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N y í l t  l e v é l
a Selmeczbányai Híradó t, szerkesztőségének 

Selmeczbányán,
T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  u r !

A Selmeczbányai Hiradó f. é. 3-ik számában 
szővá tette a tőrv.-hat. bizottság tagjainak legköze
lebb megejtendő választását és felhasználja ezt az 
alkalmat arra is, hogy rám vonatkozólag nem éppen 
jó indulatról tanúskodó megjegyzéseket legyen s 
egy füst alatt a közönséggel is éreztesse'fulánkját.

Nem kutatom ezen eljárásnak sem forrását 
sem czólját, de engedje meg, hogy az „Őszinte 
szó"-bán rám vonatkozó megjegyzésekre én is meg 
lehessem megjegyzéseimet s reményiem, hogy a 
támadással szemben a védelemnek is helyei fog 
juttatni.

Mindenekelőtt constatálni akarom, hogy a 
czikk Írója tévedett, midőn három esztendőről be
szélt, mert a jelenleg ülésező országgyűlés 1896. 
november 23-án nyittatván meg ünnepélyesen, ezen 
időtől számítva nem három, hanem csak alig több, 
mint két esztendő telt el.

Még inkább kitűnik a tendentia a közlemény 
többi mondataiból. Mert arról az egyénről, aki egy 
teljes emberöltőn át élt velünk és közöttünk; akit 
a lakosságnak apraja és nagyja ismer; aki a vá
rosnak minden kulturális és társadalmi mozzana
tában tevékeny részt vesz, egyben-másban talán 
elől is jár; aki évek hosszú során át mint a városi 
képviselőtestület tagja, a város közigazgatásában 
és közgazdaságát érdeklő ügyekben közreműködik ;

aki később mint országgyűlési képviselő is meg
maradt a város kötelékében és ennek éppen olyan 
munkás lagja maradt, amilyen előbb volt; mon
dom, arról az egyénről azt állítani, hogy nem Imi
jük mit csinál három esztendő óta: ez sem nem 
méltányos, sem nem igazságos. Külőmben is 
mindenki tudja, hogy az én ajtóm nyitva áll 
mindenki előtt és szives készséggel szolgálok fel
világosítással, ha kell: támogatással, akár egyesek
nek, akár testületeknek és szívesen nyújtottam 
volna a Selmeczbányai Hiradó czikkirójának is fel- 
világositást, ha megtisztelt volna látogatásával.

Hogy továbbá mit és mennyit tettem ezen 
két esztendő alatt is a város jogos érdekeinek elő
mozdításában, arról szólni nem akarók; teltem azt 
és lenni fogom ezután is mindig a legnagyobb 
készséggel és odaadással. S erről Selmccz-Béla- 
bánya h ivata los lapjának nem lelt volna tudo
mása? Vagy ha csakugyan nem volt, ugyan kinek 
lelt volna könnyebb arról akár a város aktáiból, 
akár a tanács fejénél tudomást szerezni?

Ami végre a czikkirónak azt a kérdését illeti, 
hogy befolytam-e az ország sorsának intézésébe? 
a feleletem az, hogy igenis befolytam a törvényes 
formában és a törvények korlátái között s felelősé
gemnek tudatában kész vagyok c tekintetben is 
mindenkinek és mindenkor felvilágosítással szol
gálni. Ismeretes, hogy a parlament működése Auszt
riában hosszú idő óla meg van bénítva, mely kö
rülmény visszahatással volt a mi országgyűlésünk 
működésére is és okot szolgáltatott a pangásra, 
később pedig a most tapasztalható áldatlan álla
potok felidézésére. Törvényhozói vagy parlamenti

tevékenységről tehát alig lehet beszólni, de ameny- 
nyiben országgyűlésünk bizottságai, főleg a leg
fontosabbak közé számított pénzügyi bízolIság az 
1899. évi állami budgetet és a kiegyezési törvény- 
javaslatokat, a hozzá nem tartozó kvóta-kérdés 
kivételével beható és rendszeres tárgyalás alá vette, 
ezen tárgyalásokon, mint a pénzügyi bizottság tagja 
nemcsak jelen voltam, hanem azokban érdemle
gesen tevékeny részt is vettem, miről a napilapok 
tudósításaiból is meglehet győződni.

Az a sajnálatra méltó körülmény, hogy par
lamentünkben is megakadt a normális tevékeny
ség, a most uralkodó súlyos válságra vezetett s 
nehéz elhatározás elé állította az ország képvise
lőit. Én az ország és a város jól megfontolt érde
kében azt az álláspontot foglaltam cl, mely a kép
viselőválasztás alkalmával elmondott program- 
momnak me telel s megmaradtam abban a párt
ban, melyhez eredetileg csatlakoztam. Nagy meg
nyugtatásomra szolgál a helybeli szabadelvű párt 
végrehajtó bizottságának az orsz, szabadelvű párt 
elnökéhez és hozzám intézett távirata, melyben 
holycslőleg vette tudomásul a lapok után ismert 
állásfoglalásomat és továbbra is bizalmát fejezi ki.

Hogy mit hoz a jövő? azt halandó nem tudja, 
de bármi legyen az, biztosíthatom, hogy minden 
tekintetben ismerem kötelességemet s ezt teljesí
teni is fogom.

Kiváló tiszteletem nyilvánításával maradtam
Selmeczbányán, 1899. jan. 21.

kész hivő
F a r b a k y  I s t ván,

a se lm ecz-bé labányai választó kerülőt 
országos képviselője.

A „SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
A virágok színéről és illatáról,

„A selmeczbányai gyógyászati és természettudo- 
mányi egyesület" estélyén előadta: Toinasovszky 

Imre, akad. tanársegéd.
(F o ly ta tá s.)

2. A második csoportba tartoznak az u. n. 
leukoplasták vagy leiikofiil-testek, melyek szín
telenek. Fontosságuk abban nyilvánul, hogy a 
keményítőt hozzák létre a növényekben. Alakjuk 
többnyire golyóalaku. A szárral bíró növények
nél mindenütt előfordulnak. Újabban azt tapasz
taltak róluk, hogy ezek alakulnak át kloro- és 
kromoplastákká.

3. A kromoplasták képezik a kromatoforok 
harmadik csoportját s ezek adják meg a virágok, 
gyümölcsök különféle szineit.

A mikroszkóp alakjait korongnak, pálezának, 
csillagnak, rhombusnak, négyzetnek stb.-nek mu
latja. Vannak azonban szincs gömbölyű teslecskék 
is, melyek folyékony festékgolyócskák s róluk azt 
derítették ki, hogy nagyobb cseppekké is egyesül
hetnek.

Az ily testecskók színe rendesen égőpiros, ! 
| narancssárga és sárga is lehet.

A narancsszínű testecskók vizsgálatánál azt 
észlelték, hogy a klorofill szemcsék átalakulásából 
jönnek létre. A sárga szintiek meg akképpen 
keletkezhetnek, hogy a sárga festőtestecskék fel
oldalnak vörös nedvvel. Innen magyarázható meg 
az, hogy a sárga szin oly sokféle kiadásban jelent
kezik a virágoknál.

De nemcsak fcslő-tesfecskéktöl eredhet a 
virágok színe, hanem a sejtnedvben levő fel
oldódott festőanyagoktól is. Ilyen pl. a lila, 
rózsaszín, ibolya és kékszin s itt is aztán az oldal 
sűrűsége adja meg a sokféle színárnyalatot.

A bnrnaszin két növényfesték egyesüléséből 
támad, még pedig úgy, hogy a szinek egyike 
szilárd, a másika meg oldott állapotban van jelen, 
így van ez a szürke színnel is.

A fekete szint rendszerint a lila és a barna 
színek elsőlétülésc hozza létre.

Az ezüstfehér szint a sejtekben vagy az azok 
közeiben levő levegőbuborékok okozzák.

A fehér szin nem a festőtestecskék által 
idéztetik elő, hanem azáltal származik, hogy az 
illető sejtben illetve sejtekben hiányzik a festő
anyag.

A kromatoforok keletkezését Schmitz, Schim- 
per és Mcyer tették vizsgálatuk tárgyává s azt 
hiszik, hogy, valamint a sejt, avagy a sejtmag, 
úgy ezek is oszlás által jöhetnek létre.

Az elmondottakból kitetszik, hogy úgy a 
festőtestecskék, valamint a sejtek nedvében oldott 
állapotban jelenlevő festőanyagok hozzák létre a 
különféle virágszincket; de hogy ezek minél pompá- 
sabban, választékosabban fordulhassanak elő, 
ahhoz a Nap melegének, tehát bizonyos mennyi
ségű hőnek és világosságnak kell hozzájárulni.

Ezt igazolja ama tapasztalati tény, hogy a 
melegebb égalju vidékeken változatosabbak a 
színek s hogy — amint a sarkvidéki flóra mu
talja — a szinek feltűnően fogynak a sarkok felé.

Az egyes vidékek növényzetében is változ
nak a szinek, de egyes szin uralkodóvá is lehet 
bennük, mint pl. a németországi növényeken azt 
tapasztalták, hogy a sárga szin a túlnyomó s 
Franeziaországban meg a fehér virágú növények 
a leggyakoriabbak.*

A virágok gazdag szinpompája hóditó varázst 
gyakorol reánk. Önkénytelcnül is arra gondolunk: 
vájjon a virágok feltűnő színének van-e s ha igen, 
hát mi is a czclja!

* L. K lein  G y u la : A v irágok  sz ínérő l. 13. I.



Még egy őszinte szói
Az „őszinte szó11 viszhangot keltett, 

s ürömmel látjuk, hegy az őszinteség 
őszinteséget szili.

Készséggel adtunk tehát helyet a szer
kesztőséghez intézett fenti levélnek, nem
csak azért, mert kötelességünk, de azért 
is, mert alkalmat nyújtott arra, hogy a
meg nem értett vagy félre magyarázott 
őszinte szó után még egy őszinte szót 
mondhassunk.

A fenti nyílt levél szerint az ő s z i n t e  
s z ó b a n  támadás éspedig nem jóindulatú, 
tehát rosszindulatú támadás van.

Rosszindulatú támadás és megfulán- 
kolása a közönségnek.

Nem úgy van.
Titkos forrása, tendentiája nincs az 

őszinte szónak; czélja volt és van. Czélja 
az volt, hogy megmondja azt az igazat, 
hogy a képviselő, nem tartotta szükséges
nek még eddig tájékozni az ő választó 
közönségét arról, hogy mi történik abban 
a házban, amelyben néminemltleg a mi
sorsunkról is folyik döntő szó; s hogy 
megmondja a nagy közönségnek azt, hogy 
a ki nagyon mélyen és nagyon soká alszik, 
az nónába esik, ami pedig betegség.

Egyebet az ő s z i n t e  szóból  kiérteni 
nem lehet s akik mégis többet értettek 
— mert ilyenek is voltak — ne értsenek 
többet.

Mi készséggel elismerjük, s ha nem 
akarnék elismerni, még akkor is el kell 
ismernünk, hogy az országban kevés választó 
kerület van, mely érdemesebb polgárt vall
hatott volna képviselőjének, mint Farbaky 
István s egy szócskával sem szándékoztunk 
soha az ő polgári és lmzafiui érdemeiből egy 
vonalnyit is elvitatni; csak figyelmeztetni 
akartuk arra, amit eddig nem tett meg s a mit 
megtennie a mi körülményeink, s viszonyaink 
közepette, korántsem lett volna olyan fölös
leges, mint a milyennek látszik,

Nemcsak azért, mert választóközön- |

A régiek igen egyszerű feleletet adtak erre 
s ez az volt, hogy : a természet szépségeit növeljek 
s ezáltal az embernek gyönyörűségei és kelle
metességet szerezzenek.

Ámde a természettudományok buvárlásával 
e ferde világnézetet megszüntették, mivel hosszas 
megfigyelések alapján azt mutatták ki, hogy a 
természet nagyszerű háztartásban semmi sincs 
felesleges s hogy Így a virágok gazdag szinpom- 
pája nemcsak a természet ékességéi van hivatva 
előidézni, hanem fontos szerepel játszik az a 
virágok megtermékenyítésében is.

Szép nyári napon andalogva tekintünk szét 
a virágos mezőn s csak néha zavar meg bennünket 
egy-egy rovar zümmögése, vagy légy dongása, 
méhek nyüzsgése. Ók jól érzik magukat, mivel 
lakmároznak, duslakodnak a mézben a virág
porban, de akaratlanul is egy fonlos szerepet 
teljesítenek, t. i. a virágport hol lábaikkkal, hol 
potrohaikkul egyik virágról átviszik a másikra.

Minél inkább feltűnőbb a virág színe, annál 
lőbb rovar veszi azt észre. Az élénk, rikító szili 
különösen vonzza a rovarokat.

Tudjuk, ismerjük, hogy a virágok zöld 
lomblevelek közöli nyílnak; Így lehat olyan szi-
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ségünk nagy része nem olvas és nem ol
vashat lapokat, melyek az ország állapo
táról bő tájékozást nyújtanak, vagy ha olvas 
is, esetleg olyanokat olvas, melyek az álla
potokat elferdítve, rossz színben tüntetik 
föl, de különösen azért, mert választóközön
ségünk nagyrésze nem magyar, de tót 
anyanyelvű; mert városunk olyan részén 
fekszik az országnak, amely bele esik már 
a nemzetiségek lakta vidékek köze, amely 
vidékek lakosságában folyton ébren kell 
tartani a magyar állameszméhez való tar- 
tózandóságot, amely vidékek népeit folyton 
részesíteni kell azokban a jogokban, amelyek 
megilletik őt, vagy a törvény vagy a szokás
jog szerint, hogy lássa, hogy ő is tényle
ges tagja, részese, osztályosa annak a nagy 
és szent egésznek, amelynek a neve Magyar- 
ország, magyar nemzet.

Mert nekünk nemcsak magyarosítani, 
a magyar nyelvre tanítani kötelességünk, de 
kötelességünk arra törekedni, hogy a nép 
velünk erezzen, velünk éljen, részt vegyen a 
mi társadalmi, a mi közéletüukbeniés ne érezze 
magát éppen miattunk különállónak s talán 
lenézettnek.

Ez volt a ozcl, s meg vagyunk győ
ződve, hogy az „őszinte szót11 most kép
viselőnk s a közönség nagy része sem érti 
félre. Ám akik e magyarázat után is rossz 
indulata, tendentikus támadásnak nézik azt, 
ezeknek Luther Mártonnal azt mondjuk; 
ami t  mond t unk ,  az t  me g m o n d t u k ,  
ami t  i r t unk ,  az t  me g í r t u k .

V Á R O S I  Ü G Y E K .
Törvényhatósági bizottsági tagok választása,

F. hó 24~én, kedden, mozgalmas élet volt 
az öreg városházán. Megint kopni kezdő homlo
kára kitűzték a nemzeti szin lobogót, hadd lás- 
sék rajta kivül is, hogy nagy dolgok történnek 
belül. Már kora reggel sürü csoportok verődtek 
Össze körűié s a beszélgetés csak a körül forgott, 
hogy kik legyenek a bizottsági tagok. Hát fontos 
kérdés mindenesetre s az lett volna rossz, ha 
nem érdekelte volna ez a választókat. De hát 
őrömmel tapasztaltuk, hogy egyrészt a választók

[ nekre lesz szükségük, amely ettől feltűnően 
különbözik, minő pl. a fehér, sárga és a piros 

i szin. Leginkább a pártája szines a virágoknak,
; tehát ez csalogat legjobban már azért is, mivel 

a többi virágrészekhez arányosítva egyeseknél 
meglehetős nagyságot szokott elérni. Az ibolya, 
barna szinek már ritkábban fordulnak elő. Kora 
tavasszal, amikor az erdő alapszíne inkább barnás
sárga, a kék szin lesz a legfeltűnőbb. Kora tavaszi 
növényeknél tehát elég gyakori a kék szin. E 
tekintetben példát nyújt a tavaszi loánykökörcsin, 
a szagos ibolya, a nefelejts, veronikák fajai slb. 
Később meg a sárga lesz túlnyomó pl. a Sárga 
tyuktíiréj-nál, Potentilla verna, Alugius Saláta 
boglárka, Mocsári gólyahur, lúkormü fű, Primula 
officivalu, Boglárkökörcsinnél slb. látni.

Ha a páriát nézzük, látjuk, hogy az lehel 
harang vagy korsóalaku, lecsüngő vagy lekonyuló, 

i Ilyenkor csakis azok külsejét láthatják meg a 
i rovarok s azt tapasztaljuk, hogy a páriának csakis 

a külső színe élénk. Ila meg a virág csillag-, 
; lanvérforma alakkal bir, azaz olyan, hogy az csakis 
! a belsejét fordítja a repülő rovar felé, akkor az 
j élénk színezet annak belsejében látható.

Ha már a virág színéi fogadtuk cl a rovarok
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nem tartották egészen közömbösnek, hogy kit tün
tessenek ki bizalmukkal s másrészt, hogy azok, 
akik a bizalom elnyerésében bíztak, sokan voltak; 
tehát kitüntetésnek, megtisztelésnek nézik a bizal
mat. Ez a közélet egészsége.

A választást reggel 9 órakor nyitotla meg 
az elnök, Wankovits Lajos, aki annyiszor vezette 
már az ilyen választásokat, hogy nem is tudunk 
elképzelni mást az ő helyében. A megnyitás után 
megkezdődött a szavazás s folyt egész nap esti 
4 óráig, a déli alig egy órai szünetet kivéve, úgy, 
hogy a szavazók neveit jegyzőknek mindig volt 
dolguk s a kicsi, pecsétes faládikó alig tudta nyelni 
a szavazó ezédúlákat.

Déli 12 óráig beadatott 273 szavazó-lap, dél
után 4 óráig, a záróráig összesen 426 szavazó-lap. 
Az összes választóknak felénél jóval több élt tehát 
alkotmányos jogával.

A választásnál különben epizódok is voltak, 
s ezek között legérdekesebb az, hogy egyik tiszt
viselő szavazó-czédula helyett egy váltót adott át 
az elnöknek, aki nagy praxisával (lévén ő taka
rékpénztári igazgató is) azonnal észrevette, hogy 
tévedés forog fenn s a váltót visszaadta, hogy 
máshol nyújtsa azt be.

Esti négy órakor kiürítették a fele ládikót s 
a bizottság előtt garmadája állott a mindenféle 
szavazó-lapoknak. Több mint háromszázféle sza
vazólapból kellett megállapítania a bizottságnak, 
hogy ki mennyi szavazatot kapott. Nagy munka 
volt ez s nem csoda, ha egyik bizalmi férfiú, ki 
arról nevezetes, hogy egy órahosszat nem tud egy 
helyben ülni, élénken javasolta, hogy a lapok össze- 
számlálását halassza el a bizottság. Leszavazták 
azonban s esti hét óráig együtt volt a bizoltság.

Az eredményt Wankovits Lajos elnök más
nap, f. hó 25-én d. e. 1/i 12 órakor hirdette ki. 
amely következő:

Bizottsági tagok leltek
Gsiby Lőrlncz 387 szavazattal
Farbaky István 386 „
Paulovits József 384 „

Nyilrai László 381 *
Csiba I Iván 379 „

Sobó Jenő 379 „

Cséti Ottó 373 n
Hein Feroncz 363 „
Heigl Albert 270 „
Hűn dél Vilmos 240 „
Oszvaldt Gusztáv 223
Bencze Gergely 218 „
Kachelmann Farkas 215 „

B é 1 a b á n y á r ó 1.
Hidvéghy Árpád 205 szavazattal

csalogatása alapjául, úgy szükséges, hogy annak 
szine a virág nagyságával párosuljon. Tapasz
talaiból ismeretes, hogy a legrikilóbb piros avagy 
a legélénkebb sárga, vagy a legvakitóbb fehér 
messziről nem látszik, nem lesz feltűnő, ha a virág 
apró. A bölcs természet azáltal segitett e dolgon, 
hogy a kis apró virágocskákat virágzattá egyesí
tette. így pl. a bodza virágát nem volnánk 
képesek felismerni hirtelen, ha egyedül állana; 
de mivel a 15 cm.-nvi nagyságú virágzat legalább 
is 100—150 virágból áll, az már messziről is fel
tűnővé válik.

Néha előfordul az az eset is, hogy ugyanama 
virágon szinellenlétek is keletkeznek, mint ahogy 
az pl. a bab, árvácska stb. virágánál látható. 
A virág tehát e módon lesz feltűnő a rovarok 
elölt.

Olyan virágoknál, amelyeknél a beporzást 
a szél, cső slb. hozza látre, tényleg nem találunk 
fellünő szinü virágokat, mint azt a fenyőfélék, 

i fűzfák, mogyoró stb. mutalják. így tehát ismét 
I igazolt fennebbi állításunk.

(F o ly t, küv.)



Ezek tehát a választottak, akik hat évig 
tagjai lesznek a törvényhatósági bizottságnak.

Szavazatot kaptak még:
Cziczka Sándór 182, Fodor József 104, 

Jühn Vilmos 161, Bárdossy Antal 158, Fekete 
Dezső 152, Király Ernő 52, Goldfusz Mihály 38, 
Kuli István 32, Vojtás Mátyás 12, Liha Antal 12.

Kaptak ezeken kívül egy-két szavazatot 
még 24-en s köztük hírneves tudósunk, Hcrmann 
Ottó is egyet.

A választás különben a legnagyobb rendben 
(folyt le s úgy hisszük a megválasztottak egyike 
Felien sem lehel egyik pártnak is kifogása.

Mi részünkről erőt és kitartást kívánunk 
nekik a kitüntetéssel járó kötelességek teljesí
téséhez.

1899. január 26.

Bányaváros —  bányász város.
— M ég egy  p á r szó a  w e n d litta i  bányato lup  ügyében . —

A mull számban közölt czikkemben kívánatos
nak jeleztem ezen bányászat életre keltését, de 
csakis akkor, ha a megelőző nyomozás és számí
tás azt derítené ki, hogy a költségek nem halad
ják meg a város erejét s másrészt ha e telepnél 
a múltból kipuhatolható eredmények sikeres mű
velés reményéhez nyújtanak alapot.

S miután az utóbbi körülmény kiderítése a 
legdöntőbb tényezőt szolgáltatná, föladatunkat na
gyon megkönnyítené, ha a városnál meglennének 
a számadások azon időből, mikor ezen telepnél 
a wendlittai alt áró alatt folyt a művelés. Ezekből 
úgy a termelést, mint az erre fordított munka
erőt s igy a mostani viszonyok figyelembe véte
lével a várható eredményt ki lehelne számítani. 
Másrészt ki kellene számítani, mennyibe kerülne 
a Kreuz-Erfindung altárónak hajtása a műveletek 
alá és ezek összeköttetése az előbbivel, miután azt 
tartom, hogy minden más kísérlet csak pazarlás 
számba vehető.

Ezen műveletnek előföltétele, amint előbbi 
czikkemben kifejtém, a kizovai akna helyreállítása 
és egy szállító gép berendezése s végre egy zuzó- 
nak a helyreállítása. A befektetett tőke kamatját 
hozzáadva az előre látható üzemi költségekhez, 
összevetve a várható termelései, megállapíthatjuk 
a mérleget.

Hogy én mindenek előtt az altáró hajtását 
tartom keresztül viendönek, arra azon ok vezet, 
mert semmi más módon nem nyerhetünk biztos 
alapot további eljárásunkra.

Mert igaz, hogy a régi műveletek megköze
lítése talán kevesebbe kerülne, csakhogy, tekintve 
a mi érezőinknek az érczvitel tartóssága tekinte
tében való megbízhatatlanságát, megtörténhetnék 
könnyen, hogy befektetnénk több ezer forintot 
arra, amit a régi művelet nekünk mutatott s meg
kezdve a fejtést, meggyőződünk, hogy az ércz- 
lencsének csakis a legszélét kaptuk meg. Gyászos 
példát szolgáltatott e tekintetben a szomszéd Bap
tista-telep, amelynél egy dús mélyesztés a bánya- 
birtokosságol 40 ezer Irinyi befektetésre inditolta, 
amely befektetés elmaradt volna, ha csak félláb- 
nyival mennek alább, mert a köznek alávájása 
után csak ennyit találtak érczesnek.

Ha az altárót hajtjuk és az ér érczesnek bi
zonyul, kilátásunk van 80 méternél magasabb 
köz kihasználhatásához.

A magassági külömbőzet a Kreuz-Erfmdung 
és a Wendlitten-altárók közölt ugyan vagy 9(5 m. 
lehet, de a wendlittai altáró alatt egy pár méter
nyire bizonyára fejtések lesznek oly mélységre, 
melyből az emberi erővel való vizemelés költsé
gét meggyőzni leheteti, de ezt talán a térképek
ből ki lehet tudni, ha csak megvannak.

Ezekből látható, hogy annak az eldöntésére, 
hogy egy bányatelepnek üzembe hozása indokolt 
s ezélszerü-e egyáltalján, nem elég ha tudjuk, 
hogy ott érczek előfordultak, melynek egy darabja 
475 gr-ot tartott aranyu-ezüstben, melynek 1000 
gr-jából 150 gr. szinarany volt.

Eltekintve attól, hogy az arany-tartalom rend
kívül változó, az érez előfordulás gyakorisága 
a döntő, mert hiszen ha az érczek értéke volna 
mértékadó, úgy az aranybányák okvetlenül mindig 
jövedelmezők volnának, pedig hogy nem mind 
azok, úgy hiszem, eléggé ősmeretes.

Mielőtt tehát a vállalatba fogunk, mindenek 
előtt a költségek állapitandók meg s megállapí
tandó, váljon azokat megbirja-e a város és pedig 
olyképen, hogy a befektetés lehető legrövidebb 
idő alatt keresztül vihető legyen; nagyon is tudva

j levő dolog lévén, hogy egy vállalatnak hosszú 
évekre való elhúzása igen nagy kamatveszteség
gel, a bán yaüzemnél még sok fönnlartási költség
gel, s regiével jár, de itt különösen azon veszély- 

! lyel fenyeget, hogy miután a városnál a határozó 
1 testület tagjai változnak és nagyszámú testületnél 
i a vélemények természetes ingatagsága is előre

látható : ma-holnap a budget nek bármely oknál 
fogva beálló rosszabbodásánál a vállalat abba- 

, hagyatik és a kiadott pénz örökre elveszett.
Egészen más szempontok alá esnék a telep

nek a bányakincstár állal való üzembe vétele; ott 
! a költség tisztán az üzemi költségekre szoritkoz- 
j  nék, nem kellvén sem telepvezetőt, sem felvigyá- 
! zót külön fogadni; nem kellene uj zuzóról gón- 
! doskodni, miután ó-Antal-táró elég zuzóval ren- 

pelkezik.
Azért helyes volna, nem csak ingyen fölaján

lani a kincstárnak magát a telepet, hanem a 
bányászat czéljaira lekötött 3000 frtot is azon 
kötelezettséggel, hogy az altárói vágatot keresztül 
vigye, talán azon kikötéssel, hogy azon esetre, ha 
a bánya jövedelme valamikor a befektetések tör
lesztése után még jövedelmet adna a 3000 frton 
felül is, a város a jövedelemből némi részt kap. 
Vagy talán Ily föltételek mellett lehetne egy tár
sulatot összehozni; csakhogy tartok tőle, hogy a 
czél keresztül vitele még tán kevésbé volna biz
tosítva, mint a városnál, legföljebb úgy, hogy rész
vénytársulat alakulna a befektetendő összeg be
fizetése mellett.

Én külömben is azt tartom, hogy a város 
közönsége nagy mulasztást követett el akkor, mi
kor talán 1883-ban a Kreuz-Erfindung-allárónak 
beszüntetése lelt elhatározva, hogy az ellen föl- 
terjesztéssel nem élt, vagy hogy legalább a kizovai 
aknát a szállítási berendezéssel együtt a maga 
részére nem biztosította; mennyivel olcsóbban 
vihette volna keresztül azon föladatot, melylyel 
megküzdeni most szándékozik.

Mielőtt e rövid felszólalásomat bevégezném, 
meg nem állhatom azon meggyőződésemet kife
jezni, miszerint a wendlittai telep sohasem játsz-* 
hatott jelentős szerepet, minden körülmény arra 
mutatván, hogy üzeme igen korlátolt lehetett. A 
telepház ugyanis a legszegényesebbek közül való 
s vizi ereje nagyon csekély, alig tevén ki többet
10—12 méternél az egész vízesése s a hányok 
teljes hiánya s úgy hiszem, hogy nagyon gazdag
nak kellene lenni annak a 80 s egynéhány méter 
magas köznek, hogy képes legyen 30—40 ezer 
irtot s annak kamatját törleszteni.

P 1 a t z e r F e rencz.

F A R S A N G .
A bélabányai bál.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
„Észszel indulj, okkal járj" tartja a lüz- 

próbát régen kiállott közmondás. Ezen arany 
igazságot tartotta szemeiéit a bélabányai polgár
ság, midőn a f. hó 21-én megtartott bál sikere 
érdekében a szükséges elöinlézkedéseket megtette. 
Azonban okulva a múlton, ezen elöintézkedések 
gondos megtétele daczára is ritkán néz bál- 
bizottság több aggodalommal egy bál sikerülte 
elé, mint a bélabányai. Hála legyen azonban a 
bálok fenséges védnöke: Ólaméval herczegnek, 
a rém, — a deficzit — melylyel önmagunkat 
úgyszólván agyon rémitettük, nemcsak be nem 
következett, hanem még jelentékeny összegünk is 
maradt zenekarunk javára. A bál a bélabányai 
vigadóban, Mendl Frigyesnek tánczvigalmakra szánt 
tágas termében, minden tekintetben fényesen 
sikerült. Maga a terem zászlókkal, nemzeti szinü 
drapériákkal igen ízlésesen volt díszítve. Fel
tűnést keltett a Schramek Lajos selmeczbányai 
festő által festett nagy ovál alakú lánczrend. 
Pont fél 8 órakor zenditell rá Laczi a „RadelzkyM 
indulóra s ezután csakhamar meglelt a terem 
a szebbnél-szebb asszonyokkal és leányokkal, kik 
szépségük és kedvességükkel valósággal elbájolták 
a férfi sziveket. Csak az elismerés és dicséret 
hangján szólhatok a selmeczbányai kereskedő 
ifjakról, hogy a mulatságon jelentékeny számban 
részt vettek s a rendező bizottsággal közösen 
fáradoztak a bál jó sikere érdekében. A bálon 
— mely világos kiviradtig tartott — mindvégig 
fesztelen jó kedv, a derült és vidám hangulat 
uralkodott. Laczi fáradhatatlanul húzta a vért 
pezsgésbe hozó lalp alá valókat, a fiatalság pedig 
hasonló fáradhatatlansággal és tűzze) járta. Mendl , 
Frigyes vendéglős jeles konyhája, jó itala, vala
mint az előzékeny kiszolgálás csak elősegiteltc és 
fokozta az általános vidámságot. Jótékony czélra I

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

való tekintetből felülfizettek : Hidvéghy Árpád 
pléh. 6 kor., Henger Gyu/a gyár igazg. 2 kor., 
Breitner Bornál Budapest 2 kor., Schtromf Rezső 
Beszlerczebánya 2 kor., Schmidt Margit posta m. 
2 kor., Bachmann Nándor 2 kor., Laszke L. 
2 kor.. Irtnler János 1 kor. és Silberberg Samu 
2 koronát. A nemes szivü felűlfizetők fogadják 
ez utón is a rendező bizottság köszönetét és 
háláját. —ó—ly .

A kiadó felhívása.
Tisztelettel kérem a Selmeczbányai Híradó 

vidéki és helyi előfizetőit, szíveskedjenek előfize
téseiket mielőbb meglenni, hogy a lapnak nyom
tatása iránt tájékoztatást szerezve, a pontos szét
küldés akadályokba ne ütközzék.

A vidéki előfizetők kényelmére a mostani 
számhoz chequet mellékelek, amelylyel minden 
bélyegkőltség nélkül küldhető az előfizetési összeg. 
A név és lakhely, esetleg utolsó pcsta-állomás 
pontos kiírását is kérem épen az előfizetők ér
dekében.

Joerges Ágost,
kiadó.

H Í R E K ,
— Erzsébet királyné szobra. Felejthetet

len Erzsébet királyénk felállítandó emlékszobrára 
a selmeczbányai r. katli. polgári leányiskola nö
vendékei saját körükben gyűjtést rendeztek. 
Nevezetesen: az első osztályosok. Vadas Margit 
50 kr; Kollár Vilma 20 k r ; Kratky Teréz, Silber
berg Gizella, Silberberg Etelka, Kabina Mariska, 
Gemainer Berta, Jczsek Ilona, Prepelik Mária, 
Árkosi Tériké, Irmler Juliska 10—10 kr, Pokorny 
Jolán, Hőnek Otillia 5—5 kr; a második osztá
lyosok. Bachmann Lujza 50 kr; Hamrák Jolán, 
Cziczka Margit 20—20 kr; Hegedűs Gizella 15 
kr ; Hőnek Amália, Niki Gizélla, Kocsis Krisztina, 
Balló Mariska 10—10 kr; Kudella Mária, Lan- 
gauer Gizi, Kudella Anna 5—5 k r; Csapla Mária 
4 kr; összesen 1 fit 60 kr. A harmadik osztály
beliek közül Kovácsik Márta 50 kr. Kollár Mariska, 
Molvay Margit, Zsilincsán Ilona 20—20 kr; 
összesen 1 Irt 10 kr; A negyedik osztálybeliek 
közül; Berzeviczy Mariska 1 írt; Martiny Ilona 
25 k r ; Surjánszky Sarolta 20 kr; Gasparik 
Margit, Vesten Elfrieda, Révy Irma, Manner Ilona, 
Krausz Berta, Krausz Emma, Vörös Etelka, 
Gsepella Rózsa, Pinusz Magdolna, Zubka Irma, 
Ruszin Etelka, Spelt Janka, Sehvoll Bianka, 
Szkladányi Mária, Dudics Klotild, Bránszky Mária,
10—10 k r : Kinka Mária, Szepesi Anzelma, Dume- 
tovics Jozefin 5—5 k r; összesen 3 frt 20 kr. Az 
irgalmas nővérek 2 frt; az igazgató 5 frt; össze
sen 14 frt 64 kr. Ez Összegei a polgári leány
iskola igazgatója főtisztelendő Szártorisz Ferencz 
a főtanfelügyelőség utján rendeltetésének helyére 
küldötte.

— Névmagyarosítás. Dr. Schlesinger Antal,
m. k. bányamüorvos vezetéknevét belügyministeri 
engedélylyol „Sós“-ra változtatta. Éljen!

— Kinevezés. A belügyminiszter dr. Kovács 
Sebestyén Honivármegye tiszti főorvosát a orszá
gos közegészségügyi tanács rendkívüli tagjává 
nevezete ki hat évi időtartamra.

— Adókivető bizottság:. Az 1899. 1900. 
és 1901. évekre alakítandó adókivető bizottság 
tagjaiul Szitnyai József polgármester a követke
zőket nevezte ki. Rendes tagokul.: Dr. Goldslücker 
Márk ügyvédet és Krausz V. György kereskedőt; 
póttagokul: J. Wankovits Lajos takarékpénztári 
igazgatót és Csányi Ottó városi főszámvevőt. Az 
adókivető bizottság ez évben nagy munka 
elölt áll, mert az idén három év tartamára kell 
meghatározni azt, hogy ki mennyi ház-adót és
III. osztályú kereseti adót kell fizessen. A bizott
ság működésének megkezdéséről annak idején e 
helyen is értesítjük a közönséget.

— Bank-üzlet. A selmeczbányai keres
kedelmi és hitelintézet 1898. évi üzleti évéről 
azon értesítést vettük, hogy a tiszta nyereség a 
10.000 frtot meghaladja, a mely eredmény te
kintve ezen intézetnél az utóbbi két év alatt
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előfordult ncln ;'<i r ekel, igen fényesnek és a rész
vényesek;* ti'- v ü. vendetesnek mondható. A 
teljes mérlege! ..nnak idején kreálni lógjuk.

Lesz jég  a nyáron, ló k óla égető 
íZÜkségti éiezte városunk kö/.önsége annak, hogy 
nincs az egész város területűn olyan jégverem 
a mely a mindennapi éle! -zükségleleil kielégilello 
volna. Kwk óta minden nyá:on s.őnyegen volt 
a jég kérdés s már jég bizottság is alakult, 
melynek feladata volt o fontos kérdés megoldása, 
l'gy tudjuk, hogy ez a bizottság pár éve már haláro- 
zatilag ki is mondotta, hogy legyen jég, de azért jég 
még sem lett, már tudni illik akkor ésolt, a mikor és 
a hol szükséges, mert leien a gyalogjáróinkon 
mindig van jég, de nyáron és a jégveremben amikor 
és ahol kellene lennie, soha nincsen. A jégbizolt 
ság ugylátszik határozatával együdt elolvadt s ezt 
őszinte őrömmel konstatáljuk ép úgy mint azt 
hogy a városi tanács minden bizottság nélkül egy 
jégvermet készéttctclt az óvárban mely a rég 
vajúdó kérdést végleg megoldja. A jégverem 
ugyanis akkora, hogy abból nemcsak egyesek, 
de iparosok, hentesek, korcsmarosok is kielégít
hetik .-/ükséglelüket. Már most csak az a fő. hogy 
hideg legyen, mert ha az nem lesz, jég sem lesz, 
s akkor lesz jégvermünk, de jég nélkül. Mert hát 
ez is megtörténhetik.

- Elmaradt bál. Az önkéntes tűzoltó egy
let szokásos tánézniu lalsága folyó évben közbejött 
akadályok miatt elmarad.

— Népies gazdasági előadás. Horváth 
Sámuel gazdasági vándorlanitó Beszterczebnnyáról 
arról értesítette a város polgármesterét, hogy 
folyó évi február hó 2-án délután 3 órakor 
Selmeczbányán, február hó 3-án este 5 órakor 
Bélabányán, február hó 1-én este 5 órakor 
1 lodrusbányán, és február hó 5-én délután 
5 órakor Selmct Hiányán népies előadásokat fog 
tartani. Felette kívánatos, hogy ezen előadáso
kon gazdáink minél nagyobb számban részi ve
gyenek. mivel azok gyakorlati jellegüknél fogva 
(eletle alkalmasak a hasznos ismeretek clsajáti- 
tá.-ara s azon előnyök kihasználásain, melyek 
h- Ívj visz. uyaink közöli a gazdák rendelkezésére 
allanak. de liíkán ériek. ..Hitetnek. A népies elő
adásokhoz a tanítók is meghivalnak.

- Eg’y kis statisztika. A m. kir. beliigy-
n a tőrvényható íg 

h i'iileieii az «"• - /.* !n\ak, lólögatok és ökrös 
ld átok « irr.ílak. Az összt.úrás egészen pon- 
t(,s ,:s e szel int a váró.' területén van jelenleg 
1 mén, 253 heréit, 37 kancza, összesen 291 drb. 
le. A létszám a mull évhez képest, szaporodási 
•‘•'dal. A fogatuk száma pedig a következő: 
iSzenielyszálIitó cgyfogalu van 2. kétfogatu 52.

’i s-adlilo < gyfogatú 12. kétfogatu 88. össze
gen lói-. Az ökrös fogatok száma 69.

Az állatbiztosításáról. Egy igen fontos 
I '  az ország kisgazdáit különösen érdeklő uj in- 
'"Zirieny az állatbiztosítás, mely az egész országban 
a ,!<"*v<> ho elején lép éleibe s hisszük csakhamar 
általános elterjedésnek fog örvendeni nálunk is 

darvas marhát tartó közönség körében. Különös 
jótétemény lesz ez azokra nézve, akik cgy-két 
marhaeskal tartanak s a kikre nézve egy tehén
nek elvesztése már nagy csapás, amilyenek kevés 
kivétellel a mi kisgazdáink és munkásnépünk.
F .i n kisgazdáinkra és munkásnépünkre annyira 
ha->/i osnak és fontosnak Ígérkező uj intézmény- 
nye h ■•'közelebb bővebben is foglalkozni fogunk, 
eidie is azonban tudatjuk az érdeklődő közönség- 

g !. hogy városunkban Fodor József törvényható
sági állatorvos van megbízva az uj intézmény 
bevezetésével, aki készséggel ad felvilágosítást az 
érdeklődőknek.

Érdekes lelet. A Sobó-lárónál folyó 
vízvezetéki ásatások alkalmával egy egészen ép, 
mintegy egy literes, cserép kancsó! találtak a 
munkások a kel méteres iszap alatt. A kancsó 
hozzáértők szerint legalább is kétszáz éves.

Nyomatott a laptülaji

— Talált tárgy. Folyó lió 19-én a helybeli 
1 ni. kir. posta és távírda hindui előszobájában egy 
, kis prnzfárcza falál tál ot I. pénzzel; igazoll tulaj

d o n o s a  atvelieli a remlorkapilanyi hivatalban.
„Libellus Quotidianus. Ezen czim aluli 

j,-iriit mee Biidajieslen a Hungária könyvnyom
d á b a n  ■ kis zsebkönyv, melyet Ilr. (láspár 
Pivadar városunkban széles kőiben ismert buda- 

posIi Ügyvéd állított össze és pedig ügyesen. Van 
benne naptári rész; budapesti tájékoztató ; hely
ség névtár; általános czimtár; bélyegilleték sza
bályok: kúriai döntvények: pósta és távirati dij- 
szabás, slb. Egyszóval egy ügyesen Összeállított 
kis könyv, melynek czélja, hogy otthonunktól 
távol (az ulczán, hatóságok előtt és utazás alkal
mával) vagyis olyankor legyen szolgálatot, midőn 
irodai segédeszközeink nem állanak rendelkezé
sünkre. Ara 1 írt és megrendelhető a szerzőnél 
(Budapest, Vitt. kor. Szentkirályi utcza 22. szám 
I emelel, 22. ajló.)

112,1899. sz. (kv.
Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeezbányai kir. jbiróság mint tkvi hatóság 

közhírré leszi,Jhogy Goldbrunner Sándor hagyatéki 
birtokának önkéntes árverési ügyében a selmecz- 
bányai kir. járásbíróság területén lévő, u selmecz- 
bányai 391. sz. tjkvben Goldbrunner Sándor tulaj
donául bejegyzett A -j- 141. hrsz. 6 /III. népösszeir. 
sz. ház és kert a Deák Ferencz-utczában 4290 frt, 
úgy az A +  í 189 hrsz. a. drenova nevüjszántó és 
rét-, az 1191. hrsz. a. ugyanoly nevű szántó, rét 
és pajta-, végre az 1193. hrsz. a. ugyanoly nevű 
•szántó és rétre együttesen 3179 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1899. év április hó 27-ik napján délelőtt 10 
órakor ezen kir. járásbíróság telekkönyvi irodá
jában megtartandó nyilvános árverésen eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 %-ál készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a él teimében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1899. évi január hó 
17-ik napján.

A solmeczbányai kir. jbiróság, mint telek
könyvi halóság.

Liha Antal, kir. járásbiró.
2410. sz. 1898. tkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeezbányai kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a selmcczi 
Takarékpénztár vOgrchajtalónak, Vladárnc Nikolay 
Karolin végrehajtást szenvedő elleni 137 frt 5 kr 
kamatkövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a solmeczbányai kir. járásbíróság terű- 
leién levő, a solmeczbányai 1645. sz. tjkvben 
Vladárné Nikolay Karolin tulajdonául bejegyzett 
A +  3187,/b. hrsz. a. fezndlo nevű szántóra és 
rétre, fészerrel az árverést 375 frt ezennel meg
alapítóit kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi márczlus 
hó 24-ik napján délelőtti 10 órakor ezen kir. 
járásbíróság telekkönyvi irodájában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is cladalni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingal- 
kinok becsárának 10%-át kézpénzben, vagy az 
1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számítolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kell igazságügvministeri rendelet 8. g-ában 
mos Joergcs Ágost, és özv. fia könyvnyomdájában

kijelölt óvadékképes, értékpapírban a kiküldőit 
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő. 
leges elhelyezéséről kiállítoít szabályszerű elis
mervény t álszulgállnlni.

Kell Selmeczbányán, 1899. évi január hó 
4-ik napján.

A solmec/.bányi kir. jár ásbiióság mini lelek- 
könyvi halóság.

Liha Antal,
kir. jbiró.

2280, sz. 1898. Ikv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeezbányai kir. jbiróság, mint lelek- 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sandrik Józzef 
végrehajtatónak Porada József és társa végrehaj
tást szenvedő elleni C40 frt lőkekövetelós és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a selmecz- 
bányai kir. járásbíróság területén lévő a selmecz- 
banyai 285. sz. tjkvben Porada József és Bakalyár 
Mária tulajdonául bejegyzett A +  350. hrsz. 
74./II. népőssz. sz. ház és körire az uj útnál 
604 frt úgy az A +  355. hrsz. a. foglalt utón 
túli kertre 3 frt ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1899. évi február hó 
21-ik napján délelőtti 10 órakor ezen kir. 
jbiróság telekkönyvi irodájában megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881, évi november hó t-én 3333, 
sz. a. keit igazságügyminisleri rendelet 8. §-ábau 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldőit 
kezéhez leienni avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. 
g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
legos elhelyezéséről kiálitolt szabályszerű elismer- 
vényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán 1899. évi január hó 
15. napján.

A selmeezbányai kir. jbiróság mint lelekkönv- 
vi halóság.

Liha, kir. jbiró.

liaáé lakás.
A Zsigmondy-utezai 64-ik számú, 

Zlinszky-féle házban folyó évi már- 
czius hó 1-töl

S f c r  l c i a . í S ó  “3pjS 
egy k á t nzsoIih, l«»is,r!:si és álás.

k a m rá b ó l álló lakás.
Bővebb értesítést d o l t l s t ü c k c r  

M árk dr. ügyvédi irodája ad.

Kaiser ■
M iL-m m m

minden k ö h i

2360
s z e r t  feliil-mintlen k ö h ö g é s  e l l e n i  

múlnak.
Közjegyzőileg- hitelesített bi
zonyítvány tanusitja a bizlos

_______ sikert köliögés, rekedtség,
hurut és cl nyálkásodásnál.

1 csomag ára 10 és 20 kr.
Alapittatott 1830.

MÁRKUS M.
ezukrászatában

Selmeczbányán, 18997
Deák Ferencz-utcza 9/5 sajátház'
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HIVATALOS RÉSZ.
A műit esztendő a hivatalokban.
A selmeczbányai kir, adóhivatal ügy- és pénz- 

forgalma az 1898. évben.
(A „S e lm eczbánya i H íra d ó ** részére  összeá llíto tta  H e n n á n  

A dolf adó táros.)
Az általános iktatókönyvbe beérkezett 3080 db.
elintéz t e l e t t .......................................  3040 „

hátralék: 40 db.
Illeték kiszabás végett beérkezett:

jo g ü g y le t ................................................ 1010 db.
bélyeglelel..................................................471 „
egyenérték illetékköteles ügy . . . 220 „

Összesen : 1707 db.
1898. évben elintézletelt 1707 db.

h á tra lék  1897.
K ló im . 

28272  frt,
Befizetés. H átralék .

ogyenesadó 14013!) frt, 153584 f r t , 14827 frt.
h a d m e n t. dij 4328  „ 1.3983 „ 345 „
jo g ille té k ek 18807 „ 15295 „ 3514 „
fogyasz tá si adó 81429  „ 79173 „ 2256 „
ta n ító i n y u g d íj já r . 1754 „ 1038 „ 716 „
d o h á n y  h a szonbér 2380  „ 2241 „ 139 „
bán y aillo ték 4079  „ 3950 „ 129 „
ita lm é rés i i lle té k 3592  „ 2951 „ 641 „
főlek. tan . n y u g . já r . 8374  „ 3152 „ 222 „UHl. 11/Ug. Jttl. IWI1 „ üi „ Í.Í.Í. „

A h. dohánygyárnak fizettetett 22G528 frt.
A központból nyert ellátmány 103G25 frt. 

Bélyegjegy és vállóürlapokért befolyt 2G580 frt.
Az egész pénzforgalom 2.061,118 forint 

papír pénzben, 723 frt aranyban és kötvényekben 
114269 frt.

5 kros vállóürlapokban eladatott 30000 
darab.

Az adóhivatali személyzet: 1 pénztárnok, 
1 ellenőr, 1 adótiszt, 1 dijnok es 1 hivatalszolga.

Összes költség: személyi járandóság4020 frt, 
dologi kiadás 360 frt.

496. sz. 1899.
H ir d o tm é n y .

Selmecz-Bélabánya város tanácsa közhírré 
teszi, miszerint a város törv. hat. bizottsága f. é. 
január hó 10-én tartott közgyűlésében elvben 
elhatározta, hogy a StcíTultó külutczában fekvő 
a selmeczi 52 szánni Ijkvben 254 sör sz. 3495. hisz. 
alatt a város tulajdonául bevezetett rozzant álla
potú pásztorházat és kertet nyilvános árverésen 
elért 252 frt árban Ocsenás Jánosnak örök áron 
eladja, s hogy ezen első izbeni tárgyalás vég
eldöntés czéljából a f. évi február havában 
tartandó törv. hat. bizottsági közgyűlés elé fog 
terjesztetni.

Miről a város közönsége — hivatkozással 
az 1886. évi XXII. t. ez. 110 §-ára azon hozzá
adással értesittelik, miszerint joga van minden 
adózó polgárnak, a közgyűlés ezen intézkedése 
ellen felebbezését beterjeszteni a városi tanács 
utján.

Selmeczbányán, 1899. január hó 19-én
Szitnyai József

polgárm oslor.

497. sz. 1899.
HiiMletmény.

Selmecz-Bélabánya város tanácsa közhírré 
teszi, hogy a város törv. hat. bizottsága f. évi 
január hó 10-én tartott közgyűlésben elhatározta 
hogy a selmeczi 20—25 számú tjkvben 1 sor sz. 
2674 hrsz. a. bevezett 1 hold 1287 □-őlnyi erdei 
belzetet Bázler Lajos és Zsuzsannától 250 frt 
árban megveszi, — s hogy a közgyűlés ezen ha
tározata másod Ízben való tárgyalása végeldöntés 
czéljából a f. ó. február havában tartandó köz
gyűlés elé terjesztessék.

Miről a város közönsége hivatkozással az 
188G. évi XXII. t. ez. 110 § - á r a azon hozzáadással 
értesitlolik miszerint joga van minden adózó 
polgárnak a közgyűlés ezen hátározata ellen feleb- 
bezést beterjeszteni a v. tanács utján.

Selmeczbányán, 1899. január hó 19-én
Szitnyai Józesf 

p o lgárm esto r.

498. sz. 1899.
II irdrtiiiény.

Mely szerint Selmecz-Bélabánya város taná
csa közzé teszi, hogy a törvényhatósági közgyű
lés elhatározta, hogy a Szlezák Anna tulajdonát 
képező a selmeczi 183 számú tjkvben 7. ssz. 
1601 hrsz. alatt tulajdonául bevezetett 1 hold 
800 QJ-ölnyi földbirtok 170 frt árban megvétes
sék, ezen ügy pedig végeldöntés czéljából másod 
izben való tárgyalása végett a f. é. február havá
ban tartandó törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
elé terjesztessék.

Miről a város közönsége tekintettel az 1886. 
évi XXII. t. ez. 110 §-úra oly hozzáadással érte- 
sittetik. hogy minden adózó polgár a közgyűlés 
ezen intézkedése ellen felebbezését beadhatja a 
városi tanács utján.

Selmeczbányán, 1899. január hó 20-án
Szitnyai József 

po lgárm ester.

499. sz. 1899.
I l ir d o t in é n y .

Selmecz-Bélabánya város tanácsa közzé 
teszi, hogy a törv. hat. bizottság közgyűlése f. 
évi. január hó 10-én 19/9088. szám alatt elvben 
elhatározta, hogy á Nilnaus Scheimer Mária tu
lajdonát képező a selmeczbányai 412 számú 
tjkvben 1—2 ssz. 15G4—1565 hrsz. alatt irt föld
birtok 8000 frlnyi árban örök áron megvétessék 

I s hogy ezen úgy végoldöntés czéljából újból a
f. é február hóban tartandó közgyűlés elé ter
jesztessék.

Miről a város közönsége tekintettel az 1886. 
évi XXII. t. ez. intézkedésére azon hozzáadással 
értesitletik, miszerint minden adózó polgár a köz
gyűlés ezen intézkedése ellen fellebbezését ter- 

; jeszlhct be a városi tanács utján.
Selmeczbányán, 1899. január hó 19-én

Szitnyai József
polgárin  ostor.

501. 1899. sz.
.Bfi il'IÜCtJHÍflB'V.

Ezen város törv.-hat. bizottsága f. évi január 
hó 10-én tartott közgyűlésében elvben elhatározta, 
hogy a selmeczbányai 834. szánni tjkvben Grets 
léle örökösök tulajdonául bevezetett 50. Osszeirási 
szánni házat és kertet bankai óvoda létesítése 
czéljaira 800 frt. örök árban megveszi s hogy 
ez ügy végeldöntés czéljából a f. é. február havában 
tartandó közgyűlés elé terjesztessék.

Miről a város közönsége tekintettel az 1886. é. 
XXII. t.-cz. 110. §-ára azon hozzáadással órtesit- 
telik, miszerint a közgyűlés ezen elvileges hatá
rozata ellen minden adózó polgár felebbezését bead 
hatja a tanács utján.

Selmeczbányán, 1899. január hó 19-én 
Szitnyai József 

polgárm ostA*.

502. /1899. szám
l a i i ’r ie tn ié i i 'Y .

Selmecz-Bélabánya sz. kir. város törvény- ; 
hatósági bizottsága 1899. évi január hó 10-én j
22. sz. a. hozott határozatában kimondotta, hogy j 
a v. erdőmester jövőre hivatalból tagja a törv. I

hat. bizottsági közgyűlésnek, minél fogva a város 
erdészeti szabályrendeletének 11. §-a következő
képen módosul.

11 . § .

Az erdőmcsler tagja a városi törvényhatósági 
bizottságnak. Minden az erdészetre vonatkozó ügy 
elintézésénél v. erdőmoster véleménye bekivánandó 
és igy tagja az erdészetet érdeklő ügy megbirá- 
lására kiküldőit megannyi bizottságnak és köteles 
a polgármester felhívására a tanács vagy bármely 
más bizottság ülésén megjelenni, hol is, ha véle
ménye iránt mogkérdeztetik véleményezési joggal 
bir, de szavazati jogot nem gyakorolhat: ellenben 
a törv. hat. bizottsági közgyűlésen az erdőmestert 
mint a törv. hal. bizottságnak hivatalból tagját 
minden ügyben szavazati jog ilteti meg 1886: 
XXI. t.-cz. 50. §. értelmében az erdeit kivéve.

Fenti szabályrendeloti rendelkezést módo
sító határozat oly figyelmeztetéssel tétetik közzé, 
hogy az 1889: XXI. t.-cz. 6. §-a értelmében 30.

| nap alatt felebbezhető a m. k. belügyminisz
tériumhoz.

Selmeczbányán, 1899. január hó 18-án 
Szitnyai József

p o lgárm ester

63528. sz. VI. 1898. M. kir. belügyminister.

Körrendelet
valamennyi törvényhatóságnak.

A másságénak (kenés, gyúrás stb.) legutóbbi 
időkben szokásba vett nagy kiterjedésű alkal
mazása mellett, s különösen annak folytán, hogy 
még a gyógykezelésszerü másságét is orvosi 
ellenőrzés nélkül korlátlanul űzik, sok esetben 
merültek fel az azt űzők részéről visszaélések, 
s azok között olyanok is, melyek a massáltaknak 
egészségi károkat is okoztak.

Ennélfogva szükségesnek tartottam amassálás 
gyakorlásának megfelelő korlátozását, s e czélból 
az országos közegészségi tanács meghallgatása 
után a következőket rendelem:

1. betegeket nem orvos massálóknak csakis 
orvosijutasitás, felügyelet és felelősség melleit sza
bad massálni.

2. Beteg hasi szerveket, az ivarszerveket és 
a szemeket nem orvos massálónak egyáltalában 
nem szabad massálni.

A jelen rendelet ellen vétők kihágást követ
nek el, s a mennyiben cselekményük a büntető 
törvénykönyv rendelkezése szerint súlyosabb be
számítás alá esik 15 napig terjedhető elzárás és 
100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.

Felhívom a törvényhatóságot, hogy e rende
letemel a törvényhatóság területén a legkiterjed
tebb módon hozza nyilvánosságra annak végre
hajtását elenőrizze, s az az ellen vétőkkel szemben 
a megtorló eljárás megindításáról gondoskodjék.

Budapest, 1899. évi január hó 6-án,
Perczel, s. k.

6055. szám 1898.

Pályázati hirdetményi
A néliai Vallóvics Mihály volt újbányái 

plébános és alesperes által végrendeletileg hagyo
mányozott alapítvány kezelése és az ezen alapít
ványból rendszeresített ösztöndíjak adományozása 
iránt az alsó magyarországi hét testvérbánya
város tanácsainak, illetve elöljáróságainak egyeteme 
által megalkotott és kormányhatóságilag jóvá
hagyott szabályzat 9-ik §-a alapján Körmücz 
szab. kir. és főbányavárosnak ezen alapítványt ke
zelő tanácsa részéről közhírré tetetik, miszerint a 
fent megjelölt alapítványból rendszeresített és 
egyenként 150 (egyszászölven frtos ösztöndijak
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egyike az 1898. évi augusztus hó 1 -tői kezdve 
adományozás alá kerül.

Ezen ösztöndíj a hét alsó magyarországi 
bányaváros tanácsainak illetve elöljáróságainak 
egyeteme által a főiskola tanulmányok befejezőig 
szóló időtartamra adományoztatik.

Adományozható pedig ezen ösztöndíj csak 
oly pályázónak, ki hitelt érdemlő módon beiga
zolja, hogy római kalholikus vallása Isién dicső
ségének előmozdításán! megfelelő vallásos és 
erkölcsös életmódot folytat; tanulmányai folytat- 
hutásához anyagi gyámolitásra szorul, továbbá 
hogy valamely hazai felsőbb tanintézet rendes 
hallgatója, jó hazafi és tanulmányaiban jó ered
ménynyel halad; végezetül, hogy a hét alsó 
magyarországi bányaváros valamelyikében szü
lelelt vagy községi illetőséggel bir.

Köteles továbbá minden pályázó különbeni 
mellőzés terhe alatt biztosítékát nyújtani annak, 
hogy a hazai és kivált a bányajog fenntartásánál 
kellő tevékenységet lehetőleg hazai közhivatalban 
kifejteni fog.

Ezen ösztöndíj csak főiskolai (egyetemi vagy 
akadémiai) rendes hallgatónak lévén adományoz
ható, középiskolák vagy még alsóbb fokú iskolák 
tanulói arra egyáltalán nem pályázhatnak.

A Vallovics Mihály féle ösztöndíjuk oda 
Ítéléséi az alapiló akaratához képest a tudományok 
egyébb terén működő, de mindenesetre hazai fő
iskolát látogató és szintén pályázatra jogosult 
ifjakkal szemben feltétlenül előnyben részesülnek 
a bányajogászok, ily pályázók hiányában a bányá
szati tanulmányokkal foglalkozó és ezeknek is 
hiányában a jogi tanulmányokkal foglalkozó 
pályázók.

A pályázók egyenlő jogosultsága és minősí
tése esetén a nemes alapiló iránti kegyeletből az 
alapitóval való okmányszerüleg hitelesen beigazolt 
vérrokonság elsőbbséget biztosit.

A pályázati feltételeknek egyébként megfe
lelő azon pályázókra nézve, kik az alapilóhoz 
való vérrokonságukat hitelesen igazolják azon 
körülmény hogy a hét alsó magyarországi bánya
város egyikében sem születtek, és ezek egyikében 
sem bírnak községi illetőséggel, pályázati és illetve 
adományozási akadályt nem képez.

Midőn tehát ezennel a jelzett ösztöndíjra 
a folyó 1899. évi február hó 15-ig bezárólag pá
lyázat hirdellelik, felhivatnak mindazok, kik az 
előbb részletezett feltételeknek megfelelhetnek s 
ezen ösztöndíj elnyerését óhajtják, miszerint ok
mányokkal kellően felszerelt és szabály szerűen 
bélyegeit folyamodványaikat, a kitűzött pályázati 
határidőn belül ezen városi tanácshoz nyújtsák be.

Azon körülmény hogy a pályázó római 
kalholikus vallása, keresztlevéllel igazolandó.

Azon pályázati folyamodványok, melyek 
Körmöcz szab. kir. cs főbányaváros tanácsához 
folyó 1899. évi február hó 15-ig bezárólag be 
nem érkeznek, vagy a melyek nem lesznek 
kellően felszerelve, figyelembe nem fognak vétetni.

Kell Körmőczbányán. a városi tanácsnak
1898. évi deczember hó 31-án tartott üléséből.

Chabada József
p o lg árm e ster .

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,
1899. jauuár 18-161 — 21-ig. 

Halálozás.

Az elhunyt neve. s A ha lá l oka

Stricz József 
Weiner Dávidné 
Lichy Irma 
Makovinyi Jánosné 
id. Tónika Fercncz 
Bobus Jozefa

6 é. vörheny 
31 é. hasi hogymáz 
| 3 é. vörheny 
8G é.jvégelgyengül. 
57 é.Jidült veselob 
50 é.'tüdőgümőkór

Hugyccz János 
Vrska Anna 
Vágncr Simon 
Ibiaczky Paula 
Kovácsik János 
Krieger Mária 
Erdély Gyula 
Koritsúnszky Irma 
Kandóra József 
Srain Maria 
Stáhl János 
Szászik Erzsébet 
Murán János 
Magyar Anna 
Becker Nándor 
Csclkn Eszti 
Korén Ignácz 
Haszon Mária 
Bölim Samu 
Bukovils Róza 
Bölim Ad ám 
Ilalay Emília

Boros Teréz 
Ihring Aulai 
Bruscha Mária

leány Sclmeczbányi

fm

fiú

fin

fin

leány

fiú

fia

leány

fiú

leány

jfiu

fiú

Banka 

Selmeczbánya

Steffulló

Ilodrusbánya

11 kr Lencse finom kilója 24 kr Bab fehér kilója 8 ki
jü k  kilója 3C kr Paprika kilója 50 kr Só finom 
tábla 13 kr.' Más jó minőségű liszt °/i7to 'In-it
lie-to /íö-ho i&- i* ( 60 6

hengermalmi °/18 Vn-to 7:n- — 7íeno /i« /is /..• 
Kényé fehér 14 kr barna 12 kr Petruleum első 
rendű 22 kr Szalonna kilója G4 kr Disznózsír 
kilója G4 kr Marhahús kilója 40—48—52 kr Borjú
hús kilója 30—48 kr Sertéshús kilója 48 kr Juh
hús kilója 30—32—3G kr. Krumpli kilója 3 kr.

Kimutatás
a selmeczbányai m. kir. posta, távirda és 

távbeszélő hivatal hivatalos óráiról.

Üzleti hetiszemle.
1899. évi január hó 24.

Az időjárás ezen a héten borús volt, ennek 
következtében úgy a szerdai marhavásár, mint 
a szombati gabona és szürómarhavásár igen kelle
metlen hangulatban folyt le, úgy, hogy daczára 
az igen kevés behozatalnak, az eladók még ezt 
sem bírták eladni és kénytelenek voltak vagy 
beraktározni vagy visszavinni. Az árak, a tengerit 
kivéve csökkenőek voltak és pedig:

Búza q 9 frt 59 kr. Zab q G 50 kr. Széna 
q 2 frt Kukoricza q G frt Kőleskása sárga q 11 
frt Árpa q 7 frt Kávé kilója 2-10—1'50 kr Czu- 
kor (süveg! 4G kr Czukor (koczka) 48 kr Tojás 
darabja 3 kr Vaj kilója 80 kr Tehén túró kilója 
20 kr Juli luró kilója 3G—40—44 kr Borsó kilója

Á kezelési osztály 
megnevezése.

hétköznapokon vasárnapokon
dél
előtt

dél
után délelőtt dél-

órától óráig órától óráig

8—12 2—6 

8—12 2—G 

8—122—G

8—12,2—6
7— 9-ig
8— 9-ig

8—12 

8—12 

8— 7,12 

8—7,12

7.9-7.12

2 3

3 4

i í Az egybekeltek nevei Lakhelye
”  I

1 Sigler József Fercncz Selmeczbánya
i Való Mária Szén t-An tál

2 Czoplák Mihály Selmeczbánya
Ilauser Júlia ■

Kihirdetések.

!
A kihirdettek nevei. Lakóhelye.

i
t Zálozsnik Mihály Selmeczbánya

üzv. Kmet Mihályné „
2 Blüch Zsigmond 

Slrasszer Regi Felső-Récsény
3 nemes Farkas István Szcnl-Anlal

Plachky Teréz Selmeczbánya
4 Berki György 

Balog Borbála Tőre
5 Brodzjanszki Károly Szcnl-Anlal

G
Bulla Auguszta 
Králik Mihály

Bélabánya

özv. Kiszela Mihályné
7 Kruzsliak György

Gzibula Mária „
8 Tokár Iózsef 

Pekarik Paula
Ilodrusbánya

9 Szlruka Tivadar ,,
Krali Anasztázia

10 Duschck János, ólmos
Szlraka Emília

11 Figura János
| Vybocli Mária ”

Levélpósla feladás és
kiadás....................

Kocsiposta feladás és
kiadás....................

Takarékpénztári szol
gálat ....................

Postautalvány felvé
tel és kifizetés . .

Tavirda éstávb. / ny. 
szolgálat . . \  t.

1. A levélgyűjtő szekrényekből a levelek na
ponta négyszer vétetnek ki és pedig d. e. 8 és
11. és d. u. 1 és '/, G órakor.

2. Kézbesítés naponta kétszer történik, d.
e. 8 és d. u. !/« 4 órakor.

3. Posta indítás van naponként négyszer. 
Vasul utján d. e. 9 órakor és d. u. ’/. 2 órakor, 
kariol utján Kőpalak, és Léva felé reggel 5 óra
kor; Steffulló, Hegybánya, Hodrusbánya Berencs- 
falu, Németi és Ipolyság felé d. u. 4 órakor.

4. Vasul utján mindazon anyag továbbítva 
lesz a délelőtti 9 órai indítással, mely 7. 9-ig 
feladásra kerül. A délután s/< 2 órai indítással 
pedig azon anyag, a mely déli 12-ig adatik 1'e). 
A közüli járatok utján a d. u. 3-ig feladott 
anyag továbbittalik.

Idegen forgalom.
Selmeczbányán 1899. évi január 18-tól — 24-ig.

Szőllő szálloda.
Illner Antal mérnök, Bosztcrczcbánya. Braun 

Zsigmond mészáros, Pőslyén. Gzibulka Samu 
kereskedő, Bakala. Koch Antal utazó, Linz.
Vilbelm Sándor utazó, Budapest. Krug István 
utazó, Pozsony. Stein Zsigmond utazó, Budapest. 
Bárvásl Károly kereskedő. Budapest. Heniberger 
József utasó, Pozsony.

Hungária szálloda.
Wcisz József utazó, Trencsén. Grünberg

Lajos utazó, Budapest. Pollák Kázmér utazó, 
Miskolcz. Pinváth E. utazó, Bécs. Gráf Ottó utazó, 
Bécs. Fischer F. utazó, Stuzerbach. Knab Hugó 
utazó, Bielilz. Rosenbcrg Ignácz utazó, Bécs. 
Hoffmann J. utazó, Bécs. Reich Zsigmond utazó, 
Bécs. Kartal Adolf utazó, Rózsahegy. Major Vilmos 
utazó, Budapest. Verlheim Pál utazó, Budapest. 
Lanbe József utazó, Iglau. Grosz Károly utazó, 
Budapest. Rolh Elemér utazó, Budapest. Belő 
gazdatiszt, Körmőczbánya. Fülöp Jenő utazó,
Dcbrcczen. Weiner Simon utazó, Bécs. Reiner
Ignácz utazó, Bécs. SpitzerS. likőrgyáros, Teschen. 
Quittner L. utazó, Bécs. Komlós Lipót utazó, 
Bécs. Breilncr Mór utazó, Bécs. Graner Adolf 
utazó, Becs. Braun S. utazó, Budapest. Lefkovits 
Sándor utazó, Budapest. Stronaf Rudolf utazó, 
Boszterczebánya. Herzka Jakab utazó, Besztercze- 
bánya. Weisz Sándor utazó, Bécs. Kricz Rudolf 
utazó, Bécs. Kőnigstein Edmund utazó, Buda
pest. Schrötcr Frigyes utazó, Troppau. Keizel 
Miksa utazó, Becs. Itosenberg Sámuel utazó, Bécs. 
Kaufman Ede utazó, Budapest. Glüchstahl Gyula 
kereskedő, Budapest. Herczegh Imre, kohómérnök, 
J^agy-ág. Gründvald Lajos utazó, Budapest. 
Roszberger János utazó, Budapest. Brenner Károly 
utazó, B.-pcst. Goldstcin Adolf felügyelő, Körmöcz- 
búnya. Foschl Oszkár utazó, Raudilz. Adler Emil 
uhizó, Budapest. Ungar Ignácz utazó, Pozsony. 
\\ cisz Oltó utazó, Bécs.


