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Magyar király hete.
Ma és holnapután magyar király ünnepét 

üljük.
Holnapután a dicső emlékű első, ma a di

csőn uralkodó élő magyar királyét.
Miként szent István napját ünneppé avatta 

a múltak érdemeit tisztelő nemzeti kegyelet, 
úgy ünnep lesz augusztus 18-ika is, ünnepe egy 
liáládatos nemzetnek, a magyar nép millóinak, 
ünnepe már ma is, mert szerencsések vagyunk 
Szent István trónján az első nagy királyhoz méltó 
utódot tisztelhetni fölkent koronás királyunkban.

Szerencsés az a nép, mely rabszolgai meg
alázkodás nélkül rajongó szeretettel s tisztelet
tel tekinthet a legfelsőbb földi hatalmat gya
korló uralkodója trónjára, kétszerte szerencsés 
az a nép, ha a szellemi átalakulások ily vajúdó 
korszakában teheti azt.

A magyar nép igaz hódolattal csügg I. 
Ferencz József dicsőn uralkodó fejedelmünk kirá
lyi személyén akkor, midőn az ó-világ déli és 
nyugati államaiban felburjánzott államfelforgató 
törekvések egy-egy vészthozó villanásban tör
nek elő.

Magyarország ez ó-világban, ugyanazon a 
földiekén fekszik, amelyen ama zavargó álla
mok, igy hát nem csoda, ha ugyanazon természeti, 
elemi behatások alatt áll, mint azok, s nem ke
rülhető ki ama törekvéseknek ide hajtott szele 
sem, hisz a betű, a „gondolat repül mint a ma
dár, s ki tudja, mely vidékre száll?■“

De annyi bizonyos, hogy ha a természeti 
viszonyokban azonosság van is, de ama hivat
kozott szellemi törekvések dolgában nem állunk 
egy színvonalon a többi államokkal. A haza, a 
magyar haza iránti szeretet, a trón iránti hódo
lat mérsékli e törekvéseket s bizhatunk a ma
gyar nép alkotmányos és tisztességen gyöke
rező érzületében, hogy mérsékelni is fogja 
mindenkor.

Hogy e veszélyes áramlat ellen ily szilár
dul állunk, ez népnek és királynak egyaránt 
érdeme.

Adja az Ég, hogy kezet igy összefogva 
ál Ihasson még soká a magyar nép és szeretett 
királya a második évezredbe messze benyúló 
éveken át, hogy igy összeforrva c két hatalom, 
a századok végein megjelenni szokott égdöngető 
átalakulások viharait is kiállhassuk!

A hódolat a trónhoz, a tisztelet a népjogok 
iránt, a legjobb összeforrasztó elem és ez, bála 
az Égnek, meg van Szent István örökén, tanú
sága történelmünk legújabb korszaka, tanúi 
vagyunk mi élők mindannyian!

Legyen meg, maradjon meg mindenha!

A v. közigazgatási bizottság üléséből.
Városunk közigazgatási bizottsága mull kedden 

tartotta meg rendes havi ülését Horváth Méla főispán 
elnöklete alatt.

Ez ülésen jelent meg először Kuhányi Károly uj 
tanfelügyelőnk, ki a főispán rokonszenves üdvözlése 
után meleg hangon mondott köszönetéi a szívélyes 
logadlalásért és kérte a közigazgatási bizottság támo
gatását nehéz munkájában a hazai nemzeti lanügy 
felvirágoztatására. Szavaiból kiéreztök a meleg szere
tőiét pályája és hivatása iránt és kiérczlük az erélyl 
a nemzeti tanügy támogatása mellett.

A jelentésekből kiemeljük, hogy az állami köz
utakon ez év julius havában az árvizek nehány bolyon 
rongálást okozlak ugyan, do a forgalom fminakadásl

nem szenvedett. Megszorgalmazta a város tanácsa a 
belvárosban létesítendő állami felsőbb leárnisknla 
ügyében megindított tárgyalásokat. Kcfiia^^K^l-oly 
kir. tanfelügyelő hivatalát múlt hó 27-én vette át, 
a közigazgatási bizottság javaslatára a szünidők alatt 
szokásos iskola tatarozásokra és a szükséges beren
dezésekre az iskola fentartókat utasította. Az adó
behajtások július hóban kedvező eredményt tün
tetnek fel.

Bővebben kell azonban foglalkoznunk a. t. főorvos 
jelentésével, melyet érdekességénél fogva egész terje
delmében közlünk:

Folyó évi július havában felmerült kóresetek, a 
megelőző hónaptól eltérők nem voltak, a halál esetek 
azonban kevesbedlek. A höghurut mint heveny-fertőző 
megbetegülés csak egyszer fordult elő.

Júliusban született összesen 47 élő gyermek, 
meghalt 35 egyén, a születések tehát júliusban 12-vei 
haladják meg a halál eseteket.

Hét éven alóli gyermek júliusban meghalt 15, 
született ellenben 47. a születések tehát 32-vel halad
ják meg a halál eseteket.

Daczára ezen kedvező erdménynek ki kell emel
nem, hogy az évek óta tapasztalt nagy mérvű gyer
mekkori halandóság annyira megdöbbentő, hogy ez 
év első félévben is 135-öt kitevő, 7 éven alóli halál 
esetek 276-ra menő összes halálozások fele részét 
képezik.

Tekintve, hogy a megbetegült gyermekek nagyobb 
részi, a szegény sorsú munkás osztályba tartoznak, a 
napszámra utalt szülék kenyérkeresete miatt megkí
vántatokig nem gondoztatnak, e mellelI, a rövid nyári 
időszak kivételével, szűk, dohos és nedves szobákban 
magokra hagyatva, napeslileg fogva tartatnak, ehhez 
járni még hiányos táplálkozásuk sőt koplalásuk is 
megbetegedésük esetén pedig sokan az orvosi segélyt 
mellőzik vagy a mulasztás megtorlásának kikerülése 
végett azt többnyire elkésve keresik.

A bányász gyermekek számára, a bánya-orvosok 
kölelezőleg alkalmaztatnak ugyan és gyógyszereik utó
lagos béllevonás melleit kiszolgáltatnak, de a gondo
zási teljesítő anya napi keresetével máskép lévén el
foglalva, gyermekeit nem ápolhatja, sőt a gyógyszer 
bevételét is másokra bízni kényszerült.

Tekintve másrészt, hogy oly külulczai gyerme
kek, kik egy vagy más kőtelező orvosi körbe nem 
tallóznak és a várostól távol laknak, orvosi gyógy
kezelésben csak úgy részesülhetnek, ha azokat a bá
nya-orvos lakására elszállítják; — orvosi látogatásról 
csak a legritkább őseiben lehet szó, a valóságnak 
tehát megnem felel azon téves felfogás, mintha váro
sunk külutezái orvosi segély nyújtásban bőven volná
nak ellátva, igazolja ezt az ijesztő gyermekkori halan
dóság, és a fizetett orvosok hiánya.

Tekintve végül, hogy a bánya-orvosok hozzájuk 
nem tartozó városi betegeket ingyen orvosolni nem 
kötelezhetők, a városi orvos pedig, még másod magá
val is, mindazokat gyógykezelni képtelen, elodázhatat
lan szüksége áll be annak, hogy a szegénysorsu kül
városi gyei inekek a bánya-orvosok pedig közös meg
állapodás szerint évente megjutalmnztassanak.

Czélszerü gondozásokra és ápolásokra nézve 
ezeken kívül orvosi felügyelet alatt álló elegendő 
számú bölcsődékkel összekötött menházak felállítását 
feltétlenül szükségesnek találom.

Ezen jelentést a közigazgatási bizottság vélemé
nyezés és érdemleges intézkedés czéljából kiadta a v. 
tanácsnak, a mig tehát a v. tanács nem intézkedik a 
bírálattól tartózkodunk, felemlítjük azonban, hogy a 
bizottság a főorvosi jelentés tárgyalása során újból 
felvetette a kérdést és pedig a kir. ügyész felszólalása 
alapján és tovább türhetlennek jelezte azon állapotot 
hogy a v. felső óvó nedves, dobos helyiségben van 
elhelyezve, hová n szülök gyermekeiket veszély nélkül 
nem bocsáthatják — a kisdedóvás érdekében tehát 
felhívta a város tanácsát, hogy még ez évben és pedig 
szeptember hó előtt okvetlenül gondoskodjék uj óvó 
helyiségről, mit Szitnyai József polgármester meg is 
Ígért, jelentve, hogy a tanács is foglalkozott már ez ügy 
megoldásával olyképen, hogy a v. felső óvót elhelyezi 
a jelenlegi óvó helyiséget pedig ha lehet a kötelező 
bérleti év tartam ára értékesíti, ha pedig kiadni képes

nem lesz — előterjesztést fog tenni a tvhat. bizott
ságnak, hogy a bérleti idő tartaniára az évi bérösszeg 
a tulajdonosnőnek kifizettessék ugyan, s igy e bér
összeggel inkább a város károsodjék, de a helyiséget 
óvodának ne használja.

Érdekes vitát keltett a pénzügyigazgatósúg egy 
előterjesztése melyben a bélabányai ólomárugyár és a 
selmeczi czipőgyár felebbezése folytán a közig, bizott
ság, mint másodfokú hatóság elé került ügyben az 
első fokú pénzügyigazgatósági ítélet helyben hagyását 
indítványozta, e szerint e két gyár elutasittatutt volna 
azon kérésével, hogy az időközben a gyári kötelékből 
eltávozott munkások terhére kivetett kereseti adó 
leirattassék. A pénzügyigazgatóság azzal érvelt, hogy 
ezen adót a segéd helyett a munkaadó tartozik fizetni, a 
felszólalók többsége pedig kétségbe vonta azt, hogy az 
ólomáru és czipőgyári munkások segédeknek volnának 
tekinthetők, s igy adójuk nem a munkaadó gyárat 
terheli, minek folytán leírásnak van helye.

Ezen két kérdés körül folyt hosszasan a vita, 
mig aztán a közigazgatási bizottság szótöbbséggel úgy 
döntött, hogy a felebbezéseknek helyt adva az első 
fokú ítélettől eltérő lég az eltávozott gyári munkások 
adóját leíratni rendelte, ezen határozat ellen a pénz
ügyigazgatóság panaszjogával élt s igy az érdekes elvi 
jelentőségű határozat a közigazgatási bíróság döntése 
elé kerül.

Ugyancsak a közig, bíróság lesz hivatva dönteni 
Hell Jakab felebbezése folytán azon régóta húzódó 
ügyben is, hogy a Hungária kávéház és az ág. ev. 
lelkészt lak és iskola közt levő deszka falat köteles-e 
Hell lebontatni, s helyette az azelőtt fenállott kőfalat 
újra felépittetni.

A belügyminisztérium felhívta a közigazgatási 
bizottságot, hogy javaslatot tegyen egyes városrészek
nek s különösen majoroknak mely anyakönyvi kerü
letbe leendő beosztása tárgyában, ugyanis az anya
könyvi másodpéldányok felülvizsgálata alkalmával 
kiderült, hogy egyes majorok és városrészek, melyek 
közigazgatásilag Selmeczbánya belvároshoz, de egyhá
z i ig  az anyakönyvi törvények életbelépte előtt 
Bélabányához tartoztak — az uj törvények hatálya alatt 
is a bélabányai anyakönyvi területhez tartozóknak 
tekintetlek sőt pl. Széleshegy beosztva sem lett, ezekre 
nézve tehát pontos megállapodásra kell jutni, nehogy 
később pólolhallan zavarokat okozzon az anyakönyvi 
bejegyzéseknél, A közig, bizottság ez ügyben a tanács 
előkészítő javaslatait kéri ki.

Több kivételes nősülési engedély iránt benyújtott 
kérvény tárgyalása után a megfelebbezett kihágási 
ügyek biráltattak felül, ezek közül mint kiválóan érde
kesről meg kell emlékeznünk a B. J. hodrusbányai 
lakos esetéről, ki szomszédja kertjéből a saját kertjébe 
átnyúló faágakat levagdosla és letördelte, kétség kívül 
szomszédja bosszantására tette, kivel talán összekoccant. 
Ezért a rendőrség 20 frt kártérítés és 10 frt 40 kr 
eljárási költségen kívül még 5 frt pénzbüntetés meg
fizetésére ítélte ; a közig, bizottságban az előadó ki
fejtette, hogy a magyar szokásjog szerint ugyan min
denki ura birtokának s a fölötte levő légrétegnek, ugv 
hogy ez elv szerint jogosítva is lenne bárki is a tel
kére átnyúló faágakat levágni, legalyazni, de tisztán 
csuk is n telke fölötti légvonalban s igy nincs jogosítva 
az átnyúló faágakat úgy letörni, hogy az által a 
szomszéd telekre eső ágrész is megsérüljön sőt még 
arra sincs joga, hogy a fa legallyazása czéljából a szom
széd telken levő fának létrát támasszon, B. J. esetében 
pedig vádlott az átnyúló ágakat leszakította az idegen 
telken levő törzsből, ez állal a fa életképességét tette 
tönkre s igy tette jogosulatlan volt mihez képest a 
mezőrendőri törvény alapján elsőfokulag meghozott 
Ítélet helyes s annak helyben hagyását javasolja. A 
bizottság az előadó véleményét elfogadva határozott.

A közigazgatás mull félévéről szerkesztett jelen-
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test változatlanul fogadta el a bizottság. A ministeri 
rendeletek és leiratok közül egy érdemli meg külö
nösen aggályunkat: a belügyminiszter közli a kereske
delemügyi miniszternek válaszát a közigazgatási bi
zottságnak lapunkban is ismerteiéit 1896. évi jelen
tésének azon részere, mely a mi keskeny vágányu 
vasutunk kiépítését sürgette. A kereskedelmi minister 
válasza, meglepően aggasztó lein t reánk, mert bárha 
elismeri abban, hogy a törvényhatóság is már több 
ízben kifejtette azokat az okokat, melyekre való tekin
tettel a mi keskeny vagányé vasútvonalunknak átala
kítását gazdasági fellendülésünk érdekében kívánatos
nak tartanuk és ezen óhajtásunk mar régi keletű, 
melylyel a korábbi kormányok is ismételten foglalkoz
tak. de nem  u é ls z e n 'i  és nem  kere sz tü lv ih e tő , (mert és itt 
idézzük az indokolást szószeri n t) :

Eltekintve ugyanis attól, hogy ezen átalakítás az 
államra jelentékeny költségeket hárítana, melyeknek 
fedezése a kilátásba vett egyébb nagy beruházási 
munkálatokra való tekintettel kétségkívül nehézségek
kel járna, az átalakítás ezen módja még továbbá je
lentékeny áldozatokkal is terhelné az államkincstárt, 
minthogy az átépítés kétségkívül azt vonná maga után, 
hogy a m. kir. vasutak helyi árudijszabásál a keskenv- 
vágányu vonalon alkalmazott magasabb díjszámítás 
elejtésével e vonalon át kellene számítani, a mi több 
mint 60 %-nyi díjmérsékléssel járna, a nélkül, hogy 
a forgalom oly mérvű emelkedésére lehelne számítani, 
a mely e jelentékeny áldozat egy részét kiegyenlíthetné.

Ily körülmények közt és tekintve, hogy a pályá
nak a jelenlegi forgalom igényeinek még teljesen meg
felelő keskenvvágányu jellege nem képezi akadályát 
Selmecz- és Bélabánya szab. kir. varosok gazdasági 
fejlődésének: e vonal állam költségen való átalakítását, 
— hivatali elődei felfogásait magáévá téve, a keres
kedelemügyi m. kir. minister ur annyival is inkább 
mellőzhetőnck véli, mert a mennyiben a városok gaz
dasági viszonyai szempontjából egy vagy más irányban 
díjszabási támogatásra volna szükség; ez az illető 
díjtételeknek vagy a pénzügyi kincstár javára szedett 
póldijnak eseti öl—esetre való mérséklése utján bizlo- 
sitliató. E részbtn a városok minden concrét kivána
lom jóakaró megfontolására számíthatnak. Egyébiránt 
a forgalmi viszonyok javítása érdekében a minister 
úr gondoskodott arról, hogy uj negyedik keskenyvá- 
ganyu vasúti mozdony beállításával a közlekedés ja 
víttassak és ez által az ez irányban felmerülő s a hoz
zám intézelt jelentésben is említett, de a megejtett 
vizgálat szerint túlzottnak bizonyult panasznak eleje 
vétessék.8

Panaszaink tehát túlzottak s be kell érnünk egy 
negyedik keskeny vágányu mozdonnyal!

A közgyűlésből.
A városi törvényhatósági bizottságnak mull ked

den tartott közgyűlésében Horváth Béla szeletelt fő
ispánunk elnökölt; a t. ügyészi leendőket — miután 
Ileincz Hugó I. ügyészünk szabadságon van. dr. Gold- 
stückoi Márk tb. t. ügyészünk pedig fürdözik — Arthold 
Géza közig, tanácsnok, oki. ügyvéd látta el. A közgyű
lés 31 a tárgysorozatba felveti, 6 rendkívüli és a pol
gármesteri jelentés során újból G ügyet tárgyalt s igy 
méltán nevezhetjük „erős" közgyűlésnek. — Gretzmacher 
Gyula föbánvatanácsos, mint uj lörv.-hal. bizottsági tag 
először vett reszt a közgyűlésen. A közgyűlésről 
összeállítótI tudósításunk lérszüke miatt mull számunk
ból több más közleményünkkel együtt kiszorult s ezért 
ma már az összefüggő fudósilás helyeit csak a fonto
sabb tárgyakat emeljük ki.

Breznyik és Clement emléke a közgyűlésen.
Horváth Béla főispán elnök az ülést megnyitó szavai 
után kijelenti, hogy az elnökségnek fájdalmas bejclen- 
h.sei vannak kel gyászesetröl, Broznyik János nv. lyc. 
igazgató, ki szorgalmas, munkás és önfeláldozó életé
vel az ország minden lakójának háláját még életében 
kiérdemelte, ki fiatal korában ott volt a hnrezok zajá
ban s majd egész nemzedéknek adott művelődést, el
hunyt e hó fi-én s rajta kívül elvesztette a város liszti- 
k;,ra í'g.vik szorgalmas, munkás, egyenes jellemű Ingjál, 
Glemenl Gyula III, főszámvovöt, kinek a város érdeké
ben hosszú időn át kifejtett ’önzetbn tevékenysége 
mindnyájunk elölt ismeretes. -  Szépen emlékszik meg 
az elhunytakról a polgármesteri jelentés is. — A köz
gyűlés az elnöki indítványt egyhangúlag emelte hatá
rozattá s rendelte jegyzőkönyvben megörökíteni az el
hunytaknak érdemeit és haláluk feleli érzett mély 
részvéiét.

Rózsahullás. L m ! m a y a -  J á n o s  hodrusbányai rendőr* 
biztost a főispán szolgálatai közben tanúsított bnzgó- 
sagaert < kötelességeinek pontos és hű teljesítéséért 
tt». rendőrfogalmazóvá nevezte ki Az uj rendőr-fogal
mazó még a közgyűlés folyama alatt letette az esküt. 
A közgyük' a kinevezést éljenzéssel fogadta, jele annak 
hogy n kiioiit.l.'s érdemes tisztviselői ért, kiről mind
annyian tudjuk, hogy nemcsak pontos és szorgalmas 
tisztviselő, de jó hazafi is s hivatalában a kettős hiva
tást ambieziőval tölti he. Gratulálunk a kitüntetettnek 
és sok ily tisztviselőt óhajtunk e városnak.

T örv .-hatóságunk a „László gyerm ek-otthon" 
á g y a lap itó ja ! Klotild főherczegnö sajátkezüleg aláirt 
levélben fordult Horváth Béla főispán utján városunk 
törvényhatóságához, hogy az általa Girkvenicán alapí
tott László gyermek-otthont támogassa. A v. tanács 
hosszas tárgyalás után abban állapodott meg, hogy mi
után a czélt az alapszabályokban megszabott ezer Irlos 
adománynyal előmozdítani nem fogja s ezzel a városnak 
előnyt nem is biztosit, 4000 frtos agyalapit vány l lóg 
javasolni a közgyiilésnek s ezen 4000 frtot a rokonczélu 
gyámpénztári tartalékalapból vonja el. A közgyűlés 
egyhangúlag fogadta el a tanács javaslatának azon ré
szét, hogy 4000 frtos ágyalapitvánvt tesz és csak a gyám- 
pénztár tartalékalapjának megtámadása képezte hosz- 
szabb vita tárgyát, mely után a tanács javaslata egész 
terjedelmében el lett fogadva.

A bélabányai erdők vadászati jog-a. Megemlé
keztünk mái* arról, hogy a bélabányai v. erdőkben a 
vadászai tilalmazásának kimondását javasolta az erdő- 
ügyi szakbizottság, időközben azonban a h. b. és érd. 
akadémia tanügyi érdekekkel erősen megokolt kérvényt 
nyújtott be, melyben a bélabányai és drienovai v. erdők 
vadászatát kérte az akadémiának. A közgyűlés az aka
démiáikéi és*ének helyt adott és 6 évre kiadta a vadá
szati jogot, mig a selmeczbátiyai erdőkre uj árverés 
megtartását rendelte el.

A cetylengáz-világitásunk. A közgyűlés a több 
ízben előterjesztett jelentésekből tudomást szerezve, 
hogy a v. légszeszgyár a mai fogyasztáshoz mérten 
nemcsak kicsiny, de volt tulajdonosa'óltal elhanyagolva 
lévén, ma már tetemes költségeket igénylő javításokra 
is szorul, indokoltnak találta, hogy Selmcczbányának 
acetylengázzal leendő kivilágítása tárgyában a gyakor
lati kivitel tanulmány tárgyává tétessék, mely czélra 
külön szakbizottságot küldött ki Szitnyai József polgár- 
mester. Farbaky István és Schelle Róbert szakértőkből 
azon utasítással, hogy e világítás berendezését és czél- 
szerűségét azon városokban, hol az már berendezve 
van, a helyszínén tanulmányozzák. Egyúttal utasította 
a v. tanácsát is, hogy az acetylengáz-világitás tárgyá
ban egyes vállalatok részéről benyújtandó ajánlatokat 
alaposan tárgyalja s mindazt megtegye, mi a város 
anyagi érdekének és a fogyasztó közönség részére biz
tosítható előnyöknek megóvásához szükséges.

B ányam ukásaink adófizetése. A bányamunká
sok adóik egy részéi, kereseti adójukat levonás állal, 
ház- és földadójukat pedig a v. adóhivatalba közvet
lenül maguk fizetik be. Ezen kétféle kezelés sok meg
tévesztésre és alaptalan gyanúsításokra szolgáltatott okot 
sőt sok esetben anyagi kárára is van a szegény bánya
munkásnak, mert levont adója által adótartozását tel
jesen fedezettnek vélte s igy a v. adóhivatalnál adóját 
nem fizette be. mi állal gyakran az intési és végrehaj
tási költségeket is viselnie kellő. Ezen okból a köz
gyűlés annak engedélyezését kéri a minisztériumtól, 
hogy a bányamunkások összes adóját keresményéből 
részletekben vonják le.

U tezikáink helyreállítása. A július havi nagy 
esőzések hegyi utezikáink nagy részéi kimosta és já r
hat lanokná telte, ezen bejelentés alapján nfasittatolt a 
város tanácsa, hogy a helyreállítási munkálatokat sür
gősen eszközöltesse. Meg volnánk elégedve egyelőre 
ezen halározallal’ is, ha ugyan várhatnék azt, hogy 
ulczikáinkat tényleg helyre is állítják ; de kötelességünk
nek tartjuk hangsúlyozni, hogy azok a kis hegyi ulczi- 
kak, melyeken .most egy ember is alig képes haladni, 
valamikor rendes kocsi közlekedésre alkalmas utak vol
tak s melyből idővel mindkét oldali szomszéd annyi 
területei foglal! el, hogy most egy ember is alig fér el 
benne. Össze kellene tehát kötni a helyreállítási a sza
bályozással. követelje vissza a város az elbirtokolt 
utczarészeket, szélesbitse ki az utakat, mert erre szük
ségünk van közbiztonsági és tűzrendészen szempon
tokból. Különben ha jól emlékszünk, erre már évek 
előli ulasilolla a v. tanácsa a mérnöki hivatalt s majd 
a gazdasági ügyek vezetőjét.

Uj szabályrendeletek . Három uj szabályrendele
tet tárgyalt és fogtadol el a ívhat, bizottság: I a v. tiszt
viselők. altisztek és szolgák részére engedélyezendő 
fizetési előlegekről, 2 . a klingertárói tavon levő két 
uszodáról (a lapunkban ismerteteti tervezel szerint, 
de lényeges módosításokkal) és 3. a rendkívüli köz
lekedési akadályok elhárításáról.

A lapítványi hely létesítése az uj honvédnevelő 
és képző In tézeteknél. Bőven ismertettük e tárgyban 
a gazd. bizottság tárgyalását és hosszú vitát kellett a 
közgyűlésen is. Elfogadlak egyhangúlag az 5000 frtos 
alapítványi hely létesítéséi, de többen nem óhajtották 
megtámadni a nyugdíjalapot, egyesek ezt jogosulatlan
nak is jelentetlek ki mig azlán főispánunk kijelenté
sére. hogy t. i. ha a t. javaslat jogosulatlan — akkor 
a minislerium az alap érintését megengedni nem fogja 
— változatlanul elfogadták a tanácsi javaslatot.

Állami közút átvétele. A kálnn- selmeczbányai

állami közutnnk a város területén átvonuló 4 km 
hosszú részét okt. 1-étől kezdve a törvényhatóság 
átveszi s terjedelmesen indokolt határozatában meg
váltás czimén az évi fetartási összegek fedezésére évi 
4000 frt államsegélyt kér. Értesülésünk szerint Honlvár- 
megye ugyanezen közutnak a megye területén átvo
nuló i észéért, melyet oki. 1-élől szintén át enni kö
teles — állami segélyt nem nyert s kérésével eluta- 
sittatott Nem nagyon biztató reménynyel vagyunk mi 
selmecziek i s !

Szerződés m eghosszabbítás. A v. erdei lenné- 
kék eladása tárgyában a br Popper Sdndnr-cziW j 
érvényben fennálló szerződésnek további liz Livn, 
leendő meghosszabilásn tárgyában már ösinortettűk 
gazdasági és erdőíigyi biz. tárgyalásokat — a külön 
kiküldött bizottság a faárakat összehasonlította a 
kincstári faárakkal és miután ez összehasonlítás a 
városra kedvező kíllöinbségeket eredményezett s •> 
szerződések gazdasági és jogi biztosság szempontjába 
is kifogás alá nem estek — a tanács javaslatára a 
közgyűlés a szerződés meghosszabbítását elrendelte 
10000 Irt újabb biztosíték letételét kúvete'to, ezen 
kívül kikötvén, hogy jövőre az eddigi gyakorlatiul 
eltérőleg vevő ezég a gyártott talpfák darabja után 
tekintet nélkül a méretek közti külflmbségre lesz 
köteles 50 krt. fizetni.

H odrusbánya csipkeverő tanm űhely t kap. A
hodrusbányai híres csipkékre megint szebb jövő vár. 
A város többszőr intézett e fontos ügyben felterjesz
tést a ministeriuinhoz, mig végre sikerült kivinni’ hogv 
jüvő év jan. 1 -étől kezdve az óhegyi tanműhely át 
lesz helyezve Hodrusbányára. A tvhat.biz. a ministe- 
rium feltételeit elfogadta kötelezve magái megfelelő 
helyiségről, ennek fűtéséről és a világitásról gondos
kodni. Az évi fentartási köllség 194 frt 4.0 p,, 
tesz ki,

A v. to rna tan itó i állás. Ezzel bizony sok baja 
van a városnak, szervezése a 60-as évekbe nyúlik 
vissza — szerződésen alapult a lyceum, gyinnasium 
és a város között — az okmányok az irattárban és 
levéltálban szétszórtan hevertek — a v. tisztviselőknek 
tudomásuk sem volt róla, hogy hogyan és honnan 
keletkezett, de mert városi tornatanilónak nevezték 
— a nyugdíj szabályzat megállapításakor a v. nyugdíj 
kötelékbe is felvették; ezzel azlán még inkább szaporí
tották a város terheit. Huber József volt v. tornatanitó 
fegyelmi ügye kavarta ki a poros aktákat, mikor azlán 
kisült a régi titok, hogy ez egy egyszerűen szerződé
sen alapuló állás, melyhez egyformán van köze mind 
a három tényezőnek s a később csatlakozott aka
démiának is. Időközben azonban törvény állapitól la 
meg a tornatanár minősítését és javadalmazását is, 
ezt tehát rendezni kellene és a fizelést is jóval fele
melni, hogyan és ki mennyivel járuljon hozzá ? ez volt 
a kérdések kérdése, melyben a tornabizollság kioko
sodni nem tudott, de bizony a tanács sem. A köz
gyűlés elé sem terjesztett határozott javaslatot — a 
közgyűlés aztán Jezsovits Károly lyc. igazgató felszó
lalására kijelentette, hogy., a város a tanintézetek 
erdekei szempontjából a kötelékben benmaradni főg
ázon esetre, ha a hozzájárulási költségek az eddigieket 
felül nem haladják s utasította a város tanácsát, hogy 
a kötelékben levő államilag segélyezeti és fentarlolt 
ag. ev. lyceum, a gyinnasium és b. és érd, akadémia 
részéről feltétlenül megkívántaié évenkénti megfelelő 
nagyobb hozzájárulási összeg kinyerése tárgyában 
részletes megokoló felterjesztési intézzen a minisle- 
riumlioz. Szitnyai József polgármester e fontos felter
jesztést és jelentési magával vilié és személyesen fogja 
benyújtani a ministeriumban.

Özv. Clement Gyuláné ellátási dijja. Az özvegyi 
ellátási dijai a közgyűlés 440 írtban állapította meg s 
ezen kívül G serdülellen kom gyermekéért egyenként 
73 frtot s igy összesen 878 Irtot fog az özvegynő éven
ként a v. pénztárból kikapni, de ezen a szabályrende
letben gyökerező megállapításon kívül a közgyűlés mél
tányosságot is gyakorol!, amennyiben Marschulko Gyula 
biz. tag felszólalására figyelembe vette, hogy Glement 
Gyula tb. föszámvevö halálát hosszas és tetemes gyógy
kezelési költségekkel járt belcgség előzte meg, minek 
hátrányos következményeit anyagilag is nagyszámú ár
ván hagyott családja sínyli meg s ezért az özvegynő 
javára még külön 150 frtnyi segélyösszeget is engedé
lyezel!. Inlézkedelt továbbá a közgyűlés, hogy jövőre 
a beálló nyugdíjazásoknál és az alap felügyelete körül 
egy külön nyugdijválasztmány járjon el, melyet már 
közelebbi ülésében megalakítani fog.

A Péch Antal utczai közkút ügye. Ez sem 
maradt ki a dús programmból s utasítást nyert a 
város tanácsa, hogy az áthelyezett kutat és vizme- 
denezét sürgősen telepíttesse és az építkezést befeje
zésre juttassa. Csak újból aztán nehogy valahogy 
nagyon siessenek vele!

________________________  1897. augusztus 18.
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Hivatalos rész.
2971

,897. H i r d e t m é n y !
Mely szerint közhírre tétetik, hogy h folyó évi fegyveredé 

kivetési lajstromok a lévai m kir. pénzügyigizgutóságn tk érvénye- 
fnesi záradékával ellátva a városi adóhivatalnál!, é. augusztus hó 17-tól 

é. augusztus hó 25-ig terjedő nyoloz napi közszemlére kitétetnek 
azon tigyeliueztetéssel hogy az adókötelesek netáni felszólamlásaikat 
> pedig:

a) azon adózok, kik a tenterintelt knetesi lajstromban tár
gyalt adónem mai már a múlt évben voltak megróva, a lajstrom 
k ité te lének  n a p já t

b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban megállapított 
adóval a kivetés évében első Ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönvvocskébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül a lévai m. kir. pénzügy igazgatósághoz annul is inkább 
nyújtsák be, mert őzen határidőn túl oda beérkezett felszólamlásaik 
az 18S." évi XIilV. t.-cz 5. §-» értelmében mint figyelőmbe nem 
vehetők egyszerűen visszautasittatnak.

Solmeozbányán, 1897. évi augusztus 18-án.
V á r o s i  a d ó h i v a t a l .

KÜ LÖNF É LÉ K.
Személyi hírek . S z i tn y a i  ,/ó zseJ  polgármester 

vasárnap Budapestre innen tegnap Balaton-lüredrc uta
zott. — F a r b a k y  I s t v á n  orsz. gyűl. képviselőnk, ki 
nehány napot városunkban töltüti, vasárnap Pólába 
utazott, hogy jelen legyen a „Zenta* hajó vizrebocsátási 
ünnepélyén. — D r .  T a n d l ic h  L y n á c z  Ib. v. főorvos 
öt beli l'egyvergvakorlalra Nyilrára még mull pénteken, 
— K u l i  I s tv á n  rendőralkapilány pedig négy heti fogy- 
vcrgyakotlatra tegnap Kükűllövárra bevonultak. — 
L ilin  A n t a l  kir. járásbiró szabadságidejét Trencsénben 
tölti. — W a n k o v i ts  L a jo s  tb. tanácsos takarékpénztári 
igazgató Karlsbádból holnap csütörtökön fog visz- 
szaérkezni városunkba. — M e n za  K á r o ly  és kedves 
családja városunkban időznek.

E lnökválasztás. Az alsó-magyarországi bá
nyatársulatok kémlőintézeli egyesülete c hó 7-én tar
lóit közgyűlésén Goldbrunner Sándor egykori főispánunk 
lemondván az elnöki tisztségről, melyei 1864-ik év óta 
állandóan viseli, utódjául egyhangúlag lovag Berks 
Róberl cs. és kir. kamarás! választotta meg. Mélyen 
meghatva bucsuzotl el a régi elnök az egyesületi ta
goktól, lemondásának okául agg korára hivatkozva; 
Goldbrunner volt főispánunk egyénisége, lemondásának 
ténye ünnepivé emelte a jelenetet, melynek behatása 
alatt az egyesületi tagok s a jelenvoltak őnkénytelenül 
felemelkedtek székeikről s állva hallgatták végig a 
szép búcsúbeszédet, mely a „szerencse fel* bányász
óhajjal végződött. Hűen fejezte ki Kachelmann Károly 
egyesületi tag, vasgyár-tulajdonos az egyesületi tagok 
érzelmét, midőn meleg szavakban mondott a búcsú
zénak hálás köszönetét, kit ő még mint gyermek e 
díszes polczon látott, s mint férfi ugyanezen állásban 
becsülni, tisztelni tanult. Az egyesület Berks Róberl 
cs. és kir. kamarás indítványára diszelnőkké választván 
meg egyhangúlag Goldbrunner Sándor volt elnököl, 
azonnal megejteielt az uj választás is, mely nem es
hetett másra, mint lovag Berks Róbert cs. és kir. ka
marásra. kinek az egyesület s a bányászat terén álta
lában már is elévülhetetlen érdemei vannak. Lelkes 
éljenekben tört ki a közgyűlés az ö jelölésénél s igy 
a Ib. elnök azon kellemes helyzetben találta magát, 
hogy a választás eredményét egy . erez alatt hirdethette 
ki. Az uj elnöknek a „Szandiik" alapítójának műkö
dése elé jogos reményekkel tekint az egyesület. - -  Az 
uj elnök szép szavakban köszönte meg a bizalom ilyen 
megtisztelő nyilvánulásnil s Ígérte, hogy örömmel áll 
élére a szép múltú egyesületnek, s hogy tőle lelhelőleg 
fogja annak érdekeit előmozdítani. Szavait éljenek 
kísérték.

Indítvány és kérelem . A selmeczbányai ev. 
lyceum érdemes tanári karához s városunk polgár- 
mesteréhez intézem indítványomat s kérelmemet. In
dítványozom ugyanis, hogy Breznyik János elhunytál 
az iskolai év kezdetén hivatalosan tudassák az ifjúság
gal s a város közönségével s kérem, hogy az emlék
ünnep ne az iskola zárt falai közöli, hanem oly nyil
vános bolyén tartassák meg, a hol a nagyközönség is 
részt vehet. Indítványomat indokolnom fölösleges.

A  n a g y  je l le m n e k  e g y ik  tis z te lő je .

A budapesti polg’ári dalkör elnöksége az 
itteni dal- és zenekör elnökségékez beküldte a kirán
dulók névjegyzékét, e szerint 39 férfi s I I nő látoga
tása van eddig bejelentve, és pedig állásra nézve van 
közöttük ügyvéd, köztisztviselő, gyáros, kereskedő s 
iparos. A vendégek fogadásáról s elhelyezéséről a vá 
rosi halóság nevében a betegsége miatt fürdőbe uta
zott polgármester helyett Bernhardl Adóit helyettes 
polgármester, a dal- és zenekör nevében pedig Állmán 
Imre alelnök fogadja a vendégeket, ez utóbbi egy bi
zottsággal Garam-Berzenczére utazik eléjük. - Az is
merkedési estély (alig 19.) a Semhery-terembon, a 
közös ebéd (aug. 20.) a „Hungária* vendéglőben, a 
hangverseny (aug. 20.) a városi vigadóban, továbbá az 
aug. 21-ere kitűzőit közebéd Bogya János vendéglőjé
ben lartalik meg. A hangversenyre a meghívók szél 
küldetlek s a rendező bizottság lapunk utján kéri a 
1. közönségei, hogy mindazok, kik tévedésből meghívót 
nem kaptak s arra igényt tartanak, szíveskedjenek 
Bobó Sándor városi számlisztnél, mini a hangverseny 
főrendezőjénél jelentkezni. — A közebéden való részt - 
vétel czéljából külön felhívás köröztetik, melyre mi is 
felhívjuk városunk közönségének becses figyelmét.

K émlőlntézeti kém lész választás. Az alsó- 
magyarországi bányatársulalok kémlőintézeli egyesülete 
e hó 7-én Selmeczbányán a város tanácstermében 
megtartott közgyűlésén az elhalt Wagner József bánya
tanácsos helyébe kémlöinlézeli kémlészszé egyhangúlag

Soltz Sándor okleveles fémkohászt választotta meg. 
Többen is pályáztak e díszes állásra, de a közgyűlés 
azon előlege? határozata folytán, hogy csakis azon 
pályázatok vehetők tárgyalás alá, melyekben külön, a 
pályázati feltételektől eltérő kikötések nem foglaltatnak 
csakis két pályázat volt tekintetbe vehető. A közel 
negyedéven át üresedésben volt állással járó leendőket 
eddig Fischur Károly m. k. bányagyakornok végezte 
kiváló buzgalommal s szakértelemmel. Hisszük, hogy 
az uj kémlé.-z is teljesen meg fog felelni a nevéhez 
lüzötl várakozásnak s igy az egyesület, mely ezúttal 
uj elnököt is nyert, még egyszer megérheti virágzása 
korát.

— Helyreig'azitás. A m. kir. államvasutak mis- 
kolczi üzlet vezet ősegétől a következő sorokat kaptuk : 
„Selmeczbányai Híradó* tekintetes szerkesztőségének 
Sehneczbánya A Selmeczbányai Híradó* f. év jú 
lius hó 20-iki számában „Különfélék" rovata között 
„Ez évbon már harmadszor* czimü közleményre vo
natkozólag tisztelettel közöljük, hogy a f. évi július hó 
18-án közlekedett 7412. sz. vonat Garam-BerzenczérÖl 
25 perez késéssel indult. Bélabánya—Selmeczbánya kö
zölt a 189. sz. szelvénynél a mozdony után közvetle
nül kapcsolt 33 számú teherkocsi vonórudja elszakadt, 
amit a vonal mozdony- és vonatkísérő személyzete rög
tön észrevett s a vonatot azonnal megállította. A vonat 
mozdonya ezután a vonórudszakadt teherkocsit Sel- 
meczbányára vitte, hóimét haladéktalanul visszatérve 
a 189. sz. szelvénynél visszahagyott vonatot az állo
másra továbbitolta, hova a vonat 45 perez késéssel 
érkezett, tehát a vonórudszakadás a vonat késését 18 
perczczel növelte. A fenlemlitelt közleményben foglalt 
azon állítás lehal, hogy a vonat kocsijai őrült gyorsa
sággal rohanlak a veszedelmes lejtős pályán vissza, 
a valóságnak meg nem felel s egyáltalában oly körül
mény, mely az utazó közönség személybiztonságát ve
szélyeztette volna, nem fordult elő. -— Miskolcz, 1897. 
aug. hó 9." — Készséggel közöljük e helyreigazítást, 
de mégis csak busán sóhajtunk fel. hogy ez évben már 
harmadszor! s még sem tőrödnek velünk az illetékes 
körök annyira, amennyire mogérdcmelnök.

— A to lvajbanda elfogva. Egymást érték váro
sunkban a kisebb-nagyobb tolvajlások, melyeknek let
teseit nem tudta a rendőrség kézrekeriteni, oly gazem
ber furfanggal voltak azok végrehajtva. Végre vasárnap 
beteljesedett a közmondás, a korsó addig járt a kútra, 
rnig eltörölt s egy eltörött pezsgős palaczk kisütötte az 
összes eddig rejtve maradt tolvajlásokat. Vasárnap reg 
gél fél hat órakor jelentette Róth Bódog vendéglős, 
hogy pinezéjét, mely erős wertheim-lakattal volt le
zárva. az éjjel feltörték s onnan bort, sört, pezsgőt 
loptak el 100 frto! meghaladó értékben. Gyanúja szol
gájára, Gseruák Mihályra volt, de Érti János és Andro- 
vits Béla rendőrbiztosok által legott megindított nyo
mozás kiderítette, hogy a gyanúsított szolga ártatlan s 
3 éretlen tacskó követte el a betörést és az összes 
eddigi betöréses lopásokat A mozgósított rendőrség 
szerteszét folytatta a nyomozást s reggel G óra tájban 
Fray János I sz. rendőrörvezelő a Margolsy gyógy
szertára melletti ulczában egy szaladó inas-alakot vesz 
észre, kineK kabátja alól egy üveg leesik, oda sietve, 
látja, hogy pezsgő? palaczk s ez állal helyes nyomra 
jutva, üldözőbe veszi a szaladó inast, elfogja s ez állal 
meg volt csípve a szál vége. melylyel az egész tolvaj
csomót le leheléit gombolyítani. Kuli István rendölnl- 
knpilánv vasárnap egész nap éjjel 10 óráig folytatta a 
nyomozást, melynek eredményeit az alábbiakban fog
laljuk össze: A főkolompos 'furcsán Mihály 17 éves 
c/.ipészinas, társai Budinszki Antal 17 éves czipészinas 
és Kordik Mihály IG éves asztalosinas. A lopott hol
mikat egy nagy pinezébe, forgács és mindenféle szemét 
közé alaposan eldugva találták meg s az első kutatás 
alkalmával már előkerült egy 25 literes hordó tele bor
ral, egy 13 literes hordó tele sörrel, egy 7 literes nagy 
palaczk tele borral, G üveg pezsgő, 5 üveg szomorodni 
bor, 2 üveg 3 csillagos cognac, 7 üveg érmelléki bor 
és 4 drb üres üveg, ezenkívül még a további nyomo
zás kéményből és mindenféle más helyről hozott nap
fényre rengeteg mennyiségű bűnjelei, köztük levert 
werlhoim-lakalokal, de különösen sok boros üveget, 
melylyel a nyomozó rendőralkapilány szobája tele van. 
Mindjárt az első kihallgatás alkalmával bevallotta a tri- 
lólium hogy ok követték el a Winlerslein Bernát alsó 
ma jori korcsmáros terhére elkövetett 9 csirke és 2 kacsa 
lopást, a Niemann Hermann hentesmester terhére el- 
követetI Imslopásl, üzv. VVeisz Maria terhére elkövetett 
betöréses lopási és a Haschck Rezső jégvermének fel
lövéséi, később aztán még egy csomó betöréses lopást 
is bevallottak, ők törték fel a Rémiért Gyuláim pinezé- 
jél és loplak vajat, üvegeket, dr. Tandlichtól bort, Mar- 
gúlsytól cseresznyét, bort, Stark Mihály kirakatából 
dohányt, a lleincz nyaralójából ugorkát, tyúkokat, 
tejel, Haschck, Urbán Miklósné, Vörös és dr Tóth 
Imre meg mások kertjeiből ribizkét, egrest és külön
féle gyümölcsöket.

P yrom ania. Bélabányán a Stoinberg nevű 
városrészben vasárnap délután 2 órakor nagy tűz volt 
-  porrá égett a Bnrnnvszky István háza, melynek 
padlásán szénalermésc volt felhalmozva. Bnrnovszky 
kis 5 éves fia o d a é y e lt s testéből csak egyes korommá 
égett darabok maradlak meg. A tűz oka ez a szeren
cséi Imi gyerek volt, ki ugy látszik piromaniában szen
vedett s már kél ízben akadályozták meg a gyújtoga
tásban, egy ízben az általa felgyújtott disznó ól már 
tüzet is fogott, de azt sikerült eloltani s a tfiz tovább 
nem terjedi. Vasárnap délután is felment a szénával 
megrakott padlásra s egy ellenőrizetlen pillanatban 
meggyujtolln a szénái, mely hamar tűzet fogott s 
lángba bontotta az egész házat s c lángsirban veszett 
el a szoienc-adlen gyermek is. Az eset részleteiről 
következőkben számolunk be. Vasárnap délután Bar- 
novszky István és neje látogatóba mentek otthon 
hagyva Béla nevű 18 éves fiukat két testvérkéjével

egy 3 éves leánygyermekkel és a szerencsétlen 5 éves 
kis Istvánnal. Béla bent a szobában mosakodott — a 
kis István a ház háta illegett az eresz alatt játszadozott
Két óra tájban átszalad a szomszéd Florekék 8 éves 
gyermeke s panaszolja B. Bélának hogy az öt éves 
István az eresz alatt gyufákat gyújtogat, mire Béla 
kiszaladva öesesétől a gyufakai elszedve őt alaposan 
megrakja s a szobába kergette. Béla mosakodását 
tovább folytatta s igy nem vette észre, hogy öcscse 
kiosont s nem is tud arról számot adni, hogy öcscse 
hogyan jutott fel a padlásra, elég az hozzá, hogy a 
padlás kigyull s oda égett István is, kinek korommá 
égett testdarabjait oltás közben rugdosták le a pad
lásról azon hiszemben, hogy fadarabok

— A K línger-táró tói fürdőnk. A uj uszodát 
már elszállítottuk Ribnikről a klinger-tárói tóhoz s 
ma-holnap meglesz az ünnepélyes megnyitás is. Az 
uj uszoda faalkotmányát holnap már a tóba bocsátják. 
Az alapitó 10 évi fürdőzést biztositó jegyek nagy részét 
már ki osztotta Krausz Kálmán főkapitány s most 
már a'.on fáradozik, hogy a Róna oldalán a ló köze
lében egy kis kioszkot építtessen, hol a fürdüsó kö
zönség megpihenve kis harapni valót is kaphat. Okos 
és kivihető eszme, mely nemcsak, hogy czélszerü, de 
hasznos lesz mint befektetés is, mert a Klinger-tó 
környéke szép fekvése és közelsége miatt a városhoz 
kedves sétahelye volt eddig is közönségünknek s 
jövőre annál inkább az lesz, lia ott a sétáló üdítő italt 
és ételt is kaphat s nem lesz kénytelen ezek miatt 
sétáját félbeszakítani és hazatérni. Vállalkozó c/.ukrász 
avagy vendéglős bizonyára fog akadni s már előre is 
figyelmeztetjük az érdeklődőket, hogy ajánlataikat ideje 
korán megtegyék a rendőrfőkapitánynak s az eszme 
gyakorlati kivitelében őt támogatni igyekezzenek. A 
(üldöző közönség kényelmére naponként d. e. három
negyed 10 órakor és d. u. háromnegyed 4 órakor a 
Heim előtti térről omnibusz közlekedés is be lesz 
rendezve ; egy személy viteldija 10 kr lesz. Még egyet 
tartanánk kívánatosnak, hogy t. i. a lóig vezető turista 
ut, melyei Platzer Ferencz annyi buzgalommal lielyreálli 
lőtt egy kissé még kiszélesittessék baloldalára korlátot 
állítsanak, mert bizony a magas utón nem egy ideges 
ember fél járni, félve hogy leszédül.

— Veszélyes á tjáró . E héten lesz szerencsénk 
a budapesti dalosokat vendégeinkül tisztelhetni, kik 
el fognak látogatni a honvédemlékhez és meg fogják 
tekinteni legszebb helyünket a felső és alsó liodrus- 
bányai tavak környékét. Igen ám, de az alsó tó lul- 
folyási árka feletti hid korhadt, négy gerendájából már 
kettő behullott s a fenmaradt kettő is annyira gyenge 
hogy rajta átmenni veszélyes — egy ember terhe alatt 
is inog, a réseket betöltött anyag kihullott, karfával 
ellátva nincs s nem tudjuk mernek-e majd nem turista 
dalos vendégeink azon átm enni! figyelmébe ajánljuk 
a intézkedni illetékes köröknek, hogy e hidat lehető 
sürgősen helyreállitassák, nem sok költségbe kerül, 
sok időbe sem s ne hagyjunk magunk után rossz 
emléket, hogy elvittük az ide édesgetett vendégeket 
paradicsomunk kapujáig, de be már nem engedjük őket.

— A vöröskuti u t diófái. Dr. Tóth Imre bá- 
nyakerületi főorvos s jeles pomologusunk érdeme, hogy 
utaink nagy része már szépen fejlődő diófákkal van 
szegélyezve, melynek majdan hasznos árnyékát nem egy 
turista és szerény vándor, meg utas lógja élvezni s 
áldani emlékét megteremtőjének. Örömmel szemléljük 
napról-napra e szép fák fejlődését és fájdalommal 
tapasztaljuk, hogy rossz akaratú könnyelmű fuvarosok 
azokat rongálják, szép egyenes törzsüket és hajtásaikat 
ostornyélnek vagdossák le. A vöröskuli utón is 
mintegy tiz csonka törzset láttunk, melyből fa soha 
sem lehet. Arra kérjük tehát Dr. Tóth Imre alapí
tónkat, hogy a megrongált fejteni nem képes fákat ideje 
korán pótoltassa, a v. hatóságokat pedig arra kérjük 
lel, hogy ezekre az utszéli fákra több ellenőrző gondot 
fordítsanak s a vandaljsinusl a legszigorúbban torol- 
tassák meg.

— A Fmke közgyűlése. A Eolv. Magyar Köz
művelődési Egyesület tizenötödik évi rendes közgyűlését 
S z a lk ó lc z á n  tartja a jövő hónap tizenkettedikén. A 
közgyűlést megelőző napon esti hat órakor tart v. ülést. 
A közgyűlés alkalmából rendezendő ünnepségek sor
rendjét, valamint az elszállásoltak névjegyzékét a sza- 
kolczai rendező-bizottság, a kedvezményes vasúti 
jegyeket pedig a F. M. K. E. titkári hivatala fogja a 
jelentkezőknek közvetettemül megküldeni. Kérik ennél
fogva, hogy mindazok, kik a közgyűlésen résztvenni 
óhajtanak, s elszállásolásra és vasúti kedvezményes 
jegyre igényi tartanak, ebbéli szándékukat legkésőbb 
1897. évi augusztus hónap 20-áig a F. M. K. E. tit
kári hivatalának Nyitrán, akár élőszóval, akár levélileg 
jelentsék be. Minden nemű kérdezósködésre szives 
készséggel válaszol levélben is a F. M. K. PL titkári 
hivatala Nyitrán.

— Mi lesz te lephonunkkal?  Négy éve ígérgeti 
a ministerium, hogy létesít városunkban törvényható
sági távbeszélőt — először pénze nem volt hozzá — 
mikor a város kinyilatkoztatta, hogy a szükséges pénzt 
előlegezi, akkor azzal válaszolt hogy nem terhelheti mega 
jövő évi költségvetést, mikor aztán meg volt a fedezeti 
összeg (minden phasis egy-ogy év !) leköldötte szakembe
rét s biztos kilátást nyújtott, hogy legkésőbb ez évjulius 
havában létesül a telephon, meri ez évben lé te sü ln ie  ke ll,  
miután a költségvetésben fel van véve a szükséges összeg 
s igy ezt jövő évre halasztani nem szabad. (Kénytelenek 
vagyunk az esetleges félreértések és kételyek kikerülése 
czéljából megjegyezni, hogy nem v á ro s i költségvetés
ről van szó, de államiról, igy aztán világos, hogy a 
mi abba a folyó évre felvéve van — azt meg is 
kell csinálni, mert az államháztartás elszámolatlan, 
avagy erőszakos és kifordított elszámolású tételeket 
nem tűr.) ürömmel vesszük észre, hogy már augusztus 
hava kellő közepén vagyunk s a telephon még mindig 
késik, még a szokásos előmunkálatokról sem veszünk
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hitt, üe olvasunk a napi lapokban egy nagyszerű 
találmányról, Sárkány és Oprendek magyar feltalálók 
hanjósán Üstéin ionjáról, hátha azért késik a mi 
telephonunk, hogy mindjárt ezzel a nagyszerű magyar 
találmánnyal óhajtanak bennünket selmeczieket meg
lepni - A reményből is sok lenne, mi szegény selnte- 
eziek még mézes madzagnak sem szoktuk meg az ily 
magas Ígéreteket, jó lenne nekünk a réf;i, csak ad
nak már!

A számonkérőszéki ülésből. Múlt hétfőn 
tartotta meg a v. számonkérő szék ülését Horváth 
Béla főispán elnöklete alatt. A v. tanács, a rendőr- 
kapitányi hivatal, a v. számvevőség, v. pénztár és a
t. főorvos tevékenysége lett felülbírálva f. évi jan. hó 
1-etől július hó 31-ig terjedő időre s örömmel jelent
het áik. hogy a számonkérő szék kifogásolni valót nem 
talált > a tóispan ékes szavakban adott kifejezést 
teljes elismerésének, mert a beérkezett 19801 ügyből 
összesen csak 265 ügy nem lett érdemben feldolgozva, 
melv szám, tekintve, hogy több Úgy tárgyánál fogva 
avagy határidőhöz lévén kötve feldolgozható sem volt 
— elenyésző csekély, annál is inkább, mert tekintélyes 
részé a legutolsó két napon érkezeti, s igy elintézé
sükre a megfelelő idő sem állott rendelkezésre. Ha 
hozzávesszük még, hogy a t. ügyész v. erdömester, v. 
mérnök és az összes rendőrbiztosok által saját - hatás
körűkben elintézett ügyek számszerű kitüntetést nem 
nyertek bátran állíthatjuk, hogy az egész tisztikar 
ez év első hét hónapjában több mint 25 ezer ügyet 
intézett el, és hogy ennek feldolgozására összesen csak 
27 tisztviselőt tart o város, kiknek nagy része külső 
munkákkal és oly természetű teendőkkel is vau elfog
lalva. mely teendők számszerű kitüntetést nem is 
nyerhetnek, mint pl. a jegyzőségnél az összes jegyző
könyvek (közgyűlési, tanácsülési, közig. biz. és szakbi
zottságiak) a v. számvevőségnél az összes számvizs
galatok és pénztárnál a pénztári teendők ellátása — 
önkénytelenül is szemünkbe kell tűnnie annak, hogy 
varosunk tisztikarának tevékenysége előtte áll bármely 
más városénak, hol csekélyebb ügyforgalom mellett sok
kal tekintélyesebb számú tisztikar végzi a teendőket; 
ezt is elsősorban a korrekt vezetés érdeméül kell 
betudnunk.

— Elitéit gyilkos. Blaho József bérest, ki Nyitrai
L. béreséi Pocii József béresgazgát agyonlőtte az 
Ipolysági kir. törvényszék hétfőn tartott végtárgyalás 
alapján tiz évi tégy házra Ítélte. Vádlott és kőzvádló 
is i'elebbeztek.

— R ö v i d  h í r e k .  Pályázat. A seluieezbányai ni. k ir  
bányászati és erdészeti akadémia czó lja ira  emelendő uj épület te rv
rajzának elkészítésére h irdető it pályázati h irdetm ény m egjelent u 
..Bányászati és Kohászati Lapok" legutóbbi augusztus 1-i számában. 
P á lyad ijak: I. d i j : 1500 írt. I I .  d i j : 800 í r t  I I I .  d i j ; 500 í r t  A 
szerző beleegyezésével egyes jó  terveket 300 ír té r t  a pályabiróság 
megvehet A pályabiróság á ll G raenzenstein Béla, JakablTy Ferenez 
Kiss István, Sehulok Frigyes és íSubó Jenő tagokból. A tervek 
szeptember 15-ig nyújtandók be a M agyar Mérnök és Építész 
Egylet t itk á r i hivatalába Áthelyezés. Boxor .Mihály sehueczbányai 
posta- es távirda tisztet Budapestre a főpostára helyezték át, he
ly ebe Engel Manó jön  Seluieezbánynra. Gondatlan fuvaros. M ú lt 
csütörtökön Lauko János lengei lö ldm ives kétlovas szekerét az utón 
hagyva maga betért az ut m elle tti Csernák-féle korcsmába. A in ig  
id .logált - lovai neki indu lva  a fa k e rt m e lle tti le jtőn leguru ltak s 
: \ :  egy ik  lovat összefonódott szíjai és hám jai megfojtották. -  Az 
ebtartó közönségét ligyelm eztetjük, hogy a ku tyabározá. m egváltá
sának határideje le já rt s a bárczanélk iili kutyákat a gyepmester 
összefogdossa. — Két elveszett kacsát gondoz a rendőrség, fe lh ív juk  
közönségünk ügyeimét a rra , hogy ha valam i tárgya, vagy éppen 
kaesaja elveszett volna, tegyen je lentést a rendőrségnek, hol m ár is 
több talá lt tárgy van letéve. — Csólnakozás. A k lingertá ró i tavon; 
beszerzendő mentő csólnakot majd esolnakázásra is lehet használni 
a csólnakozás dija egy személy után negyedóránként 10 k r  lesz.

Száz éves ember halála. Felső-Rónán e hó 16-án (hétfőn) halt uieg 
végelgyengülésben Mucim András, k inek az a mai nap m ár r itka  
szerencse ju to tt osztályrészül, hogy k o r o k  s z á z  é v e t é l t .  
Gyilkosság szerelem téltésból. Szent-Á llta iban vasárnap tiubeso her- 

. ••gi uradalm i magtár őrt féltékeny e lhagyott szeretője éles fejszével 
leibe ütötte es vállába vágott. A súlyosan megsebesült (lubcsót a 
v. kórházba s/ailitottak Seliueczbányára. Betöréses lopás. Vasár
nap este ismeretlen tettes Heine/, t. ügyészünk szobaleányának 
lehernuu iliil es ruhá it emelte el. A rendőrségnél a je lentést a károsult 
megtette, de a nyomozás eddig eredm ényre nem vezetett. Az 
erdoóri szakvizsgákat október hó 12-én ta r tjá k  több helyen t ig y  
Beszterczobányán és Kassán is, vadóri szakvizsgát esak Budapesten 
Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsvárt leltet tenni. A vizsgázni 
'•hajtok felszerelt folyam odványa ikat f. é v i szeptember hó 30-ig 
nyújtsak be a vizsgák székhelyére nézve illetékes k ir . e rdöfe lii- 
gye tőhöz.

Hány tanköteles gyermekünk van? A
lanköti-lc-i .gyermekek össze Írását városunkban befe- 
)**zt«-k. s bar az ily összeírásokat nem tekinthetjük 
föltétlenül biztos adatokat szolgáltatóknak, kiirtuk azok 
alapján az óvó és iskola köteles gyermekek számát s 
az eredmény meglepő, mely mind sürgősebben követeli 
i-kolaiigyeink lelKiismeretes rendezéséi. Kimutatásban 
loglaljuk az osszeirasl, bogy annál szembetűnőbb legyen 
az eredmény:

3 5 éves B - l l  é m in- 12 14 éves
\ ;u i összesen gyennek •lennapi tank. inni. köteles "ss/.o-

t i II leány liu leány ji íiu  leány

Seliueczbányan 222 22.J 480 481 243 198 1856
Hoiirusbányán 90 87 144 151 63 75 610
Bélában van 77 51 101 113 47 63 391
StefTultón 56 63 119 97 28 44 384
Bankán 18 16 3(i 42 12 20 144
b .-Hónán 33 34 66 80 15 24 258

Bérbeadó ház.
Az Alsó Rózsa-utczában egy 6 szobás lakás 

bérbeadó. — Bővebbel a kiadóhivatalban.

1292. sz.
1897. ikv. Árverési hirdetményi kivonat.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Szegedi Manó és Bendel 
Gusztáv végrehajtatnak Pécsi Alajos végrehajtást 
szenvedő elleni 300 és 1260 frt 90 kr. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a selmeczbányai kir. 
járásbíróság területén lévő szt.-antali 389 sz. tjkvben 
Pécsi Alajos tulajdonául bejegyzett az I. 205. 206. 
207. 204. és 1145. hrsz. 75 népsorszú malom, udvar, 
szántó, rét, malom-patak és Kamenislye nevű ma
jom-patakból álló birtokra az árverést 198 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi 
szeptember hó 13-ik napján délelőtt 10 órakor a 
szt.-antali községi bitó házánál megtartandó nyilvános 
árverésen eladalni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 %-ál készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri

rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t ez 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer, 
vényt álszolgáltatni.

Kell Selmeczbányán 1897. évi augusztus hó 4. 9. 
napján.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság. Érti, kir. aljbiró.*

Asztalos- és bútorüzletembe 
h&i*oiu tanouoKot

egy esség szerint naponkénti 15— 20 kr, bér
fizetés mellett felveszek.

Tanonczaim élelmezéséről és lakásáról szü
lőik tartoznak gondoskodni.

Segédeket szintén felfogadok.
Selmeczbánya, 1897. ang. 16.

Matzán Ferenez.

r| Alapittatott 1858.
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
(ezelőtt WALSER FERENCZ)

B U D A P E S T E N , VI. kér. Kiiltső váczi-nt 45.
Sürgönyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.

G Y Á R T :
mindenféle gőzgépet, Sehmidt-fóle forrgőzmotorokat (40% szénmeglakaritás), petróleum- és 
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, gőzkazánokat, előmele- 
gitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, 
szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitményeket vasból. Tüz- 
fecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, 
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, 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.
LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi

fűtéseket,
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. 20—10
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I. magyar királyi szabadalmazott

osztá ly  s o r s já té k
A m agyar kir. osztálysorsjáték 

50.000 n y  v  r  e ni £ n y £ ii t» k
jegyzéke.

legnagyobb nyeremény a játékhH V 9. §. szerint:

1.000,000 korona.
K g .v  in iU iA  --------------

nyeremények különleges beosztása a következő:
Nyeremények Korona

1 á 600,000
1 „ 400.000
1 „ 200,000
2 „ 100,000
1 90,000
1 , 80,000
1 „ 70,000
2 „ 60,000
1 , 40,000
5 ,1 30,000
1 . 25,000
7 „ 20,000
3 „ 15,000

31 „ 10,000
67 „ 5,000

3 „ 3,000
432 „ 2,000
763 „ 1,000

1238 „ 500
90 „ 300

31700 „ 200
3900 „ 170
4900 , 130

50 „ 100
3900 „ 80
2900 „ 40

50000 nyeremény és jutalom 13.160,000 kor. 
összegben, mely 6 osztályban sorsoltatik ki.

T ö r ö k

Az 1897. év február hó 27-iki törvény sze
rint a kis lutri megszűnik és ezen oszlálysors- 
játék által pótoltatik. Németországban ezen nemű 
sorsjátékok már 100 év óla fennállónak és az 
illető sorsjegyek eladallak. Nálunk Magyarorszá
gon is emelkedik iránta az érdeklődés, mert a 
sorsjegyek legnagyobb része biztos kezekben van. 
Nemsokára ilyenek csak ráfizetéssel lesznek kap 
halók. Azért ajánljuk, bogy a vétellel ne késsünk. 

A magyar osztálysorsjáték áll:

100.000 , 50 ,000
eredeti sors- M p é n z n y o re -

jegyből m ényböl.
A nyerési esélyek oly előnyösek, hogy az 

eddigi kis lutri vagy egy ígérvény vétele ezzel 
nem is hasonlítható össze. Ily előnyös esélyek
kel szemben mindenki nyújtsa kezét a szerencsé
nek viszonyaihoz képest.

Az összes 50.000 nyeremény a mellette álló 
nyeremény-jegyzékből látható; ezen nyeremények 
6 részben lesznek kisorsolva és a nyerő sorsjegy 
készpénzben kifizetleI ik.

A sorsjegyek ára az első húzáshoz:
6 frt egy egész eredeti sorsjegy
3 „ egy fél
1.50 „ egy negyed „
0.75 „ egy nyolezad „ „
A húzások a fővárosi vigadó épületében 

nyilvánosan történnek a m. kir. kormány fel
ügyelete ala tt és egy kir. közjegyző elölt. A 
búzásnál mindenki jelen lehet.

Mi üzlethelyiségünkben elárusítjuk vagy után
véttel,vagy az összeg postautalvánvnyali való bekül
dése ellenében ajánlott levélben elküldjük az eredeti 
sorsjegyeket. Minden egyes vevő nevét azonnal fel
jegyezzük és vevőink minden egyes húzás után 
megkapják a kimerítő sorsolási jegyzéket.

Rendelményekel f. év szeptember hó 1-ifT 
fogadunk el.

é s  T á r s a
a m. kir. szab. osztály sorsjáték főelárusitói,

B ü D A P ld N T , Váíwi-kfti'ut 4 . szám. a-s
IM

Nyomatott a laptulajdonos Joerges ágost özv és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897.
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