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Munkásaink jövője.
Mindennap nyílik alkalmunk tudomást 

szerezni azon ki nem elégítő, szomorú hely
zetről, melyben a munkásosztály nagy része 
napjainkban sinlődik. E kedvezőtlen tapasz
talatok folytán fejlődtek úgy nálunk, mint 
másutt ama szép és nemes törekvések, me
lyek a munkások érdekeinek előmozdítását 
ezélozzák.

Talán nem is lépjük túl a szerénység 
határait azon kijelentésünkkel, hogy a mun
kások érdekében mi is sokat fáradoztunk, 
még pedig önzetlenül és ez ügyért kezünkbe 
ragadtuk a tollat, valahányszor csak lehe
tett, kecsegtetve ama reménytől, hátha ki
vívhatunk valamit munkásainknak.

Lapunk f. é. május 4-iki számának 
vezérczikkében felvetettük a munkások agg
kori nyugdíjazásának eszméjét, egyben 
felhívtuk Hegedűs Sándor kereskedelmiügyi 
miniszter figyelmét indítványunkra illetőleg 
javaslatunkra, mely egy az állam álta l léte
sítendő országos munkás nyugdíjintézet felállí
tását tervezi. A kérdéses ezikkben behatóan 
foglalkoztunk ez eszmével, annak előnyeit 
úgy magukra a munkásokra, valamint az 
államra nézve kiemeltük, ecsetelve egyszer

smind az intézmény áldásos következményeit, 
de ismételten kell kiemelnünk, hogy a mun
kásoknak aggság esetére való biztosítását 
nemcsak helyesnek, de korunk viszonyaihoz 
képest méltányosnak és oly czélnak tekint
jük, melynek sikeres megvalósítására az 
államnak és társadalomnak együttesen min
den rendelkezésére álló eszközzel kell tö
rekednie.

De megköveteli ezt, az ip a ri érdek is. 
Magyarországnak különösen egyik legfon
tosabb érdeke, hogy a magyar ipar minden 
nagyobb rázkódtatás nélkül virágozzék fel. 
nem úgy mint más országokban (Német
országban, Angliában, Belgiumban stb.) 
hol az ipar fejlődésével karöltve já r t  a szo- 
czialismus terjedése. Ugyanis a külföldön 
csak a szocziális mozgalmak kitörése után 
találták fel azokat a szereket, melyekkel 
a mozgalmakat szépen le lehetett csende
síteni (habár egészen elfojtani nem). Egy 
ilyen szer volt többek közt a munkások agg
kori nyugdíjaztatása. Ezen intézmény ma már 
minden előrehaladott, modern államban 
életbe léptetve, legtöbbnyire az állam 
vezetése alatt.

Most még tehetségében áll a magyar 
államnak is az események folyására hatni

és a munkásosztály fejlődését a helyes 
irá uylia terelni, miután hazánkban hál' Is
tennek a szoezialismus, ez a társadalmi 
rendet széttépő fenevad — még szunnyadó 
állapotban van '. Kétszeresen fontos tehát, 
hogy maga az állam  ismertesse meg a munkás- 
osztálylyal ez intézményt!

Hazánkban különben már régen meg
indult a mozgalom arra nézve, miképpen 
biztosíttassák a munkásosztály jövője, de 
mindeddig édes kevés eredményét látjuk e 
mozgalmaknak. Igaz ugyan, hogy oda már 
eljutottunk volna, miszerint az állami szol
gál atban lévő munkásoknak van nyugdijuk, 
de mi történik a sok ezerre menő magán- 
vállalatoknál illetőleg gyáraknál dolgozó 
munkásokkal. Ezeknek jövőjéről -— sajnos 
— mindeddig semmifélekép, semmiféle te
kintetben nem gondoskodott az állam!

Annyira még is haladtunk, hogy van 
hazánkban egy a munkásokat rokkant
ság esetére segél vezö magánvállalat, mely
nek ezé»’e : „Mag-y. rországi munkások rok
kant. és nyugdíj egylete, 14 de ez, mint már 
múlt czikkiinkben említettük, meglehetős 
szűk határok közt mozog. Tagjainak száma 
aránylag még igen csekély, mit csakis a 
magánvállalatok iránt viselteti bizalmatlan-

A megrémült jelenlevők c nem várt jelenetre 
nyomban egybegyűltek s Eleonórái az előhívott 
szolgaszomélyzet a lakosztályba vilte.

Ív/. :i kínos jelenet teljesen lelohas/.lotta a 
a vidámságot; a fényes társaság ily előzmény 
után csakhamar szétoszlott, anélkül, hogy ma
gyarázatot nyert volna a látottakra nézve.

A márki magába mélyedve s egyedül áll az 
üres terem közepén, lelki szemei <lőtt még egy
szer VI igigv ónul a furcsa esemény.

Összerezzent s Donnerschlag után futott, 
kitől rekedő hangon kért elégtételt:

—- Kövessen engem. Vérre szomjuhozom !
A sülét park százados fái között megtörtént 

a párhaj. Kél lövés zaja szakította meg az éjjeli 
(•'•endel, mire az. egyik alak ellünik a homályban, 
— Trouvillc Leó márki pedig hangtalanul terül 
végig a puha gyepszőnyegen.

Midőn fölébredt erős aléltságából, örömmel 
tapasztalta, hogy a golyó csupán kabátja bélését 
tépte k:. de testének baja nem esett. A lövés 
pillanatában felizgatott kedélyállapota hitette el 
vele, hogy megsebesüli, mire aztán elájult.

Ébredésekor maga előtt látta térdepelni 
Eleonórát.

— El veled kígyó. — kiáltá — te reád 
szálljon vérem!

k  „SELMECZBÁNYAI HIRADÖ” TÁRCZÁJA.
A házaspár.

Irta: O h .  G e r a r d .

(Francziából.)
Trouville Leó márki a legrégibb normandiai 

nemesi család sarja volt. Ősi fészkének lovag
terme már nem volt képes befogadni az ősök és 
ükapák arczképeit, a nemes márki tehát néhány 
nemzedék arczvonásait a pincze bolt hajtásos 
falain v(> 11 kénytelen elhelyezni. Leó márkit löké- . 
leles gavallérnak ismerték s e gavnllérságál lő- ; 
rangú külseje és szokásai is nagyban emelték. 
Megjelenése a higgadtság bélyegéi vholle magán, 
csupán csak akkor lálszoll föllelkesülni, ha ne
jére, Eleonórára tekinteti, kit szenvedélyes sze
relemmel nevezhetett a magáénak. Szemei ilyenkor 
élénken fölcsilloglak.

A márki neje a nemes Mirandola családból 
származóit és bármily lelki jósággal volt is fel
ruházva, lérje mégis féllekonykcdott reá. A fél
tékenység magvát egy fiatal elszaszi nemes, 
Donnerschlag Hugó üli el lt* szivébe, kiről a
pletykás nyelvek azt állhatták, hogy Eleonórának 
valamikor leánykori ábrándja volt. Ez okból 
a márki árgus szemmel öizé feleségét.

. . . Donnerschlag Hugó, mikor meghalló!la. 
hogy Leó eljegyzé magának Eleonóra!, — eltűnt . . .

Leó márki fejedelmi pompával készült meg
ünnepelni felesége születése napját.

E napon lényben úsztak a kastély ragyogó 
termei s fülbemászó muzsika hangok hallatszottak 
minden sarokból. A magasból alácsüngő csillárok 
lündéri fényt hintettek a meghívottak tarka se
regére. A márki ő'örnlől kigyuladö arczczal né
zegette a sokadalmal. midőn egy alázatos képű 
szolga közeledett léléje > arany tálon egy név
jegyei nyujtoll át neki. A márki elolvasta a rá
nyomott nevel, de utána egész Leslében megingott
és mormogá : „Donnerschlag !“

Eleonóra észrevette lerjo színváltozását :
-— Mi bajod, édes uram ? . . . Elsápadtál. 
Részvét lel kinulla neki illatszeres üvegéi, 

melyet a márki ajkához emelt és zavarában — 
merő vétlenségből kiürített.

E pillanatban Donnerschlag belépett a te
rembe és tekintete először is Trouville márkira 
esőit, a ki izgatottan volt kénytelen tapasztalni, 
hogy Eleonóra az udvariasság törvényét követi 
s a gyűlölt ellenség elé megy.

Eleonórának hirtelen letűntek arcza rózsái, 
mindinkább elhalványodoll, majd eszméletét 
vesztve . ■ . Donnerschlag karjaiba hanyatlóit.
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súgnak lehet tulajdonítani. Kötelességünk
nek tartjuk azonban mindamellett e helyen 
nyíltan az érdekelteknek is tudomására 
hozni, hogy ez egylet, privát természete 
mellett is, a lehető legszolidabb, legreálisabb 
alapon nyugszik és a hatóságok álta l ellen
őriztetik. Azok, kik ennek tagjai lettek, az 
egyletbe teljes bizalmukat helyezhetik.

Ezen egyesület, legnagyobb örömünk 
kifejezése mellett tolmácsolhatjuk olvasóink- j 
kai, szép és áldásos működését Sclmccz- 
és Bélabáuya városokra is kiterjesztette. K 
hó 13-án alakult meg a „M agyarországi 
munkások rokkant és nyugdijegyletének 3 5 -ik  
fiókja Selmeczbányán“ czég alatt 134 taggal, 
melyből 104 Selmeczbányára, 30 pedig 
Bélabányára esik. Az alakulásra vonat
kozó részleteket lapunk más részében kö
zöljük.

Szép számit tagot gyűjtött össze az 
egylet városunkban, a mi csak azt bizo
nyítja, hogy munkásaink mennyire megér
tették az intézmény üdvös voltát.

Daczára ennek mi mégis ez intézmény 
államosítását óhajtjuk és ismételten bátor
kodunk indítványunkra Hegedűs Sándor 
miniszter figyelmét felhívni. Fontos állami 
és társadalmi érdekek is követelik, hogy 
maga a kormány vegye a kezébe ez ügyet.
A munkásosztályban minden bizonynyal fel 
fog ébredni a bizalom az állam iránt, ha 
látja, hogy az állam az ő érdekeit tolja 
előtérbe és sorsa javítására vonatkozó in
tézményeket léptet életbe. Könnyen volna 
megvalósítható az állam által amugyis a 
munkás nyugdíjintézet eszméje.

A mi propozicziónk az. vétessék foga
natba ezen intézmény, a mint múlt czik- 
kiinkben érintettük a betegsegélyzési orga- 
nismus felhasználásával. Ha javaslatunk 
szerint a most már teljes működésben lévő 
betegsegélyzési organismus körébe vonatik 
be a nyugdíj biztosítás, akkor a már úgyis 
az állam rendelkezésére álló kész szervezet

igen csekély költség többlettel lesz képes 
a nyugdij-biztositást is ellátni. A privát
vállalatnál ellenben a kezelés sokkal több 
költséggel jár és igy a munkások által fi
zetett dijaknak jelentékeny része nem a 
munkások javára, hanem a működő orga
nizmusok fenntartására, igazgatási költsé
gekre és részben osztalékokra is fordittatik. 
Az általunk proponált eljárás tehát nagy 
mértékben hozzájárulna a költségek csök
kentésére és ebből folyólag a viselendő 
terhek megkönnyítésére, miáltal az im pro- 
ductiv költségek teljesen elesnének.

Ez magában véve is oly előny, mely 
sokat nyom a latban, különösen a mi vi
szonyaink közt, midőn a munkások mostoha 
fizetése nem engedi meg az improductiv 
költekezést; ettől tehát a munkásosztályt 
szintén megvédjük.

Általánosságban véve ismételten kije
lentjük, miszerint szilárd meggyőződésünk, 
hogy a munkásosztály aggság esetére való 
nyugdíjazása hathatós eszköz egyfelől a 
munkások boldogulásának előmozdítására, 
másfelől az egészséges gazdasági fejlődés
nek, a zavartalan társadalm i békének is biz
tosítékául fog szolgálni.

£. V.

Bányász-ünnep Körmöczbányán,
A magyar bányászat, a ni. kincstári fém

bányászat, a selmeczi in. k. bányaigazgatósági ke
rület ünnepet ült f. hó 11-én és 12-én Körmöcz
bányán, ünnepelte a munka és kitartás ünnepét, 
ünnepelte egy épülőfélben levő monumentális mü 
előhaladásának főmozzanatát, „mely mü hivatva 
lesz az ősrégi körmőczi bányászat már régen 
hanyatlásnak indult tekintélyét, jelentőségét vissza
szerezni és ez által közvetve Körmöczbánya szab 
kir. és főbányaváros jövőjének fejlődésében, szá
mottevő szerepet játszani.-

Az ünnepet rendező körmöczbányai in. k. 
bányahivatal már rég szétküldötto a meghívókat, 
s ötvennél többen találkoztak f. hó 11 -én Garam- 
berzenczén, hogy itt, ICnöpfler Gyula k. bánya- 
főnök által fogadtatva, rövid ebéd elköltése után.

a Garampartra kitorkolló Nándor-altáróhoz indul
janak. Garamberzencze és a garamparti Váralya 
állomás között vasúton, innen kocsikon utazott 
a társaság Az altáróhoz közeledve, ötven taraczk- 
lövés dördült el s az első kocsiról leszálló Svehla 
Gyula bányaigazgatót hatalmas élj* nzéssel fogadta 
a fenyőgalyakkal és nemzeti - :inü zászlókkal szé
pen feldiszitett alláró-s/áinyii.is előtt összegyülo- 
kezott tisztikar, altiszti es munkás-személyzet. Az 
áttörés helyére való könnyebb jut hatás végett a 
gondos rendezőség két c G i l ..uitot állított az 
ünneplő közönség rendelkezi . r

Beszállás előtt Svehla Gyula kir. főbánya
tanácsos, bányaiga/galó, mint kormány képvi
selője lelkes szavakkal üdvözölte a megjelent ven
dégeket, és tömören és állekinlö.m méltatva az 
altáró fontosságát, a műveleteknek Körmöcz bá
nyászatára való nagy fontosságát, megemlékezett 
a mü kezdeményezőiről, a munka sikerének biz
tosítóiról, megemlékezett néhai Péch Antal, mi
niszteri tanácsos, bányaigazgatóról, kinek a mai 
fényes, nagy eredmény nagyrészt köszönhető, el
ismeréssel nyilatkozott a munka befejezőiről, s 
ezeknek a pénzügyminiszter elismerését hozta.

Éljenzés és taraczklövések visszhangozták, a 
beszéd keltette lelkesedést, mire 1 óra 15 pcrcz- 
kor délben kezdetéi vette a beszállás.

Útközben Svehla Gyula banyaigazgató, Knöpf- 
ler Gyula bányaiönök, Kamenar Ferencz műve
zető szakszerű felvilágosításokkal, a történeti mo
mentumok felemlitésével fűszerezték a bejárást. 
Több helyütt transparentek disz! ették a bánya
nyiladékokat, a fontosabb munkahelyeket jelölvén.

Öt óra tájt, a IV. sz. aknán át megkezdő
dött a kiszállás, melynek szépen feldiszitett akna
épületében Kupecz bányaliszt fogadta az érkezőket. 
A bányából kiszállókat, kik a bányahivatal, a vá
ros, a magánosok fogatain szállásaikra hajtattak, 
meglepte Körmöcz ős főbánvaváros szives vendég
látása, mely nem csak Ghabada polgármester 
üdvözlő szavai, hanem a város fontosabb nyilvá
nos épületeinek, és sok magánháznak lobogó 
dísze utján is nyilvánult. Lobogó díszt öltöttek : 
a városi vágóhíd, a városi kórház, a kir. erdő- 
gondnokság épülete, a polgári kör helyisége, a m. 
k. pénzverőigazgatóság épülete és a k. járásbíró
ság helyisége, Schwarlz Gyula bányaigazgató la
kása, a katbolikus és evangélikus plébánia épü
lete, a városi torony, a polgári iskola épülete, a 
m. kir. kémlelde helyisége, a polgármester lakása, 
és sok más magánépület. Különösen fényes volt 
a városházának nemzeti és városi sziliekkel és

— Hogy érted azt hitvesem ? — kérdé 
aggodalmas, de szelíd hangon Eleonóra, miköz
ben könnyezni kezdett.

— Miért ájultál el ? Miért estél a n n a k a 
karjai közé? szólt durván a márki és kémlelő 
pillantásokat vetett nejére.

Eleonóra hallgatóit s lehajtá szép fejét ru
hájának csipkéire.

— Nos, nem felelsz ? Miért vesztéd eszmé
letedet, amidőn Donnerschlag megjelent ? — is
métlő a márki erős fokú kitöréssel s a féltékeny
ségtől reszkető hangon.

Eleonóra megint nem felelt, hanem háborgó 
keblére szoritolta liliomfehér kezeit; úgy látszott 
mintha belső küzdelmek bántanák.

— Nem válthatom meg neked, szólt végre 
halkan. Homlokát és szép orczáját elborította a 
szégyenkezés pirja.

— Tehát titok, dühöngött a férj.
— Igen, áldatlan titok, feleié Eleonóra szo

morúan.
* *

*

Napok, hónapok múltának. Azon rejtélyes 
eset megtörténte óta nagy csend uralkodik Truu- 
ville kastélyában. Öröm, szerelem és boldogság 
eltűntek falai közül. Leó néha napokig elidőzött 
a sötét pinezékben, őseinek arczképci között.

Vigasztalást kért tőlük a foltért, moly tiszta czi- 
merét beszennyezte.

Eleonóra szótalan volt. és titkát féltékenyen 
őrizte.

— Ölükre elválok tőle! — sóhajtott löt 
egyszer a márki lenn a pinezében, ősei körében. 
Ezzel tartozom eme nagy emberek mocsoktalan 
emlékének.

A kisérlelek, melyek Eleonóra titkának le
leplezését czélozták, hiábavalóknak bizonyultak. 
Ennélfogva Trouvitte Leó márki megindító!la a 
válópőrt neje, Mirandola Eleonóra ellen.

Pedig kimondhatatlanul szerették egymást. 
Csak az egyik fél büszkesége s a másik fél ha11- 
gatagsága idézte elő köztük a szakadást. A bírói 
Ítélet elhangzott : két szerető szív örök időkre el 
lelt különítve egymástól.

A válás kimondása napján találkoztak egy
mással a parkban. A nő hajdani bizalmas helyei
től akart elbúcsúzni, a márki pedig éppen útban 
volt a pincze felé, hogy ősei előtt kikeseregje 
magát.

Tekintetük kereszteződött. Eleonóra testén 
reszketős futott végig, aztán önkívületben borult 
Leó keblére.

— Ah! Idáig kellőit jönnünk! ...  susogá
lágyan és panaszosan.

A márki leküzdeni iparkodott felindulását 
és úgy tolt, mintha érzéketlen volna exneje iránt.

- így kellett lennie; tartsd meg titkodat; 
élj boldogul.

Nem, nem! kiállá korlátlan szenvedéllyel 
Eleonóra, jöjjön, a minek jönni kell, de én nem 
válók tőled a nélkül, hogy szerencsétlenségünk 
okát, az én titkomat el ne mondjam néked.

E szavaknál megragadta a márki kezét és a 
közeli gyeppadhoz vonta öt.

Leó gépiesen követte Eleonórát és leült 
melléje. A nő egy ideig félénken tekintett ide- 
oda, majd igy beszélt:

— Midőn Donnerchlag Hugó azon estén 
belépett hozzánk a terembe, én mint háziasszony 
a fogadására siettem, ezenközben azonban, — öli 
borzasztó pillanat!

— Nos, — kérdé izgatottan Leó.
— E pillanatban kioldódott alsó ruhám 

szalagja s én szégyenlelemben összerogytain.
Leó megkönnyebülten kiáltott fel; boldog

ságában leborult Eleonóra lábai elé.
* * **

A második eljegyzési ünnepség még nagyobb 
fénynyel ment végbe, mint az első.
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fenyőgalyakkal diszilelt crkélyzete és főbe- 
járata.

Este, az Aranyszarvas vendéglő helyiségeiben 
látogatott ismerkedési estély volt, mely késő éj
jelig tartotta együtt, az ünneplő közönségét.

Tizenkettedikén d. e. 10 órakor az egész tár
társaság a városház dísztermében, az „Örs/. Magy. 
Hány. és Koh. Egyesület körmöezvidéki osztálya- 
által ez alkalomra rendezett rendkívüli diszülésére 
gyűlt össze. Az elnöki széket Reitzner Miksa pén/.l- 
verő hivatali igazgató foglalta el.

E diszűlés lefolyásáról röviden a következő: 
kot jelenthetjük: elnök megnyílója után, Ghabada 
polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd 
Knöpfior Gyula lépett az előadói emelvényre 
hogy az altáró munkálato k történetéről referáljon, 
Az altáró kérdése először 1699-ben került feli 
színre, — a megvalósulás stádiumába azonban 
először és tulajdonképpen csak 1839-ben lépett, 
1841-ben a Nándor altáró hajtása végre engedé
lyeztetett s annak befejezése 20 évre tervezletelt, 
1859-ig a négy légakna elkészült; de ekkor e 
munkálatok más tervek felvetése következtében 
beszüntetleltek, illetve csak nagy lassan foly
ta 11 a k. 1872-től 1879-ig az altárói munkálatok 
csakis a már kihajtott részek fenntartására szo
rítkoztak, az 1879-ik év azonban forduló pontot 
képez az all áró történetében. Ugyanis 1873-ban 
a selmeczi 11. József altáró befejeztetvén, *1879- 
ben a törvényhozás 250000 frtot engedélyezett a 
Nándor altáróra s az akkori selmeczi bányaigaz- 
galó néhai Péch Antal minist, lanácsos elérkezett
nek látta az időt arra nézve, hogy az altáró kér
dése immár véglegesen elintézlessék."

„1878. évi junius hó 17-én megkezdetett a 
nyitástól már kihajioll alláró-rész kitakarítása."

Hosszadalmas volna a munka lovábbi fázi
sait bővebben részletezni, s talán elég lesz meg- 
emlileni, hogy *1898. deczemberében a lV-ik sz. 
aknából kiinduló déli vájalvég szerencsésen őssze- 
lyukasztatolt a 111-ik szánni aknából kihajtott 
201 m. bosszú, régi táróval, 1899. évi junius 13-án 
pedig bekövelkezelt az utolsó lyukasztás, mely 
a Il-ik és IV. sz. aknák közötti összeköttetést 
helyreállítván, a Garam-völgygyel való közlekedést 
megnyitotta.

E megnyitást ünnepelte a mai gyűlés, — 
abbeli reményének adván kifejezést, hogy a meg
nyitandó erekig még ki vájandó és még hiányzó 
270 m. altáró-liossz a legközelebb jövőben még 
nagyobb szabású, országos ünnepre fog alkalmat 
szolgáltatni.

i

i

E tetszéssel fogadott előadás után Tirscher 
Géza k. bányatanácsos, a mérői munkálatokat 
ismertei le nagy érdeklődés mellett.

Anion Ede országos képviselő ajánlatára 
mindkét előadásnak jegyzőkönyvi köszönet sza
vaztatván, elhatároztatott, ez előadásoknak nyom
tatás utján való sokszorosítása.

Reitzner Miksa elnök berekesztő szavai után, 
melyben a városnak a terem átengedéséért is 
köszönetét mond, a gyűlésre összegyűltek szél- 
oszlotlnk, hogy rövid idő múlva a Szarvas ven
déglőben, a m. k. bányahivatal által rendezőit 
diszebédnél ismét találkozzanak.

A diszebéden ötvenhármán véllek részi. A 
díszhelyet Svehla Gyula bányaigazgató foglalta el. 
A toszlok közötti színlelőket a körmőczi nép
zenekar sikerüli nótái töltötték ki. A menü fényes, 
a borok jók, a kiszolgálás kitűnő voll. Ebéd köz
ben két távirat érkezett Selmeczbányáról. Az első 
Gretzmacher Gyula főbányatanácsostól Chabada 
polgármesterhez, a második Szilnyai József pol
gármestertől Farbnky István orsz. képviselőhöz 
volt intézve. Gretzmacher Tirscher Géza hánya
tanácsost, a nap hősét üdvözölte. Szitnyai polgár- 
mester Körmöcz város fel vi rá go zásál óhajtja. A 
királytósztot, melyei az egész közönség állva hall
gatóit végig. Svehla Gyula hányaigazgató mon
dotta. Szónokollak továbbá Anion Ede orsz. kép-

viselő, Reitzner Miksa pénzveröhivatali igazgató, 
Ghabada pölgármester, Szöcs Pál orsz. képviselő, 
Knöptler Gyula kir. bányafőnök, Jakó Gyula stb. 
stb. A jó hangulat majdnem öt óra délutánig 
együtt tartotta a társaságot.

Nyulcz órakor családi est.
Tizenharmadikán délben a városi lövőlielyi- 

ségben az altisztek ünnepelték az altáró meg
nyitás sikerültét.

Mindnyájan, kik ez ünnepségeken részt ve
hettek sokáig szívesen vissza fognak emlékezni 
a tapasztalt vendégszeretetre, a páratlan rendre 
s a rendezőség fáradhatatlan buzgalmára.

Hogy e tudósítás teljes legyen, még a részt
vevők névsorát, a mennyiben azt feljegyezni si
került, ide iktatjuk. Jelen vollak :

A kormány s a selmeczbányai m. kir. bánya
igazgatóság képviseletében Svehla Gyula ni. k. 
főbányatanácsos bányaigazgató; továbbá Pállfy 
Elemér, Versocz város főispánja; Farbaky István, 
Dr, Ainon Ede és SzŐcs Pál orsz. képviselők; 
Chabada József Körmöcz város polgármestere és 
Bclházy I. esperes-plébános Körmőczbányán ; Bel- 
házy János miniszteri tanácsos és Topscher Samu 
főfémjelző hivatali igazgató Budapestről; a m. k. 
pénzverő részéről Reitzner Miksa k. főbányatnná- 
csos: Wanschada Károly, Greisinger Róbert, Ür- 
mössy Kálmán, Maycr Elek és Lukacsik Fereticz 
k. főmérnökök illetve mérnök ; a ni. kir. szélaknai 
bányahivatal részéről: Martiny István, Tirscher 
Géza, k. bányatanácsosok, Jákó Gyula, Baumorlh 
Károly k. főmérnökök, Árkossy Béla s Máday 
Aladár k. mérnökök ; a selmeczi m. k. kohóhiva 
tál részéről Krutkovszky K. banyatanácsos; n 
körmöczi ni. k. bányahivatal részéröl Knöpfler 
Gyula b. hivatali főnök, Szembratovics Sándor, 
Knpecz István és Kamenár József k. mérnökök : 
Cseh Lajos k. bányatanácsos, bányageologus Scl- 
meczhányáról; Kovács Karoly k. főmérnök, a k. 
I'ökémlőhivatal főnöke Körmöczbányán ; az *Orsz. 
M. Bány. és Koh. Egyesület" képviseletében 
Lilschauer Lajos fii kár, főmérnök Selmeczbányá
ról ; Kachelmann Károly Vihnyéről s sokan mások, 
u. m. Bachmann, Burda, Dubinszky, Emődi Géza, 
Dr. Előd Tibor, Gerslner, Hüttner Brúnó (Hor- 
manccz), Illatky József és Károly (Körmöcz), Jan- 
kovszky. Kovács Ferencz, Lende, Lukovits, Mráz 
Gábor, Novák, Palkovits Emil, Prefort, Pelrovszky 
Dr. Pettyko Gyula, Rulschka Tivadar m. k. fő- 
erdész, Schmidt Lajos, Szmelhunovits Gyula, 
Schnabel Gyula, Wawrouschek K. s mások.

A mi közlekedésünk.
(Folytatás.')

IIt a számításnak kellene dönteni a két mód 
közli választásnál. Meri ha bár első tekintetre 
nehezebben és drágábban látszik kivihetőnek egy 
föltöltés, mint a hegységbe való beásás, mégis 
tekintve azon körülményt, hogy a tógáihoz alig ■ 
két-háromszáz méternyire az Anna-tárói terjedel
mes hányok vannak, melyek töltésre kiválóan al
kalmas anyagát ideiglenes vnsulak segítségével 
könnyen lehelne a kívánt, helyre szállítani: ti mér
leg alighanem erre billenne, különösen abban az 
cselben, ha a másik oldalon a hegység sziklásnak 
mutatkoznék, vagy lul meredeknek.

Egy utlöltésnek a tógáihoz való illesztése 
ellen, ugy hiszem, alig lehetne ellenvetést tenni, 
miután ezt a a szélaknai tónál vagy 1 */a százados 
tapasztalás veszélytelennek mutatta ki.

Sehogy sem biztatom magam a reménynyel, 
hogy fölszólalásomnak bármily eredménye volna, 
legfőlebb az, hogy talán mint csira megmarad, 
mely kedvező viszonyokra találván, valamikor fej- i, 
lődésnek indulhat.

En a szomszédokkal való közlekedés akn- : 
dálytnlan voltát sokkal fontosabbnak tartom, mini j 
a vasúti közlekedésnek, löszein azl, Németi felé 
létesítését, s telkemből beszélt képviselőnk, ami- j
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dőn a múlt közgyűlésen kiemelte, miszerint a 
vasúti közlekedés Körmöczbánya iparára semmi 
fejlesztő hatással nem volt.

Nagy csalódásnak illetve szemfényvesztésnek 
tartom ,ama állítást, hogy mennyivel olcsóbban 
élhet ne a selmeczi lakosság, ha Németitől följönne 
a vasul.

Állítólag 30—40 forinttal olcsóbba kerülne 
egy kocsirakomány. Lássuk már most mennyivel 
adná olcsóbban a kereskedő a liszt, zsir, ezukor, 
kávé stb. kilóját. 10000 kgrnál megtakarít 4000 
krajezúrt vagyis 21/, kilónál 1 krajezárt, elhiszi-c 
valaki, hogy a kereskedő e krajezár töredéket a 
vevőnek juttatja, hisz azt nem is teheti, miután 
ily kis mértékű pénzjegyünk nincsen; s azt alig 
fogja tenni, hogy kétféle árt szabjon az árura, a 
mely intézkedés legfőlebb a lisztnél bírna hatással, 
melyei ugyszólva egyedül vesz a közönség nagyobb 
mennyiségben, a mi itt is legfőlebb a kenyérliszl- 
ről áll, a löbbi árut illetőleg, ugy hiszem mindenki 
meg van győződve, hogy igen ritkán találkoznék 
vevő, a kinek ha módjában van is, többet vegyen 
mint a mennyire, teszem azt egy hétre, mondjuk 
egy hónapra szüksége van, hogy egy éven át 
esetleg 50—60 kit megtakarítson.

Így hát a nyereség tisztán a kereskedelemé 
volna, s ha ez ugy van, akkor ne kívánjanak a 
város közönségétől áldozatot, hozzák azt maguk.

En volnék az ulolsó, a ki ellenezném azt, hogy 
egy része a polgárságnak előnyhöz jusson, ha ez 
által az összeség vagyona szaporodik. De váljon ugy 
van ez a jelen esetnél? a hol az én zsebem tar
talmából a másoké szaporodik. Szaporodik eset
leg olyanoknál, a kik az itt ma szerzett vagyont 
holnap máshova mennek elkölteni.

De az előadottakból még az is látható, hogy 
az anyagi előny a város részére csakis a főnt 
kitüntetett élelmi és élvezeti, a kereskedők által 
forgalomba hozott czikkekro fog szorítkozni és a 
város kizárólag ezért hozza ez áldozatot? Vagy 
pedig a peres felek és ügyvédeik kedvéért ? Mert 
ne áraitsuk magunkat azzal, hogy mi a zöldségei, 
a gyümölcsöt vagy pedig a krumplit és szemes 
életet olcsóbban kapnánk a vasút révén, mert én 
meg vagyok győződve, hogy ha vasutunk volna 
minden szomszéd községbe, még akkor is sokkal 
több fogna bejönni háton (emberi vagy szamár 
háton) vagy pedig szekéren, különösen ha keres
kedőink a bennünket élelmi czikkekkel ellátó 
szomszéd földmiveseket oly jutányosán a mint 
lehet, tudnák ellátni a nekik szükséges dolgokkal.

Kiáltó tanúja ennek Meczenzéf mint a Sze- 
pességnek emporiuma különösen a szemes élet
ben. A vasul semmikép sem szüntette meg a 
fuvaros processiókal, melyek minden péntek dél
utánján vagy ezt követő éjszakán Meczenzöfet 
fölkeresik s ha apadt a régi forgalom, annak oka 
az ipar hanyatlása különösen a Gölnitz felső völ
gyében s az a körülmény, hogy a Hernád-vőlgye, 
mely ezelőtt szinte Metzenzéf adózója volt, most 
a kassa—oderbergi vasúttal könnyebb ellátáshoz 
jutott.

(Folyt, köv.)

A honvódszobor.
Az a magasztos emlék, melyet Selmecz- 

liánya város hazafias, lelkes közönsége a fél- 
század előtt lezajlott küzdelmeknek, a magyar 
szabadság hajnalának dicső emlékezetére, s a 
szabadság hőseinek ünneplésére emelni szándé
kozik, már rövid idő múlva elkészül. A szoboi 
zseniális megalkotója, Tóih András, debreczeni 
szobrász a bélen városunkban járt, bejelentette, 
hogy a szobrot már érezbe öntik, valamint he- 

I yét is kimérie a Pachcrtárói-téren, a hol az ala
pozást már meg is kezdték. A sznborbizoltság 
mint halljuk, f. év október 8-ára, vasárnapra 
tűzte ki a leleplezési ünnepélyt. Örömmel adjuk 
liidlulazl is, az hogy adományok mindig folynak. 
A múlt héten a következő adományok érkeztek be
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Mikula Ferencz, Budapest 1 frt, Szász Gyula, 
Budapest 5 frt, Kral Ferencz, Hausnuann S. 
Budapest 2—2 frt. Topich Elemér, Irányi Mi
hály, Haschek János, Kraus Károly, Wagner 
János Budapestiek 50- 50 kr., Pfefferinann János, 
Stanchich László Budapestiek 30—30 kr., Santo 
István, Mfiller Károly, Szilágyi János 1 — 1 frt, 
Birchhauer Károly, N. N. 50 50 kr. Steinhauszer 
János, Hauer 1.. X. N., Mayer Ede 1 — 1 frt, 
Kaiser János, N. N., Gs. Károly 50—50 kr., 
Gregus M., Róth N., Wagner Bálint, Lantay 
Lajos 1—1 frt, Temetkezési és segélyzö egye
sület Hodrusbánva 5 frt.

A szoborbizottság ez utón is kéri azon t. 
gyűjtőket, kik a gyüjtőiveket még nem küld
ték be, hogy azt beküldeni szíveskedjenek.

H Í R E K .
— Hymen. Künstler János, lyceumunk jeles j 

tornatanára f. hó. 14-én házasságra lépett Vnutsko 
Ferenczné bájos leányával, Ilonával. A polgári 
esketést Kuli István, anyakönyvvezető helyettes 
végezte. Az anyakönyvi hivatalból az uj házaspár 
az ág. hitvallású evengelikus templomba ment. 
Tartós boldogságot kívánunk az uj párnak!

— Próba*tűzoltás. Folyó hó hatodikén kora 
reggel érdekes kísérletet rendezett a hegybányai 
lövölde melletti téren a hegybányai m. kir. bánya- 
hivatal, melynek meghívása folytán azon a Pauer 
János és Csányi Ottó parancsnokok vezetése alatt 
kivonult selmeczbányai tűzoltóság is részt vett.
A kísérlet czélja az Eberhardt-íéle tűzoltó-anyag 
kipróbálása volt, melyet Waltersdorfer Pál buda
pesti droguista mutatott be. Az eredmény bámu
latos volt: a petróleumba áztatott zsákvaszon- 
rongvok s a petróleummal leöntött máglya lángja 
egy pár pillanat alatt elaludott, a mint az Eber- 
hardt-féle anyaggal kevert vizsugár érintette, s az 
eloltott darabok újabb meggyújtásnak is ellen
álltak. A jelenlevők a próbákból meggyőződtek, 
hogy az uj tüzoltóanyag hivatásának teljesen meg
felel, egyetlen hátránya az, hogy előáliitása sokba 
kerül, s igy alkalmazásba vétele az egész tűzoltó 
intézmény gyökeres átalakítását vonná maga után. 
Az érdekes és fontos kérdésre különben egyik 
közeli számunkban még visszatérünk.

— Augusztus 15. Várva várt napja az 
Szent Hubertus híveinek, mely tegnapelőtt be
köszöntött : megnyílott a vadász idény nagy örö
mére a vadászoknak, de annál nagyobb keser
vére a kis őzikéknek, nyuszikáknak . . . uj 
„diadalokéra hozva kilátást a vadászoknak.
A selmeczi vadászegylet nagy megnyitó vadászatot 
rendezett a nagy nap örömére, melyen az egylet 
minden tagja részt vett.

— Ünnepek. Hónapokkal előre emle
getik, várják bányászaink augusztus havát. Az 
izgatott várakozás oka az a két szép ünnepély, 
melylyel a bányatelepek a király ő Felsége szü
letésnapját és Szent István napját megülik. E hó j 
18- és 20-án is nagy ünnepélyességgel fogják a 
két nemzeti ünnepet megölni, melyre a bánya
telepek munkásai az idén is kivonulnak.

— A lövöldéből. A múlt vasárnapi lövészet 
igen szép eredménnyel járt, a mennyiben 57G 
lövésre 53G köregység cselt, ezek közt egy szög- i 
lövés és 18 négyes. Az első dijat Liba Antal nyerte 
el szögre, a másodikat Seidel Ágoston, a barma- ' 
dikat Hlavathy József egy-egy szép négyesre. ; 
Ugyanakkor tartatott meg a lövöldén a dijtekézés 
is, melynek nyertesei Thuránszky Béla, Zanzotló 
Lajos, Heim Antal. Filip Antal, Friebert Ferencz 
és Laun Károly lellek.

Bányászati kongresszus. Az országos 
magyar bányászati és kohászati egyesület ez évi , 
közgyűlése e hó 27-én lesz lgh >n. A kongreszusra 
eddig 110 tag jelentkezett. Mint biztos forrásból j 
értesülünk a kongresszuson részt fog venni We- 
kerlc Sándor a közigazgatási bíróság elnöke mini j

j az egyesület védnöke. Jelentkezéseket még min- 
j dig elfogad az egyesület titkára Litschauer Lajos 

bányaiskolai igazgató Selmeczbánván.
— Nagy idők tanúja. Óvári és szentmiklósi 

Pongrarz Lajos cs. és kir. kamarás, Hontvármegye 
nyug. alispánja aug. 10-én 87 éves korában elhunyt. 
Pongrác/ húszéves korában lett ügyvéd, majd vár
megyéje ellenzéki mozgalmaiban vett részt, 1848- 
ban nemzetőr leli, utóbb Kossuth minisztériumában 
titkár. Az abszolutizmust mint báró Bors jószág
igazgatója visszavonultan élte át. 18G 1-ben lionti

; főbíró lett, aztán törvényszéki ülnök, főjegyző; 
1880-ban pedig alispán. Az irodalom terén is 
működött; főbb müvei: Honti literatúrai füzér, 
Versek, Útleírások, Epigrammák, Elmúlt időkből 

1 stb. A Honti Újságot és az Esztergomi Közlönyt 
szerkesztette. Szondi emlékét Drégelyben az ő 
kezdeményezésére örökítették meg.—Halálát nagy
számú rokon, köztük fivére, Pongrác/ István nyug. 
tábornok és fia, Pongrác/ Jenő debreczeni kir. | 
főügyész gyászolja. Holttestét szombaton szentel
ték be budapesti, tisztviselőtelepi lakásán vasár- j 
nap délután Felső-Túron, a családi sírboltba 
temették el.

— Eltűnt őrült. Debnár Benedek, kohó- 
munkás a télen megtébolyodott és fél évig volt 
a helybeli bányakórházban kezelés alatt. Folyó 
hó 9-én elbocsátották a kórházból, s ő hazament 
Steffultóra atyjához, Debnár János czipészmester- 
hez. Ez kikergelte házából, mire a szerencsétlen 
elment Szitnyatőn lakó bátyjához Debnár Lipót- 
hoz. Onnan szombaton reggel eltűnt, egyesek 
látták a Szitnyán bolyongani. A rendőrség keresi.

— Kinyomozott tolvajbanda. Winterstein 
Bernát, helybeli vendéglős, panaszt tett a rend
őrségnél, hogy egy idő óta üzletéből 6 hordó sör 
s nagyobb mennyiségű hal és hús eltűnt. A rend
őrség vizsgálatot indított és sikerült is a tolvajokat 
megkeriteni Lepsik Péter, Balázs Márton, Koszo- 
rinszky János, Erzsiak István és Filyip János 
kocsisokban, a kik bevallották, hogy a lopást 
hosszú idő óla folytatják. Az ügy a járásbíróság
hoz tétetett át.

A kit illet, tegyen róla. A dohánygyár 
felé vezető nlczaszóli csatorna fölötti rész any- 
nyira rósz állapotban van, hogy közveszélyessé 
vált. A múltban történt, hogy egy arra menő ko
csi lovai alatt a gyenge tákolmány beszakadt és 
a lovak a csatornába estek! Kérjük a csatorna 
sürgős kijavítását.

Hűtlen szolga. Mell Jakabnó megbízta 
Videczky József péksegédet, a ki naponta süte
ményeket hord Vihnyére, hogy 10 irtot váltson 
fel aprópénzre, s azt más nap hozza el, Videczky 
azonban a pénzt elköltötte. Mikor sem másnap, 
sem harmadnap nem jelent meg Vihnyén, licit 
Jakabnó panaszt emelt.. A rendőrségen Videczky 
bevallotta a lopást, melynek alapján a rendőrség 
letartóztatta.

Az országos m. kir. színművészeti 
akadémián a behatások az előkészítő osztályba 
szeptember hó G—7-én, az akadémia I. és II. 
osztályába pedig szeptember 8-án tartatnak meg 
d. u. 3 órától kezd ve. A országos m. kir. szin- j 
művészeti akadémiába való felvételhez megkíván
tainak: a) Színpadias, csinos alak. b) Tiszta kiej
tésű, csengő hang. c) Kifejlett testi alkotás melleit 
(melyről az intézeti orvos ad véleményt) legalább 
18 éves kor a férfiaknál, legalább 16 éves kor a ! 
leányoknál, mi hiteles okirattal bizonyítandó, d) ! 
Annyi műveltség és iskolai képzettségről való j 
bizonyitvány. .i mennyit e korban minden müveit 
ifjútól megvárhatni, különösen a magyar nyelv 
alapos ismerete e.) Szülői vagy gyámi megegyezés.
A mely jelentkezővel ezek nem személyesen jelen
nek meg, megegyezésüket hiteles iratban tartozik 
az illető felmutatni, f) A jelentkező növendék 
csupán a valóságos és törvényes családi nevén 
Írathatja be magát, g) Jó magaviseletről szóló 
erkölcsi bizonyítvány, mely vagy iskolai bizonyít - 
ványnyal, vagy hatóságilag, vagy ismert egyének 
aláírásával mulhnllanul igazolandó, h) Minden ; 
ujonan jelentkező az előkészítő osztályba csak j

próbaidőre vétetik fel; ennek leteltével újabb 
vizsgálatnak vettetik alá. A fölvétel tehát nem 
végleges, a letelt próbaidő után a tehetségtelen, 
vagy hanyag növendék elbocsáttalik. i) A belépő 
uj növendék 1 frt beiratási diiat s 5 frt felvételi 
dijat, valamenyi növendék pedig 1 frt beiratási 
dijat, azonkívül 80 fri tundijt, tartozik 2 részletben, 
u. m. szeptember elején é február 1-én előre 
fizetni, j) Minden fölvett növendék tartozik szülei
vel, vagy gyámjával együtt ez eléjük terjesztendő 
kötelezvényt aláírni. Bővebb értesítést az int. 
igazgatósága (Kerepesi-ut 1. sz. fii. ern.) készség
gel ad. Az igazgatóság.

- Magyar emlék külföldön. Örömmel 
kell tudomásul vennünk mindazt, mi külföldön 
a magyarság erényeit hirdeti, örömmel legkivált 
ha idegenben elismerést vívhat ki valamely mű
vészi alkotásunk, mely egyúttal a magyar népnek 
története, nagy idői és nagy férfiai iránt való 
kegyeletét ábrázolja. Előkelő magyar meste
rek festeüék a szabadságharcz egy győzel
mes csatáját óriási vásznon panorámának, de 
annyi ambiczióvul, olyan lelkesedéssel, hogy müvük 
elüt minden más panorámának navezett körképtől. 
A kép főalakjai Polőíi és Bem. Általok van 
megtestesítve a világszabadság eszméjének kereté
ben, melynek mindketten oly hősi hívei voltak: 
a magyar szabadságharc/ eszméje. E kép most, 
melyet a főváros minden lakosa, a fővárosban 
megfordult minden idegen és vidéki sietett meg
nézni, külföldre megy — Varsóba. Az oroszok
hoz az a kép, mely a magyar szabadságharcz 
honvédeink győzelmét hirdeti az osztrákorosz 
szövetségesek fölött. Hirdetni fogja olt is, hogy 
erősen él bennünk a félszázadja múlt hősi küzde
lem emléke, a kegyelet annak harezosai iránt, 
de hirdetni fogja egyben a magyar művészetet is, 
mely ily roppant vásznon is, bár rendeltetésénél 
fogva elsőbben is a panorámás effektusra kellett 
ügyelnie, ilyen művészit alkotott. Örömmel vesszük 
tudomásul, hogy o kép épen Oroszországba megy, 
de dicsérettel kell megemlékeznünk a körkép- 
társaság ama elhatározásáról is, hogy mielölt 
a képet kivinné, mindenkinek, a ki még nem lál- 
ia — s ez főkép a vidékieknek szól, kik ez 
idő tájt járnak a legtömegesebben a fővárosban 

-a  legkönnyebben hozzáférhetővé tette a képet 
azzal, hogy belépődíját a bizony drága 50 kiről 
leszállította — 20 krra.

— Nagyot hallók figyelmébe. Egy dús
gazdag nő, akit dr. Nicholson művész füldobjával 
a nagyot hallástól és fülzugáslól megmentéit, 
Nicholson intézetének 20000 márka ajándékot 
adott, oly czélzattal, hogy az olyan süket és 
nehezen halló szegények, akik nem képesek e 
mii füldobokat megszerezni, ingyen kaphassanak 
segítséget kellemetlen betegségünk ellen. Az ez 
iránii megkeresések a következő ezimre küldendők : 
Nicholson G. D. Z. intézete. „Longott," Guners- 
burg, London, \ \ . Anglia.

NYILT-TÉR.*
Köszönet nyilvánítás.

Özv. Bernhart Adolfné szül, Sehulcz 
Anna úgy a maga, mint elhunyt férjének testvérei 
és a rokonság nevében is hálás köszönetét mond 
ez utón is mindazoknak, kik felejthetetlen férjének, 
Bcrnhnrdt Adolfnak szomorú elhunyta alkalmából 
részvétükkel igyekeztek mély fájdalmát enyhíteni. 
Különösen melegen köszöni a városi és többi 
hivatalok tisztikarának, az egyleteknek, kiváltkép
pen az önkéntes tűzoltó egyletnek és a városi 
polgári dalkörnek, de a polgárságnak és a t. 
nagy közönségnek is azon megható részvétét 
melyet tanúsítani szívesek voltak.

Búcsúzás.
Mind azon tisztelt ismerőseimnek és 

kedves barátaimnak, kikkel utulsó időben 
nem lehettem, ez utón mondok lmesut.

Id. Tirts Rezső.
* Az « rovatban kozlöttekéit nőm fololűs a — Szork.
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Selmecz-Bélabánya tz. kir. váró- épi 
tészeti szabályrendelete.
Ál l a l  á n o s I) a I á ro za l ok .

18. § .
Ma valamely épület, rozzanlsága miatt em

beri életet vagy idegen vagyont veszélyeztet, 
köteles a tulajdonos az épület jó karba hozatala 
iránt intézkedni, szükség esetén az egész épülő
iét lebontani. Ezen kötelesség elmulasztása esetén 
a rendőrfőkapitány a rozzant épület lakhatósága, 
közvoszélyessége vagy épsége fölött az építé
szeti bizottságot és az 5. §.-ban jelzett bizott
ságot véleményadásra hívja föl és a tulajdonos 
valamint a szomszédok meghallgatása után az 
épületnek záros határidő alatti jó karba helye
zését vagy biztosítását rendeli el s a mennyiben 
a tulajdonos a határozatnak meg nem felel, a jó 
karba helyezést vagy biztosítást a tulajdonos 
költségén létesíti. A felmerülő költségek a tulaj
donostól közigazgatási utón hajtatnak be, s a 
mennyiben a végrehajtás ingatlanokra lenne veze
tendő, az eljárás a közadók behajlására vonatkozó 
törvények értelmében vezetendő keresztül.

19. §.
Az előző §. alapján hozott határozatok ellen, 

fclebbezésnek csak birtokon kívül van helye.
20. §.

Mindennemű építkezésnél és épületek lebon- 
ásánál azon biztossági intézkedések, melyek bal
esel ek kikerülése vagy idegen tulajdon megvédése 
végett, kivált az építési állványok és egyébb 
az építkezésnél előforduló ideiglenes készülékek 
létesítésénél elkerülhetetlen szükségesek, pontosan 
bolarlandók. A rendőrfőkapitány ilynemű mulasz
tások őseiében addig, mig az élet és vagyonbiz- 
tosság érdekében a szükséges intézkedések meg 
nem tétettek az építkezés további folytatását, 
szükség esetén kényszer rendszabályok alkalma
zása által is beszüntetni, illetve az óvóintézkedé
sekei az engedélyes vagy építési vállalkozó költ
ségére a 18. §. rendelkezései értelmében hajtatnak 
be és az c tárgyban hozott határozatok csak bir
tokon kívül fellebbezhet ők.

2 1 . § .

Az ezen építési szabályrendeletben foglalt 
úgy általános mint pedig részletes határozatok 
és rendelkezések betartásáért az engedélyes, az 
építési vállalkozó, az építési művezető, a pal
lóink és munkások felelősek.

JI. R é s z I o l e s é p í t  é si s z a b á I y o k.
22. ij.

A törvényhatósági bizottság ezen szabály
rendelet jogerőre emelkedésétől számítandó egy 
év alatt a külutezákra is kiterjedő részletes sza
bályozási tervet készíttet, mely szerint jövőben 
az összes utczák, terek, patakok és gyalogösvények 
mentén az építkezési határvonalak megállapitan- 
dók lesznek.

23. §.
Az állami vagy törvényhatósági ulak mellett 

álló épületekhez vagy azok udvaraihoz az ezen 
utakról leiéréi közlekedés járművökkel csak azon 
esetre van megengedve, ha a tulajdonos az ut 
oldalárkát egy legalább 4 méler széles és egy 
méter liszta nyilassal biró czölöpökön vagy fala
zaton nyugvó meglelek) szerkezeiii és az illáink
ban a vízfolyást semmiben som akadályozó át
ereszszel áthidalja (1890. I t.-cz. 120. §.) Ha az ut 
oldalárkát egy burkolt teknő helyettesíti, ez esetben 
áteresz létesítése nem szükséges, a tulajdonos 
azonban köteles a teknő burkolatát 4 méter 
szélességben a bejáró elölt egészen a ház .szín
vonaláig kiegészíteni.

24. §.
Uj utczák és terek létesítésénél a közutakra 

vonatkozólag az előző §.-ban foglalt rendelkezé
sek színién mérvadók. Uj utczák létesítésénél 
azok szélességét az 5. §.-ban rmlilelt szemle 
bizottság javaslatára a rcndörlőkapitány álla
pi Ija meg.

Ezen uj utczák kitűzése alkalmával már 
! előzetesen i- kiváló gond fordítandó arra, hopy 

a hosszan haladó ulczák lehetőleg egymással 
párhuzamosak, a kereszt, vagy mellékulc/.ák pedig 

; a hosszú utczákra merőlegesek legyenek.
25. §.

A bt'llelkeknek több házhelyre szándékolt 
feloszlása hatósági engedély alá esik. — Ily 
engedélyezési ügyben I. fokban a lőkupi- 
tány, II. fokban a városi tanács, III. fokban a 
közigazgatási bizottság jár el.

2G. §.
Szennyvizeknek levezetésére szolgáló csator

nák kiömlését az épületeknek utcza felöli oldalain 
alkalmazni lilos.

(Folyt, köv.)

Születés.

©r/.
A szülők neve.

£ s
á j
-”1

Lakóhely.

, Tárnok Ferencz
Reichart Hermin hu Sclmeczbánya

2 Turcsan József 
Zachcy Anna leány

3 Povinszky János 
Minka Karolin

4
Tokár Antónia fiú Rovna

5 Vancsó János 
Uozola Mária • Bélabánya

Kihirdetések.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1S99. augusztus 9-től lü-ig.

Halálozás.

•: S
ors

zá
m.

 |

Az elhunyt neve. Ko
ra 

|
A halál oka

í Bernhardt Adolf 71 é. agyszélhüdés
2 Gasparovics József 3 h. gy. hasmenés
3 Lepsik János 40 6. lüdövész
4 Özv. Kollár Mihályné 73 é. végelgyeng.
5 Murái* Margit 18 h. kanyaró
0 Pleva Gyuláné 39 é. tűd övész
7 Kasjar Aliiul 22 ú. tüdölob
8 Kovacsik János 11 h. kanyaró
9 Wagner Anna 14 h. tüdölob

10 JLaziauszky Ferencz 16 h. tüdőgyulladás
11 Soncsik János 58 é. lüdőgümökór
12 Oravecz Ferencz 7 é. vesogyulladás
1.5 Pelrovics Jánosné 58 c. tüdögümőkór
14 Valóul János 18 é. vörheny
15 Dénes Eleonóra 45 é. tüdő vész
1G Potecska Jozefa G h. hökhurut

5
S A kihirdettek nevei. Lakóholyo.

1 Szelcczky Péter 
özv. Standner Mályásné

Hodrusbánya
n

Házasság.

g

s  | Az egybekeltek nevei
CG |

Lakhelye

1 Szumega István Selmeczbánya
j özv. Veszelka Lajosné n

2 Künstler János
, Vnutskó Ilona „

3! Itíaszúik Józsof Hodrusbánya
Káposzta Mária

4, Melczor János Bélabánya
Dávid Mária •

2HTi:rcL@téseIk:.
G róf Schönborn Buchheim Ervin beregmegyeí uradalmából,

SZOLYVAI GYÓGYFORRÁS
Dr. KÉTLI, Dr. BÓKÁI, Dr. WIEDERHOFFER tanár urak és számos orvosi tekintélyek el
ismerő nyilatkozatai alapján kitűnő sikerrel a ján lta tik : köszvény, hólyag és vizeleti 
szervek bajainál; ezukorbetegség, hugyhomok, epekő; a torok és tüdőszervek bánt al

mainál, étvágylalanság és gyomorbetegségeknél, 
s á r  l i  S i ii 3i í> i i. ii i t. n 1. 5 «■ n H <1 i t $ v í z .

Gyomorbajok ellem specificum.
A LUHi ERZSÉBET GYÓGYFORRÁS.

A gyomor rendetlen működésénél, gyomorsav túlságos képződésénél, gyomorégés, 
böfögés, a gyomor elnyálkásodása, a gyomor és bél krónikus hurutja alkalmával ki
tünően beválik; a torok, gége és hörgők idült hurutos állapotában sikerrel alkalmaztatik.

POLENAI GYÓGYFORRÁS.
Első rangú diatétikus viz; legüditőbb asztali viz, borral vegyítve kitűnő, tejjel ve

gyítve a legjobb nyálkaoldó szer.

Ezen ásványvizek megrendelhetők:
az uradalmi ásványvizek bérleti kezelőségénél Szolyván (Bereg megye) és minden 

ásvány vizkereskedésben.
^■resjiclitns és Í í r je j j j í é k  in g y r ii és Iié rm n itve .
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Árverési hirdetményi kivonat.
A sclmeczbányai kir. jbirúság mint lelekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Hoscn/.veigne Rótli 
Anna végrehajlalónak Peczmk Tamás vegrehujlusl 
szenvedő elleni ISI fit. 80 kr. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a sehncczbányai kir. 
járásbíróság területén lévő Pccznik tamásnak 
a szent-antali 97. tjkvb. az 1. 4—ló. 19 22. 
25—32. sorsz. a. birtokból 13/42. részi), jutalé
kára 034 írt. ügy az ehhez tartozó a 210. tjkvb. 
a I. 1 —13. sorsz. a. közös erdőből 13. 10. szerinti 
21/16 urb. telek után járó jutalékból 13 42.-ed 
részére 28 írt. ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1899. évi október hó 
17-ik napján délelőtti 10 órakor a szent-antali 
községi bíró házánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is ela
datni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak azingatlanok 
adószerinti 1058 frt becsárának 10% át készpénzben 
vagy az 1881 : LX. í.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1. 3333 
sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. 
§-a értelméban a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1899. évi augusztus hó 
3-ik napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

Liha kir. jbiró.

Van szerencsénk b. tudomására 
adni, hogyMÓTÜKHAJTÁSŰ
K ö m i Y O l D A l i ü T

a  S/,<‘itt-IIÍsr«  ti! «'■«•«■ H a
.‘37 III. szánni házba helyeztük át. 

Intézetünkben, mely kitűnő s

nagy gépekkel
és tetemes mennyiségit in  <> <1 <> r  ss 
l> «■ t ii a n  y  a  jj “  a  J van ellátva, 
úgymint, eddig is minden a szakba 
tartozó munkát végzünk a legolcsóbb 
árak mellett, lehetőleg kifogástalan 
kiállításban.

Számos és kiváló munkaerő, va
lamint kiterjedt

papirraktárak
által azon helyzetben vagyunk, hogy 
igen nagy megrendeléseket is nagyon 
rövid idő alatt képesek vagyunk el
intézni.

Kérve eddi i szives jóakaratát 
irányunkban továbbra is fentartani, 
vagyunk

kitűnő tisztelettel

Joerges A. özv. és fia.

V ' m

:öö‘

M

m :

clayton & Shuttleworth q
mezőgazdasági gépgyárosok o) Budapest 68. sz.

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek
továbbá Járgány-eséplögőpek, lóhere-cséplők, tisz tító -rosták , konkolyozók, kaszáló- és 

aratőgépek , szénagyüjtők , boronák.

„Columbia-Drill“
legjobb sorvetögépek, 

szeoskavágők, répavftgók, 
kukoricza-morzsolók, 
darálók, órló-malmok, 
egyetemes acz61-ek4k,

2- és 3-vasú  ekék ős minden egyéb gazdasági gépek.

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil- és créplögép-gyára.
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Főnyeremény 50.000 korona értékben
és több kisebb, nagyobb nyeremény Összesen:

Egy sorsjegy ára Ssí krajezár.
Az összes nyereményekéi kívánatra 20°„ levonással azonnal készpénzben be

vallja Budapesten : a „Hermes- Magyar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság, 
V., Dorottya utcza., vagy Szegeden a Szegedi kereskedelmi és Iparbank. 
Ezen pénzintézetek a nyerő kívánságára készek az

50.000 korona értékű főnyereményt
egy hasonértékü mintaszerűen berendezett tanyai gazdasággal is

becserélni.
Húzás Szegeden, a kiállítás utolsó napján, 1899. szept. 10-én este 6  órakor.

Sorsjegyek kaphatók a bank- és vállóüzletekben, az összes dohánytőzsdékben 
es egyéb elárusító helyeken.

Viszontelárusitók forduljanak a kiállítást rendező:

Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetségéhez,

(Budapest, IX., Üllői ut 25., Köztelek.)
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Nyomatott a laptulajdonos Joergcs Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.


