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Megjelenik minden szerdán.
Előfizetési árak :
Egész é v re .............................................................. 4 Irt.
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Negyed é v r e ........................................................ 1 „

Légszeszgyárunk.
Városi légszeszgyárunk álalakitása és esetleg
uj világítási mód behozatala is oly kérdéseink, melyek
már a közel jövőben megoldásra várnak Közöljük ez
alkalommal a kiküldött szakértő bizottságának jelen lését egész terjedelmében természetesen lenlartvn,
hogy e fontos kérdésben az ellenvéleményeknek is
szabad téri engedünk.
Schelle R. akad. lanár és Farbaky I. orsz. gyűl.
képviselő urak a következő jelentést adl ák be, mely
tegnap közgyűlésünkben egész terjedelmében felol
vasva lelt.
Tekintetes Városi Tanács!
A tekintetes törvényhatósági bizottság megbízá
sából az acetylen-világítás tanulmányozása czéljából a
veszprémi berendezés megtekintése után a következő
eredményre jutottam:
Veszprémben az acetylengáz-világilás kísérletkép
pen 30—32 lámpára van berendezve a budapesti
acelylengáz-világítási részvény-társaság részéről; a gáz
fejlesztő és tarló a várba vezető ui szélén van fel
állítva, honnan ugyanazon utón két kisebb téren és
egy főutczán felállított lámpákba vezettetik az acely
lengáz földalaIti 7 centiméter átmérőjű csövekben.
A gázfejlesztő a lehető legegyszerűbb. Egy vízzel
hűsített, öntött vasedényben történik kisebb adagokban
a carbid bontása illetőleg az acetylen fejlesztése. A
gáz innen 7 centiméteres vascsövén át a mosókészü
lékbe vezettetik. A fejlesztőben visszamaradt iszap
eltávolítására egy megfelelő nagy nyilasa csap vall
alkalmazva. A gáz mosása a kén — phosphor — és
silicium hydrogenlöl, továbbá az ammóniától oly módon
történik, hogy az összes gáz vasgálicz oldalon keresztül
vezettetik. A mosott gáz a gazoméi c’-bo kerül a mely
vaslemezből készült és circa 2—2-5 köbméter acetylengázl képes befogadni. Súlya oly nagy. hogy a gáz 80
milliméter magas vizoszlopnak megfelelő nyomás alatt
elvezethető. Mielőtt a gáz az ulczai vezetékbe kérői,
előbb lehetőleg megszáiiltatik oly módon, hogy egy
carbiddal megtöltött edényen vagy csövön áthalad,
melyben a vízgőz visszalartatik.
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A lámpák porczelláu égőkből állanak és lepkeszárnyalaku lángot adnak. Nyitásuk oly nagy, hogy 80
milliméter nyomásnál 25 liter acetylengázt bocsátanak át.
Ezen fogyasztás mellett 25 gyertya fényű lángot adnak.
A két ily módon megvilágított téren egyes lámpákban
kettős láng is volt alkalmazva.
A világítás minőségéhez szó sem fér. A lámpák
a 2!) gyertya-fényi bőven adják a láng nyugodt min
den lobogás nélkül, a fény fehér s a szemnek kellemes.
Gazdasági tekintetben a világítás költsége az olt
nyert adatok alapján a következő:
A 30 láng május hó eleje óta van berendezve s
ha naponta este 8 órától éjjel 1 óráig tehát 5 órán
át ég akkor a 30 lámpa (30 X 5) = ,150 óráig ég, ha
pedig 7 órától egyig, akkor egy-egy lámpa 6 órán át
az összes 30 lámpa (30 X fi)
180 órán át ég.
Felhasznállak ezen czélra átlagban naponta
18—10 kilo carbidol, melynek ára olt 3fi kr s igy a
naponta felhasznált carbid költsége 3fi X 18 fi frl.
48 kr. s igv egy láng óránkint 150 lámpa óránál
0 4 8 : 150 -. 4-H2 kr. 180 lámpa óránál 3‘6 kr.
(048: 180)
Ugyanazon eredményre jutunk, ha abbhol indu
lunk ki, hogy 25 liter gázfogvasztás mellett lámpa és
óránkint 180 X -5
4500 liter gázra van szükségük.
Miután egy kilo carbid állagban 250 liter gáznál töb
bel nem ád, a 4500 liter előállítására naponta 4500:
250
18 kilo carbidra van szükségük.
Ezen költséghez azonban még kezelési és a be
rendezésből folyó költség hozzá számítandó úgy, hogy
az ncelylen-világitás jóval drágább mostani világítá
sunknál s daczára szépségének és nagyobb inlenzivilá-ának, tekintettel városunk pénzügyi viszonyaira,
már ezen okból som ajánlható.
Jelenleg ulczai gáz-világításunk 9 10 gyertya
erőséggel bíró és circa 110 liter gázt fogyasztó lám
pákból áll. Ezek 17-25 kr. gáz ár mellett óránkint 1 9
krba kerülnek legfeljebb. — Ámde ugyanazon gáz
fogyasztás mellől! Aiior-folo lámpákban 40—50 gyer
tya-lény érhető el miből látható, hogy a gáz-világitás
Auor-féle lámpákban follünöcn olcsóbb az ae.elylenvilágilásnál.

Három napra, ismételte Kondor, és szemei
örömtől villantak meg. A szép asszony bizonnyára
unatkozni fog, s a hol kezdődik az unalom, olt vég
ződik az asszonyi hűség.
Újból megpróbálta lehál a szép asszony szivére
K a 1 a n d.
Az asszonyka, a fess Gárdonyiné kint állt az halld, hogy valahogy meglágyíthassa azt.
Minden ékesszólását öszszedlo, hogy az asszonyka
erkélyen. Onnan nézett le türelmetlenül az utczán járó
emberekre, s mikor látta, hogy a hivatalnokok már ellenállását meglelje, s mind annyiszor esküvel erösité
kijönnek az irodából, hátrasimilolla kissé hajál és az ö forró szerelmét.
Gárdonyiné pedig úgy gondolta, hogy ura úgy
lefutott az utczára.
Az urát vál la, az ő hanyag urát, a ki olyan soká sem tudja meg a dolgot, és ha ő egy kicsinyt el is
van az irodában, nemhogy elsőnek sietne haza az ö kalandoz a tilosba, ez bizonyára csak csekélység
azokhoz a bűnökhöz képest, a melyeket az. ura ö
kis türelmetlen felesége ölelésére.
Az égen ill-olt folhörongyok úszkállak, s mikor ellene legénykorában elkövetett, és talán most is el
a nap keresztül sütött ezeken, s egy-egy sugár a szép követ .
Nem nagy küzdelmébe került, hogy tiltakozó
asszonyra esett, szőke haja, mint dicsfény csillant meg
lelkiismeretűt lebirja, és csakugyan engedett a Kondor
pajkos feje körül.
Imbolygó járással sietett az ura elé s útközben kéré.-einek.
Hát jöjjön cl, - szólt — de hogy kellene a
Kondor János, az ö régi udvarlója csatlakozott hozzá.
A szép asszony mindjárt panaszkodni kezdeti ,l,dg..l intéznünk, hogy senki se tudjon felőle, még a
cselédek so ?
neki:
Kondor gondolkozoil egy ideig, de azután csak
— Lálja, milyen rossz miikor az main: hogy
hamar készen volt a tervvel.
várat magára.
— A dolog igen egyszerű. Nagysád kötelei köt
Kondor, a ki olyan sokáig küzdött, sikertelenül a
az erkélyre, s én, mint egy középkori lovag, úgy
szép asszony kegyeiéit, irigyen válaszolt:
koszok
fel majd a vár úrnőjéhez. — Tehát holnap
— Bizony megérdemelné, büntetésül, hogy nagyeste . .
sád ne várja öl.
Az. utcza másik végén Gárdonyi, a szép asszony
— S ez még semmi, — folytaié vádjait szeretetreméltóan ő nagysága, — most három egész napra akar férje tinit fel, s ők kelten elébe sietlek.
— No te csúnya, rossz ember — fogadta dur•nagaiura hagyni. Három hosszú unalmas napra . . .
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Vannak azonban még más aggályaim, melyeknél
fogva az acelylongáz-világitás behozatalát egyelőre
nem ajánlhatom ugyanis:
1. Az akadémiai laboratóriumukban a hallgatók
vilá^itó-gázt alkalmaznak a különféle kísérleteknél.
Acetylen gáznál lehetne ugyan az égők átváltoztatása
által ugyanazon cz.élt elérni, de kezelése sokkal ké
nyesebb - vagy roppant nagymértékben kormoz,
vagy oly forró, hogy a hevíteti üvegedények elpat
tanok — úgy, hogy kezdő tanulóknál ezáltal sok baj
és hátrány keletkezhetik; és nagyon valószínű, hogy az
akadémiai laboratóriumokban más gázt mint acelvlent
kellene alkalmazni.
3.
A gázgépek, melyek jelenleg köszéngázr
vannak szerkesztve teljes átidomitást igényelnének,
sőt kérdés, hogy acetylennel egyáltalában használ
hatók-e.
3. Nincsen tudomásom, hogy az acetylen valahol
közvilágításra már egy télen át használtatott volna, s
igy nem ismeretes ezen gáznak viselkedése hosszabb
vezetékben és alacsony hömérséknél. — Azonkívül
nincsen eddigelé ügyetlen kőszéngáz-gvár, amely aceiylen gyártásra ment volna át.
4. A carbid egyelőre nagyobb mennyiségben és
legjobb minőségben csak Amerikában a Niagara víz
esések felhasználásával állittatik elő. Európában, da
czára a nagy behozatali vámnak, egyelőre nem concurálhalnak s igy a világítással jó ideig Amerikára van
nak utalva.
Mindezeknél fogva az acelylengáz-világitást jelen
állapotában nem tartom olyan lökélolesnck. hogy annak
behozatalát már most ajánlhatnám. Sok javítás és tökéletesbitésrc van még szükség ezen téren, ami csak
hosszas kísérletezés utján érhető el. Ezen kísérletek
eredményét be kell várni és csak akkor, ha az ncetylen-világitás minden tekintetben tökéletesebbnek, czélszerűbbnek és olcsóbbnak bizonyult be mostani beren
dezésünknél. csak akkor fogjunk hozzá gázgyárunk
átalakításához, annál is inkább, meri egy ilynemű átalnkilásnál jelenlegi és nagy érlékel képviselő gázgyá
runk nagy részben értéktelenné válnék s azonkívül az
álalakilás is nagy pénzösszeget venne igénybe.
czásan az asszonyka, — hát ilyen soká kell megváratni
az embert! ?
— Soká? — Ez a néhány perez nagy örömet
szerzett nekem, s kellemes meglepetést hozott neked
is. De gyerünk fel, majd otthon elmondom.
Kondortól elbúcsúztak s az asszonyka jelentőén
szoritotla meg a kezét.
Odafeni Gárdonyi boldogan átölelte a feleségét
és ugv súgta fűiébe:
-- Hál nem elázom el édes .. . Ugy-e örülsz? . .
Gárdonyiné megdöbbeni, de csakhamar feltalálta
magát.
— Nem? - - No látod, hogy megijesztettél. Már
azon gondolkoztam, hogy veled megyek, és most . . .
Igazán olyan jó vagy . .
S ö is megölelte férjét és meg is csókolta.
Később mikor ebédnél ültek az asszonyka egészen
hirtelen odaszólt Gárdonyinak:
— Te Pisla, láttad Kondort, mikor elvált tőlünk?
— Miért?
— Hál, hogy hogyan sugárzóit arczárói a boldogság!
Az ostoba folyton szerelmi vallomásokkal gyötör és
hogy egyszer és mindenkorra végét vessem ennek, hál
légyottot adtam neki.
— Légyottot? — ugrott fel hevesen a férj.
- No, csak ne heveskedj, — módja az asszonyka
a férje arczál simogatva, - várd ki u végét. Hát légy
ottot tűztem ki neki ma estére. És ez fog azután meg
szabadítani tőle. llogy meg ne tudjak, hát az erkélyen
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Egyuttal felhasználtam az alkalmat az útban fekvő
székesfehérvári gázgyái megtekintésére, melynek igaz
gatója Miasz, gázgyárunk volt gondnoka. — Ottani
tartózkodásom fóczélja volt az említett igazgató véle
ményét megtudni a mi gyárunk állapota és gyártási
képessége iránt.
Ugyanis az utolsó időben a városi mérnök gyak
ran hangoztatta, hogy a gyír a mostani fogyasztás
mellett is kicsiny, hogy a gazometer is csekély, hogy
a vezeték rossz és szűk, hogy a pestek elégtelenek s
hogy a tisztítók meg nem felelnek.
Az ottani gyár megtekintésénél már messziről
szembeötlőit, hogy gáztartója nem nagyobb a mienknél
s valóban az (150, a mienk (100 köbméter gázt képes
befogadni. A fővezeték ott is (> hüvelykes, mint itt;
ott is jelenleg 3 retortával dolgoznak, mint ill : de inig
a mi évi termelésünk alig éli el a 100.000 köbmétert,
ott ugyanazon berendezés mellett több mint 300.000
köbmétert állítanak elő, sőt állítása szerint a mi gyá
runk is nem csak ennyire, do 400. sőt szükség esetén
500.000 köbméter évi termelésre is elég nagy.
Hogy gázvezetékünk elég tágas, sőt 3-szoros fo
gyasztásnak is megfelel, az által illusztrálta, midőn fel
említette azon tényt, hogy ittléte alkalmával egy ízben
a Pacher-tárna mellett nagyobb útjavítás történi,
mely idő alatt a fővezetéket félbe kelleti szakítani. Az
összeköttetést azon idő alatt, más cső hiányában egy
két hüvelykes csővel eszközölte s a világítás 3 héten
át — mig az útjavítás tartott, -- kifogástalan volt.
Hogy a vezetékben lazulások jönnek létre s hogy ennél
fogva a gázkiőmlések előfordulnak, az ki nem kerül
hető. A vascsövek nyáron kiterjednek, télen össze
hívódnak s ez által egyes összekötő helyek megla
zulnak. De ezeket minden évben csekély köllséggel ki
lehet javítani. Éppen olyan fölösleges volna a vezeték
átfektetése a 17. szánni zúzónál. Ott is ily lazuláson
jött be a viz s ezen bajon is egyszerű módon lehet
segíteni.
Ugyanaz áll a gáztartóra is. Itt is a folytonos
hőmérsék-változások a szegecseknél lazulásokat idéznek
elő, amelyek azonban könnyen betömhetők, sőt a gáz
tartót évenkint ezen okból meg kell vizsgálni s kifo
gástalan állapotba hozni.
Hogy az épület egyes részei rossz és sürgős javí
tást igénylő állapotban vannak, azon nem csodálkoz
hatunk, ha tekintetbe vesszük, hogy az évenkénti
kisebb tatarozásokat itt. is elmulasztották.
Mindent összefoglalva, a gyár berendezése koránt
sem olyan, hogy azt átalakítani szükséges volna. Mind
össze a fedél rossz, egy kemencze felszerelendő s a
gáztartó megvizsgálandó és befestendő s ha ilyen ta
tarozások évröl-évre történnek, akkor ezeknek költsége
az évi eredményt nem is nagy mértékben fogja
befolyásolni — A többi, a gáz fejlesztésére és tisztí
tására szolgáló készülékek mind tatarozást ugyan
nem igényelnek, de szörnyen elhanyagolt állapotban
vannak s amilyen kifogástalan rendet és tisztaságot
tapasztaltam a székesfehérvári gázgyárban, éppen annak
ellenkezője lópten-nyomon szembeötlő a mi gyárunk
ban. A gáz mosására és tisztítására szolgáló készülé
kek oly szánalmasan kezeltetnek, hogy a kátrány egé
szen a tisztítókig jut s hasznavehetetlenné teszi a Lamming-léle tömeget. Ily módon alig tisztitott nyers gáz
jut a tartóba s ha panaszok fordulnak elő a gáz minő
ál fog jönni, ahová én az ö jeladására kötelet kötők.
És te azután . . . .
Itt valamit súgott a szép asszony férjének, egy
hamisat mosolyogva hozzá, mire mindketten nevetni
kezdtek.
— Ez lesz nálad az utolsó légyottja.

—- Az első és utolsó; csak aztán el ne rontsd a
tréfámat, — mondja Gárdonyidé.
Csak bizd reám, nem rontom el.
Délután rövid sétát tettek meg együtt, azután
Gárdonyi hivatalba ment, az asszonyka inog hol ol
vasva, hol kézimunkával, vagy pedig az utczára kinézve
űzte el unalmát estig.
Egyszer el is ment Kondor ott az erkély alatt,
mikor a szépasszony kint állt és olyan boldog mosoly
ával köszönt fel, hogy az asszonyka szinte sajnálkozva
mondta:
— Szegény Kondor!
Nagyon nehezen várta az estét. Az idő, mely
néha olyan gyorsan röppent neki tova, most sehogy
se akart elmúlni.
Már esteledni kezdett, a nap lenyuglábaii beara
nyozta az eget és a felhők szegélyeit, lassan szürkülni
kezdett, mig végre az est is beállt
Szép nyári est volt, amelynek melegségét lassú
szellő enyhítette. A csillagok barátságosan ragyogtak
le a sétálókra s a házak mellett lassan, halkan beszél
getve járlak a párok
Gárdonyiné az erkélyre könyökölve várta a csil-

sége ellen, az csak az említett körülménynek tulajdo
nítható, ami azonban a gyári üzeni lelkiismeretes veze
tése mellett elő nem fordulhat
Selineczen, 1897. szept. 9-én.
Sdelle Róbert, akad. tanár.
Egyetértek az előadottakkal.
Budapest, 1897. szept. 10.
Farbaky Ideán.

Hivatalos rész.
73452 szám.
Körrendelet
valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak.
/I birodalmi tanácsban képviselt királyságok es országok
ban Jenálló számlottón való játék iránti tilalom tárgyálban.
A lottó jövedékre vonatkozó 1868 évi XV. t.-cz.
módosításáról szóló 1897. évi VII. t.-cz. 4 §-a értel
mében a lottó jövedék iránti törvények és szabályok
4. § ában foglalt azon intézkedés, mely szerint külföldi
sorsjátékokban betétek által részt vonni mindenkinek
tiltatik, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és
országok területén fennálló számsorjátékra is kiterjesztelett.
Ennek alapján az említett törvények és szabá
lyok 55. §-ának e) pontja értelmében lotlo jövedéki
kihágást követ el mindenki, aki a birodalmi tanácsban
képviselt királyságok és országok területén létező va
lamely lotlógyüjtöde utján az olt fennálló számsors
játékban betétek által részt vesz, vagy betéteket, me
lyek erre a czélra szánvák elfogad vagy gyűjt s ezen
tiltott sorsjátékra vonatkozó betéti jegyet (risconto)
vagy bárminemű okmányt árul vagy megszerez.
Az idézett törvények és szabályok 64. §-a értel
mében az ezen kihágásokat elkövetők, a mennyiben
az osztrák kis lottón játszanak, vagy arra betétekei
elfogadnak vagy gyűjtenek, a betétek 10-szeres össze
gétől ötvenszeres összegéig terjedő legalább két forint
ban megállapítandó pénzbírsággal, — a mennyiben
pedig azon tiltott sorsjátékra vonatkozó betétjegyet
(risconto) vagy bárminemű okmányt árulnak vagy
vesznek, a lefizetett vagy lefizetni szándékolt betét
ötszörös összegétől egész tízszeres összegéig terjedő
pénzbírsággal bűntetteinek.
Fölhívom a törvényhatóságot, hogy ezen rende
letimet a közönség figyelmeztetése czéljából azonnal
tegye közhírré.
Budapesten 1897. szeptember 9-én,
Lukács.
A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet
jubileuma. A rendező bizottság és a város közönsége
részéről serényen folynak az előkészületek, hogy f. év
október hó 12-én tartandó a „Georgicon“ alapításá
nak 100 éves évfordulója, a tanintézet uj épületének
felavatása emlékére tervezett ünnepély minél fénye
sebben sikerüljön. A lapokban közzétett meghívásnak
már is meg van az eredménye. Eddigelé inár számos
volt hallgató jelentette be az ünnepélyen való részvé
telét, minek következtében az elszállásoló bizottság
már megkezdette működését. Az eddig bejelentett
hallgatók között van egy olyan hallgató, ki a „Georgicon“-ba 1829-ben iratkozott be. A mint értesülünk
Keszthely városa, a Georgicon és tanintézet volt hall
gatói, Vörös Sándor kir. tan. és kolozsvári gazdasági
tanintézet volt hallgatójának — mint a keszthelyi tan
intézet igazgatójának kezdeményezésére — e nap
emlénére nagyobb alapítványokat tesznek Ica tanintézet
szegényebb sorsú, de jó igyekezető tanulói felsegé
lyezésére
lagok fordulását, amikor eljö az idő, hogy az ö sze
relmes lovagja kobzával megjelen ablaka alatl, akár
csak a lovagok korában.
Szép volt igy nagyon szép. A délutáni rózsaszín
blúzát fehér selyemmel cserélte fel s kontyba csavart
haját leeresztette hosszú fonatokban a vállára s türel
metlensége szinte az arczárói lálszódotl le.
Késő volt már. Az egész város népiélen, csak az
éjjeli őr egyhangú kiáltása zavarja a csendet. A hold
felhők mögé bujt s az ulcza túlsó felén megjelent
Kondor.
Sietve jött, gondolatban érezte már a szép aszszony csókjainak melegét, puha karjai ölelését. A hold
egy sugara arczára tévedt s azon valami elégedett
örömet leheteti olvashatni.
Gárdonyiné észrevette öt s kicsi kezecskéivel sie
tett megkötni a kötelet az erkély kiálló vasába s azután
befutott. Kondor megpróbálta vájjon elég erős-e, azután
kúszni kezdet fölfelé.
Már túl lehetett a kötél felén, mikor az erkélyen
Gárdonyi jelent meg.
— Szervusz, Kondor! — szólt neki gúnyosan és
elmetszette a kőtelet.
A zuhanásra a szép asszony is kifutott és meg
nem állhatta, hogy igéző pongyolájában az erkélyen
kihajolva le ne kaczagjon az ő mennyországból leesett
lovagjára . . .
Honti Henrik.
&

1897. szeptember 15.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Főispánt látogatás. Horváth Béla főispánunk
hétfőn este érkezett városunkba ; kedden délelőtt elnö
költ a közgyűlésen, délután a közig. biz. ülésen és ezt
követőleg kirándulást tett, megtekintette a nyaralótelep kijelölt helyét a Meleg-patak körül s a hodrusi
utón, azután a Tirts-forrás, Geduon-tárna és Tanúdon
keresztül visszatért. Este kedélyes társasággal vacsoráit
a Bogya-féle helyiségben. A kirándulásnál igen szépen
nyilatkozott s nem lehetetlen, hogy az első villát fő
ispánunk fogja lelépittetni. Ma reggel a főispán haza
utazott.
— Házasságkötések. Tegnap kél díszes esküvő
volt. Délelőtt Bihari Ödön vezette oltárhoz Melcsiczki/
Ayatlutt, kivel természetesen előzőleg polgáriing kell
egybe, amelynél Krausz Kálmán nnynkönvvvezető mű
ködött közre, tanuk Tuczon és Belházy akad. tanár
segédek voltak; délután pedig Groszmann építőmester
leányával Emíliával lépett házassági frigyre KuppAn Ferencz makói tanító. — Bihari Ödön kudsiri erdész, fiatal,
kedves nejével még tegnap délután elhagyta városun
kat. — Boldogságot kívánunk az uj pároknak.
— Tisztelgés a tanfelügyelőnél. A selmcczbélabányai és vidéki tanítók s kisdedóvónők f. hó
14-én tisztelegtek a városunkban időző s a közig,
bizottsági gyűlésre érkezett Kubányi Károly, kir. tanfelügyelőnél, ki újabban lett Szabolcsmegyéböl a
hontmegyei tankerületbe áthelyezve. A tanítói kar ne
vében Aczél János selmeczbányai r. k. tanító üdvözölte
a tanfelügyelőt, ki meleg szavakkal köszönte meg a
tisztelgést s felemlité, hogy ö maga is 10 évig mint
tanító működött a népnevelés terén, s igy az állás
nehézségeit s mindennemű bajait gyakorlatból is
ismeri, miért is kéri a tanítókat, hogy legyenek iránta,
biza ómmal, ki minden ügyüket készséggel fogja támo
gatni, s a népnevelés terén velük együtt küzdő munkalársuk lesz. A tanítói kar a legjobb benyomássá]
távozott el tanfelügyelőjétől.
— Áthelyezések. Szentistoányi Gyula bányafőmérnök mint illetékes forrásból értesülünk Schöpferláróról Hegybányára a Károly-aknához és Schöpíertáróra Muzsrny Ferencz aranyidkai bányatiszl helyez
tetlek át.
— Az acetylen világítás kérdéséhez. Szászvá
rosról itt a felvidéken legtöbben csak annyit tudunk
hogy Hunyadmegyében fekszik, 5650 lakosa van s
mint neve is mutatja a szászok városa volt, ma már
azonban az erős magyarosodás és haladás utján van.
A .Szászváros"-bői olvassuk, hogy Szászvároson is
foglalkoznak uj világítási mód behozatalával, ott bizo
nyára könyebben fog ez menni, mert nincs annyi
tudós szakácsuk mint-mint nálunk. Az acelyleilgáz
veszélytelenségéről érdekesen megírt czikkböl berniün
ket leginkább, a következő kis rész érdekel : .Szász
városra nézve az acetylengáz-világitást sokkal szebb
és intenzivebb fény, valamint a rendkívüli olcsóság
mellett az a körülmény teszi ajánlatosabbá a villamvilágitásnál, hogy köztudomás szerint megyénkben
Lupényben éppen most készül egy calcium-carbid gyár,
honnan a világitó anyag beszerzése szintén igen ke
vésbe fogna kerülni." Nem fog ártani ezen köztudo
mású körülményt nálunk is szániitásba venni az árak
kiszámításánál és figyelembe venni, hogy egy-két év
múlva a calcium carbid kgja nálunk sem lesz mint
most 45 kr.
— A v. levéltár elhelyezése. A v. tanács végre
abban állapodott meg, hogy a v. levéltárt a városházi
alsó helyiségekben helyezi el. Az átalakítás nagyobbára
csak kömives munkát igényel, mert a külső ajtók
egész nagyságukban ablakokká lesznek átalakítva s ez
által vastáblákról sem kell majd gondoskodni, miután
a mostani tűzbiztos ajtókat fogják felhasználni az
ablakok elzárására is. Sobó tanár az összes átalakítási
munkálatok költségét bele értve a szobák festését is
300 frtra tette, mely összegben a levéltári helyiségből
a másodemcleli irodai helyiségbe felvezető felvonó
készülék is 100 fit költséggel beszámítva van. A vál
lalkozókat ez utón is felhívjuk, hogy ajánlataikat a v.
főjegyzőhöz nyújtsák be, kitől a munkálatok részleteit
is megtudhatják.
Névváltoztatás. A belügyminiszter Klein Frigyes
Ib. rendőrfogalmazó vezetéknevének „Kisu-re leendő
álváltoztatását engedélyezte. Gratulálunk!
— A lutri vége. A számsorsjáték ez év október
1-ével tehát két hét múlva megszűnik s helyébe lép
az osztálysorsjáték. Sokan vigasztalódtak a lutrizők s
abban a reményben ringatták magokat, ha nem te
hetünk temesvári, nagyszebeni és budapestire, rakjuk
majd a bécsit és az osztrák lutrikat. Nem úgy lesz!
Olvassák csak el Lukács pénzügytTlinisler kegyetlen
rendeletét, melyet hivatalos részünkben hozunk s vivigasztalódjanak meg abban, hogy a törvény még ez
év május elsején lépett életbe s ime csak ily későn
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tiltanak el az osztrák lutriktól, öt hónapon keresztül
szabad volt az a mi nem volt szabad: 1 la, van de
nincs.
— Telephonunk! A budapesti posta és távírda
igazgatóságnak szombaton a város polgármesteréhez
érkezett értesítése szerint a kereskedelemügyi miniszter
a Selmecz-Bélabánya, Hodrusbánya és Vihnye-fürdő
közt a törvényhatósági távbeszélő hálózat megépítését
elrendelte; a közigazgatási bejárás e hó 17-ikére
(péntek) lett kitűzve és d. e. 9 órakor a v. polgár
mesteri hivatalból veszi kezdetét. Szitnyai József v.
polgármester már is felhívta azon háztulajdonosokat,
kiknek házaira a telötartók felorösittelni fognak, hogy
a tárgyaláson érdekeik megvédése czéljából megjelen
jenek. Selmeczbányán a távbeszélő hálózatnak két
főiránya lesz, melyen a következő házakra lesznek
telötartók erősítve: Deák Ferencz-ulczában: a 252.,
250., 249., 245., 69., 71., 74. Kis-állalvásártéren a G5,
Erzsébet-utczában a 64., 61., 59., 57., 50. és 87. sz.
házakra továbbá a Pacherláróra és városi légszesz
gyárra; a II.-ik főirányban a kamara-épületen, Deák
Fcrencz-ulczai 2., 4., 9. szt.-háromságléri 4., G., 10.,
11., 12. vőröskuti uli 20 sz. házakra és a városházára.
A bejárást Schaden Frigyes kir. főmérnök, mint a
kereskedelmi miniszter kiküldöttje fogja vezetni.
— Pályázat ösztöndíjra. A Vallovics-I'éle évi
150 frlos ösztöndíjak egyike ez év ang. hó l-étöl
megürült. Pályázhatnak a hét bányaváros valamelyiké
ben illetőséggel bíró, rom. kall), vallási! főiskolai ren
des hallgatók; feltétlen előnyben részesülnek a bánya
jogának, ily pályázók hiányában a bányászati és oly
pályázók hiányában is a jogi tanulmányokkal foglal
kozók. Pályázati kérvények Körmöcz város tanácsához
oki. hó 15-ig nyújtandók be.
— Korcsmárosok figyelmébe I Számos panasz
merüli fel, hogy a korcsmákban és vendéglőkben ki
mérésre és mérték gyanánt használt poharak és palaczkok a leggyakrabban kisebbek, mint lenniök kellene*
ezért a kereskedelmi miniszter újabban is elrendelte,
hogy e palaczkokat csak úgy szabad használni, ha a
mérték hitelesítési korona bélyeggel vannak ellátva, és
hogy a mérték- jelzés vonása és a palaczk illetve pohár
szája közti lávolság legfeljebb oly nagy legyen, hogy
a jelzés és az edény szája közt levő térségben 0-07 li
ternél több ne férhessen el. Ezen rendelet 1899. évi
január elsején lép hatályba, addig-} tehát minden ven
déglős hitelesíttesse palaczkjait és poharait az uj
rendelet értelmében; mert különben száz forinlig, söl
ismétlés esetépen nyolez napig terjedhető elzárással
és 200 IVIig terjedhető pénzbüntetéssel volna sújtható.
— Kik építenek v illákat? Az eddigi jelekből
itélvo, nőin ugyan kötelezöleg, de Snbó akad. tanár,
Heincz Hugó, dr. Slullcr Gyula, Wankovils Lajos és
dr. Soltész István fóispáni titkár nyilatkoztak, hogy a
Meleg-patak környékén villákat fognak építtetni. A hely
beli takarékpénztár 5000 Irtot jegyzett.
— Miért e sietség? A Péch Antal utczai kul
létesítését réges-régen elrendelte a közgyűlés; azóta
már a gazdasági tanácsnok jelentésére két közgyűlés
kétszer mondotta ki, hogy az ügyet sürgősnek tekinti s
legott azonnal elkészítendő; mostani közgyűlésen a
gazd. tanácsnok újólag jelenti, hogy a közkút helyre
állítása azaz, hogy lé esitése felette sürgős, hát med
dig fogják még jelenteni, hogy az ügy felelte sürgős?
A szélaknai kapu előtti temető melleit burjánzó dudva
telep kérdése is felette sürgős megoldást várt az év
eleje óla, a pacherlárói tér parkírozása is hasznos
megoldásra juthatott volna mar s mégis mi az ered
meny? Sok a határozat! Bizony ha olvasó közönsé
günk nem unná meg, kedvünk volna minden határozat
végrehajtását sürgető hírünket az első közlés alakjában
minden számban hozni addig, amig a határozatot
igazán is végrehajtják, mily szép statisztika volna pl.
„Miért e sietség ? (harminezötödszöri közlés.)'1 slb.
— A v. felső ovoda ügye. A közigazgazgalási
bizottság elrendelte, hogy a v. felső ovoda az Ocsovszky-félc házból még ezen iskolai év megkezdése elölt
más alkalmasabb helyre helyeztessék át. A tanács e
rendelkezésnek megfelelni nem volt képes, mert sehol
e városban alkalmas helyen megfelelő helyiséget nem
talált s igy felírt a közigazgatási bizottsághoz, hogy ez
évben még a v. felső ovoda az Ocsovszky-lele házban
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— Helynevek magyarosítása. Városunk terü
letén használatban levő idegen hangzású helynevek
megmapyarosilását rendelte el a közgyűlés még mull
évben, javaslatát megtette a Szil lya-Osztály, de mint
hogy e javaslat nem ölelte fel az összes helyneveket a
tanács a munkálat kiegészítését rendelte el s felhívta
a rendőrbiztosokat, hogy a kerületeikben levő összes
helyekről az idegen hangzású helynevekéi kimutassák,
ennek az utasításnak a külutezai rendörbiztosok meg
teltek, csak a belvárosiak még nem, de nemsokára
azok is beterjesztik. Újból tárgyalás alá fog tehát
kerülni az ügy s magunk részéről ajánljuk, hogy azon
javaslatok kidolgozását bízzák egy külön bizottságra
mely egy katonai térkép segélyével sokkal biztosabban
tudná az idegen hangzású helyneveket kiírni és sok
oly tudományos turistát ösmerúnk, ki összes helyeinket
naponként bebarangolja ezek történet tudós polgármesterünkkel vállvetve sokkal könnyebben dűlőre
vihetnék e kérdési.
Erdészek kinevezése. A hivatalos lapnak múlt
szerdai száma hozta az uj erdész-kinevezéseket. Kö
zönségünk bizonyára a fiatalabb nemzedékből sokat
fog ismerni s azért érdekelni lógja, hogy kiből mi lett?
Kivonatosan ismertetjük. Jankó Sándor mint erdészek
íöldmivelésügyi minisztériumba hivatott be; erdögyakornokká lettek: Sándor Jenő és Fritz Rezső (mind a
keltő a beszterczebányai erdőigazgatósághoz beosztva;
Horváth József (szászrégeni erdögundnoksághoz) Bálinth
Mihály (beszterczei erdögondnoksághoz); erdész-jelöl
tekké: Tompa Kálmán, Dőmsödy Zoltán, Bodony Mik
lós, Bohunilzky Endre, Bánkú Miladin.
— Kirándulás. A M. T. E. Szilnya-Osztálya, mint
minden évben, úgy az idén is a Szilnya-hegyére f. hó
8-án kirándulási rendezeti, melyen mintegy 30 kirán
duló vett részi. Voltak köztök nők s gyermekek is, mi
a kirándulásnak családias jelleget adott. Eltekintve a
kissé szeles s hideg időjárástól, u kirándulást elég jó
siker koronázta, mert a napsugaraktól a keleti s rész
ben a déli táj szépen meg volt világítva s igy ez irány
felé a messzelátás is kedvező volt, mig a nyugati s
éjszaki tájat felhők borították. Hogy vidámságban s
kedélyességben nem volt hiány, azt említeni is fölös
leg. s, meri a kis kirándulók vig pajzánsága derűt
hozott a ború közé s széjjel oszlatta az időjárás kel
lemetlenségeit. — Helyénvalónak találjuk itt megem
líteni, hogy az erdőör e hó folyamán még a hegyen
marad, tehát akik Szilnya szépségében gyönyörködni
kívánnak, jól teszik, iia mielőbb sietnek oda feljutni,
mert a jövő hótól kezdve a puszta erdőöri lakban
élelmezés nem lesz kapható.
--- Ebmarások. Az utóbbi időben több gyerme
ket és felnőtt emberi is megmar! egy-kél mérges kutya;
a lendőrkapilányi hivatal azonnal intézkedett, hogy a
harapós kutyák 8 napi állatorvosi felügyelet alatt tar
tassanak. mely után, ha egészségeseknek találtainak,
vagy szájkosárral láttassanak el, vagy pedig mint javít
hatatlan mérges kutyák, kiirtassanak. - Weisz Iguácz
kutyája, mely f. hu 2-án tieiger Zsigmond kis fiát ha
rapta meg, állutorvosilag is egészségesnek találtatott és
igy most a tulajdonos kívánságához képest is kiirtandó
lelt volna, de éppen az orvosi megfigyelés utolsó nap
ján kiszökött az ulczára és olt Debnár Pál kis fiát
harapta meg, igy tehát további 8 napi orvosi megfi
gyeléséi rendelte el a rendőrség, mert csak igy teliét
majd az aggódó szülőket megnyugtatni, hogy a kutya
nem-e volt veszett s csak az ujnbbi orvosi megfigye
lés kedvező befejezése után lesz majd a kutya kiirtva.
— F. hó 4-én ismét Szauer Jakab kutyája harapta
meg Bariss János kis leányát; a kutyát az állatorvos
egészségesnek találta, a tulajdonos a gyógy- és orvosi
költségek fedezésére köteleztem!!, a kutya pedig I. hó
13-án kiirlatotl. — Érdekes, hogy Fodor József városi
állatorvost is meghal apla Fizély Károly kutyája és uj
nadrágját is szét szakította; a rendes eljárás itt is
inegindiltaloll és a kutya tulajdonosa kőleleztelelt,
hogy kutyája állandóan szájkosárral láttassák cl. —
Mindezeket nem mini érdekes híreket hozzuk fel, hanem
azért, inéit ezekből kifolyólag egyesek a szájkosárkényszer elrendelését tartanák szükségesnek. Mi nem !
Helyeseljük azt az eljárást, hogy m i n d e n harapási
esetnél a kutya előbb állatorvosi felügyelet alá helyez
tetik azért, hogy megállapittassék, váljon nem veszetl-e
a kutya, mely esetben a megmart egyén azonnal a
budapesti Paslour-inlézelbe küldetik ; ha pedig a kutya
egészséges, akkor az eblarlásról szóló szabályrendelet
alapján a hatóság vagy a szájkosár-kényszert mideli
el. vagy pedig ha a kutya nagyon rossz és félni lehel,
hogy a szájkosárral is veszélyezteti a járó-kelők testi
biztonságát, kiii latja. Azt azonban, hogy e g y e s egész
séges kutyák harapásai miatt mindjárt az ö s s z e s ku
tyákul rendeltessék el a szájkosár-kényszer, helyeselni
maradjon.
ticai Imii lók, meri hi-:mn kóztudó más u, hogy egyes
Virilisták névjegyzékének összeállítása. kutyák éppen azért lesznek későbben harapósak, mert
állandóan
megkötve, vagy szájkosárral ellátva vannak.
Figyelmeztetjük városunk adózó polgárait, hogy a
Megkerült gyümölcs-tolvajok. Dr. Túlh Imre
legtöbb adói fizetők kimutatása nyolez napon ál e hó
22- ig a v. főjegyzői hivatalban közszemlére kitéve van bányakerüleli főorvosnak nagy gonddal és költséggel
ez érdekeltieknek jogukban áll azokba betekinteni s gondozod körijéből, mely a Kálvária alatt van, a mull
esetleges felszólamlásaikat meglenni. Azok, kik adójuk bélen nagy dili mennyiségű almát és körtét loptak ol.
kétszeres beszámításának kedvezményéi igénybe venni A megindított rendőri nyomozás kiderítette, hogy a
kívánják, kötelesek az igazoló választmány ülésének tolvajok az oll dolgozó sekélyi napszámosok voltak,
tartama alatt jogosultságukat szóval vagy Írásban számszeiint kelten, akik ezért mezőrendöri kihágás
■gazolni. Az igazoló választmány ülése szeptember hó miatt a rendőrség állal 50 fit pénzbírságra, illetve
23- ikára d. e. a városi lanácslerembo van összehiva, 10—10 napi elzárásra és 25 fi t kártérítés megfizetésére
lettek máris jogerőstn elitélve. — Igen helyesen!
elnöke Dr. Tóth Imre.

Búcsúból atyjuk temetésére I M.iyer András
hodrusbányai pintórmesler kél fia a múlt héten az
ó-hegyi búcsúra ment, visszatérve házukban gyászszertartást találtak atyjukat temették, kit kel nappal
az elölt ép egészségben hagytak honn. A szerencsét
len pintérmesteri gutaütés érte.
— Hírek a szomszédból. Nemzetközi vető gép ver
seny. A barsmegyei gazdasági egylet Léván e hó 19-én
Schóller Társa lévai uradalmának területén sorvető
gé, ekkel nemzetközi jellegű versenyt rendez. A bánt
menyei gazdasági eyylet uj elnöke Kherndl János, alelnőké Rudnyánszky Titusz lett. Halálozás. Okolicsányi
Árpád barsmegyei árvaszéki ülnök Budapesten 62 éves
korában elhalt. — Tűz. Garain-SzL-György községben e
hó 5-én erős szélvihar mellett tűz ütött ki és két ház
leégett. A tüzet gyújtogatás okozta, mely állítólag a
biró ellen irányuló bosszú müve volt. — Aranymist.
Bende Imre nyitrni megyés püspök e hó 8-án végezte
aranymiséjét, ötven esztendő megszentelt munkásságát
ünnepelte Nyitrán az egész ország közönsége. —
Rendjel. Pongrác/. Lázár beszterczebányai törvényszéki
bírót ö felsége a Ferencz József rendlovagkereszljével
tüntette ki. — Minta paraszt gazdasdy. Zólyomvármegyében egy minta paraszt gazdaságnak létesítését
helyezte kilátásba a földmivelésügyi minisztérium. —
Pályázat. Zólyom városában lemondás folytán meg
üresedett kisdedóvónői állásra pályázat liirdettelett. A
javadalmazás 400 Irt fizetés, 100 frl dajka átalány és
minden növendéke után 50 kr beiratási dij. Pályázni
ehó 15-ig lehet.
— Rövid hírek. A Pisclil-féle pajta ilyye még
mindig függőben van, mert az örökösöket nem lehet
összehozni, hogy a miniszterilog is már jóváhagyott
szerződést aláírják, addig pedig a pajtával szabadon
a város nem rendelkezhetik, pedig erre nagy szükség
volna, mert e pajtát azért vette meg a város, hogy
lebontassa s ez által az utal kiszélesiitcsse; jövő évre
már ezzel is talán tisztába jövünk. — Az utszéli dió
fákat a v. kertész elfelejtette kellő gondozásban része
síteni, megteremtőjük Dr. Tóth Imre panaszára aztán
a v. tanács szigorúan utasítót la a v. kertészt, hogy
jövőre e fákat jobban felvigyázza és gondozza. Hála
Istennek! — A Mária-szobor átvételére kiküldött bi
zottság Csáti Ottó, Pauer János és Bernhardl Adolf a
munkálatokat minden irányban kifogástalannak találta
s ennek folytán az átvétel szabályszerűen megtörtént.
Adomány. Barnovszky Istvánnak a Bélabányán két
hét elölt leégett szerencsétlen háztulajdonosnak a v.
tanács a Gerliardt-lelo alapból 15 frl segélyt enge
délyezett s a háza felépítéséhez szükséges faanyagot
(21 drb fa) polgári árban rendelte kiadatni. — Ott fe 
ledve. F. hó 11-én a piaczon egy zöldségárusnőnél egy
szép napernyő maradt. Igazolt tulajdonosa a rendőrkapitányi hivatalban átveheti.
Elmaradt tudósítás. A bányászati és kohászati
kongresszusról Ígért részletes tudósításunkat lapunk
zártáig nem kaptuk meg s igy azt jövő számunkban
vagyunk kénytelenek hozni.
Népmozgalmi kimutatás 1897. évi július
és augusztus hóra.
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— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a világhírű
Remington írógépekre, melyeket Amerikában gyártanak
s Magyarországon kizárólagosan a Ologowszky és társa
budapesti cég hoz forgalomba. A Reminglon Írógépe
ket mintegy negyedszázad óta közmegelégedésre hasz
nálják világszerte és különösen az 1897-es legújabb
7-es szánni modell oly remek és tökéletes szerkezetű,
hogy a szakemeberek bámulatát és legnagyobb elis
merését vívta ki. A Remiiigtón Írógépeknek az a nagy
előnyük hogy 1—-2 óra, alatt bárki megismeri és meg
tanulhat rajtok Írni; rövid idei gyakorlattal pedig a
leggyorsabb kézírás 3—4 szeres sebességét érheti el,
és eltekintve az időnyereségben rejlő jelentékeny költ
ség megtakarítástól, gyönyörű szép tiszta, mindig egy
forma iiyonilatásszerü írást produkál. Hazánkban mar
igen nagy elterjedésnek örvendenek, igy több minisz
térium, számos megye, pénzintézet, gyár, kereskedő-cég
slb. használja nagy sikerei. Kapcsolatban az Edison
állal feltalált Mimesgrab/i-x.ú bármely Remington Író
géppel iil példányról óránként 600—800, az eredetitől
meg nem külömbözhelö tiszta levonat nyerhető. Meg
vagyunk győződve, hogy a Remington Írógép rövid idő
múlva néikülözhellen irodaeszközzé fog válni nálunk
:s. A Ologowszki ezég, melynek látványosság számba
menő, nagyszabású központi telepe Budapestül, V.
Erzsébetiéi- 16. szám alatti uj palotában van, minden
komoly venni szándékozónak, az ország bármely ré
szébe saját költségére küld egy Remington Írógépet vételkötelezettség nélkül díjtalan próba használatra és ugyancsak
saját költségén küldi ki szakközegeit az Írógép rend
kívüli egyszerű kezelésének költségmentes beoktatása
czéljából. Ekként bárki a ezég költségén meggyőződ
hetik a Remington Írógép korszakalkotó czélszerüségéröl.
Prospektust díjtalanul és költségmentesen küld a Qlogowski
és társa ezég.
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SELMECZBÁNYAI

N Y I L T - T É R.
I I i i i n i n i t o l I t e k e l o H I‘ I ) ( ‘ I I I . É gé**ülik el egy m intá t u
venni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás rögtön k id e rü l:
M ert u iig a valódi s jó l festett selyem az elégetésnél nyomban
osszepödorödik és csakhamar kialszik, maga után csekély v ilá 
gosbarna ham ut hagyván . addig a ham isított selyem mely
zsiros-tiinü-szalonas-lesz és könnyen tö rik lassan tovább ég
m inthogy rostszállal a festanyagtol te litetten tovább izzanak
és sütet barna hamut hagy maga után. de valódi selyem mód
já ra soha oszsze nem pödörödik, csak m eggörbiil. Ha valódi selyem
ham uját össze nyom juk, elporzik, a ham isítványé nem li< ‘iili< ‘«
b e r g l i . (es. k udv szállító s e l y e n u ) a r a K tii, l(,li!)(*ii.
■' házhoz szállítva, póstabér-és vámmentesen szívesen kü ld bárkii nek is m intakai akar egyes ö ltönyökre való akar egész végekben
levő valódi selyem szöveteiből. Svájczba ezimzott levelekre 10
kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó M agyar nyelI ven megrendelések pontosan e lin té z te le k .
f>

H IR I) E T É S E K.

HIBADO

1897. szeptember 15.

1260. sz.

1897. tkvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A selmeczbányai jbiróság mint telekkönyvi hatóság
közhírré leszi. hogy Ki oszt Lipót örökösei végreliajtatónak kk. Oraveez János, Anna, Mária és Zsuzsanna
végi óhajtás! szenvedő elleni 300 Irt. tőkekövetelés és
járulékai iránti végiehajlási ügyében a solmec/bányai
kir. jbiróság területén levő kk. Oraveez János, Anna,
Mária és Zsuzsanna tulajdonául bejegyzett az A 1
1—5 sorsz. a. foglalt ’ ,-ed urb. leiekre 402 frt-,
úgy az ebhez tartozó a 69. sz. tjkvben A I. 1—59.
sorsz. a. közös erdő és legelőből B. 139— 142. sorsz.
a. bejegyzés szerint őket illető julalékia 10 frt-, végre
a 18. sz. tjkvben ugyanazok tulajdonául bejegyzett A
I. 2. 3. 6. som . a. ',,-ed urb. leiekre 234 frt-bán
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte azzal, hogy ezen árverés által a 17. sz. tjkvben
B. 8. s a 69. sz. tjkvben B. 143. sorsz. Zubka Katalin özv.

1528. sz.
1897. ikv. Árverési hirdetményi kivonat.
i
A selmeczbányai kit', jbiróság mint telekkönyvi
hatóság közhírré leszi. hogy ;t selmeczi takarékpénztár
végrehajtatónak Stang József es neje Gyuricza Mária
végrehajtást szenvedő elleni 250 fit. tőkekövetelés és ti*
járulékai iránti végrehajtási ügyében a selmeczbányai
kir. járásbíróság területén lévő Stangné Klátyik Anna
és Stang József tulajdonául bejegyzett a bélabányai
153. sz tjkvben A -f- 309. hisz. 143. népössz. sz. ház
és kert 349 frt-, az A -j- 415. hrsz. beltelki kert 8 (if
frt-, ugv ilj. Stang József és Gyuricza Mária tulajdo 3
nául bejegyzett a 603. sz. tjkvben A + 445. hrsz.
kieshügeli kertre az árverést 74 frlhau ezennel mególlapilott kikiáltási árban az 1881. évi 60. t.-cz. 156. u
§-ának alkalmazása mellett elrendelte, és hogy a
fennebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi október hó
15-ik napján délelőtti 9 órakor a selmeczbányai kir.
jbiróság tkvi hivatalában megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni Yi
fognak.
Árverezni szándék tartoznak az ingatlanok becs
árának 10 % -át vagyis 31 frt 90 kr., 80 kr. és 1 frt
40 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t-ez. 42.
§-ában jelzelt árfolyammal számított és az 1881. évi 4 .
■
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri
rendelet 8. §-ábun, kijelölt óvadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. J,X. t.-cz.
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.
Kelt Seimeczbányán, 1897. évi augusztus hó 30-ik
napján.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.
Liha Antal jbiró.

tt\

joga általi korlátozása nem érintetik, és hogy a fennebb
megjelölt ingatlanok az 1897. évi október hó 14-ik
napján délelőtti 10 órakor a Kolpach községi hin,
lakában megl.irlandó nyilvános árverésen a inegállapilott kikiáltási áron alól is eladalni fognak.
Át vétózni szándékozók Ia•tóznak az ingatlanuk
bocsátanak IO°0-ál készpénzben, vagv az 18S|. L X .
l.-cz. 42. 8-ábin jelzett árlólyaumial szamilotl .s
1881 évi november lió I-én 3333 sz. a. kell ig.i/.s
ügyminisleri reinlelel 8 $-ábuu kijelölt óvndékké
értékpapirban a kiküldött kezéhez letenni,
1881. LX. I. ez. 170. g-a értelmében a bánatpénznek
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt ntszolgáltalni.
Kelt Seimeczbányán, 1897. évi július hó 29. napján
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
hatóság.
Érti, kir. aljbiró.

A l a p i t t a t o t t 1 8 5 8 . |:- ••------

Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
B U O A P K S T l i l N , "V I. k é r . K ü l s S v á c i e i - n t 4 5 . a z A m .
Sürgőnyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.
G Y ÍK T :

mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzm otorokat (40% szénmeglakaritás), petróleum- és
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, gőzkazánokat, előmelegitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-,
szíj- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitm ényeket vasból. Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket,
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi
szereket, mint gözfertötlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör
tisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü
tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.

LETESIT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi
fűtéseket.

Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
iS -

yj.- á r i
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A Deák-Ferencz utcza 252/IV. sz. a. levő

24—40
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Mihalka-féle házban » * e m e le t i 3 szoba,
konyha, előszoba és mellékhelyiségekből
álló l i á t s é I n k a , f. évi szept. 15-i kétől
esetleg azonnal is b é r b e a d ó . Értekezhetni
A r i h o l d Cwóza gondnoknál (városháza II.
eiti. 12-ik ajtó.)
2—2

1251.

j • a kf félti az e g ész sé g é t és
.JL™, mégsem akar lemondani a kávézz
m egszokó '. kellemes élvezetéről. Mert a Kstheiner -kávé hozzátétele által elvész az idegi 2 gató
.abkávénak általánosan ism ert ós rendes haszlálatnál annyira egészsógrontó hatása. ***£*<■**

M in d é

SZ.

1897. tkv.

Árverési hirdetm ényi kivonat.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczbányi keresk.
és hitelintézet végrehajtatónak, Zsillané Longauer Mária
és Racsánné Kovacsik Mária végrehajtást szenvedő el
leni 40 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási
ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság területén
lévő, Zsillané Longauer Mária tulajdonául bejegyzett, a
selmeczbányai 162. sz. tjkvben A -r 680. hrsz’. 185/1.
népősz. sz. ház és kert 497 frt — A + 681. hrsz. kert
2 frt, — a 185. sz. tjkvben A + 697. hrsz. 167/1.
népösz. sz. ház és kort „Taubenkropf“-on 454 frt, —
úgy Racsanné Kovacsik Mária tulajdonául bejegyzett,
a 193. sz. tjkvben A -f- 689. hrsz. 1751 népössz. sz.
hevérház és kert „Tnubenkropf-on 456 frt — és végre
A -f- 688. hrsz. kertre 1 írtban ezennel megállapított
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogv a fennebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi október hó
8-ik napján délelőtt 9 órakor a selmeczbányai kir.
járásbíróság tkvi hivatalában megtartandó nyilvános
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is ól
adat ni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok
becsárának 10 %-ál készpénzben, vagy az 1881. LX l.-cz.
42. g-ában jelzelt árfolyammal számított és az 1881.
évi november 1-en 3333. sz. a. kell igazságügyministeri
rendelet 8. g-ábnn kijelölt óvadékképes értékpapirban
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az. 1881. LX. t.-cz.
170. g-a rí léimében a bánatpénznek a bíróságnál
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.
Kelt Seimeczbányán, 1897. vi julius hó 29. nnpján.
A selmeczbányai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Liha Antal, kir. jbiró.
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(ezelőtt WALSER FERENCZ)
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8 kinek eg észség ét valami
m egrontotta Különösen ideggyornorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a leg o g észség essebb és a
önnyebben m egem észthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé o-e
i
asszony és gyermek, a kiknek gyönge sze rv e z etére különösen jótékony
•vl: i . U t?M hatássa| van a tápláló K athreiner-kávé s a kik kellem ~ enyh i zemi a .t,

gry babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.
a ki a háztartásban takarékos, de izietes és a mellett egészséges
kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takaró ősségi szem
ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávóval vegyáve, akár tisztái

Mindenki
is

A Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kávé

v a ló b a n

csaiédi

egészségi
és
kávé, a mely

s z e m e k b e n a le g jo b b malátából k é s z ü l; a bnbkávó kedvelt izét a K a t h r einer-fó
g y é r tá s l m ó d a d ja m e g n e k i, a m e ly a leghíresebb szakt !kir.tólyektöl elismerve,
m in d e n m ü v e it á lla m b a n t é r t h ó d íto t t
C s a k a Kathreiner-kávé o a y e s itl magában
a b a b k á v ó k e l le m e s e n i n g e r lő iz é t é s a m a lá t a -k á v é n a k e g é s z s é g e s , o iv o s ila g
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Nyomatott a laplulajdonos Joergcs Ágost özv és Fia könyvnyomdájában Seimeczbányán 1897.
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Melléklet a „SelmeczbAnyi Híradó" szept. 15-lkl számához.
bán, hogy Huberth Andor v. mérnök teljesen ártatlan
A városi közgyűlésből.
azon szárnyra kelt gyanúsításokban, melyekre nézve u
Tegnap, kedden tartotta u városi törvényhatósági
maga kérte a vizsgálat kiterjesztését, hogy t. i. a v.
bizottság rendes havi ülését, melyen Horváth Béla fő
legszeszgyári pénztárból jogosulatlanul pén/elólegcket
ispánunk elnökölt. A tárgysorozatba vett érdekes ügyek
veit volna fel és hogy saját tulajdonát képezett lytobizony nagyobb érdeklődést is kelthettek volna .1 biz. graphiát adott volna el a városnak illetőleg •1 mérnöki
tagokban; igy is azonban hnrminczegy biz. tag vett részt hivatalnak.
az alapos tárgyalást igénylő ügyek megvitatásában.
Erős félreértéseken alapult az előbbi híresztelés
Az ülést megnyitó elnöki szavakban főispánunk és onnan származott, hogy Huberth Andor v. mérnök
megemlékezett azon politikailag is nagy fontossága mükúdé&e elején teljesen járatlan lévén a számviteli
mozzanatról, mely Tata város környékén lefolyik, hol teendőkben a légszeszgyár rendeléseinek kiváltására
hű szövetségeseink fejét fogadja ö felsége a magyar ideiglenes nyugtákra a szükséges pénzt felvette s
király, indítványára a közgyűlés egyhangúlag határozta tényleg a rendelések királlására fordította, de a szabályel, hogy hódoló és üdvözlő táviratot küld még a köz szerű számiakat nem adla át azonnal, hanem gyűjtve
gyűlésből s elfogadva a főispán ö méltósága által be csuk nagyobb tömegekben számolt el, jaddig tehát az
mutatott szövegezést, a következő hódoló és üdvözlő ideiglenes előlegek öl terhelték s különben is eljá
táviratot küldte e l:
rása inkorrekt voltára már a harmadik hónapban fi
O cs. és kir. Felsége Gabinél irodája (polgári1
gyelmeztetve lelt s azóta ily eset fel nem merüli s
csak a Ballon üggyel kerüli ismét e szabálytalanság
Tata.
Azon nagy jelentőségű napok egyikén, — melye Ilire felszínre. A lylographiákrol is kisült, hogy azok
ken Felséges urunk, királyunk magyar földön vendé nem az övéi voltak, hanem tényleg rendelve lellek.
gül üdvözli hü szövetségeseink fenköll lelkű uralko Kötelességünknek tartottuk ez üggyel mint a város
dóját : Vilmos német császár és porosz király ö hivatalos közlönye bővebben is foglalkozni, mert mint
Felségét; - tartván közgyűlésünket főispánunk indít
ványára örömmel ragadjuk meg az alkalmai, hogy lóispánunk is emlilé a közgyűlés elölt a hatóságoknak
Felséges urunk, királyunk iránti jobbágyi hűségünknek, és a közönségnek is kötelességük a mulasztó tisztvi
alázatos tiszteletünknek őszinte kifejezése mellett, tisz selőkkel szemben szigorúan eljárni, de viszont annál
teletteljesen üdvözöljük Vilmos német császár és po inkább kötelességük az ártatlanság kiderülte után a
rosz király ő Felségét.
legnyilvánosnbk ehabilálásnak a lehető legtágabb tért
Selmecz-Bélabánva sz. kir. város közönségének engedni, mert a fegyelmi eljárás legalkalmasabb arra,
meghagyáséból.
hogy a vádolt liszt viselő magát tisztázhassa.
Szít agai József,
Ballon Lajossal szemben, tekintve családját és
polgármester.
Megjegyezzük itt, hogy 0 sürgönyre a közgyűlés fiatal korát a t. ügyész véleménye alapján a bűnvádi
lefolyása után legott, két óra tájban, Tatáról 1 óra 30 eljárás megindítását elejtette a közgyűlés.
Krausz Géza erdömester részére ki jelenleg is a Glückperezkor feladva, már jött a legmagasabb távirat
íéle sanatoriumban gyógykezelteti magát az ezzel
válasz, következőkben hozván ö Felsége köszönetét:
összekötött
jelentékeny kiadások elviselhelésére 200
Tekintetes
frl segélyt állapitolt meg tekintetbe véve súlyos hely
Szitnyai József úrnak
zetét, több tagból álló családját s azon körülményt,
Selmecz-Bélabánya sz. kir. város polgármesterének
hogy a v. erdészei vezetésénél kifejlett buzgósága által je
Selnieczbánya.
lentékeny megtakarításokat ért el a múlt és a folyó
Ó csász. és apóst. kir. Felsége Selmecz- és Bélabánya sz. kir. város közönségének táviratilag kifezeit évben is.
Örömmel vei te tudomásul a közgyűlés a polgárhódolatát köszönettel fogadni méltoztalotl.
mesteri jelentésből, hogy ZivuskaJ .nöl ingyenes erdé
Legfelsőbb paiancsból:
szeti gyakornokul alkalmazta, illetőleg a polgármester
/(önig,
udvari titkár
intézkedését jóváhagyta, mert Zivuska Jenő kiváló te
Városunk volt az első, mely hódoló és üdvözlő hetségével és szorgalmával a város érdekeit hatható
tiszteiéi ének kifejezése mellett mini első adla tantijeiét san fogja szolgálhatni s figyelmébe ajánlotta a polgár
hivatalos színben is a magyar vendégszeretet és szi mesternek, hogy az erdömester betegségének ideje alatt
ves vendéglátásnak.
öl napidijakkal egybekötött ellenőrző kiküldetések! 0 is
A polgármesteri jelentésből kiemeljük, hogy a lehető gyakran alkalmazza.
csekély számú tisztikar minden tagja lelkes tevékeny
Jóváhagyta a közgyűlés a v. polgáimester intéz
séget fejt ki s hogy minden határozatot végre nem kedő eljárását, hogy az ország horczegpriinásához papi
hajthatott annak oka a phyzikai lehetőség hiánya. A pályájának ötvenedik évfordulója alkalmából sürgönybélabányai óvó készülőben van, nemsokára befejezve üdvözletül intézett s ugyanúgy a bányászati és kohá
lesz, ellenben a bélabányai vízvezeték kiépítése ez évrő* szati congresszushoz és egyúttal Wekerle Sándorhoz
elmarad, miután a minisztérium mégnem hagyta jóvá a is. mint e város díszpolgárához
terveket. Távbeszélő hálózatunk még a f. évben el
Tudomásul vette n közgyűlés n budapesti pol
készül, a vigadó melletti nyílt árok bebollozása befe gári dalkör és a helybeli dal- és zenekör meleghangú
jezést nyeri, az alsó-utczai árok bebollozása pedig küszönöiratát, melyben forró köszönetét nyilvánítanak
serényen halad előre, a Pócli Antal-utezai közkút is a város közönségének és hatóságainak a dalosvendé
10 nap múlva át lesz adható a közhasználatnak. Nagy gek rokonszenves fogadtatásáért s a közönség nemes
gondot okoz a belváros kisebb utczáinak helyreállítása áldozatkészségéért.
egyelőre a leány vári, a temetői, uj üli, és a felső-hodA rendőrkapitány előterjesztésének elfogadásával
i'Usi temetőhöz a toronyhoz vezető utczák munkálatai inegál lapi totta a közgyűlés, hogy a Sleingruben város
tétetnek folyamatba. A jelentés többi része a mező- részben, mely házak tartozzanak a Vigadó, Köbanynj
gazdasági munkálatokkal foglalkozik és oly bejelenté és mely házak és telkek a Pipa és Fürdő ulczába.
sekkel, melyek külön tárgyalásokat igényellek.
Az eddigi .országos m. kir. statisztikai hivatal*
A Huberth Andor v. mérnök elleni fegyelmi ügy helyébe lépett „m. kir. központi statisztikai hivatal*'
jogerős határozattal befejezést nyert s egyúttal Ballon jövőre a statisztikai kiadványokat hivatalból fogja a
Lajos volt erdömesteri dijnok ügyében is a vizsgálati törvényhatóságnak megküldeni azon csőiből, hogy ezen
iratokat beterjeszti a polgármester kérve, hogy a kiadványok minden eshetőség között hozzáférhetők és
fegyelmi határozatot tudomásul vegye a közgyűlés, úgy a hatóságok, mint a magánérdeklődők által is
L. L. csalási sikkasztási és okirat hamisítási ügyeiben használhatók legyenek, u közgyűlés utasította a v.
pedig határozzon az iránt, hogy megindiltatja-e a bűn tanácsol, hogy ezen kiadványokat úgy miként eddig
jövőre is külön könyvtári kezelésben tartsa s az ér
vádi eljárást avagy elejti.
A fegyelmi határozat bő indokolással Huberth deklődőknek hozzáférhetőkké tegye.
A belngyministerium jóhagyta azon közgyűlési
Andor v. mérnököt három pontban ^nyilvánította
hibásnak és pedig meri önkénynlcg szabadságidőt veti, határozatokat, melyekkel a tűzi fabárczák kezelésével
mert a köteles figyelem gyakorlását a B L. szabályta megbízóit tiszteket külön díjazásban részesít el te és
lanságaival szemben elmulasztót la, miután a hamis Tűk a Antal v. Innilönak betegségéből származóit gyógytételeket tartalmazott s érvényesítés ózdijából beom küllségek fedezésére segélyt állapított meg, továbbá
l o t t számlát jóhiszemüleg aláírta és igy igazolta s hogy az akadémiai erdész-palota és Heincz-telek közt
harmadszor, hogy a mérnöki hivatal részére történő elvezető Illat az akadémiának átengedte, mindezen
■pndeléseknél a mérnök részére megállapított hatáskört jóváhagyások tudomásul vétettek
Élénk tárgyalást idézeti elő a bélügyininisleriiimI"llepie midőn a tanács intézkedési jogának megkerü
lésével lytogrnphiókal rendelt olyképpen, hogy a ren- nak a selmeczbányni vízvezeték létesítése ügyében
,,l,|ő könyvecskékre a kereskedőtől felveti pénzen intézett s lapunk I. é 31-ik számában egész terjedel
eszközölte* a rendeléseket, mindezekért őt a polgár- mében ismertetett leirata, a tárgyalásban resztvettek:
n,est°i' mint a v. mérnök I. fegyelmi hatósága •Iokin- ■Dr. Sluller Gyula. Heine/. Hugó, Szlankoy, Szitnyai, Dr
''“Ibe véve ü minden esetben beigazolt jóhiszeműségét Scluvarlz és többen.
Dr. Sluller beismeri, hogy vízvezetékünk ügyében
a károsilási szándék föltétlenül kizárt voltát és küönösen a v. mérnök járatlanságát a bürokratikus az .egy* több és jobb volna mint a ^kelhV, óhajtaná
is
hogy
vízvezetékünk egy ve/.clekü legyen, de ebhez
távkezelésben és elintézési s eljárási formákban — a
s"lyosabb fegyelmi vétségek minősítését elejtve egyszerű bö vizforrások kellenének, melyeknek híjával vagyunk,
(*<>£« hasal Iti.jiltllt, Fu\ <: l.(!gt;chtt i \ u l azon ■s z í n Iné a Walsei-czig tervei szeiinli kettős vezeték

ben is levezetni vizeinket, mert ez is javulást jelentene,
a rendeletben felhozott aggályokat nem usatju Kéri
a sürgős felterjesztést, hogy u ministerium a lehető
legsürgősebben s még ez évben okvetlenül kiküldje
szakközegeit, legalább lássák ott is, hogy a Szittuya
hegyekben elegendő viz nincs idevezetésre nem érde
mesek s a tanulmányozás is 8—10 évet lógna igénybe
venni.
Ueincz Hugó egy általában nem sürgetné a ministeri szakértők ide küldését, mert előre lehet látni,
hogy a Sziltnyai vizekkel czélt nem érünk. A Wnlseiféle terveket sokan összes, szakértőink alaposan átta
nulmányozták, ezeknek kivitelével legalább azt értük
volna el, hogy tűz esetén a legkiterjedtebb mérvben
használhattuk volna oltásra vízvezetékünket. Reméli,
hogy 0 tervekhez még vissza lógunk térni, mert más
utunk nincs
Sztankay Jerencz kikel azon eljárás ellen, hogy
a minisztérium egyszerűen visszautasítja a vízvezeték
létesítéséi, nem érti, hogy mily okból intézkedik oly
fontos dologban, mélyhez a mi szakértőink talán csak
mégis többel értenek, meri ismerik a helyi viszonyo
kat s ezekkel is képesek számolni; ragaszkodik hozza,
hogy a Walser tervek szerint építsük ki vízvezeté
künket.
Horváth Béla főispánunk kéri a bizottsági lagoka t
hogy az erősebb bírálatoktól tartózkodjanak, mert a
minisztérium nemcsak, hogy jogkörében járt el, de
saját megnyugtatására is kénytelen ily fontos ügyekben
az általános követelményektől messze eltérő követel
ményekben alapos kritikával eljárni, melyben termé
szetesen első sorban saját szakközgoinek véleményére
támaszkodik, de atyai gondoskodásának és jóindula
tának is jelét adta, midőn e város érdekében saját
költségén hajlandó kiküldeni szakközegeit.
Szitnyai J. polgármester is kiemeli, hogy 0 város
lakosságának legfeljebb harmadrésze használná a fő
utakon az ivóvizet s már ezen okból a Walser-féle
terveket képteleneknek nem tarthatná, azonban a
ministeri leiratban foglalt érvek előtt is meghajolnunk
kell s az uj tanulmányozást felvenni, minthogy azon
ban ez ismét hosszú időre odázná el a terv kivitelét
gondoskodott a v. tanács közbeeső intézkedésekről is.
Dr. Schwartz ak. aligazg. az akadémia nevében kö
szönetét fejezve ki a közgyűlés gondoskodásáért, hogy az
egyik ágnak okvetlen szükséges s nélkülözhetetlen kiépí
tését az akadémia érdekében elrendelte, hangsúlyozza
hogy a János-forrás levezetése mindenképpen szük
séges marad és czélszerü lesz, mert lehet úgy kiépíteni
hogy ebbe később más források vize is bevezettessék,
tehat nagyobb vízmennyiségre számítva a vezetékeket
lerakni.
Végre is a közgyűlés a lanács előterjesztéséhez
képest tudomásul véve, hogy a szakközegek igénybevélelö iránt a tanács már is felirt a minisztériumhoz
elrendelte, hogy miután a közgyűlés visszavonhallan
szavatosságot vállalt f. évi február havában tartott ülé
sében az iránt, hogy a vízvezetéknek az uj bányászati
akadémiáig vezető ágál addig mindeneseire létesíti
mig az építkezést megkezdik, ez pedig clodázhatlan,
mert az építkezéshez már jövő év elején hozzálátnak,
a vízvezeték ezen ágát jövő év elején külön megépít
teti és miután a meglevő jó ivóvíz levezetését köz
egészségügyi és szükségleti viszonyaink is megkövetelik
a János-forrás vizét is levezet teli, utasítván a város
tanácsát, hogy mindkét irányban szükséges intézkedé
seket halogatás nélkül megtegye.
Hódoló tudomásul vétetett József és Clotild ő
cs. és kir. fenségeiknek köszöneté .a város közönségé
nek azon nemes elhatározásáért, mélylyel a Glrkveniczán alapítandó .László* gyerm'ek-nréhhely • számára
ágvalapitványt szíveskedett létesíteni.*
A számonkérö-szék eredménye észrevételekre nem
szolgáltatott okot s a nyilvánított* 'élősmerést a tiszti
kar tevékenységével szemben a törv.-hat. bizóttság'is
osztotta.
A nyugdíj-választmány megalakítása iránti ütásilásnok a v. tanács megfelelt s előterjesztett javaslatát
a közgyűlés is határozattá emelte. E szerint e választ
mánynak elnöke lesz a polgármester, esetleg helyettese,
tagjai a főügyész, föszámvévő, főorvos s a közgyűlés
állal a tiszlujitás tartamára választóit’ hat *(4 rendes és
2 póttag) törv.-hat. bizottsági tag, ezeken kívül a nyugdij-jogosult tisztviselők is két (1 rertdes és 1 pót-) tagüt
választanak- be a választmányba. A közgyűlés egyúttal
az eljárási szabályokat is megállapította, mélyekről a
légi nyugdijszabályzat nem gondoskodott.
A közgyűlés is megállapította a v. tanácsnok" a
husárucsnrnok tekintetében meghozott intézkedéseit,
hogy I. i. az apró marhákul jövőre mom a husárucsarnokhan vágják le és hogy az idegen helyről be
húzott húsokat jövőre csak is a husáröcsnrnokban lesz
szabad árulni, a helypénz pedig fezekre nézve-a'ren
desnek háromszorosa lesz Ezen határozatokat östnertettük már s még csak azt említjük fel, hogy a jégverem.
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létesítése kérdésében is abban állapodott meg a intézése utón, melyekre már hely szűk miatt ki nem
közgyűlés, hogy a Riedinger-czéggel tárgyalni Ing s terjeszkedhetünk a közgyűlés d. u. negyedkettőkor
ha ajánlata előnyős lesz, berendezted a hűtő készü véget ért.
léket.
Huberth Andor v. mérnök állásáról folyó évi
A mi vízvezetékünk.
október hó 1-tól lemondott, lemondása fölött határozni
A belügyminisztérium tehát nem engedélyezi a
a főispán van hivatva, miután ő is nevezte ki. A fő
tervezett vízvezeték kiépítését.
ispán lemondását már is elfogadta.
Az igazai megvallva, tekintve a tervezett vízve
A v. mérnök lemondása arra kényszeritette a
városi tanácsot, hogy ennek bejelentése mellett előter zeték korlátoltságát s mindamellett rengeteg költséges
jesztést tegyen a közgyűlésnek az iránt, hogy jövőre ségét, nem igen örvendtem kivitelének a közérdek
eltérőleg az eddigi szabályrendeleli intézkedésektől a szempontjából, de miután ezen terv keresztülvitele által
v. mérnök a v. légszeszgyár fölött tisztán csak a szak a mostani állapot még is csak tetemesen javult volna,
felügyeletet gyakorolja, ellenben az üzemi kezelésbe nem lehet eléggé sajnálni, hogy a belügyminisztérium
tartózó s összes számadási leendőket egy külön ki annak kiviteléhez az engedélyt megtagadta és pedig
rendelt számliszt végezze, mert a v. mérnök ellen annál inkább, minthogy ezen megtagadását még csak
elrendelt fegyelmi eljárás is, de a mérnöki leendők beigazolandó föltételekre alapítja.
Mert mit is mond a miniszteri leirat?
ellátásában folyton és lépten-nyomon bekövetkezett
„tekintetűd arra, hogy a főldmivelésügyi minisz
zavarok is igazolták, hogy a mindkét állandó elfoglalt
ságot igénylő munkakör ellátása csak kölcsönösen ter urnák a helyszínén járt közegei által tetl jelentés
hátrányos lehet s a város anyagi károsodására is szerint a Szitnya helyen a várostól állagban mintegy
vezethet. A közgyűlés is ily értelemben döntött s a 10 kilométernyi távolságra jó minőségű és látszólag
mérnök természetbeni lakását beszüntetve, helyette kellő bőségü források vannak, amelyek saját erejüknél
rendes lakáspénzt (250 frt) és faálarányt (60 m8) fogva a városba bevezethelőknek látszanak, s valószínű,
hogy a források fölhasználása és azoknak a városba ve
rendszeresített.
A nyaralókat építő részvény-társaság kérelme zetése az illető uradalom által engedélyezlelni fog,“ stb.
Ami első sorban a források bőségét illeti, én a
általános érdeklődést keltett s a közgyűlés örömmel
üdvözölte az ismételten is megújult társadalmi moz pocsovadlói és illiai völgyek közötti vízválasztó, úgy
nevezett
Krizsna-nyereg szintje fölött három forrást és
galmai, ki is jelentette, hogy a czélt helyeselve, mind
azon kedvezményeket megadja, a ,Mekg-palak“ kör pedig a Grelzer- és Scbosztal-forrásokat és a ketlő
nyékén is, melyeket F.-Rónán biztosított, vagyis ingyen közölti azon forrást ismerem, ahol egykor a zuhany
telket, követ, épületi lat a kerüköltségen, az ut helyre volt; de ezen források — meggyőződésem szerint —
állítását, továbbá a ...Meleg-patak4 szabályozását és a nem oly bőségesek, hogy a város összes szükségletét
telepre leendő vezetését s ezenkívül helyt adott azon fedezni képesek volnának s nélkülőzhelővé tehetnék a
kérelemnek is, hogy amennyiben az erdőgazdaság érde tavaink vizét, mely esetben az egész okoskodás a mi
kei megengedik, az övező erdőségeket szálaié üzemben tervünk ellen halomra dől.
Hogy mi csak a Krizsna-pont fölötli forrásokra
tartja; lényeges pótlása azonban a kedvezményeknek
annak határozott kimondása, hogy egyeseket is, kik lehelünk tekintettel, kiviláglik a kővetkezőkből:
Gretzmacher adatai szerint a Pocsuvadlói ló-gát
villákat óhajtanak építeni a „Meleg-patak4 környékén,
kedvezményben részesít és a megfelelő lelkei korlátolt 677.543 m. a tenger színe fölött, miután a vizfogó árok
a
Krizsna
szintjében van s igy ez jóformán egyenlő
tulajdonjoggal, csakis villa építési czélokra ingyen en
gedi át és csak a tulajdonjog elismerésére szolgáló magasságú a gáttal, de tekintettel a vizfogó árok esé
csekély, egy torintol meg nem haladó évi dijat köt ki, sére, kereken 680 m.-re tehetjük a magasságát.
Ugyanezen forrás szerint az ut közepe a puska
ingyen adja egyeseknek is a követ és polgári árban az
épületfát. — Az erdőőr lakásának áthelyezése a nya poros toronynál 683-8 m., vagyis ezen pont 3-8 m.-rel
raló vendéglőbe a városi polgármester hatáskörébe magasabb, mint a Krizsna, mely ponton felül ha akar
tartozik s igy erről nem intézkedett, ezt majd a meg juk a vízvezetéket áthozni, azt csak közlekedő csövek
által lehel nők, amit ha nem akarunk, alá kell vágnunk
kötendő szerződés fogja felölelni.
a puskaporos torony melletti magaslatot s tekintve a
A vihnyei uj fürdőházban és lakószobákban fel
lépett házi gombának kiirtására szükséges munkálato vízvezetéknek legalább is 7000 m. hossza melleit azt,
kat elrendelte a tőrv.-hat. bizottság, utasítván a város hogy csak 0'002. mmérés melleit is már 11 métert veszí
tanácsát, hogy halasztás nélkül megkezdje s a jövő tünk a fönti magasságból, az alávágásnak 18 méternyi
évi fürdősaison megnyíltáig befejezhesse a munkaiato mélyben kellene történni. S az átvágat ekkor legalább
kat. 1U szoba alaposan kiégetve lesz, a folyosók cement is 200 méter hosszú lesz. Úgy hiszem, ezen munkála
mozaik lapokkal lesznek burkolva s a szobák előtti tot alig lehetne 6000 forinton alól létesíteni.
Igy állván a dolog, nem hiszem, hogy valakinek
tolyosokban egy lég- és vízelvezető csatorna lóg bemélyittctni, a külső viztogo árkot is egy félméterrel lemé- eszébe juthatna a Krizsna alatti fo lapokat, igénybe
venni, mert mentül alantabb megyünk, a nehézségek
lyitik. Az összes költségek 2800 Irtot tesznek ki.
mindinkább nagyobbodnak különösen az által, hogy
Hosszú, de meddő vita indult meg a Hell Jakab
ez esetben az Iliin—Sleffultó közti vízválasztót is ál
ajánlata tárgyában is, hogy tudniillik a városi erdők
kellene fúrni s ismét okvetlenül közlekedő csövekben az
fatermékének kihasználása tárgyában a Popper czéggel
átelleni oldalra átvinni, miután a l'ölszinen való vezetést
megkötött adásvételi szerződés ne ujitassék meg 10
az útba eső sok hányó szinte lehetetlenné teszi.
évre, de ajánlatot tevőre ruháztassék; előadó kifejti,
Ezekből látható, hogy a Szitnya-forrásoknak sem
hogy Hell Jakab ajánlatát komolyan nem vehette a
a kellő bősége, sem pedig az, hogy azok saját erejük
városi tanács, mert tőbbszőii felhívás daczára sem biz
nél fogva a városba bevezethetők: nincsen biztosítva
tosította a városi érdekeket, pedig azokat köczkára
s az utóbbi legfölebb oly áldozatok árán, melyekre a
lenni nem szabad, ezen okból tekintse a közgyűlés is
város magában véve sem képes, egyébként hajlandó
egyszerű felebbezésnek, a minek czimezve is van és tár
sem lehetne tekintve az elérhető siker elégtelenségét,
gyalásba ne vegye, de terjeszsze fel a minisztériumhoz.
mely elégtelenség annál feltűnőbb lesz, ha tekintetbe
Il'eisz Ignátz előadta, hogy ő is érintkezett fa-nagy
vesszük, hogy a víztartót alig helyezhetnénk maga
kereskedőkkel, kik többet ígérnének, de ajánlataikat sabbra, mint a szélaknai kapu, mely 637 8 m. magas
verseny tárgyalás kitűzése nélkül meg nem tehetik, ban lévén, a vizet a 614-3 m. magas lyceumnál alig
Mimid Vilmos is a melleit van, hogy versenytárgya
lehelne valamelyes nagyobb magasságra hozni s igy
lást tűzzenek ki, IJcincz, lwausz Káhmm és többen
a lakosság túlnyomó része a vezetéket nem hasz
hosszas fejtegetésekkel többszöri felszólalásaikban ki nálhatná.
feji ik, hogy a tanács nem zárkózik el a versenytárgya
De a leiratnak okoskodása abban a tekintetben
lás kitűzése elől, ha komoly és biztosított ajánlat ér
is hibás föltevésen alapul, hogy a források fölhaszná
kezik be, melyben az ajánlat levő magát a verseny
lásának engedélyezése csakis az illető uradalomtól függ.
tárgyalás esetére is leköti, de oly ajánlatok miatt,
Hiszen a vizfogó árok fölötti források használati joga
melyeknek czélja talán csak az u. n. sáp nyerés, hogy
a bányakincstár részére van biztosítva s ha ezen ne
az egyetlen komoly ajánlattevőtől bizonyos előnyöket
hézség az illető minisztériumok megegyezése folytán cl
kényszerilsen ki azon esetre, ha az árlejtéstől eláll, a
is kerülhető, hátra marad az uradalommal való egyez
kipróbált ajánlattevőt el nem ejtheti s nem teheti ki a
kedés, ami tekintve azt, hogy a vízvezetékek berende
várost azon veszélynek, Hogy a versenytárgyalás ese
zése s fönlartása alkalmából az erdőnek némi károsí
ten ez is visszalépve hoppon maradjon s maga legyen
tása el nem kerülhető, nem olyan nagyon egyszerű
kénytelen vevők után nézni s falennényeit felajánlani,
dolog, mert nem hiába használtam a vízvezetéket
mert ez állal ki.szamitliallan károk származhatnának a
többesben, mert ahány forrás van, azt mind külön föl
városra.
fogni s egy fővezetékhez csatolni kell; mellesleg meg
A közgyűlés a tanácsi jvavaslatot fogadta el.
jegyzem, hogy a vizfogó árok alatt levő forrásokhoz
Az acetylen világítás behozatala és a v. légszesz liliánák is van beleszólása.
gyárban szükséges javítások tárgyában beterjesztett
De föltéve, hogy a / uradalom, amint tekintettel,
jelentést és az „Apollo* részvénytársaság ajánlatát hogy a bányászat saját jobbágyainak nyújtott kerese
bizottsági előkészítő tárgyalások ezéljából visszautasí tet, sőt magának ;iz uradalomnak is hajtott erdőtermé
totta a v. tanácshuz. Több kevésbbé fontos ügy elin- nyeiért jövedelmet, annak czéljaira teljes készséggel
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átengedte az árkokhoz szükséges területet: kész lesz
a várossal szemben is oly előzékeny lenni s a vezeték
szerencsésen létesül, váljon ivóvíz dolgában mit lógunk
nyerni és pedig éppen abban az idényben, amikor
friss ital vizre legnagyobb a szükségünk.
T íz kilométernyire vezetett viz a nyári hónapok
ban váljon kívánatos ital-e az ? vagy pedig azl hiszik,
hogy e város lakói mind olyan jómódú emberek, hogy
mázsa számra fogyaszthatják a jeget? föltéve, hogy
van hol azl beszerezniük ?
Nem kevésbbé aggályos a vezetéknek használha
tósága télen, amikor talán hónapokig akadályozná a
hó a vezeték megközelítését.
Azután „wozu in die Férné schweifen* mikor a
jó mi nálunk csakugyan oly közel van.
A mi tavaink vize bizonyára van olyan jó használati viz, mint a folyóink vize, melyei az azok méntén lakóknak legnagyobb része használ s igy amire
szükségünk van, ez a jó ivóvíz s úgy hiszem, hogy
mindenki elhiheti, hogy ilyennel a lakosság éppen azon
részét, mely azt jelenleg nélkülözi, elégségesen el lehel
látni, ha a következő tényeket, figyelembe vesszük:
Ivóvízben legnagyobb a szükség a Fő-téren,
Honvéd-, Zsigmondy-, Deák Ferencz , Akadémia-ulczákban s az Erzsébet-utcza felső részében mutatkozik. A
város említett részeiben lakókat maga a János-forrás
kapcsolatban a Moór-táró vizével elégségesen elláthatná
a szentháromság-téli lakosokon kívül, kik a moórtárói vizet jelenleg is használják. Hiszen a lakosság
nak alig Vft —1/6-od része lakik itt s az Akadémiautcza azonkívül máshonnan volna ellátható; a györgytáró-völgyi források Hibáikéi, a sobói az óváros alatti
Uj-utat s a kettő a Rózsa-ulcza és Uj-ul keresztezősétöl, hol egyesülnének, az Akadémia-utczát a Síéingrubennel láthatnák el.
A második negyednek az ó-vár fölölt elterülő
részére a Paradicsom-hegy alatti, a vörőskuti szent
János szobor lábánál levő, a Magas-ulon a volt Kővesyféle lelek alatti, az ugyanezen az utón egy háznál — mely
a lövöldéi és Magas-ut keresztezésénél valamivel fel
jebb van
levő forrásokat lehetne a Magas-ulon át
Zsigmondy-utezába vezetni.
A Röszl városrész a Kigyó-völgyből (Ottergrund)
volna ellátható, ahol kél tetemes forrás van, melynek
vize jelenleg a Teréz-érben elvész. Különben ezen
városrész ellátása legczélszerübben az itteni tó segítsé
gével volna eszközölhető oly módon, amint azt pár év
elölt ajánlottam. Ugyanis a kincstár annak fejében,
hogy a kamaraház és Pachertáró a város részéről lát
tatnék el vízzel, átengedné a város használatára az
otlergrundi tavat, melyei megnagyobbítani lehetne s
melynek vizét különösen azon esetre, ha a fölötte levő
istállót eltávolilanök, bízvást lehelne ivóvízül használni,
mivel a beléje gyűlendő viz erdőn és réten keresztül
jul beléje.
Ekkép biztosítva lévén az ivóvíz, minő különös
kívánalmaink lehelnének a használati vizre, azaz annak
kiváló tisztaságára ?
(Folyt, köv.)
— A „Vasárnapi Lapok“ legutóbbi száma isméi
gazdag tartalommal jelent meg s arról tesz bizonysá
got, hogy e képes beli közlöny, melyet IWm József
szerkeszt s a „Könyves Kálmán" írod. részv.-láis. ad
ki, a legelőkelőbb külföldi illusztrált hetilapokkal is
kiállja a versenyt. Beniczkyné Bajza Lenke ferdekfeszitö
regénye: „Köny és mosoly" folyvást nagy tetszést
arat, Gaál Mózes elbeszélési irt „Romantika" czimmel.
Pap Zoltán verset, Fekete Alice czikke: „Milyen legyen
egy nő kézi könyvtára", igen figyelemre méltó néze
teket lejlegel; van czikk „Színházaink" czimmel, to
vábbá Dombay Hugótól jeles elbeszélés „Asszony
nélkül" czim alatt, szép illusztrácziókkal; a közelebb
elhunyt Horváth Gyuláról és Pnór Imre dr.-ról egyegy jellemző életrajz olvasható e számban, valamint
Heti szemle Lazzaronitól és „Lóverseny" czimmel
szakszerű ismertetés Neuman Alfrédtől. Kitűnő veterán
zeneköltőnktöl, id. Ábrányi Kornéltól két „Juhász dal“t
is nyújt e főzet. Az illusztrácziók hosszú sorában van
nak : lóverseny-képek, — Dervis, Arndt W. Leótól,
— Bosnyák paraszt, — Tánczosnö, Tolnai Ákostól,
— Horváth Gyula és Poór Imre dr. arczképe és Ala
kok Krajnából. Az előfizetési ára félévre 4 frt, egyes
szám ára 20 kr. — Az előfizetés „Könyves Kálmán"
irodalmi részvény-társasághoz, Budapest, VIII., Kcrepesi-út 17. alá küldendő.
— A legszebb látványosság Magyarországban
ez időszerint a Budapest székes-fővárosban a „Feszli
féle magyar körképtársasag** városligeti palotájában
kiállított „Krisztus a keresztfán és Jeruzsálem" czimü
óriási körkép, melynek megtekintését méltán ajánljuk
a fővárosba ránduló olvasó közönségünk figyelmébe.
A belépő dij ugyanannyi, mint a múlt évben ugyanolt
kiállított „Magyarok bejövetele* körkép megtekintésé
nél volt: személyenként 50, csoportos s előre jelzett
látogatásnál 30 kr.
— Felhívjuk a fővárosba utazó t. közönség fi
gyelmét Kövezi Nándor előkelő és nagy éttermére, (VII.
Erzsébetkóiúl 27.) ahol kiváló ételek és italok szolid
árak, pompás kiszolgálás biztosítják a vendégek teljes
megelégedését. Ezenkívül eslénlként nagy katonazenekar
játszik szalad bemenet mellett.
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