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Légszeszgyárunk.
Fontos kérdésről van szó, városunk világí
tásának kérdéséről s igy nem lesz fölösleges
az Ugygyel talán kelleténél jobban is foglal
kozni ; ezért indíttatva éreztem magamat közvilá
gításunk érdekében még egy utolsó szót emelni,
a melynek meghallgatása vagy elvetése a légszeszgyár tovafejlődését avagy bukását eredmé
nyezheti. Mivel pedig ezen kérdésben a kikül
dött szakbizottság véleményét e lap múlt száma
már is közölte, jelenlegi feladatom az ottan
felhozottaknak magyarázatára s esetleg megczáfolására szoritkozhatik csak.
Köztudomásúlag nem jó helyet választott a
bizottság Veszprémben az acetylengáz-világitás
megtekintésére, mert ott a berendezés nem
nyújtja egy városi világításnak képét. Először
is 7 cm vastag csöveket 2000 lángra szoktunk
használni és nem 82 lámpához, másodszor egy
városi közvilágítás gazométerének nem 2*5 m*.
de legalább is 25 m* Űrtartalommal kell bírnia,
mert nem szabad egy közvilágítást egy ké
szüléknek vagy egyes embereknek szeszé
lyeire bízni.
Legrosszabbak azonban Veszprémben az
égők. Mert olyan égő a mely 25 liter fogyasz
tásnál csak 25 gyertya fényt ad, a nem gaz
daságos. De az összehasonlítást nem is szabad
oly módon eszközölni mint azt a bizottság tette,
mert csak egyenlő fénymennyiségeket szabad
számításba venni.
A rationális összehasonlitó számítás menete
a következő: 1 kgr. Calcium-Carbid ad 250 liter
acetylengázt és ez kerül 36 krba, tehát 1 krajczárért 2 5 0 :3 6
6*6 lehet kapni, és mivel 1
gyertyafény előállításához csak s/4 liter acetylengáz kell, ebből önként következik, hogy 1 krajczárért 8*8 gyertyafényt kapunk. Mivel azonban
régié költségek is vannak, bár igen csekélyek,
(2000 lángnál minden lángra esik 0.2 kr) ha
ezt is leszámítják, akkor 1 k r a j c z á r é r t k a p ú n k 8*6 g y e r t y a f é n y t .
Megtartva tehát a bizottság által kiszámí
tott kŐszéngáz-lángárakat 1*9 krajczárral, bár ez
is túl vérmes, a mennyiben egy utczai láng
120— 13(* litert fogyaszt nálunk és nem ad
löbb fényt egy jó petróleum lámpánál vagyis
6— 8 gyeiíya fénynél, ezen esetben is tehát, mi
nimum 2 kr a j c z á r t l e h e t a g á z v i l á g í 
t á s r a s z á m i t a n i ó r á ü k é n t.
Tehát az acetylengáz-világitás felébe kerül
a jelenlegi világításnak, s ha ugyanazon pénzt
fordítom rá mint a jelenlegire, akkor kétszer
olyan fényt nyerek.
Nagyon természetes, hogy vannak olyan
égők is, a í iclyek óránként 10 krajczár ára
gázt fogyasztanak, de pótolnak fényükkel 20
kőszéngáz lángot s igy pláne csak '/4-cbe ke
rülnek a gázvihigitásnak. Tehát egyenlő fény
erőket kell mindig összehasonlítani, ha azt
akarják tudni melyik olcsóbb.
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Ami az azetylengáznak alkalmazását labo
ratóriumokban illeti, úgy az igen egyszerű, mert
kellő mennyiségű levegővel keverve az acetylengáz nem kormoz, s hogy nagy hőt fejt ki,
az éppen alkalmassá teszi olyan eljárásoknál a
hol eddig fújtató kellett. Különben is egy igen
meleg lángtól távolabb tartott üvegek ép oly
kevéssé fognak elpattanj mint eddig. És ha
iia mindjárt úgy volna is hogy a laboratóriumnak
külön kellene olajgázt fejleszteni, akkor is, a
közérdek irányában, ez elenyésző csekély hát
rány lenne.
Gázgépek bárminő gázzal hajthatók, csak
a lég és gázkeverék arányától függ*, a melylyel
tápláljuk. Inkább az ár jönne itt tekintetbe, mert
kár e szép gázzal munkát végezni. De itt is
könnyű a bajon a felemlített módon segíteni.
Ami azt illeti, hogy az acetylengáz-vilá
gitás viselkedése télen kísérlet tárgyát még
nem képezte, nem tartom olyan oknak, a mely
miatt azt el kellene ejteni. Mert tudjuk, hogy
a gáz, ha vizes, ezen vizet a csövekben lerak ja,
ha száraz, akkor nem. Már most, ha a csövek
jól vannak fektetve, t. i. eséssel a gázgyár felé,
akkor még a vizes gáz sem fog soha befagyni,
mert. lefolyik a syphonokba.
Calcium-Carbid Svvajczból is kapható s
hazánkban is készül már a gyártelep Lupénk
ban (Erdély).
Mráz szék ésfej érvári gázgyári gondnoknak
gázgyárunkra vonatkozólag tett kijelentései nem
derítenek fel uj dolgokat. Tudjuk ugyanis, hogy
a gáztartó rossz, a csövek igen rosszak, hogy
miért? az mellékes, deniquc rossz, 50°0 gáz el
száll. Mivel pedig 7 rctorta közül csak maximum
4 működhetik, lévén 3 tartalékban s 5 óránkénti
töltésnél naponta 640 m3 gázt lehet termelni, a
mi évi 233,000 m-Hick (s nem 500,000 m’-nek
mint Mráz mondta) felel meg s most ennek
fele elillan, marad 116 ezer m* gáz; ha ennél
több kell, nem tudunk előállítani. De ezen hi
bától eltekintve az egész gyár oly rossz, hogy
két év alatt okvetlenül tönkre megy.
Ami pedig azt illeti, h >gy a tisztitók szá
nalmasan kezeltetnek s az egész gyár piszkos
ennek okai is igen közelfekvők. Ugyanis a
forró gáz a kis serubberben (hűtő) le nem hűl
hetvén, kátrányt ragad magával a tisztítókba,
s mivel ennek felülete is kicsiny vagyis mivel
4 tisztitó helyett csak 2 van, a Lamming-féle
nmssa és a mész tele lesz kátránnyal s a gaz
piszkosan jut a vezetékbe. A gázgyár pedig
azért kormos, mert a koksz kiházásánál elszálló
füstgomolyag az egész gyárat belepi. Igaz, hogy
jó kokszból nem jön füst, de jó kokszot 5—6
óra alatt lehet előállítani, s nem 3—4 óra alatt.
Ha pedig minden 3—4 órában nem újítják a
töltést akkor nem elég a gáz.
Tehát egyik dolog összefügg a másikkal
s a végeredmény az, hogy gázgyárunkat csak
nagy költséggel lehetne némileg rendbe hozni
s ki tudja mennyi időre? Jogosult tehát a kér
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dés, ha már pénzt kell kiadni, a régi rosszra
költsünk-e mikor úgy is végére jár, vagy az
olcsóbb, szebb, és modernebbre? Azt hiszem a
válasz igen könnyű!
Huberth Andor,
v. mérnök.

Bányászati és kohászati congresszus.
Az .Országos Bányászati és Kohászati Egyesület*
e hó 12-én tartotta rendes évi közgyűlését Rima
szombatban.
Illustris laikusokat és szakembereket hozott össze
az alkalom Rimaszombatban, hogy többeket ne hoz
zunk fel: (lr. Weki rle Sándort, az egyesület védnökét,
Teleky Géza grófot, az egyesület elnökét, azután Boriéig
Lajos, Farbaky István, Sólfz Vilmos, Sobó Jenő, Svehla
Gyula szakférfiakat; említenünk is fölösleges, hogy
az egyesület kiváló tudományos munkásságé titkára
Litsrhauer Lajos is ott volt.
Selmeczbányát közelről érintő kél ügy tárgyalása
volt szőnyegen s ezért is már nem tartjuk fölösleges
nek, hogy a congresszus lefolyásáról fölkért tudósítónk
értesítései és a „Gömör-Kishont* nyomán rövid, dió
héjba szorított tudósítást adjunk, bárha jól tudjuk,
hogy ma már e közlésünk minden pontja nem is fog
az újság ingerével halni, meri olvasóink ezekről a napi
lapok tudósításaiból is elég értesülést nyerhettek és
bárha nem tagadhatjuk el azt sem, hogy Farbaky
József (?) képviselőnknek a székhely kérdésében telt
elöterjeszlése a napi lapok nagy részében hozoll tudósí
tás alakjában megdöbbentő hatást tett mimlannyiunkrn
s önkénytelonül is bús sóhajra kényszerítő, hogy: ha
már minden díszpolgárunk és tehetős polgárunk, kikre
joggal számiihatnánk, elhagy és ellenünk fordul, hová
jut e város s van-e létjogosultsága ? nem önmagunk
ban fekszenek-e az okok. melyek tőlünk mindenkit
elfordítanak ?
A napi lapok túlzásai e tekintetben egy kis re
ményt nyújtanak még a való tudatában.
A congresszus tagjai fényes fogadtatásban része
sültek ; a részletekre nem terjeszkedhetünk ki, hiszen
ezerféle phazisából ősmerjük az igaz magyar vendég
szeretetet.
Gróf Teleky Géza elnöki megnyitója után Sóltz
Vilmos egyesületi alelnők üdvözölte dr. Wekorle Sán
dort, mint a közélet lelkes munkását; ezt küvolöleg
II’ekerle válaszolt ékes szavakkal.
Litschaaer Lajos kir. főmérnök, egyesületi titkár
nagy gondossággal szerkeszett és kimerítő jelentése
szerint az egyesület a múlt évi szeptember 24 én Bu
dapesten megtartott millenáris közgyűlés óta : egy
rendes választmányi ülést, két felolvasással összekötött
rendes ülést, egy rendkívüli választmányi ülést és két
tisztán fölolvasásnak szánt Összejövetelt tartott. Ezen
kívül az egyesületnek Selmeczbányán és vidékén lakó
tagjai havonta felolvasó üléseket tartottak. Az 1895—96.
évi kezelés megtakarítóit pénzmaradványát, 2000 frtót
az alaptőkéhez csatolták. — Tárgyalta az egyesület
a Magyar mérnök és építész-egyesület amaz indítványát,
hogy a hadsereg állal újonnan beszerzendő gyorstüze
lőül!, aczélöntésü ágyuk Magyarországon is készíttes
senek ; s elhatározta, hogy az eszmét pártolja. — T ár
gyalta továbbá az egyesület — igy szól továbbá a
jelentés — Andreics Jánosnak a bányászati ügyek
népszerűsítésére vonatkozó indítványát, s örvendetesen
tapasztalta, hogy a „Pesti Napló*' a bányászat ügyét
is felkarolta.
Az egyesület ez évi január elsején ,,.U Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Közlései“
czimmel uj lapot alapítóit, amely tisztán az egyesület
ügyeit tárgyalva, — az anyaegyesül I s a ma már
ölre felszaporodott vidéki osztály jegyzőkönyveit is

i
közli.
Az egyesflletnek jelenleg van .131 alapító
tagja 30.483 forint 91.3 krajezár tökével. A tagok je
lenlegi összes száma 087.
A pénztári jelentésnek és a pénztúrvizsgalo nizutlsag jelentésének tmlnmásulvételu után a biralobizetlság -löadúja clőteljeszlelte a bizottság jelentései
a millennáris kongresszusi irodalmi palyadniol. A
dijat a .lUmjiUiati *> KokUmli /.apót".bán megjelent
legkiválóbb szakmunkának adjak. az. isién a bizottság
„ 600 koronás dijai H M nimm selmeczbányai akad.
tanárnak ítélte oda a légely-aezélgyánásról szóló kitűnő munkájáért.
Kire Sőltz I’ilmos hivatkozva arra, hogy a nagy
bányai kongresszus megtiltotta azt, hogy a/, elnyert
pálytúlijak egy újabb pályázat czéljaira nyomban felajánltassanak, fentartja magának azt a jogot, hogy a
most elnyert 600 koronáról csak később rendelkezzék.
(Zajos helyeslés).
Farbaky István országgyűlési képviselő, a szék
helybizottság elnöke, jelentést tett a bizottság műkö
déséről. A napi lapok legtöbbje jelentését a következő
képpen tárgyalta: .Hatalmas okok szólanak amellett,
hogy az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület székhelye Selmecbányáról Budapestre át
helyeztessék. Mivel azonban a bizottság a legnagyobb
igyekezettel sem tudta biztosítani a székhely áthelye
zéshez szükséges évi 8000 frtnyi'összeget, az egyesület
elhatározta, hogy székhelynek egyelőre meghagyja
Selmeczbányát.*
Erős félreértésen alapulóknak kelle tartanunk e
tudósítást s azért alkalmat kerestünk, hogy e jelentés
szószerinti szövegét szerezzük meg, melyből egész ter
jedelmében közöljük a következő részt:
,A bizottság czélszerünek és üdvösnek találta az
áthelyezésnek eszméjét, de csak akkor ha az egyesület
intenzív munkásságának és anyagi existencziájának fel
tételei biztosíttatnak. Éhez pedig megkivántatik, hogy
az egyesület Budapest székesfővárosban ha nem is fényes hanem mégis olyan otthonnal bírjon, a melyben
a gyűléseket, tanácskozásokat, összejöveteleket meg
lehessen tartani s ahol a vidékről feljövő szaktársak
szabad óráikat kellemes társaságban, rokonérzelmü
pályatársak körében tölthetnék s ahol a szellemi
munkálkodásnak segéd eszközeit: a szakirodalomnak
termékeit bőven (eltalálhatnák. Az egyesület otthona
volna az a középpont, a melyben az egyesület éleié
nek minden szálai összefutnának, s ahol a már-már
kihaló félben levő testületi szellem, az összetartásnak
érzete uj erőt, uj táplálékot, a vidéki munkásság impulsust és irányt nyerhetne.
A sikeres működésnek második feltételét egy
kellőképen javadalmazott titkári állásnak szervezése
képezi. Távol legyen tőlünk még annak az árnyéka
is, mintha mi a jelenlegi ügyvitellel elégedetle nek vol
nánk, sőt ellenkezőleg mindnyájunknak el kell ismer
nünk úgy az ügyvezető alelnök urnák valamint a titkár
urnák kiváló érdemeit, ügybuzgalmát, fáradhatatlan
tevékenységét, — el kell ismernünk, hogy az eddig
elért sikereknek oroszlány része őket illcli; de az is
bizonyos, hogy ha az egyesület székhelye Budapestre
helyeztetik át, akkor az egyesülettel együtt a vezető
ségnek. különösen a titkári hivatalnak, valamint az
egyesület közlönyének is a központba kellene költöz
ködni s miután a kiküldött bizottság az egyesület mű
ködésének körébe a bányászat és kohászat közgazdasági érdekeinek felkarolását is bevonatúiénak ta rtja :
a titkári leendők annyira felszaporodnának, hogy azok
egy munkás embernek teljes idejét igénybe vennék, s
ezért erre a fontos állásra egy szakavatott és csak
ezen hivatásának élő egyéni kellene alkalmazni ter
mészetesen megfelelő javadalmazás mellett."
A jelentés további részeiben kifejti, hogy a szék
hely áthelyezése évenként 8—10 ezer forint áldozatot
igényelne, melyből 4000 fiinak fedezetéről kellene gon
doskodni, de mely áldozatot az egyesület jelenlegi pénz
viszonyai mellett elviselni képtelen lenne.
Pécs sz. kir. város meghívását elfogadva, a congresszus. jövő évi közgyűlését Pécsett tartja meg.
A folyóügyek elintézése után az előadásokra ke
rült a sor, melynek sorát Tetmayer László bányaigazgató
kezdette meg, ki a salgóta-rjóni osztály megbízásából
indítványt terjesztett elő a bányászati és kohászati szak
oktatás kérdése tárgyában. Szerinte a selmeczbányai
akadémiát bányászati és kohászati műegyetemmé kel
lene fejleszteni. 1 lat arra, hogy a budapesti Műegyetem
az ország igényeit ellátni ma inár nem képes és más
tekintetekből is szükséges egy második műegyetemnek
a felállítása. A bányászati és kohászati szakiskolák
iránya az általános kiképzés és részben a szaktudomá
nyok azonosságánál fogva a selmeczbányai intézetet
gépész-mérnöki, elektro-teknikai és kémiai szakiskolák
számára úgyszólván predesztinálja, úgy, hogy az intézet
szervezetébe ezek kitünően be lennének illeszthetők az
esetben is, ha az építő-mérnöki szak egyelőre el is
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maradna. Selmcczbányán vannak gazdag fölszerelések,
épületek slb, melyek a »zél megvalósítását pénzügyi
szempontból is elősegítik. Ezzel természetesen együtt
járna az is, hogy u tanulmányi idő négy, söl szükség
cselén négy és félévre főlemelletnék. Az akadémiának
műegyetemmé fejlesztése kívánatossá tenné, hogy az
erdészeti szakiskola egészen kiválasztassák tőle. Az in
tézetet az újjászervezés után a pénzügyminisztérium
resszortjaból a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
felihatósága alá kellene helyezni.
E czélok elérésére indítványozza: mondja ki az
egyesület, hogy a selmeczbányai akadémiát bányászati
és kohászati irányú műegyetemmé kifejleszteni sürgő
sen szükségesnek tartja, hogy annak keresztülvitelére
az erdészeti szakiskola a bányászati intézettől külön
választandó s hogy a létesítendő uj intézet a vallás
os közoktatásügyi minisztérium felihatósága alá helye
zendő és adminiszlraczionális tekintetben a mű- és tudo
mány-egyetemekkel egyenlő elbánásban részesítendő.
Indítványozza továbbá, hogy 1. küldjön ki a bá
nyászati és kohászati egyesület a kérdés tanulmányozá
sára egy szükebb körű bizottságot, amely magát szük
ség szerint az egyesület körén kívül álló egyéniségekkel
is kiegészítheti és legye a bizottság feladatává, hogy a
jelenleg fennálló bányászati és kohászati akadémia
reorganizácziója iránt részletes tervezetet kidolgozzon.
2. Tegye a kiküldendő bizottság az összes illetékes té
nyezők meghallgatásával megfontolás tárgyává, hogy
lehetséges és kivánatos-e az akadémia reorganizácziójának ügyét a tervezett második műegyetem kérdésével
kapcsolatban megoldani, vagy sem ? 3. Hatalmaztassék
föl a bizottság arra, hogy az előzők tárgyában kidol
gozandó memorandumot az egyesület utján az illetékes
fórumok elé terjeszsze.
Általános figyelem közt állt most fel Dr. Wekerle
Sándor. Ismeri azokat a tervezgetéseket, amelyek Tetmayer indítványát megelőzték, s még az időből, mikor
a selmeczbányai akadémia ügyeit intézte, tudja, hogy
az akadémián az erdészeti és bányászati szakok között
az érintkezési pont nagyon kevés, mert a két szaknak
alig vannak közös tantárgyai. A bányászoknak tudo
mányos kiképzésre van szükségük, ellenben az erdé
szeknek inkább csak gyakorlati ismeretek szükségesek.
Megérettnek tartja a kérdést, hogy a bányászati szak
az erdészetitől elkülőniltessék, addig azonban, amig
ezt főleg pénzügyi okokból megtenni nem lehet; a
jelen állapot mint modus vivendi akár évek során ál
is főntartható. Más kérdés az, hogy az akadémia műegvetemné fejlesztessék-e, amit úgy ért, hogy az egyes
szaktudományok a gyakorlati igényeknek inkább meg
felelően a szaktudományos haladás folytonos szemmelIarlásával adassanak elő. Ez eddig nem volt lehetséges
mert ezt sem az akadémia helyiségei, sem a pénzügyi vi
szonyok nem engedték. Fölmerült az a terv is, hogy az
akadémia Selmeczröl áthelyeztessék. A leyhatározottaban
ragaszkodni kell ahhoz, hogy az akadémia Selmeczbányán
maradjon, mert a főváros légkörében nem lehet igazi
bányászokat nevelni. Amennyi általános műveltség
pedig egy bányásznak szükséges, — azt az ifjúság a
vidéken is megszerezheti. A főváros érdekeit minisz
ter- és miniszterelnökkorában sokszor mindenek fölé
helyezte, de az ilyen szakiskolák kérdésénél el kell némidnia minden argumentumnak, amely a czentralizálás
mellett szól. A lulságig vitt központosítás iránt úgyis
túlságos hajlandóság nyilvánul minálunk, s az ilyen
kísérleteknek idejekorán kell elejét venni. Fölmerült
az a kívánság is. hogy az akadémia a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter fenhatósága alá kerüljön. Daczára
annak, hogy évekig foglalkozott ezzel a kérdéssel, —
ezt az elvet a kiküldondő bizottság elé nem tudná
irányadónak kitűzni. -- Sok tanügyi és közigazgatási
szakférfiú, aki egész életén át foglalkozott a bányászat
tal, amellett van, hogy az akadémia ne vonassák ki a
bányászat és kohászat fölött fenhatóságot gyakorló
pénzügyminisztérium hatásköréből, ügy a tanerőknek,
mint tanulóknak folytonos összeköttetésben kell állniok
a gyakorlati élettel, s éppen ezért az oktatást a bányászéletlöl nem választhatjuk el, mert nem akarja
hogy valaki könynyelmüséggel vádolhassa az egye
sületet.
Sobó Jenő a műegyetemmé leendő fejlesztést
ma még korainak tartja, ez bekövetkezik majd akkor,
ha az akadémia csakugyan eléri a műegyetemi nívót.
A bányászati és erdészeti intézet különválasztását
szintén szükségesnek tartja, mert a bányászati akadé
mia teknikai, az erdészeti akadémia pedig inkább
gazdasági iskola.
Ezután Tetmayer László javaslatának dr. Wekerle
állal’;kifogásolt részeit visszavonja, s Tctmayer indít
ványának' '{tanulmányozására a bizottságot Andreics,
Hfiltl. Borbély, Farbaky, Münnich és Sobó egyesületi
tagokból állították össze.
Majd fíichter Géza bányamérnök s utána Andreics
János bányaigazgató a bányalisztek minősítéséről illetve

a magyar bányászok védelméről terjesztették elő indít
ványaikat, melyek tanulmányozására a közgyűlés egy
bizottságot küldött ki. Tóth Gáspár és Milnicli Kálmán
rövid indítványaik leturgyalása után gróf Teleki Géza
a vármegye s Rimaszombat varo.iiak újból köszönetét
mondván, a kongresszust berekeszti s a gyűlés Wekerle
s gróf Telekig lelkes éltetése közt oszlott szét.

Hivatalos rész.
6216. sz./v. k. 1897.

Hirdetmény.
Solmecz-Bélabánya sz. kir. város rendőrkapitányi
hivatala részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a
leérkezett működési tervezet szerint a folyó évi ellen
őrzési szemle a közőshadseregbeli legénységre nézve
október 16-án, a honvédségi szemle pedig október
28-án, mindig reggeli 8 órától kezdve, az ó-vár torna
termében fog megtartatni.
Miről az érdekeltek azon hozzáadással értesiltetnek, miszerint a fenljelzett napokon katonai-, esetleg
honvédigazolványaikkal ellátva, pontosan megjelenjenek.
Selmcczbányán, 1897. szeptember 2-án.
Krausz Kálmán, r.-főkapitány.
6033. sz./v. k. 1897.

Hirdetmény
a

népfelk rléM j e le n t k e z é s é r ő l .

Az 1893. évi XXXVII. törvényezikk alapján mind
azon katonailag1 kiképzett népfelkelésre kötelezettek,
kik a közös hadseregben a honvédségben ezek póttartalékában vagy a csendőrségnél szolgáltak, továbbá
oly katonailag ki nem képezeltek, kik népfölkelési
(rózsaszínű) ajánlati lappal el vannak látva f. évi
október hó 23—24-én Selmeczbányán az óvári
tornaterem ben személyesen megjelenni vagy Írásban
jelentkezni tartoznak és pedig a következő sorrendben:
f. é. október hó 23-án reggel 8 órától kezdve az
1855—1861 évbeli születésűek f. é. október hó 24-én
reggel 8 órától kezdve az 1862—1876 évbeli szüle
tésűek.
Az írásbeli jelentkezéshez a rendőrkapitányi hi
vatalban ingyen „Jelentkező lap“ kapható, melynek
kitöltésére és egyébb kezelésére nézve a rendőrkapi
tányi hivatal és a jelentkező lapra nyomatott figyel
meztetés nyújt felvilágosítást.
A személyes jelentkezéshez az utolsó katonai
okmány (végelbocsátó levél, kilépti bizonyít vány, aján
lati lap) elhozandó, az Írásbeli jelentkezéshez pedig
csatolandóAz itt tartózkodó de (Ausztriában) a biro
dalmi tanácsban képviselt tartományokban és király
ságokban honos népfelkelők hasonló minőségben és
módozatok között tartoznak jelentkezni mint a magyar
honosok.
A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 2—5 egész
100 írtig terjedhető pénzbeli büntetéssel, esetleg megfe
lelő szabadságvesztéssel büntettetik.
Selmeczbányán, 1897 évi szeptember hó 15-én.
Krausz Kálmán, i .-főkapitány.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Dauer János akad titkár
külföldi tanulmány utjából, Dr. Tandlich Ignácz és Kitti
István alkapitány fegyvergyakorlalukat befejezvén vá
rosunkba visszatértek.
Selmeezi Baedecker. A minisztériumhoz több
oldalról fordultak már kéréssel, hogy egyes vármegyék
és városok Bnedeckerszerfi leírását mozdítsa elő s az
útmutatók kiadását lehetővé tegye, a keresk. miniszter
sajnálattal jelentette ki, hogy ily leírások kiadatására
és terjesztésére hitellel nem rendelkezik s tározóját
meg nem terhelheti, tekintve azonban az ügy közhasznú
voltát s főleg annak végrehajtásából az egyes városokra
háruló közvetlen előnyüket, szívesen rendeli el, hogy
ily leirások és útmutatók a m. kir. államvasutak állo
másain a nagy kiviteli és csomagszallitási részvénytársaság utján a szokásos feltételok mellett árusittassanak. A tanács ezen leirat vétele után felhívta Joerges
Ágost könyvkereskedőt ajánlattételre s a mennyi
ben a kiadásában remélhetőleg már a közelebbi jö
vőben megjelenő selmeezi kalauz a város érdekei
ből is kikötendő követelményeknek is meg fog fe
lelni, kilátásba helyezte, hogy a kalauznak több száz
példányát fogja átvenni s az ország minden részében
ingyen-példányok kiosztása által lógja Selmeczbánya
kies vidéke iránt az érdeklődést szélesebb körben fel
kelteni. Magunk részéről ezt az eljárást rendkívül he
lyeseljük s hő óhajunk, hogy a selmeezi Baedecker is
mihamarább elkészüljön a villa-teleppel együtt; a vonzó
képek és leirások bizonyára kölcsönösen fognak hasz
nálni az ügynek és e város érdekeinek is.
— Kút, k út, kút I I A Pécli Antal ulczai kút
kiépítését megkezdték, a Wünsch-czég rakja czemenlbe
s négy-öl nap múlva csurogni fog már a Péch Antal
utczában is az áldott viz. A Wünsch-czég a munkála
tokat 120 írtért vállalta el.
— Búcsú-lakoma. Nem búcsúzott senki, csak
Podhragyai Pál (prépostunk tartotta meg a szokásos
ebédet a múlt vasárnap a kálváriái búcsú alkalmából.
A nagy ebédre hivatalosak
voltuk u kegyúri tanúé

1897. szeptember 22.
tagjai, a bányaiguzgatósúg, járásbíróság s tekintélyes
polgáraink valláskíilömbség nélkül; a szives háziurat
csak a hely szűke korlátozta, hogy asztalához mindenkit
meghívjon, a mit, a mint őt jó szivéről, vallásos liirolmessúgéről s felvilágosodolt elveiről ösmorjük, más
különben szívesen meglett volna. Az elhangzott leosz
tok emelkedett hangulatban tartották a társalgást s a
jó borok a társaságot, mely csuk a késő délutáni
órákban kezdett oszladozni, hogy helyet engedjen a
kedélyes partioknak.
— Költségvetésünk. Jövő évi költségvetésünk
összeállításán huzgólkodoll v. polgármesterünk s a v.
tanács. A terjedelmes munkálat jóformán az egész he
tet igénybe vette s a tanács tegnap tartott ősszülésében tárgyalta le; az eredmény a költségvetés össze
állítása szerint 408.435 korona 49 fillér bevétellel szem
ben 434.505 korona 65 fillér kiadást tüntet fel s igy
a 26.070 korona 16 fillér hiánylat fedezésére újból csak
27 °/0-os községi pótlék kivetése lesz szükséges. Költségvetésünkéi a jövő havi közgyűlés fogja megállapítani
s addig is kötelességünknek fogjuk tartani azt beha
tóbban ösmortetni, egyúttal ezen alkalommal is (el
hívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a költségvetési
munkálatok a közgyűlési tárgyalást megelőzőleg 15
napon ál a v. számvevőségnél közszemlére lesznek, ki
téve s azokba bármely adózó polgár betekinthet és
észrevételeit megteheti.
— Újból a pósta-palota. A posta elhelyezésé
nek kérdése már a közigazgatási bizottsági ülésen is
szóba került s egyhangúlag ösmerte el a bizottság,
hogy a helyiség szűk és nem megfelelő; el is hatá
rozta, hogy ez ügyben felír a minisztériumhoz, előbb
azonban Bakó István kir. főmérnököt küldötte ki, hogy
a helyszínén vizsgálódjék s tapasztalatait jelentés alak
jában terjessze be, hogy ilyen formán a hivatalos alap
is meglegyen a felierjesztéshez. Nem nagyon bizunk a
sikerben, mert Selmeczbányáról van szó!
— Elveszett százasok. Hétfőn (tegnapelőtt)
Joerges Ágost könyvkereskedő tanoncza póstára menet
elveszilett két darab 100 t'rlos bankjegyet; a becsü
letes megtaláló, vagy az ki eredményes nyomra vezet
20 frt jutalmat kap.
— Villaépitések. A nyaralókat épitö részvény
társaság működését a legjobb kilátások melleit kezd
heti meg, meri a tvhat. biz. közgyűlés javára a leg
messzebb menő kedvezményeket biztosította, pénzin
tézeteink is erős anyagi támogatásra határozták el
magokat s a v. tanácsban is jóindulat uralkodik, hogy
a részvény-társaság működését a határozatok sürgős
végrehajtása állal elősegíti, most tehát csak a részvény
társaság vezetőségétől függ, hogy;az elhatározást gyor
san kövesse a lett. A részvénytársaság egyes tagjai
köztük Szitnyai József v. polgármester, Dr. Fodor
László Wankovits Lajos és többen összebeszéltek,
hogy a végleges határozat előkészítése czéljából még
egy helyszíni szemlét tartanak a „Meleg patak*'kör
nyékén s általunk is felkérik a részvény-társaság
összes tagjait, a kik e helyszíni szendében részt venni
óhajtanak, hogy holnap (csütörtökön) délután két
órakor a városházi tanácsteremben összegyűlni szí
veskedjenek, innen az érdeklődök együttesen fognak
kigyalogolni a Meleg-patak környékére és előzetes meg
állapodásra jutni a vendéglő helyére vonatkozólag azon
esetre, ha az e czélru kijelölt rét tulajdonosa a rét át
engedése ellen tovább is akadályokat gördítene; ez
esetben ugyanis tervben van, hogy a Hadovára vezető
gyalogul jobb oldalán, a hodrusi országul felett fekvő
rétre épilessék, honnan bizonyára a legszebb és szabad
kilátás van, egy kissé azonban ki van léve a szelek
nek ; egyesek a rozgrundi tó környékét is ajánlók,
éppen azért tehát, hogy ez ellentétes óhajok a hely
színén tisztázódjanak, felkérjük mi is az érdeklődőket,
hogy e kirándulás számba menő helyszíni szemlében
részt vegyenek s lehetővé tegyék, hogy a közvetlen
jövőben újból egybehívandó közgyűlés egyérlelmü és
végleges megállapodásra jusson.
— Végzetes baleset. Hodrusbányán, a teremtőtárnai zuzóban Szelepcsényi Mihály züzó-mesler saját
vigyázatlansága folytán a fogaskerék közé szorult s ez
lábát teljesen kiszakította ; a súlyos belső sérüléseket
is szenvedett szerencsétlen emberi logoit orvosi keze
lésbe vette dr. Schlesinger bányaorvos s az első orvosi
segély nyújtása után kocsira tétette, hogy az illeni banyakórházba szállíttassa, de a szerencsétlenül járt zuzómeslor még az utón kiszenvedett.
Vásár és búcsú. A múlt héten lefolyt országos
vásár nem tartozott a népesebbek közé, de még a
búcsú sem. A beállott hűvös idők és talán az erős
drágaság sokakat tartott vissza a részvételtől. Előbbi
alkalmakkor nem birluk volna elképzelni a búcsút
egy-egy egész falu zenekara nélkül, most egyetlenegy
zenekart srm hallottunk. Annál feltűnőbb volt az a
kevés embersokaság, mert az országos vásár ideje ugv
szólván összeesett a kálváriái őszi búcsúval'* mindenki
azt várta volna, hogy ez a búcsú a legnépesebb lesz
holott ellenkezőleg történt.
— Névmagyarosítás. Mindannyiszor örömmel
vesszük a hirt, midőn egy névmagyarosítás aposzlrolá*
lásával megnyilatkozni látjuk a hazánkban széles kör
ben terjedő s kulturális viszonyainkkal mondhatni kar
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öltve haladó magyarosodás ügyéi.
Újabban ez a
nemes eszme szép megvalósulásra talált az őrs-.ág min
den részében elszórt m. kir. posta- és távirdaigazgatóság közegei közölt Nem hagyhatjuk azonban különö
sebb említés nélkül, midőn e tekintetben egy földjük
ről, a háti derék postamesterről, Skaln .Józse/'ról van
szó, ki nevét S z ik la g -v n . magyarosította. Skala 31) évvel
ezelőtt telepedett le hazánkban, 15 esztendővel ezelőtt
szerzett honosságot s bár eredetileg idegen anyanyelvű
s külföldi volt. mint volt háti biró, majd hontmegyei
bizottsági tag. jelenleg pedig postamester s igaz, jó
hazafi, már eddig is sokat lelt a magyarosodás érde
kében. Midőn pedig most már, mint magyar honpol
gár. jó hangzású magyar névvel is bir, reméljük, ezen
túl hatásköréhez s erejéhez képest még sokkal többet
fog tenni, hazafias érzelmeiből kifolyólag, a magyaro
sodás érdekében.
— Megbokrosodott lovak. — Múlt pénteken
Scluiszter A. lovai megbokrosodva, a vasul felé vezető
hid karfáját áttörve, az árokba rohantak. A kocsin volt
Lepsik János v. hivatalszolga súlyos sérüléseket szenve
dett és könnyebben megsérült Pajtás Mátyás kocsis is.
— Vásári tolvajok. Képzelhetetlen dolog is
lenne, hegy egy országos vásár vásári tolvajlások
nélkül érhetne véget s a ki a most lefolyt vásárt a
nagyszámú tolvajlásból Ítélné meg, bizonyára népesnek
és sikerültnek mondhatná, mert félig-meddig bizony
a tolvajlások száma is következtetést enged a vásár
sikerült voltára, miután nagyobb tömegben a kis tolvaj
is könnyebben működhetik. Szemes rendőrségünk gondos
kodott róla, hogy e „működés* ne legyen zavartalan, de
zavartalan csendes boldogságot szerzett sok hüselő
ifjúnak és vénnek kiknek fejére illetékes fórumok hatalmas
jegyzőkönyvek alapján olvassák rá a bűnöst és mentik föl
az illetőket hosszabb és rövidebb időre a kellemetlen
politikai jogok gyakorlásától, mely már sok embernek
törte be a fejét. Bizony jobb is ha a politikától min
denki távol tartja a fejét, kiknek amugyis kevés köze
van hozzá ! Érdekes tapasztalatot tett a rendőrség a
tolvaj csemetéknél, kik t. i. még 12-ik életévüket sem
töltötték be s igy a büntetéstől, már a börtönbünte
téstől nem félhetnek, tudják azt nagyon jól a kitanult
csemeték is s amikor meglátják a vizsgáló rendőrbiztos
kezében a faggató simogató eszközt, előre ordítoznak,
hogy nekik nehéz betegségük van, tevetik magokat a
földre, rúgnak, kapálódznak, vergődnek s csak „ímhéz*
simogatások után hajlandók észre térni, s bevallani,
hogy bizony egyetlen betegségük az, hogy lopni sze
relnek s ennek a lázától nem birnak szabadulni Ilyen
csemetékből bizony sok jutott be ez idén!
Kik akarnak villákat építeni ? Az erős
társadalmi mozgalommal megindult ügy csak azon
esetben fejlődhetik gyorsan, ha egyesek, kik villaépilésre elszánták magokat, a lehető legkevesebb után
járással lesznek képesek tervüket megvalósítani; ezen
okból Sztancsay Miklós ig. jegyző magára vállalta,
hogy kevesebb költséggel felépíthető villák tervrajzait
fogja beszerezni s az érdeklődők rendelkezésére bo
csátani, figyelmeztetjük tehát mindazokat kik saját
magán nyaralókat óhajtanak építtetni, hogy szándé
kukat közöljék az ig. jegyzővel ki természetesen tel
jesen díjtalanul fog közreműködni a terv beszerzését,
nemkülönben a megfelelő helynek a v. tanács részéről
leendő átengedéséi illetőleg is.
— A steffultói posta ügye. A sleflullöiak hatal
mas érvekkel követelik, hogy Sloffultón végre-valahára
egy kis postahivatal állillassék fel, de mindezen érvekel ledönti a posta- és lávirdaigaxgatóságnak egyetlen
érve, hogy tudniillik StetTultó nagyon közel van Sclmeczbányálioz és hogy az oltani forgalom külön hiva
tal berendezését nem teszi indokolttá. Félig-meddig
igazuk is lehet, de hál nem lehelne-e könnyen segíteni
oly formán, hogy az illeni postahivatal Sloffultóra is
kiküld legalább egy-két levélgyűjtő szekrényt, melyet
mondjuk az oltani rendörbizlos, vagy más megbízható
egyén őrizetére és kezelésére biz; ez állal némileg
talán és egyelőre legalább a legsürgősebb bajon segítve
lenne és iilóvégre is Stefiullő is Selmoczbányához tar
tozik még inkább mint például Hodrusbanya, mely
tőlünk úgy is el vágyik.
Lopás nagyban. Az apró cseprő vásári tol
vajok közül egy 14 éves fiúcska nyerte cl a pálmái
ki vasárnap c-gy kis sátorra való tárgyat lopkodott
össze, csizmájából, zsebeiből, batyujából ingujjából s
minden kigondolható rejtekhelyből egy csomó borotva
pipa, csipke, szallag, sip, kés, gyűrű s ki tudja még
miféle tárgyakat is hozott elő a rendőrség hatalmas
közegoki elmés faggalásokkal volt csak képes a lettes fiúval
elhitetni, hogy azok lopott és nem mint ő maga állitá
— szokott módon tisztességes utón vásárolt holmik.
A suggeslio végre sikerült, s a tettes fiú kóterbe is
került.
— Vadászat jótékonyczélra! A paradicsom és
óvári hegy környékén napok óta egyetlenegy nyúl boszszantja vérszomjas vadászainkat. A Zsigmondy-utczátój
le a Szí. Erzsébet kápolnáig összes jóbarát vadászaink
összebeszéltek, hogy ezt az egy nyulal leteritik s fel
tűnése óla járnak korán reggel egyenként és együttesen
puskával és kettesével, hogy majd megelőzik egymást

s a nyúl az „övé* lesz. Minden fáradság hiába volt a
feltűnő nyúl gyorsan eltűnt s kerüli a puska véget!
Lesi vadászaink hiába űzik, mert a furfangos nyúl
golyóra nem kerül. Mint halljuk erre az egy nyulra
jótékonyczélu vadászatot fognak hirdetni, hatba majd
agy sikerül, mint az idei hires zempléni jótékonyczélu
vadászat?! Hál ez hogyan sikerült? kérdeznék többen?
kérdezzék meg L. polgártársunkat!
Telephonunk. Múlt pénteken és szombaton
volt megtartva mint előre is jeleztük a telephon hálózat
létesítése érdekében elrendelt közigazgatási bejárás, a
lárgyalásokal Schaden Frigyes főmérnök a kereskede
lemügyi ministerium kiküldöttje vezette. Barsvármegye
képviseletében Finka főszolgabiró és Herzfeld Mór m.
mérnök jelentek meg. a hontmegyei m. kir. államépitészeti hivatalt Bakó István kir. főmérnök képviselte.
A tárgyalások elején nyilvánvalóvá lett, hogy a tele
phon kiépítése Vihnyére egyelőre elejtendő lesz. miután
a keresk. minisztérium Vihnyére a rendes évi előfize
tési dijon kívül még évenként 42 frt kapcsolási dijat
kötött ki, mely feltétel mellett előfizető nem jelentke
zett s a város nevében Szitnyai József v. polgármester
is vissza lépett, igy hát telephonunk, mint legelején
is tervezve volt csak Selmeczbánya Bélabánya és Hodrusbánya közt lesz kiépitve s ennek kiépítése is egy
kis halasztást fog szenvedni, miután a szükséges póz
nákkal a város jelenben még nem rendelkezik s ha
nem szánja el magát arra, hegy a póznákat idegenből
szerezze be, akkor a bélabányai és hodrusbányai vonal
csak jövő év április havában fog kiépülhetni, mikorra
a város saját döntésű fákat bocsáthat a kincstár ren
delkezésére; Selmeczbánya belvárosban azonban a
kiépítés még a jövő hóban okvetlenül kezdetét veszi
s Scluiszter épilész kijelentése szerint 15 nap alatt
létesítve lesz. Az előfizetni óhajtókat figyelmeztetjük,
hogy előfizetni még mindig lehet, a minthogy a tele
phon kiépülte után bármikor is lehetséges lesz akár
a m. kir. posta- és táviró hivatalban, akár pedig a v.
főjegyzőnél.
— Hirek a szomszédból. V á s á r - á t h e l y e 
z é s e k . A lévai szent mihálynapi vásár, mely az idén
szeptember hó 27., 28. és 29-ik napjain lett volna meg
tartva, a belügyminiszter engedélye alapján f. évi októ
ber hó 4., 5. és 7-ik napjaira helyeztetett á t; ugyan
csak október hó 4. és 5-én lesz megtartva a balassa
gyarmati vásár is, melyek különben szept. hó 27. és
28-ára volt kitűzve. — T r a c h o m a B a r s m e g y éh e n. A barsmegyei közig. biz. ülés elé terjesztett t.
főorvosi jelentésből olvassuk, hogy Barsvánnegyében
ez évi augusztus havában 678 tracliomás és 411 trnchomagyanus egyén állott nyilvántartásban és részben
gyógykezelés alatt. — i d ő s b L i c s k o I g n á c z n é
Vihnyén e hó 13-án elhalt. Az elhunytnak csinos vil
láját a fürdöző közönség minden évben kiváló elő
szeretettel kereste fel. — V i h n v e fürdőben a fürdő
bizottság már elkészítette évi számadásait, e szerint
befolyt az u. n. kurtakszákból 1907 frt, melyből ami
czigányainknak jutott 750 frt, 360 frt a kertész fizetése
300 fi t a kézi munkások bére, hírlapok előfizetése és
több kisebb kiadás, a megmaradt 181 frtot az üvegház
rendbehozására fordítják. — Ö t k r a j e z á r mi a t t !
Vihnyén történt, hogy két napszámos valami munkál
végzett egy háznál ennek fejében az egyik 15 krt, a
másik 5 krt kapott. Az előbbi nem tudván, hogy társa
is kapott pénzt neki a magáéból 5 krt adott át, amint
azonban megtudta, hogy az is részesült díjazásban,
ádáz dühvei késsel neki rontott, mit oz nem vévén
trélának, egy baltával kéztőben lemetszette egyik kar
ját úgy. hogy csak az alsó bőr tartja! Ez már csak
ugyan a vadsúg netovábbja

A mi vízvezetékünk.
Folytatás.

Föntebb jeleztem, hogy a vízvezetékre való igényt
a lakosságnak aránylag csekély része táplálja, mert
csak egy tekintet városunkra és meggyőz, hogy az
összes lakosságot kielégíteni szinte lehetetlen, úgy, hogy
ha a rendelkezésre álló vízmennyiséget az azt igénybe
vevők számával osztjuk, mindenesetre 8 liternél sokkal
nagyobb összeget kapunk fejenként, különösen, ha te
kintetbe vesszük, hogy a városban több jó vizet szol
gáltató kút és igen jó ivóvizet szolgáltató vizcisterna van.
De kérdem, a 8 liter is nem több-e az elégnél,
ha vesszük, hogy ezen víz csakis ivásra és főzésre
szükséges ? Váljon melyikünknek van szüksége 8 liter
vízre, ha azt is vesszük, hogy ennek 25°/0-a főzés köz
ben gőzzé válik.
Hogy mosakodásnál és mosásnál nem irtózunk a
tó-vizlől, legjobban mutatja a Klinger-tó látogatott
sága, sőt. hogy nincs szolgáló, ki mosásra nem a tó
vizét használná, azért úgy hiszem, mindegyikünk jót
állhat. Amiből kiviláglik, hogy a miniszteri leiratnak
az az állítása is nagyon gyönge alapon áll. hogy a két
vezetékből az ivó vagyis tiszta viz kifogyna s az embe
rek hol ivó, hol használati vizet innának.
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Ez az állítás — amint látszik — azon föltevésen
alapszik, hogy a mi ivóvíz-vezetékünket valami tartó
vagy kút fogná táplálni, másrészt hogy tavaink vize
Isten tudja mennyire rondított, annyira, hogy veszede
lem nélkül mosásra sem használható.
Különben gondolatnak is naiv. hogy a szolgáló,
különösen nyáron oda állíthatna a 14- 18 fokos lóvizet ivásra, a legrosszabb esetben 8 fokos ivóvíz he
lyett ; ha el is tekintünk azon körülménytől, hogy a
tó vize a benne mindig lebegő rendkívül finom agyag
részecskéktől, melyek különben teljesen ártalmatlanok,
bizonyos fokig mindig zavaros s első pillanatra megősmerhető még a nagyon esős időben is, amikor kutjaink
vize is megzavarodik ugyan, de nem oly mértékben,
mint a tó-viz.
így állván a dolgok, a legsürgősebb dolognak
tartanám az ivóvíz bevezetését s legelőször is a fővo
nalon, hiszen közegészségi szempontból ez az egyedül
döntő tényező, miután talán senki sem fogja állítani,
hogy ha a ló vizét valaki főzésre használná, a meg
főzött baczillus vagy netalán minimális szervi anyagok
valami ártalmára lehetnének.
Ezen vezeték keresztülvitelénél semmiféle idegen
tudomány s költséges tervezetek nem szükségesek.
Vagy nem Selmeczen, a vizoszlopgépek születési helyén
csinálták a legelső, vagy 30 légkőrnyomásig terjedő
vízvezetéket ? Nem rendelkezik-e a kincstár a legügye
sebb szerelő lakatosokkal és ügyes munkásokkal, akiket
a jó czél kedvéért bizonyára átengedne és ami fő: van
a városnak szakképzett mérnöke, aki kétségkívül becs
vágya kielégítését látná ezen munka keresztülvitelében.
Én részemről kezdettől fogva nagyon különösnek
találom, hogy mi ezen mű keresztülvitelénél idegenbe
fordulunk, vagy olyan gazdagok vagyunk, hogy annak
a sok ezer forintnak, amit az idegen vállalkozó mér
nökének fizetése és saját busás nyereségének fedezése
czéljából követel, a mi rengeteg szükségleteinek egyi
kében nem találnánk elhelyezést?
A vezeték a rendes költségvetés keretei között
keresztülvihető oly formán, hogy a kivitel több évre
elosztatik. A fővonal mindeneseire egyszerre létesítendő
esetleg a város által kezelt alapokból vett kölcsön ut
ján. Már ez által is rendkívül kevesbbiltetnék a száraz
időkben itt uralgó vízszükséglet, amikor pénzért se
lehet kapni ivóvizei.
Annak, hogy az ivó viz más czélokra elpocsékoltassék. a viz állomások szűk nyílásaival s teszem oly
szabályrendelettel lehetne elejét venni, hogy az ivó
viz állomáson csak is kisebb edénnyel lehessen vizet
szedni, ámbár az előbbi eszköz már elég hatékonynak
mutatkozik. Ha a vezeték fő vonalát keresztül vittük
elkészithetnők a mellék vonalakat annak sorrendjében
a mint egy-egy vonallal több lakosságot elégíthet
nénk ki.
Azért is egy munka-programm volna megállapí
tandó s ennek alapján a szükséges csövek szállítása
iránt intézkedés teendő s én meg vagyok győződve,
hogy a csőgyáros olcsóbb árért kész volna szállittani
a csöveket, ha azokat a néki legalkalmasabb időben
elkészíthetné anélkül, hogy esetleg személyzetét kellene
szaporítania.
Az ivóviz-vezetékek elkészülvén, keresztül lehetne
vinni, a használati viz csőhálózatot, a mit czélszerübben úgy találnék keresztül viendőnek, hogy a fővonal
ne a város főulján végig, hanem teszem azt az uj utón
vezettetnék s ebből ágaznának ki a mellék vonalak, a

mely intézkedés megokolását különben ez úttal mel
lőznöm kell.
így eljárva Selmecz főbaját az ivóvíz hiányt be
szüntethetjük, a nélkül hogy erőnket tultorholnők s
anélkül, hogy valakitől engedőimet kellene kérnünk s
a mi fő bármi hosszú időre osszuk is el a mun
kát, az még is róvidebb lesz, mint a mennyibe a je
lenlegi huza-vona kerül.
Nagyon is belátom, hogy ez azon ideális álla
pottól, hogy minden házban egyetlen csap szolgáltassa
a mindenre s igy ivásra is alkalmatos vizet, nagyon
is messze van, de mindig azon elvet tartottam szem
előtt, hogy sokkalta jobb az elérhető jó, mint az elér
hetetlen legjobb
Ha van arra való költségünk szivattyúzzuk föl
a Garam vizét, de mikor 27 % pótadót kell fizetnünk
már most is, a mikor, hivatalnokaink elég rosszul dí
jazottak, mikor absolut semmit sem tettünk eddig,
hogy a város jövőjét biztosítsuk, a mikor ott állunk,
hogy városunk lakosságának szembetűnő apadása
mellett attól kell félnünk, hogy nem lesz a ki használja
a vízvezetéket, akkor ne akarjunk talán százezreket
költeni s ne akarjunk az ebből eredő terhekkel az
utolsó iparost is e városból kikergetni. Nem zárhatom
soraimat anélkül hogy föl ne említsem, hogy az általam
ajánlott módon a vezeték sokkal kevesebb költséggel
létesíthető, mint a Szitnya aljáról a víznek a városig
való hozatala, s innét a vezeték elágaztatása majdnem
annyi pénzbe kerülne, mint az előbbi vezeték mind a
mellett, hogy általa nem láthatnák el a városnak olyan
nagy részét.
Platzer Ferencz.

erdősuhancz által elkövetett és máris kidet itetl sza
bálytalanságokra vonatkozik, melyekre nézve az e hó
ban tartott törvényhatósági közgyűlés a bünfenyitő
eljárás megindítását elejtette, de ezzel egyúttal előttem
is elzárta az utat, hogy ezégemet teljes mértékben
tisztázhassam az ellene emelt vádaktól és ezégemnek
a közgyűlés áll il, is kétségbe vont megbízhatóságát
helyreállíthassam.
Én tehát mint, egy már 27 év óta fennálló és
jó hírnévnek örvendő kereskedelmi ezégnek főnöke,
nem választhatok más utat ezen alaptalan támadással
és gyanúsítással szemben, mint hogy nyilatkozó Huberth
Andor városi mérnök ur ellen a sajtó ügyi megtorló
eljárás', indítom meg, melynek befejezéséig kérem a t.
ez. közönség szives türelmét.
Selmeczbánva 1897. évi szeptember hó 21.

Krausz W. Gy.
csakis akkor valódi, ha közvetlen
gyáramból rendelik — fekete, fehér és színeseket 85 krtól 14
frt 65 krtig méterként — sima csikós, koezkázott, mintázottakat
damasztot s a. t. (mint egy 240 különböző minőség [és *20oo
mintázatban) 8. a. t. p o s t a b ő r és v á m m e n t e s e n a
I l e n ii e b e r K - í ü e l .v o ii i

liá /lio / s z á llítv a é s m in tá k a t p o s ta fo r d u ltá 
v a l k ü ld : H e iiiie b e r t ; G . (c s. k . u d v a r i s z á l 
l í t ó ) s e l.v e in g .v A r a K ű r i e k b e n . Svájczba czimzett le

velekre 10 kros, és levelező lapokra 6 kros bélyeg ragasztandó
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 1

HIRDETÉSEK.
Kiváló finom, legnemesebb fajú

csemege-szőlők

NYILT-TÉR*.

(Chasseias és m uskatal fajok)

Nyilatkozat.
Huberth Andor városi mérnök a „Selmeczbányaj
Hetilapénak idei 38. számának nyiltterében czégemról
azt állítja, hogy egy sikkasztó suhanczczal össze
játszott.
Köztudomásúlag ezen állítása a mérnöki és er
dőmesteri rendelő könyvecskék körül tapasztalt és az
* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a
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kaphatók kilónként 30 krért.
Szétküldés 5 és 10 kilós póstakosarakban.
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G R Ö B E R F. és FIA I
minta szölö-telepén, Egerben.
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
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(ezelőtt WALSER FERENCZ)
B U D A P E S T E N , V I . k e i-.
v á c z i-u t 4 5 . sz á m .
Sürgőnyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.
GYÁRT:
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mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40% szénmegtakaritás), petróleum- és
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, gőzkazánokat, előmelegitöket, tartónyokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-,
szíj- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitményeket vasból. Tüz-

ti)
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fecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket,
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi
szereket, mint gözfertőtlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör
tisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczólfelületü
tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
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LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi
fűtéseket.
Á rjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
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kéressék
mindennemű
rovarok
k iirtásá ra.

Mert ez a leg
gyorsabb és leg
biztosabb ölöszer

Kapható

6 S Z 6 r 1 Selmeczbányán : Taknts Miklós, Marschalkó Gyula. Krausz V. G., Eichel Sándor Özv , Engel Zsigmond czégeknél. Ipolyságon;
Dombó Károly és Trnulwein Dániel czégeknél. Korponán: Blaskovi's Lajos. Körmöczbányán: Bittér J. Lipőt, Klein Ármin, és Horn F. W. czégeknél.
Szász-Tót-Pelsőczön: Partos Miksa c/.égnél. Újbányán: Cservinka M. czégnél.
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Mi bizonyítana vilá
gosabban utólérhetX len ereje és jósága
mellett, mint óriási
elterjedtsége,
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oly szer. melynek
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Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost özv és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897

