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Selmeczbányaí H M .SELMECZ- ÍS  BÉLABAííYA SZAB. KIÉ. •  VÁEOS HIVATALOS KÖZLÖIYE.
l ' 1811/.otéNl A r a k :

Egész évre 4 Irt. — Fél évre 2 Irt. Negyed évre 1 Irt.
Egyes szám ára 10 krajczár. ,. „  „

Az egyre számok kaphatok Joerges Á. özv. és Fia könyvkereskedésében, F ő s z e r k e s z t ő :  V Ö K  C  ^ 1* l i  R  E  N  C  Z
továbbá a Deák Pereuez-utczában Stark Miksa dohánytözsdéjében, a/. ,
tízüst-utczában Tuschl Gusztáv czukrászatában, a Fő-téren Ochtendung t v u i / t e  ..„ „ . i, , ,  ,.1/  . S / T / W C S  A  Y  M I K I  O S  
Ignáci dob&nytöz.déjében, a Szeiit-birouiHág-térun M M  S írn i ,e le lO S  s z e ' k e s z tu  • 3  ü 1 n ^  n  ™  1.  u

dobánytőzídújóbim. A lapot illető esetiem! közlemény a szerkesztéséé, az anyngi rész a
Ugyanezen elárnsltn helyeken lepünk részére hirdetéseket i, tel- kiadóhivatalra ezitnzendé.

vesznek szabott árszabásunk szerint.

HivataloN hirdetések dija:
100 szóig 2  ír t,  ezen tú l m inden  m egkezdett 100 szónál 1 ír tta l  több. 

nagánhlrdet̂ Hek hirdetési dija:
Kgy 3-szov liasúbozott ga rm ondso r vagy ennek  té rm értékéért 5 k r ; 
m ásodszori h irdetésnél 1 0 ° /..  h a rm adszo ri h irde tésné l 2 0  °/#, tö b b 

szöri h irde tésné l 80  °/# árkedvezm ény .
Nyilttér sőrénként 15 kr. Bélyegdi) minden hirdetés után 30 kr.

H irdetések  a  k iadóhivata lhoz czimzondók. H irdetés és n y íltté r i d i
jak  elő re  fizetendők K é z i r a t o k  n e m  a d a t n a k  v i s s z a .  —

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

Goldbrunner Sándorról.
Egy évszázadot megközelítő életének na

gyobb része oly korszakok légkörében folyt le, 
melyekről mi csak hagyományokból, a történe
lem lapjairól nyerünk fogalmat, s ez a tudá
sunk is halovány, nélkülözi a közvetlenséget.

Goldbrunner Sándor közvetlen szemlélője 
volt ama küzdelmeknek, melyek e század első 
tizedeire esnek, a mikor az eszményibb élet, a 
vallási, erkölcsi érzés, gondolkodás küzdötte fel 
magát uralomra, nemesítve az ember érzését, 
cselekvését.

Majd a harmadik negyedik évtizedben a 
rationalis felfogás kezd hódítani, a történeti 
világnézetet a bölcsészeti szorítja ki. Költőink 
lassankint elfordulnak az epostól, nem a múltat 
zengik, de a jövőbe néznek jósló tekintetükkel 
mint Széchenyi, ki Magyarország jövőjébe, mely 
„lesz“, veti bizalmát.

Jött aztán a reális korszak, mely megsza
kítva bár „ama nagy n a p o k b a n i mmá r  tető
pontját érte el, de Goldbrunner Sándor nyugal
mazott főispánunk mindig megtartotta hosszú 
közpályáján a gyermek s ifjú korában magába 
szitt nemesebb, eszményibb érzést, felfogást s 
ennek hódolt most késő aggkorában azzal a 
nemes elhatározásával, melyet egy gondosan 
lepecsételt okmány rejteget még egyidőre — 
adná az Ég, hogy még soká rejtegethesse — a 
nyilvánosság elől.

Ha volnának ellenségei, mint a hogy vol
tak, Antoniusként azt mondanám nekik: Oh ha 
a végrendeletét olvasnátok, leborulnátok nagy 
Caesar emléke előtt!

De neki nincsenek ellenségei, élő emlék ő 
még maga közöttünk, s igy csak azt mondha
tom : hajoljunk meg tisztelettel előtte az érdemes 
aggastyán előtt, ha kiváló Ízléssel gondozott 
kertje virágai, fái között megpillantják szemeink, 
mert ő abban a magas korban is hasznos tevé
kenységet fejtett ki városunk érdekében, a 
mikor a legtöbben már csak második gyermek
korukat élik.

Legfényesebb bizonysága ennek a napokban 
megalkotott végrendelete, melyben tekintélyes 
összegekkel gyarapítja közintézeteink, ember
baráti egyesületeink alapvagyonát, nem feled
kezve meg a múzsákról sem.

Hálára kötelez e végrendelkezése ifjat és 
aggot egyaránt, mert annak kiképeztetésére s 
ennek gyámolitására is kiterjedt a gondja.

Illesse öt méltó tisztelet'.

Kaszinónk és olvasó-társulatunk.
Rövid két hete hoztuk minden megjegyzés 

nélkül Platzer Ferencz felhívását, melyben busán 
panaszolja el, hogy a sclmeczi olvasó-társulatot 
a helyi társadalom nem támogatja s magyar 
mtelligcncziánk el hagyja veszni az oly jelen
tékeny mivelődési eszközt.

Az olvasó-táfsulat könyvtára több mint 3000 
kötetből áll s a tagok száma h u s z o n h a t ,  a

bevételekből csak 18 frt és a sclmeczi takarék- 
pénztár évi 30 frtnyi kegyes támogatása marad 
a könyvtár gyarapítására!

Változnak az idők, változnak az emberek. 
Az a régi lelkesültség, mely egykoron áldozat- 
készségben tündöklőit s a korszellem nyomta 
rá bélyegét, ma elveszett, az anyagi korlátok 
tartják bilincsben a szellemi erőt s a lelkesült
ség határa csak addig terjed, hol az anyagi 
áldozat kezdődik.

A mai korszellem bélyege egészen más 
mint néhány évtized előtt, mikor még áldozat 
volt valakinek magát magyarnak tudnia és 
ilyennek tartania, ma már követelmény, hogy 
minden magyar állampolgár magyar is legyen.

A mai korszellem bála az égnek városunk
ban nem kíván a magyartól magyarságáért áldo
zatot — egy az oltár, nyíltan áldozunk azon 
a nélkül, hogy áldozatunk pénz és anyagi áldo
zat volna.

A mai korszellem politikus, számitó; a meg
élhetés kérdése mellett csak másodsorban emel
kedik ki a szellemi élet fejlesztésének kérdése 
s ezekhez a feltételeket nem egyesek áldozat- 
készségétől várjuk, de a köztől, az egésztől, 
hogy egyenlő legyen a teherviselés és különböző 
az élvezet.

A mai korszellem nem teremt Széchenyieket, 
a mai korszellem Amlrássyakat nevel, kinek 
vezető lángesze képes volt fentartani az egyen
súlyt, a nélkül, hogy miként nagy Széchenyink 
— összes vagyonát áldozta volna rá.

Ezzel az átalakulással számot kell vetnie 
annak, a ki a társadalom erkölcsi vagy anyagi 
támogatását kéri ki valamely nemesebb ezél 
érdekében.

Vessen vele számot Platzer ur is nemes 
felbuzdulásában s ne várjon a századvégtől olyan 
áldozatkészséget, minőt e század második, har
madik tizedében, majd később az elnyomatás 
korszakában, s végül a 60-as években maga a 
társadalom önként felajánlott volna.

Oh azok a 60-as évek, a mikor az elnyo
matás és az ébredés aeraja váltakozott, a mikor 
a kétségbeesést a remény, a nemzeti követel
mények ideje váltotta fel, azokban az években 
megértették a nemzet nagyjainak a szavát, 
mohón olvasták a nagy szellemek irodalmi ter
mékeit s Petőfi, Vörösmarty, Jókai, Jósika 
müvei kézről-kézre jártak még a földnépe kö
rében is, volt a ki olvassa, volt a ki terjessze.

Ebből a korból hozta magával Platzer ur 
is inspirálóját s bizonyára elszomorodva fogja 
tapasztalni, hogy a terjesztés az általa óhajtott 
módon immár lehetetlen, az a 3000 kötetszám 
nem fogja soha a 4000-ct elérni.

E kijelentésemmel nem akarom czikkirónk 
kedvét lukasztani, hanem csak nézetemnek adok 
vele kifejezést, s minthogy én is óhajtanám azt 
a czélt elérni, a melyre Platzer ur törekszik, 
hát nem elégszem meg fenti sorszám papírra 
vetésével, de kijelölöm azt az utat, amelyen 
a könyvtár szaporításának s nagyobb mérvű 
igénybevételének czélját könuyebben érhetnek el.

Szerintem úgy válnék az lehetővé, ha a 
most létező „Magyar olvasó körw teljesen bele 
olvadna a casinoegyletbe, átengedve tulajdonába 
a könyvtárt, melyet a casinói tagok használhat
nának a tagsági dij felemelésének kizárásával.

Persze, ha a két kaszinó egyesittetnék, 
úgy ismét szélesebb körű lenne az olvasás, de 
hát erre az egyesülésre ne várjon az olvasó 
kör, ha mostani elhagyottságából ki akar 
menekülni.

Az a kaszinóegyesület, amely ily gazdag 
könyvtárnak a birtokába jut, mulaszthatlan 
kötelességénak fogja ismerni annak tovább fej
lesztését, paragrafusokban kötelezni a pénztárát 
évenkinti hányadnak kifizetésére könyvek be
szerzése czéljából s első felbuzdulásában haj
landó lesz a megajándékozott egyesület oly 
kedvezményeket nyújtani, a melyek csakhamar 
virágzóvá, gazdaggá teszik azt a könyvtárt, a 
mely ez időszerűit zsellérként lakik másnak a 
házában s csekély 30 frt adományra van 
utalva.

Hasson oda tehát. Platzer ur, hogy e be
olvasztás minél elébb megtörténjék, addig mig 
legalább egy lelkes felkarolót számlál a kis 
kör, a beolvasztás virágözóvá teszi a könyvtárt 
s egyebet Platzer ur sem akarhat!

S még egyet!
Az ország legtöbb kaszinója a nagy Széchenyi 

által megindított mozgalomból létesülve az inten- 
cziót ugy értelmezte és valósította meg, hogy 
s a j á t  k ö n y v t á r t  is alapított, gyűjtött s az 
é v r ő l - é v r e  költségvetésébe felvett összeggel, 
a legkevesebb 100 frttal gyarapította. Hol 
állana a mi régi kaszinónk könyvtára most, ha 
eleitől kezdve ugy tett volna ?

S hol van a mi kaszinónknak könyvtára? 
S ma már nem is lehet egyhamar másképpen, 
mintha az olvasó kör felajánlja könyvtárát, a 
kaszinó elfogadja azt s kötelezi magát azt 
évenként gyarapítani és fenntartani.

Valljon nem igy lenne-e a közczél a leg
természetesebben és legjobban megóva-J

Vállalkozóink, iparosaink érdekében.
Fizély Károly ur nyilatkozik ez ügyben, mely ily 

hangzatos czim alatt indult meg s szokás szerint a 
személyeskedések terére vitetett át.

Fizély ur le akarja Írni, hogy miképpen történt 
az, mely szerint ő az akadémiáig újonnan kiépítendő 
vízvezeték munkálatait nem kapta meg de a tör
téneti részből kihagyta a legfontosabb v a l ó  adatot s 
ezután rögtön rátér oly dologra, a mely éppen nem 
felel meg következtetéseiben a valóságnak s ha nem 
tételeznők fel Fizély urban a jó akaratot s soraiban 
nem keresnök csak a lalán diktált sarcasmussal akarni 
Írást — akkor mi sem keresnök a szavakat, hogy 
megfelelően kíméletlenül válaszoljunk a merész és 
indokolatlan támadásra.

Leírjuk hát röviden a való történetet megjegyezve, 
hogy előbbi közleményünket is mint a valóságnak 
minden tekintetben megfelelőt szóról-szóra fentartjuk.

A törvényhatósági bizottság elrendelte, hogy az 
uj bányász akadémiáig illetve az Urbán-féle házig 
kiépítendő vízvezeték munkálatai sürgősen folyamatba 
tétessenek s hogy gyorsabban keresztül vitessenek —
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házilag vezettessenek lehetőleg helyi iparosok igénybe 
vételével.

Ezen körülményről mindkét helyi lap bőven kö
zölt tudósítást, tehát iparosaink azokról tudomást sze
rezhettek. Pályázati hirdetmény természetesen nem 
lett kibocsátva, mert a tanács a munkálatokat, miként 
azt a közgyűlés elrendelte — nem akarta vállalatba 
adni, igy tehát kereste a helyi vállalkozókat s Fizély 
Károly urat is direkte, nem Írásban, hogy az ügy ne 
szenvedjed halasztást, de szóbelileg felkérték, ha jól 
tudjuk tette ezt Sztancsay Miklós v. főjegyző és 
Krepuska Lajos v. mérnök.

Fizély ur e felkérésnek engedve megjelent a 
mérnöki hivatalban és átnézte a terveket és költség
vetést. Észrevételei is voltak, melyeknek helyességét a 
v. mérnök belátta és uj előterjesztést telt, melyet a 
junius hó 23-án tartott vizvezetékügyi szakbizottsági 
ülés tárgyalt. Ez ülésen maga Fizély ur is jelen volt 
jól tudhatja, hogy minden egyes tagja a bizottságnak 
Fizély ur mellett nyilatkozott s csak Csányi Oltó szám
vevő említette fel kötelességszerúleg, hogy a tanács
nak egy korábbi, talán múlt évi határozata értelmében 
nyilvántartotta a Gahsner és Gaibel ezég általános 
ajánlatát — ebből kifolyólag azt értesítette s kéri 
részletes ajánlatának bevárását. Ezen hivatali előter
jesztésre a bizottság javaslata a következő volt:

,4. A földmunka és csőfektetésre nézve 
Fizély Károly h. lakos ajánlata mellett nyilatko
zik ugy an — azonban a számvevő szóbeli jelentése 
alapján, a mennyiben nagyobb késedelemmel nem 
járna — meghallgalandónak véleményezi a Gaibel 
és társa ezég ajánlatát is.*
A Gaibel és társa ezég megbízottai egy két nap 

múlva Selmeczbányára jöttek — tárgyallak a polgár- 
mesterrel — ajánlatukat később beadták s a v. mér
nök megbízva lett, hogy előterjesztését megtegye.

A v. mérnök 81. mérnöki sz. a. és 5125 sz. a. 
f. é. julius hó lG-án iktatva a következő jelentést 
adta :

Tekintetes Polgármester Ur !
Az akadémiához építendő (vízvezeték ügyé

ben van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy 
annak vállalat utján történő kiépítésére két ajánlat 
érkezett be és pedig í

1. Fizély Károly selinecz városi iparos szó
beli ajánlata, a ki a költségvetési összegből 
3 ’/• %-ot és

2. Gahsner és Gaibel budapesti vállalkozók 
írásbeli ajánlata, a kik a költségvetési összegből 
4°0-ot engedtek.

Tekintve azt, hogy utóbbiak a vállalat biz
tosítására — mint idegenek — a szokásos 10%- 
nyi biztosítási összeget nem  t e t t é k  le;  to
vábbá, hogy ajánlatuk csak ‘/,% -al kedvezőbb 
Fizély ajánlatánál; továbbá, hogy Fizély mint 
idevaló polgár és iparos pártolandó első sorban, 
a ki külömben is ilyen munkát közmegelégedésre 
már végzett, véleményem oda irányult: kegyes
kedjék Fizély Károly ajánlatát elfogadni, őt a 
szerződés kötésre és a munka azonnali megkez
désére felszólítani; Gahsner és Gaibel vállalko
zóknak pedig ajánlatát vissza származtatni.

Selmeczbányán, 1898. julius hó 15-én.

Krepuska Lajos,
v. mérnök.

A tanács a mérnök javaslatát egyhangúlag elfo
gadva Fizélynek szavazta meg a munkálatokat s az 
írásbeli értesítést megelőzőleg a v. mérnök által értesit- 
tette erről lizély urat, hogy csak a munkálatok mi
előbb megkezdhetők legyenek.

Fizély ur julius hó 20-án megjelent (elkérésre — 
olt voltak a mérnöki hivatalban Sztancsay Miklós és 
Vörös Ferencz főjegyzők is s nagy ámulattal hallgat
ták íizély ur kijelentését, hogy most már a megbízást 
el nem fogadja — indokolta azzal, már 5 hét telt el, 
hogy ő az ajánlatot tette — jöhetnek esős idők s ő 
nem lesz képes a munkálatokat befejezni ez évben — 
van olcsóbb ajánlat is, adjuk azoknak.

Az igaz, hogy a bydransok és kutak még nem 
voltak megrendelve — de a helyszínére voltak szállítva 
a csövek s igy a kutak és bydransok miatt bizony 
meg lehetett volna kezdeni a munkálatokat. (Különben 
zárjel között mondjuk, hogy ezeket bölcs számításból 
nem rendelte meg a mérnök, nehogy a szabad leve
gőn vagy kiváncsi kezektől tönkre menjenek.) Fizély 
visszalépvén — a tanács uj vállalkozót keresett, mert 
a Gaibel és társa czégről azután véletlenül nyert in- 
formacziók a ezég megszűntéről szólották.

Ez Fizély ur a való történet.
Mi értelme volt annak, hogy ön holmi vizitelésekre 

czélozzon ?
Különben nyilatkozatának ez a része oly szép, 

hogy azon olvasóink kedvéért, kik talán a Hetilapot 
nem olvassák, ide iktatjuk szó szerint:

.Részemről, belátom, egy nagy hibát követtem el, 
hogy a tekintetes város valamennyi tisztviselőjét nem 
kerestem fel, hogy a vízvezetéki munkákat reáni bíz
zák, mit ha megtettem volna, a munkát meg is kap
tam volna. Ha jövóre a Tekintetes városi Tanácsnak 
ilyen nagyobb vállalkozóra szüksége lesz, ne mulassza 
el nyilvános pályázati hirdetést és én sem fogom el
mulasztani azu tán -------a vizitelést.•

Még jó, hogy nem tette hozzá, hogy mily értékű 
ajándékokkal a kézben kellett volna visitelnie! Lássuk 
csak kiknél kellene visitelnie.

Természetesen legelső sorban a v. mérnöknél. 
Krepuska Lajos tart. huszárhadnagy, annyit tudunk 
róla, egyenes jellemű, szakképzett tisztviselője o város
nak, ki n em  ö n é r d e k b ő l  hivatalos óráin is jóval 
túl húzza az igát, ambiciózus, törekvő és hozzá jó 
szivü, nem magának, de másnak kíván hasznot. 
Tendencziozus visiteléssel nála Fizély ur csak ront
hatott volna.

A mérnök után i l l i k a városi polgármesternél 
visitclni. Szilnyai József v. polgármestert ősmerjük 
mindannyian mint a város legerősebb munkaerejét, 
önzetlenségét fölösleges kiemelnünk, évtizedekre ter
jedő munkásságából tudjuk azt — a visitclésekhez 
hozzá van nagyon szokva — s ezek gyakoriságából 
legfeljebb csak azt következtethetnék, hogy az bosszantja 
s drága munkaidejét rabolja meg.

Bernhardt Adolf gazdasági tanácsnok legfeljebb 
meglehetős nyers modorral adta volna tudtára Fizély 
urnák, hogy van dolga elég — ez nem ő hozzá tar
tozik — menjen a mérnökhöz. Az esetleges ajándékot 
is bizonnyára a hátán vitte volna ki Fizély ur.

Krausz Kálmán rendőrfőkapitány már sok kisebb- 
nagyobb ajándékot utalt be a szegényalapba, küldőjük 
nem ismertette meg magát, a ki akarja tudni, hogy 
igaz-e, nézze meg a szegényalapban. A visitelésre 
azt mondta volna, hogy gazdasági ügyekben ő nem 
szavaz.

Artbold Géza tanácsnok szavaz ugyan, de mindig 
az ő árváival törődik csak s igy Fizély urnák be 
kellett volna vallania magáról, hogy ö is árva, külön
ben az Artbold jóakaratát nem nyerte volna meg még 
ajándékokkal sem.

Hátra maradna még Sztancsay Miklós v. főjegyző, 
kiről nem szólhatunk bővebben, mert lapunk felelős 
szerkesztője, de maga is tudja magáról, hogy nem 
pénzéit és elósmerésért dolgozik, sokszor anyagi kárára, 
pedig az anyagiakban ő sem bővelkedik. A vizitelés 
czélját, mint komoly ajánlatot legfeljebb jegyző
könyvbe vette volna szívességből, hogy még az irás 
fáradságától is megmentse Fizély urat a város közügye 
érdekében.

Magunk részéről „hivatalos*4 adatokkal derítettük 
fel a tényállást, ezeknek igaz voltához szó nem férhet, 
legfeljebb csak letagadás, ezt megczáfolni pedig nem 
igyekszünk s fentartjuk magunknak, hogy jövőre „az 
iparosaink és vállalkozóink érdekében8 háladato abb 
és nem személyeskedő téren Írjunk és tegyünk.

Különben az esetleg adandó válasszal is előre 
tisztában vagyunk, talán ismerve a modort, szóról 
szóra is leirhatnók, a mentegetőzést, hogy nem úgy 
értette, esze ágában sem volt stb. de a ki Fizély ur 
nyilatkozatát olvassa, csak úgy értheti, a mint ezt mi 
értettük.

Ezzel c személyes természetű ügyben végeztünk.

Hivatalos rész.

A városi anyakönyvvezetök hivatalos 
közlései.

I. kér. Selmeczbánya, Banka, Rovna.
1898. aug. 17-től aug. 28-ig. 

Halálozás.

Az elhunyt neve

178 özv. Eberlein KisslingerIda 72 é. szívbaj
Kn v - T  Ma,rm , ., 3 h - gyermekaszályViczkocs László, Ferencz 14h. gyom.bélhurut

Szüléiéit -I gyermek; házasság kflllelell 1,

2087. sz. vsz. 1898.

Hirdetmény.
Mely szerint közzé tétetik, hogy a folyó évre 

érvényes összes adónemek előírása hefcjezletvén, ennél
fogva minden egyes adózó telhivalik, hogy aduküny- 
vccskejel az 1883. évi 44. t.-cz. 36. g-a d) pontja 
értelmében alulírott hivatalnál f. évi augusztus hó 
-0-lúl f. évi augusztus hó 28-ig mulassa be, hngy

adókőnyvecskéjébe az előírás bejegyezhető legyen. A 
ki pedig az adókönyvecske bemutatását ezen idő alatt 
elmula ztja, az 1 — 5 írtig terjedő birságban elmarasz
ta ltad .

Selmeczbányán, >888. augusztus 18*án.
Városi adóhivatal.

KÜLÖNFÉLÉK.
Személyi hirek. S z i t n y a i  J ó z s e f  polgár

mesterünk e hó 21-én Erdélybe ulazotl s az orsz 
erdészeti egyesület közgyűlésén városunk képviseleté- 
b n részt véve meghívja az egyesületet, hogy 1900-ik 
évi közgyűlését Selmeczbányán tartsa meg. — Wi nkl er  
Benő ny. főbányatanácsosról, ki a fürdőből visszaérke
zett, örömmel közöljük, hogy egészségi állapota nagyban 
javu lt.— Be r n h a r d t  Adol f  polgármesterhelyettes és 
gazdasági tanácsnokunk ma utazik el négy heti sza
badságra s a mai naptól Arthold Géza közig, tanács
nok végzi a polgármesteri teendőket polgármesterünk 
visszaérkeztéig. — Trencsénben járt turistáink Király 
Ernő tanár, Fekete István tanár és Csiba István keres
kedő a tanulságos és élvezetes kirándulásról vissza
érkeztek.

— Király hete. A múlt heti ünnepségek méltóan 
sorakoztak az előző évek királyünnepei közé. Városunk 
szokott ünnepiességgel ülte meg úgy dicsőségesen 
uralkodó 1. Ferencz József királyunk Ő Felségének 
születésnapját, mint reá kővetkező vasárnap Sz. István 
első magyar királyunkét. A városi tisztikar polgár
mesterünk vezetése mellett, a m. kir. bányaigazgatóság 
Svehla Gyula bányaigazgató, föbányatanácsossal tekin
télyes számban vett részt az ünnepen. A szép disz- 
magyar öltönyök, a különböző katonatiszti egyenruhák, 
a bányászzene, a bányászok tömeges felvonulása, 
harangzúgás, taraczklövés nagyban emelte a külső 
fényi, a tartalmat pedig megadta az ünnepi hangulat, 
az osztatlan tisztelet a múltak dicső emléke s leg
mélyebb hódolat a legfelségesebb uralkodó személye 
iránt,, valamint az istenházában lefolyt egyházi szer
tartás, melyet Podhragyai Pál prépost-plébánosunk 
fényes segédlettel végzett, s melyen Cziczka Sándor 
karnagyunk valamint műkedvelő énekesei és zenészei 
nagy hatással adták elő az egyházi zenét. Kivált 
közülök ismét Schuszter Lajosné úrnő és Laun Károly 
énekével.

— Királyi k itüntetés. A „Budapesti Közlöny8 
első hasábjai ritkán hoznak bennünket selmeczieket 
közvetlenül érdeklő meglepetésekei, ami részben onnan 
van, hogy az ott szerepelni szokott személyi teriné- 
szelü ügyekhez hasonló saját ügyeinket sem magunk 
nem toljuk előtérbe, sem mások nem igen veszik kellő 
figyelembe. Annál szívesebben veszünk és közlünk ily 
körülmények közölt olyan hirt, minő az alábbi is, 
mely a nevezett hivatalos lap e hó 23-iki számában 
jeleni meg: A Személyem körüli magyar ministerium 
ideiglenes vezetésével megbízott magyar minister
el. :üköm előterjesztése folytán Bernhardt Adolf, Selmecz- 
Bélabánya sza >. kir. város tanácsnokának, sok évi 
htí és buzgó szolgálata elismeréséül, Ferencz József- 
rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt lseidben, 
1898. évi augusztus hó 17-én. Ferencz József s. k. 
Báró Bánfty s. k. A legfelsőbb királyi elhatározásnak 
eme szószerinti közléséhez készséggel csatoljuk hozzá 
véleményünk eme nyilvánítását, hogy a kitüntetettnek 
szolgálata amellett, hogy hosszú, egyszersmind csakugyan 
híí is volt, mert híven teljésitette a magyar haza 
iránti kötelességét a viharos időben mint honvéd, 
Selinecztől, Losoncztól a világosi fegyverletételig, majd 
híven végezte a reá bízottakat besoroztntása után a 
császári hadsereg kötelékében, később állami s végül 
törvényhatósági szolgálata idején, szoros értelemben 
vett hivatalos elfoglaltságai mellett a társadalmi és 
egyházi téren is hasznos tevékenységet fejtve ki. A 
legfelsőbb kitüntetés megérdeinlett jutalma ama sok 
évi liü és buzgó szolgálatnak, melyre a legfelsőbb 
kézirat hivatkozik s melyet ezentúl sem fog társadalmi 
mozgalmainktól megvonni, kitüntetett tanácsnokunk. 
Melegen üdvözöljük a Ferencz József-rend lovag
keresztjének uj tulajdonosát.

— Vivát Pali I Kuti István rendőrkapitányunk 
nejének e hó 21-én fia született. — A fegyvergyakor
laton levő apa a távirali értesítésre vivát Pali kiáltás
ban tört ki, mely egész Selmeczig elhallatszott s igy 
tudtuk meg, hogy Pali lesz a neve az uj szülöttnek.

— Eljegyzés. Lő wy S i m o n  a napokban tar
totta eljegyzését S u s i t z k i  G i z e l l a  kisnsszonynyal, 
Susitzki József bácsfalusi földbirtokos szeretetre méltó 
leányával.

Magas látogatók Hodruson. Hétfőn magas 
látogatói voltak L. Bcrks Róbert cs. és kir. kamarás 
családjának. Gróf Hunyadi Kálmán szertartásmester 
nejével (»r. Auberlin Maliiddal, Klotild főherczegnő 
udvarhölgyevel és Kazy János Barsvármegye főispánja
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családjával élvezlek a kitűnő család vendégszeretetéi.
A lógósokban gazdag ebéd a késő délutáni óráig 
tartott s a kellemes vidék, a gyönyörű hely és gazdag 
vendégszeretet édes emlékeivel távoztak az előkelő 
látogatók.

— Vihnye fürdőből. Vihnyén a fürdőélet még 
mindig tart a meleg időjárás olt tartja és oda 
csalja az üdülőket s ma már a vendégek száma meg
haladta az 1200-at. A város részéről megindultak a 
tárgyalások az iránt is, hogy még szeptember hóban 
telephonnal legyünk Vihnyével összekötve — ha csak 
Hell Jakab bérlő hajlandó lesz az évi előfizetési dijakat 
mindaddig fizetni, mig a bérleti viszony tart.

— Hirtelen Ítélet. Laptársunk e czimü közle
ményünkre mosakodik s szokása szerint nem az ér
telmet s lényeget cáfolja, hanem egyes kiragadott 
szavakból állít össze — igy külön értelemmel bíró — 
mondatokat. A polémiát nem kerestük s a beugratá
sok elől is ha csak lehetséges kitérünk, a keztyis 
kéz értelmét is minden tekintetben jobban ismerjük 
s a tisztességes küzdés fegyvereit sem vette még el 
tőlünk senki — a közügyet nem csak szójátéknak 
és phrasisnak tudjuk, hanem olyasnak, melyért csak
ugyan küzdeni és áldozni ko!l — nos hát azokat mi 
mind jól tudjuk s saját közleményeinkkel nem sietünk 
a magunk cáfolatára. Azokat a bizonyos szakértői 
jelentéseket, mihelyt terünk engedi és különösen, mikor 
majd az ügy illetékes helyeken é r d e m b e n  le lesz 
tárgyalva — igenis közölni fogjuk vagy ha úgy tetszik, 
hát lesz szerencsénk közölni és pedig szószerint, de 
nem laptársunk kedvéért. (Ebből ismét csinálhat uj 
phrasisos szójátékokat!) Még csak azt jegyezzük meg, 
hogy ha egyszer valaki a mi városi tüzifaraktárunkról 
szól s fájlalja hogy abban nincs tűzifa, holott az er
dőben mennyi van! — nos hát akkor csak is bükk- 
tüzifáról beszélhet, mert oda csak ilyet szokás raktá
rozni — de ebből is van elég, csak vevő legyen hozzá. 
Fő dolog, hogy egy lapnak s főmunkatársának nem 
szabad rosszakaratúnak lennie s minden képpen csak 
szenzációt hajhásznia, akkor aztán bizonyos korlátok 
között lehet keztyüs kézzel kezet fognunk még a köz
ügyek terén is, még akkor is, ha a közügyek harczában 
nem egy oldalon harczolunk. Addig hát csak keztyütlen 
kézzel, de sisak és álarcz nélkül! (Uj vers kedvéért!)

— Lopás a fürdőben. Felkereste szerkesztősé
günket Steinsdörfer Albert ny. százados s panaszosan 
adta elő, hogy szombaton este a Fizély féle kertben 
levő szabad fürdőben fürdőit, mialatt valaki kabinjából 
kilopta pénzeserszényét és értékes aranygyűrűjét. Ez 
eltulajdonításért a felületes és ki nem elégítő ellenőr
zést okolja, mert mint mondá 2 fizető fürdöző mellett
3—4 oson be olyan, ki a fizetés elöl szökni óhajt s 
ezek aztán természetesen nem lehetnek megbízható 
gentlemanok. Az ily alakok egyik kabinból a könnyen 
eltávolítható felső kereszt léc/.ezésen átbújnak, vagy 
egy pálczikával átnyúlnak a szomszéd kabinba s a 
gyanútlanul fürdőzöt megkárosíthatják. Figyelmébe 
ajánljuk e hiányokat Fizély Károly fürdőtulajdonosnak 
s tisztán jóakaratból, mert ily esetek anyagi kárával 
is járnak.

Rendőri hirek. F. hó 19-én egy ezüst zseb
óráról szóló zálogjegy találtatott a város főterén; 
igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrkapitányi hiva
talban. — F. hó 21-én éjjel Bélabányán Florek János 
udvarából egyetlen sertését lopták el eddig még isme
retlen tettesek. — A hodrusi alsó-óvodába, a hol 
Lévay Anna óvónő lakása is van, a múlt héten be
törtek és a jelenleg szabadságon levő óvónő lakását 
felforgatták: a szekrényeket feltörték, a ruhát a szoba 
közepére dobálták és az ovoda játékszereit az ablakhoz 
készítették, hogy onnan tovább vihessék, ugylátszik 
azonban, hogy munkájokban a betörők megzavarva 
lettek. Hogy mi mindent loptak el, azt most még nem 
tudni, mert az óvónő még nincs itthon és igy nem 
volt még megállapítható a hiány. A nyomozás meg
indult és ennek vezetésével Lindmayer János hodrusi 
rendőrbiztos tb. rcndörfogalmazó bízatott meg, ki 
erélyes és ügyes eljárásával a betörőket kinyomozta, 
letartóztatta és a rendörkapitányi hivatalba kisértette ; 
a tettesek hosszas vallatás után beismerték tettüket; 
névszerint Flesko Lohár 16 éves lakatos inas, Flcsko 
János 14 és Muzsik János 12 éves iskolás, kiknek 
vallomásai alapján most még az orgazdák fognak elő
kerülni. — Még éretlen a szilva és az alma, de azért 
az ifjú és idősebb csemeték éjjelenkint be-be térnek 
egy kertbe, a hol azután össze-visszutörik a gyümölcs
fák ágait, hogy egy-két éretlen gyümölcshöz jussanak.
F. hó 22-én este 11 órakor azonban a városi gyü
mölcsös (előbb Urban) kertben rajtavesztett egy ilyen 
csemete, mert éppen akkor csípte el, a rendőr, a mint egy 
szilvafáról telt zsebekkel csúszott lefele; bekísérték, 
Lupták György 22 éves ifjú urat és másnap ráhúzták 
a § - t : 3 napra elzárták. — Újabban a rendőrség éjjeli 
úgynevezett czirkáló Őrjáratokat tart a város körül a 
sok lopás miatt és ilyenkor bizony sok mindenféle

alak kerül a kezébe: hölgyek (kísérők nélkül), pénz- 
sóvár züllemények (pénz nélkül) de eléggé jó betörő 
szerszámokkal; gyerekek (üres gyomorral) de éretlen 
gyümölcscsel telt zsebekkel stb. stb. igy f. hó 21-én 
éjjel 7 különböző ilyen alak került horogra, a kik 
részben kórházba, részben az itteni zárkákba rész
ben pedig tolonezutra kerültek. — Az özv. Molnár 
Mária kárára elkövetett betörés nyomozás innen 
Léva felé terjedt, a hol a czigányok a lopott ágyneműt 
árulták, de időközben neszt vevén üldöztetésükről, az 
ágyneműt visszahagyva Léván onnan megugrottak. 
Tovább nyomoztatnak.

Lövészet. A f. hó 21-én megtartott lövészet 
csekély részvétellel folyt le, mert a 2 ünnepnap miatt 
a lövészek nagyobb része kirándulásokon s vadá
szaton volt. Egészben 304 lövés esett 314 köregység
gel, melyek közölt volt 1 szöglövés s 9 négyes. Az 
első dijat Seidel Ágoston egy szép szőglövésre, a 2-at 
Fiedler Gyula négyesre, a 3-at dr. Stuller Gyula 
szintén négyesre nyerte el. Ezenkívül négyest lőttek 
még: Seidel Ágoston 2-őt, Fiedler Gyula 4-et, és dr. 
Stuller Gyula 1-t.

— A távbeszélő hálózatba öt ujabbi állomás
nak való bekapcsolása czéljából f. augusztus hó 13-án 
megtartott tárgyalás, illetve helyszíni bejárásnál a m. 
kir. posta és távirda igazgatóság részéről Schaden N. 
főmérnök és Schuszter János távbeszélő építési osztály- 
vezető voltak jelen. Először is a városi kórházi állo
máshoz vezető irányt járták be, midőn is megállapí
tották, hogy a vezeték a Zsembery-féle ház fedéltartó
jától a Till- és Sztankay-félc házakra erősített veze
tékkel lesz a kórházi rendelő szobába bevezetve. Az 
erdőmesteri hhatalba szolgáló távbeszélő vezeték irá
nyára vagy a központtól a kamaraházi kerten keresz
tül oszlopok igénybe vételével és a Bárdosy-féle la
kásra erősített tartó alkalmazásával, vagy a Deák 
Ferencz-utczai Schuszter-féle ház tarlójától a Péch 
Antal-utcza mentén, a Mihalik, Dr. Stuller és Nieman- 
féle házak érintésével jelöltetett ki. Ez alkalomból 
szóba hozatott, hogy legczélszerübb lenne az újvárra 
egy állomást a központtól a Kamaraházon keresztül be
rendezni s onnan az erdőmesteri lakba bevezetni. Az 
Ertl-féle városi majorba szolgáló távbeszélő berende
zését illetőleg a vonal a gázgyárba vezető vonaltól 
folytatólag kiindulva a vasúti fütőház, raktár és állo
másfőnöki lakásra alkalmazandó tartók és egy-két 
oszlop felállítása mellett jelöltetett ki. A steffullói 
rendőrbiztosi hivatalhoz szolgáló állomás irányára az 
országút, a Mária-aknán s innen a kórházi földeket 
elválasztó gyalogösvény oszlopok felállításával jelölte
tett. Végül a Vőröskuti erdővédi lakba szolgáló veze
ték irányára a vöröskuti utón lévő vezetékhez kapcso
landó elágazásban történt a megállapodás. A kiépítés 
szeptember első napjaiban veszi kezdetét. Központi 
állomásunk ma már 50 előfizetőre van berendezve, 
az újonnan előfizetni óhajtók siessenek bejelentéseikkel 
mert különben csak jövő évben lesznek bekapcsolhatók.

Selmeciáda.
Gyáva Ephialtes, im feltűnt a híred 
Mert hát betű volt az, mely ránk hagyá czimed. 
Vannak kővetőid, oh vannak még, ne félj 
Többet ér egy jó ,szó‘, s lobbanó szenvedély 
Mint meggondolt Jó* tett.

Fő dolog mai nap hogy szavak legyenek 
Ordító, suttogó — az már oszt’ egyre megy 
Értelmet hol várunk P össze legyen kötve 
Jól megpaprikázva, jól borssal leöntve 
És meg van a Jó* tett.

Ha teltre kerül sor, keztyüd legyen bőrből 
Mely bármily vágástól nem foszlik s szét nem dől, 
Keztyüs kézzel vágjad üssed a védtelent 
Kivágod te magad — az már igaz és szent 
És meg van a J ó “ tett.

De ha olyan akad, ki bőrödtől nem fél 
Vastag bőrt acéllal nyugodtan lekefél 
S bőrös keztyü helyett talál elevenre,
No hát akkor illik nem várni vesztedre 
Persze hát csak azért, hogy m a g a d  ne ü th e ss  
S legyen meg a „jów te tt!

C S A R N  ( Í k T

A hódoló diszfelvonulás.
Budapestnek jelenleg a legszebb, legcsodálatosabb 

látványossága az a körkép, mely az ezred évi hódoló 
diszfelvonulást ábrázolja.

A művészen egész kis serege — élén Eisenhut 
Ferenczczel — közel kél évig dolgozott e képen, amely 
úgy történetileg, mint müvészetileg remek alkotás. A<

művészek kitűnősége maga elég garanczia ugyan arra, 
hogy a festmény, mely az ezredévi ünnepélyek legnagyobb- 
szerü mozzanatát örökíti meg bámulatos legyen, de hogy 
annak becséi „kézzelfoghatólag* is kifejezzük, meg
említjük, hogy jóval többe került százezer forintnál.

A festmény a Városligetben (az Andrássy ut 
torkolatánál) látható egész nap, az esti órákban villany- 
világátásnál.

A körképen arczképhűséggel latható Magyar- 
országnak majdnem minden nevezetesebb embere, 
továbbá azok a banderisták is szinte valamennyien, 
akik a hodoló diszlelvonulásban resztvettek, — tehát 
a mi véreink is, — arczképhűséggel, saját diszöltőnyeik- 
ben, saját lobogóik ala tt; a nézőközönség közé a 
művészek igen sok országszerte ismert, kedvelt kitű
nőség és nevezetesség (hölgyek és urak) arczképeit 
festették le: lehetetlen, hogy közülünk bárki is aki a 
fővárosba fölutazik, ezt a festményt meg ne tekintse.

A nagyszerű körkép magyarázására, tájékozásul 
érdekesnek tartjuk elmondani a következőket: a föladat: 
megörökíteni, lefesteni a hódoló diszfelvonulást egy 
képen sokkal nehezebb volt a kivitel pillanatában, sem 
mint felületesen szemlélve a dolgokat, hihető volna. 
Mert a festmény egyik pontjánál elkezdeni a menet 
ábrázolását, s vígig festeni az egészet úgy, hogy a menet 
vége és az eleje szükségkép összetalálkozzék, — esz- 
métlen, üres szolgai kép, egyszerű unalmas lefestés 
leendett. S egyáltalán úgy kezdeni a lefestés munká
ját, mint más, például ipari munkát szokás; ,az ele
jén* — itt már jó eleve kizártnak kellett lennie, mert 
ha az elejét látjuk a menetnek a festményen, előtte, 
még a történelmi hűségnek is megfelelően, de termé
szetszerűleg is, — okvetlenül egy jó darab utczának 
üresnek kellett volna maradnia, ami pedig egy hasonló 
festményen, melynek nyüzsögnie, hemzsegnie kell az 
élet, az akczio mozgásától, elevenségétől, valóságos 
képtelenség.

Eisenhut tehát az egyetlen lehetséges módját 
választotta a megfestésnak, és megoldotta a kérdést 
úgy, hogy képe hi\en visszatükrözi az eszmét, aminek 
kifejezésére a diszfelvonulás törekedett, de azért ráfes- 
lette a képre az egész bandériumot, annak minden 
jelentős alakját porlrait-hüséggel is ábrázolván.

A bandérium föl- és elvonulásának legfőbb czélja 
legkiemelkedőbb mozzanata, kétségkívül a hódolat volt 
a király előtt, s a bandérium kígyózó vonalának, hogy 
úgy mondjuk, a legtartalmasabb részét, a színét képez
ték az országok lobogóinak vivői. S ezek között is a 
legelső, legkiemelkedőbb mozzanatot annak kellett 
képezni, amint Magyarország zászlójával annak hordo
zója, Vay Béla báró hódolattal elvonul a király előtt
— Vay mögött — és előtt a több zászlós urakkal

Ez képezi tehát a festmény magvát, — jegeczc- 
dési pontját s e pont körül kellett sorakozniok a többi 
mozzanatoknak, amennyire lehetséges volt, a történelmi 
hűség szem előtt tartásával.

A kép legfőbb mozzanata tehát a királyi várpa
lota udvarán a király előtt történt, amint ott a zászlós 
urak menete — s előtte, mögötte a több bandériumok 
elvonulnak. Minthogy azonban a zászlós urak az egész 
menetnek jóformán a derekán voltak, a menet elejének 
a vezető Perczel Dezsőnek és a mögötte levő várme
gyék bandériumának más helyet kellett kijelölni a fest
ményen, — olyant a mely már nincs a várban, minthogy 
az eleje már akkor onnan levonult.

Eisenhut tehát úgy alkotta meg festményét, hogy 
a bandérium azon részét, mely a menet elejét képezte 
és a várba az említett mozzanat kiemelésének nélkü- 
özhetle'nségénél fogva elhelyezhető már nem volt,
— a Vérmezőre helyezte vissza, abba az időbe, amikor 
ott a diszfelvonulás mar feloszlófélben van, — de azért 
ott szépen megfesthető, s természetszerűleg szerves 
összefüggésbe hozható magával az egész millemiumi 
diszfelvonulással.

Egy másik „költői szabadság,* amivel az alkotó 
művész élni kénytelen, sőt köteles volt, az hogy mind
azon állami, katonai és egyházi főméltóságokat, akik 
részben diszhintóikban, részben az uj országház kupo
lástermében, részben a Matyás-templomban és előtte 
vettek részt az egész ünnepélyes aktusban, melynek 
a diszfelvonulás képezte legkiemelkedőbb mozzanatát,
— mint nézőket szerepelteti a királyi várpalota ud
varán. Mert bizonnyal nagyon hiányos leendett e 
festmény, ha ép ezek az urak hiányoznak róla fölös
merhető módon, másrészt azután ez lehetett egyetlen 
módja annak, hogy a magyarság e valódi leghivatottabb 
képviselői is ott szerepelhessenek e képen, mely az 
egész nemzet ünnepét és hódolatát fejezte ki a leg
ékesebb módon. Ugyanebből az eszméből kiindulva, a 
néző közönségbe, különösen a várpalota udvarán, 
tribünjén és környékén sok olyan előkelő hölgyet és 
urat festettek le a művészek, akik mint nézők teljes 
joggal tekinthetők a magyar közönség képviselőiül, 
minthogy többnyire jelentős szerepet játszanak a köz-
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A selmeczi vízvezeték.
(Sztancsay Miklós v. főjegyző jelentése.)

II  KÉSZ
Tanulmányok az általános vízvezeték 

létesítéséhez.
F olytatás.

Wieszner Adló később külön felhívásra kidol
gozta a Satlel-láró biztonositásárn vonatkozó költség- 
vetést is, melyben az összes költségeket 3106 írt 
39 krral számította ki. A költségvetéshez részletes 
jelentést és leírást csatolt (2750- 1895).

A városi tanács Wieszner jelentését közölte a 
Walser czéggel, mely a viz eredetének biztos meg
határozására szükségesnek jelezte, hogy azon helyen, 
hol a viz a tárnába oszlik, egy akna mélyittessék. 
Wieszner az akna mélyítését mint czéltalant ellenezte, 
mert vagy azon eset állhat be, hogy megbolygatjuk a 
vizvezető rétegeket s a viz teljesen eltűnik, mi a viz- 
vezető hasadékok ellenlejtes dőlésénél fogva könnyen 
bekövetkezhetik, vagy a feltárt viz tovább is lefolyván 
a közét válladékain, a táró talpára fog folyni s igy 
ismét csak a táró fogja kivezetni, tehát a tárót minden
esetre biztonositani kell, ha pedig az akna zsombjában 
sikerül a vizet nagy költséggel elfogni, ez esetben 
minthogy nem lehet kilátás arra, hogy a forrás az 
aknát szinültig feltöltse s a vizet a felszínen vezessük 
el, állandóan szivattyúzni kellene, mely eljárás a czél- 
nak nem felelne meg nálunk.

E vélemény újólag közölve lett a Walser czéggel 
s ez oda nyilatkozott, hogy nézete az, mely szerint oly 
tervezet, melynek minden további előzetes vizsgálat 
nélkül a Sattel-táróból kifolyó viz szolgál alapul, a 
magas ministerium által el nem fogadtatnék, javasolja 
ezért újólag mint feltétlen szükségeset, az ajánlott 
akna mélyítését. Követelését igy indokolja: úgy a 
tervekből, valamint a specziális felvételekből kitűnik, 
hogy a Sattel-táró 250 m. bosszúságban szorosan az 
az alsó irányába húzódik, közvetlen közelben van a 
lóro vége, amely körülbelül 35 méterrel mélyebben 
fekszik a terepnél. Itt tör be a viz körülbelül 15 méter 
magasságban a tárna fenék felett, mely a tárnahasa- 
dékból mint Sattel-táró forrás folyik.

Ha az aknácska lemélyítése által megállapiltatik, 
hogy a viz a tóból ered, akkor többé a Sál lei-forrásról 
szó sem lehet, ha pedig másodszor a táróba bctóduló 
viz nincs kapcsolni bán a tóval, akkor megállapítandó 
hogy hol fakad az ki a zárt sziklából, fennállván a 
viz beszerzésének oly helyen való lehetősége, honnan 
a Sattel-táró igénybe vétele nélkül az bevezethető és 
esetleg a minőség e helyen olyan lehel, a mely mellett 
a mesterséges szűrés mellőzhetővé válik. Mindezek 
után elkerülhetlenül szükségesnek mutatkozik — mondja 
a Walser ezég — a viz eredetének megállapítása, 
mielőtt a táró kitisztításának és a szűrök alkalmazá
sának költségei kiadásba helyeztetnek oly vízért, mely 
ha a tóból ered, egyszer ki is apadhat és a mely a 
legszorgosabb és kiváló gondos szűrést igényel.

A Walser ezég e véleményt még 1895. évi nov. 
hó 22-én adta meg és sürgősen kérte a minisíerium 
egy szakértőjének kiküldetését, de újból csak a kellő 
nyilvántartás hiányának kell felrónom azt, hogy az 
ügyirat ugyan ellátva lett, de az ügy maga feledésbe 
ment s bárha később újból is felvetett az eszme, 
hogy a Sattel-táró biztonositási munkálatai folyamaiba 
tétessenek s a táró bejárására a gazd felügyelő és 
később a városi mérnök is utasittatott azzal, hogy a 
viz eredetéi kutassa, (189G. jun. 20.) a mérnöki hiva
talban beállott szamélyváltozás miatt az ügy teljesen 
megfeneklett s csak a folyó évben vettetett újból fel
színre, midőn jelentést tevő bízatott meg a vizvezeték- 
ügy tanulmányozásával s a főbb adatoknak jelentésben 
leendő összeállításával.

A f. év olején magam is Jáko Gyula bányafő
mérnök majd Gsia Ignácz bányamérnök urak kísére
tében többször bejártam a Wieszner által megnyitott 
s még eléggé járható állapotban levő Saltel-tárót s a 
többször említett cincikében megtörve a sziklákon és 
a már összedőlt faalkolmányokon jelentékeny mennyi
ségű. körülbelül napi 50 nr'-nek megfelelő vízmennyi
ség zuhog és szitál alá, de a viz eredete az össze- 
mállolt faalkatrészek miatt többé már ki nem vehető, 
mert magába az cincikébe felhatolni nem lehet s a 
tartó állványokat kellene első sorban helyreállítani.

Az első bejárás alkalmával kétség merült fel az 
iránt, hogv valljon Wieszner Adló állal készített térkép 
helyes-e s valljon nem a Saltel-tárót tisztitotla c ki 
első ízben is, miért is Gsia Ignácz bányamérnök urat 
kérte fel a tanács, hogy a tárót újból bemérje s az 
emelke helyét a felszínen is kitűzze. Gsia bánya
mérnök a legnagyobb pontossággal eszkőzöite a méré
seket és a kitűzést, megjelölte a felszínén a táró végét 
és egyuttul az emelke helyéi, az alsó tó gátjának 
jobb oldalához közel kél fa közé esik a hely, tehát 
igazolva van, hogy a Wieszner által adott jelentés és 
térképfelvétel helyes, feltűnő azonban, hogy az igazi 

Nyomatott a laptul
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Sallel-tárónak észak-nyugati irányban haladó vágala 
megtalálható nem volt illetőleg a balra tatáit s jóformán 
teljesen beiszapolt két vágat nyitás nem esik teljesen 
össze azon hellyel, melyet ilyennek a régi térképek 
tüntetnek fel.

A többszöri bizottsági és helyszíni bejárások után 
indokoltnak és alaposnak kell elfogadnunk Cseh 
Lajos bányageologus, bányatanácsos urnák azon véle
ményét, melyet fentebb ismertettem, hogy tudniillik 
a régi Sattel-táró illetőleg a Moor-Chorubin-láró nagy 
kiterjedésű vizvezető területekről vezeti el a vizet s 
kellő kitisztítás után kulcsát fogja képezni a selmecz- 
bányai vizkérdés megoldásának s ezen szakértői véle
mény szolgált indító okul a tárótisztitási munkálatok 
megindításának. A tárótisztitási mnnkálatok a Sattel- 
táróban indíttattak meg azért, mert bárha a bánya
iérképek alapos ismerete a vízmennyiség szolgáltatása 
szempontjából a Moor-Gherubiu tárót előnyösebbnek 
is tünteti fel, sőt ennek vize mint ivóvíz a megejtett 
vegyvizsgálatok szerint is jobb minőségű s csak 
tavasszal vagy esőzések idején opalizál, de mélyebben 
fekszik a táró nyilasa s igy ebből a város magasabb 
rónái nem lettek volna vízvezetékkel elláthatók, ez 
utóbbi ok azonban a folyó évben azokban teljesitelt 
forrásfoglalás és feltárások által megszűnt, úgy, hogy 
a város felsőbb rónái már a legtisztább forrásvizekkel 
táplált vízvezetékkel lesznek elláthatók és miután a 
Moor-Cheruhin-táró ugyancsak Cseh Lajos geológusnak 
az eredmények által beigazolt véleménye és állítása 
szerint szilárd közelben hajtatott s e táró biztonositása 
csak nehány helyen lesz szükséges s ezáltal a költ
ségek is jelentékenyen kevesebbek, mint a Sattel- 
íárónál, e helyeit a f. évben a Moor-Cherubin-táró 
kitisztítása rendeltetett el.

A Sattel-táró kitisztításával bővebben foglal
koztam jelentésemben azért, mert e táró vizét a 
Walser-féle tervezés is combinatioba vette s mert 
utóvégre nem lehet teljesen kizártnak tartani azon 
eshetőséget sem, hogy idővel ezen tárót is fel kell 
használni a vizvezetés czéljaira, mely okból talán nem 
fölösleges, ha ezen, bár a mai nap még conliuatióban 
sem levő táróra vonatkozó adatok is együtt vannak.

(Folyt, kőv.)
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Ár verési hirdetményi kivonat.
A korponni kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Hlászni Hibszki Zsuzsanna 
végreliajtatónak lllászni István végrehajtást szenvedő 
elleni 350 frt tőkekövetelés után 1896. évi február hó 
20-álól járó 5 °/0-os kamatai és járulékai iránti végre
hajtási ügyben, a korponai kir. jbiróság területén levő 
Gsákócz község határában fekvő a csákóczi 41. sz 
tjkvben A/I. 1—13. sorsz. a. 1/2 bel- és kültelki bir
toknak lllászni István V8-nd részt képező hányadára 
426 frt 25 krban, + 1  sor 560 hrjzsz. a. rétből V „a(j 
részt képező hányadára az árverési 2 frt 50 i r 
hán ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
azzal, hogy az őzv. Hlászni szül. Krsjúk Mária javára 
bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog az árverés 
által nem érintetik és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1898. óvl szeptember hó 13-ik napján d. e. 
9 órakor ezen kir. jbiróság tvki helyiségben megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 °/0-át készpénzben, vagy az 1881: t.-cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. g-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 :LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénzek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Korponán, 1898. évi junius hó 30-án.
A korponai kir. jbiróság mint tkvi hatóság

Dr. Pazár Zoltán,
kir. aljbiró.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A korponai kir. jbiróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy Hlászni Hibszki Zsuzsana végre
liajtatónak Hlászni János Mihály és érdektársai végre
hajtást szenvedő elleni tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a korponai kir. járásbíró
ság területén lévő Gsákócz község határában fekvő a 
csákóczi 41 számú tjkvben A/I. 1 — 13. sorsz. u. 
foglalt bel- és kültelki birlzkból Hlászni János Mihály,
Hlászni György kiskorú Hlászni József, Anna és Pál 
Krsjár szül. Hlaszni Zsuzsana ®/8-ad részt képező há
nyadára 759 frlon és a -|-t sor 660 hrjsz. alatti ré t
ből %-ad részt képező hányadukra az árverést 4 írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
azzal, hogy őzv. Hlászni szül.Krsjak Mária javára be
kebelezett özvegyi haszonélvezeti jog az árverés által 
nem érintetik és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1898. évi szeptember hó 15-ik napján délelőtti 
9 órakor ezen kir. jbiróság tkvi helyiségében meg
tartandó nyilvános árverésen esetleg a megállapított 
kikiáltási áron alól i* eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 "„-át készpénzben vagy az 1881: LX. 
t.-cz. 12. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. ovi november 1-én 3333. sz. a. kell igazságügy- 
miniszteri rendelet 8, §-ában, kijelölt óvadékképen 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 
1881 : 1 *cz- ,7°- §-a értelmében a bánatpénznek
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Korponán, 1898. évi július hó 10-ik napján.
A korponai kir. jbiróság mint telekönyvi hatóság- 

Dr. Pazár Zoltán, 
bír, aljbiró

i.itlonos Joerges Ágost, és özv. fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1898,

Teljesen ártalm atlan
A nlisseptikus és h yg ion ikus

Hölgy-óvszer.
T eljesen  biztos hatással, 

h a szn á la tb an  kím életes és 
nem  k ellenek  többósem m i- 
nem ii gyöngód te lon  és á r 
ta lm as  gu m m i-v n g y  spon- 
g ya-ez ikkek . 1 doboz (12 
d rb )  1 frt 50 kr., pontos 
használati u tasítással 1 frt 
75 kr. előleges beküldése 

után bérmentve 
K apha tó  a  fe lta lá lónál 

LÁSZLÓ J Ó Z S E F  
gyógyszerészné l 

Maros-Újvár, (E rd é ly  . 
Budapesti f ő r a k tá r : Török 
József gyógyszerész. Korpel 
Fehérsas gyógyszertár Lipőt- 
köru t28 . -  Bárhova diserét 
szétküldés Telefon 3617. 

CzélszerU és kíméletes.
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NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS
sem tyúkszem, sem izzadós láb, 
sem börkeményedés, sem láb
daganat, sem fagyos láb, sem 
lábégés. Rövid idei viselés után 
■ n egk iiiiiiyd ik iil n já r á s a  
annak, ki czipőjét Dr. Hifeyes-féle 

az egész világon szabadalmazott A s b e s t  
talpbéléssel lá tja  el.

Párja egyszerű fiO kr., kettős vastagságú 
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét 
legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. közös 
hadseregnek és a ni. kir. honvédségnek eddig
2,2500 pár szállitatott.

Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz 
előleges beküldése és külön 10 kr. franeo. Fel
világosítások és prospektusok, köszönet nyilvá
nítások ingyen.

Általános Asbestáru-gyár betéti társa
ság Budapest, VI., Sziv-utcza 18.

Viszont eladóknak megfelelő árengedmény.
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