kiegészí
4. közig, lanácsnokká: Árihold Géza.
őrzései is kötelességüknek ismerjék s adandó alka
'*• v- aljegyzővé; Vörös Ferencz tb. főjegyző.
lommal az illetékes mmislerium figyelmét az elté tésre váró tisztikarnak ama működését, melyet a köz
fi. I. föügyészszé: Heincz ihíyó.
résekre (elhivassák, különösen indokolt ez eljárás olv igazgatás érdeke hivatásaként ir eléje; — miért is
7. pénztáritokká: C/niner Oltót
vállalatokkal szemben, melyek a magas kormányi elvitázhatlan tényként áll előttünk az. hogy csakis fo
A városi külulczai rendőr'biztosok állasának
utast nem annyira az illető iparágnak országos kozott tevékenységünknek tulajdonítható nz a kielégítő
érdek áltál követelt meghonosítása czéljából nyerték eredmény, melyet a lefolyt évben is a v. tisztviselők olyatéri szervezése, begy az illőtök az anyakönyvi
törvényben
megjelölt minősítéssel bírjanak mint egy
felmutatni szerencsések leheltek.
meg. hanem főképpen egy vidék lakossága érdekeinek
úttal anyakönyvvezelők is ; miért is az eddig csak ideig
Nem
panaszkópen
hozzuk
fel
azt.
hogy
még
min
előmozdítására, mini ez az említett vállalatokkal szemben
lenesen betöltött állásokba volt Lindmayer János lioilnyíltan bevallott czél volt.
dig az. ezüstár hanyatlásából eredő csapások súlyát
nisbányni, Ballon István bélabánvai és Metzky János
viseljük,
s
e
tekintetben
a
magas
kormány
atyai
gon
Selmccz- és Rélabánya sz. kir. város közönsé
slefftiltói rendőrbiztosok állásaikban megerösilletlck.
doskodásából
városunk
talaján
otthont
nyert
kel
ipargének egyik íőérdeme. hogy a nehány évtizeddel ezelőtt
illetőleg életfogytiglan tarló megbízatással arra meg
vállalatnak
még
csak
a
közel
jövőben
fogjuk
jótékony
•dogén ajkú lakosság ma már. nemcsak minden rétcválasztottak.
kihatását
erezhetni,
mindamellett
a
legnagyobb
clöszeani eszme igaz híve. de
Megjegyezni hdlorkoilunk e helyen is, hogy «
retellel és bizalommal léptünk arra az. ösvényre, mely
álhnni anyakönyvvezetés behozatnia által megköveteli
véljük a tanfelügyelők részére megállapított
csekély úti általány eltörlését s e helyett a napi dijak
behozatalát, esetleg az általány felemelését, de ez
esetben is szigorú utasítást az előirt feladatok pontos
betartásara; nem vezet azonban ezélhoz a tanköteles
gyermekek összeírása a nagyobb városokban és oly
nagyobb községi! vidékeken, honnan a tanköteles
gyermekek egy-egy jobb hírű iskolában, de idegen
helyen taníttatnak s különösen nem oly városokban,
hol’ tőbt) felekezeti iskola is van s ennek daczára
természetesen idegen helyeken is iskoláztatnak a nö
vendékek. meri ettől a szülőket eltiltani nem lehet. A
tanköteles gyermekek összeírása az iskolai év megkez
dése elölt történik -- az iskolai év megkezdetvén
szabályszerűit az ellenőrző eljárás kellene, hogy foga
natba vétessék, ez azonban oly hosszú és körülményes
utánjárásokkal jár (föltéve hogy meg is van hozzá a jó
akarat !). hogy az ellenőrző eljárás befejezése rend
szerint a jövő évi uj összeírások idejére esik, mert a
tárgyalásokba be kell vonni szükség szerint az összes
h. iskolahatóságokat
igy tehát a tulajdonképpeni
inlézkedéstételekív idő sem maradt, sőt az iskolai év
vége felé járván — már czéltalan is lenne. Ennek
elhárítására javasoljuk, hogy minden egyes iskolaszék
(igazgatóságok stb.) bőtelezlessenek az iskolai év máso
dik hónapjában a beiratkozott növendékek (nyomta
tott) név lajstromát mindazon községnek megküldeni,
melyben az illető beiratkozott növendékek szülői lak
nak ; e lajstromokban pontosan kitöltetinék a szülők
lakása s ezek alapján akár a községek, akar a lan/elfíyyelők közeleztessenek az összeirdsi névjegyzék és a
beküldött néolajstromok összehasonlítása mellett határo
zottan megállapítani, hogy mely tanköteles növendé
kek nem iskoláztatnak s igy kikkel szemben kell in
tézkedéseket megállapítani; oly községekben, hol a
tanköteles növendékek nagyobbára helyben iskoláztat
nak — természetesen elegendő lenne az illető község
nek (tanfelügyelőségnok) a rövid bejelentés — értesítés.

-------gELMECZBAYAI
„ állás-szm-ezás, illclfileg a járandóságok javítása
,(i 12000 írt 50 kr. uhuidé terhet rótt a város könsi'góre.
Áttörve ezek után az inkább személyi és ügyjelési Ügyek és tények tárgyalására, tisztelettel jé.L.nleni van szerencsénk, hogy a törvényhatóság közoészségflgye 1895. évi jelentésének és az i
késedelmes helerjeszlése mialt dr. MálKúioly tiszti főorvos ellen elrendeli s a fegyelmi
narúsi megelőző vizsgálat belejeztelelt és pedig leikintettoi a liszti főorvosnak igazolt súlyos és hosszabb
yrig tartott betegségére a fegyelmi eljárás abban hai mondatván ki.
A Habar József v. tnrnalanitó ollei
rljáiás szintón folyamatban volt ez éven ál s
1897. évben nyert befejezési, nevezettnek nyugdí
jazási ügyével kapcsolatban
A város tulajdonában volt bányáknak a magas
lainkinrslár részére törlént eladásából folyó jogügy|,i lebonyolítás alatt állott ez évben, de végleges le
bonyolítása a dolog természeténél fogva csakis később
kivetkőzhetik be.
Közérdekű kőzgy. határozataink és szabályrenieletelnk közül a következőket emelem ki, mint a
Helyeknek nagyobb része a lefolyt évben kormány
halósági jóváhagyást nyert:
1. az erdőőri személyzet illetményeinek azok
ingyenes gyógykezeltetése és három IV. oszt. erdööri
idus szervezése tárgyában hozott határozat;
2. a mérnöki állás újabb javadalmazásának rend
szeresítése ;
3. az alsó-ulczai közárok beboltozása tárgyában
hozolI határozat, melynek foganatosítása lényegesen
hozzá fog járulni a v, közegészségügyi viszonyok javí
tásához és szépitészeli szempontból is fontos kérdést
old meg;
4. az építészeti szabályrendelet jóváhagyatván a
megállapított intézkedések betartása a város szépítését
i» magával fogja hozni;
5. a városnál alkalmazott dij nokok javadalmazá
sának u ndszeresitésc s nevezetteknek a városi szolgák
nyugdíj intézetébe törlént felvétele;
c>. a harmadik hivatalszolga (polgármesteri huszár)
állás szervezése;
7. a belvárosban építendő szemétgödrök létesiIrse szintén a közegészségügyi és köztisztasági állapo
tok javítására fog vezetni;
8. Bélabánya társváros éjjeli kivilágítása tárgyá
ban hozott határozat;
9. a hely pénzszedés házi kezelése.
10. a korcsma a sörház és pálinka mérésekről al
kotott szabályi endelet:
11. a Bélabányán létesített erdővédi lak és fa
raktár a v. erdőgazdaság előnyére szolgál és anyagi
előnnyel is jár, a mennyiben a faraktár ideiglenes le
rakodó helyül szolgálván, kikerülhető lesz ezután a
gyakori inogdézsmálása a fuvarozott Iának, mely eddig
ébzlellelelt, hogy l. i a bélabányai fuvarosok éjjeli
nyugvót Bélabányán tartván a szállított Iámén nyiségbői egyrészt éjjel titkon leraklak, az állandó ellen
őrzés pedig eddig állandó felügyelő hiányában meg
nehezítve volt;
Iá. a h. apáczák vezetése alatt álló leány ne velő
intézel épülete összeülő léssel fenyegetvén — kilaklalanillaloll, aminek következtében szüksége állott be
annak, hagy az épület kijavillassék, egy része pedig
l|jból épillessék — a mintegy 30,000 Irtot kitevő épí
tési költséghez a város közönsége 4000 frlnyi hozzá
jaiuhist alla jlu lf meg n rendes^évi segélyezésen kivii
ezen határozat szintén kormányba lósági megerősí
tést nyert;
13. a városi légszcszgyári alap kezeléséről 1893.
évi július 7-élői 1894. év végéig szerkesztett számadás°k kei mányhatósági jóváhagyásai
14. intézkedésiétől az iránt, hogy a faiskolákról,
vnbinilnt ti mezőgazdasági bizottság szervi zéséről és
megalkotásáról alkotott kél szabályrendelet Jóvá
hagyassák ;
b‘i, a Zmesknll-nlnp, továbbá a városi 1895. évi
zátszámadáibk s vagyonmérleg, továbbá n kél város
tataidénál képező szerek, anyagok, a városi erdőkben
let mell épület és tűzifa, s a nyugdíjalap 189.). évi szá"tadásjiin.ik felülvizsgálása s megállapítása;
Ili. több erdei rőt megvételére vonatkozó előbrjeszlések és az egyes űzemágak vezetőinek jelenté
inek lát gyalusa s elintézése;
17. tárgyalások folyamait):; tétele oly czélbót,
,logy a vilinyei gyógyfürdő a tulajdonos város részéről
követeltem állandó felügyelet alatt tartassák s ezenfelfl1 csendőr kirendeltség, illetve különítmény felállítása
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18. elrendelése annak, bgy a Hodrusbányán fela"l.am határozott 8-ik népiskola még a lolyó évben
felépittessék;

3

io. a tervezett helyi érdekű vasútra megszavazott
hozzájárulás minisleri engedélyezése;
46. a legtöbb adót fizető biz. tagok 1897 évre
19. u szt. nntuli tüzkárusultak segélyezést;;
érvényes névjegyzékének tudomásul vétele és a válasz20. n városi mérnök javadalmának ujabli rend- lőtt biz. tagok sorában megüresedett kél helynek be
szuresitése iránt hozott s kormányhalóságilug jóvália- töltésére előirt választás elrendelése;
gyolt határozat éleibe léptetése s az erdőmester 1647. a városi alapok 1895. évi zárszámadásainak
megállapítása;
tarlási átalányának felemelése;
48. tudomásul vétele a főispán ur Ó méltóság,;
21. a városi faiskolákról alkotott szabályrende
allal megejtetett hivatalvizsgálat eredményének s az
letnek átalakítása kőzgy. határozattá;
allala lett amaz intézkedésnek, hogy a tapasztalt
22. n szervezési szabályrendeletnek akképeni könyvelési helytelenség a pénztárnál ne ismétlődjék
módosítása, hogy a szakbizottságok elnöki tisztjét a
49. az Ipolyság-Nénteli és a Nénieli-Selmeczbáitya
polgármester viselje;
közt tervezett helyi érdekű vasút ügyének tárgyalása
23. a városnál alkalmazott dijnokok javadalmá külön bizottság kiküldetése mellett;
nak osztályozása;
50. megfelelő intézkedés tétel az érezhető forrás24. Bélabányán megfelelő bulla kamarának léte víz hiány megszüntetése iránt a kopár magántelkek
megvétele s befásilása utján;
sítése s esetleg kórháznak tervezése;
51. hasonló intézkedés mcgejlése n vörősknti tör
25. a vasúti összeköttet, s és levélszállitás czélvényhatósági közúton gyakran ismétlődő hófúvások
szerübb berendezésének ujabbi kérelmezése;
mcggátlása iránt;
20. Arit,old Géza közig, tanácsnoknak a közigaz- I
8S- " 111 hír. közigazgatási bíróságról szóló 189(1.
gatási bizottságba árvaszéki előadó tagul való ki- ! |,vi xxl1- 1
végrehajtásából folyó közhalósági in
küldése;
— ! tézkedések megállapítása;
ód a nagyin, m. kir. Belflgyministerinm állal az
27. a városi pénztár 1895. évi számadásainak va
itloni közegészségügyi viszonyok tekintetéből kibocsálamint a gyámpénztár vagyonmérlegének felülvizsgá
lotl terjedelmes rendelet beható tárgyalás s a hiányok
lása s megállapítása;
Pótlása iránti intézkedések megállapítása;
28. azon közgyűlési határozatnak kormányltalóő4. a közigazgatási bizottságba 1897. és 1898.
sági jóváhagyása, melylyel elrendeltetett, hogy a kül- évre lerjedő megbízatással Wankovits Lajos, Podlmtgyay
ulczai tanitók évi javadalma 400 írtra kiegészittessék Pál, Nyitray László, Krausz V. György és Dr. Goldés a fő- és áttanító elnevezés jövőre megszüntettessék; stücker Márknak tagokul való megválasztása;
55. a belvárosi ivó s használati vízvezetékre a
29. a városi tisztviselők és tanitók állandó illet
Walser ezég állal készített terv tárgyalása, közgyűlési
ményének ujabbi rendszeresítése;
megállapítása s fölterjesztése a nagym. m. kir. Belügy30. a kiküldetés tartama alatt öuvétke nélkül ministeriumhoz;
megbetegedett tisztviselők napidijainak szabályozása ;
56. az 1897. évi közköltségvetésnek Kormánylia3t. városunk-területén a közegészségügyi állapo tósági jóváhagyása s az erre vonatkozó minisleri ren
tok helyszíni megvizsgálása dr. Reisz Gedeon kir. delet tárgyában;
57. elhatározása annak, hogy a múlt évben léte
egészségügyi felügyelő részéről s ennek következtében
azon előmunkálatok megindításának elrendelése, melyek sített építkezésekre többféle alapból felhasznált 31000
fit.
kiadás
fedezésére 150000 frl. törlesztési kölcsön
az itteni egészségügyi állapotoknak a kormány kikül
döttje állal megejtett vizsgálatánál felmerült hiányok fölvétessék, mely közgyűlési határozat már azért is fon
tos. mert avval lehetővé lesz téve, hogy Bélabányán
s elégtelenségek pótlását bizlositani hivatvák:
és Bankán óvóintézeti, Hodrusbányán egy iskola épü
32. a belváros alsó utczájában levő nyílt árok
let 14000 Irt költség mellett létesüljön, és a város
bebottozásárn vonatkozó vállalat végleges engedélye
egyik régi óhaja, vagyis a felsőbb leányiskola ügye
zése s az erre igényelt fedezetnek 20 éven át való
megvalósuljon, mely utóbbira 20000 frt véletelt fel
törlesztése;
segélyül;
33. a törvényhatósági közutak fentartási költség
58. megkívántaié intézkedések megejlése a seelőirányzatának megállapítása az 1897. és 1898. évre lyemlonyésztés meghonosítása s az erre vezető előmun
terjedőké':
kálatok elrendelése iránt;
34.
a vásártér kibővítésére vonatkozó intéz 59. komoly megfonlolásl igényelt a városi ház
tartásról 1897. évre előterjeszteti költségelőirányzat
kedések ;
tárgyalása s költségvetésül való megállapítása, mely
35 a nagyin, in. kir. Belügyminislerium azon ren
szerint
delőiének tárgyalása, melylyel megengedte, hogy a lé422358 kor. 56 fii.
lesilendö árva és szerelelház alapjának gyarapítására az 1897. évi szükséglet . . . .
„ „
„ fedezet
. . . .
395835 „ 39 „
a gyámpénztár tartalék alapjából 10.000 frl Iclhaszs igy a h iá n y la t.........................
26524 kor. 56 fii.
nál lassúk;
állapíttatván meg annak fedezetére az ismétlő iskola
36. az alorvosi állás újbóli rendszeresítésére vo 1°/0-os segélyével együtt 27°/0-os községi pótadó sza
natkozó tárgyalások folytatásának elrendelése;
vaztatott meg.
37. közgyűlési intézkedés a hodrusbányai csipkeHogy a kimutatott hiány jóval nagyobb a múlt
verő háziipar újbóli felkarolása irán t;
| évinél, ennek oka azon körülményben rejlik, hogy a
múlt
és
a folyó évben lél esitett építésekbe befektetett
38. az ezen év november hó 23-ára meghirde
tőit országgyűlésre szóló kegyelmes királyi meghívó ! 37001 frlot kilevő kölcsönök converlálásán felül
kellő Időben kihirdetést nyert s a közp. választmány egy ulczai (alsó ulczai) árok bebollozására 6700 frl.
„
1400 „
által orsz. képviselő választása okt. 28-án megejtetett. a városi Vigadó melletti árok
4000 „
mely alkalommal eddigi képviselőnk nagy szótöbbség Bélabányán uj óvóiskola építésére
Bankán'
„ „
„
4000 „
gel lelt megválasztva;
Hodrusbányán a 3 ik népiskola „
6000 B
39. egyik tisztviselőnk Walmráth Nándor kiadó
Bélabányán vízvezeték
„
5000 „
nvugalmazása;
Selmeczen
„
„
60000 „
40. mii. ni- kir. Pénzügyminislorium 3000 frtnyi vétetett fel a költségvetésbe, jelesül az ezen szükség
kegyes adománya a létesítendő bölcsőde javára ;
let fedezetere felveendő kölcsön törlesztésének s kamat
41. annak megállapítása, hogy az izraelita hit jának költségvetési fedezése mellett.
Az elősorolt tervezések már magában is fényes
község és iskola a városi pénztárból azonképen segélyeztessék, mint ez az ág hilv evang. egyházzal szem bizonyítéka azon áldozat készségnek, melyei a város
közönsége
a korszükséglet minden irányba való kielé
ben van megállapítva a város állal viselt knth. kegyúri
terhek arányában ; mihez képest az 1897 évi segély gítése iránt tanúsít; - s ha e mellett figyelembe
vesszük, hogy újabban tárgyalásokba bocsátkozott
összeg 471 frt 62 ki bán állapíttatott meg.
egy állami felsőbb leányiskola, bölcsőde, árva és sze42. kőzgy ülési határozni a volt tornataniló elbo rotelház létesítése, a selmecz-garamberzenczei keskeny
csátása, nyugalomba helyezése, valamint az újnak meg vágányé vasút rendes nyomtávúvá való átalakilására.
választ ása s mindennek kormányhalósági megerősítése a bányászati akadémiai ‘ uj palotájának felépítésére, a
czéljából a nagym. vallás és közoktatásügyi minislc- posta-és táviró hivatal palotájának a belvárosban való
riumhoz leltei jeszlés intézése;
I felépítésére, — rz utón a közélet oly élénk mozgat :
43. belúgyininisle.i rendelőt a kiküldetés közben máról nyerünk tudomást, mely. ha 3 — 4 év alalt
megbetegedett köztisztviselő napidijának elszámolása a betetőzés stádiumába lép. a 19 ik század alkonyán
korszakot alkotó eredményekre fog vezetni.
iránt;
44. a gyámpénzlár 1395. évi vagyonmérlegének
kormányhatósági megállapítása;
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I. A btitailttkl alapok áthozatala a mait évről:
1. Díjtartalék, levonva a viszontbiztosítók régiét
9. Tőkésített nyereségtartalék..............................
3 Értékpapiiok Arfolyamtartaléka . . . . . .
4. Kétes követelésük tartaléka
. . . . . .
Függő károktartaléka a múlt évről (levonva a vUíonÜriitositók
1. Tűzbiztosítás
. i • ..............................
9. Szillitinriiybiztosítás
3. Jégbiztosítás........................ I •
•
i . Bnlenotbiztosítás......................................................
.
.
Cljbuvéte! (levonva a törléseket):
1. Tűzbiztosítás.............................M 8.307.9A1-3*
le: viszontliiztoslt.ls . . . .
, 8.387,47893
9. Szállítmánybiztosítás . . . . frt4 .813 .á9 :7Í
le: viazontbizi.-il.s . . . .
. 1.307,*s»-*0
3. Bulosotbizlositás (l-vonva a viszontbiztosítók részéi)
> A lőlobefíktelésrk hoi.idóka:
1. Kölesűll- és lenZiiniitelási kamat. •J.b.i hitelintezetoknél
és táknréki i > r.-.kn.it
.1 b. tétek kamata
2. íoltólogl.
iui.tt. 1 ..............................
5. Értékpapírok lain.ila.............................. •
.
4. Ingatlanok tiszta ho/.aduka
Egyéb bevételok:
I. Kötvény illetékek
a) Tűzbiztosítás
,
.
b) Szallitiiiánybiztositás .
c) Ualeselbiztosilás.................................... .
Könyvszcrá árfolyam nyereség értékpapírokon

,

to i-p n ro ó József.
S e jr ó V
M a g y a r o r s z á g i y
e z é r ü g y n ö k s ú M i;
S te H ilia rd t,
eoór.

Intézet hivatalos lelyMgei -’idapestcn Dorottya iteza 10. -km -Jelt az intúzet stjái házában.

Bővebb zárszámadási jelentések

ü v eeblztositások , , A SStniR A zm ui r r a n í n
ktipbal. k. Ogyauol! f.avil.i-oeiir.sok .1 |t1musyobb kúsn.-éggel mlolnak .v ó let-, tűz-, szállítm ány
uvegölztosítósok ,i/. ASSICURAZIONI GENERÁLI jé g b izto situ so k a MAGYAR JÉG- ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓ RÉSZ.-TÁRSASÁG
bfileset elleni biz.tosilások
ELSŐ 0. ÁLT. BALESET ELLEN BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG számára ;i legelőnyösebb I-1lelőlek

óbb dijak melleit fogadtatnak el.

T I R T S REZSŐ,
selmeczbányai ügynök.
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Abiliroll
Vn«„ szef ncsí'"' ÍBlnte" i- a üngyói-ilemfi kózflnsógnok miszerint
Selmeczbnnyán
felsőrózsa uteza 60 szóm alatt «a unnyni
bnnyiUürvényszéki
épülőt hála
hiiln m
miigou
1
..
..................—
ür venyszéki épülőt
ögött

s'

-

Jelzálog kölcsönöket

m

földbirtokra 3 1a %, házakra 4 12 °0 más
nemű ingallanokia 5% melleit legmagasabb
összegnek ben aj án lj u k . ICköles őnők ko nver Iálásoknál bélyeg és illelékmontességel élveznek.
Erdő kihasználások, birtok parcellá
zások átvétele. Birtokok szövetkezetek
nek hosszú lefizetési tartam ra eladatnak.
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Nyomaton Joergcs Ágost özv. és Pia könyvi,yomdPjátoi, S c l m i a a b t o " ”

M A G Y A R L I0 Y D
közgazdasági vállalat
Budapest, Klrály-utcza 70.
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