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Selmeczbányaj Híradó.SELMECZ- ÉS BÉLABÁNYA SZAB. KIR. ■  VAROS HIVATALOS KÖZLÖNYE,
IU&ltxetlBi A rak :

Egész évre 4  Ir t. — Fél évre 2 Irt. Negyed évre 1 Irt.
Egyes szám ára  10 krajczár.

A* ugyos szám ok kaphatók  Joerges Á. özv. és Fia könyvkoroskotlésébon, 
to vábbá  a  Deák F e ren cz -u tezáb an  Stark Miksa dohánytózsilójóhen, az 
K züst-u tezában  Tuschl Gusztáv czu k rásza táb an , a F ő-téron  Ochtendung 
Ignácz dohánytőzsdéjóben , a  S zen t-három ság -tó ren  Gutlreund Samu 

<tohány tőzsdéjében.
U gyanezen  e lá ru sító  he lyeken  la punk  részére  h irde téseke t is föl

vesznek szabo tt árszabásunk  szerint.

Nyílt levél
Szentgyürgyi Ede úrhoz, a „Selmeczbányai 

Hetilap44 szerkesztőjéhez.
Lapod legutóbbi számában nyílt levelet intézei 

hozzám, melyben személyemet meg nem érdemelt 
dicséretekkel halmozod el, ezekkel természetesen nem 
foglalkozhatom s lerovom a kötelességet, midőn elös- 
merésedért köszönetemet nyilvánítom, jól tndva, hogy 
az ily módon általad csinált közvélemény az igazi 
közvélemény nem lehet, mert fiatal korom és gyenge 
képességeim ily tágkörű kőzelismerés kivivására rá nem 
szolgálhattak.

Foglalkoznom kell azonban nyílt leveled alap
eszméjével.

Készséggel aláirom, hogy lapjainkkal mindketten 
egy e r k ö l c s i  czélt szolgálunk s ez nem lehet más, 
mint e város, Selmeczbánya város haladásának elő
mozdítása, érdekeinek képviselete, sőt magam részéről 
tágítom a feladatot az egész városi törvényhatóság 
érdekeire s minthogy miudkettőnk czélja közös, mit 
magam részéről már legeleinte, midőn a Híradó szer
kesztését átvettem kijelentettem, kinyilatkoztatván, hogy 
mi nem egymás ellen, de egymás melleit kell, hogy 
küzdjűnk, nos ily körülmények közt joggal feltűnhet 
bárkinek is, hogy e mindkét szerény és szűk határok 
között mozgó helyilap miért nem képes tisztán városi 
ügyeket t á r g y i l a g o s a n  tárgyalni s miért kerül bele 
ily tárgyalásokba is unos-unton a személyes kérdés. 
Megmondom az okát.

Mi ketten s igy lapunk iránya is, nem állunk 
egy alapon, bár egy czél felé törünk, te kedves barátom, 
mint szerkesztő a légirányon indultál el a czél felé 
s nem akarod észrevenni, hogy az utat csak lég
hajóval lehetne megtenni, de a kormányozható lég
hajó még feltalálva nincs; magamnak szegény földi 
embernek a göröngyös földi utakon kell baktatnom, 
még a tengerre sem bocsáthatom a gyenge csolnakot 
mert a tenger viharjait nem birom kiállnni, de a száraz
földi viharok ellen bőven, nyújt oltalmat s inenhelyet 
maga a föld.

Te kedves barátom a városi tanácsot tekinted 
siró gyormeknek, melyet vesszözni s ütni kell, hogy a 
te utadra térjen, én pedig a városi hatóságot éppen
séggel nem tekintem gyermeknek, hanem a gondos 
apának, mely jól ismeri atyai kötelességét, fékezi az 
indulatokat, megjelöli az utal s azon biztos kézzel 
de e l ő r e l á t ó i i g  vezeti gyermekének ügyét a 
k ö z j ó t .

Az ily külömbség a felfogásban, beláthatod, hogy 
a harezmodorban is külőmbséget idéz elé, az egyik 
az eszközt nem válogatja a czél kedvéért (a czél 
szentesíti az eszközt!) a másik a czélnak rendeli alá az 
eszközöket s nem robbant dynamittal ott, hol a leg
finomabb csiszolás is czélhoz vezet.

Te az ember bölcscletjogi czélját keresed a kűz- 
czélokban is, végnélkül való tökéletesedést, az absolut 
haladást, én a politikai tudományok által vont határt 
is szem előtt tartom, melyet röviden ezélszerüséggel 
lehet jelezni; te látod a tökéletest s rögtön feléje törsz, 
kivánod azt egyszerre átalakulás nélkül, én is látom a 
tökéletest, de számitok az utakkal s ha a legrövidebb 
ut örvény szélén visz keresztül, mely az anyagi ro»At4 
örvényébe buktathat, akkor a hosszabb kerülő, de 
biztos utat választom.

E felfogásbeli külőmbséget a viszonyok és körül
mények teszik.

Te újságíró vagy csak s igy félig-meddig köte
lességed az absolut igazság ormáról széttekintened, 
én csak kötelességből vagyok felelős szerkesztő, hiva
tásom a közigazgatási szolgálat munkása lenni és 
éppen e sz. kir. város szolgálatában, melyért, hogy 
így történt áldom sorsomat s minden erőmből, teljes 
ambícióval igyekszem ez utóbbi hivatáskört betölteni,

Főszerkesztő: V Ö R Ö S  1*' E R E N C Z

Felelős szerkesztő : S Z T  A N C S A Y M I K L Ó S.
A lapot illető  szellem i közlem ény a  szerkosztósóg. az an y ag i rész a 

k ia d ó h iv a ta lra  cziinzendó.

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 .

de éppen itt válunk el, te az igazság és tökéletesség 
eszményi ormáról akarod felrántani városunk hala
dását, én henne élek e városban, messzi távol a 
csúcstól, látnom kell a meredekséget s látnom kell 
e város háztartásában az anyagi erőt, Ikarus szárnyá
tól félek, s azért csak kapaszkodni segítek.

Ezek belátom puszta frázisok, de a melyeknek 
talán értelme is van s ha ezt elismered, úgy tisztán 
fogod látni azt a földes alapot, melyen én állok s a 
melyen maradni akarok.

Hogy közigazgatásunk nem hiba nélküli, azt 
tudom s tudja bárki is, hogy nekünk közigazgatási 
tisztviselőknek irányt kell adni, vagy a közönség ré
széről megállapított irányt elfogadni s azon haladni, 
ez, s a végrehajtás, a cselekvés a kötelességünk.

Csakhogy kedves barátom s veled a nagy 
közönség számoljatok azzal is, hogy a közigazgatási 
tisztviselő mai nap rengeteg állami feladatok végre
hajtó közege is és ezenkívül egyszerű e m b e r, kinek 
munkabírása korlátolt határokhoz van szabva.

Állami újjáalakulásunk óta teendőinket a törvé
nyek szélesen kitágították, de vagyunk most is annyian, 
mint voltunk egykoron s lehet-e azon csodálkozni, 
hogy egy városi tisztviselő nem képes naponként 
h a r m i n c z  órát dolgozni? már pedig azt bizton 
állíthatom, hogy közülünk nem egy hivatalos óráin is 
jóval túl húzza az igái, ezt tenni pedig nem volna 
kötelessége.

Igaz, sok olyan határozata van a közönségnek, 
melyet a város tanácsa nem hajtott végre, ez lehet 
mulasztás sok esetben s itt a rendszerben is hiba 
van, sokszor hangsúlyoztam nyilvánosan is, hogy ennek 
főoka a kellő nyilvántartás hiánya, mert a tanács a 
határozat foganatosításával megbízta egy és más tagját, 
a mint mondjuk kiadatta az ügyiratot végrehajtás 
czóljából X. Y-nak, de ezen intézkedéséről nyilván
tartást nem vezettetett s maga a megbízott a napon
ként feltorlódó uj elintézések és munkák között napról- 
napra halasztotta a végrehajtást, mig elfeledkezett az 
előbbiről s az ügy maga, megint mint mondjuk, irat
tárban veszett.

Maga a nyilvántartás egy embernek egész napi 
tevékenységét köti le s midőn e czélra egy egész 
embert kértem, elém tartották a háztartás számadásait 
s a költségvetések elijesztő számait: egy uj hivatal
3—4%  községi perczenttel terheli á l l a n d ó a n  a 
háztartást.

Könnyű a haladás oly városban, hol egy  köz
ségi perczeni kivetésével 20000 frl bevételt biztosit a 
város, de nehéz, igen nehéz városunkban, hol egy 
községi perczeni kivetése 400 frtot sem hoz be!

Ugye belátod hogy ebben igazam van ?
Segítettem hát úgy, a hogy lehetett, foltozgalással, 

eleinte teljesen magam vállaltam azt magamra s 
minthogy azt sokáig nem g y ő z t e  ni, megoszlottam a 
munkát. Az eredmény eddig is már kielégítő.

Mit szóljak a fegyelmi eljárásokról, melyekről azt 
mondod, hogy nevetségesek.

Tisztában vagy e a fogalommal, mi az az egyéni 
tisztesség, becsület, megbízhatóság?

Tudod-e azt, hogy ezek legfőbb javak, melyek 
nélkül nincs élet s melyek nélkül az ember egyszerű 
társadalmi állal.

Nos hát, ha egy tisztviselőt ilyenekben támadnak 
és támadnak nyilvánosan (mert hogy gyáván hát 
megett sugdosnak, az örökidő óla tartó megmásit- 
hallan társadalmi szokás és virlus!) nem kénylelen-e 
védekezni és áll-e más mód rendelkezésére, minthogy 
maga ellen fegyelmi eljárást kér ?

Ne kicsinyeljük azt a tisztviselőt, bármily állást 
is tölt be, legalább liszlességes embernek óhajtja magát 
tudni, s ezt követen azon közönségtől, melynek érde
kében tisztességesen tölti be kötelességét, sőt városunk
ban jóval többet, mint a mennyire kötelezve van.

llivata loN  liinh 'téN ek  d i ja :
100 szóig 2 fi t, ezen tú l u iinóen  m egkezdőit 100 szónál 1 ír t ta l  több. 

H a g A n h ird etŐ M ek  h i r d e t é s i  d i j a :
Fgy 3-szor baiubo/.ott ga rm ondso r vagy ennek  té rm érték ű ért 6 k r ;  
m ásodszori h irde tésné l 10°/.. harm adszo ri h ird e tésn é l 2U °/«. tö b b 

szöri h irde tésné l 80  °/# árkodvoziuóny.
Nylltlér soronként 15 kr. Bélyegdíj minden hirdetés után 30 kr. 

H irdetések  a  k iadóhivata lhoz ezim zondók. H irdetés és n y íltté r i d i
ja k  elő re  fizotondők K é z i r a t o k  n ő m  a d a t n a k  v i s s z a .  —

Az volna hiba és mulasztás, ha a tisztviselő nem 
maga kérné a fegyelmi eljárást, az ilyen ellen elren
delni kell s ez lehet megbélyegző.

A fegyelmi eljárás nem büntetés, csak arra szol
gál, hogy a vádolt tisztviselő tisztázhassa magát, ha 
ez aztán nem sikerül, csak akkor kezdődik „a meg
bolygatott társadalmi rend helyreállítását czélzó" bün
tető eljárás s be fogod látni, hogy erre is szükség Yan.

Azon vádodat illetőleg, hogy mi nem megfelelőien 
informáljuk a felsőbb köröket, nem tehetek mást, 
minthogy a legerélyesebben visszautasítsam és ha a 
nyilt leveled elején reám halmozott dicséreteknek nem 
volt más czélja, minthogy ezt a vádat simábban sze
münkbe vághasd, akkor, nos hát akkor csak az volt 
komédia, melynek szereplő alakja nem óhajtok lenni.

Ilyenekben kérünk mi több tárgyilagasságot! 
Egy vádat odadobni könnyű s egy oda nem illő szó 
jobban sebezheti az embert, a tisztességes embert, 
még ha tisztviselő is, mintha durván, de jó indulattal 
támadod őt. Ismered-e a büntetőtörvénykönyv 258. §-át, 
mely szerint a rágalmazás vétségét követi el, ki vala
kiről oly tényt állit, mely valódisága esetében az 
ellen, a kiről állíttatott a büntető eljárás megindítá
sának okát képezné vagy azt a közmegvetésnek tenné 
ki és a 270. §-a rendelkezését, mely kimondja, hogy 
hivatalból van helye a bűnvádi eljárás megindításának, 
ha egy közhivatalnok ellen hivatali kötességeire vonat
kozóing állíttatott olyan tény, mely valódisága esetében 
bűnvádi, vagy f e g y e l m i  büntetést vonna maga után. 
S mit gondolsz, ha vádad igaz tény, az illető tiszt
viselő ellen nevetséges volna e fegyelmi eljárást 
indítani ?

Nem óhajtok minden vádpontodra külön kiter
jeszkedni, mert nyilt levelem hosszúra nyúlna, de sze
mélyes meggyőződésből állíthatom, hogy tanácsunk 
minden egyes tagja a leghőbben hordja szivén e város 
és polgárainak érdekeit, egyetlen gondolata sincs a 
maga javáért s minden erejével azon van, hogy a 
közjóért elvállalt szolgálatában megállja helyét; lehet
nek esetek, hogy egyes nem igazolt magán érdeket ki 
nem elégíthet, sőt lehetnek esetek, hogy egyes rész
leges közérdeket is háttérbe szorítani kénytelen, mert 
pl. Banka külutcza az egyenlő teherviselés elve alap
ján is hiába követelne járdákat, kövezést, villamos 
világítást s ég tudja miféle más közjót, sőt talán bel
városunk szegény, hegyeken elszórtan lakó lakossága 
is e g y e l ő r e  hiába követel széles utakat és talán 
sürü világítást is, de éppen azt munkálja a haladás, 
hogy a létező hiányok lassanként a háztartás erősebb 
megingatása nélkül elenyésztessenek s el fog jönni az 
idő, mikor mint mondod, a lakosság általános jog
igénye ki lesz elégítve az utrendészet, a világítás, a 
vízvezeték, a közbiztonság tekintetében.

Ez mai nap még sehol a világon nincs s az 
egyenlő teherviselés elve sohasem fogja magában fog
lalni a jókban is az egyenlő részesedést, még akkor 
sem, ha a mostani államrend teljesen felbomlik s uj 
rendszer lesz az igazgatásban.

Az ilyet megkövetelni lehet absolut igazság, de 
kivihetetlen s éppen azért igazolt álláspontom, midőn 
számitok a lehetőséggel és a czélszerüséggel.

Különben nyilt leveled végsorait magam is osztom : 
tegyünk félre minden személyes kérdési, bárki legyen 
is, szolgáljuk a városunk lakosságának érdekét kép
viselő ügyel, de soha, soha egyes emberek érdekeit, 
még ha az is pattantja ki a tárgyilagos vitát és ne 
szolgáljuk soha az ál, az erőszakosan csinált közvéle
ményt. Én ezeken az utakon indultam el, kívánom, 
hogy velem tarts s akkor bizton czélt érhetünk.

Őszinte híved 
Sztancsay Miklós.
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Hivatalos rész.
A városi anyakönyvvezetök hivatalos 

közlései.
I. kér. Selmeczbánya. Banka, Rovna.

1898. aug. 24—töl .mg. 30-ig. 
Halálozás.

2

5
g Az elhunyt neve©ÍT.

©U£
Halál oka

181 Gregurik Anna 2 h. heveny bélhurut
182 Gverk Ilona. Mária 7 h. gyengeség
183 Benyo Anna 4 h. heveny bélluirut
184 Ocsovszkv Francziska 62 é. tüdővizenyő
185 Duchon ístvánné, Anna 45 é. lüdögüinőkór
186 Szlezák Géza, Lajos 1 li. szervi szívbaj
187 Körének Antónia 7 h. heveny bélhurut

Született íj gyermek; házasság köttetett 1.

II. kér. Bélabánya és Győrg-y-tárna.
Halálozás 1 : születés es egybekelés nem fordult el.fi

III. kér. Hodrusbánya.
Halálozás 1, Született 1; házasság köttetett 1.

tVJUt. Ilim. 1998.

Hirdetmény.
F igyelm eztetem  e váró* adózó p o lgá ra it, hogy  az adóh iva

talok álta l a város te rü le tén  legtöbb adót fizettük névjegyzéke 
beterjesztetvén, azok az 18% . X X I. t.-ez. 25, §. érte lm ébeu  e l ő i r t s  
n ap ra  a városi főjegyzői h iva ta lban  közszem lére k iiéve van n ak  még 
pedig m egtek in thetők  folyó évi augusztás 80-tól s szem élyét órdek- 
ló leg bárk i is felszólam lását a  k itűzö tt idő a la tt m egteheti.

D r. Tóth Im re igazoló választm ányi elnök az igazoló választ
m ány ülését folyó évi szep tem ber hó 17-ének délelő tti 9  ó rá já ra  
tűzte ki a városházi tanácsterem be.

T ájékozásul közlöm az 1 8 %  XXI. t.-ez. 26. és 27. §§-ait:
26. §. A so rrend  m egállap ításáná l a tö rv én y h a tó ság  te rü le tén  

fizetett összes egyenes állam i adó vétetik  szám ításba ; továbbá az 
állami felekozeti. tö rvényhatóság i, községi és m a g án tan in téze tek  
tanárai a tudom ányos akadém ia tag jai, az akadém iai m űvészek, a 
folyóirat és lapszerkesztők, a  le lkészek, az ip a r -  és kereskedelm i 
kamarák bel- és kü ltag jai, úgyszin tén  a m a g y a r á llam ban  érvényes 
oklevéllel ellá to tt tudorok , tanárok , ügyvédek, b írák , orvosok, m ér
nökök, építészek, gyógyszerészek, sebészek, bányászok , erdészek, 
gazdászok, gazdatisztek  és állato rvosoknak  összes egyenes á llam 
adója kétszeresen szám ittatik .

A férj vagy atya  állam adója  a  nő va lam in t a  kiskorú 
gyermekek áilam adója is beszem itandó, ha a nőnek  vagy  a  kiskorú 
gyermekeknek vagyonát kezeli.

M indenki csak egy tö rvényhatóság i bizo ttságnak  le h e t tag ja ; 
az a ki több tö rvényhatóságban  jön  a legtöbb állam adó t fizetők 
so rába  azon tö rvényható ság  b izo ttságának  lesz tag ja , m elyet m aga 
je lö l ki. Oly egyének  között, kik közül az egy ik  egyszeresen , a 
m ásik ped ig  kétszeresen szám ított állam adó  fo ly tán  ju th a tn a  a 
bizottságba, az utóbbi b ir elsőbbséggel; m időn ped ig  azon eset 
fordul elő, hogy ketten vagy többen h a tan  m ennyiségű  álhunadót 
fizetnek ezek között az igazoló választm ány  elnöke á l ta l k ihúzo tt 
sors dönt.

27. § Azok, kik  a 26 §. ' kedvezm ényeit ig énybe  venni 
k íván ják  az ülések ta rtam a a la tt az igazoló v álasztm ány  előtt szóval 
v. írásban  m inden  évben je len tk e zn i s jo g o su ltságuka t igazo ln i 
költ s é k .  A ki nem  je len tkeze tt v  jogosu ltságá t igazo ln i nem  tud ja  
az adó kétszeres beszám ításának  kedvezm ényétől a z o n  e g y  a l k a 
lo m r a  elesik.

M inthogy az igazoló választm ány  m űködése elő re  lá tha tó lag  
a kitűzött n ap n ak  csak délelő tti ó rá ira  fog k ite rjed n i figyelm eztetem  
érdekelteket, hogy saját érdekükben  legezélszerübb  lesz jogosu ltsá 
g uka t f. évi szeptem ber hó 17-ikéu 9 — 12 ó ra  között b e je len ti s 
esetleg igazolni.

Selm eozbánya, 1898. augusztus hó 27-én.
Arthold Géza, 

v. p o lg á rines te rhc lye ttes .

Pályázati hirdetmény.
A „Mensa Akadémia Egyesületnél az 1898,9-ik 

tanév első felére a következő pályázatokat hirdetem ;
1. Az e g y e s ü l e t  választmánya által betöltendő 

mintegy 1(J0 ingyenes illetve félingyenes ebédhelyre 
(az elnökséghez czimz.)

2. Méltóságos bojári V i g y á z ó  Sándor gróf, cs. 
és kir. kamarás ur állal betöltendő 8 ingyenes ebéd 
és vacsorahelyre. E kérvények a gróf ur nevére czi- 
mezve az egyesület hiv. helyiségében (Molnár utcza
11.) nyújtandók be. 88 helyre csak k e r e s z t é n y  
t u d o m á n y - e g y e t e m i  hállgatók pályázhatnak.

3. Néhai nagys. dr. szentivúni M é s z á r o s  
Károly kir. tan. özvegye állal betöltendő 1 ingyenes ebéd 
és vacsora helyre. E kérvények Mészárosné ő nagys. 
nevére czimzendők és az egyesület helyiségében adan
dók be.

Végül 4. A r ád,  S za t má r - Né m e ti. T em c s- 
v á r, sz. kir. városok, '1' r e n c s é n, T o r  o n t á 1, és 
U n g m e g y é k  polgármestere ill. alispánja állal betöl
tendő 1 — 1 összesen G ingyenes ebéd és vacsora helyre. 
A kérvények az illető törvényhatósághoz czimezve, az 
i l l e t é k e s s é g  v i l á g o s  m e g j e l ö l é s é v e l ,  az 
egyesület helyiségében nyújtandók. Ezen alapítvány Ara 
első sorban, az ott illetékesek tarthatnak igényt.

Mindezen — bcílyegtelen kérvényekhez mellék
lendő index (első éveseknél érettségi bizonyítvány is) 
es a részletekre is terjeszkedő szegénységi bizunyitvány.

Beadási határidő: 1898. szeptember hó 20-a
Beadandók Tuka Béla segélyügyi előadó hiv. órái

alalt.
Miheztartás végett közlöm, hogy lüO tton felüli 

ösztöndíjat élvezők folyamodványai nem vétetnek ligye- 
lembe.

Bárminemű felvilágosítást (szóval vagy Írásban) 
a segélyügyi bizottság elnöke ad hivatalos órási alatt (a 
szünidőben is) minden szombaton délután 3 5-ig.

Budapest 1898. julius.
Gartster Jenő,

» segély ügy i bizottság e. i. elnöke.

5318. szám. rkp. 1898. 1898.

Hirdetmény.
Az 1898 99. évi ebadó kivetési lajstrom már 

végleg megállapítva lévén, felhívom az eblartó közön
ségei, hogy a kutyaadót fizesse meg, illetve a kutya- 
barczákat váltsa meg, folyó évi szeptember 3-áig*. 
mert ezen időn túl a kellő hárcza nélküli kutyák a 
peezér állal elfogatnak és ezenkívül a tulajdonosok 
büntetve lesznek.

A bárczák a belvárosiak által a rendőikapitányi 
hivatalban, a külutezaiak által pedig az illető rendőr
biztosnál váltandók.

Selmeczbánya, 1898. augusztus 24-én.
Krausz Kálmán, 

r.-fökapitány.

A selmeczi vízvezeték.
(Sztancsay Miklós v. főjegyző jelentése.)

II. RÉSZ.

Tanulmányok az általános vízvezeték 
létesítéséhez.

Foly tatás .)

A n e g y e d i k  t e r v o z é s .
A vizvezetékügyben liossz.u evekre terjedő elő

tanulmányok ulán az eddigiek szerint három tervezés 
állott a közönség rendelkezésére:

1. 1889. évben a larbaky—Csáti-féle tervek, ala
pítva a csapadékvizek gyűjtésére és felhasználására.

2. lh \  Tóth Imrének Cséti Otló közreműködésé
vel kidolgozott tervezése, alapítva a drainezés által 
nyerni szándékolt csapadék vizek felhasználására és

3. Dr. Schenek István, Cséti Ottó és Fizély Károly 
által benyújtott tervezés a János-forrás levezetésére 
— utóbbi tehát tisztán ivó-vizvezetést ezélzott.

A Sattel-tárónak 1892. évben megindított tisz
títási munkálatai által elért eredmény szebb jövővel 
kecsegtette az érdeklődőket s közben a városi mérnök 
Löwenstein Zsigmond felsőbb utasításra serényen dol
gozóit a negyedik tervezésen, úgy hogy már 1893. évi 
jan. havában megtartott törvényhatósági bizottsági köz
gyűlésben Ocsovszky Vilmos polgármester Pauer János 
interpellációjára őszintén válaszolhatta, hogy a tervek 
készen vannak s a Sattel-táró kitisztításának végered
ményét várják csak, hogy a kiépítés munkálatai meg
kezdhetők legyenek.

A következő hóban tartott közgyűlésen a polgár- 
mesteri jelentés tárgyalása során már az is tárgya
lásba került, hogy valljon a Sattel-táró vize meg fog 
e felelni az /ró-vizvezetékre s minthogy a vélemények 
eltérők voltak — a vizvezetékügyben a legszélesebb- 
körű nyilvános tárgyalást rendelték cl kimondván, hogy 
a vizvezetékügyi bizottság üléseire v a 1 a m e n n y i 
törvényhatósági bizottsági tag meghívandó lesz s eze
ken kivid külön szakértők is.

Az ugyanazon év (február hó 28-án, és a követő 
hó 6-án megtartott szakülésekre mint szakértők lettek 
meghiva Hermáim Emil, Staudncr (Sobó) Jenő, Platzer 
Ferencz, Schelle Róbert és Cseh Lajos.

A vizvezetékügyi bizottság első sorban azon kér
dést tisztázta, hogy a János-forrás és Sattel-tárói viz 
alkalmas-e ivóvíznek? A bizottság kimondotta, hogy 
mindkel viz Schelle Róbert akad. tanár vogyelemzésc 
szerint ivóvíznek teljesen megfelelő, de hogy c fontos 
kérdés még tisztázottább legyen -  a vizek baklcoro- 
logiai vizsgálatát is elrendelte.

A szakülésen hozott többi határozat nagyobbára 
technikai szakkérdésekre vonatkozott, melyeket Lő- 
wenslein Zsiginoiid v. mérnök a tervezés kidolgozásá
nál szeinelőtt is (ártott.

Löwenstein Zsigmond v. mérnök 1893. évi junius 
hu •>- ii terjesztette h<• tervezéseit részletes műszaki 
leírassa! s a kellően felszerolt feli erjesztés már junius
19-eii fel is küldetett a belügyminisztériumhoz.

Ezen terv szerint a János-forrás és Sattel-táró 
vize használtatott volna fel ivóvízvezetésre, úgy azon
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ban, hogy szükség esetén a tó vize is bevezethető lett 
volna. Az ivó vízvezeték 20 közkút táplálására tervez
tetett 20 bydranssal. A költségek: 41309 frt 10 kr.

A közegészségügyi mérnöki szolgálat a János- 
forrás és Sattel-táró vizének a szárazabb nyári hóna
pokban mért vízszolgáltatására vonatkozó adatok be- 
követelése után 1893. évi nov. hó 10-éről e tervezé
sekre a következő véleményt adta.

Selmeczbánya sz. k. város már régibb idő óta 
bir vízvezetékkel. Ezen vezeték azonban részben nyilt 
tavakban összegyűjtőt! vizből nyervén táplálékát a viz 
minőségére nézve nem felel meg a hygiena és a la
kosság igényeinek. Ez okból a város elhatározta, hogy 
ezen vezetéknek használati viz vezetési czélra való 
meghagyása mellett, az ivóvíz vezetésére uj vezetéket 
létesít, melynek tervei Löwenstein Zsigmond városi 
mérnök által készíttettek el. — Ezen terv. szerint az
u. n. János és Sattel források melyek tervező szerint 
24 óra alatt 100 m.* minimális és 150 m.* maximális 
vizmenyiségel adnak, ogy a város felső végén építendő 
közös víztartóba gyüjtetnének össze, honnan csőveze
tékek segélyével a vásosban szétosztva, közkutak által 
jutnának a lakosság részére hozzáférhetővé. A Sattel 
forrás vize azonban, a tervező szerint vasoxidot és 
egyébb anyagokat mechanice feloldva tartalmazván, a 
János forrás vizével való egyesítés előtt két 12—12m.* 
felületű homokszürőn megszüretik. — A János forrás 
esetleges vizfeleslege a középső tóba bocsáttatnék, 
honnan tűzveszély esetén a vízvezetékbe bocsátható 
tűzoltási czélokra.

A tervet főbb vonásaiban ismertetve mindenek
előtt a források pontos vízmennyisége felől kell meg
győződnünk. E czélból megkéretelt a város polgármes
tere, hogy f. évi szeptember hó folyamán tehát több 
heti szárazság után, több napon át méresse meg a 
két forrás 24 órai vizmenyiségét. A több napon át 
eszközölt mérések alapján kitűnt, hogy a János forrás 
7 napi átlaga 24*31 m.3 a Sattel forrásé 55*33 m .8 
tehát összesen 79*64 m.8 a legkedvezőtlenebb napi 
hozam pedig a János forrásnál szepl. 17-én 22*70m.3 
a Sattel forrásnál pedig szept. 15-én 43*20 m.3 tehát 
összesen 65*9 m.8 volt. Ezen utóbbi két érlék azonban 
különböző napokra 15 és 17-ére esvén jogosan nem 
összegezhető, hanem egy és ugyanazon napra eső 
minimum gyanánt szept. 15-én a János forrásnál 
24*00 m.8 a Sattel forrásnál 43*20 m.8 tehát a kettőnél 
együtt 67*20 m.8 minimumot találunk a tervező által 
adott 100 m.3 minimun helyett. A mérések eredménye 
tehál csaknem 7,-al kedvezőtlenebb. Ezen adatok a 
város polgármesterének 5961/93. számú átiratából 
vétetnek, melyből egyszersmind megtudjuk azt is, hogy 
ezen tenezett vezetékből 8000 lakos fogná ivóvíz 
szükségletét fedezni, tehát fejenként és naponlként 8*4 
liter esne a tervező állal adott 16 liter ellenében. 
Látszólag ugyan 8*4 liter 24 órái minimum bőven 
elégséges volna egy lakos ivó sőt még főzöviz szük
ségletének fedezésére. Mindazonáltal, ha tekintet be 
vesszük azt, hogy 20 vagy több küzkutnál igen nehéz 
lesz ellenőrizni azt, hogy a lakosság épen csak ivó és 
főzővizét vegye a kutakból, és közel esik ama gondo
lat, hogy tapasztalván az ivó vízvezeték jobb vízminő
ségét, a lakosság lassan egész szükségletét az ivókutakból 
fogja beszerezni akarni és ekkor azután a 8*4 liter 
határozottan kevésnek fog bizonyulni. A lehetőségig 
szigorúan ellenőrizendő lesz tehát az, hogy a lakosság 
az ivó és főzővizen kívül egyébb használati vizét az 
uj vízvezetékből ne vegye és hogy gyárak és egyébb 
iparüzletek se szerezzék be használati vizőket az uj 
vízműtől; továbbá a vezetékek, tolózárak tűzcsapok és 
kőzkulaknál minden vízveszteség a lehetőségig elke- 
rültessék.

Ilyen elővigyázati rendszabályok mellett remélhető, 
hogy a tervezett vízvezeték által a lakosság ivó és 
főzőviz szükséglete egyelőre ki fog elégitetni. Végleges 
vizmii gyanánt azonban az semmi esetre sem tekinthető.

Áttérve a két forrás felhasználási módjára, a 
mellékelt vegyi vizsgálatból kitűnik, hogy a János forrás 
úgy a mint van. teljesen kielégili az ivóvizek iránt 
táplált követelményeket és igy minden tisztítás nélkül 
bevezethető a szolgálati modenezébe, á mint az a 
tervben is *ényleg contemplálva van. — A János forrás 
tulajdonképoni foglalása a tervben felvéve nem lévén 
arról vélemény nem mondható, csupán figyelmeztetésül 
megjegyzendő, hogy a forrás foglalása úgy történjék, 
hogy egy részt a forrás eddigi vízhozamában semmi
féle változás ne történjék, más részt pedig a forrás 
vize minden külbefolyás által származható megfertőzés 
ellen gondosan megvédessék. Ezért is szükséges tisz- 
tavizmedencze alkalmazása és pedig úgy, hogy abba 
külső vizek ne juthassanak. A forrás eredete kell hogy 
könnyen hozzáférhető legyen, hogy annak kifolyása 
állandóan jó karban tartassák. Gondoskodni kell to
vábbá a foglalási helyen lehetőleg állandó hőmérsék
letről és jól működő szellőzésről. Az esetleg mégis a 
vizmedenezébe kerülő tisztátlanságoknak a csővezeték
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tői való távoltartásánál szükséges a csővezeték kiindu
lásánál szórófejet alkalmazni, mely a medencze feneke 
felett cca 0*5 met. magasságban legyen elhelyezve, ne 
hogy a medencze fenekén összegyűlendő iszap és ho
mok a vezetékbe juthasson, végül szükséges beszálló
aknát, kiürítő és tulfolyási csövet alkalmazni. A János 
forrás gyűjtésére a tervben felvett 10m.*-es víztartó 
a mellett, hogy a szükségesnél jóval nagyobb nem felel 
meg teljesen a fennt kifejtett követelményeknek, miért 
is annak átalakítása ajánlható. — Egyebekben a János 
forrás vize minden tisztítás nélkül a szolgálati modell
ezőbe vezethető. — Egészen máskép áll a dolog a 
különben bővebb vizű Suttel /órással. Ezen forrás a 
vcgyelemzés szerint elég nagy mennyiségű meszot és 
a tervező téves állítása szerint vasoxydult tartalmaz. 
A mósztartaloin az ivóvíznek kellemetlen keménységet 
kölcsönöz, a viz szénsavtartalmának részbeni elillanása 
által pedig a vezetékek falai káros inkrustatiónak van
nak kitéve, hasonlóan áll a dolog a vasoxydul tarta
lommal is, mely a víznek levegőveli érintkezése után 
oldhatlan vasoxyddá alakul át és a víznek vörősös 
yasas szint és zavarosságot kölcsönöz. Mindkét kelle
metlen alkatrésztől a vizet a tervezett módon épen 
nem és általában csak igen költséges és körülményes 
berendezésekkel menthetjük meg tökéletesen.

Megközelítőleg azonban elég jó eredményt érünk 
el, ha a vizet előbb sekély nyílt csatornában hagyjuk 
csergedezni, hol a levegő behatása által a mész kivá- 
lasztatik és leülepszik, az oldékony vasoxydul pedig 
oldhatlan vasoxyddá alakul át. Ezután a vizfct homok 
szűrőn gondosan és lassan megszűrjük. Ajánlható tehát 
hogy a Sattel forrás vize a Sattel táróban no zárt 
vezetékben vezettessék, hanem maga a táró feneke 
egész szélességben kibetonirozva nyílt csatornává ké- 
peztessék ki, úgy hogy a forrás vize a sima fenéken 
kisvastagságban elterülve a levegő behatása alatt jusson 
a szűrőkig.

(Folyt, kőv.)

KÜLÖNFÉLÉK.
— T. olvasóinkhoz. Lapunk múlt számában 

tárgyhalmaz miatt, de különösen szedőnk tévedéséből 
több közlemény maradt ki „Különféle" rovatunkból s 
ezért egy-két hirt elkésve közlünk, melyért olvasóink 
szives elnézését kérjük. így jártunk a M. T. E. tren- 
cséni közgyűlésének ismertetésével is, miután ezt T. 
laptársunk részletesen hozta — ezt ezen alkalommal 
mellőzzük.

— Személyi hírek. Szitu yai József v. polgár- 
mesterünk kedden délután visszaérkezet s tegnap már 
átvette hivatalát. — Schenek Gyula akad h. tanár 
hosszabb időre terjedt szabadsága után visszatéri 
ugyszintén Muszka József v. közgyám is. — De. Goltl- 
stilcker Márk Trencsén-Teplitzröl tegnap hazaérkezett.

— Kinevezés. Pintér Károly, aranyosmaróthi 
pélbánost, ki néhány év előtt városunkban mint segéd
lelkész működött, s közönségünknél most is köztisz
teletnek örvend, a Bibornok Herczegprimás ő Eminen- 
tiája a garam-szent-benedeki kerület alesperes tanfe
lügyelőjévé nevezte ki. E kitüntetéshez mi is igaz 
örömmel gratulálunk.

— Halálozás. Csütörtökön hirtelen hunyt el őzv. 
Eberlein Ida, Storch János dohánygyári igazgató ne
jének anyja. A Schárdingben időző gyászolókat távira
tilag hívták haza s a temetés nagy részvét mellett 
múlt vasárnap ment végbe.

— Diszserleg* átadás. A takarékpénztár szép 
módon rótta le elismerését igazgatója J. Wankovits 
Lajos iránt, midőn a hosszú évekre terjedő lelkiisme
retes és tapintatos vezetéssel járó munkálkodás meg- 
jutalmazására azaz hogy inkább cmlékképen egy gyö
nyörű diszserleget adott át. Az átadás múlt csütörtökön 
történt, Bernhardt Adolf int. igazg. tag átgondolt mély 
érzelmű szavakkal nyújtotta át a serleget és a kitün
tetett igazgató méghatottan mondott ezért köszönetét. 
A különféle pénznemek bevésésével ellátott serleg a 
Szandrik ezüstárugyár müve s igazi mesterim.

— Közgyűlés. Főispánunk ö méltósága a szep
tember havi közgyűlést e hó 13-ára tűzte ki, ugyan- 
azonnap délután tartja ülését a közigazgatási bizottság, 
az erdei másodfokú kihágási bíróság és a fegyelmi vá
lasztmány. Főispánunk bizonyára személyesen fog 
elnökölni ez üléseken annál is inkább mert polgár- 
mesterünk valószínűleg még akkorra sem fog vissza 
érkezhetni a bányászok congressusáról.

— Névmagyarosítás. A in. k. belügyminiszter 
f. é. aug hó 22-én 86030 sz. a. kelt rendeletével meg
engedte, hogy Schwarcz Lipót czipőgyári igazgatónak 
Jenő, Tivadar és Andor fiai vezetéknevüket „Kálai“-ra 
átváltoztathassák. Éljenek !

— Honosítás. Szvoboda Ferencz rovnai lakos 
ki eredetileg csehországi származású a m. k. belügy

miniszter aug. 25-én 90082. sz. a. kelt rendeletéivel a 
magyar állam kötelékébe felvétetett. Éljen!

— Lövészet. Az augusztus hó 28-án tartott lö
vészet alkalmából esett 536 lövés, 463 köregységgel. 
Az első dijat Seidel Ágoston, a 2-at Hlavathy József, 
a 3-at Fiedler Gyula nyerte meg. Négyest lőttek: 
Seidel Ágoston 5-Öt, WesthoiV Károly 1-t, Fiedler 
Gyula 1-t és Hlavathy József 2-Őt

— Szeptember elseje. Szepte mber elsejével meg
szűnt a nagy vakáczió, a tanuló ifjúság gyorsan gyü
lekezik s előhírnökei: a tanítók, tanárok már mind 
visszatértek városunkba.

— Kiállítási tárgyaink . A hontmegyei történelmi 
kiállítás véget ért s Allmann Imre városi levéltárosunk 
a városunk részéről kiállított tárgyakat visszahozta.

— A Rónai nyaraló. A villa vendéglő építése, 
mint azt megírtuk megindult, jelenleg már az alapfalak 
építését kezdték meg s rövid idő múlva rákerül a sor 
a gypsztáblákra. Az épület még ez évben fedél alá 
kerül s kedvező időjárás esetén az érdeklődők napról 
napra figyelemmel kisérhetik az építkezés gyors hala
dását. Érdekes hogy miként segített mérnökünk a 
vízhiányon. A Teréz-akna mellett van egy szikla üreg 
inkább táró ez telve vízzel s innen szivornyáztatja ki 
a vizet egy 150 m. es csővel m ly alá állítva a hordót 
a csap megnyitása után gyorsan telik meg s viszik a 
fuvarral egy 500 m. hosszú hevenyében megjavított 
utón a Rónára. Ez az eljárás egyúttal azt is czélozza 
hogy a táróban levő viz kiszivatván megállapittassék 
hogy a táró mily bőségü és minő csapadék vagy forrás 
vizet tart, mert ha e viz bő és állandó rendes hasz
nálat mellett is akkor a rónai vizkérdés is meg van 
oldva, mert maga a viz üdítő hüs és jó. Ezen kívül 
előmunkálatok is folynak, a rónai Kálváriával szemben 
pedig egy tárót hajtanak a Teréz-telérnek úgy hogy 
annyi kísérlet teljes eredmény nélkül nem maradhat.

— Orvosok gyűlése. A hontmegyei és selmecz- 
bányai orvosi fiokszövetség tegnap d. u. 5 órakor 
tartotta választmányi ülését és ma tartja rendes évi 
közgyűlését Dr. Kovács Sebestyén Endre elnöklése 
alatt. A szövetség sok tagja jelentette be rész
vételét.

— Részvényjegyek. A nyaralókat építő rész
vénytársaság részvényeseit értesítjük, hogy a részvény
jegyek kiállításán a Joergos nyomdája serényen dol
gozik s a csinos kiállítású részvények nem sokára 
kiosztalni fognak.

— Rendőri hírek. Gyújtogatás. F. hó 28-án 
Schmidl József és János bélabányai suhanezok Goldfusz 
Mihály rétjén egy széna boglyái gyújtottak fel, melyből 
mintegy egy méter mazsa széna elégett; a nyomozás 
során lettüket beismerték. — A bányaiskolában elkö
vetett ezüst lopás tettese megkerült Dulovics Miksa 
volt bányaiskolás személyében, a ki tettét beismerte 
és okul rendkívüli szegénységét hozta fel ; — a lopott 
ezüsttöt Hrncsjár József helybeli lakosnak adta el, á 
ki azt műtárgyakra dolgozta fel. — Az ügy a kir. 
bíróságnak átadatott. — Losoncz városában a ser- 
tészvész megszűnvén, a sertések oda hajtása már meg 
van engedve.

— A vízvezeték építése serényen halad. Lefek- 
tettelett a mai napig 719 fm. cső, a melyek már lömilve 
is vannak. A csövek szakaszonként 12 légköri nyomásra 
voltak kipróbálva. A próba jól sikerült; úgy a csövek 
mint a tömítések a nyomást kiállották. Ezen szakaszon 
a csövek betemetésén számos munkés polgozik úgy, 
hogy Új-utcza e hét folyamán a kocsi forgalomnak is 
átadható lesz. — A csőhálózat többi részét egyelőre 
tömítés nélkül rakták le egészen a Sobó-táróig azon 
czélból, hogy a vizet szabadon folyatva az akadémiai 
épétkezéshez vezesse, mivel a vízhiány miatt az épít
kezés szünetelni volna kénytelen. Ezen csöveknek tömí
tése és elföldelése a hét folyamán történik meg. A 
kutak és hydransok szerelését pedig ezen munkák 
végzése után veszi tervbe mérnökünk.

— A kirándulások városunk környékén napi
renden vannak. Az időjárás nagyon kedvez már belek 
óta s igy nem csuda, ha a Tirts-forrás, Gedeon-láró 
és a hodrusi tavak tájéka annyira népes. Különösen 
a tavak tájékát kapták fel a kirándulók azóta, mióta a 
kényelmes turista menház elkészült. Tagadhatatlan, 
hogy ez a legszebb kilálási pontokat nyújtja, de az is 
sajnos, hogy sem a kiránduló közönség nem gondos
kodik annak tisztán hagyásáról, amennyiben minden 
étclmaradékot s papirost ott hagy, sem a köznép nem 
kíméli meg ezt a kényelmet nyújtó helyet mindenféle 
piszoktól, mely undort kellő. Az sem ártana, ha azt 
a nehány deszkát nem sajnálná a turista egyesület, 
mely a menháznak legalább egy oldalát fedné be, hogy 
az eső ellen teljesen védve lenne a záportól meg
lepett kiránduló.

— Eső! Végre-valahára átncdvesültek földjeink; 
a várva-várt cső vasárnap éjjel beköszöntött. Fontos

ez városunk lakosságára, mert a két teljes hónapig 
tartó nagy szárazság alatt kutjaink teljesen kiszárad
tak s a lakosságnak a messzi és rosszvizü közkutak- 
búl kelle hordania, de kedvező volt a száraz időjárás 
a vizvezetékügyi előtanulmányokkal foglalkozóknak, 
mert a hosszú szárazság tartama alatt teljesített viz- 
mérések eredményét csakugyan minimumnak vehetik, 
miután Selmeczbányán ember emlékezet óta ily tar
tósan száraz időjárás még nem volt. Dr. Schwarcz 
Ottó „Klimatológia" czimü müvéből láthatjuk, hogy 
Selmeczbányán 33 évi állag alapján a júliusi csapa
dék 75 9 mméter, az augusztusi pedig 91 3 mméter s 
mi volt ez évben? a júliusi 38*60, az aguszlusi pedig 
(29-ig) 8*24 mm. ily kevés csapadékot 1853. év ó!a 
egyszer sem jegyeztek (1861. és 1863. évből ugyan 
csak 41 és 42 a feljegyzés, he ez évek feljegyzései 
nem megbízhatók, mert havonként csak 2—3-szór 
történt az észlelés.) E rendkívüli szárazságban termé
szetesen a legdusabb források is megcsappannak s 
reánk selmecziekre csak vigasztaló lehet, hogy meg
levő forrásaink nem merültek ki teljesen Az aug. hó 
23-án eszközölt vizmérések a kővetkező eredményt 
tüntették fel:
1. A sobóhegyi-forrás (Neszpál-major mellett) 14 4 m*
2. Sobó-táró v i z e ............................................123*5 „
3. S z t-János-fo rrás............................................. 45*4 ,
4. Felső paradicsomhegyi-forrás (az uj erdő

ségben) ......................................................... 2*2 „
5. Ollergrundi alsó (Vikiszaly-ház mellett) . 2*88 „
huszonnégy óránként, ezeken kívül még két forrás tá
rától fel mintegy napi 10 m3 vizbőséggel. Még nem 
alkalmas a mérésre a Moor-, Cherubin-táró vize s ha 
figyelembe vesszük, hogy forrásaink még mindig fel
tárás alatt állanak s vizeik a legpontosabb mérésre 
kellően felfogva nincsenek s maga a talaj is sok vizet 
iszik el — biztton számíthatjuk, hogy a mostani száraz 
időjárás mellett is megbirták volna forrásaink a fejen
kénti 50 liter napi vízfogyasztást úgy hogy az általános 
vízvezeték létesítés elől jobbára már el van hárítva a 
legnagyobb akadály : a vízhiány, hátra marad még csak 
a vegyelemzés és bakteorologiai vizsgálat jó ered
ménye ! s ha ez is meg van — jön a pénzkérdés!!

— Figyelmeztetés. A selmeczbányai irgalmas 
nővérek intézetében a beiratás folyó évi szeptember 
1-től 7-ig, illetve 6-án bezárólag lesz. Felkéretnek a 
tisztelt szülők, hogy a beiratkozandó tanulók születési 
idejét (év, hó és nap), pontosan feljegyezzék, továbbá 
az utczát és házszámot, hogy a beiratkozások alkal
mából sokak részéről, több éven át tapasztalt akadá
lyoknak eleje vétessék. Ugyszintén az intézetbe beirat
kozni óhajtó tanulók, himlő másodoltási bizonyítvánnyal 
legyenek ellátva, minthogy ezen adat is szükségessé 
vált a vallás-és közoktatási m. kir. miniszternek 1898. 
évi jun. 8-án 2365/98. oln. sz. a. kelt rendelete folytán 
használandó felvételi napló rovatainak betöltéséhez. 
Az intézet elöljárósága.

— „Erdészeti felsőbb szakoktatásunk" czim- 
mel a „Pesti Napló"-bán egy czikk jelent meg, mely 
erdészeti akadémiánknak elvitelét javasolja, ha pedig 
az és egyéb javaslatának kivitele legyőzhetetlen aka
dályokba ütköznék, legalább a következőket tartja el
kerülhetetlenül szükségesnek : 1. az erdészeti szakoktatás 
teljes szellemi és anyagi elkülönitésél a bányászatitól, 
az erdőakadémia összes személyi és anyagi ügyeinek a 
földmivelési kormány alá való rendelését; 2. az elő
készítő és segédtantárgyak előadását az erdészet igé
nyeihez m érten; 3. az erdészeti tudományoknak szánt 
órák szaporítását az erdészeti tantárgyak speciallzálá- 
sát és uj tanszékek felállítását; 4. a jogi és kereske
delmi ismeretek megfelelő mértékű és irányú előadását, 
végül 5. az előzőkből folyóan megfontolását annak: 
nem szükséges-e a mostani gyakorlati értékkel nem 
bíró úgynevezett erdőmórnöki tanfolyam teljes be
szüntetése mellett a tanidőt négy évre kiterjeszteni s 
e helyett inkább az államvizsga előtt megkívánt gya
korlati időt egy évre leszálliiani. A vont következte
téseket nagyjában mi helyeseljük ; abban azonban nem 
osztozhatunk, hogy az erdészeti akadémia elvitele in
dokolt lenne. Miért nem lehetne mindkét szakot 
egyetemi színvonalra emelni közös rektor és külön 
dekanatussal, a mint azt már többszőr kifejtettük?

N Y I LT-T É R*

Menyasszonyruha-selyem 65 krtól
14 í r t  fiú k iig  m é te renkén t, — v a lam in t fekoto. feh é r és szinos 

45  krtól 14 fr t  55  k r ig  m é te ren k én t — 
a legd ivatosabb  szövés, szin és m in táza tb an . l * r i v r t t  f o g y a s z 
t ó k n a k  postabér és vámmentesen valamint házhoz szállítva, — 
m i n t á k a t  |»<M lig  p O s t a f o r d u l t á v a l  kűldenok , GHeineíen G. selyem! árai <<.,« h,. .a...«««) Zirlcllett
— M agyar levelezés. S vájezba kétszeres levólbélyeg ragasz tandó . — 

* E ro v a t a la tt k ö z lő iteké rt nem  fele lés a  S zerk.
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Zab szállítási hirdetmény
A szélaknai m. kir. búnyahivalalnál 1898 9. évre 

1700. hectoliter jó minőségű zab szükségeltetvén)’, fel
hivatnak a szállítani vállalkozók, hogy 50 kros bélyeg
gel és egy kilogramm zab mustrával ellátott írásbeli, 
lepecsételt ajánlataikat folyó évi szeptember 20-án dél
utáni 5 óráig e bányahivatalnál nyújtsák be.

Feltételek.
1. Az ár, mely csak is hectoliterre vonatkozhatik, 

a zab súlyának megnevezése mellett hetükkel és sza
mokkal kitüntetve legyen és köreteltetik, hogy a zab 
súlya hectoliterenként 44 —46 kg. legyen.

2. Biztosítékul a felajánlott érték 10°0-a kész
pénzben vagy biztositékképes érték papírokban csato
landó az ajánlathoz és a biztosíték az ajánlat elfogadása 
esetén a szállítás kifogástalan teljesítése után vissza 
fog szolgáltatni.

3. Oly zab, melynek a kívánt és a vállalkozó 
által felajánlott súlya nincs meg, vagy melyet minősé
gére nézve az átvevő bizottság bármi okból kifogásol, 
átvétetni nem fog.

4. Vállalkozó az általa felajánlott zab mennyiségét 
kőteles a szélaknai raktárba legkésőbb f. évi octóber 
hó végéig hiány nélkül beszállítani.

5. Ajánlatok elfogadtatnak kisebb zab mennyi
ségre is, ha a fentebbi feltételeknek megfelelnek.

6. A selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság 
fentartja a jogot, hogy a beérkező ajánlatok bármelyi
két tetszése szerint elfogadhatja, esetleg valamennyi 
ajánlatot vissza utasíthatja.

Szólaknán 1898. évi augusztus hó 17-én
M. kir. bányahivatal.

1224. sz. 1898. tkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczb. kir. jbiróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy a selmeczi népbankon mint 
végrehajtatónak Gyuriga Ignácz és neje végrehajtást 
szenvedő elleni 700 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a selmeczb. kir. járásbíró
ság területén lévő Gyuriga Ignácz és neje Bozsik 
Antónia tulajdonául bejegyzett a selmeczb. 1361 tljk. 
a +  3169. hrzz. (pod jarkom) nevű kert 16 frt ugv 
Gyuriga József és neje Gyuriga Anna jogutódok tulaj
donául bejegyzett a 2157. tljkb. -f- 3311. hrsz. (pod 
jarkom) nevű szántó és rét Sclmecz-stefúUón 29 frt 
végre Gyurigáné Bozsik Antónia tulajdonául bejegy
zett az 1843. tljkb. -j- 3159. hrsz. 14. népősz. ház és 
kertre Selmecz-steffultón az árverést 344 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1898. évi szeptember 
hó 2-ik napján délelőtti 9 órakor ezen kir. jbiróság 
tkvi helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

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

Kelt Selmeczbánya, 1898. évi junius hó 19-ik 
napján.

A selmeczb. kir. jbiróság mint telekönyvi hatóság.
Liha Antal,
ld r . a ljb iró .

1507. sz. 1808. tkv.

Ár verési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczi nép
bank végrehajtatónak Vnuk Ferenc/ végrehajtást szen
vedő elleni 400 frt tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében, a selmeczb. kir. jbiróság területén levő 
a selmeczb. 1708. tljk. Vnuk Ferencz, kk. Vnuk Fe- 
renc.z, kk. Vnuk József, kk. Vnuk Ilona, kk. Vnuk 
Anna és Krauszné Vnuk Mária tulajdonául bejegyzett 
+  925. hrsz. 242/1V. népössz. sz. polgárház udvar és 
kertre az alsó-utczában az 1881. évi 60. t.-cz. 156. 
§-ának alkalmazása mellett az árverést 1628 írtban 
ezennel ulóajánlat szerint megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1898. évi szeptember hó 15-ik napján d. e. 9 ó ra 
kor ezen kir. jbiróság tvki hivatalánál megtartandó 
nyilvános árverésen eladatni fognak Árverezni szán- 
üékozók tartoznak az ingatlanok 1500 frt adó szerin'i 

Nyomatott a laptul:

becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 1881: t.-cz. 
42. g-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt iguzságüg)- 
miniszteri rendelet 8. g-ában kijelölt óvadékkópes 
éitékpapirbnu a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881: LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bánatpénzek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt útszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1898. évi augusztus hó 30-ik 
napján.

A selmeczb. kir. jbiróság mint tkvi hatóság

Érti
kir. aljbiró.

1385. sz. 1898. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A korponai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczi takarékpénztár 
végrehajtatónak, Lopták György örökösei és Rusznyák 
Mária végrehajtást szenvedők elleni 800 frt tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében, a kor
ponai kir. jbiróság területén levő Korpona város hatá
rában fekvő a korponai 1290. sz. tjkvben A + l sor 
1641/36. hrjzsz. alatt foglalt % részben Szlobod&né szül.
Lupták Mária, Lupták Katalin és Anna, 2/b részben 
Lupták Máté és Kamenszkiné szül. Lupták Kati, V10-ed 
részben Luptákné szül. Ruszny ák Maria és 3/10-ed 
részben Lupták György, Mária, János és kiskorú Lupták 
Anna tulajdonát képező szántóra és legelőre 89 frtban 
+ 2  sor 1641/33. hrjzsz. legelőjükre 10 frtban, + 3  sor 
1641/55. hrjzsz. legelőjükre 2 frtban, + 4  sor 1654/38. 
hrjzsz. a. szántóból és legelőből pedig Lupták Györgyné 
szül. Rusznyák Mária 7i0-ed és Lupták György, Mária,
János és kiskorú Lupták Anna 3/10-ed együttvéve %-ed 
képező hányadára az árverést 514 frtban ezennel meg
áll apitolt kikiáltási árban elrendelte, hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1898, évi október hó 4-ik 
napján délután 2 órakor ezen kir. jbiróság tlkvi 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen esetleg 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított s az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a kelt igazság
ügy ministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt álszolgáltatni.

Kell Korponán, 1898. évi augusztus hó 17-ik 
napján.

A korponai kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
Libertini, 

kir. járásbiró.

1385. 1898.

Póthirdetmény.
A korponai kir. jbiróság mint tkvi hatóság köz

hírré teszi, miszerint özv. Szobonya Sz. Janók Katalin 
bozitai lakos végrehajtatónak Lupták György örökösei 
és érdektársai korponai lakosok végrehajtást szenve
dők elleni 72 írt 75 kr. s jár. iránti végrehajtási 
ügyében 1304/898 tkv sz. a. kibocsátott árverési hir
detményben a korponai 1287 sz. tjkvben Lupták György 
Lupták Lukács Mát étié szül. Lupták Mária, Lupták 
János és kk. Lupták Anna tulajdonául vezetett A 
-(-1 sor 1641/4 hrjsz. a. szántóra 13 frtban, -|-2 sor 
1641 5 hrjsz. szántóra 47 frtban,+ 3  sor 1641/11. hrjsz. 
szántóra 41 frtban. -1-4 sor 1641/17 hrjzsz. szántóra 
38 írtban, -f-5 sor 1641/15 hrjzsz. szántóra 68 frtban,
-|-6 sor 1641/23 hrjzsz. szántó és bel toki birtokra 319 
frtban, + 7  sor 1641/27 hrjzsz. szántóra 15 írtban.
+ 8  sor 1641/37 hrjzsz. rétre 25 frtban, + 9  sor 1641/41 
hrjzsz. rétre 25 frtban + 9  sor 1641 41 hrjzsz. rétre 
12 frt, +  10 sor 1641/40 hrjzsz. rétre 9 frt, +11 sor 
1641 49 hrjzsz. rét és szilvásra 109 frtban, +12  sor 
1641 52 hrjzsz. rétre 14 frt, + 13  sor 164+63 hrjzsz. 
rétre 12 írt, + 1 4  sor 1641/93 hrjzsz. szántóra 138 frt,
+ 15  sor 1641/101 hrjzsz. szántóra 98 frtban, + 16  sor 
1641 104 hrjsz. szántóra 41 frt, + 17  sor 1654/4 hrjzsz. 
rétre 68 fit, + 1 8  sor 1654 26 hrjzsz. rétre 72 frtban,
! 19 sor 1654/17 hrjzsz. rétre 2 Irt, 2 0+  sor 1654/26 

hrjzsz. rétre 17 frt, +21 sor 1654/22 hrjzsz. rétre 18 
frtban továbbá a korponai 1454 hrjzsz. tjkvben Lup- 
táKiu.* sz. Rusznyák Mária, Lupták György, Lupták 
Lukács Máléne szül. Lupták Mária, Lupták János és 
kk. Lupták Anna tulajdonául felvett A + l sor 1641. 
hrjzsz. szántóra és rétre 163 frtban, a +1  sor 1654 
hrjsz. szántó és rétre 54 frt kikiáltási árban a korponai 
kir. jbiróság tkvi helyiségében 1898. évi október hó 
4-ik napjának d. e. 9 órájára kitűzött árverés az 

ijdonos Joerges Ágost, és özv. fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1898,

lO O l . l i A .  I , - u , .  1U I .  u i u p j a u  w av titjw v b ! l u n a i c n -
pénztár végrehajtató érdekében és 800 frt tőke köve
telése és jár. kielégítése végett megtartatni fog.

Kelt Korponán, 1898. évi augusztus hó 17-ik 
napján.

A korponai kiz jbiróság mint tkvi hatóság.
Libertini,

kir. járásbiró,

Táncztanitási jelentés!
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására 

hozni, hogy f. é. szeptember hó 4-én a Városi Vigadó 
nagytermében egy táncztanitási tanfolyamot nyitok.

Oktatásom tárgyát a legdivatosabb mü- és szalon 
tánezok u. m. Gratiana, Pás de patineurs (korcsolya 
táncz) Árkádián, Mazur Noblesse és Trotzköpfchen, 
valamint a szépészeti testgyakorlás ide értve: a helyes 
állás, járás és kerekdod testmozgást is — képezendik.

Az eddig tanúsított pártfogást ez idén is kérve 
maradok mély tisztelettel

Guttmann Samu,
oki. táneztanitó.

NINCS TÖBBE LÁBFÁJÁS
sem tyúkszem, sem izzadós láb, 
sem börkeményedés, sem láb
daganat, sem fagyos láb, sem 
lábégés. Rövid idei viselés után 
megkönnyebbül a .járása
annak, ki czipőjót Dr. Hösryes-féle 

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

Párja egyszerű 60 kr., kettős vastagságú 
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét 
legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. közös
hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig
2,2500 pár szállitatott.

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

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

Viszont eladóknak megfelelő árengedmény.

Kitűnő padló-máz!!
puha padlóra

L I N Ó L E U M
padló-zománcz

3 árnyalatban
Bejegyzett védjegy : vas lovag

lakk- és festékgyár

/ f l f i s e n s i i t e r  Testvérét
| álp Becs.
\ w \ j  Teljesen használatra  kész, csinos 

es » czélnak megfelelő 1 k. dobozokban.
Linóleum padló-zomász egy óra 

a la tt m egszárad pompás fényű, sima 
és repedésektől ment marad.

Linóleum padló-zománcz közvet
lenül a dobozból mázolható fel.

Linóleum padló-zománcz haszná
latra sokkal olcsóbbb, mint a többi 
padló-fénymáz.

Kapható minden nagyobb festék- 
és gyógyáru-üzletben

Selmeczbányán kapható:
Eichel Sándor özv. Engl Zsigmond* 
Krausz W. G. Ernst Zsigmond. 

uraknál.


