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A honvécLszobor.
Ha valamely város példát akar venni 

arról, hogy miképen nem k e l l  valamely 
dolgot megcsinálni, tanuljon Selmecbányától, 
a lázasan Ülésező és határozó, de semmit nem 
csináló mindenféle bizottságok hazájától.

Már azt hittük, hogy a tegnapelőttre 
összehívott honvészobor-bizottsági ülés az 
utolsó lesz tárgyalásaiban s jövőre már a 
k i v i t e l r e  fogja erejét fordítani; pe
dig tévedtünk. A beszédből} még mindig 
tart, a papiros is türelmes s az a bizottsági ülés 
is ott végezte, ahol kezdenie kellett volna. 
Tervszerű rendetlenség jellemzi bizottsága
ink működését, amit határoz ma, megvál
toztatja holnap, hogy holnapután az előbbire 
térjen vissza vagy mást csináljon s úgy bo
nyolítsa, addig, mig egy természeti erő nem 
vágja ketté a gordiusi csomót, mint tett a 
a tűz az óvári levéltárral.

Tehát a lionvédszobor-bizottság ülése
zett. Ott volt az ülésen llozdonyi Sándor is, 
ki mint régi 48-as honvéd a honvédemlék 
felállítása ügyében nemcsak a vállalkozói 
nyereség kedvéért bazgólkodik, hanem mel
lette egy kissé a nálunk is hangoztatni sze
retett hazafiui lelkesedés és kegyelet éleszt
gető tüzét is érzi.

k „SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TÁRGZÁJA
Hazug képek,

— Hogy szenvedésnek vége nincsen 
S az élet megtör, megaláz —
Tudtam, mégis támadt reményem:
Hogy hátha van vigasztalás,
És minden seb, hogy majd beheged,
A feledés gyógyulni enged .. .
— Hiú remény volt, semmi más!

Ott künn, a futkosó tömegben,
Szívélyes hang, mély bókolás;
Egy úgynevezett jó baráttól 
Mosoly, egy száj fintorgatás;
Midőn keze kezed szorítja,
Bánatod arczát szomoritja:
— Hazugság — egyéb semmi m ás!

— Ha sugár ömlik szép szemekből,
Vágyó ajkakról csók, varázs,
Fojtott sóhaj szakad kebléből
S utána futó pirulás,
Tekintete lelkedbe mélyed,
Hogy lázad minden szenvedélyed:
— Pajkos játék csak, — semmi más!

Szegény Rozdonyi! eljött szerződést 
kötni egy múlt havi bizottsági határozat kö
vetkeztében a honvédszobor felállítására s 
szinte ugy ment el, hogy többet ne is gon
doljon reánk.

** *
íme a lionvédszobor-bizottság ülése folyó 

hó 13-án:
Szitnyai József elnök előadván, hogy a 

Rozdonyi tervezte szobor maga 10000 frtba, a 
kamaraház előtti tér rendezése pedig a szobor 
czéljára 4000 frtba kerülne, mellyel szemben a 
szonor-alap vagyona kerek számban 4000 frt 
és igy 10000 frt volna még a hiány, felhívta 
Sztancsay Miklós bízott, jegyzőt, hogy ismertesse 
a tervezetet, a mely szerint a szobrot végre-vala- 
hára már létesíteni lehetne. Ez megtörtént s ekkor 
vette aztán kezdetét a specziális selmcczbanyai 
bizottsági tárgyalás.

Heincz Hugó nem látja elérkezettnek az 
időt, hogy honvédszobrot emeljünk, pénzünk csak 
4000 frt van és igy a hiány még 10000 fr t; a 
városnak számtalan más fontosabb és szükséges 
létesíteni valója van, melyre anyagilag áldoznia 
és pedig erején túl áldoznia kell, a szoborra 
pedig csak akkor áldozhatna, ha már minden 
culturalis és humánus intézményei mogvolnánák, 
minek folytán indítványozza, hogy halasszuk cl a 
honvédzzobor építését akkorra, mikor a szük
séges pénz összegyűl, talán G vagy 8 év múlva. 

Krausz Kálmán az ellenkező véleményen 
| van, ha a szoborügyet addig halogatjuk, mig

A játék egyszer unoltá lesz,
Érdekes egy kis változás;
A pajkos gyermek komoly igent mond 
Hűséget fogad egy s a más. —
Egyébről most nem is beszélnek 
Mily boldog frigy, amelyre lépnek. ..
— Divat és érdek, semmi más!

— A szenvedésnek vége nincsen,
Az élet megtör, megaláz —
Tudtam, mégis támadt reményem:
Hogy hiszen van vigasztalás .. .
. . .  Az élet kínokból lánczolat,
Amely a sírnál megszakad,
Ez a valóság, semmi más!

Sinus.

A virágok színéről és illatáról.
„A selmeczbányai gyógyászati és természettudo- 
mányi egyesület" estélyén előadta: Tomasovszky 

Imre, akad. tanársegéd.
(Vege.)

A természet nagyszerű háztartásában levő 
virágok nemcsak gazdag szinpompájukkal kötik 
le figyelmünket, hanem illatjukkal is. Felesleges 
részleteznem, hogy pl. a rezedát, nyári violát,

elérkezik az idő, hogy a város culturalis fon
tosabb intézményeit már megvalósította, akkor 
óvszázadókrá ‘halasztottuk el, mert a város
nak mindig lesznek fonlosabb culturális szük
ségletei,* ez nem is egészen a város ügye s a 
kegyelet adójának nemes lerovásáról van szó, 
melynek további j halogatása szégyenfoltja lesz a 
város közönségének. Ha számolunk a meglevő 
pénzerővel — segíthetünk a kezdet nehézségein — 
kérjük meg a törvényhatóságot, hogy a piarista 
rendház előtti tér szabályozásra felvett 4000 frtot, 
mely éppen a honvódszobornak azon téren el
határozott élholyezhetésére vált szükséges kiadási 
tétellé — adja magára a szoborra s ezt helyezzük 
el a pachertárói téren — ahol nem kell alapfalat 
emelni 4000 ‘.írtét, akkor lesz 8000 frtunk, a 
fennmaradó 2000 frtot már csak összehozza a 
selmeczi társadalom.

Heincz Hugó rögtön válaszol, hogy ha csak 
erről a 2000 írtról volna szó, akkor röglön lehetne
szerződni a kiépítésre, mert ezen 2000 írtnak 
nagyobb részéi ö maga is elvállalná (Éljenzés!) 
s az összeg hamar egyült lenne, de hiszen a 
szobor 10000 frtba kerül, erre csak 4000 frtunk 
van s igy a hiány 6000 frt, ennyit a közönség 
nem adhat.

Farbaky István hosszabb felszólalásában 
méltatva a szoborügyet a sorrendre nyilatkozik: 
tudjuk meg először mennyibe kerül a szobor, 
mennyi erre a fedezet, azután .ön, hogy hová 
állíttassák fel s mily módon viseljük, a költséget. 
Az elhangzott felszólalásokból a kérdéseket tisztá
zottnak nem látja s arról is hallott, hogy a

ibolyát, szegfűt, jácintokat, tubarózsát, gyöngy
virágot, rozmaringot, pelargoniumot, bazsalikumot, 
rózsát, liliomot stb. miért is neveljük oly odaadó 
szorgalommal, fáradságot nem kiméivé; ugyebár 
nemcsak ékes s kedves virágjaikért, hanem 
kellemes illatjaikért is I

Lássuk tehát, hogy mi is hozza létr.c a 
virágokban az illatot?

A sejtek szerkezetének ismertetésénél volt 
alkalmunk azt is hallani, hogy az élettelen zár
ványok között az olajcseppek is előfordulnak. Ezek 
többnyire a virágokban vannak s illő olajokat 
tartalmaznak s ezeknek kisebb vagy nagyobb elű- 
jövetele hozza létre a virág gyöngébb v. erősebb 
illatál. Ha ezek az illő olajok párolognak, s ha 
ily olajpárákkal telített levegőt beszivunk, az illó 
olaj szagát megérezzük.

„Régente az illó olajokban 2 főalkotó részt 
különböztettek meg, u. m. a lehűtéskor kiváló 
szilárd részt, a stearoptént és a folyósán maradottat, 
az elaoptént.

Ma az illanó olajok chémája már sokkal 
előbbre haladt, de azért még ma sem ismerjük 
minden illó olaj chcmiai szerkezetét. Vannak 
közöttük olyanok, amelyek az egyszerű étherek 
közé tartoznak; mások az összetett étherek, vegyes
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közönség is bizonyos tekintelben szavatosságot 
vállalt. A hely tekintetében a pachertárói tér 
mellett van.

Sztancsay Miklós is többször szólott hozzá 
az ügyhöz s felemlítette azon kellemetlen hely
zetet. melyet a mai felszólalások idézték elő, 
(különösen a vállalkozóra nézve! szedő) e fel
szólalások oly dolgokra vonatkoznak, melyek mar 
régen eldöntött kérdések, de mert egyes bizott
sági tagok az illésekre nem járnak, az utolsón 
megjelenve uj vitákat provokálnak vétójukkal 
olyan kérdésekben, melyek már tulajdonképpen 
határozatok Most nem lehet már arról szó, hogy 
akarja-e a bizottság a honvédszobor létesítését, 
ha nem akarja, az előbbi előkészítő tárgyalások
nál kellett volna megnyilatkoznia a bizottságnak, 
de most midőn már a másodszor megjeleni 
vállalkozóval hivatalosan tárgyalt, előbbi tervezetét 
kifogásolta, az átalakításokra utasításokat adott 
stb. mőst csak arról lehet szó, jó e az utóbbi 
tervezete s ajánlja e a közönségnek, hogy a 
szerződést megkösse. Hat év óta jegyzője e 
bizottságnak s sajnosán tapasztalta, hogy minden 
határozat csak papiroson marad, a kivitel késik, 
mis: meg nem kezdődik a lelkes munka, Így volt 
a rovnai nyaralóügy is, e tárgyalások az ügyet 
nem vitték egy lépéssel sem elő, vonaglott 4 
éven át. mig egy ember és egy év erélyes mun
kája létrehozta azt. így leszünk a honvédemlékkel 
is ! ha nem látunk hozzá komoly akarattal és 
hazafias buzgósággal — a hamu alatt elvesz 
a láng.

Hat év óta minden bizottságban az lett 
hangsúlyozva, hogy a közönség e szobor létesí
tésében garancziát vállal, talán a közgyűlés is 
kimondta már azt, megszavazott 4000 frtot, a 
térszabályozásra,a szoborra magára 1000 frtot, 
nem kétli, hogy a további 5000 frtot is garan- 
lirozza a vállalkozónak azon esetre, ha a társa
dalmi gyűjtés a kellő sikerre nem vezetne. Figyel
mezteti a bizottságot, hogy most más térre vinni 
a tárgyalásokat nem is lenne áldásos, maradjunk 
a megállapított dolgoknál és tegyünk megfelelő 
javaslatot a közgyűlésnek, mert a szoborbizottság 
maga mint ilyen csak arra van hivatva s maga 
nem szerződhet.

Hosszabb vigasztalan eszmecsere után végre 
Krausz Kálmán Írásba foglalta indítványait, melyek 
a következők:

1. ajánlja a bizottság a Rozdonyi ajánlatát 
elfogadásra a közgyűlésnek;

a szobor hülyéül a pachertárói uj sétány 
fogadtassék e l;

3. a közgyűléshez kérvény intéztessék, hogy 
„ kaniíiraliáz előtti fal kiépítésére megszavazott 
4000 frtot adja a város magára a szoborra;

4. a társadalmi gyűjtés indíttassák meg a 
még Így hiányzó 2000 frlra és Rozdonyi vállal
kozóval csak akkor köttessék meg a szerződés, 
ha a törvényhatósági bizottság tényleg a szoborra 
szavazza meg a 4000 frtot.

így aztán ment a dolog s a vége az lön, 
liogy a honvédszobor bizottság szótöbbséggel el
fogadta a Tóth András tervezetéi, ajánlja azt a 
közgyűlésnek is elfogadásra és pedig a kamara- 
ház előtti térre, rendelje el a nagyobb gyűjtést 
s amennyiben az a kívánt eredményre nem 
vezetne, vállalja el a szavatosságot a vállalkozóval 
szemben ! Ha ez mind megtörténik, akkor 8 hó 
múlva honvédszobrunk állni fog. — ügy legyen!

V Á R O S I  Ü G Y E K .
Közgyűlés,

Ötven perczentes érdeklődés mutatko
zott a törvényhatósági bizottság múlt keddi 
közgyűlése iránt, a [közgyűlési tagok ré
széről kiknek épen ötven perczentje jelent 
meg a gyűlésen. Meg vagyunk szokva kü
lönben, a kisebb érdeklődéshez is, s igy 
örömmel jegyezzük föl, ez ötven perczen- 
tes érdeklődést is, lévén az már szép ered
mény nálunk. Mindenesetre része volt az 
érdeklődés keltésben a nagyon tartalmas 
tárgysorozatnak, a melyet azonban, daczára 
hogy olyan pontjai is voltak, melyek más
kor vitákat keltettek, csendesen, tárgyila
gosan tárgyaltak a város atyák, elannyira 
liogy inkább csak végighallgatták a refera- 
dákat s igy daczára annak, hogy öt név- 
zerinti szavazás is volt — egész kis obtstruk- 
czió — aránylag hamar vége lett azűlésnek.

Voltak pedig olyan tárgyak is a me
lyek megérdemeltek volna egy kis megbe
szélést, ilyen volt például a vasút ügye. 
Ez ügynél csak Marsclialkó Gyula mon
dotta el az ő „eeterum ccuseo“-ját, figyel
meztetését, hogy a vasút ügyét vigyük 
mielőbb dűlőre, mert különben mi jutunk 
arra.

éllierek, aldehydek stb. sorából valók, do leg
nagyobb részűk azok, amelyeknek szerkezeiét nem 
ismerjük, úgy kúszik, mindannyian közel rokonok 
azzal a szénhydrogénnel, amelyet a chemia 
cymolnak nevez".*

A virágok illata éppen úgy, mint a színe, 
szoros összefüggésben van a rovarok látogatásával. 
Van sok oly növény, melynek kis virágait még 
közelről is alig látjuk meg, de erős szagukkal 
már messziről is magukra vonják figyelmünket 
pl. a borostyán, szőlő, ezüstfa stb. A rovaroknál 
a ízaglás nagyon ki van fejlődve, különösen a 
mehetnél, ugyannyira, hogy pl. a vadszőlő virá
gát már messziről megérzik, holott azt mi szag
talannak mondjuk.

Kísérletekkel bebizonyították, hogy egyes 
rovarok, minők pl. a méhek, csakis a kellemes 
illatú virágokat keresik fel, holott pl. a legyek az 
olyan illatot kedvelik, minő pl. a farkasalma 
virágjáé, amely hasonlít a rothadó szerves anyagok 
bűzéhez.

Látjuk ezekből, hogy a virág illata éppen 
ugy, mint a szine, avagy a virágban levő méz is 
arra szolgál, hogy a rovarok ügyeiméi felkdltse

* L. ö r l a t c r  E. M iklós: „A v irágok  ill»tá'*-ról. Torm  
K ő d . 1891. évf. 3 4 a  1

s hogy ezáltal a beporzás ulősegiltessék. Az is 
be van bizonyítva, hogy : „Vannak virágok, melyek
nek erősebb illatozása bizonyos rovarok élet
módjával, repülési idejével esik össze. Az estéli 
lepkéktől látogatóit Lonicera bokor és a Petúnia 
diszvirág, valamint még számos egyéb növény, 
nappal vagy egyáltalában nem, vagy csak igen 
kevéssé szagos, estefelé azonban 0—7 órakor erős 
illatú, az illatozás éjfélig tart. Még feltűnőbb az 
apró éjjeli lepkéktől látogatóit szomorú estike 
vagy éjjeli viola (Hesperis tristis), meg a pompás 
vagy hölgy estike (Hesperis matronalis). valamint 
számos szegfüféle növény, melyek nappal szag
talanok, a szürkület beálltával azonban feltűnő 

! jáczint, illetőleg ibolya illatot árasztanak".*
A virágok illata a nap különböző szakában 

változhatlk. így pl. a szegfű csak akkor lesz 
illatos, ha a Nap sugarai jól érik ölet. A külőn- 

; féle rózsák és a jázmin a Nap fel költs előtt 
illatoznak a legjobban s legerősebben, mig a 
hölgyestike csak a szürkület ulán lesz illatos. 
Egyáltalán azt mondják, hogy a virág akkor lesz 
a legillatosabb, amikor a szaporodásra szolgáló 
szervei legjobban képesek a megtermékenyítést 
eszközölni.

* L . D r. Sz tercny i H ugó i Növénytan 109. 1.

A közgyűlés elfogadta azonban rövi
desen a vasúti bizottság javaslatát, amely
nek alapján pedig aligha lesz szélesvágá
nyunk.

Elvi szempontból nem tudjuk helyeselni 
különben azt sem, hogy az árva és szere- 
tetliáz vagyonából 300 frt elvételét ha
tározta el a közgyűlés, mert bár tudjuk 
azt, hogy ugyan arra fordítja azt a tanács 
a mi a szeretetháznak is célja, a nyomor eny
hítésére, tudjuk azt is, hogy ilyen formán 
csak toldozgatunk foldozgatuuk, a szegények 
sanyarú állapotán csak ideig óráig segítünk, 
szóval félmunkát végezünk s egyúttal mind 
mcsszeb jutunk attól a czéltól, a mely az 
árva és szeretetháznak voltaképeni czélja, 
a nyomoznak végleges megszüntetésétől.

Az egészség s illetőleg a betegség- 
ügynél volt érdekesebb még a gyűlés. 
Egyik takarékosságáról ismert városatya 
azt indítványozta, hogy a város vegyen a 
betegek szállítására egy tisztességes beteg 
szállító kocsit, a mint ez minden valamire 
való városban megvan, a tiszti főorvos 
azonban fölöslegesnek mondotta ezt, mivel 
a városnak van gyalog hordszéke.

Ha a főorvos indítványozta volna a 
kocsit, s a városatya ellenezte volna azt, 
nem lenne említésre érdemes a dolog, meg
fordítva lévén azonban, mindenesetre fel
jegyzésre méltó.

Érdekes az is, hogy utasította a köz
gyűlés a tanácsot, hogy ebben az évben 
ne csak l e h e t ő l e g  de f e l t é t l e n ü l  
gondoskodjék járványkórházról.

A második orvosi állás nem került 
szóba, pedig azt sem lett volna felesleges 
szóba hozni.

No de igy is sokat tárgyalt és hatá
rozott a különben igazán szép lefolyású 
közgyűlés melyről részletes tudósításunk a 
következő:

Elnök : Szitnyai József polgármester. Jegyző 
előadó: Sztancsay Miklós főjegyző.

Elnök a gyűlést megnyitván sajnálattal je- 
lenli, liogy Horváth Béla főispán beteg lévén a

A virágok illata az éghajlattal változik. A 
forró földövi Orchideák illatai a legnagyobb vál
tozatosságot mulatják, ugy a Dcnrlrobium-fnjok 
is, melyek mind különböző illattal birnak. „A 
Dendrobium glumaceumnál E. André azt észlelte, 
hogy reggel vonilia s este meg orgonavii'ág szagot 
áraszt; a Dendrobium nobile meg háromféle 
illatával lündűklik; reggel a tavaszi kankalin, 
délben a méz és este a frissen kaszált fű illalát 
birja." Itt még olyan virágok is vannak, amelyek 
visszataszitó szagok mialt száműzve vannak ugy 
a kertekből, mint a virágházakból és szobákból.

Ezekről a virágokról a kővetkezőket írja 
Emery Henrié a „Növények élete" czimü munká
jában : „Képzeljünk olyan törpe növényeket, 
melyeknek zöld, húsos és lovéltelen vagy csenevész 
levélzetü törzseiket olyan virágok lepik el, melye
ket szeszélyes porczcllánfestésnek vagy tarka 
arabeszkekkel festöileg himzett selyemből met
szőiteknek mondunk. E bronzolt, aranyozott, 
sávozott, tarkázott, habozott virágokat, ha szagjuk 
oly visszataszitó nem volna, nem győzné az 
ember csodálni, mini a Fokföld növényzetének 
drága gyöngyeit, melyek e szélsőskődő és viharos 
kiima alatt teremnek, hol a hosszú napok oly 
tikkasztók és a nyarak oly égetők; e virágok az
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gyűlésre nem jöhetett el. Részvéttel vette tudásul 
e jelentést a közgyűlés, miután megkezdődött a 
tárgyalás.

A polgármester jelentése.
A szokott részletességgel megszerkesztett 

polgármesteri jelentés több határozathozatalra 
nyújtott alkalmat és pedig:

a) a tanácsnak ág. ev. vallásu tagjai helyett 
a kegyúri jogok gyakorlására, különösen a slef- 
fultói 3-ik tanítói állás betöltésében kiküldötte 
Altmann Imre és Muszka József tb. tanácsosokat.

b) holyeslöleg vette tudomásul és utasította 
a város tanácsál, hogy a városi kórházi ápolás 
ellátása czéljából a szatmári tartomány tőnöknő- 
vel tárgyaljon oly irányban, hogy az ápolásra 
apáczák alkalmaztassanak.

c) utasította a város tanácsát, hogy az óvári 
uj jégverem használata és a jég kiszolgáltatása 
tárgyában szabályrendeletet dolgozzon ki.

d) ős végül kiküldötte a városi mérnököt 
Brassóba, hngy a légszesznek fából leendő elő
állításának különösen gazdasági részéi a helyszí
nén tanulmányozza.

Ez utóbbi ponthoz hozzászóllak Fnrbaky 
István és Sobó Jenő, helyeslik, hogy az előtanul
mányok megindittassanak azon kérdés realizálása 
szempontjából, kogy az erdeinkben nagymennyi
ségben lévő tűzifa légszeszgyártásra leendő fel- 
használás által értékesíttessék. Mindketten felvilá- 
gosiltattak, hogy az előtanulmánjozás czélja ezúttal 
nem a chemiai. de a teknikai megoldás és külö
nösen a gazdasági természetű kérdésekre irányul.

Hódoló tudomásul vette a közönség, hogy az 
ő felsége körüli m. kir. miniszter leiralilag közölte 
a törvényhatósággal, miként ő  cs. és Apóst. kir. 
Felsége legkegyelmesebben elrendelni méltóztalolt, 
hogy uralkodásának 50-ik évfordulója alkalmából 
e sz. kir. bányavárosok közönsége állal feliratilag 
előterjesztett üdvkivánatokért a legmagasabb kö
szönet nyilvánittassék.

A hatósági cselédszerző intézetről alkotott 
szabályrendeletre a keresk. miniszter egyes észre
vételeket tett, melyekre a v. tanács már is meg
tette felderítő jelentését s igy bővebb tárgyalást 
az ügy nem igényelt.

A számonkérőszék jegyzőkönyvének bemuta
tása tudomásul vétetett.

Fogyasztási adók.
Tudjuk, hogy a város megváltotta a bor- és 

husfogyasztási adókat, a múlt év végén pedig az 
ismert törvényjavaslatra (még mindig csak javas
lat!) kérte, hogy a megváltási szerződések bérleti 
szerződésekké alakitassanak át, az engedély erre

megjött ez év január hó 7-én, minthogy pedig j 
a január havi közgyűlési meghívó akkor már ki j 
volt bocsátva — csak a rendkivülFtárgysorozatbu j 

volt felvehető az ügy, de miként azt megírtuk a j 
közgyűlés a tárgyalást elhalasztotta; igy került 
az ügy a február havi tárgysorozatba!

A tanácsi előterjesztés a következő: Tekintve 
hogy a városi tanács a"bor és'husrogyasztási adók 
beszedésének a f. évre leendő.- biztosítására*^ f. 
évre kénytelen volt az eddigi kezelőket 'alkal
mazni és felfogadni, mert a pénzügyminisz
tériumtól a kért engedély a múlt év végéig be 
nem érkezett és még azon nehézséget is szem 
előtt tartva melyekkel a vagyoni háztartást ily 
közelről és nagyon érintő ügyben a rendszer 
változás jár és ezen tekintetből a jelen évet még 
próba évnek óhajtva tekinteni mondja ki a tvhat. 
bizottság, hogy a bérleti szerződéseket meg nem 
köti és a tanácsot utasítja, hogy az eddigi rend
szer fentartásánál a bor és' hús fogyasztási adók
nak házi kezelését továbbra is fentartsa és foga
natosíttassa.

Elfogadtatott minden hozzászólás nélkül.
Vizvezeték-Ugyek.

A tárgysorozat 3. pontja ölelte fel a városi 
vízvezeték-ügyekre vonatkozó tanácsi előterjesz
téseket.

Az első tárgy az uj-uti vízvezeték költségei
nek elszámolása volt, e költségek 14380 frt 34 
krt teltek ki.

A közgyűlés igazoltnak vette a nagyobb 
építési költségeket (engedélyezve e czélra csak 
12 000 frt volt) mert hiszen az eredeti tervtől 
lényegesen nagyobb szabásúnak építtetett ki s a 
módosítások a közgyűlés határozata alapján vi
tettek keresztül; ezen alkalommal a tanácsot 
újból utasította a közgyűlés, hogy a megindított 
táró tisztítási és forrás-feltárási munkálatokat a ! 
f. évben teljes erővel folytassa és befejezésre jut
tassa, újabban engedélyezett 2000 forint költség 
erejéig.

Krepuska Lajos v. mérnöknek odaadó buzgó 
munkásságáért 300 frt jutalomdijat állapított meg.

A második vizi tárgy a Schelle Róbert 
által 11 vízre végzett elemzés eredményeinek be
jelentése volt, mely eredményeket megnyugtatók
nak találta a közönség s a vizsgálati dijakat 300 
frttal kiutalványozla egyúttal felhatalmazta a ta
nácsot, hogy Sztancsay Miklós főjegyzőnek a víz
vezeték ügyben kidolgozott tanulmányát kinyo- 
mattassa, miután a Híradóban megakadott köz
lések folytatása mintegy 2 évvel odázná el a mü 
megjelenését. E 18 ives nagy tanulmány úgy

értesülünk a jövő marczius hó elején fog meg
jelenni s a biz. tagok között kiosztatni.

A harmadik bejelentésből örömmel vette 
tudomásul a közönség, hogy a vízvezeték czéljaira 
a bányaigazgatóság az Ottorgrundi-tó körüli forrá
sokat és a Sminlorin-táró vizét átengedte s a 
kikötőt tfeltételeket észrevétel nélküffogadva el fel
hatalmazta a város tanácsát, hogy a kívánt szer
ződést megkösse.

Egyéb ügyek.
További 3 évié elvállalván-̂  közönség a vá

roson átvonuló állami utak fentartását az adó
ki vető bizottságba bányászszakértő rendes tagokul 
Farbaky Istvánt és Kachelmann Farkast, pótta
gokul : Faller Károlyt és Sobó Jenőt, a felszó
lamlást bizottságba pedig rendes tagokul Bárdossy 
Antalt és Pauer Jánost póttagokul pedig Schelle 
Róbert és Litschauer Lajost választotta be.

Miként az előbbi években, most is megen
gedte a közgyűlés, hogy szükség esetén a városi 
szegény alapból el nem látható közsegélyre szo
rulók segélyezésére az árva és szerctetház alap
jának kamat jövedelméből 300 frt hasittassék ki.

A folyó évi január hó 24-én megejtett álta
lános választás ellen felszólalás nem adatvun be 
a megválasztottak igazoltattak.

Az egyes jelentések érdemleges határozat- 
hozatalt nem igényelvén tudomásul vétettek és a 
rendőrkapitánynak hivatala korrekt vezetéséért 
elismeréséi fejezte ki a törvényhatósági bizottság.

A főispáni lak alatti bolthelyiség Bleyer 
nyomdásnak adatott bérbe.

A birtokvételi ügyek elintézése után sorra 
került a

Vasutügy.
Lapunk előző számában ;’egész terjedelmé

ben hoztuk a vasutügyi bizottság üléséről felvett 
jegyzőkönyvet, az ebben feltüntetett javaslatok 

j egytől egyig határozattá emeltettek s a szükebb (!) 
bizottság tagjaiul kiküldve lettek Szitnyai József 
mint elnök, jegyzőkül Sztancsay Miklós és Altmann 
Imre, továbbá Svehla Gyula, Heincz Hugó, Farbaky 
István, dr. Stuller Gyula, Wankovits Lajos, 
Marschalko Gyula, Csiba István, Greguss Antal és 
Lestyánszky József.

T U R I S T A S Á G .
Lapunk a turista egyesületnek is hivatalos 

közlönye lévén, e rovatban számolunk be első sor
ban a városunkat érdeklő turista-ügyekről, de nem 
hagyjuk említés nélkül az orsz. turista egyesület 
működését sem, mely figyelmét sokszor kiterjeszti 
vidékünk ritka természeti szépségeire is.

egész növényzetre valami különös, rendkívüli és 
szokatlan bélyeget nyomnak, mely megkapó és 
felejthetetlen.*

A virágok szaga és színe között bizonyos 
összefüggés létezik. James Brilten azt állítja, 
hogy az illatozó növények között a fehér szinü 
a legtöbb, utána jő a sárga, vörös és kék szin. 
A mi meg a kellemetlen szagot illeti, az a narancs- 
sárga és a barna virágoknál gyakoribb, mint 
előbbenieknél.

A fehér virágú Jázmin, Fehér nárcis, Petúnia, 
Verbéna, Galagonya, Liliom, Gyöngyvirág, Tuba
rózsa, Szegfű, Rózsa, Mandula, Berkenye, Narancs, 
Akác, Kosbor, Vanília, Szagos müge slb. mind 
jó illatuak.

A sárga virágú közönséges rekettye, kecske- 
fűz, Tejoltó galaj, Rózsa, Primula, Liliom, Tulipán, 
Akác, Csengő Linka, Kosbor, Hars, Zanót stb. 
kellemes szaguak.

A piros virágú Rózsa, Vanília, Szegfű, Orgona 
Kalapfü, Közép-utilapufü, Alma, Körte, Borsos 
menta, Kosbor slb. jó szaguak.

A kék viráguak igen ritkán illatozók s ha 
igen, akkor is csak nagyon kis mértékben, pl. a 
Campánulák egyes fajai.

A barna virágú szomorú estike kellemes

illatú, mig a bolonditó csalmatok már kellemetlen 
szagu stb.

A legszebb szinü virágok nem mindig a lcg- 
illatosabbak és az is előfordul, hogy semmi szaggal 
nem bírnak.

A forró főldövtől a sarkok fele azért fogy 
az illatos virágok száma, mert csupán déli vidé
keken termett virágok alkalmasak arra, hogy a 
különféle aetherikus olajokat képezhessék.

Az illatos virágokból illatszereket készítenek 
s igy használják azok illatát ipari czélokra.

„Némely vidékeken, melyek természetes fek
vésűknél fogva illatos virágok termesztésére 
kiválóan alkalmasak, az illatszerek gyártása rend
kívül jelentőséggel bir. így Nizza, Cannes s Grasse 
környékbeli lakossága nagyrészt abból a jöve
delemből él, melyet az áldott égalj az ott buján 
termő növények illatában nyújt. Hogy mily roppant 
mennyiségű jó illatú virágok dolgoztatnak fel, 
bizonyítják az adatok Egy cannesi illatszergyáros 
évenkiut felhasznál 140000 font narancsvirágot, 
12000 font ákácvirágot, 140000 font rózsaszirmot 
32000 font jázminvirágot, 20000 font ibolyái, 
8000 font tubarózsát s megfelelő mennyiségű ; 
spanyol orgonavirágot,rozmarint, mentát,czilromot, í

kakukfíivet s számos más jóillalu növényt s 
növényrészt".*

A virágot, amelyből illó olajat nyerni 
akarnak, nagyban kell tenyészteni, mert a virág
ban levő olajcseppek csak kis mennyiségben 
fordulnak elő s számtalan ily cseppet kell egye
síteni, hogy azokból olaj legyen.

„Eddig illatszert csakis hét virágból készí
tenek. U. m. az ibolya, rózsa, a jázmin, a tuba
rózsa, a jonquilla, az acacia és a naracsvirágból. 
Minden másnemű illatszer, a rezeda és a gyöngy
virág is, e hét alapillat egyikének, másikának 
s gyakran még más elherikus olajoknak keveréke, 
így pl. mesterségesen készült illanó olajok: a 
citral; kumarin (széna illat); geraniol; heliotropin ; 
vanillin; ionon (ibolya illat); nerolin; safrol; 
terpineo! (orgonaillat) stb.u**

„A legjobb a narancsvirág olajat s rezeda 
kivonatot Nizza környékbeli virágokból készítik, 
ott a magaslatokon növő ibolyát is jobban tudják 
értékesíteni, mint az olyat, mely a völgyben 
termelt; a Mil-Manéböl (Surreyböl) érkező leven
dulaolajért nyolezszor annyi árt adnak, mint a 
másunnan valóért*.***

* L. F re c sk a y  J . „T a lálm ányok  k önyve11, IV. K. 198. 1.
** L. G erster E . M iklós: „A v irágok  illa ta "  ez. köziem .
*** L . F recskay  J . „T a lá lm á n y o k  könyve", 1V .K . 19G. 1
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A napokban jelent meg a Turisták Lapja ez. 
folyóirat 11—12-ik száma, melynek érdekes mel
lékletét képezi a Magas-Tálra látóképe a knv.ui- 
ról felvett művészi kivitelű kép, mely valósággal 
egy körkép hatását teszi ránk. A lap. mely minden 
második hónap végén jelenik meg érdekes leírást 
közöl a Tátra-Krivánról, négy képben bemutatott 
részletes felvételei élvezetessé teszik olvasását.

A halálos balesetek a Tátrában ez. czikk azt 
igyekszik bebizonyítani, hogy a magas Tálra nem 
olyan veszélyes, ha a turista egy kis elővigyázat 
és" kalauz kísérete mellett teszi meg az utal. A 
balesetek csak a túlhajtott és bravouros turistás- 
kodásból származtak.

Az egyesületi hírek rovatéban beszámol a 
központi választmány működéséről, mely tiz évi 
időre tekintve vissza, a turistaság örvendetes ter
jedését konstatálja. A Budapesti Osztálynak 10 ezer 
forinton felüli bevétele van, ami, ha a szintén fel
említett Deutscher und Oesterreiehischer Alpen- 
Vcrein 42 542 tagját vesszük 252 ezer márka tag
sági díjjal, vagy a Verband deutscher Tourislen- 
vereine 100 ezernél több tagját, ámbár c,.ekben a 
vidéki egyesületek létszáma is benne van, nagyon 
kevésnek mondható, ha mindjárt a vidéki egye
sületek tagjainak létszámát is vesszük.

Végtrl érdekes név- és tárgymutató egészíti 
ki a lapot, melyből láthatjuk, hogy úgy lelkes fő 
turistánk Tirts bácsi tollából, mint elvétve máso
kéból több czikk jelent meg városunkról és vidé
kéről a lap hasábjain.

Nem mulaszthatjuk el tehát felhívni azoknak 
a figyelmét, akik a természet szépségei iránt ér
deklődnek, e lapra, mely a helybeli Szitnya-Osz- 
tály tagjainak tagdíjuk fejében jár és járni fog 
mindazoknak, kik a Szitnya-Oszlályba belépnek. 
Amellett, hogy érdekes olvasmányokban ismerked- 
helnek meg a tőlünk távol eső szép helyekkel, 
előmozdítják a csekély 2 frt 50 kros lagsági díj
jal a Szituvá-Osztály czéljail is. mely nem más, 
minthogy vidékünk remek pontjait mennél jobb 
utakkal hozzáférhetőkké és azokon a pihenést 
élvezetesebbé legye.

A Szituvá-Osztály működését f. hó 17-én 
d. u. 5 órakor a városháza tanácstermében tar
tandó választmányi gyűléssel kezdi meg, melynek 
ez élj a a közgyűlés előkészítőse és a jövő tervei
nek megalkotása.

KÖZGAZDASÁG.
Egy igen fontos rendelet,

Az ex-lex állapot ha meg is akasztotta né
mileg az állami gépezet kerekét, végleg megakasz
tani még sem tudta azt s űrömmel látjuk, hogy

Sok fejtürésl okozott az embereknek az, 
hogy miképpen, tűi utón vonják ki az illanó 
olajokat a virágokból. Végre is a sok liisérlet 
eredményeket hozott léire s ma már háromféle 
módon, u. m. 1. a párolással (destillalio); 2. a 
kivonással (extraclió) és 3. a sajtolással érnek 
czélt.

A párolás úgy történik, hogy a növényi 
részeket vízzel v. vízgőzzel párolják. Az olajok a 
vízgőzzel elillannak s lecsapódáskor a viz és az 
olaj szétválnak fajsulyaik szerint.

A kivonást bizonyos anyagok segélyével 
hozzák létre. Ilyenkor aztán az oldatokból gyönge 
melegítés kiűzi az oldószert és visszamarad az 
olaj. Oldószerül a köz. éther, kénkarbonium slb. 
alkalmazható.

A sajtolás a legegyszerűbb olajnyerési 
művelet s abban áll, hogy a frissen szedett 
növényrészeket megsajtolják Az eredmény a 
lesz, hogy a vizes folyadékkal kijő az olaj, mely 
szintén fajsuly szerint elkülönül. így nyerik pl. a 
citromolajat is.

A nyert illatokat az illotszerházakban illatos 
olajok, illatos pomádék, mosdó vizek, illatos 
keményítők, füstölő kivonatok, füstölő balzsamok,

az állam hajójának kormányosai nemcsak azzal 
törődnek, hogy a viharos állapoton úgy ahogy 
kérésztől evezzenek, de arra is kiterjed figyelmük, 
hogy az ország igen fontos, vitális érdekeit érintő 
dolgokkal is foglalkozzanak.

Erre vall ugyanis az, hogy Darányi Ignácz 
földművelésügyi miniszter egy igen fontos és az 
ország gazdasági életében uj korszakot alkotni 
hivatott javaslatot küldőit meg a magyar gazda
sági egyesülethez, mely javaslat az állategészségügy 
államosításáról szól.

A javaslatot a következőkben ismertetjük: 
„Az állatorvosi közszolgálatot törvényhatósá

gokban, városokban és községekben a jelen tör
vény és a végrehajtása iránt kibocsátandó rende
let által megállapított módon és hatáskörrel állami 
állatorvosok látják el — és pedig: ;i) az I-sö fokú 
állategészségügyi hatóságoknál: »Kerületi állami 
állatorvos", 1)) a II. fokú állategészségügyi ható
ságoknál „állami állategészségügyi főnők", c) Fiume 
városban és kerületében „Fiumei m. kir. állami 
állatorvos.” Az állami állatorvosi személyzet és 
működése feletti felügyeletet pedig szintén az ezen 
törvény és végrehajtása iránt kibocsátott rendelet 
által megállapított módon és hatáskörrel „állami 
égé: zségügyi felügyelők" leljesitik. E rendelkezé
sek azonban nem érintik a törvényhatósági váro
soknak és a községeknek azt a jogát, illetve köte
lezettségét, hogy az helyi állategészségügyi vagy 
állattenyésztési és ezzel kapcsolatos teendőik ellá
tására, amely teendők a jelen törvény által az 
állami állatorvosok hatáskörébe nem utaltatnak, 
továbbra is külön állatorvosokat, illetőleg a fenn
álló szabályok szerint minősített .állategészségügyi 
szakértőket alkalmazzanak. A főnt felsorolt állami
közegekei a földmivelési miniszter nevezi ki s 
azok szolgálati beosztása iránt intézkedik. Az állat
orvosi kerületek számát, kiterjedését és székhelyét 
az illető törvényhatóság közigazgatási bizottságá
nak meghallgatása után a földmivelésügyi ininisz- 

i tér a belügyminiszterrel egyelérlőleg állapítja meg. 
Az állategészségügyi szakszolgálatot a másodfokú 
hatóságnál az állami állategészségügyi főnök látja 
el. Mint ezen hatóság szakközege a törvényható- 

| ságlioz, a közigazgatási bizottsághoz, a főispánhoz 
és a törvényhatóság első tisztviselőjéhez aláren
deltségi viszonyban áll. Az összes kerületi állami 
állatorvosok, állami állategészségügyi főnökök, m. 

I kir. belépő állomások vezetői és mindezek mellé 
| szolgálaltételre beosztott állami állatorvosok felett
| a felügyeletet és ellenőrzést az állami állalegész- 
; ségügyi felügyelők gyakorolják, akik úgy hivata

los működésükre és szolgálati beosztásukra, mint 
; személyi és fegyelmi ügyeikre nézve is közvetlenül

illatos vizek, különböző virágpárfümök, illatos 
porok és vánkosok slb. készítéséhez használják 
fel: de ezeken kívül még a szappangyártásnál, 
likőrkészitésnél és gyógyszerek előállításánál sem 
nélkülözhetik.

így járul a virág illata az ember Ízlésének 
megfelelő s kedves termékek előállításához s igy 
nyer az ember még a virágok illatából is 
hasznot.

Kedélyünk elfásulhat az emberek társasá
gában, nem fog már érdekelni bennünket az élet 
örömei közül semmi sem, de a növényvilág kedves, 
változatos s finom Ízléssel diszitelt egyedeinek 
látása felvidít, uj életerőt önt belénk megtekin
tésük, kellemes illataik me hódítanak, elbűvölnek 
sjól érezzük magunkat. Forduljunk tehát mindig 
a kedves növényekhez úgy örömeink közepelte, 
mint bánatos napjaink idejében, mivel előbbi 
esetben fokozni fogják boldogságunkat s utóbbi 
alkalommal vigasztalóink lesznek azok.

a földmivelésügyi miniszter hatósága alá vannak 
rendelve. A földművelési miniszter feljogosittatik, 
hogy egyes nagyobb és fontosabb állathizlaló és 
állattenyésztő telepeken és piaczokon állami állat
egészségügyi hivatalokat szervezzen. Az állami 
állategészségügyi hivatalok hatáskörébe azonban 
a kihágási ügyekben való bíráskodás, kártalanítási 
ügyekben és a zárlatok költségei iránt \aló hatá
rozathozatal nem tartozhafik. A hivatalok költsé
geiről a földmivelési miniszter az állami költség- 
vetés keretében gondoskodik. Az állalegészségi 
ügyek tudományos tárgyalása czéljából „Országos 
állategészségügyi tanács" állitlatik fel, melynek 
működési köre, szervezete és ügyrendje iránt a 
jelen törvény végrehajtása alkalmával a fóldrnive- 
lésí miniszter a belügyminiszterrel egyetértőén 
szabálvrcndeletilog intézkedik."

Őszintén kívánjuk, hogy e javaslat mielőbb 
törvénynyé legyen, fölhívjuk azonban a miniszter 
figyelmét arra is, hogy mielőtt a törvényhozás elé 
terjesztené^ javaslatot, nem ártana, ha a törvény- 
hatóságoknak is megküldetné azt véleményezés 
és hozzászólás czéljából. Eddig s ma is még, úgy 
ahogy ezek látják el az állategészségügy teendőit 
s lehetséges, hogy egy némelyik törvényhatóság 
esetleg olyan módosítást, indítványt ajánlana, mely 
kikerülte a központi kormányzat figyelmét s mely 
talán hasznára lehet a nagyfontosságu reform- 
tervezetnek. Agricola.

H Í R E K .
— És mégis lesz honvédszobor.

Lapunk zártakor vesszük a következő örven
detes tudósítást: a selmeczbányai takarék- 
pénztár tegnapi igazgatósági ülésén Heincz 
Hugó indítványára 1000 irtot ajánl meg
szavaztatni a közgyűlés által a honvéd-  
s z o b o r r a .  Biztos értesülésünk van arról, 
hogy a selmeczbányai népbank ma tartandó 
igazg. ülésén 2000 forintot fog megajánlani 
ugyané czélra. Szép reményünk van tehát, 
hogy igy mégis csak állni fog a honvéd- 
szobor még ez évben.

— 10.000 forint. A Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület kapta ezt az ősz- 
szeget, mint alapítványt, a néhai gróf Kará
csonyi Gnidó által a felejthetetlen Rezső 
trónörökös születése alkalmával tett alapít
ványból. A F. M. K. E. részére az eddig 
elé legnagyobb alapítványt Perezel Dezső 
belügyminiszter utalványozta ki Karácsonyi 
Jenő gróf beleegyezésével s bizony aligha 
jobb helyre lehetett volna fordítani ez ősz- 
szeget. A szép alapítvány a miniszter leirata 
szerint a „gr óf  K a r á c s o n y i  c s a lá d 11 
alapitványakép kezelendő az egyesület által 
s jövedelmének felhasználásánál kikérendő 
a grófi család fejének — jelenleg Karácsonyi 
Jenő grófnak — jóváhagyása. Az egész felső 
vidéken s igy nálunk is örömet kelt e szép 
alapítvány Ilire s erősiti a reményt, hogy a 
I’. M. K. E. magasztos ezéijanak munkálásá- 
ban mégis csak eredménynyel fog működni.

— Apácza-ápolónök. A városi kór
háznak a követelményeknek és a kor kívá
nalmainak meg nem felelő állapotával nem 
régen foglalkoztunk s az általunk leginkább 
kifogásolt azon a bajon, hogy a kórházban 
nincsen ápolo személyzet, úgy látszik, nem
sokára segítve lesz, mert a polgármester a 
pali szent Vinczéről nevezett irgalmas-rcnd 
szatmári anyaházát sürgősen megkereste az 
iránt, hogy vájjon a rend nem láthatná-e el 
kórházunkat ápolónőkkel. A válasz örven
detes, mert kilátásba helyezi a kívánság 
teljesítését s a jövő hó folyamán a tarto
mányi főnöknő személyesen eljön ide, hogy
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a viszonyokat tanulmányozza és a szüksé
ges tárgyalásokat megejtse. Egészségügyi 
szervezetünknek tehát ezen a legégetőbb hiá
nyán segítve lesz.

— Egyesületi közgyűlés. A selmeczbányai 
gyógyászati és természettudományi egyesület 
folyó hó 11-én tartotta közgyűlését a Belházy- 
féle házban levő helyiségében. A közgyűlésen a 
tagok nagyon kis számban voltak jelen. A gyű
lésen Schelle Róbert elnökölt, a ki elnöki beszá
molója során a bécsi chémiai kongreszuss lefo
lyásáról is megemlékezett. Örvendetes jelenség a 
múlt év jelentésében az, hogy az egyesület tagja
inak száma és az egyesület vagyona szaporodik, 
ami minden esetre az egyesület vezetőségének 
érdeme. Az egyesület hasznos működésének is
mertetésére közelebről visszatérünk.

— Államvizsgázók figyelmébe. Az erdé
szeti államvizsgát tenni szándékozók figyelmét 
felhívjuk arra, hogy a vizsga letétel engedélye
zéséért a fennálló szabályzat értelmében beadandó 
folyamodványaikat a szükséges okmányokkal és 
szakbeli leírással felszerelve legkésőbb f. é.márczius 
hó 15-ig az erdészeti államvizsgáié bizottság 
elnökéhez (Budapest, földművelésügyi ni. k. minisz
térium erdészeti főosztály) bérmentve küldjék be.

— Kisemberek öröme. Wlassics mi
niszter sok nevezetes és fontos ujitást hozott 
be a tantigy terén, alig hisszük azonban, 
hogy a sok közül egy is akkora körben 
szerezne neki népszerűséget, mit az a leg
újabb rendeleté, melyet csak mostan bocsá
tott ki a tankerületi főigazgatókhoz s amely 
arról szól, hogy a tanulók is szenteljék meg 
a hetedik napot, úgy amint azt az Ur is 
parancsolta: „Hat napig dolgozzál, a hete
diket szenteld meg és pihenj.“ Hát az isko
lás fiuknál biz ez eddig nem igen volt meg, 
mert nekik sub titulo vasárnap, már szom
baton kiadatott a sok házi feladat, könyv- 
uélktili tanulás, úgy hogy rettegve feküdt 
le a kisember szombaton, hogy mikép tudja 
elvégezni a dolgát vasárnap, a szabad napon, 
a pihenés napján úgy, hogy hétfőn ne kap
jon szekundát. A miniszter rendeleté azért 
nagyfontosságu tehát, hogy a vasárnapot a 
tanulóifjúságnak is ünneppé, pihenési nappá 
teszi, mert arra hívja fel a tanárokat, taní
tókat, hogy vasárnapra ne adjanak fel lecz- 
két a tanuló ifjúságnak. Őszintén üdvözöljük 
a miniszter rendeletét, amely annyi gyer
meknek és szülőnek szerez igaz örömet.

— Eljegyzés. Priviczkv Rezső kereskedő 
polgártársunk kedves leányát I l o n k á t  folyó 
hó 2-án jegyezte el H o 11 u b y V i l mo s  felső- 
rakonczai evangélikus lelkész.

— Gyilkos mókus. Slrbik Rafael felső
hámori kántor-tanitót a folyó hó elején jobb 
kezén megharapta egy kis mókus s a kis állat 
harapása következtében az életerős, élte delén 
levő férfiú vérmérgezés folytán e hó 6-án meghalt. 
A megboldogult nemcsak a tanügy terén, de tár
sadalmi s különösen a magyarosítás terén is 
tevékeny és sikeres szerepet játszóit s igy halála 
nemcsak családját borította gyászba, de a vidék 
közéletében is érzékeny hiányt okozott. — Teme
tése e hó 8-án volt az egész vidék osztatlan, 
mély részvéte mellett.

— Szandrik mulatsága. E hó 11-én volt 
a szandrikiak mulatsága s ugyhalljuk, hogy 
az minden tekintetben nagyon sikerüli. Nemcsak 
a szandriki tiszlviselők vetlek azon részt, de sokan 
Barsmegyéből s a Garamvőlgyéből. A kik ott 
voltak a legkodélyesebben mulattak különösen 
a szellemes előadásokon,^melyeket az ezüstgyár 
tisztviselői és intelligens munkásai rendeztek. 
A tánezolóknak az esztergomi katonai zenekar 
látszott s egész másnap reggel 5 óráig tartott a 
táncz, s tartott volna tovább is, ha a zenekar

nak nőin kellett volna elutaznia. Megérjük 
lassan, hogy Szandrik nem csak ezűslgyáráról, 
de igazi jó mulatságairól is híres lesz.

— Nyílnak az ibolyák. A múlt heti pár 
napi hideget enyhe, tavaszi idő váltotta fel hamar. 
Egy-két nap elég volt, hogy eltűnjék a szép fehér 
takaró, melyben pedig nagyon bíztunk, hogy 
elfödi megöli azt, a mitől féltünk, a járvány ezer 
meg ezer bacillusát. Meleg van hát, csalóka su
garai a napnak kicsaliák már a déli oldalokon a 
tavaszi kedves hírnökeit, a kis ibolyákat. Szegény 
virágocskák korán dugtátok ki illatos fejeiteket, 
nincsen még itt az éltető tavasz, csak a tél apó 
viseli magát rosszul, nagyon rosszul.

— Eltűnt a süketnéma. Múlt lapszá
munkban említett süketnéma ember eltűnt; a 
városi kórházban megfürőszlölték, s a polgár- 
mester felruházta őt, a rendőrségnél jóllakott 
és evvel egyet gondolt (ha ugyan!) és a rendőrség 
előszobájából elszökött. Nem volt fogolyként 
kezelve, mert nem is lehetett és igy jóllakván és 
tisztán felöltözve lévén, a levegőre vágyott. Talán 
eltalál szülőföldjére!

— Rendőri hírek. Ál l a t k í n z á s .  Neczpál 
majoros kocsisa Mikula János f. hó 8-án fát fu
varozott, miközben megharagudott az egyik lóra 
és dühében egy nagy doronggal úgy ütötte fejbe 
a lovat, hogy az összeesett és még az utczán 
kiadta ki páráját. A lelketlen kocsist azonnal 
bekísérték a rendőrségre hol 10 napra záratták 
el állatkínzásért, miután gazdája a kártérítéstől 
elállott. Lopás. F. évi január hó 5-én valaki a 
nyílt padlásról ellopta a Balogh Kálmán tulajdonát 
képező dunnát,ágytoritőt és egy inget. A rendőrség 
megindította azonnal a nyomozást, de eleinte nem 
tudott nyomra akadni, még végre f. hó 11-én 
lépre került a tolvaj Benyik Mária selrneczbányai 
lakos napszámosnő személyében, a ki a lopás 
elkövetését bevallotta és azt is, hogy a lopott 
holmit Rückshlosz Amália rovnai lakósnak adta 
el egy ebédért és 10 krajcárért; további kutatás 
során előkerült azután a holmi is. A lettes álki- 
sérletett a kir. járásbírósághoz.

IRODALOM, ZENE.
—- Az asszony bolondja. E czim alatt 

jelent meg a budapesti Sachs és Fóliák ezég 
kiadásában Pierro Louys-nak regénye a: La 
fémmé et le pantin. Az asszony bolondja azt 
a mindnyájunk által ismert typust örökíti meg, 
a ki erkölcsileg és fizikailag csak úgy, mint anya
gilag ruinálja magát egy bármely jelentéktelen 
szoknyáért. A regény bőse egy párisi roué, a ki 
egy még gyarmek spanyol tánezosnő után beka
landozza az egész pyraeneusi félszigetet. Mesterien 
van megírva ez a naturális irányú regény, a 
Pierro Lauys mesteri színezésével s finom lélek
tani analyzésével. Ez magyarázza meg, hogy 
az asszony bolondjá-nak a társadalom minden 
rétegében osztatlan sikere volt. Még csak azt je
gyezzük meg, hogy a pompás regény magyar 
fordítását dr. Rózsa Géza, az Aphrodité és Pró- 
vost összes müveinek elismert tollú fordítója 
végezte, oly művészileg, hogy az eredetinek minden 
szépsége csorbittatlanul kerül a magyar közönség 
elé. A kiállításában is előkelő regény minden köny
vesboltban kapható 1 frtért.

—• „Losoncz végromlása története. Az 
1849. évi augusztus 8-án Losoncz városa az 
oroszok általi feldulásának 50 éves évfordulójára. 
Losoncz városa nemes városi tanácsának ajánlva," 
czimmcl épp most jelent meg egy felette érdekes 
zenemű zongorára kél kézre melyhez a következő 
elősző van csatolva:

A m a g y a r  zeneirodalom  csak  kevés o lyan  ha rez i da lt 
tu d o tt  m egö rök íten i, am ely az 1848—4i» ezabadságharcz  
n a p ja in  term e tt, vagy  am elyet ak k o ri zenekarvezetők  c s in á l
n ak . Ilyen r itk a sá g  a  „ L o s o n c z  v é g r o m l á s a , “ a  m elyet 
B  o r  z ó M i s k a  az 1848—40-iki göm örvárm egyo i k a rm este r

szerzo tt, a n n ak  a  ro ttunes képnek  a  h a tá sa  a la tt, am olyet rá
a  fe lgyú jto tt L o so iu /. 'ég é se  ;ott. Borzó M iska, ak inek  m agá
nak is volt háza  ‘ L osoncion , összes bú to ra ibó l sem m it som 
tudo tt m egm en ten i. E gy kopott rég i h e g ed ű t kapva  h óna  alá 
úgy m enekü lt a  szom szédos guszonai e rdőbe, s o tt nyom ban  
sze rez te  a  rem ek  d a lt , m elyet aztán  z en ek ara  is b o tan u lt  s 
több c sa tában  le lkesü ltek  ha ta lm as h a n g ja i m cllo tt dicsó 
honvédőink. Losonczot Ó ra b é r orosz tábo rnok  tudvalevő leg  
azé rt g y ú jto tta  föl, m ert 1849. agusz tu s 8 -án , két vakm erő 
nom zotór az o tta n i k o ronakávéházban  Pe trovszky  herczeg  
dzsidás századost és m ég  két m ás tisz te t leg y ilk o lt. E gy  Fáby  
Zsuzsi novezetű kofa az tán  a tiszteketT m ég ru h á ik tó l is  m eg
fosztotta 8 úgy  tem ették ol őket, koporsó né lkü l. Ez a n n y ira  
fö lláz ito tta  G rab o rt, hogy e gym ásu tán  két cserkesz ezrodnok 
e n g ed e tt szabad p ré d álás t Losoncz v á ro sáb an , ezu tán  nyolez 
helyen  dobato tt iiszkött a  házte tőkre . A ztán, a  két nem zet
ő rre l és F á b y  Z suzsival, körm eikkel k a p a r ta tta  ki az orosz 
tiszteket, noha a szerencsé tlenek  a  rokkenő  fo rro ságban  
m eg a borzalm as hu llaszag tó l többször is e lá ju lta k . B orzónak 
k laszikusan  rem ek n ó tá ja  a  szó tedjes é rte lm ében  festi ezeket 
a  rém es je len etek e t, s ö t'ré sz b ő l á ll :  E lső rószébon valóságos 
m űvészi hangfestésso l je lz i hogy az ázsia i cse rkesz  lovasság 
ha lk  trom bitaszóval indu l. A m ásodik  rész tom pa m orajjal 
je lz i hogy  a cserkeszok tám adnak  s a  lakosság rém ülten  
m enekül az erdő felé. A negyed ikben  h a lljuk  a  lovasság 
z árt so ra in ak  csattogó dübörgését, az ö tödik  ped ig  ha lo tt- 
izom oru olhaló  h angon  jelz i, m ikor a  k irab o lt városbó l e l
vonul a tönk re  m en t nép. Je llem ző  kü lönösön  a  fó lrev e rt 
ha rangok  kongása , a  gye rm ekek  és asszonyok jajveszékléso 
és a siv itó  go lyóknak  a  G -hu ron  való  rem ek  és p á ra tlan  
u tánzása. E redo ti, hogy  az orosz ág y u k  dö rg é sé t: a  bőgő 
há tá n  jelezték , nag y o t, tom pát ü tve  a  kézzol rá ja . A cziin- 
lapon látha tó  e g yko ri rajz azt a  je le n e te t tü n te ti  föl, m időn a 
losonczi koronakávéház  e lő tt  a cserkesz lovasság  Borzó b a n 
dájá t iizte. R égen feledésbe m en t ez a  rem ek  n ó ta , és teljes 
három  évi fá radságos k u ta tá sáb a  k e rü lt  M a r k ó  M i k l ó s  
h ír la p író n ak , a  c z i g  á n  y  z é n é  s z ó  k a l b u m a  ism ert 
nevű  szerkesztő jének , in ig  ezt a  ezig á n y zo n e k ar vezetőktől 
m egszerezte  és a mii k iad á sá ra  m eg n y erte . S zabadságharczunk  
50 éves fo rdu ló ján  azt hisszük nem  a d h atu n k  kedvesebb 
a  R ózsavölgyi és tá rsa  ezégo a já n d é k o t lelkes h o n tá rsa in k 
nak, e n n é l a  p á ra t la n u l  szép d a ln á l, m elye t je le s zenészeink 
R adics B éla  és Rácz P a li  is m in d ig  v iharo s tetszés m ellett 
já tsz a n ak . B udapest 1898. k a rácsony  idején . R ózsavölgyi és 
társa.

Ezen igazán gzönyörü magyar zencképet 
melynek ára csak 2 korona mindenkinek a leg
melegebben ajánlhatjuk.

— Fontos közlemény. Nehezen emészthető 
ételek csak mértékletes élvezete is gyakran kü
lönféle gyomorbajokat von maga után, melyek 
— ha figyelembe nem vétetnek — könnyen 
nehéz betegségekké fajulnak. Oly bajok elhárítá
sára a Dr. Rosa gyomorérti balzsamának kitűnő 
hatása bebizonyult és tanácsos hogy ezen készít
mény egy háztartásban se hiányozzék. Valódi kap
ható az itteni gyógyszertárokban és Frágner, B. 
főraktárában, Prága 203—III. Lásd a hirdetményt.

NYILT-TÉR.*
Jegyzőkönyv.

Felvétetett Selmeczbányán, 1899. febr. hó 14-én,
Alulírottak a Schmidt Jenő akadémiai hall

gató és Ghvála Adolf között felmerült ügyben 
mint Schmidt Jenő ur megbízottai kinyilatkoz
tatjuk, hogy Chvála Adolfot a lovagias elégtétel 
adásra képtelennek tartjuk s ennélfogva felünk
nek elégtétel szerzés végett a bíróságot ajánljuk.

Kelt mint fent.
Schifter Ferencz, Borsiczky Ottó,

akad . h a llg a tó . ak ad . ha llga tó .
Ezek után feljelentésemet a bíróságnál már 

megtettem.
Kelt mint fent.

Schmidt Jenő,
akad . hallgató .

*  E rovat a la tt kö/.lö ttekórt nem  felelős a  Szork.

Kiadó lakás.
Selmeczbányán I. kcr. Zsigmondy-utcza 

75. számú házban kiadó egy 3 szobából 
konyha, éléskamrából és pinezéböl álló 
lakás, május hó elsejétől.

— Bővebb felvilágosítást a tulajdonos 
Saner Jakab kereskedő ad. —
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MELL-BOOTJAÍ
minden k ö h ö g é s  e l l en i  s z e r t  teltll- 

mulnnk.
K ö z j e g y z ő i l e g  h i t e l e s í t e t t  h i -

zonyitvány tanúsítja u biztos 
— mm—  sikert köhögés, rekedtség, 
hurut és elnyálkásodásnál.

1 csomag ára 10 és 20 kr.
Alapiitatott 1830.

MÁRKUS M.
!(; czukrászatában

S e l m e c z b á n y a
' Deák Ferencz-utcza 9/5 sajátház.

50. sz, 1899.
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. 

évi L \ .  t.-cz. Iu2. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a selmeczi kir. járás- 
bíróság 189S. Sp. 398/3. szánni végzése 
aövetkeztében Dr. Goldstücker Márk által 
képviselt Litassy János végrendeleti végre
hajtó javára Sztrelecz András belabányai 
lakos ellen 326 frt s jár. erejéig foganato- 
sitott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 320 írtra beesült szarvasmarhákból álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek selmeczi kir. járás
bíróságnak V. 17/1. 1898. számú végzése 
folytán 326 frt tőkekövetelés, ennek 1895.

évi október hó 20 napjától járó 7 % kamatai 
és eddig összesen 43 írtban biróilag már 
megállapított költségek erejéig lSélabányán 
1 Ialicson alperes lakásán leendő eszközlésére 
1899. évi február hó 23-ik napjának 
délutáni 2 órája határidőül kitilzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett «n. juiiu»aB. vugramjiu.

. . . . .  g

ingóságok az 1881. évi LX. évi t.-cz. 107. 
és 108. §-a érselmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól 
is eladatni fognak.

Kelt Selmeczbányán, 1899. évi február 
hó 7-ik napján.

Óváry Dezső,
kir. jbirósági végrehajtó.

A legjobbnak bizonyult HÁZISZER. mely 
i az emésztést szabályozza, rendes vérkerin- 
( gést eredményezi, a megromlott és hibás 
1 véralkatrészt eltávolítja (ami az egészség 
I főfeltétele), gyorsan és biztosan megszünteti 
) a gyomorbaji, és p. étvágytalanságot, savanyu 
I fölböfógésl, hányást ingert, gyomor- és hasbán- 
[ talrnat, gyomorgőrcsőt, a gyomor túlterhelését 

étellel, nyálkásodásl, véitolulást, hámorhoida- 
I kai, női bántalmakat, bélbajokat, a már 40 év 
! óta jónak bizonyultuid |iunii\ uii

jjDr, Rosa* balzsam Prágai hasi kenőcs

Minden gyuladás, seb és kelés gyógyí
tása biztos sikerrel jár, a női mell gyuladá- 
sánál, lejrebedéses keményedésnél, a gyermek 
elválasztásánál, tályogok, vérkolések, pokol
var és genyedéseknél, továbbá körőmgenye- 
dés az úgynevezett kflrömméregnél a kézen 
és lábujakon, keményedéseknél, daganatoknál, 
mirigydaganatoknál holltetem képződéseknél 
stb. 50 év óta bevált

í'UAMEJí E. gyógyszerésztől Prágában 203-111.
Ili az emésztése minden munkáját uj életre 
... rkenti, egészséges és tiszta vért szoroz, kü
lönben is bizlos és messze földön híres, bevált 
liáziszer. 1 üveg 50 kr., kettős üveg 1 frt.

P o s tá n  20 k rra l d rá g áb b .

A gyógyulás fájdalom nélkül halad a kenőcs 
hüsitö hatása alatt.

Dobozban 25 és 35 krjával.
P o s tá n  6 k r ra l  d rá g áb b ._______

n i < y \ 7 £  P Q  T M in d e n k i csak az e red e ti kész ítm én y t kérjo  a  p rá g a i  Fragner B.
v y  I  ^ l l i l O Z i L C L C ö  •  g y ó g y sz e rtá ráb ó l és figyeljen  a r ra ,  hogy  a  Dr. Rosa balzsam

0  csom agolás m inden  részén az i t t  lá th a tó  k e rek  véd jegy  legyen  ; a  prágai házi kenőcs cso-
1 1 m agolásán ped ig  a  jo bb ró l lá th a tó  három  szög letii v éd jegy . — A ki egy  u tá n z á s t ta lá l  ás/í 

nekem  beje len ti, d ija t kap  ! — Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak.
IC a litA ra k  ISu d sipesten  :

Török József, Eg’ger A. Thalmayer és Seitz, Koehmeister utódai
gyógyszertárában,

Főraktár T) 1?P AílKíPR Apotheke „Kuni soh’ivarzén Adler“ In Prajr. 
a kás/.ilííitál R* * R n U l i L I l  Kék d é r  Spornergasse IVr. &ü'l.

A „Selmeczbányai K ereskedelm i és H itelin tézet"
t. ez. részvényesei n folyó évi február hó 26-án d. u. 2 órakor, Selmeczbányán, az intézet helyiségében tartandó

ẐZ. rsndes é̂ ri K̂Özĝ nla-lésre
tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt üzletévről.
2 A zárszámadások felülvizsgálása, a mérleg megerősítése és a felmentvények megadása.
3. A tiszta nyeremény felosztására vonatkozó határozat.
4. Igazgató, öt igazgatósági tag, három felügyelő-bizottsági rendes- és két pétiig választása.

. 5. Netaláni indítványok.
Selmeczbánya, 1899. február hó 6.

Az igazgatóság.

Vagyon.
1 S 0 S -  d e c s .  3 1 - é a a „

Pénzkészlet az év végén . . . .
Váltók a tá rczáb an ........................
Váltók viszontleszámitolva . . .
Jelzálogos kölcsönök........................ ’
Előlegek é r té k e k re ........................
Váló óvás követelésünk...................
Folyószámlán..................................
Leltár az in g ó k r ó l ........................
10% levonás a leltárból . . . .
Függő számlán..................................
Értékpapír sz á m lá n ........................
Előre fizetett viszleszámitolási kamat 
Hátralékos jelzálog kamat . . . .

Összes vagyon

r 7019 22
1 334763 63

65673 | — 4U043G G3
74838 _

1249 80
283 50

10428 61
779 31
77 93 701 38

4061 82
60 _

585 19
4172 G1

504436 7G

T e h e r * .

Wankovits Lucie s. k., Károly Zsigmond s. k..
•egidktnynlS. könyvelő.

Részvénytöke..................................
Tartalélékalap....................
B e té te k .............................
Viszleszámitohis............................................
Előre fizetett vá ltókam at.............................
Fel nem vett o sz ta lék ..................................
Zálogtöbblet elárverezett kézizálogokért . . 
1898. évre eső 10 °/0 tőkekamat-adó . . 
Nyeremény áihozat 1897. évről . . G3499 
1898. évi tiszta nyeremény . . . 9454/03

50000
10000

362757
65G73

3941
221

19
1735

10089

__  Összes teher j |  504436 ! 76

Krausz Kálmán s. k., dr. Stuller Gyula s. k., Geiger Zsigmond s. k.,
C*n *̂í ' ig azgató . pénztá ritok .
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HIVATALOS RÉSZ.
Pályázati hirdetmény.

Selmecz- ds Bélabánya törvényhatósági 
jogú szab. kir. városnál megüresedett 300 
frt évi fizetés 15 0/0 lakpénz és 20 m > ke- i 
mény tűzifa járandósággal, nem különben a 
szabályremlelctileg megállapított napidijak
kal javadalmazott városi kertésztanitói ál
lásra ezennel pályázatos hirdetek.

A szabályszerű okmányokkal felszerelt 
kérvények 1899. évi marczius hó 20-ig a 
városi polgármesterhez nyújtandók be.

Selmeczbányán, 1899. évi február 4-én.
Szitnyai József,

polgármester.

A napidijasok helyzete,
Országszerte megindult a mozgalom a 

kisebb tisztviselők s különösen a napidija
sok tarthatatlan sanyarú sorsának jávitására. 
Ezeknek sorsa bizony nálunk sem jobb 
mint másutt, sőt tán nehezebb s ezért vált 
sürgős szükséggé, hogy sorsukon mielőbb 
segíteni igyekezzék a város, már tudniillik 
a városi napidijasok sorsán.

Az alábbi javaslat czélozza ezt, amely- 
a legközelebbi közgyűlés tárgya lesz, s a 
melyet ezért részletesen ismertetünk.

Tekintetes városi Tanács!
A tekintetes tanácsnak múlt évi 4435. sz. 

végzésével utasítva lettem, hogy az 1897. XXIV. 
t. ez. elveire fektetett uj szabály rendeleti terve
zetet dolgozzak ki, melyben

a) a v. dijnokok javadalmazása tárgyában 
meghozott 63/943. 1896. közgy. számú határozat 
elentrnondó rendelkezései kiküszöbőltessenek, mert 
mint a megkereső 420/98. polg. határozat indo
kolja a közgyűlési határozat intézkedései nemcsak 
hogy ellentmondók, de a méltányosság tekinteté
ből és különösen a ezélzott eredmény szempont
jából megváltoztatást igényelnek,

b) a dijnok rendszer kiküszöbölésével az 
irnoki állások szaporításával elkerülhetővé válik, 
hogy tisztviselői teendőket felelősség nélküli dij
nokok végezzenek.

A városi dijnokok szolgálati és anyagi 
helyzetének javításáról, valamint az irnoki állások 
szaporítását célzó szabályrendeleti tervezeteket 
kidolgozva — van szerencsén azokat szabályszerű 
tárgyalás céljából a következő indokolással beter
jeszteni.

Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s .
A ívhat. biz. közgyűlésnek a városnál alkal

mazott dijnokok javadalmának rendszeritése tár
gyában hozott 63/949. 1896. évi közgyűlési hatá
rozat (jóváhagyva a nagymélt. m. kir. Belügy- 
ministeriumnak 1896. évi 37111. sz rendeletével) 
kiemeli, hogy a törvényhatósági bizottság nemcsak 
emberbaráti szempontból indult ki, midőn a v. 
dijnokok létét s fentartását biztosítani kívánja és 
a kifejtett szorgalom és buzgósághoz képest a 
kereset és napidijak emelkedését biztosítja, de a 
városi érdekeket is előmozditáni óhajtja, midőn.;a 
dijuokok részére nyugdijjáraiidóságot biztosítva 
szolgálat képtelenségük idejére az általuk is nö
vesztett alapból biztosit ellátást és ez által elke
rülhetővé teszi,, hogy az illetők ne szoruljanak 
kegyelem kenyérré, avagy legtöbbször a várost 
terhelő kőzsegélyre, további indokul hozza fel a 
határozat, hogy az ügymenet érdeke hozza ma
gával, hogy a városnál dijnoki'minőségben alkal
mazottak ne legyenek folyton változók, de a 
növekedő kereset biztos reményével állandóan e 
varos szolgálati kötelékében maradni buzditassa- 
nak, mert ezen állandó alkalmazás mellett sze
rezhetik csak meg a szükséges gyakorlatot és 
lehetnek használható ügyes kezelők.

Ezen általános indokok teljes érvényűek ina 
is — ezt bővebben indokolnom nem szükséges, 
de a hivatkozott közgyűlési határozat a kérdés 
részletes megoldásánál, ellentmondó rendelkezése
ket állít fel szabályul, melyek a gyakorlatban sok 
nehézséget támasztottak.

E közgyűlési határozat a dijnokokat 3 osz
tályba sorozza

a) az elsőbe tartoznak, azok kik önálló tiszt
viselői teendőket végeznek, ilyenek a számvevő
ségi, pénztári és a kapitányi hivatalnál alkalmazott 
dijnokok, a levéltároshoz beosztott dijnok kiknek 
napidija 1 írttól 1 frt 50 krig emelkedhetik,

b) a második osztályba sorozottak a tisztán 
másolási munkákat végző napidijasok 70 krtól 1 
frt 20 krrig javítható napidijjal és

c) a harmadik osztályba tartoznak az ideig
lenes munkák végzésére felfogadott ideiglenes 
napidijasok.

Kimondja továbbá a hivatkozott közgyűlési 
határozat, hogy az 1-ső és 2-ik osztályba sorozott 
dijnokok előléptetése minden kifogástalanul eltöl
tött 3 szolgálati év után 10 krral történik, úgy 
hogy 15 évi szolgálati idő után az 1 frt 50 kr. 
napidij maximum éressék el. Az I. és Il-ik osz
tályba tartozók tagjai a városi szolgák nyugdíj 
intézetének.

Ezen rendelkezések azonban a gyakorlati 
kivitelben cllenmondásokra vezetlek, mert például 
ügyes használható dijnokot kell kirendelni a tiszt
viselői teendők végzésére, ki még csak 3 vagy 5 
éve lévén a városnál alkalmazva, napi dija 70 
vagy 80 krt tett ki, de e dijnok támaszkodva a 
közgyűlési határozatra csakhamar az 1 frtos mini
mális napidijat igényelte — már pedig az ügy 
kezelés rendes menete azt kívánta, hogy éppen 
az illető dijnok alkalmaztassák az illető kezelési 
ágban, viszont ha olyan dijnokot, ki már önálló 
tisztviselői teendőket (iktató, kiadó) látott el — 
másolási teendőkre kellett visszarendelni tehát 
visszalépett a második osztályba, szerzett jogát 
csorbítani már nem lehete s élvezett magasabb 
napidijat kellett meghagyni, daczára annak, hogy 
ha a második osztályban hagyatott volna — c 
napidiját szolgálati ideje után ideje után nem 
érte volna még el és esetleg előbbi alkalmazása 
után már nagyobb napidijat nyert el mint a 
második osztály -maximuma mert a második osz
tályba tartozók napidijainak a maximuma csak 1 
frt 20 kr.

Szóval az osztályozás meg nem állhat, mert 
állandóan zavart idéz elő és legtöbbször méltány
talan a rálermeltekkel szemben, vagy azokkal 
szemben, kik szolgálati idejűk alapján érdemel
nének méltánylóbb támogatást.

Ezért az osztályozást az uj szabályrendelet
ben teljesen mellőztem s nyert utasításomhoz 
képest áz országos rendezést felölelő 1897. XXIV. 
t. ez. és az ennek alapján kiadott miniszteri sza
bályzatokban foglalt rendelkezéseket fogadtam el 
megfelelő módosításokkal és egy nehány helyt az 
elvben is eltérőleg.

Az u. n. dijnokrendszert különben is teljesen 
megszüntetnük kell, hogy t. i. napidijasok önálló 
tisztviselői teendőket végezzenek, mert tarthatat
lan állapot az, hogy t i s z t v i s e l ő i  teendőt 
képező i k t a t ó  es  kiadói  ügykört felelőség- 
n é l k ü l i  dijnokok töltsenek be s máskülönben 
is újabb és újabb törvényhozási rendelkezések 
szaporítják azon teendőket, melyek elvégzése csak 
rendes tiszviselőre volna bizható, de melyeket a 
jelenlegi rendszer mellett csak dijnokok végez
hetnek ezért ./• a. az ugyancsak elölhivalkozolt 
határozat értelmében csatolom a második sza- 
bályrendelcti tervezetet is, mely e hátrányokon 
óhajt segíteni.

Ez utóbbi szabályrendeleti tervezetben az 
érdekelt hivatal főnökök meghallgatásával és elő

terjesztéseinek figyelembe vételével számolnunk 
kell azon körülménynyel, hogy jelenben úgy a 
kapitányságnál mint a számvevőségnél az iktatói 
és kiadói teendőket dijnokok végzik vagyis tehát 
hogy 3 uj irnoki állást kell szervezni, de különö
sen nem volt szabad szem elől tévesztenem, hogy 
az uj rendszeresítésnél a városi háztartás költség
vetését meg no terheljem ez az oka annak, hogy 
a három uj Írnok javadalmazását a legkisebb 
mérvben vettem fel 400 frt évi fizetéssel, holott 
az Írnokok javadalmazása általában 500 írt szokott 
lenni, de kérnem kell a tervezet elfogadását azért 
hogy a városi háztartás meg ne torhcllessék és 
mert első sorban az a czélunk, hogy felelős tiszt
viselők végezzék a tisztviselői teendőket; ezekre 
nézve is nyitva áll a haladás a jobban javadal
mazott irnoki állásokra lehetséges előlépés állal.

Legvégző esetben méltányosságból javasol
nám, hogy e 400 írttal javadalmazott Írnokok 3 
Ízben 50 frt ötödéves pótlókban részesittessenek 
azért hogy ha időközben üresedés be nem állana 
bizonyos idő múlva mégis jobb javadalmazást ér
hessenek el.

Mint említettem az uj szervezet szerint a 
városi háztartás nem lesz megterhelve, mert az 
1899. éves költségvetésben fel van véve dijnokok
javadalm azására .............................  6278 frt,
az uj szervezet szerint lenne 3 irnoki 
állás egyenkint összesen 550 fit értékű
javadalmazással..................................  1650 frt,

fe n m a ra d ....................................... 4628 „
12 dijnok napi 1 frttal díjazva . . . 4350 „
ideiglenes dijnokok javadalmazására 
m a r a d ................................................  248 „
mely rendes körülmények között elegendő szokott 
lenni.

A jelenleg alkalmazott napidijasok között 
vannak 50 kr. 70 kr. és 85 krral javadalmazottak 
is és igy az átlagos 1 frttal számított napi díjjal 
történt számítás teljesen reális.

(F o ly t. köv..

88100. sz. XI. M. kir. honvédelmi minisztérium.

Körrendelet.
Selmecz-Bélabánya szab. kir. város 

közönségének.
Ő császári és apostoli királyi Felsége 1898. 

évi november hó 20-án Gödöllőn kelt legfelsőbb 
elhatározásával: 1898. évi deczember hó 2-ával 
elengedni méltoztatott.

1. a magyar korona országaihoz tartozó 
mindazon egyéneknek, a kik jelenleg mint állítási 
szökevények büntetésüket töltik, vagy kiknek szol
gálati kötelezettsége e miatt meghosszabbittatott, 
büntetésüknek hátralevő részét és a szolgálati 
kötelezettség meghosszabbítását, — kivéve azon 
egyéneket, a kik más bűncselekmény miatt is 
büntetés alatt állanak vagy büntető biróságilag 
üldöztetnek; továbbá azon ilyen egyéneknek, a 
kik mint állítási szökevények vizsgálat alatt álla
nak büntető biróságilag üldöztetnek vagy e miatt 
eddig büntető bírósági üldöztetésüket vagy szol
gálati kötelezettségük meghosszabitását várhatják, 
ha csak más bűncselekmény miatt is büntetés 
alatt nem állanak, vagy büntető biróságilag nem 
üldöztetnek, a további bünszolgálatot és bünte
tést, úgymint az azzal összekötött vagy csak egy
magában elvárható meghosszabbítását a szolgálati 
kötelezettségnek, — a büntető biróságilag üldö
zötteknek és azoknak a kik a büntető bírósági 
üldöztetésüket vagy csak szolgálati idejük meg
hosszabbítását várhatják, azonban csak azon fel
tétel alatt, ha ezen közkegyelem közzétételétől 
számítandó egy éven bellii állítási és esetleges 
törvényes szolgálati kötelezettségüknek is meg
felelnek.

2. a magyar honvédség állományába tartozó 
mindazon egyéneknek, a kik a fegyver (szolgálati) 
gyakorlatra behívó parancsnak nem engedelmes
kedése miatt, illetőleg az ily parancsnak nem 
engedelmeskedés által elkövetett szökés miatt 
büntetésüket töltik, kivéve, ha egyszersmind más
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bűncselekmény miatt is büntetés alatt állanak, vagy 
büntető biróságilag üldöztetnek, büntetésük bátra
iévá részéi, úgyszintén a magyar honvédség állomá
nyába tartozó mindazon egyéneknek, kik a fegyver 
(szolgálati) gyakorlatra behívó parancsnak nem 
engedelmeskedés mialt, illetőleg az ily parancs
nak nem engedelmeskedés által elkövetett szökés 
miatt vizsgálat alatt állanak, büntető birósági
lag üldöztetnek, vagy ezért eddig büntető bíró
sági vizsgálatot vagy fegyelmi fenyítést várhatnak 
a mennyiben más bűncselekmény miatt sem 
büntetés alatt nem állanak, sem ilyen miatt 
büntető biróságilag nem üldöztetnek, a további 
bünvizsgálatot és büntetést; a büntető biróságilag 
üklőzetteknek és azoknak azonban, a kik büntelő 
bírósági üldözést vagy fegyelmi fenyítést várhat
nak, csak azon feltétel alatt, hogy ezen közkegye
lem közzétételétől számítandó éven belül az abban 
való részesítést kézclmezik, s ha már szökevé
nyeknek lettek nyilvánítva, de mint olyanok még 
nincsenek elítélve, meglevő rendfokozatukról le- 
mondanak.

Ő császári és apostoli királyi Felsége 1898. 
évi deezember hó 2-ával elengedni méltoztatott:

1. a birodalmi tanácsban képviselt király
ságok és országokhoz tartozó mindazon egyének
nek, a kik jelenleg mint állítási szökevények 
büntetésüket töltik vagy kiknek szolgálati köte
lezettsége e miatt meghosszabbított, büntetésüknek 
hátralevő részét és a szolgálati kötelezettség meg- 
hosszabilását, — kivéve azon egyéneket, a kik 
más bűncselekmény miatt is büntetés alatt állanak 
vagy büntető biróságilag üldöztetnek; továbbá 
azon ilyen egyéneknek, a kik mint állítási szöke
vények vizsgálat alatt állanak, büntető biróságilag 
üldöztetnek vagy e miatt eddig büntető bírósági 
üldöztetésüket vagy szolgálati kötelezettségük 
meghosszabbítását várhatják, ha csak más bűn
cselekmény miatt is büntetés alatt nem állanak 
vagy büntelő biróságilag nem üldöztetnek, a 
további bünvizsgálatott és büntetést, úgymint az 
azzal összekötött vagy csak egymagában elvárható 
meghosszabbítását a szolgálati kötelezettségnek, 
a büntető biróságilag üldözötteknek és azoknak 
a kik a büntetü birósági üldöztetésüket vagy csak 
szolgálati idejük moghosszabitását várhatják, azon
ban csak azon feltétel alatt, ha ezen közkegyelem 
közzétételétől számítandó egy éven belül állítási 
és esetleges törvényes szolgálati kötelezel tségük- 
nek is megfelelnek.

2. A cs. kir. Osztrák honvédség állományába 
tartozó mindazon egyéneknek, a kik a fegyver 
(szolgálati) gyakorlatra behívó parancsnak nőm 
engedelmeskedés miatt illetőleg az ily parancsnak 
nem engedelmeskedés által elkövetett szökés miatt 
büntetésüket töltik, kivéve ha egyszersmind más 
bűncselekmény miatt is büntetés alatt állanak, 
vagy büntető biróságilag üldöztetnek, büntetésük
nek hátralevő részét, úgyszintén az osztrák hon
védség állományába tartozó mind azon egyének
nek, kik a fegyver (szolgálati) gyakorlatra behívó 
parancsnak nem engedelmeskedés miatt, illetőleg 
az ily parancsnak nem engedelmeskedés állal 
elkövetett szökés miatt vizsgálat alatt állanak, 
büntető biróságilag üldöztetnek, vagy ezért eddig 
büntető birósági vizsgálatot vagy fegyelmi fenyí
tést várhalnak, amennyiben inás bűncselekmény 
miatt sem büntetés alatt nem állanak, sem ilyen 
miatt büntető biróságilag nem üldöztetnek, a 
további bünvizsgálatot és büntetést, — a büntető 
biróságilag üldözötteknek és azoknak azonban 
a kik büntető birósági üldözést vagy fegyelmi 
fenyítést várhatnak, csak azon feltétel alatt, ha 
ezen közkegyelem közzétételétől számítandó egy 
éven belül az abban való részesítést kérelmezik, 
s ha már szökevényeknek lettek nyilvánítva, de 
mint olyanok még nincsenek elitélve, meglevő 
rendfokozatukról lemondanak. (Legfelsőbb elha
tározás 1898. november 20.)

Nyomatott a laptulajd

ó császári és apostoli kir. Felsége 1898. évi 
deezember hó 2-ával elengedni mOltóztatott: a 
cs. és kir. közős hadsereg és hadi tengerészet állo
mányába tartozó mindazon egyéneknek, akik a 
fegyver- (szolgálati) gyakorlatra behívó parancs
nak nem engedelmeskedés miatt, illetőleg az ily 
parancsnak nem engedelmeskedés állal elkövetett 
szűkös miatt büntetésüket töltik — kivéve, ha 
egyszersmind más bűncselekmény miatt is bünte
tés alatt állanak, vagy büntető biróságilag üldöz- 
tetnek, — büntetésüknek hátralevő részét, úgy
szintén a cs. és kir. közős hadsereg és hadi ten
gerészet állományába tartozó mindazon egyének
nek, kik a fegyver- (szolgálati) gyakorlatra behívó 
parancsnak nem engedelmeskedés miatt, illetőleg 
az ily parancsnak nem engedelmeskedés áltel el
követett szökés miatt vizsgálat alatt állanak, bün
tető biróságilag nem üldöztetnek, a további bün- 
vizsgálat és büntetést, a büntelő biróságilag üldö
zötteknek és azoknak azonban, akik büntető biró
sági üldözést várhatnak, csak azon feltétel alatt, 
hogy ezen közkegyelem közzétételétől számítandó 
egy éven belül az abban való részesítést kérelme
zik s ha már szökevényeknek lettek nyilvánítva, 
de mint olyanok még nincsenek elitélve, meglevő 
rendfokozatokról lemondanak. (Legfelsőbb elhatá
rozás 1898. november 20.)

Ennek a legmagasabb közkegyelemnek végre
hajtása tekintetében rendelkezem, amint követ
kezik :

A magyar korona országaihoz tartozó azon 
távollevő állitáskötelesek irányában,‘akik a hadi
szökés vádja miatt, a védtőrvény 44-ik §-ának 
2-ik pontjához és a 45-ik §-ához képest közigaz
gatási vizsgálat alatt állanak, ez a vizgálat azon
nal beszüntetendő ; azok pedig, akik a közkegye
lem közhírré tételétől számítandó egy év leforgása 
alatt elmulasztott állítási kötelezettségük utólagos 
teljesítése végett jelentkeznek, korosztályuk és 
számuk szerint utó állitandók. A most kőzlött 
közkegyelem a törvényhatóság területén a legtá
gasabb körben azonnal közhírré teendő.

A hadszőkés miatt megindított büntető bírói 
eljárásnak beszüntetése és a már kiszabott bírói 
büntetéseknek elengedése iránt a m. kir. igazság
ügyminiszter ur által már megtétettek, illetőleg 
Horváth-Szlavonországra nézve a horvát bán ur 
által fognak megtétetni|; a szolgálat-hosszabbitás- 
nak az illető katonai (honvéd-) parancsnokság 
által leendő törlése, illetőleg az ebből folyó to
vábbi tendők iránt pedig a közös hadügyminisz
ter ur által és általam a kellő intézkedések meg
léteitek.

A közkegyelemnek a külföldön lévő cs. és 
kir. osztrák-magyar képviseleti hatóságok által a 
legelterjedtebb körben leendő közhírré tétele iránt 
a cs. és kir. közös külügyminiszter utján tétettek 
meg a kellő intézkedések.

Budapesten, 1899. január hó 3-én.
FEJÉRVÁRI s. k.,

honvédelm i m in iszter.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1899. február 8-tól — 15-ig.

Halálozás.
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CG
Az elhunyt neve.

1 Majduch János
2 Schiller Arlhur
3 Bramer Aranka
4 Gregus Ignácz
5 StclYok József
G Fedor Zoltán
7 Turczer Sándor
8 Szlávik Jánosné j
9 Plachi Józsefné

10 Paduch Jánosné j
11 özv. Rőhm Jánosné f

A lía lál oka

57 é. hátger. sorv. 
21 é.,tüdölob 
3 é. kanyaró 

28 é.'b.-szercncsét
3 é. vörlieny
4 h. Ilüdőlob

<5. Brigth kór 
é.|lüdőgümóW 
é. aggkór

Szilletés.
a i ®

S |
e A szülők neve. Lakóheiy.

CG < i

1 Bock Márk

2
Engel Zelma 
Stang József

leány Selmeczbánya

Gyuricza Mária leány Bélabánya
3 —

Popunda Katalin leány
4 Lankó Mátyás 

Tkácsik Mária leány
5 Barboriar N. 

Stubna Hermin Steffultóleány
6 Brodnyászky János

Hradszky Anna leány .
Hugyecz Mária leány

8 Horniczky Gyula
Kropács Magdolna leány

9 Bielesch Vendel 
Majovszky Júlia fill

10 Weinert Adolf 
Kosik Mária leány *

Házasság:.

So
rsz

ám
 II

Az egybekeltek nevei Lakhelye

i Zalozsnik Mihály Selmeczbánya
Viczian Mária

2 Rückschlosz Ignácz Rovna
Neuschl Amália

3 N. Farkas István Szent-Antal
Plachky Teréz Selmeczbánya

4 Rovoz János Banka
Gotala Katalin

5 Strohner József Rovna
Chorvatich Mária n

6 Schwarz János Selmeczbánya
Matyasovics Teréz „

7 Kruzsliák György Bélabánya
Gzibula Mária

8 Tokár Ferencz Hodrusbánya
Pekárik Paula »

9 Szlraka Tivadar
Kral Anasztázia

10 Dusek János
Sztraka Emília

11 Nározsnik János
özv. Paracska Józsefné n

Üzleti hetiszemle,
A lefolyt héten az idő ismét változott, ameny- 

nyiben a száraz hideget ködös, nedves idő vál
totta fel. A hó olvad, az országutak ennek követ
keztében elromlották. Nem csoda tehát, ha a szom
bati hetivásárra nagyon csekély volt a behozatal 
buzanemükben. A szombati szurómarha- és szer
dai szarvasmarha-vásár is igen rosszul volt el
látva, ha akadt is vevő, nagyon nehezen birla 
igényeit kielégíteni, mert a mészárosok a farsang 
utolsó napjaira jobbat kerestek. Más árukban is 
kisebb volt a forgalom a szokottnál.

7-es. „
Rozsliszt „ 
Árpadara _ 
ríz. . ;
Káposzta fejenk. 
Burgonya m,.j, 
Nyers kávé kis 
Bors . . g '
Paprika ' "

fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899,

Az árú Á r a
m e g n e v e z é s e legal|legm

Czukor síiv klg. - 4 6 - •4 8
Czukor kooz „ - •4 8 — •—
Marhahús . „ -■48 -•5 2
Juhhus , „ - •2 8 - •8 6
Borjúhús . , - • 4 8 —‘60
Sertéshús . H -■52 —•56
Kolbász . „ - •7 0 - •8 0
Szalonna . * - • 6 4 -•6 8
Disznózsír. „ - •6 4 —•68
Ludzsir . _ 1 — 1-20
Vaj. . . „ -■80 - •9 0
Túró . . . - • 2 4 - •2 8
Móz . . „ - •6 0 1 -
Buzakenyér „ 
Szop. malacz drb

- 1 4 -•1 6
2— 3 —

Nyúl . . 
Tojás . . „ 1 -02 —•08
Csibe. . párja - • 8 0 ISO
Kappan . 2 - 8 -
Kacsa „ 1-20 1-60
Liba . . „ 3 - 3‘60
Toj . . liter —•08 - •1 0
Tejszín . „ - • 8 6 - •4 0
Boreczet . „ —•36 - • 4 0
Tűzifa kém mtr 146 2-60


