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Goldbrunner Sándor.

Meghalt.
A városházunk tornyán lobogó fekete zászló 

most már azt is jelenti, hogy a város egykori 
polgármestere, főispánja hunyt el ő benne, a ki 
egyszersmind a confederationis septem montana- 
rum, a hét bányaváros közül ötnek is főispánja 
vala.

Halála olyan volt mint a minőnek óhajtotta, 
esendes, lassú elmúlás. Az Isten részéről is 
kedvezésben részesült az, a kit embertársai oly 
sok alkalommal annyi kitüntetéssel halmoz
tak el.

Azt is, ezt is megérdemelte, mert mint 
tettei bizonyítják s maga is vallá, mindig szeme 
előtt tartá a városháza tanácstermének, közpá
lyán működése eme első rangú színterének 
aijtaját iliszi tő elvet: Unicuique sulim s egész 
élete azt bizonyítja hogy bátran mondhatta 1 
magáról:

Nunquam odio incitatus damnum alicui intuli 
Nec rém turpem oh avaritiam commisi.

Megadta kinek-kinek a magáét, az ő ismert 
ildomosságából folyólag, gyakran az elismerés
ből, a jóból többet is a tartozónál, és valóban 
nem ismert gyűlöl séget s aljas tettel oly bosszú 
közpályán át senki sem vádolhatja.

Életrajzát ismeri olvasó közönségünk, több 
alkalmat nyújtott az ő nyilvános szereplése 
annak közlésére; ezért csak röviden azt ismé
teljük, hogy 1807-ben született Sclmeczbányán, 
a Ind 1830-ban augusztus 21-én jeles calculu- 
sokkal nyert bányászdiplomát. Már 28 éves 
korában senator lett városunknál 183.r)-bcn, 
1843-ban pedig városi biró vagyis városunk 
első tisztviselője.

Az 1847—48-iki pozsonyi országgyűlésre 
követül küldötte Selmeczbánya, majd 1848. 
april 25-én ismét a városi bírói székben látjuk 
őt, 1861-ben polgármesterré választja a közön
ség s 1867-ben azzal bízatott meg a m. kir. 
belügyminisztérium részéről, hogy a törvény
hatóság 1866-ban megalakult képviselő testü
letet újjászervezésre hívja egybe.

Az alkotmány helyreállítása után Gold
brunner Sándor csak 3 évig maradt a polgár- 
mesteri díszes állásban, melyre őt a város kü- 
ségének bizalma legutoljára 1868-ban negyed
ízben emelte. 1871-ben ugyanis ő csász. és 
apóst, királyi Felsége legfelsőbb elhatározásá
ból Rchflíánya. Körmöezbánya, Selmecz- és 
Bélabánya. Újbánya törvényhatósági joggal fel
ruházott bányavárosok főispánjává lett, mely 
díszes méltóságától 1874-ben vált meg Gold
brunner Sándor, királyi elismeréssel, melynek 
valamint polgártársai risztelete nyilváiiulásának 
különböző neméről ezúttal nem szólva, arra az 
elismerésre terjeszkedünk csupán, melylyel ő 
polgártársaink, városának annyiszor s oly sok 
évtizeden át élvezett ragaszkodását, kitüntető

elismerését viszonozta; értjük ezalatt az ő vég- 
rendelkezését, ez utolsó tényét, mely szebben 
beszél minden szónál, s örök emléket biztosit 
városunk elhunyt jelesének : Goldbrunner Sán
dornak.

G oldbrunner Sándor végrendelete.
A végrendeletből közöljük azon részeket, 

melyek közérdeket támogatnak.
II. Rendelem, hogy. azon diszkard, mellyel 

engem Selmeczbánya polgársága kitüntetett, 
ugyanazon város örökségébe, tulajdonába s ren
delkezésébe adassék s annak sok más értékes 
műemlékeivel a levéltárban őriztessék.

(III. Rész 18. pontban a rokonok ellátásáról 
intézkedik.)

IV. Továbbá rendelem, hogy pénzzé tett 
hagyatékomból fennebbi összegek levonása után 
fennmaradt készpénzből az alább megnevezett 
jótékony czélra irodalmi s társadalmi intéze
teknek illetőleg egyesületeknek kifizettessenek 
s az illetékes hatóságok által „Goi dbrunner 
Sándor alapítvány gyanú ín kezeltessenek ille
tőleg jelen végrendeletem szerint felhasznál
tassanak :

1. A városi polgári kórház korszerű be
rendezésére s felszerelésére a városi tanács 
kezeihez 1000 frt.

2. A létesítendő városi árva és szeretet- 
bázban egy rom. katli. árva alapítványul a városi 
tanács kezeihez 1000 frt.

Oly rendelkezés mellett, hogy ezen összeg 
kamatjövedelme addig is, mig az árva és sze- 
retetház létesül a magánosoknál elhelyezett egy 
róm. kath. árva tartására fordítandó.

3. Hasonczimii alapítványul a háziszegények 
gyógykezelésére s orvossággal való ellátására 
a városi tanács kezeihez 1000 frt.

4. Hasonnevű alapítványul azon itteni ille
tőségű szegények segélyezésére, kik orvosi 
rendeletre a vihnyei fürdőt használják a városi 
tanács kezeihez s rendelkezése szerint 1000 frt.

5. Hasonnevű alapítványul aselmeczbáuyai 
polgári dal- és zenekör czéljaira a városi tanács 
és a kör választmánya által megállapítandó 
szükséglet (zongora, hangszer stb.) fedezésére 
1000 frt.

6. Hasonnevű alapítványul a város terü
letén levő róm. katli. iskolák szegény fin- és 
leánynövendékeinek ruházatára a tanács kezeihez 
1000 frt, melynek csak kamatja használandó 
fel az iskolaszékek meghallgatása mellett.

7. Hasonnevű alapítványul 500 frt a hely
beli róm. kath. gymnasium tápintézetének és 
300 frt a lyceum tápimézetének az intézeti 
i ga zgatók kezeihez.

8. Hasonnevű alapítványul az elaggott sel- 
meczbányai polgárok segélyezésére 1000 frt e 
város tanácsának kezeihez.

3. A belvárosi apácza leánynevelő intézet 
felépítéséből eredt kölcsön törlesztésére 500 frt 
az intézeti igazgató kezeihez.

K). Hasonnevű alapítványul azon apácza 
jutalmazására, ki a kézimunka és háztartás

oktatása közül érdemesül 500 frt a r. k. kegy
úri hatóság kezeihez.

11. Hasonnevű alapítványul a bányászati 
és erdészeti akadémiai ifjúság segclyegyesllle- 
tének 1000 forint oly bányász akad. hallgatónak 
segélyezésére, ki idevaló bányamunkásnak se
gélyre szorult fia, ez összeg kezelésével az ak. 
igazgatóság bizatik meg.

12. Hasonnevű alapítványul a h. r. k. nö- 
egyesűlet czéljaira 1000 frt az egyesületi elnök 
kezeihez.

13. Hasonczimii alapítványul azon iparos- 
tanonezok ösztöndijazására, kik a rajzban és 
kézimunkák kiállításában elismerésre méltó elő
menetelt a buzgóságot tanúsítottak 500 frt a 
v. tanács kezeihez s rendelkezéséhez képest.

14. A F. M K. E. selmeczi választmányá
nak kezeihez 100 frt alapitó tagdíjul,

15. A selmeczi polg. lövöldének hasonnevű 
alapítványul 50 frt a tanács kezeihez.

16. Hasonnevű alapítványul a selm. ölik. 
tűzoltó-egyesületnek czéljaira 500 frt a tanács 
kezeihez, oly rendelkezés mellett, hogy az az 
egyesület esetleges megszűntével a város tüz- 
rendészeti czéljaira jelesül az oltásra kitün
tetettek jutalmazására fordítandó.

17. A vihnyei gyógyfürdő telepen létesí
tendő kápolna építéséhez segélyül 50 frt a 
tanács kezeihez.

18. A belvárosban tervezett honvédemlék 
létesítéséhez segélyül 1000 frt a tanács kezeihez.

13. A pachertárói-téren szökőkút létesí
téséhez 500 frt a v. tanács rendelkezéséhez 
képest.

20. Hasonnevű alapítványul a v. r. k. el. 
iskolák tanulóinak jutalmazására 500 frt a tanács 
rendelkezéséhez képest s a r. k. iskolaszékek 
meghallgatásával.

21. A bányászati és kohászati egyesületnek 
alapitó tagságul 120 frt.

24. A város által létesítendő muzeura 
czéljaira 500 frt a v. tanács kezeihez.

V. A végrendeleti végrehajtó tiszteletdijat 
500 frtban állapítom meg.

VI. Amennyiben a temetés s a hagyaték 
rendezéséből eredő költség s a tiszteletdij le
vonása uáán fennmaradó hagyatéki tömeg nem 
nyújtana elegendő fedezetet a III. és IV. elő
sorolt hagyományok és alapítványok teljes ki
elégítésére, rendelem, hogy a hiányzó összeg 
utóbbiakra százalékban kivettetvén, ennek erejéig 
úgy a hagyományok, mint az alapítványok 
apasztassanak. esetleg a hiány azon intercalaris 
jövedelemből fedeztessék, melyet a ház és 
majorsági gazdaság bére. valamint a takarék- 
pénztári betétek kamatja s a részvények divi- 
dendája nyújtanak.

VII. Amennyiben pedig az Összes hagya
téki vagyon értékesítéséből befolyó összeg a 
költségek, valamint a hagyományok és alapít
ványok teljes fedezetén felül többletet nyújtana, 
rendelem, hogy ezen többlet Goldbrunner Sándor 
alapítványa gyanánt a selmeczi városi szegény
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alaphoz caatoltassék a annak törzsvagyonaként 
gyümölcsöztél vén, kamatjövedelme a selmecz- 
bányai illetőségű szegények ellátására vallásra 
való tekintet nélkül fordittassék, s ezen összeg 
a v. tanács kezeihez kiszolgáltattassék.

Felhívás
Erzsébet k irá ly n é  em lékszobrára, é rczkoszoru já ra  
és jó té ko n y sá g i a la p ítv á n yá ra  va ló  adakozásra.

, Bizony sirathatják őt a magyarok, mert legjobb 
barátjukat vesztették el benne.*

A  koronás k irály ezen emlékezetes szavainak 
visszhangot kell lámasztaniok minden magyar szivé
ben, de különösen minden magyar honleány szivében.

Ennek a visszhangnak azt kell vá laszo ln i: „nem 
vesztettük őt e l : mienk lesz az égben, mienk marad 
lelkünk szent emlékében, melyei gyermekeinkre ha
gyunk örökségül; mienk lesz e haza szentelt földén 
márvány emlékszobrábnn, mely hirdetni fogja a késő 
századoknak, hogy volt Magyarországnak egy király
néja, ki tökéletes mintaképe volt a királynénak e» a 
nőnek, a ki viselte koronáin és tuviskoszoruin kívül 
az erények csillag-körfényét felkent homloka kőiü l.

Ez emlékszobornak a magyar nemzet háladatos- 
sága látható monumentumát kell képezni. Ez emlék
szoborban egyesülni kell mindannak, a mi nagy, szép 
és eszményi.

Ezen esztendejében a gyásznak az legyen a 
pompánk, a mit a haza oltárára teszünk le áldozatul.

A  magyar nővilághoz szólunk, melyet nem oszt 
széjjel se párt viszály, se gyűlölet, de melyet egyesit 
összetart a közös hazaszeretet. E közös szent érzelem 
nevében indítjuk meg országszerte az adománygyűjtést 
megdicsőült Erzsébet királynénk emlékére.

Az emlékszobor és a magyar hölgyek által ter
vezett nemes érczkoszoru költségein túl fennmaradó 
összeget fordítsuk a magyar hölgyek által létesítendő 
jótékonysági és erényjutalmazó alap megteremtésére.

Bízunk, hogy ez alap olyan nagy lesz mint a 
magyar nemzet hálája, szivének nemessége; megfelelő 
Erzsébet királynénk áldott em lékének!

Budapesten, 1898. évi szeptember hó 22-én.
Az „Erzsébet királyné-alap" 

központi bizottsága :
özv. g ró f  Te lek i Sándorné s. k.

elnök.

Az „Erzsébet királyné-alap" 
ügyvezető bizottsága:

D r. J ó k a i  M ó r  s. k.
elnök.

Jókai Mór koszorús Írónk a magyarországi nöegy- 
letcknek 1898. évi szeptember hó 21-én tartott nagy
gyűlésén az „Erzsébet királyné-alap* érdekében a 
következő gyönyörű beszédet tartotta:

T iszte lt g y ü le k e ze t!
Még vérzik a seb, melyei a végzet mindnyájunk 

szivén ütött, s a magyar hölgyvilág lelkében már 
életre kelt az eszme e sebet begyógyítani.

Mi lehet a csodair, mely ilyen sebet behegeszt? 
A kegyelet, a jótékonyság.
A  kegyeletnek kifejezést fog adni az országemelte, 

az örök időknek szánt emlékszobor és a neinesércz 
emlékkoszoru, a jótékonyságnak a magyar nők áltál 
tervezett alap.

Az emlékszobornak méltónak kell lenni mind 
nagyságban, mind szépségben a magyar nemzethez. 
Létre kell annak jönn i mielőbb. Türelmetlenül várjuk! 
Ha lehetne egy év alatt, nem : egy hónap a la t t ; —  
egy álomlálás alatt szerelnék azt lombos fáink sudarai 
közül kiemelkedve látni.

A  jótékonysági alap eszméjének már megvalósí
tott mintaképét találjuk magunk előtt a franezia nem
zőinél. Annál a nagyobbik franezia nemzetnél, melyet 
nem a ledér poézis, nem a politikai szenvedély is
mertet meg velünk ; hanem a humanitárius intézmé
nyek, melyekben a franezia nemzet zöme tündököl.

Ott van a Monlyon-dij, melznek kiosztását éven- 
kint mint országos eseményt szokták megünnepelni. 
Erénydij-nak híják.

De ez nem a közönséges értelemben volt erénynek 
a jutalmazása, mely különben is önmagát jutalmazza meg, 
hanem a titokban működő jó szívé, a k i nem kérkedik, 
hanem kerestet magára. Csak szegények kapják. —  
Szegény leányok, k ik árván maradt testvéreiket kezük 
munkájával felnevelik, —  cselédek, kik gazdájukat hűsé
gesen ápolták, még akkor is, m ikor a nyomorba jutott, 
—  tanítónők, kik elhagyott gyermekeket gyüjöttek maguk 
körül, —  munkásnők, kik vidékük nőit házi iparra taní
tók, kenyérhez juttatták, —  ápoló jó  szivek, kik ragály 
idején önfeláldozással enyhilék a mások szenvedéseit, 
így értelmezik ott az erényt, az ilyent jutalm azzák meg.

S ez a kitüntető jutalom megnemesiti a szegény 
néposztáiy lelkét. M ikor azt’ látja a nép, hogy elöljárói 
nemcsak a gonosztevőt igyekeznek felkutatni, hanem 
ajóltevő, a becsületes szegény embernek is utána járnak, 
megkoszorúzzák, megjutalmazzák. így támadnak a 
szegény pórnépból az „op lim ates“ -ek.

Még két más Montyon-félc alapítvány is van: 
az egyik közhasznú, népfelvilágositó könyvek iró i, a 
másik az emberiség közhasznára szolgáló találmányok 
szerzői számára.

Ez a Montyon egy egyszerű ügyvéd volt a század 
elején, k i vagyonát szorgalommal szerezte s az egészet 
alapítványul hagyta e nemes czélokra. Egész a lapít
ványa ötvenezer frank volt. És most ez az alap a 
franezia nemes lelkek részvéte által felszaporodott 
öt m illióra.

S ez mind az emberszcrctct, a népszellem- 
ncmosités munkájának szolgál.

És Montyon neve meg van örökítve hazájában. 
Dynasztiak m ú ltaké i: Bonaparték, Bourbonok, Orlcansok 

Montyon neve m indig íönmaradt.
Hát mi, nemesen érző magyar nemzet, ne 

örökitenük-e meg a mi dicsőséges emlékű Erzsébet 
királynénk nevét a jótékonyság, a népszellem nemesi
lésének örök hatású intézményével? Hogy a m időn 
Magyarországon az erényt megkoszorúzzák, dicsőül 
királynénk emlékét koszoruzzák meg!

x A H C S  JL
A Fekete-völgy.

(Regény)
Irta : II o f fm  a n n G é z  a.

(*•) II.
S a mikor már csaknem mindent e lé rt; tiszte

letet, vagyont, rangot, tevékenysége akkor sem szűnt 
meg, élelczéljául az iparral m indinkább terjedő és 
fenyegető socialismus visszaszorítását tűzte ki. A 
néppel kezdett foglalkozni, elhatározta, hogy kiszaba
dítja az izgatok befolyása alól s Fekete-völgyön be
bizonyítja, hogy socialismus nem létezik. Követeléseiket 
panaszaikat meghallgatva, úgy társadalmi, mint törvény
hozási utón megtett mindent, a mivel a munkások 
sorsán enyhítsen.

És csakugyan a mit hangoztatott, az ténvnvé 
vált, mert mig ezelőtt a socialismus miatt már a leg- 
félclmesebb helyzet volt keletkezőben, mely csaknem 
teljes ipari bukást vont volna maga után, most 
mindenütt csend borul, a mű kások munkaadóikkal a 
legjobb egyetértésben, egymást kölcsönösen támogatva 
munkálkodnak.

A z izgatok elvesztvén talajokat. Szcntmihályi 
nem üldözte őket, elve volt az égisz mozgalmat alap
jában elenyésztetni, önmagától, a munkások köreitől 
beszüntetve. S ennek következtében az izgatóknak 
saját bányamezejéből egy részt átengedett, a Haladás 
telepnek felét s innen van az, hogy Mintatelep utczái- 
nak egyik fele a Szetmihályié, a másik a Szövetség 
munkásaié.

Éles ellentétül ezután a telepen oly beosztást 
szervezett, hogy a’munkások a másik fél lakóival még 
szóba se állottak. A jó lét általános s boldognak érzi 
magát az a munkás, a ki ide bejuthat.

Humánus intézmények egész, sorával találkozunk 
itt s a m int alkalmunk is nyílott tapasztalni, ebben a 
tekintetben még egyetlen leány gyermeke is nemes 
hévvel segédkezik atyjának.

A Haladás telep tiszta jövedelmének fele részben 
humánus intézményekre, részben pedig a munkások 
között érdem és szorgalom jutalmazására van fordítva. 
S a gróf megmutatta, hogy az igy megfelezett jövedelem 
mellett is, anyagi javai egyre szaporodnak, mert elégült 
munkaerővel halad minden s a jövedelem óriási. 
Megbecsülnek itt mindent, pazarlás, rongálás nem 
létezik s hogy a tudományos haladás mi módon segit- 
te lik elő, azt meglátjuk a szervezetéből.

A telep záró számadásai a mindég igen híresek. 
Ilyenkor nemcsak a szorgalom, a jóerkölcs, de a tu
domány is jutalmazást nyer. Összejön az egész környék 
bányabirtokossága sőt egy-két magasabb állam férfi 
is. a kiknek elnöklete alatt Összeül a bizottság vegyesen 
a birtokos, az igazgató és a munkás osztályokból. 
Sorra vétetik minden valamire való esemény a melynél 
egyesek vagy renkivüli munkát, vagy kiváló becsületes
séget tanúsítottak, úgyszintén az üzem körében vala
mely gyakorlati találmány, tudományos mű, avagy 
probléma megfejtésében kitűntek. A  bíráló bizottság 
meghatározza a jutalmakat, felsorolja a jutalmazásra 
érdemes tetteket, találmányokat s a közgyűlés a melyen 
a Haladás telep minden egyes alkalmazóija szavazó 
kepe-, belátása szerint osztályozza, melyik telt, melyik 
találmány milyen jutalmazásban részesül.

Itt személyek soha se jönnek tekintetbe, mindig 
a tiszta érdem az, a mely kitüntetést talál.

Polgármesterünkhöz is e lküldték a nyomtatott 
felhívást, elküldték meleg hangú sorokkal, támogatását 
s a nemes mozgalom élesztősét kérve tőle s polgás- 
mesterünk alábbi sorokkal adta ki a gyüjtőiveket a 
helyi nőegyletek elnöknő inek:

A z Erzsébet k irályné-alap létesítésének eszméjét 
a magyar nők vetették fel, a magyar nőkre marad 
azon hivatás, hogy az alapot megteremtsék. A z alap 
czélját ismerteti a csatolt felhívás, ismerteti koszorús 
írónk remek beszéde, én csak kérelemmel fordulok o 
nemes város összes hölgyeihez azon kérelemmel, hogy 
siessenek megteremteni, összegyűjteni a legszebb a 
legnemesebb alapot, mellyel a magyar nemzet magyar 
női a legörökké tartóbb s a legtalálóbb emléket állít
ják  annak az asszonynak, k i magát életében s vele 
együtt m indannyian a legelső magyar asszonynak 
tartotta s teljes életében a jótékonyság oltárán 
áldozott.

Ha a magyar Nemzetnek is meglesz a magyar 
Montyon alapja s ehhez Erzsébet királyné emléke 
fűződik, a legszebb örökemlék meglesz, s a késő utó
kor áldani fogja annak emlékét, kit egy nemzet 
szeretető tett már életében a legelső magyar asszonnyá, 
mert egy nemzetet választott k i, hogy halála után is 
legjobban szeresse, mert emléke csirájából pattant ki 
a nagy eszme, mely boldogítani fogja áldásos támoga
tással m indazokat, k ik Erzsébet királynénk emlékéhez 
bük és méltóak maradnak.

A  mellékelt gyűjtői vet és felhívást azon kérelem
mel adom ki Nagyságodnak, ind ítsa  meg a gyűjtést s 
nemes lelke s fáradhatlan ügybuzgósága segítsen u 
magyar nők nemzeti munkájának megvalósítását elérni.

Selmeczbányán, 1898. október 1-én.

S z itn y a i József, v. polgármester.

Reform javaslatok.
Törvényhatósági b izo llságunk jövő közgyűlésének 

tárgyai között sok fontos tárgy van s ezek között olyan 
is, a mely nemcsak a városi, m int gazdasági testületet, 
de a nagy közönséget is közelről érdekli.

Ezek között első sorban áll m indenesetre a jövő 
év költségvetésének megállapítása, mely tárgyról múlt 
számunkban tájékoztattuk olvasóinkat, de fontosság 
tekintetében m indjárt ez után következik az a javaslat 
melyet rendőrkapitányi h ivata lunk ajánlatára terjeszt 
a városi tanács a közgyűlés e lé : a nyilvántartási h iva
tal és a cselédügyi rendőri osztály szervezése.

Nem csalatkozunk, úgy hisszük, ha e második 
tárgyat a nagy közönség érdekéből Ián ép oly fonlos- 
nak tartjuk s épen ezért jónak látjuk e javaslatnak 
röv id  ismertetetését.

Gselédügyről lévén szó, érdekkel fogják olvasni 
e czikket tán azok is, a kik inkább a vig tárcza- 
ezikkeket olvasgatják s mielőtt a komoly városatyák 
a zöld asztalnál megtárgyalnák a javaslatot, meghány
ják vélik azt a fehér asztalnál s tán sorsát is eldöntik 
—  asszonyaink.

Ezelőtt jó néhány évvel, hat-hét éve már! a mos
tani javaslatnak egyik része, a bejelentési és nyilvan-

A  b íráló bizottság feladatát nagy lelkiismeretes
séggel teljesíti. A  jeles eseményeket az egész év fo lya
máról kikutatja és pedig olyanformán, ijhogy a mint 
valaki valam it jutalmazásra ajánl, az elnök, —  ez 
cselben Szcntm ihályi a vizsgálatot három személyre 
bízza, akik szabadon egymástól függetlenül járnak el 
tisztjükben, gyűjtik az adatokat és terjesztik be a 
véleményüket.

A  jutalmak átadása nagy fény nyel történik s azt 
maga a gróf és leánya végzik. E rre  leköszön a mull 
b íráló bizottság s a megjutalmazottakból a lakul a 
következő évi, a k ik  azután a következő évre egy 
pályadijai tűznek ki, akár tanulmányútra, akár pociig 
valamely tudományos kérdés megfejtésére. E  bizottság 
azután a Haladás-telepnek igazgató tanácsa.

A  bizottság, minthogy a jutalmazandó teltek 
három categoriából választatnak, úgymint munka, szo l
gálat és tudomány köréből —  vegyes. Van benne 
mindig munkás, hivatalnok és tecknikus. —  S igy 
megvan a legszebb harmónia, az izgatás legideálisabb 
alapon történik, osztálykülönbségek nem léteznek, 
minden ember csak azt tudja, hogy az egésznek egy 
bizonyos részében a maga hivatása szerint teljesili a 
feladatát s hozzá já ru l az összeredményhez. Itt csak
ugyan minden ember táskájában hordja a marsall 
pálezát. A k i érdemes, tehetséges, emelkcdhetik, tehet
ségét kifejtheti, születés, avagy kegyelem szerencsés 
körülmények utján szerzett d iploma nem mérvadó s 
nem von korlátokat a haladás elé. S ezzel a rend
szerrel a nem érdemesek, de a szerencsések részesültek 
anyagi jutalmazásban, de itt m indenkinek nyitva áll 
az ut, hogy tettei, szorgalma, ügyessége á lla l pénzhez 
és álláshoz jusson.

(Folyt, köv.)
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tartási h ivatal szervezésének kérdése szőnyegen volt 
már.

Úgy tudjuk, hogy nem is n pénzhiány volt az 
oka annak, hogy az akkori javaslat ma is csak az, 
hanem a városatyák egy részének indokolatlan és 
érthetetlen vonakodása attól, hogy ők vagy család
tagjaik vagy vendégeik a rendőrség által nyilvántar
tassanak, hogy hol laknak.

Hát hiszen ez rettenetes nagy dolog is, de hát 
hiszen azért mégis csak mozog a főid. Ez is nagy 
dolog volt akkor m ikor egy ember ki merte mondani, de 
ma már senki sem tör az ellenkező mellett pálczát. 
Hát bizony forgunk-forgunk, s haladunk-haladunk szé
pen lassan előre. A  haladással, a mindennapi élet 
hova-tovább való nagyobb, élénkcbb mozgalmasságával 
a létért, az életért való nagy küzdelemmel bizony oda 
jutottunk, hogy a nagy többség, a nagy közönség ér
deke az, hogy nyilvántartassék minden egyes tagja.

Úgy hisszük fölösleges ma azt fejtegetni, hogy 
mire való, hogy mitől jó  egy városban a bejelentési és 
nyilvántartási hivatal.

Eltekintve attól, hogy a posta, az adóhivatal, a 
bíróságok s más hivatalok, jóformán naponta látják 
szükségét, nálunk még a közbiztonsági állapotok is azt 
parancsolják, hogy mielőtt léptessük életbe az uj h i
vatalt.

Nem mondhatjuk, hogy városunk tulon-tul nagy 
forgalmú volna, de azt sem mondhatjuk, hogy dacára 
a mi hírhedt vasutkánknak, egyáltalán nem volna ide
gen forgalmunk sőt á llíthatjuk, hogy az utóbbi években 
szemmel láthatólag nő az idegenek, az ismeretlenek 
száma, kik hol huzamosabban, hol rövidebb ideig 
tartózkodnak itten s a kik között, nem egy tapasztalat 
mutatja, olyan is akadt a kit bizony nem a szép vidék 
látásának ingere, de egyéb czélok hoztak ide.

A  mai anarchikus, socialistikus eszmékkel telített 
világban, a mi túlnyomóan munkás népünk között, jó 
az, ha figyelemmel lehet kisérni a társadalmi rend fel
forgatásának mozgékony apostolait és híveit.

Ezt pedig nem lehet máskép elérni, mint pontos, 
rendes és szigorú bejelentési és nyilvántartási szer
vezettel.

H isszük tehát, hogy nem lesz ellensége az uj 
szervezetnek, a bejelentési és nyilvántartási hivatalnak, 
annál kevésbé, mert a c s e l é d  ü g y  javításával hozatott 
kapcsolatba.

A  cselédügy m iserabilis az egész országban. 
Nincsen tán általánosabb egy vélemény, mint az, hogy 
tarthatatlan a helyzet. Nemcsak a kávés aszlalok rendes 
tárgya ez, de hivatalok, s az illetékes ministerium is 
tárgyalja s nemsokára tán a törvényhozás elé is kerül.

Add ig  is azonban, a mig a törvényhozás segítene 
a bajon, m ivel az esetleg későre is lehet, a városi 
tanács egy szabályrendeleti tervezetet ajánl, a mely 
hivatva van legalább tűrhetővé tenni a ina i valóban 
tűrhetetlen állapotokat.

Köztudomású dolog, hogy ma évre vagy hosszabb 
időre nem igen lehet cselédet kapni, olyan baj ez, a 
mely nagyon érzékenyen érinti a gazdát s a mely 
ellen nem tud védekezni. Pedig hát ennek legtöbbször 
nem a cseléd, de a cselédszerző az oka, mert hát 
ennek az áll érdekében, hogy minél többször változ
tasson helyet a cseléd. Szerzési d ijat kap a gazdától 
is, a cselédtől is, mert nnek más cseléd, annak uj 
hely kell.

Köztudomású dolog az, hogy ma minden gazda 
találomra fogad fel cselédet s legfőnnebb magán tuda
kozódások, kérdezősködósek után értesül, hogy ki és 
m i az, akit házába befogad.

Ennek oka a gazda is, meg egyrészt a cseléd- 
törvény is. A  lagtöbb gazda abban a hiszcmben van, 
hogy a cselédkönyvbe nem szabad beírn ia rossz 
bizonyítványt és ha cselédje akárm ilyen hütelen, akár
m ilyen rest, akárm ilyen megbízhatatlan volt, beírja 
azt, hogy jól, hűségesen szolgált csakhogy meneküljön 
tőle s ne kelljen igazoln ia az igazat, mint azt a törvény 
megkívánja, a rendőrség előtt, a hova a cseléd 
panaszra mehet.

Köztudomású dolog, hogy a gazdák nagy része, 
s a cselédek kilenczvenkilencz százaléka nem ismeri 
a cselédtörvényt s e miatt aztán napirenden vannak 
a rendörkapitányi hivatalnál a cselédtörvénybe ütköző 
kihágások. Hol ez, h l az hibás, hol mindakettő.

Mindenesetben azonban az a fő, hogy a cselédügy 
a mai állapotában tűrhetetlen s nemesek a gazdák 
érzik ezt, de a h ivatal is, mely a cselédügyek elinté
zésére van hivatva s mely a cselédkérdés minden 
fázisát a legjobban ismeri.

A  javaslat czélja az, hogy a fennálló cseléd- 
törvény keretén belül a tapasztalt bajokat saná lja ; 
megszüntesse a folytonos és gyors cselédváltozást; 
megszüntesse a csclédszerzök visszaéléseit, véget vessen 
a cselédek hely nélkül való erkölcstelen csavargásának, 
leszállítsa a gazda és cseléd között felmerülő s bíróság 
előtt eldöntendő vitás kérdések számát; emelje a 
gazda tekintélyét és javítsa a cseléd helyzetét.

Hogy e czél elérhető lehessen igen természetes, 
hogy arra kell b ízni a kérdés megoldását, aki a cseléd
ügy minden csinyját-binyját ismeri s ez a rendőrség.

A  javaslat szerint is a cselédszerzés és cseléd
nyilvántartás vezetésével egy a rendőrség kebelében 
szervezendő uj ügyosztály bizatik meg s a javaslatban 
foglalt intézkedések, hisszük, hogy rövid idő alatt 
érezhetően javítan i fognak a mai káros cselédügyi 
viszonyokon.

Megnyugtatásul a város atyák részére eláruljuk 
még, hogy a bejelentési h ivatal és a cseléd elhelyező 
és nyilvántartó h ivatal nem fogja megterhelni a várost 
mert úgy van tervezve, hogy maga-magát kifizeti.

A  hivatalos részben közöljük a kél javaslatot s 
reméljük, hogy törvényhatósági bizottságunk belátva a 
két uj szervezet fontosságát és égető szükségét, a nagy kö
zönség érdekében hozzájárul a javaslatoknak szabály
rendeletekké való tételéhez.

KÜLÖNFÉLÉK.
—  Szem é ly i h íre k . K re  p u s k a  Lajos városi 

mérnök mull szombaton kezdte meg egy heti szabad
ságai, mely időt Budapesten tölt. Mérnökünk pénteken 
este visszatér. — B e n  e z  c Gergely akad. tanár a 
nyári szünidő leteltével vissza tért.

A  fő ispán  részvéte. Mély megilletődéssel 
voltom nagyérdemű elődömnek városunk ritka érdemű 
polgárának halálkirét, fájdalmas részvétemet kérem 
tolmácsolni. Horváth Béla.

—  G o ldb runner Sándor elhunytéból folyólag 
városunk tanácsa a következőket állapította m eg :

1. részvétének jegyzőkönyvileg ag kifejezést volt 
főispánjának s egykori polgármesterének elhunyta fö
lött s erről a gyászoló rokonságot három tagú kül- 
dötséggel értesíti;

2. a városi tisztikar és törvényhatósági bizott
ság nevében gyászjelentést bocsát ki s a ravatalra 
koszerut he lyez;

3. megbízza a polgármestert, hogy a tisztikart s 
a törvényhatósági biz. tagokat a temetéshez, melynek 
idejéül f. é. két ennek d. u. 4 óráját tűzi ki, teljes 
számban való megjelenésre;

4. Körmőczbánya, Újbánya és Bakabánya sz. kir. 
városokai, melyek m int egykori törvényhatósági váro
sok az elhunytban főispánjukat tisztnlték egykoron, 
távirattal értesíti a halálesetről és temetkezési idejéről 
valam int főispán urat is.

5. Á llm án Imre levéltáros által bemutatott gyász
jelentést elfogadván azt megállapítja s annak kinyo- 
matását elrendeli a sírnál tartandó röv id  gyászbeszéd 
előadásával Vörös Ferencz tb. főjegyző, a gyászmenet 
vezetésével rendelésével Gsányi Ottó tb. főssámvevőt 
mini a tanács legifjabb tagját bízza meg elrendelni 
egyúttal, hogy a városi harangok megszólításáért dij 
szedessék s a főutezai lámpák is meggyujtassanak a 
temetés alkalmával.

—  G o ldb runner Sándor ha lá la . A  városi tanács 
a következő gyászjelentési adta ki.

Selmecz-Bélabánya sz. k. v. törvényhatósága és 
tiszlikara fájdalommal le lt szívvel jelenleni, hogy 

G o ldb runner Sándor
Selmecz-Bélabánya sz. k. v. egykori polgármes

tere s ugyanezen város valam int Körmőczbánya. Újbá
nya, s Bakabánya, sz. k. városok főispánja a III. vas- 
koronarend lovagja, a közszolgálat terén áldásosán be
töltött munkás s érdemekkel teljes életének 92 - ik évé
hen, f. évi október hó 5-én reggeli 5 és fél órakor 
elhalálozott.

A  város ezen nagyérdemű s l'elej Illetlen fiának 
hült tetemei í. hó 7-eu d. u. 4 órakor szenteltetnek 
he a róm. kath. egyház szertartásai szerint, s vitetnek 
ki a szélaknai kapu melletti sirkertbe.

Örök béke lebegjen porai lelett s legyen áldott 
emlékezete.

—  A t is z tv ise lő k  Nesztora . B e r n  h a r  d t 
A d o l f  gazdasági tanácsnok sok éven szolgálta a köz
ügyét, 1848— 49-ben mint honvéd s futár harczclt s 
vészéi) eztette életét a hazáért, megtelte kötelességét, 
megtette azután is, m ikor bosoroztatván olasz földön 
teljesítette kényszerűségből a parancsokat s megtette 
ahkor is, m ikor annyi „kiszolgálás" után c város szol
gálatába állo lt s negyedik évtizede, hogy e várost szol
gálja ő m indig buzgón, mindig jóakarattal s minden 
tehelségével. A  városi tisztviselők m indannyian hozzá- 
képest még fiatalok, ü a Nesztor, kit a tisztikar becsül, 
lisztéi, erőssége kora, mely megtörni num képes tett
erejét s fiatal még munkakedve, szellemi ereje és élet
ereje is. Ezt a Nesztort óhajtotta volna a tisztikar 
ünnepelni azon alkalomból, hogy a király kegye is 
felismerte és kitüntette öt, egyszerű lett volna az 
ünneplés és megszokott, a tisztikar bevett szokás 
szerint m inden hó első szombatján fart összejövetelt, 
melyen kor és rangkülömbség nélkül áldoz a jókedv 
és mulatozás pezsgő perczeinek, hogy éreztesse és

érezze az együvé tartozást, az összetartozást s ennek 
szükségét különösen a méltatlan és jogtalan megtá
madások idejében. Ilyen összejövetelt ezélzott a tiszti- 
kar zz alkalommal is, melyen szívesen látta volna a 
város polgárságát s m indazokat, k ik a Nesztorban 
meglátják és becsülni képesek a Nesztort, de hát az 
általános gyász c hó 20-ig tart még s a tisztikar c 
gyászt még ily csöndes ünnepléssel sem akarja meg
bolygatni, ez az oka annak, hogy a tisztviselők e havi 
összejövetele s ezzel Nesztorának ünneplése elhalasztva 
lett október 20-ika utánra.

K inevezés. A m. pénzügyminiszter Pachmajcr 
János főpénztári ellenőrt a solmeczbúnyai bánvaiguz- 
gatósághoz főpénztárossá, Szepesi János bányapénzluri 
ellenőrt pedig főpénztári ellenőrré nevezte ki. -  A 
temesvári Ítélőtábla elnöke Lehótzky Miklós végzett 
jogászt díjas gyakornokká nevezte ki. - -  Wagner 
Kálmán vasúti pénztárnok az elhunyt Rcisz József 
helyébe ideiglenesen főnőkhelyettessé, —  Wagner 
Márkus kir. jhirósági joggyakornok jegyzővé nevez
tettek ki utóbbi a szolnoki kir. törvényszékhez.

K özgyű lés. A z e havi közgyűlésen és köz
igazgatási bizottsági ülésen Horváth Béla főispánunk 
fog elnökölni.

—  K örm őczbánya  részvéte. Körmőczbánya ta
nácsa ma sürgönyileg tudatta, hogy Goldbrunner teme
tésén két kiküldöttje által résztvesz. Ugyancsak 
Körmőczbánya tanácsa koszorút is rendelt „kegyelete 
jeléül* felírással.

—  Erzsébet k ir á ly n é  szobrá ra  a d ak o z ta k :
Geist Jakab, Sand Leó 1 —  1 frt, Ráfiéi János, Mazur 
Irma 50— 50 kit, Munkásnők 12 frt 40 krt. D r’ S tu íler 
Gyula 20 frt.

—  V asú ti ü g yü n k  érdekében kikü ldött szükebb 
kőm  bizottságunk f. hó 3-án ülést tartott, m időn a 
polgármester előadta, hogy országgyűlési képviselőnk 
értesítése szerint u kereskedelemügyi m inister a memo
randum átadásával a törvényhatósági bizottsági köz
gyűlés á lta l megbízott küldöttséget ez idő szerint el
fogadni hajlandó, miért is felolvastatván az Á llm án  
Imre városi levéltáros által szerkesztett kérelm i felirat, 
azt a bizottság helyoslőleg tudomásul vette, a keres
kedelemügyi ministerhez való átadás idejének k ije lö 
lését pedig az evvel megbízott, s polgármesterünk 
vezetése alatt Farbaky István országgyűlési képviselő
ből, Marschalkó Gyula, Ny itra i László és Krausz V ilmos 
lörv. bizottsági tagokból álló küldöttségre ruházta át. 
Egyutal kimondatott, hogy miként ezt a közgyűlés is 
elhatározta, a küldöttséghez más törvényhatósági bizott
sági tagok is csatlakozhatnak, sö l ezeknek minél 
nagyobb számban való csatlakozása az ügy érdekében 
nagyon czélszerü és kívánatos. Ezután előterjesztetett 
Hont megye alispánjának átirata a németi-selmeczbányai 
vasútra vonatkozólag, mire nézve a bizottság elhatá
rolta, hogy Ilorsch itz Frigyes vasútépítési vállalkozónak 
Rudnay Béla székesfővárosi főkapitányhyz, m int a 
vasúti érdekeltség volt elnökéhez beterjesztett munká- 
la la i hekéressenek, mivel a bizottság a küldöttséget 
hizla meg, ulasitván ezt egyúttal arra, hogy a vasút
építési költségek ügyében Rudnay Bélával, majd a 
pénzügyminiszterrel érintkezésbe lépjen, addig is a 
további intézkedések függőben tartatnak.

Lövészet. A z október 2-án megtartott lövé
szeti gyakorlat alkalmával esett 444 lövés 412 kör- 
egységgel, melyek közö lt volt 1 szöglövés, és 7 négyes. 
A z első dijat L iba  Anta l nyerte cl egy igen szép 
szöglövésre, a másodikat Friebert Ferencz és a har
madikat Seidel Ágoston cgy-cgy négyesre. Jövő vasár
az O llik-féle emléklövészet tartatik meg, mellyel egy
úttal valószínűleg a folyó évi lövészeti gyakorlatok 
bezáratnak.

—  (Ú jsá g író k  so rs já téka.) Tudvalevő, hogy a 
Budapesti Újságírók Egyesülete saját segítő alapjának 
gyarapítására nagyszabású tárgysorsjátékot rendez. A  
sorsjegyeket a napokban bocsátották forgalomba es 
máris óriási menyiségben keltek el. A  díszes kiállítású 
sorsjegyek minden bankházban, pénzintézetnél, pálya
udvaron, hajóállomáson, dohánytözsdében, és nagyobb 
hivatalban kaphatók és pedig darabonként egy koro
náért. A  sorsjátéknak hat húzása lesz és minden sors
jegy mindegyik húzásra érvényes. Az első húzás 1999 
január 4-én, az utolsó 1899. február 21-én lesz. A  fő
nyeremény 100,000 korona érték. Összesen 2475 nye
reményt sorsolnak ki 250.000 korona érlékben. A  fő
nyereményen kívül öt 20,000 koronás melléknyeremény 
van. A  nyereménytárgyakat a sorsjáték kezelösége k í
vánatra 20 % levonással készpézben visszavásárolja. 
Mondanunk sem kell, hogy ilyen kedvező feltételek 
m elleit Magyarországon még alig rendeztek sorsjátékot 
és kétségtelen, hogz a közönség a sorsjegyeket már 
jóval az első húzás előtt elkapkodja. Ép ezért nagyon 
is ajánlatzs, hogy mihamarább vásárolja meg mindenki 
a mga sorsjegyéi. A  húzások feltétlenül azonkon a 
napokon fognak megtartatni, u melyek a húzásra meg 
leltek állapítva. Ez szintén egy okkal több arra, hogy 
a közönséget vásárlása serkentsük.
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—  Fáik Miksa Visszaemlékezései Erzsébet ki- 
rálynére kétségtelenül a legszebb és legérdekesebb 
munkálatok közé tartoznak, melyekkel a megdicsőült 
fejedelemasszony emlékének az irodalom áldozott. 
Csak elismerést érdemel hát a .Magyar Könyvtár* 
szerkesztősége, m időn az eddigelé csak a lapokban 
szétszórtan megjelent dolgozatokat most összegyűj
tötte és külön füzetben bocsátotta közzé, hozzáadva a 
királynénak azt a kétségtelenül legszebb arczkápét, 
melynek Schrotzberg festette eredetijét a müncheni 
képtárban őrzik A .Magyar Könyvtár* most megjelent 
uj sorozatának egyéb nagvérdekü füzetei is vannak. 
Első helyen áll Jókainak egy még eddig kiadatlan 
drámája, a .Helvila* czimü, mely az 58 -59-es kettős 
számot tölti meg. A  koszorús regényíró e darabjában 
a mai életben mozog: leginkább a magyar parlament 
világát (esti, egy erkőlcfileg végkép elzüllőtt honatyá
val szembe állítva egy ideális férfit és megrajzolva egy 
rendkívül érdekes női alakot is, a telterős, munkára 
kész modern leányt. Jókai e munkája olvasva még 
sokkal katásosabb, mint színpadon volt. —  A  GO. szám 
a legújabb orosz elbeszélői gárda egyik legzseniálisabb 
tagját mulatja be, Csehov Antalt, a kit nálunk Szabó 
Endre telt népszerűvé. Ó fordította a .Fa lusi asszo
nyok* czimü elbeszélés és rajzgyűjteményt, mely meg
lepő bizonysága Csehov csodálatos megfigyelő tehet
ségének, hangja elevenségének és plastikusságának. A 
61. számban Kölcsey Ferencz válngalott beszédeit teszi 
közzé Radnai Rezső, a ki magyar szónoklat az egyik 
atyamesterének legjobb munkáit válogatta össze, a 
füzetet szép bevezetéssel és az egyes beszédeket a 
szükséges magyarázatokkal látva el. A  G2. sz. füzet 
szenzácziós amerikai regényt tartalmaz; czime „Újjá
születés6. szerkesztője Charles Yke. Ez a munka kü
lönüss'g és érdekfeszités dolgában veteked.k Bellamy 
híres regényeivel: egy leány története van benne el
mondva, aki busz éves korában csodás módon el
feledi egész múltját és mintha újjászületett volna, uj 
életet kezd. E  füzetet ismét egy magyar tárgyú szám 
követi: elseje a .Magyar Könyvtár* yrogrammjáhan 
Ígért történeti életrajzoknak. Pázmány Péter életét 
mondja el benne Áldássy Anta l egyetemi magántanár, 
röviden és tömören ismertetve nemzeti történelmünk 
e nagy alakjának szereplését. A  füzetet nyolcs, a szö
veg közzé nyomott nagyerdekü kép gazdagítja. —  
Ezeket nyújtja legújabb 6 füzetében a „Magyar Könyv
tár*, kétségtelenül a legsokoldalúbb, legtartalmasabb 
és legolcsóbb az e nemű vállalatok közül. Egy-egy 
szám ára 15 k r .: a kiadóczég —  Lampel R. (W od ia iv r F. 
és Fiai) —  szívesen szolgál teljes jegyzékekkel.

A selmeczi vízvezeték.
(Sztancsay M ik lós v. főjegyző jelentése.)

It . KÉSZ.

Tanulmányok az általános vízvezeték 
létesítéséhez.

Folytatás.)
A z  ö t ö d i k  t e r v .  
i A W alscr c/.ég to r v e i)

A „ Walscr Fercncz-féle első magyar gép- és 
tüzollószer-gyár. harang- és érezöntödo részvénytár
saság6, a későbbi „szivattyú és gépgyár részvénytár
saság6 1896. évi június hó 15-ről terjesztette be ter
vezéseit 4604/1896. vt. sz. a. Értelmező jelentése bőven 
foglalkozik vízvezetékünk akkori s jelenlegi állapotának 
várolásával, nehéz viszonyaink ismertetésével s bizony 
azt a benyomást kelti, hogy a megtervezett vízvezeték 
nagyobbára csak lé g v e z e té k  lesz, melyre pedig e szegény 
városnak szüksége nincs.

A  tervezés a kettős vízvezetékre szó lt; az egyik 
az iv ó v íz v e z e té k  2 0 1 0 0  f r t  költséggel, a második a h a s z 

n á la t i  v i z  ve ze t é k  3 4 3 0 0  f r t  költséggel, a kettő együtt 
tehát került volna 54400 frtba.

Az értelmező jelentést bárha természetesen nagy 
részben tisztán szakkérdéseket ölel fel, adom egész 
terjedelmében, mert a mai viszonyok mellett nem 
lehetetlenség, hogy a vízvezeték létesítése esetén ezen 
tervezésre kell visszatérnünk.

É r t e l m e z ő  j e l e n t é s .

Sclmcczbánya városának vízellátására azon vizek 
szolgálnak, melyek a Selmeczbányától északra az 
Ó-város hegyei és a Paradicsomhegy között, egészen 
a Rothenbrunn-tóig elterülő völgyben és ennek lejtőin 
erednek, a milyen p. o. a János-forrás; vagy a régi 
tárnaépitmények által felfogott és kidre szállított 
vizek, milyenek az Ignntius és Sattel-tárna úgynevezett 
forrásai. A  város utczáin fe lállított nehány folyókut 
czélja ugyan e vizeket a lakosság részére hozzáférhetővé 
tenni, de a szükségletet ezek vajmi kevéssé képesek 
kielégíteni.

A  viz ez idő szerint olt. ahol épen külszínre 
lép, tehát nem is eredetének helyén, minden védő

foglalás nélkül közvetlen facsövek által fogatik föl és 
amennyiben a nagyon is hiányos csővezetéken keresztül 
el nem szivárog, lejtősen vezettetik a városba.

A  János-forrás vize legelőbb, egy a Rothenbrunn-tó 
közelében levő kis tóba ömlik, a melynek túlfolyó 
vizét facsövek vezetik egy kis gyüjtőkamrába, mely 
utóbbiba még az Ignatius-tárnából a facsövek álla l 
vezetett viz is befolyik.

Ezen kamra 'ól. a János-forrás és az Ignatius- 
lárna egyesült vizét, egy facsővezeték továbbítja az 
alsó nagy tó mellett elhaladva lefele egy második 
gyűjtőkamrához, mely utóbbi még az alsó tó vizéből 
is magába fogadni képes lévén, innen tovább egy 
harmadik kamrába jut a viz, ahol a Sattel-tárna fa
csövek szállította vize is a többiekkel egyesül.

A  Sattel-tárna torkolatán alul levő utolsó gyűjtő- 
szekrénytől kezdődöleg, a városba vezető vízvezeték 
két öntöttvas, egyenként 50 mm. b. átmérőjű cső
vezetékből áll, a melynek egyike eredetileg használati, 
másika pedig ivó- és l'őzőviz szolgáltatását czólozta, 
mely helyes kettéválasztás azonban már jó régen meg
szűnt létezni.

A  három városi tó: a felső Rothenbrunn-tó, a 
középső kis tó és az alsó nagy ló (a két utóbbi cső
vezeték által van a jelenlegi vízvezetékkel össze
köttetésben.) tulajdonkópeni czélja a földbe loszivárgó 
csapadékvizeket összegyűjteni és a város szükségleteire 
készen tartani.

A  vízgazdálkodás ily  állapota, ahol tiszta forrás
víz a tárnából jövő, rothadt fa és szerves anyagokkal 
telt iszapos, valam int a szintén állott tóvizzel egyesülve 
egy igen zavaros vegyüléket képez, mutatja leginkább, 
hogy Selmeczbáuya város jelenlegi vizvezetéki ellátása 
már minőségileg m ily alacsony fokon áll, úgy, hogy 
már ezen okból*is sürgősen szükségesnek mutatkozik 
egy vízellátást ezélzó uj berendezés létesítése.

A  János-forrás vize ivás és főzésre jónak ta lá l
tatott; a tárnavizeket azonban, hogy káros a lkat
részeiktől megszabaduljanak, levezetésük előtt bonyo
dalmas lisztitó m iveleleknek kellene alávetni. De 
mennyiségileg sem felel meg a kérdéses lejtőzetről 
nyerendő viz, egy Selmeczbányát vízellátó mü köve
telményeinek.

A  csapadékterület, a mely vizét részint földfölőtt, 
részint fö ldalalt ereszti a Rothenbrunn-völgybe, 600000 
m* kiterjedésű, s ha még tekintetbe vesszük azt a 
csapadékterületet is, amely az Ignatius-tárna fűlött 
elterülve, lejlőzetével a M ichaelis-völgye felé vonul 
úgy újabb 400000 m* csapadékterületet nyerünk.

Együttvéve tehát 1 m illió  in 2 vagyis 1 négyzet
kilométer terület jő  tekintetbe.

Ezen csapadóklerületet határolja lefelé, a legalsó 
vizfoglalásnak a m inimális nyomás magasság tekin
tetéből még feltételezett magassági íekvése; fölfelé 
pedig a környékbeli hegyek ormai alkotta külső ter
mészetes vízválasztó vonal képezi határát.

A z  ezen vízválasztó vonalon túl fekvő lejlek itt 
nem jöhetnek számításba, minthogy Selmeczbáuya 
talajának trachitzöme eruptív kőzetből, főleg züldkövcs 
trachitból, részben pedig quarzitból is áll. E  kőzetek
nek nincsenek a hegységet átható oly rétegei, melyek 
területén túl feltételezhető kibúvásai által a csapadékot 
fölfogni és a rétegek megfelelő esése mellett a vizeket 
az innnenső oldalra terelni és levezetni alkalmasak 
volnának.

A  lejtek természetes alkata a forrásképződésnek 
egyáltalán nem kedvez, m ivelhogy a hegyeket alkotó 
tömeges kőzetek a beszivárgó csapadékvizeket csak 
nagy nehezen eresztik keresztül és mivel a hegyzömben 
—  rétegképződé.? híján —  oly v íztartó rétegek nem 
fordulnak elő, a melyekben a vizeknek üsszegyülem- 
leni és aztán a lejtőkén forrásként k ilépni lehetséges 
volna.

(Folyt, köv.)

Hivatalos rész.

Hirdetmény.
Selmecz-Bélabánya sz. kir. város rendőrkapitányi 

hivatala részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a 
leérkezett működési tervezet szerint a f. évi ellenőrzési 
szemle a közőshadseregbeli legénységre nézve október 
hó 17-én, a honvédségi szemle pedig október hó 29-én 
mindig reggeli 8 órától kezdve az ó-vár tornatermében 
megtartatni fog.

M iről az érdekeltek azon hozzáadással értesittet- 
nek, miszerint a fentjelzelt napokon katonai- esetleg 
honvédigazolványaikkal ellátva pontosan megjelen
jenek.

Selmeczbdnyan, 1898. szeptember 16.

Krausz Kálmán,
r.-főkapitány.

A városi anyakönyvvezetök hivatalos 
közlései.

I. kér. Selmeczbánya, Banka, Rovna.
1898. szept. 28-tól okt. 4-ig. 

Halálozás.

■ 1
í  Az elhunyt neve

i
o
tad

Halál oka

210 F lórian G izella 32 é. tüdősorvadás
211 Reiss József 61 é. agylágyulás
212 Gáspár György 4 h. gyorm. hasm.

Született 5 gyerm ek; 
íá za ssag :

nemes Sóltz Sándor és Trische Gizella.

II. kér. Bélabánya és György-tárna.
Született 5; Házasság 1; Halá lozás nem fordult elő.

III. kér. Hodrusbánya.
Halálozás 1 ; Születés 4; Házasság nem fordult elő

lv T k e r . Steffuító.
Született 1 ; Halá lozás 2 ;  házasság nem fordult elő.

Szabályrendeleti tervezet
egy hatósági [eselédszerzö intézet létesítése 

és a cselédügy rendezése tárgyában.
!• §•

Selm ecz-Bélabánya szabad k irá ly i város törvény- 
hatósága a cselédügyfrendezése s a cselédszegődtetés- 
nél fölmerülő bajok elhárítása végett egy hatósági 
cselédszerző intézetet létesít, melynek czélja a szo l
gálatadóknak a cselédfogadás, a szolgálatot vá lla lók
nak a beszegödés körü l való segély nyújtás valam int 
a város területén a cselédek helynélküli csavargásának 
meggátlása.

2. §.

Minden az ezen város város területére szolga- 
altba lépő cseléd könyvéi vagy igazolványát az in té
zetnél bemutatni, illetve a szolgálatot kereső cseléd 
azt ott elhelyezni köteles.

3. §•
Ezen város területén másnak cselédszerzéssel vagy 

foglalkozás közvetítésével iparszerüleg foglalkozni tilos.

4. §.
A  cselédszerző intézet a rendőrkapitány hivatal 

kiegészítő része a bejelentési hivatalla l együtt.

5. g.
A  cselédszerző intézet élén a nyilvántartási és 

bejelentési ügyosztály vezetésével megbízott nyilván
tartó áll, k i az összes teendőket egy napidijas és* egy 
szolga segítségével végzi, kiket ő hozzá a főkapitány 
oszt be a rendőrkapitányi hivatal alkalmazottjaiból.

6. §.
A  cselédszerző intézet teendő i:
a) a szolgálati cselédkönyvekkel és ideiglenes 

igazolványokkal ellátott férfi és női cselédeknek ny il
vántartása ;

b) a cselédet kereső gazdáknak és elszegődni 
óhajtó cselédeknek jegyzékbe véte le ; a jelentkezett 
cselédeknek a szolgálatadókhoz való vezetése.

c) a szolgálati szerződés megkötése után a bér
levélnek két példányban való kiállítása a gazda és a 
cseléd részére.

d) nyilvántartása azoknak a cselédeknek a kik 
nincsenek szolgálatban s a tizenöt napon túl szolgá
laton kívül á lló cselédeknek a rendőrkapitányi h iva
talhoz való bejelentése.

7. §.
A  szegödtetési d i j : ha a cseléd havi bére 5 írton 

alu l van, a gazda terhére 40 krajezárban, a cseléd 
terhére 30 krban ; ha pedig a cseléd havi bére 5 frt, 
vagy ezenfelül v a n : a gazda terhére 50 krajezárban, a 
cseléd terhére 40 krban állapittatik meg; a szegőd- 
tetési dij minden egyes helyváltozással já ró  uj szer
ződési esetben fizetendő.

A  cseléd terhére eső szegödtetési d ijat a gazda 
köteles fizetni, de a gazda a cseléd béréből levonhatja.

A  bélyeginentes bérlevél k iá llításáért d ij nem jár.

8 . §.
A  nyilvántartó első sorban felelős az intézet he

lyes és rendes vezetéséért. A  napidijassal és szolgával 
rendelkezik, azoknak utasításokat ad. A  napidijas és 
a szolga a nyilvántartó meghagyásait teljesíteni tar
toznak.

A nyilvántartó ügyel fel a hivatalos órák be
tartására.

Beszedi a d ija ka t; a bevételekről rendes könyvet 
vezet s annak pontos másolatát a befolyt összegekkel 
együtt a rendőrfőkapitánynak havonkint égyszer be
szolgáltatja, ki azt a városi pénztárba juttatja.

A  nyilvántartó felelős az esetleges pénztári 
hiányért.



9. §.
A  napidijas a nyilvántartó segédje s az irodai 

munkákat végzi.
10. § .

A  szolga a jelentkezett cselédeknek a jegyzékbe 
vett gazdákhoz való vezetését végzi. A  szolgát ezért 
külön dij és juta lom  nem ille ti meg s lm d ijat csak 
egy ízben is követelne, ez a szolgálatból való azonnali 
elbocsátást vonja maga után.

11. §.

A  cselédszerző intézel hivatalos ó rá i: 
d. e. 8— 12 óráig 
d. u. 2— G ,

tartatnak.
12. § .

E szabályrendelet intézkedéseinek be nem tar
tása kihágást képez és 1 —  100 koronáig terjedhető 
pénzbírsággal büntettik.

A  pénzbírság behajthatatlanság esetén az 1879. 
évi XIII. t.-cz. 107. §-a értelmében megfelelő elzárás 
büntetésre változtatlatik át.

A  kiszabott és befolyt pénzbírságok a városi 
szegényalap javára fordítandók.

A  kihágások fölött 1. fokon a rendőrkapitányság '•

II. fokon a városi tanács; III. fokon a m. kir. belügy
m iniszter Ítél.

13. §.
E  szabályrendelet a m. kir. belügyminiszteri jóvá

hagyás után lép életbe.
A z  életbeléptetés után Selmecz-Bélabánya sz. 

kir. város területén uj helyszerzési és cselédszerzési 
iparengedély nem fog kiadatni. A  szabad k irá ly i város 
foglalkozást közvetítő és cselédszerző iparró l szóló 
szabályrendelete hatályon kívül helyeztetik.

Selmeczbányán, 1898. évi május 2-án.

1898. október C.____________________________

Szabályrendeleti tervezet
a városi lakosság nyilvántartása és a 
rendőri bejelentési intézmény életbelépte

tése tárgyában.
1- §•

A  törvényhatóság területén tartózkodó lakosság 
nyilvántartása és rendőri természetű bejelentések esz- 
közőlhetése szempontjából a Selmecz-Bélabánya sz. 
kir. város rendőrkapitányi hivatal kiegészítő részét ké
pező s ennek közvetlen felügyelete a la lt álló „nyilván
tartó és rendőri bejelentési hivatal" á llitla tik  fel.

2. §.

A  nyilvántartás keresztülvitele és a rendőri be
jelentések felvétele egy a törvényhatóság közgyűlése 
á lla l életfogytiglan választott és évi 600 frt fizetés és 
150 frt lakbér és a szabályszerű fajárandósággal java
dalmazol l városi nyilvántartó által eszközöltetik, a ki 
egyszersmind a cseléd közvetítéseket is vezeti és ezen
kívül a fökapi'ány állal neki beosztott ügyeket is 
végzi.

3. §.
A  városi lakosság nyilvántartása olyképpen léle- 

s ilte lik , hogy minden egyes lakos részére külön szám
mal ellátott törzsiv nyiltatik s a kövelkező A . minta 
szerint vezettelik.

4. §.
A  törzsivbo történt rendőri természetű bejegy

zések hivatalos lilo k  tárgyát képezik és egyáltalában 
hatóságonkivüli személynek a betekintés meg nem 
engedtetik; s másolatok is csak a szoros értelemben 
volt hivatalos használatra hatósági közegek hivatalos 
minőségben tett megkeresésére, avagy az érdekelt 
magánfelek indokolt kérelmére adhatók. Ezen lürzsivek 
zárt szekrényben tartandók..

5. §.
A  nyilvántartó és rendőri bejelentési hivatalban 

a kezelés egyszerűsítése szempontjából az összes lakos
ság nevét tartalmazó „Névmutató" is vezettelik a B. 
m inta szerint.

G. §.
A  nyilvántartó ésjfrendőri bejelentési hivatal, mint 

a rendőrkapitányi hivatal közvetlen felügyelete a la lt 
á lló s ennek kiegészítő részét képező hivatal külön 
„ ik ta tó iv a l nem rendelkezik, hanem az összes a ny il
vántartási és rendőri bejelentési hivatalt érdeklő iratok 
a rendes rendőri iktatóba vezettetnek s a rendőrfőka
pitány vagy helyettese által kijegyezve (signálvn) rövid 
utón tételnek át.

7. §•
A  bejegyzések pontos s lelkiismeretes teljesítéséért 

a nyilvántartó felelős.
8 . 8-

Selmecz-Bélabánya sz, kir. bányaváros lakosai, 
nemkülönben a területén tartózkodó idegenek lak- és 
tartózkodási helyeinek nyilvántarthatása tekintetéből a 
rendőri bejelentési, kötelezettség e törvényhatóság bél
és külterületeire (külutezáira,) nézve kimondalik.

S E L M E C Z B Á N Y A I  H Í R A D Ó

E bejelentési kötelezettség minden be- és k ikö l
tözésre a lak- és tartózkodási helynek minden változ
tatására kiterjed.

lü. g.
A bejelentés teljesítésére köteles:
1. a háztulajdonos vagy annak megbízottja:

ö) önmagára s a háztartáshoz tartozó személyekre 
és általában mindazokra nézve, kiket házába, udvarába 
kertjébe, általában bel- vagy kültelkére, nappali vagy 
éji szállásra, díjért vagy díjtalanul csak 21 órara is 
befogad, kivéve, ha a befogadottnak e törvéyyhatóság 
területén más bejelentett rendes lakása van ;

(j) bérlőire és azok háztartásához tartozó szemé
lyekre, a bérlő al- vagy ágybérlőire és ezek hozzátar
tozóira nézve annyiban, a mennyiben ezen személyek 
a bérlővel egyszerre be- vagy kiköltöztek.

2. A  bérlő vagy annak megbízottja, vagy az, ki, 
bárm ily czimen magán- vagy középületben la k ik :

a ) a háztartáshoz tartozó és a jelen szakasz 1. 
pontjában b) alatt jelzett személyekre nézve, amenynyi- 
ben azok be- vagy kiköltözése nem az ő be- vagy k iköl
tözésével egyidejűleg, hanem külön történ ik; és

b ) általában m indazokra nézve kiket lakásába, 
bérlete vagy haszonbérlete területére nappali vagy éji 
szállásra, díjért vagy d íjta lanu l csak 24 órára is befo
gad, kivéve ha a befogadottnak o törvényhatóság terü
letén más bejelentett rendes lakása van.

3. Nyilvános- és magán nevelőintézetek, köz vagy 
magáualapokból fentartolt jótékony intézetek, convic- 
tusok egyletek, tápintézetek, kolostorok, convcntek, 
alapítványok, kórházak, gyógy- és ápolóintézetek, álta
lában minden köz- és magánintézetek igazgatói vagy 
elöljárói m indazokra nézve, kik a felügyeletük alatt 
á lló intézetbe fölvétettek.

4. Vendégfogadósok és szállodatulajdonosok ven
dégeik és azok szolgaszemélyzetére nézve.

11 . § •
A  10. §. 3. és 4. pontjaiban megállapított beje

lentési kötelezettség az ezen pontok szerint bejelentésre 
kötelezettekre nézve az ugyanazon §. 1. és 2. pontjai
ban körü lirt bejelentési kötelezettséget nem zárja k i; 
azonképen a jelen szabályrendelet alól — noha ny il
vántartásuk a törvényhatóság által külön is eszközöl
tetik —  a hadkötelezettek sem vétetnek ki.

12. § .

Idegenek számára külön törzsivek nem nyittatnak, 
a mennyiben törzsivekben csak a selmcczi lakosok 
nyilvántartatnak; ennélfogva az idegenekre vonatkozó 
bejelentési lapok külön-külön iktató számmal ősszc-1 
gyűjtve őriztetnek s G. minta szerint vezetett „Idegenek 
névmutató könyvé"-ben vezettetnek be.

Idegennek a rendőri bejelentés szempontjábó 
azon nem helybeli egyén tekintetik, a ki valamely c 
törvényhatóság területén létező vendéglőben, szállodá
ban, szállón, köz- vagy magánintézetben, vagy magán
házban, mint látogató vagy átutazó tartózkodik.

13. §.
A z állami anyakönyvvezetők a halálozási és szü

lelesi eseteket rövid utón közlik a nyilvántartóval.

15. §.
Minden egyes o szabályrendelet értelmében beje

lentendő személyre nézve külön-külün bejelentési lap 
2 példányban állítandó ki s a kitöltött űrlapok egyik 
példánya felülbélyegzés után a megtörtént bejelentés 
igazolhatása czéljából a bejelentő félnek vissaadalik.

16. §.
A  bejelentési lapokat az illető háztartás feje 

állítja ki és írja a lá ; ha valamely háztartás feje Írni 
nem tud, a bejelentési lapok kitöltését szóbeli bemon
dásra az illető háztulajdonos vagy annak megbízottja 
eszközli, ha pedig ez sem tudna Írni, akkor a bejelen
tés közvetlenül szóval teljesítendő.

17. §.
Azon bejelentendő személy, ki a bejelentési lap

nak kitöltéséhez szükséges adatokat a bejelentésre 
kötelezettnek bemondani, esetleg a személyazonosságát 
igazoló okmányokat vele közölni vonakodik, úgyszintén 
azon bejelentésre kötelezett, ki a lapok kitöltésének 
ezen akadályát a rendőrkapitányságnál legott feljelen
teni elmulasztja, vagy az, a ki valótlan adatokat jelent 
be, rendőri kihágást követ el, mely a jelen szabály- 
rendelet 29. §-a értelmében fog büntettotni.

18.
E szabályrendeletben megállapított bejelentések

nek a be- vagy kiköltözködéstől, befogadás vagy e l
bocsátástól szám itó l;:

</) 4 nap alatt kell történnie, a 10. 8- 1 • és 2. 
pontja eseteiben, ha a lakváltoztatás a tulajdonos 
(megbízottja) vagy bérlője részéről és pedig a szabály- 
szerű cvnegyedes költőzködési időben történik, úgy
szintén születések vagy halálozások esetén;

/<) minden más esetben 24 óra alatt.

&

Eh §.
A vendégfogadók és szállodák tulajdonosai azon

kívül, hogy vendégeiket, ezek szolgaszemélyzetét, ille 
tőleg a beszálloltakat a 10. és 18. §8-ok értelmében 
24 óránként bejelenteni kötelesek, az említett szemé
lyekről rendes nyilvántartási könyveket is tartoznak 
vezetni, melyek a rendőrségi közegek által bárm ikor 
megtekinthetők.

20. 8-

Az ezen szabályrendeletben megállapított beje
lentések bejelentési lapok által történnek.

Bejelentési lap háromféle van, u. m. helybeli la 
kosok. cselédek és idegenek számára. (D, E, F  minták.)

A  cselédek számára csak azon esetben nyittatnak 
külön törzsivek, ha már különben mint helybeli lakos
nak ilyen nyitva nem volna.

21. § .
A  nyilvántartó az iktatott bejelentési lapokat 

átnézi, s ha azok adatainak helyessége vagy teljessége 
iránt aggály forog fenn, rövid utón jelentést tesz a 
rendőrfőkapitánynak vagy helyettesének, ki gondoskodni 
tartozik szükség esetében a helyszínén meggyőződést 
szerezni a valódi tény állásáról s ennek alapján tör
ténik a kiigazítás.

22. 8-

A  rendőrkapitányi hivatal ha a nyilvántartó rövid 
utón tett jelentései alapján oly jelenségek forognának 
fenn, melyekből a bejelentett adatok valódiságára 
vagy teljességére nézve alapos kételyek támadnának 
vagy melyekből következtethető, hogy egy vagy több 
egyén be nem jelentetett, helyszín i nyomozást eszkö
zölhet, vagy az illetőket kihallgatás végett megidézi 
meg nem jelenés esetében pedig a 1880 számú 
m iniszteri rendelet értelmében jár cl.

23. 8-
A  nyilvántartó és bejentő hivatal körébe tartozó 

ügyekben kívánt felvilágosításokat világi, egyházi és 
katonai hatóságoknak Írásbeli megkeresésekre hátira- 
tilag a rendőrkapitányi hivatal, egyes hivatalos ügyben 
eljáró hatósági közegek megkeresésére pedig rövid 
utón is azonnal, vagy magánfeleknek a bejelentési h i
vatal helyiségében szóbeli értesítést adni a nyilvántartó 
köteles.

24. 8-
Magán feleknek Írásbeli értesítések csak 1 koropa 

dij ellenében adatnak; e dijak a városi pénztárt 
ille tik.

25. 8-
A  nyilvántartás és bejelentési kötelezettség élet- 

beléptetését s a bejelentő hivatal működését egy külön 
e czélra eszközlendő összeírás előzi meg, melynél főleg 
a nyilvántartó és bejelentési hivatal szükségletei tar
tandók szem előtt.

2G. 8-
A  nyilvántartó és bejelentési hivatal által a be

jelentési lapok díjtalanul adatnak ki.
27. §.

A  bejelentési kötelezettség az összeírás teljesíté
sére kijelölt napot következő napon kezdődik.

28. 8.
Bélabányai és külutezai (Steffultó, Rovna, Ilodrus, 

Banka) lakosok vagy ott tartózkodók a bejelentési la
pokat jelen szabályrendelet intézkedéseinek betartása 
mellett az illető rendőrbiztosoknak is átadhatják, kik 
azokat azonnal a legközelebbi postajárattal beszolgál
tatni felelősség terhe mellett kötelesek.

29. §.
E szabályrendelet áthágása —  a mennyiben azzal 

súlyosabb beszámítás alá eső cselekmény össze kötve 
nincs, —  rendőri utón minden egyes esetben 1 kor- 
nától 100 koronáig terjedhető s a városi pénztárt ille 
tő birsággal büntetendő.

A  pénzbírság átváltoztatásánál az 1879. X L . t.-cz. 
szabályai követendők.

30. 8-
E büntetés alkalmazásra I. fokú hatóság a rendőr

kapitányi hivatal II. fokú a városi tanács és III. fokú 
a in. k ir. belügyminisztérium.

31. §.
A határozat ellen a tölebbezés annak kih irde

tésétől vagy kézbesítésétől számított 3 nap alatt szó
val vagy írásban jelentendő be.

32. 8-
A  jelen szabályrendelet áthágásaira vonatkozó 

eljárás megindithatása mennyiben a cselekvénynycl 
vagy mulasztással bünteti egybekapcsolva nincs, hat 
hó alatt a büntetés pedig egy év alatt évül el.

33. 8-
Jelen szabálarendelet életbe léptével a m- kir. 

belügyminiszter á lla l 14123/111. 15. 1891, sz. a. jóvá
hagyott „Szabályrendelete a Selmecz-Bélabánya szab. 
kir. bányaváros törvényhatóságának az ezen városlakos 
ság nyilvántartásának berendezése tárgyában* hatályon 
kívül helyeztetik.
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Selmeczbányán a fő téren egy három  emeletes 
bérház szabadkézből eladó. Bővebb értesítés 

DIMÁK J. E. ke reskedőné l nyerhető.

1753. sz. 1898. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A  selmeczbányai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré leszi, hogy a selmeczi lakarékpénzlár 
végrehajlatónak Mlinárik József és neje végrehajtást 
szenvedő elleni 400 frt, tőkekövetelés és járu lékai iránti 
végrehajtási ügyében a selmeczbányai kir. járásbiróság 
területén lévő, M linárik József és neje Gzibula Veronnak 
a kolpachi 56 sz. tjkvben A  1. 1— 5. sorsz. a. 57. 
népösz. sz. ház, udvar, pajta, kert, szántó, rét és er
dőből álló birtokból vagyis 12-urbéri telekből fele
részbeni jutalékára és annak a 69. sz. tjkvben A. 85. 
86. sorsz. a. bejegyzés szerint az A  I. 1— 59. sorsz. a 
foglalt közös erdő és legelöbeli tartozékára az árverést 
1038 frt, ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1898. évi deczember hó 5-ik napján délelőtti 10 órakor 
a kolpachi községi biró házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron aló l is cladnlni 
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 óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 
1881 : LX . t.-cz. 170. §-a érielmében a bánatpénznek

a bíróságnál clőleges elhelyezéséről kiá llított szabály
szerű elismervényt átszolgáltalni.

Kelt Selmeczbányán, 1898. évi szept. hó 17-ik 
napján.

A  selmeczbányai kir. jbiróság m int telekkönyvi 
hatóság.

L iba  A n ta l kir. jbim.

1079. sz. 1898. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Immerblum Káro ly végre- 
hajtalónak Bácsik József végrehajtást szenvedő elleni 
06 frt, 71 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében (a selmeczbányai kir. járásbiróság) területén 
lévő Bácsik Józsefnek az illia i 130 sz. Ijkvben az I. 
I- 4 sorsz. a. szántó és rétjére 335 frt, úgy Bacsikné 
Bácsik Mária, Bácsik János, Mihály, József és Samunak 
a 24 sz. tjkvben az I. 9— 11. sorsz. a. szántójára 4 frt, 
úgy Bacsikné Vantech Mária, Bacsikné Bácsik Mária, 
Bácsik János, Mihály, József és Samunak a 25 sz. 
tjkvben az I. 5— 7. sorsz. a. szántó és kertjére 50 frt, 
végre Bácsik Józsefnek a 74. sz. tjkvben B 28 szerint 
a +  307 hrsz. Bacsno nevű erdőből ft/* nrb. telek 
után járó illetőségnek \ ri részére 12 frt, ezennel meg
állapított kihiáltási árban az árverést a 24 és 25 sz. 
tjkvben b irtokra vonatkozólag az 1881. évi 60 t. ez. 
150 §-ának alkalmazása melleit elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1898. évi november 
hó 17-ik napján délelőtti 10 órakor az illési községi 
biró házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított 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 hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy- 
m inisleri rendelet 8. §-ában, k ije lö lt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 : LX . t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál clőleges elhelyezéséről k iá llíto tt szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1898. évi szeptember hó 8-ik 
napján.

A  selmeczbányai kir. járásbiróság m int telekkönyvi 
hatóság.

L ih a  A n ta l
kir. jb iró.

K itűnő jó sá gu  gyöngyösiédes must
kapható Bogya János szent- háromságléri vend. 

litepje 40 kp.
Tisztelettel

B ogya  János.
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NINCS TÖBBE LABFAJtó
sem tyúkszem, sem izzadós láb, 
sem börkeményedés, sem láb- 

ígfelSi daganat, sem fagyos láb, sem 
i(l idei viselés után 

iiK 'Clíii.iK j'cbliiil ;i iá i'íisj.
amink, ki czipőjét Dr. Höeyes-folo 

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

Párja egyszerű 60 kr., kettős vastagsága 
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét 
legjobban bizonyltja, 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.

Egyedüli raktár Selmeczbánya és vidékére
Weisz Adolf

úri női divat és czipő üzlet.
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