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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Á gost özvegye és fia
céghez intézemhik. hova az összes pénzkUldemények is küldendők.

M E G JE L E N  MI NDE N V A S Á R N A P .

A jövő évi budgec.
A város háztartásának jövő évi bml- 

geíjét kedden délután tárgyalja a törvény
hatósági bizottság. Érdemesnek tartjuk ezért 
eleve felhívni a bizottsági tagok figyelmét 
a közgyűlésre, amelynek tárgysorozata más
különben is igen fontos tárgyakat tartalmaz.

A költségvetés szerint, dacára annak, 
hogy több, a város fejlesztését, csinosítását, 
rendezését célozó terv kerül már valószí
nűleg a jövő évben kivitelre, a pótadó nem 
emelkedik. Az a bizonyos pótadó, amelyet 
annyiszor emlegetnek adófizető polgáraink, 
nem emelkedik dacára annak, hogy a tiszt
viselők fizetésrendezése is benne van a 
költségvetésben, ami pedig mintegy 10000 
korona többleti kiadás lesz a múlt évivel 
szemben.

Az eredményt tehát határozottan jónak 
mondhatjuk mert azt látjuk ebből, hogy az 
a régóta sokszor hangoztatott elv. hogy ta 
ka réko sk o d ju n k , jobban  g a zd á lk o d ju n k  
viszhaugra talált a városháza falai között 
s ez mindenesetre olyan eredmény, amelyet 
érdemes észrevevéssel honorálni.

Több olyan ügynek végleges megol

dását látjuk a költségvetésből, amelyet rég
óta szóvá tettünk, sürgettünk.

Ilyen a városi házi gazdálkodás be
szüntetése. amely meggyőződésünk szerint 
határozottan haszonnal fog járni a haszon 
nemcsak az a kétezer korona lesz, amelylyel 
többet jövedelmez a város birtoka a készlet 
mellett, de haszon lesz az is. hogy a gaz
dasági felügyelő munkaereje felszabadul a 
külső munkáktól, egész idejét a város belső 
rendben, tisztántartásának szentelheti, amire 
igen nagy szükség van.

Ilyen a kiszállási költségek csökken
tése, ilyen a városi épületek intenzivebb 
értékesítése és ilyen a helypénzszedés jö 
vedelme.

A helypénzszedés azért fog többet jö
vedelmezni, mert a helypénzeket felemelte 
a törvényhatósági bizottság. Ez emeléssel 
azonban nem sértette a kö.önség érdekeit 
mert az élelmi és más háztartási cikkek 
után fizetendő hely pénz maradt a régi, 
csupán a különösen nagy vásárokra ide 
özönlő idegen ruha, vas, porcellán, norin- 
bergi áru kereskedők adóját emelte, ezzel 
azonban hasznot okoz a helyi kereskedők
nek, akiknek ezek a repülő kereskedők,

akik többnyire selejtes, vásári áruval csap
ják be a közönséget, igen nagy kárt okoztak.

Fövonása a költségvetésnek, hogy reá
lis, amelyre építeni lehet s a melynek be
tartása mellett nem lesz zavarban a városi 
pénztár és nem lesz szükség pótlót dekre, 
átruházásukra s más ötféle nem rendes 
pénzügyi műveletekre.

Őszintén kívánjuk, hogy a városházán 
megindult uj gazdálkodási rendszer erősöd
jék meg, mert ekkor pár év múlva nem 
08, de bizonyára sokkal kisebb százalékú 
pótadóra lesz szükség.

Vízvezetékünk ügye.
Évtizedek óta húzódik már a belvárosi víz

vezeték rendezése; sok terv lelt előterjesztve, 
sok bizottság tárgyalta azokat, sőt a minisztérium 
kiküldöttje is sokáig tartózkodott városunkban és 
csinált is egy nagyobb szabású tervet. A vízveze
ték azonban csak nem épült ki és pedig azért, 
mert ideális alapon és nem a meglevő állapotok
kal számolva folytak a tervezgetések. Végre a 

j múlt 1906. évi őszi közgyűlésen történt felszóla
lások folytán egy külön bizottság küldetett ki 
azon utasítással, hogy számba véve ami viszo
nyainkat készítsen olyan tervezetet, amely kivi- 

j belő lesz. Ezen bizottságba kiküldettek: Bárdossy 
, Antal, Bencze Gergely, Faller Károly, Farbaky

A József Kir. Herceg Szanatórium 
leirása.

A „Szanatóriumi Lapok' nyomán közli: Urbdn Antal bizott
sági titkár.

Most, hogy a József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület ez idei közgyűlését folyó évi október
12. Gyulán tartja, szükségesnek tartjuk olvasóin
kat, de különösen városunk szanatóriumi bizott
ságának tagjait a Gyulán épült szanatórium fek
vése és berendezésével megismertetni.

A József szanatórium, melyet a magyar 
társadalom áldozat készségéből a József Kir. 
Herceg Szanatórium Egyesület emeli, nyolc kilo
méternyire fekszik Gyula városától, a hatalmas 
évszázados tölgyek és sudár kőrisfák által beár
nyékolt Lúgos erdőben.

A szanatóriumnak az Alföld közepében való 
létesítésére kétféle tapasztalat adott létjogosultsá
got. Az egyik az a tudományos tény, hogy a tü
dővész gyógyulása bárminő klimatikus viszonyok 
mellett beküvetkezhetik, ha a betegnek alkalmat 
nyújtunk arra, hogy állandóan friss pormentes 
levegőn tartózkodva megfelelő ápolás és test
edzésben részesüljön.

Ez a tudományos tény szolgált alapul a leg
több német szanatórium létesítésére is, a Berlin 
környékén lévő szanatóriumok valamennyien a 
síkságon épültek és az azokban elért gyógvered-

mények éppen oly jók, mint a hegyvidéken épült 
szanatóriumoké. A József szanatórium fekvése 
ebből a szempontból kifogástalannak mondható. 
Távol a város zajától, legalább egy kilométernyire 
távol az országúitól, kelet, nyugat és észak felől 
hatalmas lombos erdő állal övezve, alig egy kilo
méternyire a nagy uradalmi és kies városerdőtől 
levegője majdnem teljesen pormentesnek mond
ható, a levegőnek állandóan frissen tartásáról 
pedig a telep melleit folyó Kőrös vize gondos
kodik. A hatalmas erdőségek azonban nemcsak a 
por eben védik, hanem a szelek ellen is, ha az 
ember végig megy az akácoktól övezett s a te
lephez vezető sarkadi országúton s innen letér az 
intézet által épített műútra azonnal szembetűnik 
a levegő áramlásában való nagy különbség, inig 
az országúton sokszor bizony elég erős szél sivit 
végig, a telepen enyhe, kellemes szellő lengedez.

A második tapasztalati tény, hogy a zordo- 
nabb kiimához hozzászokott hegyvidéki beteg 
ugyan is Alföldre kerülve enyhébb klimatikus 
viszonyok közé kerül, s igy a klímaváltozásnak 
csak kedvező hatását érzi. Visszakerülve otthonába, 
a szanatóriumi kezelés által megerősödve és meg- 
edzve s mivel szervezete otthonának zordabb kli
matikus viszonyaihoz amúgy is akkomodálva van, 
az enyhe kiimából a zordabb kiimába való átme- 
tell jól fogja tűrni. Mi zordabb éghajlati viszo
nyokhoz szokott európaiak, tropikus vidékekre

küldjük tüdőbetegeinket gyógyulni és mindenki 
előtt ismeretes, hogy milyen jó eredmény nyel.

Az intézet több épületcsoportból áll s a te
lep mellett elhaladó vonalról nézve nyers tégla- 
diszitményeivel s piros cseréptetőzetével, körül
övezve az erdőkoszorujától impozáns és elragadó 
látványt nyújt.

Körülbelül a telep közepén van a főépület 
melynek rézbádoggal ledett tornya messzire ellál- 
szik. Az egyemeletes főépület földszintjén van a 
betegfelvételi iroda rendelő helyiségek és a viz- 
gyógyintézet, az emeleten a laboratórium és a 
kápolna. Az összes helyiségek világos falfestésük
kel, piros doloment padlójukkal, nagy ablakokkal, 
igen barátságos képet nyújtanak.

A falak sarkai a könnyebb tisztogatás cél
jából m ndenült le vannak kerekítve s a falak 
maguk embermagasságnyira csillogó zománcfes
téssel boriivá. A vizgyógyintézet falai teljesen 
zománcolva vannak s a vakítóan fehér és célsze
rűen berendezett terem az intézet egyik látvá
nyossága.

Egy tengelyben a főépülettel fronttal délfelé 
van a két beteg pavillon. melynek a főépülettel 
félküralako nyitott fekvő folyosókkal vannak üs*- 
szekapcsolva, úgy, hogy a két betegpavillon a fő
épülettel és a fekvő-folyosókkal egy nagy félkört 
alkot, melynek átmérője kelet-nyugot irányban 
van. A beteg pavillonok is egyemeletes épületek, 
melyeknek déli pontja előtt fekvő kúrára szolgáló
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István, Fizély Károly, Fodor László dr., Hündel 
Vilmos, Hornvacsek István, Jezsovits Károly. 
Kapp Jakab dr., Király Ernő, Oszvaldt, Gusztáv, 
Pelachy Ferenc, Schelle Róbert. Schwartz Olló 
dr. Sobó Jenó, Stuller Gyula dr., Svehla Gyula, 
Székely Vilmos, Tóth Imre dr. és Vitális István 
dr. bizottsági tagok és szakközegek. Ezt küvető- 
leg Roleman Ede városi mérnök áttanulmányozta 
az összes eddigi tervezgetésekel és ezek alapján 
egy gyakorlati megoldást javasolt; ezen javaslatot 
a külön bizottság folyó évi junius hó 25-én tár
gyalta és ezen ülésén a kővetkező határozatot 
hozta:

Miután a minisztérium a kettős vízvezetéket 
nem engedélyezné, ettől el kellene állani azért is, 
mert ez drágább. A továbbbira nézve a «Sobó»- 
táró vizét ki kell kapcsolni és külön vezetni, a 
vöröskuti és az «Otlengrundi»-lavat megnagyob
bítani, a *János*-forrás és «Szattel»-táró vizét 
az alsó vöröskuti tóba vezetni, az erdőőri lakot 
megszüntetni, esetleg a «Sobó»-forrást is becsa
tolni. a területet beíásitani és igy egy egységes 
vízvezetéket létesíteni. Fz lehetséges és körülmé
nyeink között gyorsan kivihető is. Indítványozza 
tehát, hogy ezen alapon dolgozlassék ki egy rész
letes javaslat, (a módozatok és financirozásra 
nézve is) és ennek elkészítésére egy szükebbkörü 
bizottság küldessék ki, amely azután tüzetes ja
vaslatát augusztus hó 1-ig elkészítené, úgy, hogy 
az már az auguszlusi közgyűlésen letárgyalható j 
lenne és kormányhatósági jóváhagyással a vizve- ! 
zeték már az ősszel elkészülhetne. Az értekezlet ( 
ezen indítványt egyhangúlag elfogadja és a szü- í 
kebbkörti bizottságba Horváth Kálmán polgár- 
mester elnöklete melleit a városi mérnököt, Tóth ; 
Imre dr. Stuller Gyula dr.. Kapp Jakab dr. or
vosokat, Farbaky Istvánt, Schwartz Ottó dr.-t, 
Sobó Jenőt és Vitális Istvánt dr.-t választja meg.

Ezen határozat folytán a szükebbkörü bi
zottság folyó évi julius hó 8-án tartotta üléséi, 
amelyen következőkben állapodott meg.

Selmecbánya és környékén nincs elegendő 
forrásvíz, magas fekvése miatt ide idegen bár tá
volabbi helyekről is forrásvíz nem vezethető — 
ily sajnos viszonyok mellett le kell mondani a ! 
leghelyesebb megoldásról, hogy Selmecbánya vá- | 
rosának vízvezetéke forrásvízre alapítva legyen 
kiépíthető, korlátolt a város anyagi ereje is. ha 
tehát a több évtized óta húzódó tanulmányok és 
kísérletezések folytatlatnának is — a végeredmény 
csak az lehelne, mint a mai. hogy a vízvezeték 
kérdése megoldva nem lehetne, ma pedig u lehető 
legrosszabb az állapot, mert a használatra minden 
tekintetben alkalmatlan Sobó-tárói viz táplálja a 
vezetéket.

loggiák vannak, olyképen megépítve, hogy a mö
göttük elhelyezett betegszobák mégis levegősek és 
napsugarasak. Belépve a beteg pavillonba, a tágas 
közlekedő folyosóra jutunk, mely barátságos, 
bambusz színűre festett szekrényeivel, zománco
zott falaival, nagy, a park északi részére néző 
ablakaival kellemes hatást kelt. Erről a közlekedő 
folyosóról nyílnak a különböző helyiségek és beteg
szobák. Maguk a betegszobák valamennyien dél
felé néznek, tágasak, faluk embermagasságnyira 
zománcozott, padlójuk piros doloment, buloruk 
halványsárgára festett. A legtöbb betegszoba hat 
ágyas, a földszinten három, az első emeleten 
négy. Azonkívül minden egyes betegpavilIonnak 
keleti, illetve nyugoli szárnyában két kétágyas 
betegszobája van úgy a földszinten mint az eme
leten, melyek közül az egyiknek külön kétágyas 
fekvő terasszá is van.

Minden egyes betegpavillon földszintjén tá
gas, kényelmesen berendezett társalgó van a 
betegek és azok látogatói számára. A ruhatáron 
ápolónő és segédorvos szobáján kívül különösen 
megemlítést érdemel a közös mosdóhelyiség, ahol 
minden egyes betegnek külön álló fehér, teljesen 
Jíílompitoll sarkú porcellán mosdó medencéje van, 
fölötte hideg-meleg vízcsappal. A köpet desinficiá- 
lására minden betegpavillonban külön helyiség 
van s mind egyikben két gözdeszinfeklor. Az 
egyik betegpavillon nőbetegek, a másik férfibete

Nein lévén tehát kellő mennyiségű forrás
víz vissza kell térni a legrégibb alapra, a 
gyűjtött tóvizro, mely alapon a legrövidebb idő 
alatt a legcsekélyebb költséggel és e város viszo
nyai mellett a legkiolégitőbb módon lehet a kér
dést megoldani, minden más irányba terelt tanul
mányozás és kísérlet csak elodázza a megoldást, 
anélkül, hogy eredmény lenne elérhető.

Selmecbányának ivóvízzel leendő ellátása 
érdekéből a teendők két főcsoportját kell kiemelni, 
az egyik csoportba tartoznak azok, melyek a leg
sürgősebbmegoldást követelik, amásodik csoportba 
azok, melyek a kérdés jövő előkészítését és a 
helyzet javítását célozzák.

I. Az első csoportba tartozó követelések:
a) a városi alsótó feletti erdővédi lak legott 

megszüntetendő — ott lakás és gazdálkodás semmi 
körülmények közölt meg nem engedhető, a lóőr 
lakjon a tó alatt levő lakóépületben,

bj a tó és környéke elkerittessék, hogy oda 
ember és állat ne férhessen s a tó vize szenyez- 
hető ne legyen,

C) dolgoztassék ki a vízvezeték terve és 
költségvetése alapul véve a már kész tervet azon 
eltéréssel, hogy a városi alsóló lesz a fővizgyüjlő j 
és egyelőre a többi tavak figyelmen kívül hagyatnak,

dj a városi alsótóba gyűjtendők a forrás és j 
csapadék vizek — megfelelő s megfelelően veze
tett vizárkokkal,

C) az összes forrásvizek a v. alsótóba vezet- 
lessenek le kizárólag a főiskola használatára.

Az itt felsorolt ügyekben szükséges tervek 
elkészítésével a városi mérnök legott megbizatik 
s a közremunkálásra, a számítások, részletjavas- , 
latok megtételére Sobó Jenő főbányatanácsos is | 
felkéretik.

A Il-ik csoportba tartozó teendők:
a) a tó feletti s körüli városi területek be- 

fenyvesitendők — ott semminemű más művelés 
(trágyázás) meg nem engedhető,

b) a tó feletti és körüli idegen szántók, rétek ; 
legelők megszerzendők, legelső sorban az Ivanics 
major s e körüli birtokok, ezt követőleg az u. n. 
Neczpál major, e területek mielőbb beerdősitendők, :

c) beszüntetendő és beerdősitendő a Vörös- 
kútra a Szent Háromság-térről vézelő s már úgyis 
felhagyott kocsi út is azon esetre, ha az uj terv 
szerinti Zsigmondy-ulca folytatásában tervezett 
uj törvényhatósági út kiépül — a gyalog turista ! 
út kellő védelem mellett meghagyható,

d) a vizárkok úgy telepítendők, hogy az utak 
alatt átereszekben vezettessenek s a szennyezés
től a helyi viszonyok követelte alkalmas módokon 
megóvassanak,

e) ha a v. alsótó a városnak vízellátására 
kicsinynek bizonyulna — előre gondoskodni kell 
azon lehetőségről is, hogy a tó gátja alatt egy 
újabb gát építtessék — egy nagyobb második

gek részére van fenntartva s építésében és beren
dezésében teljesen egyforma.

A főépületben szemben a főbejárattal van 
az ebédlő benyílója, jobbra ettől a kézmosó. 
Maga az ebédlőterem hatalmas arányaival, kelet
nek és nyugatnak néző ablakáival az intézetnek 
legnagyobb és legszebb helyisége. E mögött van 
a tálaló, mely észak felé a hatalmas, két tüz- 
helylyel biró konyhára nyílik. A konyhából jobbra 
és balra ismét emeletes szárnyépületek vannak, 
melyeknek keleti részében a nagy gőzdeszinfektor 
a mosókonyha, vasalószoba, száriló és lakások, 
nyugati részében a ruhatár, kamarák és személy
zeti lakások vannak elhelyezve. A konyha mögött 
van a gépház külön épülete hatalmas motoraival 
és dinamógépeivel.

A telep keleti részében, közel a kapuhoz 1 
van a kertészlak és a főorvosi lakás nyugati vég
pontján az istálóópület a kocsiszínnel.

A főépület és a betegpavillonok előtt ha
talmas szabadtér van, mely zöldülő pázsitjával ! 
dús növényzetével és fenyő gruppjaival szemgyö- ; 
nyörködtető látványul szolgál a földszinti fekvő- j 
folyosókon kurázó betegeknek.

Az emeleti fekvőfolyosókról a kilátás való- I 
bán elrágadó.

A közelben a Kőrös-folyót körülvevő töltés i 
zöld pázsitja, távolabb a szántóföldek rengő ve
tései és még távolabb a gyönyörű városerdő s

I gyűjtőként azon esetre is, ha a mostani tó gátja 
javítandó lenne, vagy a tó kitisztítása lenne szük- 

! séges — nem felejtkezve el azon körülményről 
| hogy a tó alatti völgy alatti völgy alatt egy'fel- 
| hagyott s a régi térképeken sem szereplő táró (a 
: Satel-táró egy része) van.

Ezek után a városi mérnök kidolgozta a 
költségvetést és a műszaki leírást, mely a kő
vetkező:

Selmecbánya vízvezetéke már igen sokféle 
tervezettel volt kombinálva, de egy sem lett meg
valósítva mert ezen kombinációk vagy az anya
giak, vagy a célszerütlenségük miatt keresztülvi- 

j hetetlenek voltak. Ideális, tisztán forrásokra álla
pított vízvezetéket létesíteni Selmecbányán, csak 

' igen nagy, a város anyagi erejét teljesen fölül
múló áldozat árán lehetne és igy erről a meg- 

[ oldásról le kellett mondani, s csak a meglevő 
viszonyokhoz és anyagi erőhöz mért megoldások 

i jöhetnek számításba. Ily megoldás az amit a viz- 
I vezetéki bizoltság ülésén Sobó Jenő főbányala- 
! nácsos említett meg, s a bizoltság magáévá tett, 

tudniillik az, hogy a várost csak egy módon lát
hatjuk el kellő mennyiségű és minőségű vízzel, 
ha a város tulajdonát képező alsó tavat mint 
cisternát használjuk föl s a csapadékokat és a 
meglevő forrásokat oda vezetjük, gondoskodva, 
hogy a vízgyűjtő terület lehetőleg ment legyen 
minden szennyezéstől s kellő vizárok rendszerrel 
és erdősítésekkel gondoskodunk a szükséges viz 
raktározásáról. Ezen felhalmozott vízzel a város 
egész lakossága el lenne látva, ha a kidolgozott 
csőhálózati tervezet inegzalósittatnék.

A vizmü leírása a következő:
Az alsó tót, mely 19000 m* ürlartalmu tel

jesen körülkerítik, hozzávéve a tó fölült levő kis 
völgyet, mely a tónak mintegy belső viz-gyüjtő 
területe. Ezen vízgyűjtő terület észak-nyugati ol
dalán van a Szt. János-forrás, mely a most lé
tező vezetékei látja cl, ez direkt a tóba lesz ve
zetve. A Szt. János-forrás igen változó vizhozamu, 
tavasszal az esős időszakban 250—350 m®, tehát 
ilyenkor lenne raktározandó a jó forrás viz, hozzá
véve még a csapadék vizeket is, a tavat teljesen 
meglehet tölteni igen rövid idő alatt. És igy a 
város vizfogyasztó lakosságát 6000-re véve, a napon
kénti és fejénkénti fogyasztást 40 literre, a tóban 
raktározott viz 79 napra volna elég. Hozzáadva 
a naponkénti fogyasztáshoz a Szt. János-forrás 
napi minimális vizhozomát 30 m s és a Satlel-láró 
minimális vizhozomát 50 m3. A tóba raktározott víz
ből tehát a napi szükséglet csak 240 — (30 -f- 
50) — 100 m3 és igy a tó vize nem 79 napig, de 
118—120 napig volna elegendő. Ezen idő a la tta  
csapadék viz mely a belső vízgyűjtő területre hull 
a csapadék mérési adatok szerint 1853—1888-ig 
a havi középérték a négy legszárazabb hónapban

Gyula városának kimagasló tornyai váltózatos és 
szórakoztató képet nyújtanak.

Télen is gyönyörű e kép, amikor minden 
hóval van borítva.

A telep északi fele gyönyörű dús erdőből 
áll és kavicscsal boritolt park utaival, a termé
szet által alkotott lugasaival, árnyas, hüs séta
helye van a betegeknek. Ahol a természet nem 
adott elég árnyékot, ott az intézet ültetett fákat 
s 50000-re megy azoknak a csemetéknek a száma, 
melyeket az intézet elültetett. Különösen fenyőket 
telepitett át óriási számban, mindenütt, ahol a 
park kanyargós utai találkoznak, kies fenyőfa 
csoportok gazdagítják a telepnek amúgy is dús 
flóráját. Az emberek azt mondják, hogy a Lug03 
erdőnél termékenyebb terület széles ez országban 
alig van s ezért az intézet 30 holdas területből 
nagy veteményes területet is kihasított, ahol a 
különböző zöldségneinüek termelésében a mun
kára alkalmas betegek is közreműködhetnek.

Az intézet artézikutból nyeri vizét, mely 
először egy 60 ru^-es föld alatti medencébe folyik, 
innen aztán a 24 méter magas s 25 in5 űrtar
talom reservoirba lesz felszivatyuzva, ahonnan 
az egész telepre kiterjedő vízvezeték csőhálóza
tába kerül.

A főépület s a betegpavillonok alacsony nyo
mású gőzfűtési berendezéssel bírnak, olyképen, 
hogy minden egyes épületnek külön kazánja van



(ő5*l -j- 47 4 - f  71'5 -f- 60'0) =  214 0 mm a havi 
közép minimális csapadék 214-4 =  63,5 mm. A 
belső viz-gyüjlő terület 30-100 ni, és igy mini
mális csapadék vízhozam 30100 X 0.00530 = 
11)1035 ni3, mely egy év leforgása alatt megtölti 
a tavat és igy a tó kétszer megtöltve 240 napig 
látná el a várost vízzel. Tekintve azonban azt, 
hogy itt mindenütt a legminimálisabb vizmennyi- ! 
séget számítottak kellő gazdálkodással ezen belső ! 
viz-gyüjtö terület is elegendő a város vízzel való , 
ellátására, fis igy előszürre csak ezen munkálatok 
lennének foganatosítva, de ha a belső viz-gyüjtö 
kicsinynek bizonyul, úgy a Paradicsomhegyi és 
a Sobúhegyi vizgyüjtő-területeket is hozzávéve, | 
ezen cisterna rendszerű vízvezeték biztosítani fogja 
a város vízszükségletét.

A csőhálózat a minisztérium által kidolgo
zott tervek szerint volna fektetve uj szakasz csak 
a tótól a vöröskuti utcáig volna. Ezen szakaszban 
a Sattel-táró nyílásánál egy nyomáscsökkentő ! 
akna épitelnék, melyben a Sattel-táró vize keve
redne a ló vizével s a tóból csak a szükséglet ! 
hiánya pótoltatnék.

A Sallel-táró vize elemezve van s az kifo- : 
gástalan ivóvíznek mondatott ki.

A Sattel-táró düledező félben van azt okvet
len ki kell építeni és tisztítani, amely célra a 
költségelőirányzatban 3000 korona van fölvéve.

Az egész csővezeték mintegy 3330 fm. hosz- 
szu lenne, 10 darab közkuttal és 20 darab tűz
csappal.

Az egész vizmü kiépítése 48486 korona ke
reken 50.000 koronába kerülne, ezen befektetés 
a vizdijakból cirka évi 8—10.000 korona jövedel
met biztosítana a városnak, mert a szabályren
deletünk szerint kötelező volna a fővezeték mel
lett levő épületekbe a vízvezeték bevezetése. A 
befektetett összeg nemcsak, hogy rövidesen meg
térülne, de az anyagi haszontól eltekintve a vá
ros lakossága a viszonyokhoz képest elég jó ivó 
és használati vízzel lenne ellátva.

Ezen műszaki leírásra Sobó Jenő főbánya
tanácsos felülvizsgálati véleménye a következő: 

Tekintetes városi tanács!
Folyó évi 6841. sz. alatt kelt átiratára van 

szerencsém az ehhez csatolt összes mellékletek 
visszaküldése mellett a városi mérnök által készí
tett vízvezetéki tervezetre vonatkozólag a követ
kezőkben megnyilatkozni.

A bemutatott terv és költségvetés szorosan 
ama keretek között mozog, melyeket a folyó évi 
julius 8-án tartott bizottsági ülés megállapított, a 
mennyiben csak a jegyzőkönyv I. csoportjába fog
lalt követelések kielégítésére szorítkozik, melyek 
a vizvezetékügy legsürgősebb megoldását célozzák. 
A vízvezeték jövendő fejlesztését és javítását célzó 
II. csoportbeli követelések, a bizottság kívánságához 
képest, ez alkalommal figyelmen kívül hagyattak.

a pincében elhelyezve. A kazánok fűtése kokszszal 
történik, miért is füstnek nyoma sincsen.

A világítás elektromossággal történik, melyet 
két, egyenként 20 lóerős Diesel-motor dinamó- 
gépek segélyével fejleszt. Az elektromosság akku
mulátor telepekbe van vezetve s innen a hálózatba.

Az egész telep csatornázva van. A szeny- 
vizek tisztítása az úgynevezett biológiai szisztéma 
szerint történik, tehát olyképen, hogy a szeny- 
vizek durva szűrés után szénsalakra lesznek ve
zetve, mely úgyszólván teljesen megfiltrálja és 
csiramentessé teszi azokat.

Az igy megtisztitolt szenyvizet villamos szi
vattyú segítségével a Kőrös-folyóba vezetik.

A 100 betegre (50 férfi és 50 nő) szánt in
tézet építkezése és berendezési költségei 700,000 
koronát tesznek ki. Az intézel nagyarányaival, a 
berendezésének célszerűségével a hygiene leg- 
messzimenőbb követelményeinek is megfelel.

Az ország és a tüdőbetegek javára a József 
szanatórium egy olyan intézménnyel lett gazda
gabb, mely a magyar társadalom áldozat készsé
gét mindenkor méltóan fogja hirdetni.

Az intézet, mely egy évben egyelő 142 be
teget lóg ingyenesen gyógykezelni, készen van, és 
junius hó 5-én adatolt át rendeltetésének. Bizott
ságunk egyik beteg tagja már élvezi az intézet 
ingyen gyógykezelésének jótéteményét.

l'.'dT okiúijtT t).

A vízszükséglet kiszámítása céljából a ter
vezet a vizfogyasztó lakósság számát 6000-re s a 
naponkint és fejenként felhasználandó vizmennyi- : 
séget 40 literre veszi. Mind a két szám megfelel 
a helyi viszonyoknak és szükségleteknek; a m. 
klr országos vizépitészi igazgatóság közegészség- 
ügyi osztálya által 1900-ban kidolgozott és a 
sziliiyahegvi forrásokra alapi toll tervezet is 38 
literre veszi a fejenként és naponkint szükséges , 
vízmennyiséget, beleértve ebbe az ivóvizén kívül 
az utcaöntözéshez, csatornaöblitéshez, tűzoltáshoz 
és minden egyéb célra szolgáló vizet is.

Ennek alapul vétele mellett a város vízzel j 
való ellátására naponként 240 in3, évenkint pedig 
87G00 in3 vízre van szükség. Ennek a szükség
letnek fedezésére a tervezet háromféle vizbeszerző ! 
forrást vesz számításba, Saltel-tárónak írásra lel- j 
jesen alkalmasnak talált vizét, a János-íorrás ki- I 
tűnő ivóvizét és a vöröskuti alsótónak 30100 m3-t ! 
kitevő vizfogóterLiletére lehullott csapadékvizet. A 
két utóbbinak gyűjtésére s a vízfogyasztás és viz- ! 
szolgáltatás közti nagy különbségek kiegyenlítésére í 
a vöröskuti alsó tó használtatnék fel vizfogó gya- ; 
nánt, inig a Sattel-táró vize egy alacsonyabb pon- j 
tón csatollalnék be a vízvezetékbe,

A vöröskuti tóba gyűjtött csapadékvíznek , 
minden szennyezéstől való megóvása végett a viz- | 
fogó területen levő erdőőri lakás onnan eltávolít- j 
tátik, a terület bekerittetik, a Sobó-tárónak kén- | 
savas és chlórsókat tartalmazó s ivasra teljesen ; 
alkalmatlan vize pedig, a mely eddig a ló vizét 
és az Uj-uton levezetett forrásvizet szennyezte j 
be, a főiskolai épületek és botanikus kertek el- i 
lálására külön vezetékben vezettetnék le.

Hogy a vízvezeték ilynemű képesítése al- 
kalmas-o a kitűzött cél megvalósítására, a követ
kező rövid számítás mutatja.

A mérnök adatai szerint a Sattel-táró mi
nimális vizszolgalatása 50 m3, a János-forrásé 
30 m3. Ezek a források azonban csak az év egy 
részében ily szegények vízben, tavaszszal és ősz
szel ellenben sokkal többet szállítanak s maxi
mális vízszolgáltatásuk 250—350 m*-re vehető j  
naponkint és egyenkint. Az országos vízügyi igaz
gatóság fönnebb említett tervezete a selmeci í 
források minimális napi vízmennyiségét 92 nv'-re 
maximális vízszolgáltatását ellenben 442 m3-rc, 
vagyis kereken 5-ször akkorára teszi.

Ha a Sattel-táró vízszolgáltatását 6 hónapon 
keresztül napi 50 m 3-rel és ugyanannyi időn át 
napi 200 m3-rel veszszük számításba, az általa 
szolgáltatott vízmennyiség 45000 m3 1 tesz éven- 
kint. Ezt a mennyiséget, a mely nem a vizfogóban 
gyülemlik össze, levonva az egész szükségletből, 
marad a vizfogó által fedezendő vízmennyiség 
87600 — 45000 =  42600 mR, amelyet részben csa
padékvízzel, részben a János-forrás vizével kell 
fedezni.

Selmecbánya csapadéka, évtizedekre terjedő 
megfigyelések szerint, kereken 900 mm évenkint.
A vöröskuti alsótó vizfogó-lerületére lehullott évi 
csapadék mennyisége e szerint 30190 X 0 900 =  
27090 m 3-t teszen. S ha a felszíni lefolyás együtt 
hatóját 070-nek veszszük, — ami a vizfogó-te- 
rület közelségénél, gyenge átbocsátó — képessé
génél és meredekségénél fogva teljes biztossággal 
lehető —, akkor a csapadékból kereken 27090 X 
0 70 =  19000 m3 viz jut a vizfogóba, vagyis, mi
után a vizíogó tó férője 19000 m3, annyi, ameny- 
nyi a vizfogó egyszeri megtöltésére elegendő. En
nek a vízmennyiségnek levonása után tehát még 
42600—19000=23600 m3 viz fedezetlen. Ennek a 
fedezésére a János-forrás vize áll rendelkezésre.

Ha a János-forrás 6 hónapon keresztül 
napi 30 m s és ugyancsak 6 hónapon át napi 100 
ms vizet szolgáltat, egész évi vízszolgáltatása éppen 
elegendő arra, hogy ezt a hiányt fedezze. Ezt a 
vízmennyiséget pedig a János-forrás biztosan ké
pes szolgáltatni.

A tóba felfogótt víznek e szerint 450/o-& 
csapadékvíz, a mely tiszta és szennyezéstől gon
dosan megóvott területről ered és az aránylag 
nagy térfogatú tóban, az ott végbemenő chémiai 
és fizikai tisztitó folyamat befolyása alatt csak
hamar megtisztul, 55%-a pedig kitűnő forrásvíz, 
mely azonban eső után szintén sok feloldott föl
des részt hoz magával; ennek lerakása a vizfogó
ban szintén csakhamar bekövetkezik. A kettő 
együtt tehát igen jó, homogén mennyiségű ivóvi
zet ad, amely mindeneseire sokkal jobban felel 
meg a küzegészügyi követelményeknek, mint a 
János-forrásnak a Sobó-táró kovandos tartalmá
val kevert vize. S miután a viz a vizfogó alsó 
részéből jut a vízvezetékbe, hőmérséklete is meg 
fog felelni a kivánalmaknak. A Sattel-táró vize,
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a mely később csatoltatik be a vízvezetékbe, nem 
tartozik a kovandos bányavizek közé, hanem jól 
megszűri forrásvizet képvisel, a melynek minősége 
az eddigi vizsgálatok szerint kifogástalan s a mely 
ennélfogva nem fogja megrontani a vizfogóból jövő 
vizet. A Sallel-tárói vízzel együtt a vízvezeték 
állal szolgáltatott ivóvíznek 78 V a  lesz kifogás
talan forrásvíz és csak 22%-a szennyeződen fel
színi viz.

Ez a rövid számítás mulatja, hogy normális 
csapadékkal biró években a vízvezeték meg fog 
felelni a követelményeknek s elég jól oldja meg 
az egységes vízvezeték szerfülölött nehez kérdését. 
Nem zárkózhatoin el annak a beismeréséről, hogy 
száraz években előfordulnak majd oly esetek, a 
a midőn a vízvezeték vízszolgáltatása jelenté
kenyen megcsökken. S ezért szükségesnek tar
tom, hogy a bizottsági jegyzőköny 11. csoportjába 
sorozott munkálatok, melyek a vízellátás jövőbeni 
fejlesztését és javítását célozzák, mielőbb meg- 
indiltassanak, nevezetesen, hogy a Sobó-forrás, 
esetleg a Paradicsomhegyi és a melegpataki for
rások kitűnő ivóvize, amelynek levezetése csak 
kis átmérőjű csöveket kíván és nagy költséget nem 
igényel, mielőbb bekapcsnltassék s a források víz
gyűjtő területének beerdésitése az eddiginél gyor
sabb tempóban eszközöltetik.

A mi a vízvezeték fektetését és berendezé
sét illeti, a tervezet egészben véve az országos 
vizépitészeli igazgatóság által megjelölt nyomon 
halad s mint ilyen, a helyi viszonyoknak és szük
ségleteknek teljesen megfelel. A tervezel egyebek 
között felöleled a vöröskuti alsó tó vizfogó terü
letének bekerítését és vizfogóárkokkal való ellá
tását, a vizfogó tónak és a Sattel-tárónak kitisz
títását és kijavítását, 3330 m uj vízvezeték le
fektetését s egy nyomáscsökkentő, 10 közkút, és 
20 tűzcsap létesítését.

A vizmü ilyetén módon való kiépítése a 
költségvetés szerint kereken 50000 koronát igényel. 
Tekintve azt a nagy hasznot, melyet ez a vízve
zeték a város közegészségének javítása terén fog 
hozni, valamint azt a körülményt, hogy az építés 
költségei a vízvezetéki dijak címén csakhamar 
megtérülnek, a városnak nem szabad ettől a nagy 
befektetéstől visszariadni.

Az egyes munkálatokra előirányzott össze
geket megfelelőknek és olyanoknak tartom, hogy 
azokon a vízmüvet meg lehet építeni.

A nagybizottság ezután folyó hó 2-án ült 
össze és teljesen egyerérlvén a mérnöki javaslat
tal, azt elfogadta azon toldással, hogy még két 
szűrő is építendő lesz és a Rüssel városrészbe 
is levezetendő az Ottergrundi tó vize.

így tehát a vízvezeték egységes lesz és ke
reken 70.000 koronába fog kerülni.

Ezen javaslat lesz előterjesztve a folyó hó 
8-iki közgyűléshez.

Részletesen hoztuk az egész tárgyalás anya
gát azért, hogy mindenki tisztán lásson és láthassa 
azt is, hogy ime komolyan akarjuk a vízvezetéket.A F. M. K. E. közgyűlésének határozatai.

A F. M. K. E. jubiláris közgyűlése, a mint azt 
velünk hivatalból közük, a következő határozatokat 
hozta:

A közgyűlés az elnökség által az 1906—1907. 
évről előterjeszteti jelentést, a mely az egyesület 
huszonöléves történetének ismertetését is magá
ban foglalja, tudomásul veszi, jóváhagyja s az 
abban loglalt előterjesztésekhez képest, elhatá
rozza, hogy:

1. Az egyesület elhunyt tagjának emlékeze
tét jegyzőkönyvben örökíti meg.

2. A magyar közművelődési egyesületek 
poriómentességének kiterjesztése érdekében, a 
testvér-közmüvelődési egyesületekkel egyetértésben 
újabb együttes fül terjesztéssel fordul a kereskedelmi 
miniszterhez s a mennyiben kérelmükkel ismét 
elutasittatnának, az orsággyülés mindkét házához 
folyamodik.

Tekintettel arra, hogy az egyesületi óvónők 
— kivétel nélkül — mindannyian nemzetiségi 
vidékeken működnek s igy a magyar nemzeti ér- 
pekeknek sokkal jelentősebb szolgálatot lesznek,

3
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mint a magyar vidékeken magasabb fizetéssel 
műktklö állami óvónők, - - fizetésük rendezése s 
illetőleg az állami óvónők fizetésével egyösszegben 
való megállapítása érdekében újból felír a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez, az egyesület mű
ködési területéhez tartozó vármegyék országgyü- ; 
lési képviselőit pedig megkeresi az iránt, hogy ez 
ügyben a kormánynál közbenjárni és szükség ' 
esetén az 1908. évi állatukultségvetés tárgyalása j 
során, a képviselőházban megfelelő indítványl ! 
tenni szíveskedjenek.

4. A nagyrippényi óvó helyett, a Godoki Se- j 
gélyző Egyesület alapszabályainak megfelelően, j 
1908. junius l-lől számítandó 3—3 hónapra gyér- j 
mekinenedékházat nyit meg és segélyez Kolos, j 
Nyitra-Gajna és Suránka nyitravármegyei közsé- | 
gekben s az egyesület elnökségét megbízza, hogy I 
ezen gyerraekmenedékházak létesítése és évi fon- | 
tartása érdekében a nevezett községekkel és az | 
érdekelt uradalmakkal tárgyalásokat folytasson és j 
szerződéseket kössön.

5. A trencsénperedméri egyesületi óvónak i 
Trencsénbellus községbe való áthelyezésére, az 
egyesület trencsénvármegyei választmányának 
megadja az engedelmel. — a cabai és zóiyom- 
lipcsei óvók személyi költségeinek a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek hálás köszönetét fe
jezi ki, — egyúttal azonban a nyitranováki, osz- 
lanyi, királyleholai, bajmóci, honlnémetii és zólyoni- 
radványi egyesületi óvók személyi költségeinek | 
átvétele iránt sürgős fölterjesztést intéz a vallás- j 
és közoktatásügyi miniszterhez.

6. Fölkéri az egyesület összes törvényható
sági választmányait, hogy az »Én Újságom - című 
gyermeklapot, amely helenkinl való megjelenésével 
úgyszólván állandó jutalmazásául szolgál a ma
gyar nyelv megtanulásában kiválóbb haladást ta
núsított idegenajku elemi iskolai növendékeknek, 
vármegyéik magyar tannyelvű iskoláinak növen
dékei számára minél több példányban fizessék elő.

7. A besztercebányai Hazafias Olvasmányo
kat Terjesztő Egyesületnek megfelelő évi állam
segélyben való részesítése iránt fülir a vallás és 
közoktatásügyi miniszterhez.

8. Az egyesületi diszzászlóra az egyesület 
működési köréhez tartozó összes vármegyék cí
mereit reáhimezleli s azok költségeit az 1908. ; 
évi költségvetés tőkésítésre rendelt Összegének 
terhére utalványoza.

9. Föliratilag fordul a vallás- és közoktatás
ügyi miniszterhez, hogy a námesztói, trsztenai, 
turdossini, oszlánvi, lilvai, némelii, szeniczi, stef- 
fultói, felsőhodrusbányai, várnai, trencsén-baáni, 
beczkói, bellusi. znióváraljai, radványi és Zólyom- i 
lipcsei egyesületi óvók számára foglalkoztató és j 
szemléltető tárgyakat engedélyezni kegyeskednék.

10. Az egyesület törvényhatósági választ
mányainak, azok elnökégeinek, az óvógondnoksá
goknak és az egyesületi népkönytárak vezetőinek, 
hazafias és buzgó munkásságukért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaz.

11. Az 1907. évre rendelkezésre álló könyv
tári államsegélyből Uédec (Gars m.), Cserne 
(Trencsén m ), Hegybánya (Hont in.), Matheóc 
(Szepes m.), Nagylibercse (Nógrád m.), Szelese 
(Zólyom m ), Selmcc-Banka. Alsó-Szőllős, (Nyitra 
ni.), Hont-Gessenyőd (Hont m.) és Kékkő (Nógrád 
m.) községekben, úgyszintén a kir. besztercebányai 
16. honvédgyalogezred 2. zászlóaljánál, Galassa- | 
Gyarmaton uj népkönyvtárakat szervez s azok ( 
költségeit utalványozza.

12. A tanítói jutalmak közül, az elnökség 
évi jelentése alapján a 200 koronás Thuróczy 
Vilmos dijat Csorba Ödön selmec-bankai r. kath, 
tanítónak, a Budapesti Nemzeti Casinó 120 koro
nás diját Fukasz Károly bikási állami tanítónak, 
Bende ímre nyitrai püspök 80 koronás dijat Se- 
diba János bolessói kánlortanilónak adja ki, az 
egyesület dicsérő okleveleit pedig: Bányák Vendel 
felsőzsubricai (Árva m.) állami tanítónak, Fibinger

Fülöp peszéri (Gars ni.) állami tanítónak. Nahal- 
kóné-Lelioczky Etelka liplószenliniklósi állami 
lanitónőnek, Kapraltsik György görgői (Szepes in ) 
r. kath. tanítónak, özv. Hollerné-Egger Júlia vág- 
bányai (Trencsén m. állami óvónőnek, Boldizsár 
Boldizsár kostyáni (Turóc m.) állami tanilónak, 
Weber Aladár dócifürészi (Gars m.) r. kath. taní
tónak. Benjács János németlipcsei (Liptó m.) ág. 
evang. tanítónak; Csaplovics József nagybiszlereci 
(Árva m.) állami tanítónak; Gresch Karolin sze- 
pesbélai (Szepes m.) községi óvónőnek; Hrk Margit 
poltári (Nógrád m.) evang. tanítónőnek; Haminel 
Árpád turócszenlmárloni (Turóc in.) állami taní
tónak: Hromada József nagyfalui (Árva in.) r. 
kath. tanítónak; Jendrassákné-Francsák Mária 
trsztenai (Árva in.) egyesületi óvónőnek; Kapuszta 
Béla olraányfalvai (Zólyom m.) állami tanítónak: 
Klein Mihály nagyfalui (Árva m.) ág. evang. taní
tónak; Konecsny Karolin ólublói (Szepes ni.) r. 
kath. tanítónőnek; Kelemen Mihály felsőstubnyai 
(Turóc in.) állami igazgató-tanítónak; Mjsialovszky 
Irén simonykisugróci (Bars in.) állami tanítónőnek; 
Moró András borosznói (Zólyom m.) állami taní
tónak; Pick Jakab liptószenlmiklósi (Liptó ni.) 
izéaelita iskolai tanilónak; Potóczky Lajos tresz- 
tenai (Árva ni.) r. kath. tanító, szt. forencrendi 
zárdafőnöknek; a Paulai Szent Vincéről nevezett 
irgalmas nőnék rózsahegyi (Liptó m.) rendházának; 
Slehlik Tivadar felsőszlécsi (Liptó ra.) állami igaz
gató-tanítónak; Szlusny Emma oláhdubovai (Árva 
m.) r. kathl lanitónőnek: Sostranek Ferenc kom- 
játhnai (Liptó m.) r. kath tanítónak; Saxné-Szuhy 
Mária szepesváraljai (Szepes in.) r. kath. tanító
nőnek; Tomkuliák Gyula nagybobróci (Liptó ni.) 
r. kath. tanítónak; Slark Ella turdossini (Árva in.) 
izraelita iskolai lanitónőnek és Veresek Szeralin 
jablonkai (Árva m.j községi tanítónak szavazza meg.

13. A Felvidéki írók Körének 200 koronás, 
Ordódy K. István inarkófalvai földbirtokosnak pedig 
800 koronás alapítványáért az egyesület hálás 
köszönetéi jegyzőkönyvében örökíti meg.

14. Az egyesület 1906. évi üsszzárszáinadá- 
sait jóváhagyja a azokra nézve a törvényszerű 
fölmentvényt az elrtökségnek megadja, az egyesület 
1908. évi összköltségvetését pedig 80000 koronában 
változatlanul megszavazza.

Vármegyénk Pénzintézeteihez.
(Szövetkezzünk ;i pénzválságban.)

A pénzpiacok mindinkább válságos helyzete 
ma már erősen foglalkoztatja a világ egész érde
keltségét és oly hosszú tartamúnak Ígérkezik, hogy 
lassú elvonulása a legnagyobb pusztulásokat fogja 
eredményezni, ha tétlenül, megadással tlirjük és 
nem készülünk ellentállásra.

A legnagyobb szüksége lévén pedig a reakció 
kifejtésére pénzintézeteinknek. A nagyobb különö
sen a fővárosi pénzintézetek erős alapokon nyugvó 
bástyái talán tübbé-kevésbbé viharedzetteknek 
fognak bizonyulni, de romba dőlhet pénzintézeteink
nek java része, ha külün-külön önmaga erejére 
támaszkodva lesz kénytelen a krízis ellen felvenni 
a harcot. Ma már aktuálissá vált az, hogy vidéki 
pénzintézeteink is közhasznú munkát végeznek 
akkor a midőn a feles mennyiségben levő tőkéket 
gyümölcsözésre összegyűjtik és a hitel nyújtásával 
oda juttatják azokat, a hol a létfenntartási szük
ségletek igényelik; tehát egyesek tőkéiből alkotják 
az összeget az összes tőkével pedig a hiteleszközök 
felhasználása mellett 'elősegítik az egyesek és az 
összesség megélhetését, boldogulását gazdálkodását, 
ezzel megteremtik az egyéni gazdagságot és ezek 
összeségében alkotják meg a nemzet gazdaságot 
vagyis az államgazdaságot, mely az államhatalom 
anyagi erősbitéséro szolgál. MosL azonban midőn 
vidéki pénzintézeteink leginkább az állam védel
mére utalvák, a 60.000.000 korona államva
gyonnak fővárosi pénzintézetekhez történt elhelye
zésével az állami támogatás irányunkban is be
fejeztetett. Pusztuljon bár tömérdek adóalany, 
százezrek vagyona, állami segélyt nem remélhetünk.

A Xll-ik század cainpsores intézményének 
volt ez egyedüli kiváltságos jussa és attól fogva 
megszűnt talán örökre.

Bár némileg helytelen is a segedelem várás

ilyetén módja, mert akkor ha a fortuna szekerén 
haladva saját bájunkkal kenegethotjük annak ten
gelyét, bizony félünk autonómiánkat állami be
avatkozásnak átengedni, viszont tehát most midőn 
felettünk tombol a vihar, ne keressük az állam védő
szárnyait menedék helyül, hanem habozás nélkül 
cselekedjünk a mire saját üsszerőnk képesít. Igv 
tehát magunkra utalva egyesült erővel készüljünk 
szilárd hitelünk megingását megelőzve önmagun
kat némileg biztosítani. De jöjjünk tisztába azzal 
is, hogy ezen biztosítás, ezen fúzió nem csupán 
az egyes vidéki pénzintézetek létfentarlósa érde
kében kívánatos, hanem kívánatos mindazon álla
mot alkotó százezrek érdekében, kik ezen pénzin
tézetek tagjai, kik összegyűjtött vagyonukat pénz
intézetekhez deponálták és kik most vidéki pénz
intézeteink vezetőségeinek net&ni tétlenségből 
kifolyólag anyagi és ezzel kapcsolatos erkölcsi 
végpuszlulást szenvednének, pedig a mi pénzinté
zeteink motívumai azok, melyek mellett a kis 
ember egyénisége leginkább megközelíthető, helye
sen megítélhető és anyagi ereje megerősíthető, 
sőt megjavítható. Ne tévesszük szem elől azon nagy 
felelősséget sem, melylyel pénzintézeteink úgy tag
jainak valamint az ország közhiteiének tartoznak. 
Mindezek figyelembe vevésével a vezetőségek gyors 
és legfőbb feladatának bizonyul, a garanciáról való 
gondoskodás a bizton várható események esetére, 
hogy elvállalt kötelezettségeiknek a rendkívüli vi
szonyok közepette, — ha rendkívüli ezközökkeL 
is, — de eleget tehessenek.

Ez pedig most már csak úgy érhető el, ha 
egy közös zászló alá sorakozva egy központtal 
mint székhel lyel megalkotjuk a vármegyei bank- 
szövetséget. a minek üdvös voltát ma már nem 
csak egyes egyének, de több szakkörük, szaklapok 
hangoztatják és különös atyai figyelmességgel sor
sunkat magáévá téve szólít tömörülésre «Magyar 
Pénzügyiünk.

Hiszen ha csak legutóbbi napjainkban figye
lemmel kísértük pénzügyeink változásait szomorú 
tapasztalatot szerezhetünk arról is, hogy mint 
vonulnak ki prima mercantilis váltóink tárcáink
ból és tereltetnek a nagy bankokhoz, a mi azt 
jelenti, hogy könnyen mobilizálható értékeink 
megsemmisülnek és igv kénytelenek leszünk egyedül 
immobil kihelyezésünkre támaszkodni. Kis embe
reink anyagi érdekeinek szálai a pénzintézetekben 
látszanak összpontosulni, igv tehát saját magunknak 
valamint vármegyénk népének is közgazdasági 
védőbástyára ily válságos időben feltétlen szük
sége lévén, melynek megalkotására hivatottak 
pénzintézeteink vezetőségei és szakemberei.

A vármegyei bankszövetség szolgálhatna e 
célnak, a melyben pénzintézeteink kiküldötteik 
állal állandó összeköttetésbe és bizonyos szolida
ritásba lépnének egymással. Itt nyílna alkalom 
egységes üzleti politikát teremteni és az időközi 
complicációk figyelembe vétele mellett útbaigazítá
sokkal, tanácsokkal, sőt anyagi eszközökkel is se
gítségére lenni a solvabilitáshoz közel álló pénz
intézetnek. Ha emigy létrejön vármegyénk ezen 
közgazdasági érdekcsoportja, majd meglátják t. 
vezetőségek és kartárs urak, hogy példánkat kö
vetve más vármegyében is megindul a mozgalom 
amely csakhamar országossá fog fejlődni és az 
igy megalakult vármegyei bankszövetségek ismét 
szövetkezve mihamar megalakítják a fővárosban 
mint központban az Országos bankszövetséget 
azonban kívánatos, hogy biztosításunk eme moz
galma minél több követőre találjon, mert rég 
ismert igazság az, hogy a biztosítás annál racionáli
sabb alapon lehetséges, minél nagyobb tömeg vesz 
abban részt.

Bát, 1907 szeptember 24.
Papp Endre,

A  „ B a tv id á k i T a k a ré k p é n z tá r
Hészvénytarsiuág1' könyvelője.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Törvényhatósági közgyűlés. A törvény- 

hatósági bizottság e havi rendes közgyűlését folyó 
hó 8-án, jövő hét keddjén délután három órakor 
tartja. A gyűlésen kerül tárgyalásra a jövő év 
költségelőiránvzzta, amelyet a gazdasági bizottság 
letárgyalt. Van ezenkívül több igen fontos tárgy 
is, igy a vízvezeték ügye, amelyben végleges dön
tést hoz a közgyűlés. A gyűlésen Lits  Gyula fő
ispán fog elnökölni.

— Az ág. hitv. ev. líceum Petőfl-Önképző-
köre folyó évi október hó 6-án, vasárnap dél
lilán 8 órakor a líceum tanácstermében a tizen
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három aradi vértanú emlékezetére, az eddig is 
mindig csupán zárlkürben megtartott ünnepi meg
emlékezés helyeit, nyilvános ünnepélyt rendez, 
melyre a város hazafias közönségét, külön meg
hívók kibocsátását mellőzve, ez utón hívja meg 
az Önképzőkör vezetősége. Az ünnepély műsora: 
1. Himnusz. Énekli az egész ifjúság. 2. Ima Fa
zekas Gyulától. Elmondja Eördügh Rezső Vili. o. 
t. 3. Prolog. Irta és előadja Véssey Kálmán Vili.
o. I. 4. Irta és előadja Csorba Sándor Vili. o. I.
5. Az aradi Golgothán. Szalay Károlyiéi. Szavalja 
Sárpy Béla VI. o. t. fi. 1849. október fi. Irta és 
előadja Thuránszky Kálmán VIII. o. t. 7. Október
6. Ábrányi Emiltől. Szavalja Csorba Sándor VIII.
o. t. 8. Mi a haza? Ábrányi Emiltől. Szavalja 
Véssey Kálmán Vili. o. t. 9. Szózat. Énekli az 
egész ifjúság.

— Dr. Tóth Imre bányakerületi főorvos 
mint jeleztük a kormány képviseletében részt vett 
a berlini nemzetközi demográfiái közgyűlésen. A 
tudós főorvos két előadást tartott a kongresszu
son s előadásait kellő méltánylással fogadták a 
külföld jeles szakemberei.

— Adakozás. Pcillavicini György országos 
képviselő a József főherceg szanatórium egyesület 
Selmecbányái fiókjának alapitó tagjáu llépett be 100 
koronával.

— Szegény iskolás gyerm ekek felruhá
zására a múlt héten Grigercsik Géza 10 koronát, 
egy magát megnevezni nem akaró főiskolai tanár 
5 koronái ajándékozott.

— Értesítés. Selmecbánya és Garamber- 
zence között folyó évi október hó 1-élől beren
dezett 6913. és 6914. számú vonatoknak közleke
dése folytán a m. kir. posta- és távírda igazgatóság 
a folyó évi szeptember hó 16-án kelt 95609. számú 
rendeletével a Selmecbányái m. kir. posta- és 
távirda hivatalnál a következő intézkedéseket lép
tedé éleibe. A posta-anyagnak a 6913. számú 
vonattal a bekapcsolt postakocsiban leendő to
vábbítása végett a Selmecbányái m. kir. posta- és 
távirdahivataltól a pályaudvarra délután 5 óra 
25 perckor egy poslajáral indul, melylyel a dél
után 5 óra 10 percig feladott küldemények nyer
nek továbbítást. Ezen postajáraltal, illetve beren
dezett 6913. számú vonattal különösen a reggel 
9 órától délután 5 óra 10 percig feladott Buda
pest felé és ezen túl lekvő helyekre szóló közön
séges csomagok nyernek előnyös továbbítást, mert 
ezek eddigelé a 6913. számú vonal hiányában csak 
másnap reggel a 9 óra 20 perckor induló 0911. 
számú vonattal voltak továbbíthatók. A város 
területén levő összes levélgyűjtő szekrényekben 
elhelyezett levelezések a délutáni 5 óra 25 perckor 
induló postajárathoz délután 4 óra 30 perckor 
szedetnek, illetve gyűjtőinek össze. A 6914. számú 
vonattal a bekapcsolt postakocsiban érkező posta
anyagot egy újonnan berendezett poslajárat szál
lítja be a pályaudvarról a Selmecbányái posta- és 
távirdahivatalba éjjel 11 óra érkezéssel.

— A városi 1008. évi közköltségvetést 
a gazdasági szakbizottság folyó hó 3-án és 4-én 
tartott ülésében tárgyalta: ugyanokkor tárgyalta 
a különböző alapok 1908. évi költségvetéseit is. 
Alapos és részletes tárgyalás után a bizottság a 
költségvetéseket elfogadta és a 68 % községi pót
lék megállapítása mellett a közgyűlésnek is elfo
gadásra ajánlja. A bizottság végül még előkészí
tette, illetve letárgyalta a folyó hó 8-iki közgyűlés 
elé terjesztendő gazdasági ügyeket is.

— Tüzoltógyakorlat. Mull vasárnap dél
után nehéz, de igen sikerült gyakorlatot tartottak 
az önkéntes tűzoltók Künsztler János vezetése 
mellett. A város legtüzveszélyesebb helyén, a 
Deák Ferenc utcában, a Hell és Csányi-féle vala
mint a szomszédos házakat szállották meg. Dél
után három órára volt jelezve a tűz kezdete s a 
jelzéskor villámgyorsan jelent meg a tűzoltó csa
pat egész felszerelésével. Három perc telt bele a 
mig az égőnek jelzett és szomszédos magas épü
leteket megszállották s felszerelték a tömlőket s 
tiz percig, amig viz állott rendelkezésre kiváló 
ügyességgel végezték az oltási munkálatokat. Ki
próbálták a zsákkal való mentést, amely szintén 
igen jói sikerült. Kiváló elismeréssel kell megem

lékeznünk az egyesület önfeláldozó, fáradságot nem 
kímélő derék tagjairól, akik a gyakorlat alkalmá
val fényesen beigazolták, hogy a komoly vész 
esetén is meg fogják úllani helyüket.

— Párt élet. A Selmecbányái 48-as és füg
getlenségi pártkör rendes választmányi ülést tartott 
a mull szombaton a Heim-félc vendéglőben. A 
gyűlésen a tagok szép számmal veitek részt. Az 
ülésen Lencsó János titkár elnökölt. A választ
mány először elvi döntést hozott az irányban, 
hogy a választmányi üléseken laptudositók is jelen 
lehetnek s e határozat után megjelent az ülésen 
Wagner László dr. Az ülés első tárgya egy ki
lépési bejelentő levél '.olt. Id. Oszualdt Gusztáv, 
ifj. Oszvaldt Gusztáv, llm nrák  Béla, Szever János, 
Raksányi Samu jelentették be, hogy a pártból 
kilépnek elveik fönntartása mellett azért, mert a 
«Kraján»-ban róluk megjelent gyalázó cikknek 
sugalmazójával, aki a pártnak alelnöke, nem le
hetnek tovább egy pártban. A levél junius hó 
16-án keli.

Kínos csend után lla n k  József választmá
nyi tag szólalt fel. Fájó szivvel látja, hogy a párt 
amely oly szép illőben szép reményekkel született 
meg, beteges, bomlóban van, a tagok közt félre
értések, egyenetlenségek vannak. A bomlást és 
egyenetlenséget eddig értette, azonban ezúttal, a 
későbbi fejlemények ulán nem tartja indokoltnak 
azt, hogy a kilépést bejelentő üt tag továbbra is 
megmaradjon kilépési szándéka mellet, mivel az 
ok megszűnt. Indítványozza, hogy a kilépési ne 
vegye tudomásul a választmány, hanem kérje 
fel a kilépett tagokat a visszalépésre.

Lencsó János elnök arra kéri a választmányt, 
hogy határozathozatal előtt vizsgáltassa meg pon
tosan az ügyel, mert homályos és zavaros, tisztán 
senki nem láthatja. Egy szükebb körű bizottság 
kiküldéséi javasolja. Singer Lajos jegyző szintén 
ez irányban tesz javaslalot.

Kuli István szerint a vizsgáló és bíráló bi
zottság kiküldése teljesen felesleges. Ö addig Í3 
meg Volt győződve Guba Pálnak, a párt alelnöké- 
nek, a fennforgó szennyes ügyben való ártatlan
ságáról, s ma teljesen lisztánlátja a dolgot. A 
pártnak egyik tagja, akinek szavahihetőségében 
senkinek nincs oka és nem szabad kételkednie 
kijelentette, írásban adta. hogy azt a dolgot, amely- j 
nek elkövetésével Guba Pál gyanusittatolt, ő csele 
kedle meg. Nem Guba Pál, az alelnök lévén a ! 
bűnös, a párt kilépett öt tagjának nem kell ki- j 
lépnie. Pártolja a Hank József indítványát.

A választmány ezután szavazottöbséggel el
fogadja a llank József indítványát.

Wagner László dr. párttagnak kilépését be
jelentő levél tárgyalása került sorra.

A levél felolvasása ulán Úrban Antal kérdést 
tesz, hogy van-e az elnökségnek tudomása arról, 
hogy ki hívta fül Wagner László drt. a pártból 
való kilépésre, és miért tetta azt az illető?

Singer Lajos jegyző bejelenti, hogy ő volt 
az, aki a felszólítást megletto, hivatalos felhívást ; 
erre nem kapott, a saját felfogásából járt el. mert i 
a párt érdekében valónak látta eljárását.

Kuli István helyesli a Singer Lajos eljárását 
s kijelenti, hogy megnyugvással látja, hogy az az 
ember, aki a pártnak hat lelkes és előkelő tagját j 
oly piszkosan megtudta rágalmazni, s képes volt 
arra, hogy három hónapon át egy ártatlan ember 
szenvedjen az ő bűne miatt, egy ember, aki állá
sánál fogva nem is védekezhetett a rettenes gyanú 
ellen; képes volt arra. hogy három hónapon át 
bomlásnak tegye ki a pártot, az nem érdemes, 
hogy tisztességes társaságban lehessen, s ha nem 
vonta volna le a consequenciát és nem lépett 
volna ki, azt indítványozná, hogy undorral dobas
sák ki gaz eljárása miatt.

Ezúttal csak azt indítványozza, hogy u vá
lasztmány örömmel vegye tudomásul kilépését, 
örömmel azért, hogy némi elégtételt szolgáltasson 
ezzel az ártatlanul meghurcolt alelnüknek és az 
ártatlanul megrágalmazott hat párttagnak.

A választmány az indítványt egyhangúlag 
elfogadta.

Ezután a törvényhatósági bizottsági tag vá
lasztásokkal foglalkozott a választmány.

* *
Guba Pál a 48-as és függetlenségi párt al

elnöke a mull héten bejelentette, hogy alelnöki 
állásáról lemond és a pártból kilép.

— A Selmecbányái Korcsolyázó-Egylet ez
évi julius hó 21-iki rendes közgyűlésének hatá
rozata értelmében több rendbeli üdvös és régen 
óhajtott újítás létesül a korcsolyapályán, a mely 
inai állapotában közludomás szerint vajmi csekély 
mértékben elégítette ki a téli sportol kedvelő 
nagy közönség igényeit. Elhatároztatott a pályának 
agyaggal való kidöngülésn s a világítás rendezése.
A régi pelróleumlámpások helyébe négy reflektort 
állítanak fel, két-kól auerégővel. A pavillon is át 
lesz alakítva oly módon, hogy a bejárás magába 
az épületbe közvetlenül az utcára fog nyílni. Ezen 
felül a cipőgyár felüli oldalon hófogók alkalma
zását elhatározta a közgyűlés. Az épületnek az 
ulszélig való meghosszabbítását a kellő fedezet 
hiánya miatt a jövő évadra kelleti halasztani. Az 
engedélyezett átalakítási műveletek 2400 koro
nába fognak kerülni, s e munkálatokat már a 
legközelebbi napokban meg is kezdik. Nagyon 
természetes, hogy e rendkívüli befektetésre való 
tekintettel az idény-jegyek árát is mérsékelten 
emelni kellett. A személy-jegyek ára 7 koronára, 
a család-jegyeké pedig 12 koronára emeltetett. 
Az alkalmi jegyek ára ezután is 50 fillér marad, 
valamint nem változnak többi árak és kedvez
mények sem. Bízunk benne, hogy az egyesület 
áldozatkészségét a nagy közönség az eddiginél is 
hathatósabb, meleg támogatással fogja honorálni.

A halászat fejlesztése érdekében Darányi 
Ignác földmivelésügyi miniszter a múlt héten ki
küldötte Répüssy Miklós kir. halászati felügyelőt 
annak megállapítása végett, hogy inikóp lehetne 
Selmecbányán a haltenyészlést előmozdítani. Az 
értekezleten részt vettek: a hányaigazgatóság, a 
hegybányai bányahivatal, a főiskola és a város 
kiküldöttei. A íialtenyészióssel a miniszter az 
egyre növekvő drágaság ellen akarja némileg meg
védeni a közönséget.

— A Selmecbánya Rónai Általános Temet
kezési- és Segélyző-Egylet pénztár ügyeinek 
megvizsgálására a törvényhatósági bizottság és a 
város polgármestere vizsgálatot kért a minisztertől 
a felzaklalott kedélyek megnyugtatására. A bel
ügyminiszter megígérte, hogy a vizsgálatot meg
tartja, mindazonáltal az még nem történt meg. 
A számos egyesületi tag érdekében levőnek látjuk, 
hogy a vizsgálat mielőbb ejlessék meg, hogy az 
egyesület uj alapokon tovább folytathassa áldásos 
működését.

— Az Országos Munkás-Betegsególyző és 
Baleset-Biztosító Pénztár megalakítása tárgyában 
rendeletet adott ki az állami munkásbiztosi tó hi
vatal. A rendelet szerint az itteni kerületi rnunkás- 
bizlositó pénztárnak két kiküldöttet kell e hő 
26-ig választani.

— Újabb fordulat a ,,Krajan“ ügyben.
Mint lapunk zártakor értesülünk ebben a kínos 
és titokzatos ügyben, amely annyi botránynak 
volt okozója, végre-valahára világosság lesz. Mint 
megbízható forrásból értesülünk a Krajan hírhedt 
cikkének sugalmazója Guba Pál tanár, a cikk 
szerzője GerŐ János besztercebányai tanár és a 
«Krajan» szerkesztője. Legújabban magáévá tette 
a «Krajan» rágalmazását Wdgner László dr. aki 
azonban legis-legujabban lemondott a inartyr-sze- 
repről, vagyis visszaszivla azt, amit szóval és 
írásban állított, tudniillik, hogy ő volt a hírhedt 
cikk szerzője, a líceumi tanács illetékes helyen 
feljelentést te3z a cikk sugalmazója és szerzője 
ellen. Most csak az a kőrdések-kérdése. hogy mi 
szükség volt ez ügyben a Wagner László dr. sze
replésére. Miért vállalta egy hétre a szerzőséget, 
miért szívta vissza, lia már vállalta, s ha vissza
szól a, miért nem telte hamarább.

— A bélabányai vízvezeték ügye, amely
nek elkészítését évek óla sürgetjük, végre-valahára 
oly mederbe jutott, hogy biztosra vehetjük annak 
létesítését.

— Felhívás a közönséghez, A városi tanács 
figyelmezteti azokat, akiknek a télen tüzelöfára 
lesz szükségük, hogy e hó 15-ig jelentsék he a 
városi számvevőségnél a szükségelt fa mennyiségét
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— A zsarnócai tűzről. Múlt számunkban 
említettük, hogy szeptember hó 25-én éjjel tűz 
volt Zsarnócán; leégett a güzíürész. Mint most 
Zsarnóeáról értesítenek, a tűz igen veszélyes volt í 
és csak a tűzoltóság, különösen Székely Géza i 
járási tüzíelügyelő érdeme, hogy tovább nem ter
jedt a veszélyes elem és hogy a közeli pajtákban 
felhalmozott nagy értékű faanyag nem égett el.
A kár igy is tetemes, mert a fűrész csak részben 
volt biztosítva.

— Talált tárgy . E hó 1-én egy kisebb s j 
egy nagyobb kulcs találtatott a Kosutli Lajos- 
téren. Tulajdonosa átveheti a rendőrségnél.

— A ..Budapest” jubileumi diszalbuma. 
Magyarorlzag legelterjedtebb és legolcsóbb politikai 
napilapja a ♦ Budapest*, amely a többségben levő 
függetlenségi és 48-as párt hivatalos lapja, nagy 
és rittka jubileum előtt áll. Movember 15-én lesz 
éppen harminc esztendeje annak, hogy a ♦ Budapest* 
nemzeti és kulturális nagy hivatásának utján meg
indult. 1877 november 15-én jelent meg a «Buda- 
pesl» első száma es e naptól fogva szakadatlanul 
egy cél, egy eszme, egy törekvés: Magyarország 
önállósága és függetlensége Méltán jubilál a ‘Buda
pest*, melyet a halhatatlan nagy Kossuth Lajos 
annak idején elvei egyetlen hű léteményesének 
vallott, lia pedig, aki nemzetnek ma vezére és 
büszkesége, hazatérte óta politikájában irányított.
A «Budapest* jubileumi ünnepét olvasói előtt az 
által is emlékezetéssé és kedvessé fogja lenni, 
hogy olyan karácsonyi ajándékot ad előfizetőinek, 
amely páratlanul áll a magyar sajtóban. Ez a 
♦Budapest* jubileumi diszalbuma lesz. mely ‘Har
minc év* címmel, művészi diszkütésben, 20 ivén, 
képben és szövegben mondja el a lap harminc 
éves történetét. Írni fognak abba politikai társa
dalmi és irodalmi életünk legkiválóbb alakjai, a 
♦ Budapest* volt és jelenlegi munkatársai úgy, 
hogy az szellemi tartalmával és remek illusztráció
val is minden eddig megjelent hasonló munkát 
messze felül fog múlni A könyv minden háznak 
dísze lesz és bolti ára 20 korona. A jubileumi 
albumot újonnan belépő előfizetők is megkapják, ' 
ha most legalább egy negyedévre 6 koronával I 
előfizetnek. A ‘Budapest* előfizetési árai: Egész 
évre 24-— K., fél évre 12-— K., negyedévre 6’— 
K., egy hóra 2'— K. Mutatványszámokat kívánatra 
bárkinek szívesen küld a ‘Budapest* kiadóhivatala 
Budapesten, IV., Sarkanylus-utca 3.

— Nemzetközi Baromflkiállitás Buda
pesten. A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 
íz  idén november hó 28-tól dec. 1-ig nemzetközi 
baromíikiállitást rendez, a melynek védnöke 
Auguszta főhercegasszony Ö cs. és kir. Fensége, 
diszelnőke pedig Darányi Ignác földmivelésügyi 
miniszter ur. A kiállításon igen sok dij kerül ki
osztásra s az állami és magandijakon, érmeken 
kivől a térdij háromnegyed része kerül kiosztásra.
A kiállítás a városligetben levő gyönyörű ipar
csarnokban lesz. A kiállítás keretében nagygyűlés 
lesz, a melyen a baromfitenyésztés legfontosabb 
kérdései kerülnek megbeszélésre. A kereskedelem
ügyi miniszter teherszállítási kedvezményt enge
délyezett s a nagygyűlés tagjai részére személyszállí
tási menetdijkedvezményt is helyezett kilátásba. 
Tervezetek és bejelentési ivek kaphatók a Barom
fitenyésztők Országos Egyesületénél Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. Köztelek.

— A legjobb és legfinomabb bőrtiszti tószer 
a Globin. Hogy ez a szer elsőrendű gyártmány ! 
bizonyítja az a sok kitüntetés, melyben a készítő j 
cég már részesült. így legutóbb a Szt. Louisi vi- i 
lágkiállitáson a Grand Prix-vel tüntették ki. Da
cára elsőrendű előnyeinek a Globin nem drágább 
más gyártmánynál és ezért nem szabad egy ház
tartásban sem hiányoznia. Kísérelje meg mindenki 
és egy próba után állandóan ezt fogja használni. 
Mindenütt kapható. Vigyázzunk, hogy a dobozon 
a Globin szó álljon, mert ezt a szót szabadalom 
védi.
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Tekintetes Wagner László ár. urnák!
Értesültem, hogy ön megbízottai által Szolár 

Lajos és Bauinerlh István urak előtt nyilatkozol, 
mely szerint nem ön colt az, ki a „Krcijanu 
szerkesztőjét iinformálta. Jóllehet nem tudom mit 
tartsak nyilatkozatainak homlokegyenest ellenkező 
tartalma felől, mégis az esetben, lia c másodikat 
vallja hitelesítek, minden felszólítás nélkül is 
indíttatva érzem magamat, hogy a ‘Selmecbányái 
Híradó* szeptember 29-iki számában megjelent 
♦Nyilatkozat* cimü közleményem második részé
ben foglalt és szerintem csakugyan bántó leckéz- 
tetésért, mely a ‘Selmeci Újság* szeptember 26-ki 
számában Wágner László dr. «Nyilatkozat»-ára 
volt alapítva, elégtétellel szolgáljak.

Amennyiben tehát a hivatkozott mondat: 
♦Akinek az urias stb.» Wágner László dr. urat 
sértette, mint tárgytalant ezennel visszavonom.

Z sitvay János  
tanár.

nagyon alkalmas utazásoknál. —  Hélkülöznetetlen rövid használat után.
F e r t ő t l e n í t ő  h a t ó s á g  á l t a l  m e g v i z s g á l v a .

n é l k ü l ö z h e t e t l e n

A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. — 
Eltávolítása a íoghus körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesitett 
egy felélesztő és ant>septikus hatassa] biró fog-Crém- 
mel elérhető. A , ,K A L O D O N T “ használata az 
összes kulturállomokban a leghatásosabbnak l>e- 

blzonyult.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

2 . 7235 1907. vt. szám. Ü Császári és Apos
toli királyi Felségéhez a koronázás negyvenedik év
fordulója alkalmából a törvényhatóság részéről 
intézett hódoló feliratra leérkozetl válasz.

3. 7549.1907. vt. szám. A ni. kir. államvasutak 
igazgatóságának 20572G. számú értesítése a Sel
mecbánya—garamberzencei vonalon a negyedik 
vonat járatása tárgyában.

4. — 1907. vt. szám. Előterjesztés a városi 
tanítók fészére az 1908. évre drágasági pótlék en
gedélyezése iránt.

5. — 1907. vt. szám. Előterjesztés a városi 
hivatalos hirdetések közzétételére vonatkozó árlej
tés eredménye feletti döntés tárgyában.

6. 7358 1907. vt. szám. Előterjesztés a gyám- 
pénztári tartalékalapból az árvaszéki ügyviteli ki
adásokra az 1908. évre 1000 K engedélyezése iránt.

7. — 1907. vt. sz. Előterjesztés a város 1908. 
évi küzköllségvctésének megállapítása iránt.

8. — 1907. vt. szám. Előterjesztés a város 
kezelésében levő különböző alapok 1908. évi költség
vetésének megállapítása iránt.

9. — 1907. vt. szám. Előterjesztés a belvá
rosi vízvezeték kiépítésének elrendelése iránt.

10. — 1907. vt. sz. Előterjesztés a bélabányai 
vízvezeték helyreállításának elrendelése iránt.

11. 7524 1907. vt. szám. Előterjesztés a vá
ros erdőrendészeti áthágási ügyében hozott II. fokú 
marasztaló ítélet folytán szükséges összeg fedezete 
tárgyában.

12. 7560/1907. vt. szám. Előterjesztés az el
hagyott gyermekek alapja részére állami segélynek 
kérése iránt az 1901. évi XXI. t.-c. 4. §-a alapján.

13. 6985 1907. vt. szám. Előterjesztés a költ
ségvetés ♦ \ráros tisztogatása* rovatáról az «Állami 
utak fentarlása* rovatára 500 K hitelálruházás 
tárgyában.

14. 7200 1907. vt. szám. Előterjesztés Yojtás 
Mátyás Selmecbányái lakos ellen 1335 K 80 f tar
tozás erejéig a peres eljárás elrendelése iránt.

15. — 1907. vt. szám. Bemutaltatik a leg
több adót fizetőknek 1908. évre megállapított név
jegyzéke.

16. 6695/1907. vt. szám. Rimaszombat vá
ros polgármesterének felebbezése városának kép
viseletében Selmec- és Bélabánya város tanácsá
nak azon 1. fokú véghatározata ellen, melylyel 
üzv. Lovász Jánosnénak adott 6 K útiköltség meg
térítését megtagadta.

17. 7746/1907. vt. szám. A város területén 
levő róm. kath. iskolaszékek kérvénye, hogy a vá
ros által fentarlott róm. kath. iskolák tanítóinak 
fizetése és javadalmazása oly mérvben egészit- 
tessék ki és biztosittassék, amint azt az 1907. évi 
XXVII. t.-c. rendeli; továbbá előterjesztés egy állami 
elemi iskola és egy polgári iskola felállításának 
kérelmezése iránt.

18. 7012/1907. vt. szám. A város területén 
működő állami anyakönyvvezelők és helyettesek 
kérvénye, hogy az anyakönyvi kivonati dijak nekik 
engedtessenek át.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Selmecbánya, 1907. évi október hó 2.

Horváth Kálmán
polgármester.

6173'rkp. 1907. Felhívás.
Felhívás.

A kereskedő-lanonc iskolába az előadások 
megkezdődtek már, de a vezetőség azt vette észre, 
hogy igen sok tanonc nincsen még beíratva. Felhí
vom ezért a kereskedőket, hogy tanoncaikat Írassák 
be az iskolába, mivel a mulasztókat szigorúan 
fogom büntetni.

Selmecbánya 1907. évi október hó 1-én.
Kuti István, s. k.

rfőkapitány.

Meghívó.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény- 
hatósági bizottságának folyó évi 1907. október 
havi rendes közgyűlését ugyanazon hó 8-ikának d. 
u. 3 órájára tűzöm ki, s ahhoz a bizottsági tagokat 

ezennel meghívom.
Ipolyság, 1907. október hó 1.

Lits Gyula főispán.

Tárgysorozat:
1. 559/1907. polg. szára. A polgármester havi 

jelentése a városi háztartás és közigazgatás 1907. 
évi szeptember havi állapotáról.

A v á ro s  te r ü le té n  la k ó  k o rcsm á ro so k h o z  és 
m észárosok h oz.

Az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóság a 
város, valamint a Szitnyatőközség területén a bor
ital- és husfogyasztasi adónak 1908. illetőleg az
1909. és 1910. évekré való biztosítása céljából az 
egyezkedési tárgyalás idejét a f. évi okt. 10 d. e. 
9 óráját tűzte ki.

Felhivatnak tehát az adóköteles felek (korcs- 
márosok és mészárosok) hogy borital- és husfo- 
gyasztási adók, valamint ezzel kapcsolatban a 
borital- és husfogyasztási, valamint a szeszital- 
mérési adópótlék iránt általuk netán teendő aján
latra nézve egymás között megállapodjanak és az 
egyezkedési tárgyalásnál a városház tanácstermé
ben vagy személyesen jelenjenek meg, vagy a 
nevükben teendő ajánlattétel és esetleg a szer
ződés megkötése céljából is akár közjegyző által 
hitelesített, akár pedig egypénzügyőri közeg és 
általa kifogástalannak ismert két tanú előtterae- 
zése mellett aláírandó megbiző levéllel egy vagy 
több egyént küldjenek ki.

Selmecbánya, 1907. évi október hó 4-én.
Horváth Kálmán,

polgármester.
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Hirdetmény.
Az 18H6. XXL t.-c. 7. §-ának rendelkezésé

hez képest közhírré teszem, hogy a városi törvény
hatósági bizottság 1907. évi szeptember hó 10-ik 
napján tartott közgyűlésében 195. közgy. sz. alatt 
az alábbi határozatot hozta; kimondja:

1. hogy az eddig közösen kezelt egyházizene 
és a tűzoltóság ügyét egymástól elkülöníti úgy, 
hogy ezentúl a tüzoltó-őrtanyán alkalmazott szol
gák kizárólag tűzoltószolgálatot végezzenek és az 
Újváron alkalmazott négy toronyőr (ezelőtt «Tur- 
nerek»-nek nevezve) pedig a toronyőri megfigyelő 
szolgálat mellett a róm. kath. egyházi zenélést 
végezze.

2. ebből kifolyólag és különös tekintettel 
arra. hogy az eddig fennállott négy közös tüzőr- 
és zenész állása megszűnik, a templomi zene, 
illetve a tűzoltó a következő állások állapíttat
nak meg.

a) Újvári to ronyörök.

a) 1. toronyőr-zenész évi fizetése .........  720 K
b) 1. » » » .......... 720 »
c) 1. » trombitás » * .........  360 »
dJ 1. * » » * .........  360 »
és mindannyinak természetbeni lakás és a rendes 
fajárandóság az Újváron.

t>) T üzoltó-örtanya szolgák.

b) 1.

c) 1.

580 K 
60 » 
50 » 

480 K 
60 » 
50 » 

360 K 
60 » 
50 »

a)  1. tüzoltó-őrtanva-szolga évi fizetése
ugyanennek » » lakbére

» » » r -átalány
tüzoltó-őrtanva-szolga évi fizetése 

» > » lakbére
» » » r-átalány

tüzoltó-őrtanva-szolga évi fizetése 
» » » » lakbére
* » » » r.-átalány

3. ezen állások nem nyugdijképesek és mint 
szolgai állások a polgármester által töltetnek be 
és pedig a tűzoltó-szolgai állások a tűzoltó-parancs
nokság, az újvári toronyőr-zenészek pedig a vá
rosi karnagy ajánlatára.

4. a tűzoltó őrtanyai szolgák a tözoltó- 
parancsnokság által kiadott utasítások szerint 
végzik az őrtanyai szolgálatot, tartják rendben a 
tűzoltó szereket és vonulnak ki.

5. az újvári zenész-toronyőrök végzik a róm. 
kath. templomokban a zenélést a városi karnagy 
utasításai szerint és végzik a toronyőri szolgálatot 
vagyis felváltva végzik a tüzet figyelő szolgálatot 
és az észrevett tüzet távbeszélőn bejelentik a tüz- 
oltó-őrtanyára és végzik az ujvárióra jelzési szol
gálatot egyéb tekintetben. Mint városi szolgák 
a polgármester rendelkezése alatt állanak.

6. Végül kimondja a közgyűlés, hogy ezen 
rendelkezések alapján a szükséges költségek a 
költségvetés kiadásai 15 tétele alatt felvett össze
gekben találnak fedezetet, és hogy illetve igy most 
megállapított fenti 4447 korona 40 fillér évi dí
jazás a mai 7417 korona 40 fillérrel szemben 
3970 korona évi megtakarítást jelent és azt, hogy 
az ügyek ilyen rendezésével a közbéke is bizto
sítva lesz.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXL t.-c. 8 
§-a illetőleg az 1886. XXII. t.-c. §-a értelmében 
az ellen kihirdetése napjától számított 15 nap 
alatt az ezen szab. kir. város kötelékébe tartozó 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy ha
tárában (külutcában) ingatlan vagyonnal bírnak 
a városi polgármesterhez benyújtandó felebbezés- 
sel élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy (elen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1907. évi szeptember 23-ik napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1907. évi szeptember hó 23.
Horváth Kálmán,

polgármester.

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

H I R D E T É S E K .

d a x > a i l b
selmeei takarékpénztári részvény eladó. 

Tudakozódhatni
l / j .  H ornyaoaek  lá tv á n  

vaskereskedésóben.

Ü E ^ I é : r j e  i : r x g 3 7 - e : n .

A Nádparipa- 
Liliom tejszappan

Bergm ann és tá rsá tó l Drezda és Tetschen a'E.
Marad a naponta beérkező elimérö nyilatkozatok sze
rint a leghatliatósabl) minden gyógysznppunok közt 
szeplök ellen is. Használata az arcbőrt pniia bárso

nyossá teszi és rózsiisszint idéz elő.
Kapható 80 filléres darabokban minden gyógyszertár
ban, drogueria-, pártin-, szappan- és fodrász-üzletben.

H irdetés.
A Selmecbánya-Rónai Általános Temetkezési 

és Segélyző-Egyesület járulék fizetésre köteles 
tagjait a rendkívüli közgyűlés határozata folytán 
ezennel felkérem, szíveskedjenek a még köteles 
járulékokat tovább is az eddigi módon és ed
digi pénzszedőknél rendesen fizetni; kik a be
fizetéseket — egyelőre díjmentesen — az illető 
könyvecskékben nyugtázni és leszámolás mellett 
az egyesületi pénztárba beszállítani kötelesek.

Selmecbánya, 1907. szeptember hó 29-én.
Szép  G ábor,

egyes elnök.

A Zsarnóczai Takarékpénztár R.-T.
folyó évi november hó 1-étől úgy a régi mint 
az uj betétek után 5 " 0 kamatot térit meg. A 
betétkamaladót torábbra is az intézet fizeti. 

Zsarnócán, 1907. október hó 2-án.
ZSARNÓCZAI TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 

IGAZGATÓSÁGA.

—  —.— , ...... —  -  .............. , é s
a r a n y ó r á k ,  valam int mindennemű s z o l i d  a r a n y  
ó s  e z U s t á r u k ,  h a n g s z e r e k ,  a c é l -  é s  b ő r 

á r u k  stb.-rőj e r e d e t i  g y á r i  á r b a n .
Nikkel romonloir ó r a .........................  ”
System Hoskopf paten t óra . . . .
Svájci eredőt! systom Uoskopf patent 
Bejegyzett •Sas Koskopf* nikkel rém 
Ezüst romontior óra ‘Glória* művel .
t z ü s t  remontoir óra f e d é l l e l .........................K. 18-50
Ébresztőóra K. 2'S>0. Konyliaóra K .1-—
Schwarzwaldi óra K. 2-su. Kakukói...................
Minden óráért S évi jótállás. N i n c s e n  k o c 
k á z a t !  B e c s e r é l é s  m e g e n g e d v e  v a g y  a  

p é n z  v i s s z a !
Első ó rag y á r Brüx

K O N R A D  J Á N O S
cs. éa kir. udvari szállító.

Brüx 1258. szám. (Csehország.)

A
közhírré teszi, hogy folyó évfi október hó 1-étől úgy 
az eddigi, mint az uj betétek után, é 3 4° 0-os ka
matot fizet. -— A betét-kamatadót topábbra is az 
intézet Viseli.

Selmecbányán, 1907. szeptember 21.
SELíJvlEGI NÉPBANK 
IQAZQAJÓSÁCjA. =

Mi újság ?.̂r r oJ•","
Van szerencsénk a következő újonnan 

megjelent zene újdonságainkat a ján lan i:
4 dal. Szövegét irta. Erdős Rendé. Zenéjét

szorzotté Szila.sy P á l .............................. 8-— K
Ibolya-dal. Szövegét irta : Petri Mór. Zenéjét

szer'zó Eőri Szabó Imre...........................180 „
Az ódon táncler&m-dal. Szövegét és zenéjét

szerzé Farkas Imre...................................1 8 0 „
10 dal. Énekhangra zongonikisérettel. Szerzó

Agghdzy Károly l/!I f ü z e t ......................4 — „
Óh szív, te dőrc szív. Betét keringő a „ Göre 

Gábor fíndapestön“  eimii énekes bohó
ságban .........................................................2--- „

Szellem, édes szellem! (A spiritiszta özvegy.)
Szövegét és zenéjét irta Weiner Istvdn . 1'80 „ 

A házmester kisasszo)iy. (Hej van ón ben
nem valami) Előadja László Rózsi . . .  2 — „ 

A néger szerelem Szövegét irta: Komái
Arthur ......................................................2 — ,.

Merengés Bankó Pista legszebb dalai felett.
Átírta Lányi Ernő..................................  2 40 „

Dóczy. üjabb nót-»s könyve...........................2*— „

Kiváló tiszteletiéi

Joergres Á. és özv. fia.

M aggi G yu la  és T á rsa . 
Iro d a : W ien , IV  1. G yá r: B regenz.

Deák-utca 17. sz. (Sóltz-féle) házban
a z em eleti helyiségekegészben mint egy lakás vagy kettéosztva

(mint egy négyszobás s egy kétszobás lakás) 
kellő helyreállítás után 

f .  é . nov. l-től kiadó.
Bővebbet: F o d o r L. dp.

■  V . V . V . V . V . V . V . V . W . V . V . V . V . W . W . "

M IN IM AX.
Minden gazda, gyáros, kereskedő, magános, stb., ki vállalatát, üzletét, ingó és ingatlan vagyonát, 
valamint hozzátartozóit tiizveszedelem ellen biztosítani akarja, saját érdekében érdeklődjék a 
„MINIMAX'1-készülék iránt. — A Minimax-tűzoltó-készülék az egész világon el van terjedve; 
1904. év elejétől máig körülbelül 210.000 darab MINIMAX lett eladva, melyek 4900 esetben 
gyakorlatilag kitűnő szolgálatot tettek, ez átlag napi 9 sikeres tűzoltásnak felet meg.

, " . V i w . ■ M ■ *  ■ IIW .

S irclin
Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 

köhögés, skrofulozis. influenza
elten tzámtalan tanár éa orrot által naponta ajánlva. ^ 

Minthogy értéktelen utánzatokat te kínálnak, kérjen mkxtenknr
„ R o c h e "

t i oréomcitlnk*
tan. —  Ara BraccnMat 4.—  korona.

F. H offn u am -U  B őrbe ék Ce. B asel (MJ>)

■
V

-V
.V
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Léghuz m
Eladó

: ' iiiőnféle szobabútor.
Bővebbet :i kiadóhivatalban.

V im u lk lJsS it UuisWHIejfobbkitünlesGraml Prix

É r t e s í t e d

MUSCHOKG-BUZIASFURDOI

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. 
tudomására hozni, hogy

cukrászdámat
folyó évi szeptember hó 1-től kezdve a Kossuth 

! Lajos-téren levő Magas-ház épületébe helyeztem át. 
Midőn fényesen berendezett uj helyiségemet 

becses figyelmükbe ajánlanám, kérem eddigi be- 
: esés pártfogásukkal továbbra is megtisztelni. 

Selmecbánya. 1907. szeptember hó.
Teljes tisztelettel

Borhegyi István, 
cukrász.

k a rte le n  kiviil szá llítan ak  a z o n n a l bárm ily  m ennyiségei 
te rm é s z e te s  vegy ileg  le g tisz táb b  fo lyékony

. V V  Jk. G T
r. világhírű buziásfUrdöi szénsn vforrésokból szodavizgyArtáshoz. 

vendéglősöknek é s  e g y é b  i p a r c é l o k r a

ÖSSZE NEM TÉVESZTENDŐ S K S
M e g b íz h a tó ,  s z ig o r ú a n  le lk im é r e te s  

k i s z o lg á lá s  !

ÁSVÁNY- ES
1., és 1 a literes üvegekben 

.ő s e - í s lió lya g b an y t& lr .ia ká á l u to l nem é r t  gyógyhatás . 

E ls ő re n d ű i a sz ta li  v iz !
F e lv i l á g o s í t á s s a l  k é s z s é g e s e n  s z o l g á l

Musehong-buziásfürdői szénsavművek és ásványvizek 
szétktildési telepe Buziásfürdőn. —  . — _

irg ö n y c 'm : M u sc hong , B uziásfL'rdő. in te ru rb a n  te le fo n  18 . sz.

létesítettem.
Porosz, sziléziai és magyar kőszenet 

állandóan fogok raktáron tartani és azt 
lehelő, legjulányosabban elárusítani.

A kőszén beszerzése körüli nehéz
ségek ajánlatossá teszik a nagyobb 
szükségletet előjegyeztetni, annál is in 
kább, mivel nagyobb mennyiségek köz
vetlen az állomásról előnyösebb árban 
szállíthatók a házhoz.

Kiváló tisztelettől

ERNST ZSIGMOND.

xxxxxx

Császárfürdő i S i t r i u p c a t e n .  N y á r i és té li 
gyógyhe ly, :i magyar Irg a lm a s re n d  
tu la jd o n a . Klcörnngn kénes hévv iztl

—  - ................  gyógyfürdő : modern berendezésű
g ő zfürdő , kényelmes is zap fü rd ő k , uszo d ák -, tö rö k -, k-5- és m á r-  
ványfürdók : h ó lé g -, szénsavas- és v i lla m o s v iz -fü rd ó k . Iv ó - és ue- 
légzés i k ú ra . 200 kényelmes lakószoba Szolid kezelés, jutá

nyos árak.
Prospektust ingyen és betűiemre küld

A  z  ig a s g a tő s á g .

Hegybányán a Vóeisz Józkef 1 
kereskedése mögött lakó I 
özvegy Groszm-r Máriánál I 
teljes bádogos szerszám

Hirdetmény.
A ‘Selmecbányái 

Iparosok Hitelszüvet- j 
kezele mint az Országos I 
Központi Hitelszövet
kezet tagja* felszántó- 
lás alatt cég felszámoló I 
bizottsága ezennel köz- i 
hírré teszi, hogy a cég 1 
felszámolása az ipoly- 
sági törvényszék 1907. 
évi szeptember 4-én I 
kelt 4457. 1907. keresk. i 
szám alatti végzésével I 
bejegyeztetett.

Felhivatnak ennél
fogva mindazok, kik- { 
nek a szövetkezettel j 
szemben követeléseik j 
vannak, hogy azokat | 
a jelen hirdetmény köz- ! 
zétótelétől számi tott j 
hat hónap alatt annál ; 
is inkább jelentsék be i 
az alulirt felszámoló j 
bizottságnak, mivel el- | 
lenkező esetben köve- 1 
teléseik figyelembe vé- ! 
tetni nem fognak.

Selmecbánya. 1907. 1 
szeptember hó 14-én. í 
A  fe l s z á m o ló  b iz o tts á g .

Joenzes

Elsőrangú „Angol úri szabászat” !!

A nagyérdemű közönség szives tudomására adom, hogy helyben 
a inai kor igényeinek megfelelő

„jAngoI úri szabóságot66
rendeztem be.

A megrendelések műhelyemben szabászom felügyelete mellett 
készülnek, aki a fővárosban, valamint a külföld nagyobb városaiban 
huzamosabb ideig működött.

Egyúttal felhívom becses figyelmét az újonnan bevezetett honi, 
zsolnai, gácsi, skót és valódi angol divat szövet különlegességek 
nagy választékú > aki áramra.

Borsfliino, Bossy ás Pichler ijalapol; egyedüli rak
tára. x Kobrái;, gichimann ás Selmecbányái cipőig 
(Sasiig angol nyálkendő lúilönlgggssgggl;. x
..Raninggr“.fglg kezlyülj. X Sport é s  paciász v iz*  

Halion NSrgalIérc'H. x JJöi dipal fglSHő ós nyaljboá 
(coligr) újdonságai; dús oá1aszlél;ban.

Tisztelettel

S1NGER MIKSA divatár
Felső terass.

Külön egyenruházati o s z tá ly !! M űhely  H ell-ház F elsö -te rass!

özv. és könyvnyomdájában Selmecbányán, 1907
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