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M e g j e 1 e n m i n d e n  v a s á r n a p .

meg nem szüntetik, sőt enyhítéséhez is csak 
nagyon csekély mértékben járulnak hozzá.

A szegény bélabányaiak e nagy baján 
csak úgy lehetne gyökeresen segíteni, ha 
ott egy orvosi állás szereztetnék.

Előre is kijelentjük, hogy dacára az 
ellennézeteknek, ezt nem tartjuk lehetetlen
nek, sőt ha az érdekelt tényezők jóakara
tukig közreműködnek, igen könnyen ki
vihetőnek.

Annyi bizonyos, hogy Bélabányára 
még kezdő orvost sem fog lehetni kapni 
500 vagy 800 frt évi fizetéssel, de hogy 
1200 frt állandó rendes fizetéssel és eset
leg szabad lakással oda orvost kaphatnánk, 
az is bizonyos.

Most nézzük, hogy e kérdésnél kik az 
érdekelt főbb tényezők.

Első sorban természetesen Selmecbánya 
városa, melynek morális kötelessége Bcla- 
bánya testvérvárost is lehetőleg azon elő
nyökbe részesíteni, melyek különösen az 
egészségügyre bírnak hatással. — A fen
tebb jelzett intézkedések a városnak amúgy 
is nehány száz írtjába fognak kerülni és 
igy azt hisszük a város egy bélabányai ál
landó orvosnak minden nagyobb erőmegfe-

szités nélkül 500 frt évi fizetést adhatna. 
— Érdekelt tényező másodsorban a bánya- 
kincstár és a báró Geramb Unió, melyek
nek számos munkása lakik ott, az Uniónak 
pedig fémkohója és ólom-csőgyára is van ott.

Úgy a kincstár, mint az Unió gondos
kodik alkalmazottjainak és munkásainak 

j orvosi gyógykezeléséről ugyan, de szintén 
Selmecen lakó orvosai által.

A bélabányaiak orvosoltatása a kincs
tárnak legalább 400, a Geram Uniónak 
legalább 200 írtjába kerül, mely összegekkel 
hozzájárulhatna a bélabányai orvos évi fize
téséhez. így azután a város, a kincstár és 
az Unió már 1000 frt évi fizetést, ismétel
jük rendes állandó fizetést és nem díjazást 
biztositana az ottani orvosnak.

De mi tovább megyünk és azt hisszük 
nem esünk utópiába, ha azt mondjuk, hogy 
a bélabányai orvos hatásköre ki volna ter
jeszthető az oly nagyon is közel fekvő köz
ségekre, úgy mint a többi között Lenge 
Mocsár, Sekély barsmegyei, Kecskés, Ga- 
ramberzence zólyommegyei, Tópatak stb. 
hontmegyei községekre, mely esetben Bars, 
Hont és Zólyommegye törvényhatósága is, 
mondjuk mindegyik 100 írttal járulhatna

Bélabánya.
Az egykor virágzó Bélabánya, Selmec

bányával egyesült szab. kir. bányaváros 
szomorú sorsra jutott, mint Hidvéghy Ár
pád ottani plébános és törvényhatósági biz. 
tag a múlt keddi közgyűlésen kifejezte: 
„szerencsétlen város“-sá lett.

És valóban igy van. — Eltekintve e 
testvérváros általános hanyatlásától, egész
ségügyi szempontból is szánalmas állapot
ban sínylődik.

Nincs orvosa, nincs, ki a betegeket 
gyors és kellő gyógykezelésbe venné és hány 
betegre válhatik azon állapot végzetessé, 
hogy minden betegedési esetben Selmecbá
nyáról kell orvost hozatni.

Igaz, hogy a közgyűlés elrendelte, 
hogy a városi két orvos az ottani szegé
nyeket ingyen tartozik gyógykezelni és a 
fuvart is ily esetben a város ingyen, eset
leg fél díjért adja és, hogy fizetni képesek 
is egy orvosi látogatásért csak egy forin
tot tartoznak fizetni, valamint, hogy az ot
tani rendőrbiztos telefon utján értesitendi 
a selmeci rendőrkapitányi hivatalt esetről- 
esetre, hogy gyors orvosi segélyre van 
szükség, de mindezen intézkedések a bajt

A „SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TAKCZAJA.
Gyerek-nász,

—  Eyy szegény ifjú  vallomásaiból —
A „Selmeczbányai Híradó'1 számára ir ta : 

(Utánnyomás tilos.) Krúdy Gyula.
Jöjjetek fényes napsugarak és csókoljátok 

meg az Ofélia hamvas barna haját, ami fehér 
nyakára és vállára omlik e hű nőnek. Ti csöndes, 
lágymeleg, ti antik velencei aranyhoz hasonló 
fényességek, jöjjetek be az ablakon és menyei 
sugárral rakjátok tele a szobácskát. az ágyat, a 
rozogát, a szekrényeket és a pamlagot is, — 
főként mondom a divánt, hol két gyerek nászát 
üli. A levegő, a bútorok, a székek mind meleg 
illatokat lehelnek ki, a déli nap járt tán itt, egy 
éjszakán, a nap tán és a narancs és aloék illa
tát, a mi a világossággal felszívott délszakon, ál
mában küldi ide a Nefelejts utcába az első emeletre 
• . . a Nefelejts utcába ? Vagy a hold hozza a 
színeket, amelyek két gyerek félig lehunyt szemét 
elkápráztatják? —  Itt nász van, amit gyerekek 
ülnek, akik csak mindig átölelni tudják egymást, 
ahogy csak átölelni tudják egymást te benned 
szent szerelem, bűnös szerelem, ifjú szerelem a 
nász harmadik napján. Talán húsz éves vagyok 
még ma is ?

*

Húsz éves vagyok-e és Ofélia tizenkilenc-e : 
és szenvedőn, kétségbeesetten, fájdalmasan szeret
jük egymást? a bűn forróságával, a bűn durva
ságával és millió gyöngédségével a bűnnek? Hogy 
Ofélia a hajam, ami tán hosszú és fekete ma is, 
mint a görög ifjaké volt, — a hajam csókolgatta 
és ifjú arcát tearózsa-selyem ingembe rejtette 
ami puha volt és zizegett, zizegett az Ofélia haja 
is, amint elpuhult testemen, karjai és ujjai mint 
meleg kígyók tekergőztek és liliom combjai és 
lábszára is, ami inkább szirének lábaihoz volt 
hasonló, mint földi nőkéihez. Jó Paean! Mámoros 
fejem lehajtom a Párnára és szemem lehunyom. 
Jo P aean! Bágyadt kaméliák borítják az ágyat, 
amelyek az imént még koszorúba fonva szerel
mesen fejét ékesiték. Félig lehunyt szemmel látom  
hogy a tavaszi alkony pírját arczára lehelte, 
most megy le a nap, az ablakon át tán látni a 
húsvéti felhők járását és arany pelyhekkel van 
tele a messziség, mintha nagy arany-fehér mada
rak csatáznának a felhők felett és lehullván, az 
Ofélia fejét borítják. És vérvörös folyamok is 
támadnak a messziségben, amelyekben aranyna
pok úsznak; és a folyamon zuhogva, lihegve 
hömpölyögnek és az ablakon beömlenek a szo
bába, az aranynapok ragyogva hullanak a magas
ból és valami violaszinü felhő takarja el a láthatárt 
Jó Paean ! A csókban, amivel ajkam betapasztja

szerelmesen, semmit sem látok többé. A felhő 
elhaladt violaszineivel . . . Felnyögök azután bú
san, szerelmesen, fáradtan, a szemem kinyitom: 
Ofélia hervadt kamélián félreszegzett nyakkal 
szendereg és márvány háta meggörnyed, amint 
fejét párnába fúrja. Odakünn busongó, csöndes 
szomorú őszi este.

#

Ne sajnáljanak, asszonyok, és tiszta kisasz- 
szonyok, én húsz éves koromban akit szerettem 
és akiben lelkem élt, az nagyon szép leány volt, 
annyira szép, hogy emiatt mindig leány maradt; 
épen emiatt. És milyen üde és Finom az arca. 
A szűzi szépségnek minden bája rajta kivirult. 
Bűbájosán egyszerű, álmaim világából való : barna, 
kicsi és tiszta, mint a napsugár és tekintete sze
líd, mint a szenteké. És ha néztem nappal, ha 
néztem lámpafénynél, mindig más volt. Este 
valami fehér, gyönge árnyék szállt kis feje körül, 
mintha álmok ködében járna . . . Pincérleány 
volt, szegényke. Ne sajnáljátok, nők, — hosszú 
fekete hajam és milyen hosszú volt és milyen 
puha! soha senki úgy meg nem csókolta, senki 
úgy meg nem simogatta, senki az ölébe úgy nem 
vette a fejem, ahol az agyvelőmben lassan el
múltak a képek és egyebek a prózai életről, a 
jóéletröl, a vagyonszerzésről és mindenről, pedig 
becsületes szüleim voltak és szegény anyám. Téli



évenkint az orvos fizetéséhez és igy a béla- 
bányai orvosnak 1300 frt évi fizetése volna 
biztosítva. Ehhez járulna a nagyonis mini
mális mérvben felvett 100 frt. magángya
korlatból eredő évi jövedelem, mellyel 1400 
frt évi jövedelme volna a bélabányai or
vosnak.

Ily jövedelem biztosítása mellett azután 
Bélabányára lehetne orvost kapni, mert hi
szen az ut az előmenetelre azért előtte 
elzárva nem volna, tartozván ő úgy a város, 
mint a kincstár és megye szolgálati kö
telékébe.

11a a Selmecbánya tőszomszédságában 
lévő és e törvényhatóság terUletéhezjtartozó 
Hodruson, Stetfultón és Szélaknán lehet ki
sebb fizetés mellett egy-egy orvos, akkor 
Bélabányán is lehet.

A cél elérésére tehát tárgyalásba kel
lene bocsájtkozni a bányakincstárral, a Lée- 
ramb Unióval, Bars, Hont és Zólyommegye 
törvényhatóságával.

Persze, hogy a bélabányaiak, kik ér
dekeik képviseletére oly jeles férfiúval bír
nak, mint Hidvéghy Árpád plébános, van
nak főképpen hivatva arra az ügyet eré
lyesen mozgalomba hozni és ne hagyni el
aludni.

Ez irányit törekvéseikben lapunk tel
jes készséggel lesz segítségükre.

Dr. Sehwartz Ottó.
A hivatalos közlöny ez idei 13-ik sz. 

az alábbi, bennünket Selmecbányáinkat kö
zelebbről érintő örvendetes sorokat tartal
mazza: Személyein körüli magyar minisz
terem előterjesztése folytán dr. Sehwartz 
Ottó főbányatanácsos és a Selmecbányái 
bányászati és erdészeti akadémia tanárának, 
ezen minőségében szerzett érdemei elisme
réséül. harmadosztályú vaskorona rendemet

setéken a bibliából felolvasott s a lámpa derűs, 
fénynyel égett. Lassan elfelejtettem mindent s 
kacagtam, mint egy ördög, ha az embereket 
beszélgetni hallottam valahol a polilikáról, vagy 
fizetésről, gyerekekről és feleségről és a fotelről 
amit már régóta megszerezni óhajtanának, hogy 
életük boldog legyen. Ah. minden olyan ostoba
ság. Bizony minden! Az aljárásbirónak kevés a 
fizetése és a mosonéjára gondol és mert arany 
órát szeretne venni, szivarban spórol: Pán, én 
kacagtam, mint a sátán, mert szivarban spórol! 
És hogv mennyi mindent akarna némely ember: 
egyik házat, a másik uj nadrágot a harmadik 
csak egy talpat szerelne a cipőjére : — Oféliám 
ólebe hajtva fejem kacagtam, kacagtam és világos 
barna szemébe néztem és mindent elfelejtettem 
ismét, pedig — emlékezem, a nadrágom, igazán 
a nadrágom abban az időben rongyos volt, a 
zseb mellett kiszakadt és kopottas is voltam, ha 
jól meggondolom szegény is voltam és esténkint 
a pénzt kergettem. • r,kint sok bort ittam abban 
a templomban, h . Ondi 1 mint Hőbe imádtatatta 
magát öregekkel é-. fiatalokkal . . . És volt valami 
hentes is, aki t-r :epeit Oféliám előtt, aranylánco- 
san és !:• - regve «-n kacagtam őt, mint az ördög. 
Nem is igen emlékszem mindenre a templomban, 
áldoztam neked. Pán. nagyon áldoztam! Biztosan 
tudom : egyszerre elszegényedtem, mert természe
tesen sohasem dolgoztam, (,az ember nem mun
kára született") már lakásom sem volt, semmim
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díjmentesen adományozom. Kelt Becsben, 
1900. évi január hú 1-én.

Ferenc József s. k.
Széli Kálmán s. k.

Hogy nekünk selmeeieknek mily igaz 
örömöt okozott a legfelsőbb helyről jött 
kitüntetés, azt ama ünneplések igazolják 
legjobban, melyeknek a kitüntetett főbá
nyatanácsos azóta ismételten részese volt.

Az akadémia tanári kara s ifjúsága 
fáklyás-zene mellett adott kifejezést örömé
nek. majd a törvényhatósági bizottság ke
belében folyt le egy családias ünnep főis
pánunk ő méltósága elnöklete alatt e hó
13-án, mely alkalommal főispánunk elis
merő szép szavait, melyekkel dr. Sehwartz 
Ottó főbányatanácsost üdvözölte, a közgyű
lés tagjai felállva hallgatták azon hódolat- 
hói folyólag, mellyel e kitüntetést fogadták.

Az ünnepelt meghatottan felelt az üd
vözlő szavakra a részére jutott érdemrend 

j jelvényének átvétele után, s hálás köszöne
tét mondott e legmagasabb kitüntetésért.

Majd Vörös Ferenc tb. főjegyző szó
lalt fel a város közönsége részéről a kö
vetkezőkben :

Méltóságos Főispán Úr!
Tekintetes Türvényh. Bizottság!

Engedőimét kérem Méltóságos Főispán Urnák, 
s a Tekintetes Törvényt). Bizottságnak ahhoz, 
hogy azon legfelsőbb h Ívről jött kitüntetés fölött, 
mely dr. Sehwartz Ottó főbányatanácsos aligaz
gató. türvényh. biz. tag ural érte, e város közön
ségének örömét fejezzem ki s őszinte üdvözletét.

Készséggel felelek meg ez illetékes helyről 
nyert megbízatásnak, mert az igen tisztelt biz. 
tag' urban oly egyént tisztelünk, a ki szorosabb 
hivatáskörén kívül, a hol a szaktudománynak s 
az ifjúság nevelésének él, e város közéletében is 
tevékeny részt vesz hosszú évek óta s e téren 
olyanul ismertük meg, a ki igaz ügyszeretetét, hig
gadtságot, inások véleményének tiszteletben tar
tását hozta ide lelkében és széles körű tudásával 
mindenkor önzetlenül támogat bennünket városi
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közigazgatásunk e műhelyén s emellett társadalmi 
mozgalmainktól sem vonja meg hasznos közre
működését.

így, ha igaz lelkesedéssel ünnepelte napok 
előtt a két ős iparágnak szakférfiakat nevelő 
Alma Mater tanári kara s ifjúsága, a fáklya fé
nyénél adva kifejezést tiszteletének a tudomány 
faklyavivőjének, — igazolt a mi lelkesedésünk is 

! a királyi kegy ez újabb nyilvánulása fölött.
Idő és körülmények nem engedik, hogy ez 

; érzelmeink igazolásául az igen tisztelt biz. tag ur 
két évtizednél hosszabb közéleti működését bő
vebben ecseteljem; ehelyett a közgyűlési és bizott- 

j sági jegyzőkönyvekre hivatkozom. De kedves kö- 
i telességemnek tartom lelke nemességének azt a 

vonását, tulajdonát kiemelni, melvlyel mindenkit 
tisztelői sorába emel, a kivel csak érintkezik. Ez 
a tulajdonsága általánosan ismert szerénysége 
mely előbb elhangzott nyilatkozatát is jellemzi s 
melyet annyi kitüntetés után is állandóan meg
őrzött lelke kincseként, s ez képezi jellemének, 
egész valójának ékességét, díszét.

Pedig épen az a tudományág, melyet az 
igen tisztelt biz. tag ur is mivel, nagyon alkalmas 
arra, hogy mivelőjét, megtéveszsze, azon a magas
laton, melyre a mull században s különösen en
nek második felében emelkedett, elszéditse.

A természettudomány ugyanis a theologiai, 
s filosóflai tudománynak tulajdonítván százados 
elnyomatását, szabadságának visszanyerése óta 
nem elégedett meg azzal, hogy a gőz gyorsasá
gával, majd a villám sebességével rohanjon előre 
a haladás utján, elnyomóinak létjogát, tisztaságát 
is megtámadta s gúnynyal illette. A sok példa 
közül csak Darwin némely követőire s a Büchne- 
rekre hivatkozom.

A támadók elfeledték a XIII. század legna
gyobb emberének, a „doctor mirabilis“-nek: Ba- 
conak amaz intéséi, hegy az ember a tudását 
egyrészről a természet közvetlen megfigyeléséből, 
másrészről pedig az ókori iratok tanulmányozá
sából merítse, felölelve az összes tudományága
kat, hogy ne essék a kutató skolasztikusok egy
oldalúságának hibájába. Hogy nagyon érdemes 
mester volt a dactor mirabiiis, mutatja az a tény, 
hogy 0 hosszú évszázad után az újkor az ő pro
gram mj át valósítja meg a tudományos, a vallási 
és társadalmi téren.

Jól esik tapasztalnunk azt, hogy a mi ünne.

sem volt, csak Oféliám volt, akinél laktam és fe
jem ölébe hajtva vígan nevettem az aljárásbirón 
és mindazokon, akik a rövid életet szamárságok
kal eltültik, mert hisz ('gyedül csak a nő, a szere
lem minden . . .  Az aranyórák pedig nem meg- 
őlelésre alkalmasak!

*

Valamit érzek ! gyorsan, gyorsan hadd hu
nyom le a szemem és fejem hatrahajlom a széken : 
mit is érzek, tán szekfük bóditó illatát-e ? Hogy 
öregszem, inég lemondani sem tudok, mert az 
ember úgy ragaszkodik mindenhez, ami abból a 
szép — szép ifjúságból itt maradt, — s ijedten 
markolom meg a hangulataimat, amik a régi 
szegényre, a régi csavargóra, a régi ördögre 
emlékezteiik bennem a szürke polgárt. Igen 
szekfü illat ez . . És a földön, a szőnyegen min
denütt összetöpűrödött vérpiros szekfük feküdtek 
amennyi csak egy nagy bokrétából kitellett; min
denütt vércseppek voltak, amik lehullottak a szoba 
közepéié. Amikor éjjel eszevesztetten rohantunk 
hazafelé a hideg ködös utcákon és a nászágyunkra 
dőltünk mámorosán. És mennyi sirás volt ilyen
kor. Könnyek omlottak az ő arcán, szent m eleg, 
szerelmes könnyek az ö arcain, a kis ostoba, 
cinikus és romlott nőcske szeméből és én igazán 
nem tudom miért sírtam. Az ablakok alatt egy 
vén, kékszemü szatir állott és csókjait dobálta 
az utcáról; és üvöltött, midőn a lámpa csönde
sen elaludt. „

Ha énekelni tudnék, ha verselni tudnék, ma 
a bűnt, a szentet, a misteriumok misteriumát 
ölelném szivemre; a vérem a bűnre lüktet, a 
szivem róla ver, a mikor egy kis szegény pincér
leányka, akinek fizetése majdnem semmi, akinek 
mosolyogni kellene a gazdag urakra, az erszé
nyekre a tömöttekre, egy szegény csavargó-fiút 
szeretett, és ifjú keblére őt odaszoritá, úgy oda- 
szoritá, hogy vénuszi karjai megroppantak és 
Rubense — a gömbölyű — vonagloll, mintha csók
szomjas ajak zárulna össze epedőn. Ám a nász 
tizennegyedik napján — igy kellett volna kezde
nem — tizennegyedik napon a kékszemü szatir 
azt súgta a fülembe a kapuban, ameddig elkísért; 
— „ostobaság, amit cselekszel, H am let! Téged is 
megcsal, mint eddig mindenkit megcsalt. Szerelme 
hamis képmutatás; érzékeinek vad játéka sodor, 
mert szive alszik, mint hói akaró alatt az erdő. 
Ifjúságod romba döntőd és szivedből kisajtolod 
az utolsó vércseppet, — Hamlet, a kék fagyos 
halál a karját tárja ki feléd," és már előbb is 
beszél Horácíó: — rosszalta a frigyet, amit kötöt
tem és élveteg ajkai a komoly munkáról beszél
tek, amelyre praedeslináltattam. Szemébe nevet
tem Horációnak : „Te beszélsz, aki a bűn vagy, 
az érzéki mámor papja vagy, a végtelen és tiltott 
szerelmek magasztalója te vagy." — A kékszemű 
szatir üvőltve rohant el az éjben, amikor a lámpa 
csöndesen elaludt, ám tanácsai talajra leltek: a 
magvető magja felburjánzott, — és a kis szoba



1000. február 18.

peltünk nem mellőzte a nagy tudós figyelmezte
tését, ö is felölelte saját szakja mellett a filosoflát, 
a történelmet s a szép irodalmat s ha a vele 
született hajlamnak, neveltetésének sokat tulaj
donítunk jelleme megalakulásánál, e tudomány
ágak hatását is el keli ismernünk, ha ünnepeltünk 
ember szeretető, s egyéb lelki tulajdonai mellett 
szerénysége kutforrásait keressük.

Olyan ő embertársaival szemben, mint szak
jának egyik halhatatlanja, a ki az égtől ragadta 
el az isteni szikrát s rabszolgájává tette; milliók 
szabad emberek milliói ismerték el az állami 
életben fejükül, mégis szerény maradt, mint volt 
nyomdász inas korában.

Avagy a mathematika nagy mesterére Ara
gora hivatkozzam-e, s Kepplerre, Kopernicusra, 
az uj világrendszer, az ég mechanikájának meg
alapítóira s Voltára, a villamos erő forrásainak 
oly szerencsés kutatójára s feltalálójára s több 
jelesére a természettudománynak, a kiket nagy 
sikereik el nem tévesztettek, meg nem szédítettek.

De emlitetlenül hagyhatnám-e a nagyok közt 
is nagyot, a ki évek elölt még köztünk járt, köztünk 
élt, a jeles bányászt, kihez ünnepeltünket rokoni 
kötelék fűzte s a ki a tudomány mécsével halolt 
le az anyaföld mélyébe s a társdaalmat is ismerte 
„de profundis“ s mégis bízott embertársaiban 
s hitt Istenben.

Ennyi nemes példa láttára hajlandók va
gyunk hinni, hogy nem a természettudomány, de 
ennek csak egyes mivelői követték el azt az igaz
ságtalanságot a többi tudományággal.

Igen, az a meggyőződés érlelődik meg bennünk, 
hogy maga a tudomány mindig azon a magas
laton maradt, a melyről már Juvenalis hirdette, 
hogy „Természet és Isten mindig egyet mondot
tak", s elfogadjuk egy bölcselőnek azt az érve
lését, hogy a ki a természetben csak a természe
tet. szellem nélkül, a szellemben a szellemet Isten 
nélkül keresi, az sem a természetet, sem a szel
lemet, sem az Istent nem találja meg soha, de 
mimlaliármat elveszíti.

Ma, az idealizmus hajnalán a tudományágak 
az egyengető munkát végzik, korlátozva itt is, 
ott is a mutatkozó túlkapásokat.

Ha a természettudomány, illetve egyes mi
velői egy-egy sikertől elkapatva az állítanák, hogy 
.immár semmi sem ismeretlen előttünk, itt a 
tudás határa, rajta túl nincs semmi1*, az igazi

sötétségéből abszint-kék árnyékokat láttam előre 
rohanni, akiknek lenge ruházatát megéreztein és 
tán azt a hangot, a titokzatosat is inkább érez
tem, mint hallottam, amelyik lágyan szállt keresz
tül a szobán: „Hát nem jön ide, Hamlet, hisz 
várom 1“ (Felöltözve ültem a díványon, a leányom 
már szendergeít az ágyban :) Nem feleltem. A kék 
árnyékok karjaikat nyújtogatták és én elzsibbad
tam, komoran előre szegzett fejjel vártam őket, 
akik mintha sistergő parazsát dobtak volna agy- 
velőmbe, lassan közeledtek. A szobán lágyan, mint 
az esti szél ébredése hallatszott szendergő leány
kám hangja : Hát elhagyott! Megvet, és utál, mert 
a szivem odaadtam, hogy tegyen vele amit akar 
összetaposhatja a cipője sarkával, kését belédöf- 
heti, mert megérdemlőm. Istenem úgy megvetem 
magam . . . H am let! Ahogy a tavaszéj fuvalma 
a b krok között bujdosik, ahogy ringva, lengve, 
mindent átölelve száll a füvek felett májusnak 
illata; ahogy csendes lebbenéssel a pávaszemlepke 
látogatására érkezik kedvesének a rózsának és 
vállára simul —- úgy szállt a hang a sötétben és 
az ágy, mint szüzleány keble világított. A szatir 
dühöng és irigy nevetése mintha hallatszott volna 
odakivülröl és a kék árnyékok közeledtek s valaki 
a vállamra tette kezét . . .  Az ű keze volt, kis 
dolgos, szorgalmas, bűnös keze neki és a kis kéz 
bájos lassúsággal csúszott a nyakam köré. A kék 
halál hiába integetett, arcom eltemettem a mel
lére, amint szorosan átfontam kisleányos terme-

tudós a természettudomány kincses házából szer
zett s kie.'iszitett ismereteivel dűntheli meg ez 
állítást, mert a hűl a tudás fáklyája kialszik, a hit 
fénye gyűl ki s bevilágítja a rnysteriumnak amaz 
oczeánjál, melyről a nagy nevű Lilin- azt mondja, 
hogy „partjainkat öntözi, de hozza nincs bárkánk, 
sem vitorlánk**.

Az őszinte és szerény tudomány ugyanis 
elismeri, hogy elemzése határán túl az „Ismeretlen** 
birodalma terül el, melybe nem a tudás, de a 
hit építi az átvezető hidat.

Ebbe az eszmekörbe nagyon bele illik a mi 
ünnepeltünk érzése, gondolkozása, felfogásával; mint 
ilyent melegen üdvözli a szónok, hosszú életkort 
kívánva neki s kérve őt, hogy ezentúl is úgy 
támogassa e varos közérdekét, mint eddig tette, 
mely város nagyon is reá van utalva a jólelkok 
hasznos tevékenységére s önzetlen támogatására.

Majd indítványt terjeszt a közgyűlés elé az 
iránt, hogy e kitüntetési hódoló tisztelettel fogadva 
legfelsőbb helyen leghálásabb köszönetét fejezze 
ki a közönség a magyar miniszterelnökség utján, 
végül pedig városunk azon jóakarójának, a ki ezt 
az örömet nekünk megszerezni segített ily igaz 
érdem kitüntetését ajánlva a legmagasabb trónnak; 
főispánunk ó méltóságának is hálás köszönetét 
fejezze ki a közgyűlés.

Hogy ez indítvány egyhangú lelkesedéssel 
váll határozattá, azt mondanunk is fölösleges.
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Di\ Sehw aríz Ottó óletóböi.
Csak kivonatos életrajzot nyújtunk 

az alábbi sorokban, miután előbbi soraink
ban már bővebben foglalkoztunk a kitün
tetettel.

Született a bácsmegvei Bezdánban, a 
hol atyja mint mérnök a Ferenccsatorna 
zsilipépitését vezette. Középiskolai tanul
mányait Temesvárott és Budán végezte, 
utóbbi helyen tevén érettségét jeles ered
ménynyel.

Az érettségi vizsgálat letétele után 
18G5-ben a helytartótanács három évre kül
földre küldte ösztöndíj engedélyezése mel
lett s midőn egyetemi tanulmányait kitűnő

| tét karjaimmal és ö a madár nesztelenségéve' 
ölembe lebbont; már itt volt, már megölelt, már 
az arcomhoz nyomta forró arcát és nyakamon 
éreztem karját, amelyben, mint olvadó láva a bún 
vágtatott . . . .  az éji bűn, a világ miden céda 
teremtésének, minden szép leányának, (minden 
bünvirágának a vágyakozása és felülről a plnfőn- 
ról olvadó aranyzuhatag ömlött le és véres 
folyamok jöttek be az ablakon és aranynapok 
úsztak a fejeink körül . . . Bágyadt kaméliáival 
szórta tele az arcom, amint kábultan és halkan 
énekelt valami dalt, amint hajam simogatta — 
csókjait mint tündérszárnyak tebbenését éreztem 
és a bűn violaszin felhője egyszerre ránk zuhant. 
Itt volt a felhő és abban fehér éjjeli ruhában 
állott ellőttem ő, amint térdepelve, nyögve az 
ágyig vonszoltam ifjúságomat, mintha nehéz kövek 
nyomnák gerincemet, a melyek nyomban össze
sajtolnak. — A sóhajtás a szivem közepéből kiszáll* 
„Te, szép, te kedves, te bűnös, tejleánynyá válott 
égi melódia I Te nevess a fülembe és kacagásodra 
meghaljak !“

Ah, mindennek vége! — Talán nem is igaz 
semmi, talán elmúlt minden egy éjen. amikor 
lázálmok gyötörtek. Horáció itt van, de a kék
szemű szatir Helyett jópajtást látok benne, aki 
soha sem irigylené barátja sikerét a nők körül.

Aztán meg, mint öreg és busongó csősz, 
mit is akarnék én a nők körül.

I sikerrel bevégezte, a bécsi egyetemmel 
kapcsolatos cs. kir. fizikai intézeten szer
vezett 12 rendes növendéki állás egyikét 
nyerte el s a-tn. kir. vallás és közoktatás
ügyi ininisterium lijabb ösztöndíjban része
sítette a tanári vizsga letételének kötele- 

, zettsége mellett.
A vizsgát már 1869. jul. 10-én tette 

le s két napra reá az első rigorosumot 
„unanimiter cutn applausu“ eredménynyel, 
s ugyanazon évben a m. kir. Pénzügymi- 
nisterium a Selmecbányái bány. és érd. 
akadémiához a vegytan és természettani 
tanszék mellé rendes tanársegédnek nevezte 
ki, mely állásában a természettan önálló 
előadásával lett megbízva.

Az 1870-ik évben segédtanár lett, két 
év múlva a bécsi cs. k. tudomány egyete
men a bölcsészettudori oklevelet nyerte, 
ugyabban az évben rendkívüli tanár, az 
1878-ban rendes tanár, 1889-ben bányata
nácsossá lépett előre, az 1894-ik évben 
pedig főbányatanácsossá.

Tanártársai bizalma az 1896-ik évben 
akad. igazgatói székbe emelte, mely minő
ségében megtartva a kitüntető bizalmat, 
fokozottabb mértékben szerezte meg az if
júság s nagyközönségünk tiszteletét, szere- 
tetét.

Hivatalos teendőin kívül 1870-ik évi 
jan. 1-je óta vezette a meteorologiai állo
mást. A régi észlelési adatokat 1852—1878-ig 
átszámította s összeállította, mely adatok 
a helyb. gyógyászati s természetűid, társu- 
tat költségén külön füzetben meg is jelentek.

Megjelentek e mellett azon mérései 
is, melyeket a Selmecbányái bányákban 
uralkodó hőmérsékleti viszonyok tanulmá
nyozására szükségesek voltak s ezek angol 
nyelven is napvilágot láttak az angol Royal 
Szocietti egyik albizotsága intézkedése 
folytán.

Az országos természeti, társulat fel
szólítására kilenc éven át részt vett az 
országos csillaghullás megfigyelésében, mely 
adatokat Dr. Konkoly Miklós a tud. akad. 
kiadványában közölte. Fokozódó szembaja 
meggátolta tudósunkat észleletéinek tovább 
folytatásában.

Szólhatnánk még azon önzetlen tevé
kenységéről, melyet a helyb. természetűid, 
társulat körében mint választm. tag, majd 
mint elnök, továbbá, mint e város törvény
hatósági bizottsági t. városunk közéletében 
oly hosszú éveken át kifejtett, de nagyon 
hosszúra nyúlnék ezek elősorolásával köz
leményünk. El nem hallgathatjuk azonban 
azt a nemes tettét, hogy Péch Antal áldott 
emlékű bányaigazgató felszólítására a bá
nyatisztek részére az elektromosságról s 
annak gyakorlati alkalmazásáról külön elő
adásokat tartott s az ezekért felajánlott 
tiszteletdijat nem fogadta el, továbbá, hogy 
e helybeli jótékony Vórös-Kereszt-Egylet 
alapja javára is tartott előadásokat s köz
életünk minden számot tevő jelenségét ér
deklődéssel kiséri s attól hasznos támoga
tását soha sem vonja meg.

_______________________________________ 3_
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így joggal mondhatjuk, hogy legutóbbi 
kitüntetése is igaz örömöt okozott úgy vá
rosunkban mint az ünnepelt számos tisztelői 
körében, mert igaz érdemnek méltó ju tal
mat látjuk ebben. V.

V Á R O S I  Ü G Y E K .
A törvényhatósági bizottság közgyűlése

E hó 13-án tarttta meg a város tör
vényhatósági bizottsága februárius havi köz
gyűlését Horváth Béla főispán elnöklésével. 
A közgyűlésen a bizottsági tagok szép 
számmal vettek részt. Amit időről-időre 
örömmel regisztrálunk, mint a közügyek 
iránt való érdeklődés legszemmel láthatóbb 
jelét. A gyűlés tárgysorozatát az érdeklő
dés mellett igazán tárgyilagos, komoly fel
fogással tárgyalta a közgyűlés s ha több 
érdeklődő hallgatója volna a városi polgá
rok között a törvényhatósági bizottság gyű
léseinek és tárgyalásainak, ezek a legna
gyobb megnyugvással és megelégedéssel 
hallhatnék a mandatarius városatyák be
szédeit.

A gyűlés kezdetén ünnepélyes hangu
lat uralkodott az Unicuique suum feliratú 
tanácskozó teremben. Dr. Schwartz Ottó 
föbányatanácsos, akadémiai aligazgatót ün
nepelte a törvényhatóság abból az alkalom
ból, hogy érdemeit a király kegye méltá
nyolta s öt kitüntette.

Mikor az elnöklő főispán átadta az 
iinnepeltnek a királyi kitüntetést, a III. 
osztályú vaskorona rendet, őszinte és igaz 
volt a felhangzott éljenzés, aminthogy iga
zán megérdemelt volt a kitüntetés. Vörös 
Ferenc tb. főjegyző magasszárnyalásu szép 
beszédjét (lapunk más helyén hozzuk) szí
vesen hallgatták a bizottsági tagok, jeléül, 
hogy egyetértenek azzal az Unnnpel férfiú 
iránt táplált közmeggyőződésből is.

A közgyűlésről szóló részletes tudósí
tásunk a következő:

Elnök: Horváth Béla főispán.
Jegyző: Sztancsay Miklós főjegyző, Vörös 

Ferenc tb. főjegyző.
Elnöklő főispán d. e. \ \  10 órakor meg

nyitván a gyűlést a rendes tárgyalás megkezdése 
előtt szép elismerő szavakkal átnyújtja Schvarlz 
Ottó dr. főbányatanácsosnak a királyi kitüntetési 
a vaskoronarend III. osztályú keresztjét. Zugó, 
szűnni alig akaró éljenzés után meghatott szavak
kal mondott köszönetét a kitüntetett főbánya
tanácsos, kifejezvén szivből jövő, Őszinte beszé
dében, hogy nem a maga kitüntetését látja 
a kitüntetésben, hanem a folytonos munkáéi, a 
melynek egész életét odaadással szentelte. Köszö
netét mondott kitüntetéséért azoknak, akik lehe
tővé tettek neki, hogy pályájával, állásával járó 
kötelességeit úgy teljesíthette, hogy azoknak buzgó 
teljesítéséért még a legmagasabb helyről is elis
merés éri, köszönetét mondott pályatársainak, az 
akadémiai tanároknak, Selmecbánya közönségének 
és az akadémiai fiatalságnak.

Éljenzéssel fogadott beszéde után Vörös 
Ferenc tb. főjegyző intézett nagy hatású, magvas 
beszédet a város közönsége nevében a kitünte
tetthez, melyre Schvartz Ottó meghatotlan Ígérte 
meg, hogy mint eddig, ezután is önzetlen, buzgó 
munkása lesz a közügyeknek.

A közgyűlés ez ünnepélyes bevezető része 
után a tárgysorozat tárgyalása előtt Marschalko 
Gyula szolalt fel s hosszabb beszédben segélyt és 
támogatást keresett a törvényhatósági bizottság
nál ama sérelem ellen, a mely érte a Selmec
bányái kereskedőket azzal, hogy a p-mzügyigaz- 
gató.-ág és a pénzügyminiszter Selmecbánya varost 
az italmérési fogyasztási adók beszedése tekinte
tében a II. osztályba sorozta s ezzel lényeges 
kárt okozott Selmecbánya kereskedőinek.

Szitnyai József polgármester felvilágosító 
jelentése után, mely szerint úgy a pénzügyigaz
gatóság mint a pénzügyminiszter csak a fennálló 
törvények szerin t járt el, az ö indítványára kimondta 
a közgyűlés, hogy a kereskedőkre nézve ez igen 
káros osztályozás megváltoztatásáért kérést intéz a 
törvényhatósági bizottság a pénzügyminiszterhez 
s e kérés támogatására a város főispánját is 
fölkéri.

Fclolvastalolt ezután a polgármesteri jelen
tés a város közigazgatásának és háztartásának 
január havi állapotáról melyet tudásul vett a 
közgyűlés s ennek kapcsán kiküldötte az esküd
teket összeíró bizofságba a polgármester elnök
lete alatt Sztancsay Miklós főjegyzőt és Oszvaldt 
Gusztáv lörvhat. biz. tagot és megbízta a polgár- 
mestert a városi kerté zi állás végleges betöl
téseire

Az iparostarionc iskola beiratási és tandijai 
tárgyában leérkezett belügyminiszteri rendeletre, 
mely nem hagyja jóvá a város közönségének e 
tárgyban tett intézkedését uj felterjesztéssel él a 
közgyűlés.

Tudásul vétetett a belügyminiszternek a bor 
hús és szeszfogyasztási^adók beszedésérőLalkotott 
sznbályrendele! - jóváhagyása.

A bányaalap tartozásainak fedezése tárgyá
ban a város közönségéhez érkezett belügy
miniszteri rendeletet nem tárgyalta a közgyűlés 
és utasította a tanácsot, hogy e tárgyban részle
tesjelentést terjesszen a jövő havi közgyűlés elé

Tudásul vétetett a hodrusbányai két iskola 
és óvó épilése ügyében leküldött jóváhagyó minisz
teri rendelet, ugv szintén a városi tanácsnak 
jelentése, mely szerint a kongresszus ünnepé
lyének rendezésére végrehajtó bizottságot alakított 
Ez utóbbi tárgynál elnöklő,;főispán egy az itteni 
vendéglősöktől hozzá érkezett kérést terjesztett 
be a közgyűléshez, melyet a közgyűlés rövid vita 
után az ünnepélyt rendező bizottsághoz utasított.

A városi tanácsnak azt a jelentését, hogy a 
múlt hó 24-én és 25-én a városi pénztár rovan- 

: csoltalotl s abban minden rendben találtatott 
tudásul vette a közgyűlés minthogy azonban a 

; jelentés szerint a rovancsolásnál a törvényható
sági bizottság által a bizottságba kiküldött két 
tag a rovancsolásnál nem jelent meg.JHándl Vilmos, 
Krausz V. G. és Kachelman Farkas hozzászólása 
után határozatba ment, hogy jövőre a rovancso- 
lások csak a bizottsági tagok jele .létében tartas
sanak meg és hogy több tagja legyen a bizott
ságnak egyhangú kikiáltással be választatott a rovan- 
csoló bizottságba Handl Vilmos és Nyitrai László.

Vita nélkül elfogadtatott a városi tanácsnak 
a dijnokok szolgálati és anyagi helyzetének javí
tása tárgyában alkotandó szabályrendelet tervezete 
valamint a tanács és a gazdasági bizottság előter
jesztése a segéd és kezelő személyzet szervezési 

'szabályrendeletének módosítása iránt.
Hosszabb vitát keltett a Jtanács és gazdasági 

bizottságnak a bélabányaiak orvosi látogatása 
tárgyában beadott kérésére tett előterjesztése

A tanács és gazdasági bizottság azt java
solta, hogy a bélabányai beigazolt szegény betegek
hez a városi orvos fog kijárni és pedig ha telje
sen szegény az orvost igénylő beteg, akkor köz
költségen, ha pedik nem teljesen szegény akkoa 
kőteles megfizetni a fuvar költségnek felét s orvosi 
látogatási dij cimen 2 koronát.

Hidvéghy Árpád szólal föl a bélabányaiak

érdekében, aki élénken ecsetelve a bélabányai 
lakosság szegény és sanyarú helyzetét azt kérte, 
hogy ne terheljék a szegény beteget azzal is, 
hogy mindjárt fél fuvart is fizessen és ne kössék 
a beteget egy orvoshoz, mintegy kierőszakolva 
bizalmát.

Krausz Kálmán és Stuller Gyula felszóla
lása után azonban a közgyűlés elfogadta a tanács 
és gazdasági bizottság javaslatát.

A bélabányai orvos kérdéssel különben 
lapunk első helyén foglalkozunk s azt hisszük 
hogy úgy lehelne legjobban megoldani e kérdést 
mint azt ott kifejtjük.

Tudásul vette a közgyűlés Farbaky István 
j országos képviselőnek lapunkban már ismertetett 
‘ értesítését a felsőleány iskola ügyében és a garam- 

berzence Selmecbányái vasúton a postaközlekedés,
I jobb berendezése tárgyában.

Felolvastatott a rendőrkapitányi hivatal 1899 
I évi működéséről szóló jelentés s ezzel kapcsolat

ban a rendőrfőkapitány kérése a gazdasági bizott- 
; ság javaslatával, hogy a belvárosi biztosok a 

halálesetfelvétel és hagyatéki leltározás alól men- 
: tessenek föl, az éjjeli szolgálatot végző rendőr

tisztviselők az éjjeli szolgálatért külön dijban 
részesiltessenek és a fő- és alkapitány kivételével 
a rendőrtisztek ötödéves pótlékot élvezzenek.

Közgyűlés a jelentést ludásul vette és a 
; főkapitány kérését, melyet a gazdasági bizottság 

is javasolt, teljesítette és határozottá emelt.
Következett a városi nyomtatványok szállí

tására nézve lett előlerjesztés, melyet Sztancsay 
Miklós előadó főjegyző részletesen ismertetett és 
ajánlotta hogy fogadtassék el Joerges Ágost aján
lata, mely a városra nézve előnyős.

Csányi Oltó íőszámvovő kijelentésével annak, 
hogy őt csakis a város anyagi viszonyai s azok
nak ismerete készíti arra hogy a szerződést ne 
ajánlja elfogadásra, mivel az idő szerint nem 
tudja határozottan megítélni, hogy tényleg előnyös 
e az a városra avagy nem. Azt ajánlja, hogy 
ne köttessék meg ez idő szerint a szerződés s 
halasztassék el annak megkötése addig mig meg
győződést lehet szerezni annak előnyösségéről.

Heine Hugó tb. főügyész és Handl Vilmos 
biz. tag a tanács előterjesztését ajánlja elfoga
dásra s a közgyűlés azt nagy szótöbbséggel el 
is fogadta.

Egyszerű ludásul vétettek az erdőrnester 
városi mérnöki és gazdasági tanácsos jelentései, 
úgyszintén a tanács előterjesztése a gazdasági 
munkás közvetítés tárgyában.

A Jalsova kitakarítása ügyében előterjesztett 
tanácsi javaslat a Handl Vilmos és Krausz Géza 
erdöinesíer hozzászólása után elfogadtatott. E 
javaslat szerint nem kényszerittetiku bérlő a Jalsova 
kitakarítására, mivel ha ő lenne kénytelen azt 
kitakarítani több kárt mint hasznot okozna s igy 
azt javasolja a tanács, hogy a Jalsovában levő 
s kitakarítandó tűzi la s törmelék a hodrusbán ya 
szegényeknek adassék kik azt onnan szivesen 
kihordják a nélkül hogy kárt csinálnának.

Lichter Adolf kérést terjesztett be zálog
kölcsön üzlet engedélyezése és a biztosíték meg
állapítás tárgyában.

A városi tanács a biztosítékot 5000 koro
nában, a kamatlábat ruhák után 18, ékszerek 
után 12, értékpapírok után 8 százalékban java
solja megállapítani.

Wankovits Lajos biz. tag egyáltalán eluta- 
sitandónak véli a kérelmezőt.

Krausz Kálmán főkapitány felvilágosítja a 
felszólalót, hogy a közgyűlésnek nincs jogában 
az elutasítás; ajánlja, hogy az üzlet engedélyez
tessék a tanács által javasolt feltételek mellett.

Goldstücker Márk dr. szükségesnek tartja a 
zálogüzletet, sokalja azonban az óvadékot és 
kevesli a megállapított kamatlábot. Ajánlja, hogy 
2000 koronában szabassék ki az óvadék, s a
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kamatláb, 24, 15 és 12 százalékban állupitassék 
meg.

Stuller Gyula dr. és Richter Ede szintén 
ily irányban szólaltak föl a közgyűlés azonban 
szavazat többséggel a tanács javaslatát fogadta el.

Budapest székes főváros megkeresésére elha
tározta a közgyűlés hogy fölir a képviselőházhoz 
a tüzkárbiztositó társaságoknak a tűzoltói kiadó
sokhoz való hozzájárulásának törvényhozási utón 
való szabályozása iránt.

A hegybányai gyermekjátékkészitő tanmű
helynek 23 drb. lucfenyő töt ajándékoztak.

A gyűlés egy órakor ért véget.

Aktuális kérdés.
Irta: Eichel Vilmos
(Folytatás és vége.)

E tekintetben tehát az Iparegyesület valamint 
a kamarák véleménye nagyon könnyen megdönt- 
hető, mit bizonyít azon körülmény is, hogy derék 
kereskedelmi miniszterünk, Hegedűs Sándor, nem 
indulva a fentemlitetlek felterjesztése után, a 
a tisztességtelen verseny kérdését (mindmegannyi 
más sokkal nehezebb kérdési) szintén a megoldás 
útjára terelte, a mennyiben a Ház elé terjesztendő 
törvényjavaslat tervezetét már ki is dolgoztatta 
nagy örömömre szolgál tehát, hogy ezt alább 
vázlatosan ismertetni módomban van.

A  tervezet alapelve szerint tisztességtelen ver
sengnek minősíttetik az, lia valamely iparos vagy keres
kedő versenytársát üzleti előny elérése céljából a 
jó  erkölcsökbe ütköző cselekedet által megkárosítja 
illetőleg megkárosíthatja. A. tervezet szerint a tisztes
ségtelen verseny meggátlására irányuló törvényjavaslat 
keretében gondoskodva lesz arról, hogy a törvény 
mindazon esetekben védelmet nyújtson, midőn meg
állapítható, hogy valamely kereskedő vagy iparos 
versenytársának megrontása céljából cselekszik, vagy 
annak vevőközönségét a maga részére akarja elcsábítani.

Tartalmazna az uj törvény a tervezet értel
mében oly értelmű szabályt, mely kimondja, hogy 
az ipari vagy kereskedelmi forgalomban senki 
sem használhat cégén, kirakatában, áruin, hirdeté
sein az üzleti viszonyok tekintetében általában, az 
eladásra vonatkozó bármely körülmény (neveze
tesen : áru minősége, mennyisége, előállítási módja, 
ára stb.) tekinletében oly jelzést, mely a valóságnak 
meg nem felel.

A kereskedelmi forgalomban senki sem hasz
nálhat az áru származási helyére vonatkozólag 
oly jelzést, mely a vevőközönség tévedésbe ejtésére 
alkalmas. Az oly áruk, melyek hamis származási 
helylyel vannak megjelölve, lefoglalhalók lesznek, 
különösen vonatkozik ez a külföldről behozott árukra, 
melyek az ország, területéhez tartozó valamely város 
vagy község nevével vannak ellátva.Ezaszabály szol
gálatot tehet a magyar iparnak is, mert a hamis név
vel megjelöltek a vám hivatalok által lefoglalhatok.

Megköveteli továbbá az ipari és kereskedelmi 
forgalom tisztessége, hogy minden oly híresztelés, 
mely valamely versenytársát üzleti érdekeiben megtá
mad, illetőleg a vevő közönség tévedésbe ejtésére alkal
mas megakadályoztassék, uyy szinte tilos más hír
nevének működésének vagy áruinak jogtalan kisebbítése, 
legyen tiltva továbbá a saját árui?iak a versenytárs 
áruival oly célból való összehasonlítása, hogy a saját 
áruk kelendősége a versenytárs rovására emeltessék.

Ugyanezen eljárás alá tartozzék a leszállított 
áron való árusítás. Kétségbevonhatatlan, hogy a 
kereskedő áruit bármely áron esetleg veszteségre 
is árusíthatja, de ha ez a végből történik, hogy 
az áru értéke csökkenjen vagy pedig a versenytárs 
tönkretétessék, a versenytársnak a törvény oltal
mára szüksége van.

Ölelje fel a törvényjavaslat a tisztességtelen 
verseny azon módjának megakadályozását, mely 
a versenytárs aikalmazottainak vagy munkásainak 
elcsalásában nyilvánul, oly célból, hogy ily utón 
a versenytárs üzleti viszonyai kipuhatoltalhasanak.

Az e szabályokba ütköző cselekedettől az az 
ellen vétők eltiltandök vagy az érdekeltek panaszára, 
vagy ha közérdekből szükségesnek látszik, hiva
talból is. Mód nyújtandó arra is, hogy a meg
károsodott kereskedő vagy iparos a kár megtérítését 
igényelhesse. A mi a büntető rendelkezéseket illeti, 
kimondandó, hogy a ki fentemlitett szabályokba 
ütköző visszaélést követ el, 50 koronától 000 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel, visszaesés esetében 
pedig 2 hónapig terjedhető elzárással büntetendők.

Az üzleti és gyári tiikot elárulói ellen pedig 
a következő rendezések hozssanak. Az oly al
kalmazott, munkás, vagy más, ki valamely üzleti 
vagy üzemi titkot a versenytárssal közöl az üzlet- 
tulajdonos megkárosítására, vétséget követ el és poli
tikai jogainak felfüggesztése mellett 6 hónapig terjed
hető elzárással és 4000  körömiig terjedhető pénzbír
sággal büntetendők.

A törvény oltalmára csakis azok tarthatná
nak számot, kik az országban kereskedelmi vagy 
iparteleppel bírnak s ezenkívül azon állam hono
sai mely a magyar honosokat hasonló oltalomról 

| biztosítja.
E tervezet alapján fogják a tisztességtelen 

I verseny ellen szóló törvényjavaslatot kidolgozni, 
mely a verseny elfajulását előreláthatólag meg is 
akadályozza.

A német törvény a mienknél sokkal szigorúbb, 
de az ottani fejlődött kereskedelmi és ipari élet 
ezt meg is követeli. Németországban a tisztesség
telen versenyzők ellen szintén a büntetések három 
nemével járnak e l : kártérítésre Ítélhető esetleg 
pénz sőt börtön büntetéssel sújtják az inszolid 
kereskedőket és minden egyes esetben eljárásuknak 
abbanhagyására kényszerítik. Hogy fogalmat alkot- 

I hassunk magunknak a német törvény szigorúsá
gáról, felemlítem a következő büntetéseket. Ha 
egy kereskedő versenytársa jó hírét meghurczolja. 
hogy ez által őt megkárosítsa, 1500 márkáig ter
jedhető pénzbüntetéssel vagy egy évig terjedhető bör
tönnel is sújtható. Közérdek íenforgása esetén 
pedig hivatalból jának el. Az Ítélet a vádlott tisz
tességtelen kereskedőnek költségére közhírré tehető, 
a kártérítési összeg helyett pedig egyszerűen 
10000 márka kárpótlás állapítható meg.

A francia törvény kártérítési elven alapszik, a 
melyszerinlazkibármelycselekedetáltalmás valaki
nek kárt okozott, ezért a károsodottnak kártérítéssel 
tartozik. Ennél fogva alkalmazzák ezt oly esetek
ben is, midőn kár csak közvetve idéztetik elő, 
igy a tisztességtelen verseny eseteiben is. Francia- 
ország különben az összes ipari és kereskedelmi 
életből eredő pőrök, igy a tisztességtelen verseny 
is a kereskedelmi bíróságok hatáskörébe tartoznak 
kik a törvény betűjéhez nem alkalmazkodva saját 
belátásuk szerint Ítélnek s igy mondhatjuk, hogy 
a tisztességtelen verseny ellen a francia igazság
szolgáltatás nyújtja a legjobb védelmet.

Visszatérve isméta mi állapotainkra, láthatjuk 
hogy a készülőben lévő magyar törvény éppé nnem 
tartozik a legszigorúbbak közé, mert derék keres
kedelmi miniszterünk itt sem utánozta a külföldet 
hanem a saját bölcs belátása szerint és hazánk 
viszonyaihoz mérten a középutat választotta.

Köszönet és hála illeti a kereskedők és 
iparosok részéről a magyarok Il-ik vasminiszterét, 
Hegedűs Sándort, hogy e kényes, de elintézést 
követelő ügyben a kezdeményező lépést megtette, 
s a fejlődő magyar kereskedelem mérges kinövéseit 
még csirájában elfojtani igyekszik.

H Í R E K .
— Szem élyi hírek. Szitnyai József kir. 

tanácsos, polgármester és Sztancsay Miklós, városi 
főjegyző e hó 15-én hivatalos ügyben Budapestre 
utaztak.

— Házasság. Goldner A do lf törekvő fiatal 
kereskedő e hó 20-án tartja esküvőjét Trencsén- 
ben Katscher Berta kisasszonynyal.

- -  A lyceum i hangverseny. Teljesen jól 
sikerült mulatság volt ez évben is, mint mindig 
a líceumi diákok lánccal egybekötött hangverse
nye, mely e hó 10-én este volt a városi vigadó
ban. Közönyről nem panaszkodhatnak a diákok, 
mert zsúfoltig megtöltötte a közönség a vigadót 
s a közönség is azt mondhatja, hogy élvezetes 
estét töltött el, mert különösen a hangverseny 
igazán élvezetes volt. Hogy kik voltak ott az 
estélyen, azt nehéz volna felsorolni, olyan sokan, 
annyian voltak ugyanis, — jelentette tudósítónk 
— hogy lehetetlen volt a báli névsort összeírnia. 
A névsor összeállítása helyett pedig egyebekről 
elmélkedik a hanyag tudósitó s többek között 
azt mondja, hogy sok zárdabeli növendékleány 
is szeretett volna részt venni az épen nekik való 
mulatságban, de hat azt beszéli a hihetetlen 
fáma, hogy ezt megtiltotta az igazgatóság. Ezek
nek persze nem lehetett jó kedvük, de a tilalom 
hihetetlen is, mert hiszen a tánciskolában elsajá
tított ismeretét gyakorlatilag hol fejlessze tovább 
a növendék leány, ha ily neki való mulatságtól 

; eltiltatik? Es miért volt e tilalom? Hiszen tud- 
tunkkal a szülőkön kívül részt vett a mulatságban 

! két tanitónéjuk is, a kik a felügyeleten kívül a 
viseletből épen példát adhattak volna a növen
dékeknek. Hát egy kis társadalmi csiszoltságol 

: és routinet hol szerezzen a gyermek? vagy 
pedig igy referált tovább : „A szünóra alatt 
a Laci ugylálszik pompásan és szép nótákat hu- 

! zott, a mit következtetni lehetett kezének ideges 
mozgásáról és átszellemült arcáról, de a kőzön- 

j ség ebből nem hallott egy hangot sem, mert 
| egy pár ismerős akadémiai hallgató felvilágosító 

szavai szerint néhány, szerintük „éretlen balek* 
nevezetű fiatal ember feltett fejdiszszel vegtelen 
erős hangokat eregetett ki torkából, melyek el
fojtván a zenei hangokat, a publikum társalgását 
is lehetetlenné telték. A toroklágitás pedig hal
lomás szerint arra való volt, hogy az elöttök lévő 
talán hat vagy nyolc itcés palack sörtartalma 

1 minél könnyebben lecsússzék. No hát ha minden 
jó volt is, ez az utolsó intermezzo nem volt jó 
és nem volt jó és nem jó a minden kritikán alól 
helyiségekben szerzett sok meghűlés sem, a mely 
csak úgy lesz jó, ha náthán kívül egyébb nem 
kerekedik belőle.* Tudósítónk e szubjektív s ta
lán elfogadható észrevételei mellett azonban a 
legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a hangver
senyről magáról s a lyceumi diákok mulatságát 
a farsang legjobban sikerült mulatságának mondja.

— N yilvános szám adás és köszönet. A 
„Lyceumi Zenctársasúg* f. é. februárius hó 10-én 
megtartott hangversenyének összes bevételei s 
pedig: a) felülfizetésekből 113 K. 80 f. b) belépő 
jegyekből 592 K. 80 f., végösszeg 706 K. 60 f. 
ezzel szemben kiadás 252 K. 34 f., marad tehát 
tiszta jövedelem 454 K. 26 f., a melyből a zene
társaság a helybeli három nőegyletnek jótékony 
célra 20—20 koronát, összesen 60 koronát jutta
tott, a megmaradt 394 K. 26 fii, saját pénztára 
javára tőkésített. — Felülfizettek: Kachelmann 
Károly 18 K. 40 f., Dr. Raitsits Lajos (Beszterce
bánya) 10 K., Svehla Gyula 6 K. 80 f., Sobó 
Jenő 6 K., Székely György 5 K., Gsányi Ottó 4
K. 80 f., Farbakyné Kürthy Piroska 4 K., Fizély 
Károly 4 K., Takáts Miklós 3 K., Hlavathy József 
id. Marschalkó Gyula, Panek Ödön, Szőllösy 
Manó, Zacher Pál 2 4 0 —2-40 K., Brozsek János, 
Hornyácsek István, Krausz Kálmán, Margótsy 
János, Mialovich Elek, Moesz Géza, Zalányi János
2—2 K., Gsiba István 1 K. 90 f., GerŐ Gusztáv, 
Dr. Kapp Jakab 1’40— P40 K., Krausz W. G. 
Puskás József, Velics György 1*20— 1‘20 K. Chrien 
Adámné, Heim Antal, Székely Vilmos 1— 1 K. 
özv. Gulrich Józsefné, Künstler János, Manner 
Lajos, Dr. Tandlich Ignácz 80—80 fii., Bachraty 
József, Barsy Imre, Baumerth István, Demarcsek, 
József, Gerő János, Herbst János, Jáger Gyula, 
Joerges Ágost, Jezsovits Károly, Kachelmann



Gáspár, Katnpós József, Kápolnai Pauer Viktor, 
Kralik Adolf, Lencsó János. ifj. Mursehalkó Gyula,
N. N., Platzer lYrenez, Platzer Jenő, Schrlle 
Róbert, Schóltz Vilmos, Singer Miksa, Suhajda 
Lajos, Surjánszky Kálmán, Steiner Bernál, Szever 
János, Szlujka Pál, Vitális István 40—40 fii., 
Fiedler Gyula 20 fii., Fogadják ezért összes nagy
érdemű pártfogóink, az ének és zene barátai, 
valamint Joerges Ágost, Márkus Zsigmond,Sch\vott 
Lajos, Tibély Vilmos és Wintorstein Bernát urak, 
a kik szerény hangversenyünk sikerének előkészí
téséhez fáradhatatlan búzgósággal hozzájárultak, 
hálás köszönetünket. A .Lyteumi zenetársaság* 
elnöke.

— Lakbéremelés Léván. Mint a „Bars* 
Írja a pénzügyminiszter Lévát a IV. lakbérosztály
zatból a III. lakbérosztáiyzatba sorozta, mi által 
a Léván lakó állami tisztviselők nem lesznek kény
telenek ezután lakbérüket fizetésükből pótolni. 
Vájjon a Selmecbányái állami tisztviselők mikor 
jutnak ebbe a lévai állapotba. Ugylátszik soha 
napján.

— Halálozás. Egy köztiszteletben álló úri 
nő, özv. Porubszky Samuné szül. Ruppelt Anna 
halt meg e hó lG-án. Családja és kiterjedt rokon
ság gyászolja. Temetése ma délután 4 órakor lesz.

— Vörheny m egint. Pár hetet tartott csak, 
hogy nem fordult elő a vörheny a városban s 
az elmúlt héten újólag fellépett s ez ideig három 
megbetegedés történt. A hatóság minden lehetőt 
elkövet, hogy a baj tovább terjedését megakadá
lyozza.

— Drágul a petróleum . Becsből jön a 
rósz liir, — honnan is jöhetne máshonnan — 
hogy február 1-től kezdve a petróleum árat egy 
koronával felemelték a petioleum finomitó gyárak. 
Ezt valószinőleg hálából tették a bécsiek, hogy 
mi is felemeltük a kvótát. Ilyen az osztrák hála.

— A jövő század vasútja. A németi— 
Selmecbánya—kohói vasút előmunkálatai már el
készüllek — s állítólag a mint a Monti Lapok 
újságolja az érdekeltség körében nagyban folynak 
a tárgyalások a hozzájárulási összegek megálla
pítása tárgyában. A vasút kiépítését most már 
nem Hor—siccz ur, hanem Pollák A. és Kőrnyei 
Lajos budapesti vállalkozók fogják eszközölni.

— Farsang Garam-Szent-Kereszten. A 
A garain-szt.-kereszti „Casino-Egyesület* saját 
helyiségénen Garam-Szt.-Kereszten 1900. évi feb
ruár hó 24-én álarcos tánncestélyt rendez. A 
rendezőség élén Bottka Ödön tb. főszolgabíró van 
akihez az elszállásolás iránti megkeresések is 
n tézendők.

— „Kérés a nem esszivü em berbarátok- 
hoz“ cimü felhívásunk folytán a lefolyt héten a 
következő adományok érkeztek a rendőrséghez
a szegény iskolás gyermekek részére: Krausz I 
Kálmánná 2 téli kabátka; Mihalik Istvánná 7 
ruhadarab; Dr. Schwartz Ottó 10 korona.

— A rovnai nyaralótelep ügye. Már a | 
múlt lapszámunkban jeleztük, kogy a „Nyaralókat í 
építő részvénytársaság Selmecbányán" 20.000 j 
korona erejeig 4 ° 0-os elsőbbségi kötvényeket 
bocsájt 20— 1000. koronás címletekben és hogy 
csak úgy maradhat meg a részvénytársaság, mint 
ilyen, ha ezen elsőbbségi kőt vén vek aláírva és 
illetve f. évi április 30-ig befizetve lesznek. Most 
figyelmeztetjük a közönséget, hogy az aláírási 
ivek e napokban küldetnek szét és bizony éppen
a város egész közönségének is órdekéoen volna, 
ha ezen kötvények kellő időre aláíratnának, mert 
hiszen a részvénytársaság tovább fejlődhetnék, 
ennek legnagyobb hasznát venné az itteni lakó
ság és pedig ez nemcsak erkölcsi siker lenne, 
de lényeges anyagi haszonnal is járna szegény- 
sorsú lakosainkra nézve. Ha pedig ezen elsőbb
ségi kötvények elhelyezhetők nem lesznek, nos, 
akkor — bizony nem himezünk-hámozunk -  
a részvénytársaság feloszlik, a nyaralótelep ügye 
elvész és elvész vele sok szép terv is, a mely’ a 
városi lakosság hasznát célozta és bizony ezzel 
elismerést nem nyer a közönség a mely közö
nyével tenne tönkre, hosszú időre Selmecbányán 
minden vállalkozást!

— A r. kath. nőegylet álarcos bálja. Egy
hót múlva f. hó 24-én lesz a r. kath. nőegylet 
álarcos bálja, a mely óriási érdeklődést keltett 
közönségünkben, de sóf az egész vidéken. Lesz 
ott, mindenféle érdekesnél-érdekesebb mulatlság 
és lesz ott tengernyi közönség, csak az baj, hogy 
a vigadó — ugv látszik — nem lesz megfelelő 
nagy a mulatsághoz arányitva, de hát hiszen 
„sok jó ember elfér kicsiny helyen* különösen, 
ha igazán jótékony célról van szó. A bálon ren
dezendő világpóstához a levelező lapok már kapha-
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tők Tibély Vilmos, Joerges Ágoston és Marschalkó 
Gyula kereskodésáben; és figyelmeztetjük is az 
érdeklődőket, hogy jó eleve gondoskodjanak leve
lező lapokról, a melyek a bál pecsétjével vannak 
ellátva, mert a bálon kizárólag csak ezen lepe
csételt levelező lapokat lehet majd használni. 
A bál eredményéről annak idején beszámolunk.

— Tűzoltó bál. Az önkéntes tözolló egylet 
e hó 26-án rendezi e farsangi láncmulatságát a

j városi vigadóban. A mulatságot rendező bizott- 
! ság, melynek élén Csányi Olló tűzoltó alparancs- 
| nők áll, mindent elkövet, hogy u bál jól sikerüljön 
! s nincs kétségünk az iránt, hogy ez a mindig 
I kedélyes mulatság ez évben is méltó lesz jó hí

réhez. A mulatságra belépti jegyek Joerges Ágost 
könyvkereskedésében válthatók és pedig család- 
jegy öt koronáért, személyjegy kél koronáért, 
egyleti működő tag és ifjúsági jegy egy koroná
ért. Érdekessé teszi a mulatságot az is, hogy egy 
belépti jegygyei 40.000 korona nyerhető.

— Még- eg y  álarcos bál. A Selmecbányái 
cipőgyári alkalmazottak folyó évi február hó 25-én 
A Sembery teremben nagy álarcos- bált rendeznek. 
Beléptidíj: Személyjegy 1 korona 20 fii,, karzat 
60 fii. A mulatságon Balogh Laci zenekara fog 
játszani.

— K özgyűlés. A Selmecbányái kaszinó e 
hó 25-én délután 3 órakor tartja közgyűlését. A 
gyűlésen fogja előterjeszteni a választmány a meg
változtatott alapszabályok tervezetét, melynek célja 
az, hogy Selmec lánya e régi társas körének jö
vőjét biztosítsa a közgyűlés fog határozni a fölött 
is, hogy a kaszinó helyiségeit szaporítsa és az 
ócska berendezést kényelmesebbel, s a kor igé
nyeinek megfelelőbbel"csérélje ki. íme a S. A. G. 
haszna.

Ez ünnepélyek előkészítése a leggondosabb 
kell hogy legyen, összekötve a meleg érdeklődést 
a legigazibb örömmel, hogy módot nyújtunk mind
azoknak, kik egykoron a rég, avagy a közelmúlt
ban akadémiánkon kedves éveket együtt töltve 

j oklevéllel léplek ki az életbe s szóródtak szét 
pályáikon, most a vágyva várt találkozáson — 

: mely alkalom ritkán adatik meg —  ismét együtt 
lehetnek s együtt azon vendégszerető varos falai 
közt, melynek egykoron egy pár évig kedves 

1 lakói is valónak.
A hármas ünnepélyek különösen ez utolsó 

j sajátsága az, mely igen valószínűvé teszi, hogy a 
folyó évben Selmecbányán megtartandó közgyü- 

i lések még külön-külőn is a szokotlnál látogatot- 
! tabbak lesznek s igy számolva azon körülmény- 
: nyel, hogy kis városunkban aránylag igen sok (700  

— 800) vendég ellátásáról kell gondoskodnunk — 
megmagyarázhatva teszi kissé szokatlan eljárá
sunkat. midőn mind a két egyesület tagjaihoz s 

i mindazokhoz, kik az ünnepélyek egyikén vagy 
másikán részt venni óhajtanak — már jó előre 
kérelemmel fordulunk, melyben az elszállásolásnál 

i figyelembe veendő körülményekről őszinte és szives 
i válaszadást kérünk.

Kérjük szíveskedjék a csatolt kérdőívet őszin- 
I tén és pontosan kitölteni, s azt lehető leghamarabb, 
j de legkésőbb f. évi május hó 15-ig közvetlenül a 
I rendezés vezetésével megbízott Sztancsay Miklós 
j v. főjegyzőhöz beküldeni.

Kénytelenek vagyunk előre is megfigyelmez- 
! tetni mindkét országos egyesület tisztelt tagjait, 
j hogy az elkésetten heérkező jelentkezéseket figyelembe.
| nem vehetjük s a határidőn túl jelentkezők kellő 
J ellátása iránt felelőséget nem válalhatunk.

Selmecbánya, 1900. évi február hó.
— Ipartanács. A besztercebányai kereske

delmi és parkamara múlt havi ülésében megvá
lasztotta a II. fokú iparhatóságok mellé rendelt 
ipartanácsot. Selmecbányáról megválasztalak  
Hornyacsek István és Gregus Antal rendes tago
kul, Krausz Vilmos György és Oszvald Gusztáv 
póttagokul.

— Pénzintézeti közgyűlés. A'selmecbányai 
kereskedelmi és hitelintézet ma vasárnap délután 
két órakor tartja tizenegyedik rendes közgyűlését 
az intézet helyiségében. A tárgysorozat a követ
kező: 1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság 
jelentése a lefolyt üzletévröl. 2. A zárszámadások 
felülvizsgálása, a mérleg megerősítése és a fel
mentvény megadása. 3. A tiszta nyeremény fel
osztására határozati hozattál. 4. Elnök, öt igaz
gatósági tag, esetleg egy felügyelő bizottsági pót
tag választása. 5. Nentaláni indítványok.

— F elesleges ezüst forintosok. Az uj 
évvel kivonták a fordalomból a krajcárt, most a 
sor az egy forintos ezüst pénzre kerül. Nem rég 
jelent meg egy pénzügyminiszteri rendelet, a mely 
szerint a fölösleges ezüst forintosok beküldendők 
az osztrák és magyar bank budapesti intézetéhez. 
E rendelet azonban nem világos, mert úgy is 
érteni, hogy a kinek felesleges ezüst forintosa 
van, az igyekezzék megmenekülni fittől. Már pe- 
digg felesleges pénze aligha van valakinek szép 
Magyarországban, ebben a tejjel-mézzel folyó 
Kánaánban.

— Zsindely tolvajok. Sylvester éjszakáján 
a tél folyama alatt a város által termelt zsindely
ből eddig még ismeretlen tettesek mintegy 5000 
darabot elloptak és azokat az erdőörők az erdők 
és erdei majorok gondos átkutatása után a mai 
napig sem tudták megtalálni. Miután pedig az 
eltolvajlott zsindely még a készilőklől nem volt 
átvéve, a kár főleg a szegény zsindelykészitőket 
érte. Az eltulajdonított zsindely egy meglehetős 
magas erdörészből vitetett el, és a tolvajok azt 
egy még magasabban fekvő erdőrészbe, a sűrűben 
lévő százados és elhagyott bányatárnába vitték 
és ott elrejtve zöldfenyőgalyakkal letakarták, a hol 
azt a bankai erdőőr leifedezvén, a lefoglalt zsin
dely a városi óvári raktárban szállíttatott be. A 
szegény zsindelytolvajok most elvesztették a már 
biztos zsákmányt, a melyet pedig keservesen háton 
kellett a rejtekhelyre czipelniük, és a mely ke
serves munka legalább hat embert és 5—6 órai 
időt igényelt. A tettesek kinyomozása folyamat
ban van.

Kérelem.
Ez évben nagyszabású ünnepélyek fognak 

városunkban lefolyni, junius 30-án : az uj bányá
szati akadémiai palota felavatása, július hó 1-én 
két országos congressus, a bányászoké és az 
erdészeké!

Sztancsay Miklós, Szitnyai József,
v. főjegyző. kir. tan. v. polgármester

NYÍLT-TÉR.*

Selyem-Blousok 2 irt 10 mi
feljebb — 4 méter! póstabér és vámmentesen 

j szállítva! Minták postafordultával küldetnek; nem- 
' külömben fekete, fehér és színes „Henneberg- 
I selyem* 45 krtól 14 frt 65 krig. méterenkint. 
Henneberg G.. selyemgyáros (cs. és kir. 
udvari-szállitó) Zümchben, 6

HIVATALOS RÉSZ.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1900. február 9-től 16-ig.
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Lakóhely.

í Eorgács Mátéz
Acgula Zsuzsa leány Selmeczbánya

2 Gasgarik Sándor
Zsák Mária fi u

3 IJaasz József
Gazsa Anna

4 Gazsa Mihály
Dodek Anna Bélabánya

5 Pulis József
Niska Mária leány

6 Beránek János
Szeivald Mária fiú StefTultó

7 Ozvald János
Stepiga Mária

8 Lehocky József
Siasovszky Anna ” Hodrusbánya

Kihirdetések.

á
e A kih irdettek  nevei. Lakóhelye.

1 Vincze János 
Braxatorisz Anna

Selmecbánya
»

*) e rovat alatt közlőitekért nem felelői a Szerk.
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Halálozás.

1 Az elhun yt neve. 1 A halál oka

1 Schvarc Ferencné 56 é. hashártyalob
2 Sebő Jozefin 7 é. ászkor
3 Pleva Mária 3 é. gyermekaszálv
4 Graus János 67 é. aggkór
5 Papanda Anna 12 h. végelgyeng.
6 Ivanics Mária 2 h. szamárhurut
7 Bálik Zsuzsa 2 é. tüdőgyulladás
8 Foltán Margit 8 é. hashártylob
9 Grenyó Márton 50 é. fehérvérűség

10 Sztracina Mária 2 h. gyengeség
I 1

Házasság1.

11 Az egyb ek eltek  nevei Lakhelye

1 Bronis Lukács Selmecbánya
Midiár Mária

2 Memcc István i
"Truban Veronika

3 Szűcs György Bélabánya
Ivovácsik Katalin

4 Dávid József
Luplák Mária Budepest

Sz. 413.
19 0 0 . Hirdetmény.

Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezéséhez 
képest közhírré teszem, hogy a városi Iörvény
hatósági bizottság 1900 évi január hó 9-ik nap
ján tartott közgyűlésében 23 kőzgy. sz. a. az 
alábbi közérdekű határozatot hozta :

Kimondja a törvényhatósági bizottság hogy 
a selmeci 324. számú tjkvben 1606 hr. szám alatt 
Rovnan József és neje Meszner Mária tulajdonául 
bevezetett 1. hold 1004 Q -ö l kiterjedésű erdei 
belzetett 220 írt. azaz kétszázhúsz forint árban 
örökáron megveszi az erdő kikerekitéso céljából 
s elrendeli, hogy ezen intézkedésének kormány
hatósági jóváhagyása után eladó felekkel az adás
vételi szerződés megköttessék s a tulajdonjog 
tehermentes bekeblezése után a vételár a birtok 
eladási alapból kifizettessék.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a, illetőleg az 1886. XXII. 113. §-a értelmében 
az ellen kihirdetése napjától számított 30 nap 
alatt az ezen sz. kir. város kötelekébe tartozó 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy 
határában (külutcában) ingatlan vagyonnal bírnak 
— a v. polgármesterhez benyújtandó íelebbezés- 
sel élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól 
számíttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény 
a hirdető-táblára 1900 évi február hó 13. napján 
rendeltetett kifügesztetni.

Selmecbánya, 1900 évi február hó 12 napján.
Szitnyai József

kir. tan. v. polgármester.

1881. LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.- 
cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1900. évi január hó 
22-ik napján.

A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.

Liha, kir. járásbiró.

6 sz. 1900. tlkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy selmeczi tak. 
pénztár végrehajtatnak Talán Hanusz Mihály 
és neje végrehajtást szenvedő elleni 1080 K. tőke- 
hálráiék és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
Selmecbányái kir. járásbíróság területén fekvő 
Talán Hanusz Mihály és neje Hlóska Anna tulaj
donául bejegyzett a klaszitai 18 tljkvb. az I 
1 — 14.16— 19.21 sorsz. a. 24 népösz. sz. ház 
udvar, melléképületek kertek, rétek, szántók és 
hasznavehetetlen földből álló r,/8urb. telekre va
lamint az ehhez tartozó a 30. tljkvb. B. 25. 16. 
bej. szerint az 1. 1—57. sorsz. a. közős birtokból 
Talán Hanusz Mihály és neje Hlóska Anna :l/s 
úrb. telek után járó jutalékára ezennel adószerint 
1360 K.-ban megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1900. évi április hó 26-ik napján  
délelőtt 10 órakor a kalászi községi bíró házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladva lesznek.

Z0j0A.iÁni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 °/0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t.-c. 42. §zában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a kelt igazságügyi miniszteri rendelet, 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a.

| kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. 
j t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bi- 
! róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 

szerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Selmecbányán, 1900. évi február hó 

4-ik napján.
A Selmecbányái kir. járásbiróság'mint telek

könyvi hatoság.
Liha, kir. jbiró.

166./1900. tkv. sz.

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy m. kir. állam
kincstár végrehajtatnak Farbják Pál és társa 
végrehajtást szenvedő elleni 681 K. 78 f. bűnvádi 
költség és járulékai iránti végrehajtás ügyében a 
Selmecbányái kir. járásbíróság fekvő területén 
Farbják Pálnak a selmecb. 1716.tljkvb. a. -f-2127. 
hrsz. 101.népösz. i. sz. hodrusb. ház, szántó és 
rétből 7* részt), jutalékára 313 K. 10 f. az 1753 
tjvkb. a. +  2128 hrsz. rétből 1/í részb. jutalékára 
123 K. 98 f. úgy Farbjak Józsefnek az 1716 sz. 
tjkvbe a. -f-. 2127 hrsz. 101 népösz. sz. hodrus-

1 bányai ház szántó és rétből n/a0 részb. jutalékára 
; 228 K. 14 f. Végre az 1753 tjkvb a. -f- 2128 

hrsz. a. rétből ö/60 részb. illetőségre 51 K. ezen
nel adószerint megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1900. évi m árcius hó 9-ik napján 
délelőtti 10 órakor ezen kir. jbiróság tlkvi iro
dájában megtartandó nyilvános árverésen eladva 
lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok adószerinti becsárának 10°/0-át készpénzben, 

| vagy az 1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi november hóT-én  
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovndékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el- 

1 ismervényt átszolgállatni.
Kelt Selmecbányán, 1900. évi január hó 

27. napján.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint lelek 

könyvi hatóság. * 1 2 3 4 * * 7
Liha. kir. jbiró.

a „Nyaralókat építő részvénytársaság: Sel- 
m ecbányán‘* által kibocsátandó elsőbbségi 

kötvén yek  aláírása.
Aláírási feltételek :

1. A részvénytársaság 20.000 korona érték
ben elsőbbségi kötvényeket bocsájt egyenkint 20 
koronától 1000 Koronáig terjedő összegről szóló 
címletekben.

2. A részvénytársaság az elsőbbségi kötvé
nyek birtokosainak a részvénytársaság liszt.i jö
vedelméből 4°/0-os azaz négy százalékos kamatot 
biztosit.

3. A részvénytársaság tiszta jövedelméből 
első sorban az elsőbbségi kötvények utáni kamat 
fog törlesztetni, a fonmaradő jövedelem-rész pe
dig az elsőbbségi kötvények törlesztésére fog for-

I diltalni úgy, hogy a visszaváltandó kötvények 
; sorsolás utján fognak meghatároztalni

4. Az elsőbbségi kötvények biztosítására 
szolgál a részvénytársaság összes vagyona.

o. A részvényesek részére részvényeik száma 
| erejéig elővételi jog biztosittatik, mely jog 1900. 
1 évi februárius hó 28-ig* érvényesítendő.

(!. Az elsőbbségi kötvények aláírására a zár- 
határidő 1900. évi m árcius hó 31-ikére tű
zetik ki.

7. Az aláirt összeget 3% kezelési költséggel 
: együtt köteles az aláíró 1900. évi április hó 

30-ig* a részvénytársaság pénztárába befizetni.
Selmecbánya, 1900. évi febr. hó 9-én.

A részvényt, elnöke : Az igazg. jegyzője:
Szitnyai József Király Ernő

kir. tanácsos, polgármester. fógyran. tanár.
A részvénytársaság igazgatója:

Krausz Kálmán 
rendőrfőkapitány.

131. sz./1900. tlkv.

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Herlinger 
Lipót végrehajtatnak Buzalka János végrehajtást 
szenvedő elleni 1 K. 16 F. és jár. iránti végre
hajtási ügyében a selmeci kir. járásbiróság terüle
ten fekvő a szt. antali 66 sz. tljkvben Filusne 
Buzalka Antónia, Buzalka János és kk. Minka 
Antal tulajdonául bejegyzett I. 1-2. 4-6. sz. a. 
7L népösz. i. sz. ház, kertek, szántó és legelőből 
álló urb. zsellérségre 864 k. Valamint az ahhoz 
tartozó a 160 tjkvben az I. 1-8. sorsz. a. közös 
erdőbeli jutalékból B. 113 bejegyzés szerint Bu
zalka Jánost V* iszb. illető jutalékra 10 kor 
ezennel adószerint megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok az 1900. évi március hó 5-ik  
napján délelő tt 10 órakor a szt. antali községi 
biró házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladva 
lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 °/0 - át készpénzben, vagy az
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Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczi 
takarékpénztár végrchajtatónak ifj. Neczpál János 
és társai elleni végrehajtást szenvedő elleni 392 
frt tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a selmeczbányai kir. járásbíróság területén fekvő 
ifj. Neczpál János k. k. Neczpal Anna, János, 
József és Zsuzsi tulajdonát képező és a Selmec
bányái 737. sz. tjkvben -f- 1472. hrsz. 107 III. sz. 
240 frt, — a. 1474 írt, kert 43 frt, 1459. hrsz. 
szántó 121 frt, az 1401 hrsz. szántó 164 írt, az 
1463. hrsz. szántó és rét 781 frt, az 1465. hrsz. 
cséplés 60 frt, az 1466. hrsz. cséplés 16 írt; és 
az 1470. hrsz. rét 25 forint becsértékben az 
árverést elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanokra az 1900. évi februárhó23-ik napján 
délelőtti 10 órakor a járásbíróság telekkönyvi 
irodájában megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatva lesz.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10° 0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t.-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. 
g-a értelméban a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1899. évi deczember hó 
9-ik napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság. Liha, kir. jbiró.
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Egy

ser teke-asztal •**
a z o n n a l e la d ó .

Bővebbet: Akadémia-utca 201. sz.
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOÖCM
Tisztelettel alóliroltak bátorkodunk a t. közönségnek szives tudomására adni, hogy 

helyben Deák Ferencz-utca XII13 sz. a.

RUTTKAY és VILMON cég alatt

épület-,  mű- és g é p l a k a t o s -  §valamint házi-telegraf berenctei műhelyt 3
nyitottunk.

Sok évi gyakorlatunkra hivatkozva, mely idő alatt ezen szakmabeli legterjedelme
sebb műhelyekben felügyeletünk alatt a legnagyobb ilynemű munkák készültek, azt hisszük, 
hogy az igényeknek |könnyen meg fogunk felelhetni. — Törekvésünk lesz a nagyra- 
becsült Uraságokat és pártfogókat,“.mindig jó  és Ízléses m unkával, a legrövidebb határ
idő alatt kiszolgálni.

Tisztelettel kérjük a t. közönséget minket próbamegrendelésekkel megtisztelni, ne
künk alkalmat szolgáltatni, hogy fenti Ígéreteinket tettel is beigazoljuk.

Ama kellemes reményben, hogy a t. c. közönség oly kegyes lesz, és bennünket 
ez irányban támogatni fog, vagyunk előre is köszönetét mondva

kiváló tisztelettel

R u t t k a y  és W ilm o n ,
lakatos-mesterek.

gflggT* Javításokat készséggel ellfogadunk és gyorsan  intézünk el.
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Esemény 
a magyar 
irodalomban!JMagv jKépes
Világtörténet ©.j

Szerkeszti a legkiválóbb m agyar  
Írók közrem űköd ésével:

A Nagy Képes Világtörténet
azért eseménye a magyar irodalomnak, mert az 
első teljes, tökéletes, minden igényeknek megfelelő 

világtörténelem.

A Nagy Képes Világtörténet
megjelenésével minden más világtörténeti mű elavult 

és értéktelenné vált.

A Nagy Képes Világtörténet
az élet bibliája és nélkiilözbetetlen mindenkinek, 

a ki művelt ember akar lenni.

A Nagy Képes Világtörténet
az a mű, melyből az egyén, a család, a társadalom 

hazaszeretetei és összetartást tanul.

A Nagy Képes Világtörténet
fejleszti a műizlést, táplálja a tudást, nemesíti a 

lelket.

Marczali Henrik. A Nagy Képes Világtörténet

Tizenkét kötetben,
F<Id ig e ié  l i i t r o m  k ö t e t  j e l e n t  
m e g . -  X éRj' h a v o n k i n t  J ö n  egy* 

e g y  k ö t e t .

Bővebbet a prospektus, melyet mindenki ingyen kap.

QóŐP,

U

Megrendelhető
3  koronás

cs e k é ly  M
e rendelőlap segélyé
vel, mely kivágandó 
és levelezőlapra ra
gasztva. hozzánk be
küldendő.

brilliáns stílusával és pompás illusztráczióival nem 
csak tanít, hanem oktatva gyönyörködtet is és a 

legnagyobb szellemi élvezetet nyújtja.

é  ara T
Iro d a lm i In té ze t 

Rész vény társaság  
Budapest 

Vili.. Ullői-ut 18.

Ezennel megrendelem a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaságtól 
Budapesten a

N a g y  K é p e s  V ilá g tö r té n e t
czimii művet 12 kötetben 192 koronáért, tudomásul vevén, hogy eddigelé három 
kötet jelent meg s a további kötetek 4 havonkint jelennek meg. Kötelezem 
magam a társaság pénztárába Budapesten a szállítástól kezdve 3 koronát ha
vonkint mindaddig befizetetni, mig a mű teljes vételára törlesztve nincsen. 
Az esetleg elmaradó részletek költségemre postai megbízás utján szedhetők be 
és ennek be nem váltása esetén a mű teljes hátralékos vételára esedékessé 
válik. A mű további kötetei a megjelenéshez képest és fizetései arányában 

szalRtandók.

Név: .........................................................
Kelt.................................................

Á llás:........................................................

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost üzv. és fia kőnvnyomdájában Selmeczbányán, 1900.
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