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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkozelő

Joerges Ágost özvegye és

fia

céghez intézendők, hova az összes pénzkllldcmények is küldendők.

M EG JELEN MINDEN V A S Á R N A P .

Választás.
Az uj rendszer szerint, a kettős vá
lasztókéi Illettel, e hó 17-én volt a törvény- j
hatósági bizottsági tagok választása. A vá
lasztás iránt aránylag igen nagy volt az
érdeklődés, ami igen örvendetes jelenség,
mert amellett bizonyít, hogy a választók
nem nézik már közönynyel a város ügyei
nek menetét, vezetését, hanem tényezőként
akarnak befolyni arra. A régibbi válasz
tásoknál a választóknak alig egy negyede
sőt ennél is kevesebb járult a választási
urnához, most ötven százaléka adta le sza
vazatát saját legjobb meggyőződése szerint.
A választás eredménye tehát ebből a
szempontból nemcsak kielégítő, de örven
detesen jó is. Mi részünkről legalább annak
tartjuk.
Jónak, igen jónak tartjuk a választás
eredményét abban a tekintetben is, hogy
a közbizalom arra érdemes derék férfiakat
emelt a város közügyéinek vezetőivé.
Nem mondjuk, hogy azok között, akik
jelöltek voltak, de akik néhány szavazat
hiánya miatt ezúttal kimaradtak, nem lenne
olyan, akit nem szívesen látnánk a törvény
hatósági bizottságban. Van ilyen, nem is
H ázasságok

- hazugságok.
Móses.

Irta: G a n l

Kedves lmgoin, neked irom e sorokat. Úgy
akartam, hogy az elmúlt vasárnap élőszóval mond
jam el neked; elmondjam pedig azután, hogy a
templomból kijöttetek. A templomban megáldott
a pap, a templomon kívül összekötött uraddal a
törvény és ettől a naptól kezdve a szived szeretetének igazságos mértékben meg kell oszolnia
szüleid és férjed közölt.
így kívánják a természet örök, megmásítha
tatlan törvényei.
Hallgas rcáin húgom, valamit el akarok
neked mondani. Talán jó lesz meghallgatnod, ta
lán később használ veszed.
A minapában egy pesti kisasszony, aki ez
előtt kél esztendővel került ki az iskolából, össze
találkozott a barátnőivel. Úgy beszélték volt meg,
hogy gyakrabban találkoznak abban az iskolában,
ahol végeztek, hogy átviszik a gyermekbarátságot
az életbe is, ami ugyan szép és dicséretes dolog,
de csak a legritkább esetekben szokott sikerülni.
A legutóbbi találkozáson huszonöt közül csak
tiz jelent meg. A tiz közölt három elvált asszony
volt, a távollevő tizenöt között négy menyasszony,
négy pedig rövid idő múlva vált jegyet, vagyis
mához egy évre az elvált asszonyok száma eset
leg meg fog kétszereződni.
Te ezen csodálkozol húgom, de én nem.
Férjhez menni és elválni manapság egyformán
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egy, de több, sőt egy-kettőnek kimara
dását határozott veszteségnek tartjuk, mert
fiatal, törekvő s olyan férfiak, akik a kozUgyek iránt komolyan érdeklődnek, s akik
a város gazdasági életének fejlesztésén ed
dig is nemcsak szóval, de tettel is dolgoztak.
Komoly, hasznos tagjai lettek volna a törvényhatósági bizottságnak bizonyára s hogy ki
maradtak, annak oka taktikai hiba, amelyet
azonban épen az a párt követett el, ame
lyiknek ők vezérembereik.
Felfogásunk az, s e felfogásunkat
nyíltan hangoztattuk, hogy a város tanács
termében nem a politikai pártfelfogás a fő
irányadó. A város közügyéinek szolgálatá
ban első sorban nem az országos politikát
kell szolgálnunk, hanem, természetesen a
hazafiság szem előtt tartásával, e város pol
gárainak , közönségének érdekét. Sem rang,
sem vallás, sem párt, sem bármilyen magán
érdek nem lehet irányiadé abban a terem
ben, amelyik fülé az ősök igazságérzete,
puritán érzése, azt a szép jelszót illesztette
oda, hogy „ U n ic u iq iie s u m n . “
A 48-as függetlenségi párt pedig éjien
azt a hibát követte cl, hogy csupán párt
belieket jelölt a város törvényhatósági bi
zottságába s a jelöltek között voltak -lyanok

is, akiket a választók nem is bízhattak meg
jó lélekismerettel kéjiviseletllkkel s emiatt
buktak azok is, akik velük együtt indultak
a választási bizaloinuyilvánulás elé.
Ártott a pártnak különben az a nem
zeti szinti papirosra nyomtatott badarság is,
amelyet a párt választmánya nevében tiiggesztettek ki. s amely hatást tehet valamely
alacsony művi ltségi fokú választókerületben,
de nem Selmecbányán.
Ám ha nem hisz nekünk a párt. bizo
nyára hitelt ad annak a letagadhatatlan
eredménynek, hogy mind a két választó
kerületben csúfos vereséget szenvedett s
egyetlen jelöltjük nem jött volna be a bi
zottságba, ha nem jelöl néhányat az úgy
nevezett városi párt, amelyik a jelölésnél
tisztán a város érdekét tartotta szem előtt
s párt és vallás és minden különbség nél
kül olyanokat jelölt, akik állásuk, a közügyek iránt tanúsított érdeklődésük után
méltán számíthattak a közbizalom megnye
résére.
Összehasonlítás céljából közöljük a két
párt jelöltjeinek névsorát.
A városi párt jelöltjei voltak a I. választókcrületbcn:

jelentéktelen dolog. A leányok férjhez mennek,
mert megkérik a kezűket, a fiatal urak megházasodnak. mert a legény élettel jóllaktak. A szü
lök örvendenek, hogy egy gonddal kevesebb nyomja
a vállukat. Kiállítják a kelengyét, a menyasszo
nyon jól áll a fehér ruha, a vőlegényen jól a
frakk.
Es kezdődik az uj élet.
A fiatal asszonyka csak most kezdi megismerni az urát, a férj is a feleségét. Míg udvarolt a férj, mindig a vasárnapi ábrázatát mutatla. inig menyasszony volt a menyecske, csak
mosolyogni tudott. Akaratlanul is hazudtak egy
másnak, talán azt is hazudták, hogy szerelik egymást, valójában azt sem tudták, hogy a szeretet
nem kerti virág, melyet az első zápor gyökerestől
kimos a földből, hanem mély és sokfelé elágazó
fa, mely nem a házibálok terméketlen talajából
szokott kisarjadzni, sok idő kell ahhoz, inig erős
sudárrá szökken.
A fiatal vér szertelen pezsgése, a sejtelmes
álmok csapongása olyan, mint a tavaszi pillangó
színes, szemet gyönyörködtető, de hamar eh’Öppenő, hamar elmúló.
Az élet komoly, az ember kisebb-nagyobb
hibákból s egy-két jó tulajdonságból szeszélyesen
összekeveri lény, gyakran, sőt leggyakrabban a
a házasságnak kell minket teljesen kiformálnia.
Akiben nagyobb a magaszerelet. mint a jóság,
nagyobb a láng, mint a melegítő tűz. aki csak
boldogít lat ni óhajt és nem tud mást boldoggá

tenni, akit az élet nem tanít meg arra, hogy
tűrjön, az ne házasodjék meg, az ne menjen férj
hez soha. mert boldogtalan lesz.
Lásd, édes húgom, a sok családi nyomorú
ságnak, a gyakori elválásnak ez az oka. Nagyon
szereljük magunkat s nem érünk rá, hogy mást
is szeressünk. Mástól szívesen elfogadjuk az ál
dozatot. de magunk áldozatot hozni nem tudunk.
Az életnek léha, tartalmatlan örömeit hajhásszuk
s komoly gondjaitól megfázunk. Egy kis csalódás
összezúz, egy szeszélyes kívánságunk nem teljesítése
boldogtalanná tesz, mert nem tanultunk meg Lürni.
Festettünk magunknak olyan kéjiet, melynek
a színei hamisak voltak, jobbnak hittük magunkat
is, mint a minők vagyunk. Aztán napról-napra
lekoptak, elhalványullak a hamis színek s mi úgy
elszomorodlunk, hogy könyfályolozta szemünk
nem látott egyebei, mint vigasztalan szürkeséget.
Nem láttuk, hogy az igazi színekben is van szép,
csak meg kell szoknunk, a gyarlóságokat kezdet
tük nagyítani s beleestünk a másik hazugságba
s ebből a sok rendbeli hazugságból magunk épít
jük fel boldogtalanságunk szürke hajlékát, mely
ből igyekszünk minden áron menekülni.
Valójában mindennek az oka a mi mértéken
felül való érellenségünk. Kifejlődik, elhatalmasodik
bennünk a kívánság, összezsugorodik az akarat.
Akarnunk kellene azt is. hogy ne kívánjunk olyan
sokat. Irigy elégedjünk meg kevesebbel, de a vágy
türelmetlen és mi nagyon gyöngék vagyunk.

AJ íi évre (.1913. év végéig) terjedő meg

S E 1, M E C B A K V 4 I
bizatással: Jezsovics Károly, Liha Antal, Podhragyay Pál, Hauchbauer József dr., Timkó Pál
(Hodrusbánya), Velics György, Vitális István dr.,
Walmráth Nándor (Bélabánya).
B ) 3 évre (1910. év végéig) terjedő megbí
zatással: Fekete István.
A II. v á la sz tó k e rü le tb e n :
A) Cziczka Sándor, Faltér Gusztáv dr. (Felsőróna), Hainrák Ferenc (Stcffultó), Herrmann Miksa,
Hornyacsek István, Ungár Kálmán dr., Zsámbor Pál.
B) 3 évre (1910. év végéig) terjedő megbizatással: Adainecz Emil, Csepella György, Vojtás
Mátyás.

Herrmann Miksa 218, Hornyacsek István 218,
; Hamrák Ferenc 135, Faller Gusztáv dr. 129, Veress
József 126, Lestyánszky József 115, Greguss Antal
I 114, Zsámbor Pál 112 —
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A 48-as függetlenségi párt jelöltjei az
I. választókerületben:
AJ 6 évre (1913. év végéig) terjedő megbi- j
zatással: Arkossy Béla, Fuszkó Ferenc. Hermáim
Emil. Lencsó János. Podhragyay Pál, Singer Miksa
(ruhakereskedő). Vitális István dr., Visnyovszky
Dániel.
B ) 3 évre (1910. év végéig) terjedő meg- j
bizatással: Kollár Ignác (gépkezelő).

A II. választókerületben:
AJ 6 évre (1913. év végéig) terjedő meg- ;
bizatással: Herrmann Miksa, Ungár Kálmán dr..
Baumerth István, Zsámbor Pál, Weiner Dávid,
Hank József, Slamjár Adolf gépész (SteíTulló).
B) 3 évre (1910, év végéig) terjedő meg
bízatással: Adamecz Emil, Guba Pál, Sümegli
János.

Az előbbi két névsort ajánlotta a vá
rosi, az utóbbi kettőt a függetlenségi párt.
Csütörtökön a választók bizalma a vá
rosi pá) t jelöltjeit tüntette ki. azokat válasz
totta meg hat s illetőleg három esztendőre
a törvényhatósági bizottságba, amint a vá
lasztásnak alábbi eredménye igazolja.
Megválasztattak ugyanis az I. választó
kerületben hat évre:

Podhragyay Pál 174, Vitális István dr. 150, j
Jezsovics Károly 110, Kauchbauer József dr. 110, j
Liha Antal 109, Velics György 100, Walmrath
Nándor 98, Timkó Pál 95 —
j
Három évre:
i
Boesák István 64 — szavazattal.

A II. választókerületben megválasztat
tak hat évre:
Folytassam-e húgom ? Nem folytatom.
Te nem éltél soha csapongó vágyok orszá
gában, te megtanultad azt, hogy a kenyeret vé
rünk verejtékével kell megszereznünk s amely
napra sorsunk ellen lázadó ajakkal tusakodunk,
hasonlatosak vagyunk a gyermekhez, aki megüt
vén magát, az asztal lábában, öklével üli vissza.
Előtted áll a jóság és türelem szelíd példája
apád édes anyjának az emléke, kiről oly szent
fájdalommal és még szentebb örvendezéssel irtain
egyszerű történeteimet. Kicsiny leányka voltál
még, mikor az egyiket szépen, érzelmesen felol
vastad nekem abban a szegény hajlékban, ahol
én is születtem, te is születtél.
Most pedig kiköltözöl onnan. Drága, fényes
bútort nem viszel magaddal, mert ott minden
ócska és szegény, ámde vidd magaddal azt, aminél
e világon drágább, nagyobb kincs nem volt és
nem lesz soha: vidd el nagyanyád éltető emlé
kezetét.
S ha szenvedned kell az éleiben, kérdezd
meg tőle, vájjon szenvedett-c ő? Ha tűrnöd kell
az életben, kérdezd meg tőle, vájjon lűrt-e ő?
Ha az irgalmasság jó cselekedetét kell a szenve
dőkkel és tűrökkel gyakorolnod, kérdezd meg tőle
vájjon gyakorolta-e ö?
Szivedet, lelkedet állítsd az élet minden vál
tozásában és ő szent emlékének itélőszéke elé
s ha ezt megteszed, a te házasságod nem lészen
soha hazugság.

HÍRADÓ
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hivatal folyó év október 3-án a «Munkésbiztositási Közlöny* 10. számában 1383. szám alatt
közzétett körrendeleté értelmében folyó hó 20-án
(vasárnapon) délután 3 órakor a városház tanács
termében közgyűlést tart, a kövétkező tárgysoro
Három évre:
Adamecz Emil 231, Vojtás Mátyás 121, Binder zattal: 1. Elnöki jelentés. 2. Az orságos raunkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztár közgyű
Antal 114 — szavazattal.
A nagyszámban leszavazott választók lési kiküldötteinek és póttagjainak megválasztása,
akarata igy döntött. Üdvözöljük a nép és pedig választandó: a) közgy. kiküldött rendes
tag: 1 munkaadó 1 alkalmazott b) közgy. kiküldött
akaratot, amely szerintünk helyes irányban póttag: 3 munkaadó 3 alkalmazott 3. A pénztár va
nyilvánult meg és üdvözöljük az uj bizott gyona fölött való határozathozatal. A font hivat
sági tagokat, mint a nép akaratának méltó kozott körrendelet III. pontja értelmében a közgyűlés
határozatképes, tekintet nélkül arra, hogy azon a
letéteményeseit.
—6.
munkaadó és az alkalmazott küldöttek egyenlő
arányban vesznek-e részt, avagy sem. Úgyszintén
határozatképes a közgyűlés a megjelentek számára
Helmbacher Nándor kitüntése. A király való tekintet nélkül is. — A munkaadó kiküldött
Helmbacher Nándornak, az ipolysági kir. törvény tagokat a munkaadók, az alkalmazott kiküldött
szék elnökének, .nyugalomba vonulása alkalmával tagokat az alkalmazottak külün-külün választják.
a kúriai bírói címet és jelleget adományozta. A
— A kisiparosokért. Kossuth Ferenc keres
jól megérdemelt kitüntetés alkalmából számosán kedelemügyi miniszter, minden kereskedelmi és
üdvözölték az ipolysági törvényszék jeles elnökét iparkamara területén egy-egy érdemes szegénysorsu
városunkból is, ahol általános tiszteletnek örvend. iparos részére külföldi tanulmányi ösztöndíjra hir
— Eljegyzés. Filkorn Imre körmöcbányai detett pályázatot. A pályázat alapján 600 korosegédmérnök e hó 13-án jegyezte el Körmöc nányi ösztöndíjban részesül négy lakatos, 8 asz
bányán Schincller József körmöcbányai városi talos, 2 festő és 1—1 tímár, könyvkötő, bádogos,
tiszti ügyész leányát, Hildái.
kárpitos, puskamüves, kefekötő, gépész: összesen
— Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter ! 18 iparos.
Kaidé, Frigyes segédmérnüköt Selmecbányáról i
— A főiskola évnyitó ünnepe. Tegnap
Nagybányára helyezte át.
délelőtt folyt le a főiskola évmegnyiló ünnepe a
Államvizsgák voltak a múlt hél folya- | főiskola bányászati épületének előcsarnokában ez
mán a bányászati főiskolán. A vizsgákra tizen évben szokatlanul nagy érdeklődés mellett. Az
heten állottak elő s tizenöten feleltek meg jó si ünnep a Hymnusz eléneklésével kezdődött, mely
kerrel és pedig bányászok: Grünhut Gyula, után H errm ann Miksa a főiskola rektora tartott
Herczegh Pál, Gliick Zoltán, Tűim László, gyönyörű beszédet, melyben beszámolt a múlt
M einhardt Vilmos kitüntetéssel, Persztig György, tanév eseményeiről s egyúttal programmot adott,
Fazék Gyula kitüntetéssel, Pantó Dezső, Se Ind ez a folyó tanévre. Tartalmas és kiváló szónoki tu 
Pál, Spilzer Fülöp, Abzinger Gyula, TiniókTi bérius. dással előadott beszédjében általános tetszésre
Fémkohász: Krepélka Ferenc kitüntetéssel,Kulotsu j fejtette ki, hogy a főiskola legfőbb feladata a hallga
Imre. Vaskohász: Litschauer Lajos. A vizsgákon I tóságnak tudományos kiképzése mellett előkészí
Hornná h u Miksa a főiskola rektora elnököli, a | tése a gyakorlati munkásságra, amely korántsem
kormány képviseletében Máig Sándor miniszteri I ellenkezik az igaz tudományossággal és a főisko
tanácsos volt jelen, a vizsgáló bizottság tagjai lának valóságos szellemével. Feladata ezenkívül
Grillusz Emil bányaigazgató, Dérer Mihály fő- a főiskolának a tanárok búvárkodása, irodalmi
bányatanácsos, K nrovszky Zsigmond főmérnök tevékenysége utján előbbre vinni a tudományt is,
amit a főiskola tanári kara mindenha teljesített
és a szaktanárok voltak.
— Ismerkedési estély. A bányászati és és feladata a főiskolának, amit sajnos legújabban
erdészeli főiskola ifjúsága a mull szombaton este már hangoztatni is szükséges sőt erkölcsi köte
tartotta első hivatalos estélyét. A vigadó kopott lesség, az ifjúságnak nemzeti szellemben való ne
nagy terme szűknek bizonyult ez alkalommal is velése, vezetése. Nem a szocializmusnak és tanainak
s csak szorongva fért el a nagyszámban megje elitélése ez a kijelentés, de állásfoglalás az interleni fiatalság. Az ifjúság első estélyén a főiskolai nacionális felfogás ellen, amely sajnos nálunk is
tanárok közül megjelent Téglás Károly, Jankó kezd tért foglalni. Ezek után részloLes adatokkal
Sándor és Kövest Ferenc erdész tanárok, a ven számol be a főiskola múlt évi életéről, s a be
dégek közt olt láttuk még a város polgármesterét számolóból örömmel konstatáljuk azt a nagy ha
főjegyzőjét, a rendőrfőkapitányt, B aán Elemér kir. ladást. amelyet a főiskola a fejlődés utján a mull
közjegyzőt, Künsztler János líceumi tanári, a évben is telt. A kormány dacára a nehéz viszo
főiskola tornatanárát, s többeket. A hivatalos es nyoknak nem zárkózott el a tanári kar indokolt
tély a Hyranusz eléneklésével kezdődött. Ezután előterjesztései elől s több mini 300,000 K befekte
az elnök az első éveseket köszöntötte fül, kiknek tésiösszeget bocsátott rendelkezésre. Hosszasabban
nevében Korongi István bányajogász válaszolt emlékezik meg a tanári kar körében történt vál
talpra esett ügyes beszédben. A főiskolai tanári tozásokról, a tanárok tudományos kiküldetéseiről,
karra mondott felköszönlőre Téglás Károly vá tanulmány útjairól, ludoináuyos munkálkodásáról,
laszolt. Tartalmas, magas szárnyalásu s olyan majd a hallgatóság vizsgaeredményeiről s egyúttal
beszédei mondott, amely irányt adhat a magyar az ifjúság kebelében meglevő társadalmi életről
fiatalságnak, hogy inikóp lehet hasznos derék pol számol be, konstatálván, hogy visszafejlődik az ének
gára az országnak, mi kép segítheti elő az ezer- j és zeneegylel amely eddig oly virágzó volt és a
éves hazának erősödését, fölvirágzását. Sajnáljuk, lőiskolai kör, amely pedig drága hagyatéka az elő
hogy beszédét nem hallgathatta az ifjúság a be- j döknek. Röviden jelezve még a főiskola fejleszté
mulatkozással járó zaj miatt a kellő figyelemmel. sének tervét, kötelesség teljesítésre, a szak- és a
Pető János főiskolai köri titkár Selmecbánya pol munka szüreteiére hívta fel a fiatalságot. Nagy
gárait és hatóságát köszöntötte föl, mire Horváth hatást telt beszédje után Szentislványi Gyula
Kálmán polgármester válaszolt, azt kívánván, tanár tartott einlékbeszédet a főiskolának a múlt
hogy az ország minden részéből ide seregiéit ifjú évben elhunyt tudós tanára Csáti Oltóról s ezzel
ság találjon itt igazi otthont. Beszéltek még H a n k | az ünnepély a Szózat eléneklésével véget ért.
József, R ónai György tanársegéd s többen. A hi
A főiskola program m ja. A bányászati
vatalos estély a Szózat eléneklésével éri véget. és erdészeti a főiskola rektori hivatala a mull héten
.. A Selmecbánya kerületi munkásbiz- adta ki főiskolának az 1907— 1908. tanévre szóló
tositó pénztár a m. kir. állami munkásbizLosilási ! prograinmjál. amely részletes és áttekinthető képet
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nyújt a főiskola szervezetéről, a tananyagról, annak pai káplán, magas szárnyalásu magyar beszéd kí kások úgy Budapestre mint a vissza történő
beosztásáról, a lántárgyakról. Ez időszerinl a fő séretében megáldotta a zászlót, intve és buzdítva utazáskor a in. kir. államvasutak és a kezelése
iskola rektora H errinann Miksa, proreklora Fodor az ifjúságot szent Alajos méltó követésére és alatt álló helyi érdekű vasutak tekintetbe jövő
tiszleléséro, majd a haza iránt való forró szere
László dr. Szakosztály főnökök Iíéz Géza bánya- idre. A megáldott zászló most még magasabban vonalain, a szomszédos forgalmi viszonylatok ki
zárásával úgy személy, mint gyorsvonatokon a
mórnüki, Tallér Károly lémkohómérnüki, Barlai lobogva vezette a menetet az iskolába, ahol a használt vonat nemének megfelelően az 1. kocsiBéla vaskoliőmórnüki. Téglán Károly erdőmérnöki. Hymnus eléneklése és Tóth Lajos igazgató lelkes osztályban ll.-ik osztályú, a 11. kocsi osztályban
Rendes tanár a főiskolán busz van, adjunktus szivreható beszéde után megkezdődött a szokásos III. osztályú egész menetjegyekkel, a 111 kocsiosz
bárom, tanársegéd tizenkettő, helyettes tanársegéd szögbeverés jelmondatok kíséretében. Szögei veri tályban pedig 11. osztályú féláru menetjegyekkel
a vihnyei inleligencia minden tagja, a F. M. K. E.
hat, van ezenkívül két meghívott szakember és nevében Tóth Lajos, a bankai ifjúsági egyesületek utazhassanak. Utazási társaságok a legszivesebb
készséggel fognak fogadtatni és a kiállítási igaz
egy torna és vivólanár. A rektori hivatal vezetője és azok vezetői. A szózat cléneklésével és a zász gatóság mindent el fog követni, hogy a kitűzött
a titkár, aki egyúttal a főiskolai tanács jegyzője ló-anya hazakisérésével végett ért a szép ünnepély. célhoz képest a kiállítás tanulságai érvényre jut
és előadója. A főiskolán az összes szakokon nyolcvan Az ifjúság örömének akép adott kifejezést, hogy hassanak. Miután a kiállítás csak rövid ideig tart,
tárgyat adnak elő, tehát csak hattal kevesebbeti este sikerült táncvigalmat rendezett a késő reggeli az érdekeltek sürgősen forduljanak e kamarához
órákig. Cs. Ö.
a szükséges igazolványok kiállítása iránt.
mint a budapesti műegyetemen. A főiskola ezek
— A bányászat köréből. A pénzügyminisz
— Kőszén beszerzése a téli időre. A vá
szerint a két egyetem és a műegyetem után az
térium vezetésével ideiglenesen megbízott minisz rosi tanács közbenjárására a helybeli légszeszgyár
országnak első főiskolája.
nagyobb
mennyiségű kőszenet tart raktáron és
terelnök Hegedűs Zoltán fémkohómérnüki szakot
— A bélabányai leányiskola uj épülete
azt a városi lakosság részére métermázsánként
már tető alá kerüli, jövő év tavaszán az épület végzett főiskolai hallgatót, ideiglenes minőségű 4 (négy) koronával engedi át. Megjegyzendő, hogy
teljesen elkészül, úgy hogy 1908. év szeptember bányagyakornokká nevezte ki. Urbán András kir. ezen kőszén nem közönséges, hanem finom porosz
havában a leányiskolában a lanitás is megkezdődik. segédmérnök, a inarosujvári főbányahivalaltól a kőszén.
— Életmentő kutya. E hó 15-én reggel nagybányai m. kir. bányaigazgatóság kerületébe;
— Olyan törekvés föltétlenül megérdemli
megrepedt az Ezüst-utcában a Hruza-féle ház előtt Valaskct Ferenc kir. bányatisztjelölt, a Selmec támogatásunkat, hol arról van szó, hogy a gazda
az utcai gázcső s a kiáramló gáz belódult a laza, bányái m. kir. bányaigazgatóság kerülőiéből a minél magasabb árak mellett értékesítse termé
köves talajon keresztül a közeli házba s annak
nyeit, Gazdálkodó olvasóinknak tehát ezúttal is
különösen utcai földszinti szobáiba, ahol Földes i zsilvölgyi kőszénbányahivalalhoz helyeztetett át. tudtára adjuk, hogy Mautner Ödön magnagykeres— Kevés a v iz ! A hosszantartó szárazság kedéso Budapesten a nyáron kezdett akcióját foly
Gyula a Hungária főpincére lakott. A főpincér és
neje, akik csak a reggeli órákban szoktak pihe folytán majdnem az összes kutak kiszáradlak, de tatja, t. i. a természettől arankamentes lóhere és
nőre lérni, mélyen aludtak s a gázmérgezés követ még a tavak is üresek. Legfőbb ideje tehát, hogy lucerna magért nemcsak a napiárnál, hanem egy
keztében örökre is elaludtak volna, kis kutyájuk a vízvezeték végre létesüljön és igy a víztartó általán az itt nálunk elérhető árnál is lényegesen
azonban a fojtó levegőtől rosszul érezvén magát I alsó vörüskuti ló nagyobbitlassék. A mint értesü magasabb árakat fizet. Helyénvalónak tartjuk
.csaholni, vonítani kezdett, úgy hogy (elköltötte a j lünk a városi tanács felhasználva a száraz időt tehát a gazdákat emlékeztetni, tudassák a Mauthner
szomszédok figyelmét, akik a rendőrségért mentek, j és azt, hogy a tóban kevés a viz, elrendelte ezen céggel, még pedig minta melléklésével, ha aranka
A rendőrség feltörvén a lakást, megállapította, vizlarlótó sürgős kitisztítását és egyúttal nagyob- mentes lóhere- vagy lucarnamag felett rendel
hogy a szoba teljesen tele van a lojtó léggel. bilását. Az ezzel megbízott városi mérnök már keznek.
Azonnal ki vitték a félhollan fekvőket a levegőre hétfőn megkezdeti a munkál, amely előre látha
— Tűzifa beszerzése a téli időre. Lapunk
s csakhamar megjelentek a súlyos esetnél Tóth tólag három hét alatt elvégezhető, ha kellő számú utolsó három számában felhivalolt a közönség,
Imre, Stuller Gyula és Tandlich Ignác orvosok, munkás fog rendelkezésre állani. Ezzel a lavasz- hogy a télire szükséges tűzifa mennyiséget jelentse
akik mindent elkövettek, hogy életre hozzák őket. szal megindítandó vízvezeték építéséhez az első be a polgármesternél. Ezen bejelentésre kitűzött
Ez sikerüli, is s a déii órák felé már életjell adtak, lépés megtörtént és igy remélhető, hogy a vízve határidő inár letelt f. hó 15-én. Úgy értesültünk,
amire beszállították a városi kórházba a még zeték mához egy évre készen lesz.
hogy a bejelentet szükséglett 1000 köbmétert
mindig aléilan fekvő betegeket. A kórházban csak
Jó szerencsét. A Tdtschauer Lajos kir. meghalad: ezen fát a város fogja fuvaroztatni
másnap reggel térlek magukhoz, két nap után főmérnök szerkesztésében megjelenő társadalmi, azokhoz, akik ezt kérni fogják és illetve a fa árát
azonban minden veszélyen túl voltak. A vizsgálat műszaki bányászati és kohászati szaklapnak meg a városnál befizetik, hogy mennyi lesz ezen fize
niegállapitolta, hogy ha még csak liz percig van
tendő összeg, ezt csak most fogják megállapítani
nak a gázzal teliletl szobában, feltétlenül elpusz jelent e hó 13-án a második száma is. A „Jó sze- j mert csak most fogja a város fuvarosokat szer
tultak volna s igy kis kutyájuknak köszönhetik, roncsét“ lap különösen a bányászati és kohászati ződtetni, a mi pedig eléggé nehéz mert alig van
hogy életben maradlak.
altisztek érdekeinek támogatását tűzte ki célul, ; fuvaros, aki ne volna máris lekötve vagy az er
— Zászlószentelés Vihnyén. Szép lelkesítő amellett azonban igen hasznos és élvezetes cikke dőkincstárnál, vagy a szomszéd uradalmaknál.
ünnepélynek volt a szemtanúja a vihnyei hazaíias ket közöl minden bányász és kohász szakember Mindenesetre nagyjótétemény a lakosságra, hogy
közönség, aki együtt érezve az ifjúsággal, részt részére. A lap minden vasárnap megjelenik, clő- most, midőn sem az erdőkincstár, sein a Koburgóhajtott venni annak ürömében, s megjelenésével
hercegi uradalom nem ad el tűzifát a magáno
méltó ünneppé avatta föl október 13-át, araikor lizetési ára egy hóra egy korona.
soknak, erről a város gondoskodik és pedig úgy,
— A közös konyha iránt érdeklődök fel hogy a beszerzett tűzifát kerül költségen adja át
a vihnyepeszerényi ifjúsági egyesület zászlaját
avatta lel. Nehéz munka volt a zászló beszerzése hivatnak, hogy a végleges megalakulás végeit a lakósságnak. Nagyon jól lettek tehát azok, akik
mivel úgyszólván apró fillérek összeadásából s a folyó hó 23-án szerdán délután 5 órakor a vá bejelentették tűzifa szükségletüket, mert bizony a
szegény-gazdák, polgárok adakozásából létesült. A rosháza tanácstermében jelenjenek meg annál is többiek a télen ál nem fognak fát kaphatni, a
sok fáradtság után eljött végre az az időpont, inkább, mert végleg dönteni kell. Minden szüksé mennyiben a városi faraklárban levő fa éppen
amikor lelkesedéssel csoportosulhatott az ifjúság ges felvilágosítást a kiküldött bizottság ad meg. csak hogy arra elegendő, hogy az iskolák, korházak,
ama nehezen szerzett jelvény alá, ahol csak a Újabb beható számítás után egy adag étel árát, tanítók és alkalmazónak fajárandóságát fedezheti.
honszerelem forró lángja hevili az ifjúság lelkét. de a mennyiséget 1 kilo húsra emelve 60 koro A bejelentett fa átvételére nézve a városi tanács
Szép világos kékszinű a lobogó, mint az ég, buz nában állapitolla meg. Föltétlenül szükséges, hogy 1 jövő héten fogja közzétenni a módozatokat.
dítva a tagokat arra, hogy valamint a tiszta ég a sajátkezű Írásbeli nyilatkozatok még e hó folya- .
Drága kincs a fog s értékéről akkor szerez tu
szépsége áthatja a szemlélőket és derűre indítja, mán Baumerlh István kezeihez (takarékpénztárba) | domást x/. uiiiIr t , hu elveszti. A szép fog, uz illatos száj sem
megvetendő előny. Jó szép fogakkal, illatos szájjal L>ir min
ép oly tisztaságban éljen lelkűkben azon eszme jussanak. A felszerelési dij november hó három denki,
aki rendszeresen használja a Rrnzay-félc Halogén sósamely eme zászló alá köti őket. A zászló egyik első napjain szintén ide fizetendő be. Ha kellő j borszcsz fogkrémet, amely korszakot alkot ezen a téren. A
oldalán Isten iránti szeretőire és a hithez való számú jelentkező nem lesz, a szervezés tavaszra i Halogén nélkülözhetetlen a mindennapi szájmosásnál és fogtisztitásnál.
halasztódik.
ragaszkodásra inti és buzdítja őket szent. Alajos
A nemzetközi balesetüg’yí, iparegfész— A Marokkó zavarok újból tanúságot
képe, a másik oldalon tündököl édes hazánk cí
mere, figyelmeztetve a fiatalságot a hon iránti ségügyi és munkásjóléti kiállítás Budapesten tesznek arról, hogy mily nagy volt a mohamedánok
hii ragaszkodásra. A lobogót e hó 13-án szemei oly tanulságosnak bizonyult, hogy annak megte befolyása hajdan Európára. Az orvosi tudomány
tek lul. Már reggel 9 órakor az összegyűlt fiatal kintése a vidéki gyárosokra és munkás érdekelt is sokat küszenhet nekik. A X. század végén pld.
ság zeneszóval elment Gyurcsik Géza dr.-né zászló ségre nézve igen ajánlatos. Hogy ez mennél kü- Arrassi Mohamed arab orvos több fajta fogport
anyáért, aki helyetesi tette özv. Kachelmann nyebben történhessék meg, a kereskedelemügyi állított össze, mert már akkor is nagy súlyt he
Károlynál, aki másnemű elfoglaltsága miatt ezen m. kir. miniszter ur kivételesen megengedte, mi lyeztek a fogak épségben tartására. Ma már tudjuk,
alkalommal nem jelenhetett meg. Ezután a szép szerint a kiállításra utazó gyárosok, iparosok, hogy rendszeres fogápolás egy kiváló fogtiszti tómenet elindult a templomba, ahol a szokásos ipartelepek munkavezetői, művezetői, iparos se szerrel a Sarg-félo «Kalodont»-al érhető el, mely
istentisztelet után D aiibm r József plébános pá- 1 gédek és tanoncok és végül ipari és gyári mun a fogak épségéi a késő öregségig megvédi.
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Most e két okoskodásból döntse el Bársony
A «Selmeci Újság* okt. 17-iki számában
Singer és Bársony urak szerint megbízatásunk az és Singer ur mi melyiket tételeztük fel önökről
volt, hogy jelentsük ki miszerint: «A párbaj sza midőn ügyüket elintéztük — s nem az önök meg
Elég a hazugságból!
bályok ellenére kifejezés használatával mi (Bár bízatásához híven jártunk-e el, midőn lelkiismere
A «Selmcci l ’jsúg* f. évi október hó 17-én sony és Singer) egy tényt konstatáltunk mely le tesen «saját legjobb meggyőződésünk szerint* in
megjelent számában «Az igazság érdekében* cimü nem tagadható. Künsztler ur egyéni becsületéi téztük el ügyüket?
közleményben vannak passusok melyek rcám sérteni nem akartuk, sértő szándékunk nem volt
Visszautasítom tehát az önök azon állítását,
és Török urra vonatkoznak. Miután Török ur ez csak segédi minőségben elfoglalt álláspontját jel hogy mi túlléptük volna az önök megbízatását. A
idő szerint nincs Selmecen a közleményről nincs lemeztük stb. stb. . . . »
tények igazolják, hogy nem.
értesülve, én a'm agam részéről teszem megjegy
Ha pedig ily elferdítésekkel és lényeges dolgok
Ezen kijelentés intencióját mindenki érti.
zéseimet.
Az előbb jelzett Bársony és Singer urak elhagyásával akarnak hősi babérokat szerezni, úgy
1007 okt. 5-én Bársony Árpád és Singer
által sajálkezüleg aláirt valamint az általuk egy éppen az ellenkezőjét érik el vele és védekezési
Lajos urak Törököt és engem megbízottakul kér
oldalúkig felvett jegyzőkönyv lényegesen eltérő módnak sem válik be, mert úri emberek igaz
tek föl a Künsztler ur és Ö közöltük fölmerült
kifejezését éppen az ő megbízatásuk intenciója dolgokkal igaz fegyverekkel harcolnak.
lovagias ügyben. Az ügyet úgy ismertették, hogy
szerint egy sajnálatos tévedésnek vettük és az
K ahle Frigyes.
Kuli és Wagner dr. urak közölt fölmerült lova
ő megbízatásukhoz liiven «saját legjobb belátásunk
Tudomásul.
gias ügyben ők mint megbízottak szerepellek és j
szerint* békésen a helyes mederbe terelendő az
A «Selmeci Ujság*-nak e hó 17-én megjelent
ezen ügyel egyoldalú jegyzőkönyvvel intézték el.
ügyet azzal oldottuk meg, hogy az egyoldalúkig
Singer Lajos és Bársony Árpád urak állal aláirt
Ezen jegyzőkönyvet fölmutatta Bársony ur,
felvett jegyzőkönyvet, melynek oka éppen az előbb
«Az igazság érdekében* cimü cikkben foglaltak
melynek azon kitételéért « . . . . miután Kuli
jelzett tévedés volt, nevükben visszavontuk és az
által sértve érezvén magamat, nevezett uraktól
István ur megbízottai a lovagias elégtételt meg
okozott kellemetlenségért bocsánatot kértünk.
lovagias elégtételt kértem.
tagadták, az|áltáluk fölajánlott becsület és párTeltük ezt annál is inkább mivel sértő szán
Nevezett urak megbizotlaimnak, Sztancsay
bajbiróság’ot pedig a párbaj szabályok ellenére
dék nem forgott fenn —- a kifejezések különbö Miklós és Vitális István dr. uraknak hozzám inté
visszautasították slb. stb. . , . . » Künsztler ur
zősége csak arról győzött meg bennünket, hogy zett levele szerint, kijelentettek, hogy ők engemel
lovagias elégtételt kér. mert «a párbajszabályok
Singer és Bársony urak nem lévén tisztában a sem személyemben, sem semmiféle értelemben
ellenére* o kifejezést sérelmesnek tartja.
Singer ur llodruson volt s vele Török ur a becsület- és párbaj bíróság fogalmával jó liisze- | sem nem sértettek, sem sérteni nem akartak s
ennek a gondolata is távol állott tőlük. Megbibeszélt — mely beszélgetésből annyit hallotam, müleg tévedlek.
Midőn az ezen ügyből kifolyó jegyzőkönyvet
hogy Török ur véleményét mondta meg az eset
zollaim ennek következtében arról értesítenek,
Bársony urnák átadtuk (Singer ur Hodruson volt)
hogy ebben az ügyben további lépéseket lennem
leges párbaj esetére.
Bársony ur mondta el nekünk a tényállást ez alkalommal tiltakozott az elintézés ellen és teljesen fölösleges.
erősen
hangoztatta,
hogy
ők
igen
is
kérlek
pár
és megengedem, hogy az elintézésre vonatkozólag
Ezek alapján az ügyet befejezettnek is tekin
oly értelemben vonatkozott, mint azt a «Selmeci baj bíróságot is, de visszautasították. (Emlékszik tettem, figyelmeztetem azonban Singer és Bársony
Bársony
ur?)
Erre
mi
citáltuk
az
általunk
vala
Ujság»-ban (okt. 17. — 42 szám) Írja, de azt ki
urakat, hogy a szavakkal no játszódjanak s ne
jelentem, hogy a megbízatást, oly karakterisztikus ; mint lleincz és Künsztler urak állal közösen alá kérkedjenek azzal, hogy ők a sértők s én meg
formában mint ott áll — nem adta sőt a beszél irt jegyzőkönyvet, melyben párbajbiróságró! szó felelő elégtételt nem kívántam és nem kívánok.
getésünk végén azt határozottan állítom: „kü nincs. Kérdeztük miért nem vették akkor be tény- —
Selmecbánya, 1907. október 19-én.
lönben intézzék cl az urak ezen ügyet saját lég a jegyzőkönyvbe, ha kérték, hiszen akkor
K ü n sztler János.
egészen másként intéztük volna el ügyüket.
legjobb belátásuk szerintu.
Erre Bársony ur azt felelte, hogy azért nem 1
A «Selineci Újságban* közzétett passusban
E rovat alatt közlőitekért nem felelős
a s/.eik.
úgy tűnik föl, hogy nekünk egy teljesen precizi- vették be, mert a Kuli ur segédei nem engedték.
rozol és szigorú határok közé szorított megbíza Eme naiv kijelentésre azt mondtuk, hogy akkor
nem
kellett
volna
aláírni
a
jegyzőkönyvet.
(Min
tást adlak, mely nekünk egyedül követendő lelt
volna az ügy elintézésénél. De ha még ezt oly denesetre ezekre emlékszik Bársony ur !?) Kapaformában tették volna is. akkor is reánk nézve cilálni akartuk, hogy fogadják el az elintézést —
Bársony ur azon kijelentése lehetett mérvadó, ön nem fogadta el.
Erre figyelmeztetve megkérdeztük határo
hogy ügyüket intézzük el a legjobb belátásunk
szerint. Midőn ez ügyben Künsztler ur megbízott zottan vájjon nem azt a megbízatást adták-e,
jainál Sztancsay és Vitális dr. uraknál megjelen hogy: ‘ intézzék el az urak az ügyet legjobb be
tünk a tárgyalás kezdetén fölmutatták azon jegy látásuk szerint!?* Bársony ur szószerint ezt fe
Köszönetnyilvánítás.
zőkönyvet, mely a «Selmeci Újság* okt. lü-iki lelte: «De igen, azonban az elintézést nem fogad
Boldogult családfőnk Hrencsik Károly el
számában közölve is volt: «Folytatólagos jegyző hatjuk el!»
hunyta alkalmával ismerőseink és barátaink rész
Mielőtt Bársony és Singer urakat lovagias
könyv Felvétetett 1907. évi oki. 3-án este 7 órakor
vétének oly nyilvánulásával találkoztunk, hogy
utón felelősségre vonhattuk volna eme bántó ma
Selmecbányán az úri kasinóban . . . stb.»
lehetetlen volt mindegyiküknek, külön hálás küEzen jegyzőkönyvben szószerint többek kö gaviseletükért megbízottaikat küldték hozzánk és szönetünkel kifejeznünk. Fogadják mindnyájan —
bocsánatot kértek azon sérelemért, mely bennün
zölt ez áll:
Selmecbányáról való eltávozásunk alkalmával —
«Wagner László dr. ur megbízottai a lova ket részükről az elintézés el nem fogadása által
hálás köszünelünk kifejezését. Tartsanak további
gias elégtétel adás megtagadása lolytán a követ ért és egyben elégtételt kérlek tőlünk a jegyző
szives emlékezetükben.
kező kél kérdésnek becsület bíróság- u tján leendő könyvért. Az ügy a lovagias szabályok szerint elSelmecbánya, 1907. okt. 17.
eldöntését kérik . . . . stb. stb.» Azután ugyanott: inlézletelt.
Özv. H ren csik K áro ly n é
és c s alá d ja
Miután pedig az egyoldalú jegyzőkönyvnek
«. . . . Kuli István ur segédei kifogásolják a be
csület bírósági eljárást, mert a kérdéses ügyben okát képező tévedés már csak akkor jutott tudo
csak egyenest! Fekete, feliér és
színes GOkr.-tól 11 frt. 8 6 kr.-ig
Wagner dr. ur párbaj képessége senki részéről másunkra, midőn Sztancsay és Vitális dr. urak a
két jegyzőkönyvei fölmutatták — erre önök minket inétcronkint, blúzra és ruhára Franko és már incgváinolva
kérdésessé nem tétetett. . . . stb. stb.» aláírva
lleincz Hugó, Künsztler János, Singer Lajos í nem figyelmeztetlek, mi az önök megbízatásához házhoz szállítva. Gazdag minta választók postafordultával.
H en n eb erg sely em g y áro s. Zürich.
híven «sajál legjobb belátásunk szerint* intéztük
és Bársony Árpád.
A «Selmeci Újság* 1907. okt. 10 iki számá el az ügyet.
Nagyon alkalmas átázásoknál. — Nélkülözhetetlen rövid használat után.
ban közzétett Singer és Bársony urak állal 1907.
Kérdem már most: miért hallgatták el előt
F e r tő tle n ítő h a tó s á g á lta l m e g v iz s g á lv a .
okt. 3-án este 9 órakor Kuli és Wagner dr urak tünk a két jegyzőkönyv kitételének különbözősé
közölt fölmerült lovagias ügyben egyoldalúkig föl gét? Felteszem, hogy nem tudlak eme kttlűmb- j
merült lovagias ügyben egyoldalúkig fölvett jegy ségről mert hisz mindkét jegyzőkönyvei Önök i
zőkönyvben többek között ez áll:
mindketten aláírták s ezt kétségbe vonni jogunk
« . . . . miután Kuli István ur megbízottai nem volt.
n é lk ü lö z h e te tle n
a lovagias elégtételt megtagadták az általunk föl
11a nem tudtak akkor tévedlek s ha Önök
ajánlott becsület- és párbajbiróság-i eljárást a tévedtek a mi eljárásunk helyes volt, most is azt
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párbaj szabályok ellenére leghatározottabban állítom.
A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. —
visszautasították. . . . slb.»
Ha pedig nem tévedlek, akkor tudták, ha
Eltávolítása a foghus körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesített
Ezen két jegyzőkönyvből világosan kitűnik, tudták miért hallgatták cl. Ha elhallgatták tudva
egy felélesztő és nntiseptikus hatással kiró fog-Crémhogy az egyikben csupán becsiiletbiróságról a hallgatták el és tudva jóhiszeműségből nem te- J
mel elérhető. A „ K A L O D O N T “ használata az
összes kulturállomokban a leghatásosabbnak bfl*
másikban pedig becsület- és párbaj bíróságról hették s akkor az önök eljárása igen-igen súlyos j
bizonyult.
tétetik említés.
elbírálás alá jut.

A közönség köréből.

NYÍLT-TÉR.

Henneberg-selyem

1907. október 20.
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Miután törvényhatósági tisztviselő ellen fe
gyelmi eljárásnak, tekintet nélkül, vájjon ez hi
vatalból rendeltetett-e el, vagy önként kéretett,
csakis az 1886. XXIII. t.-c. I §-a a és b pontjában
83. közigb. l!»07
meghatározott
fegyelmi vétségek fenforgása esetén
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város közigaz
gatási bizottságának fegyelmi választmánya Lits van helye, vizsgálat tárgyává leendő, hogy a jel
Gyula főispán elnöklete alatt H irsch Károly dr. zett hírlapi közleményben foglalt előadások eset
kir. tan. pénzügyigazgató Szlcincsek Zoltán dr. leg vádak közül, melyek minősíthetők a hivat
kir. tanfelügyelő* H andcl Vilmos és Jezsovits kozott törvénycikkbe ütközőknek.
Az ipolvsági kir. pénzügyigazgatóságtól be
Károly kir. tan. rendes választott tagok résztvótele mellett Selmecbányán a v. tanácsteremben szerzett 19890/1907 sz. szakvélemévyből kifolyó
lag,
de
a dolog természeténél fogva is Murányi
1907. évi október hó 9-én tartott ülésében M urányi
Károly v. számtiszt kataszteri nyilvántartó ellen Károly mint kataszteri nyilvántartó, kire a tér
saját kérelmére 657/1906 sz. határozattal folya képek és birtok ivek bizva vannak, ezeket saját
matba tett fegyelmi ügyben a t. ügyész vélemé felelősségére a helyszínére kivinni azért jogosult,
mert egyfelől a valódi tényállás gyakorta csak a
nyének meghallgatása után a következő
természetben állapítható meg a kataszteri munka
. ,
Vdahatározatol
hozta:
"
részek összehasonlítása utján, másfelől a katasz
Murányi Károly v. számtiszt, kát. nyilván teri nyilvántartó a feleknek oly bejelentéseit, me
tartót fegyelmi vétség elkövetésének vétségében lyek a kát. birlokivek szerinti állapottól eltérő
vétkesnek nem találván — felmenti, a fegyelmi birtoklásra vonatkoznak — hivatalból tudomásul
eljárás abbanhagvását mondja ki s jelen végha venni és a kát. birtokiveken keresztülvezetni kö
tározatának a ‘Selmecbányái Hiradó»-ban leendő j teles. Ily eset volt a jelzett hírlapi cikkben bírálat
közzétételét elrendeli.
tárgyává tett Penczély — Kalakovszky ügy is.
A fegyelmi eljárást megelőző vizsgálat során melyből kifolyólag előbb megnevezett ingatlan
eljárási költségek nem merülvén az ez iránti ren területének a kataszteri birlokivvel való azono
delkezéseknek szüksége elesik, Wagner László dr. sítását részint a helyes adózás, részint pedig a
azon kérésével pedig, hogy kihallgatása alkalmá halárvillongás megelőzése érdekében kérelmezte.
ból munkamulasztás címén 10 korona tanudij — Murányi Károly ama ténykedésében, hogy a
állapíttassák meg — elutasiltatik.
a fél kérelmére a kataszteri birtokivet és térké
Jelen véghatározat az 1886. XXIII. t.-c. 12 j pet magával vive a helyszínére kiment, a sza
§-a értelmében a főispánnak azonnal, a törvény bálytalanság isémrvei nem állapíthatók meg. — :
hatósági bizottsági közgyűlésnek pedig jogerőre ! Nem vonható a fegyelmi vétség fogalma alá
emelkedése után jelentendő be.
Murányi Kárólynak ama ténykedése sem, hogy
Jelen véghatározat ellen az 1886. XXIII. t.-c. Penczély tői 8 korona eljárási költséget követelt
10 §-ában megnevezett érdekellek annak kézbe és fogadott el, mert a távoli külutcába való fá
sítésétől számitolt 15 nap alatt élhetnek felebbe- radtságos kiszállást jobbára a magánfél érdeké
zéssel a m. kir. belügyminisztériumhoz:
ben tette meg, azon vád pedig, hogy Murányi
In d o ko k:
Károly elhitette a felekkel, hogy vitás kérdések
Murányi Károly a városi tanácshoz 4963/1906 ben jogosult eljárni — a vizsgálat során beigasz. beadványában a «Selmeci Újság* múlt évi zolást nem hogy nem nyert, sőt ellenkezőleg ér
november 8-iki számában megjeleni «Számtiszt dekeltek is azt vallották, mely szerint Murányi
— mérnök* hivatalos ténykedését érintő körül Károly őket kellő időben s már előzőleg figyel
mény miatt a vizsgálat megindítását kérte önmaga meztette, hogy a szomszédok nem kötelesek elis
ellen, mert a közleményben a következő vádak merni az általa megjelölendő határokat, tehát
foglaltatnak:
eljárása nem hatósági, vagy bírói, hanem csak
1. a számvevőség megtéveszti a feleket, a tájékoztató lesz az érdekeltekre.
mennyiben vitás birtok kérdésekben a felek ké
A hírlapi cikkben vád gyanánt felsorolt, de
relmére kataszteri térkép másolatokat ad ki dí a fegyelmi vétség fogalma alá nem vonható fenti
jazás mellett, — elhiteti a felekkel, hogy vitás vádpontok után a hírlapi közlemény összes vád
kérdésekben jogosult eljárni,
jaiból csak az marad még vizsgálandó, hogy
2. vádolja Murányi Károlyt, hogy Penczély Murányi Károly hivatalos óráiban folytatott maJózsef és Kalakovszkv Mária felsőrónai lakosok gánügyködést és e célra a rendőrbiztost is elvonta
között támadt vitás kérdésben a határok felmé hivatalos működésétől.
Tekintve azonban, hogy a vizsgálat során
résére vállalkozott 10 korona díjazás mellett és
kihallgatott Penczély József, valamint Istvánik
ezen munkálatot hivatalos időben végezte.
3. Vádolja Murányi Károlyt, hogy Penczély Mihály vallomásával kétségtelenné tétetett, hogy
József jóhiszemüleg bizva az eljárás törvényessé Murányi Károly múlt év október hó 26-án a külgében és az általa állított jogok erősségében, ulcában egyéb hivatalos leendőinek végzése után
önkéntesen szomszédja tiltakozása dacára — ke délelőtti féltizénkét órakor, tehát hivatalos órái
rítés felállítása céljából — gödrött ásott ezzel nak megsértése nélkül jelent meg Penezélynél, a
birtok háborilást követett el és ennélfogva Murányi fegyelmi eljárás alapjául szolgálható ama egye
Károly viszálykodásnak és pereskedésnek magvát düli vád is, hogy Murányi Károly hivatalos órái
ban teljesített magánügyködést, meglett cáfolva.
hintette el,
A fegyelmi választmány által hozott hatá
4. vádolja Murányi Károlyt, hogy kataszteri
térképet vitt magával, holott az fontos hatósági rozatnak a helyi hírlapban való közzétételét a
okiratot képez, melynek állandó ellenőrzés alatt sajtó utján elkövetett méltatlan támadás teszi
indokolttá.
kell állania,
A Wágner László dr. által felszámított 10
5. végre vádolja, hogy a helyszínén a rend
őrbiztossal jelent meg és ezzel az eljárás termé korona tanudij pedig azért nem volt megállapít
szete tekintetében megtévesztette a feleket és a ható. mert fegyelmi ügyekben a lanuzás polgári
kötelesség, helybeli tanuk költségeket fel nem szá
biztost hivatalos ügykörétől elvonta.
SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

S iro liit

‘Emeli a z étvágyat és n leatsUlyt, megszűn
teti a köhögést, váladékot, éjjeli Izzad ást.
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míthatnak s különösen nem Wágner László dr.
ki hírlapi támadásával tulajdonképpen okozója
volt a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálat keresz
tül vezetése szükségességének.
Kmft.
Lits Gyula, s. k.
főispán.

H I R D E T É S E K .

vagy két lakással bíró ház
kerttel, megvételre kerestetik.
J3ővebbet
N e m e s k ü p th i K á r o ly
órás-üzletében.
D eák-utca 17. sz. (Sóltz-féle) házban

az em eleti helyiségek

egészbenmint 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 . d r .

A SELMECiNfcüBANK igazgatósága köz
hírré teszi, hogy a nála lejárt s meg nem
hosszabbított kózizélogtnrgvakra úgymint:
a r a n y - és e z ü s t-ó r á k r a , lá n c o k r a ,
g yű rű kre,

evőeszk özök re

s

eg y é b

é k s z e r e k r e , ér té k p a p ír o k r a ,

1907. november né 7-én i. u. 2 érakor
intézeti helyiségében nyilvános árverést tart.

SELMECI

NÉPBANK

igazgatósága.

és bérmontvo m agyar nyelvű, gazdagon illusztrált f ö á r j e g y z é k e
m e t , 3000-nöl több rajzzal, m indonnem ü n i k k e l - , e z ü s t - é s
a r a n y ó r á k , valam int m indennem ű s z o l i d a r a n y
é s e z ü s t á r u k , h a n g s z e r e k , f .c é l- é s b ő r 
á r u k stb.-röl e r e d e t i g y á r i á r b a n .
N ikkel rem ontoir ó r a .................................... K. 3.—
System Rosknpf pa tent ó r a ..........................K. 4.—
Svájci credeli system Roskopf patent , . K. 5.—
Bejegyzett «Sas Roskopf* nikkc. rém . . K. 7.—
E züst rem ontior óra ‘Glória* miivel . . . K. 3'40
E züst rem ontoir óra fedéllel
. . . K. I2'50
É bresztőóra K. 2'1>0. Konylmóra . . . . K. :(•—
Schw arzw aldi óra K. 2-80. K a k u k k á . . K. 8-f-o
Minden óráért 3 évi jótállás.
N in c s e n k o c 
k á z a ti B e c s e ré lé s m e g e n g e d v e v a g y a
p é n z v is s z a !

E lső ó r a g y á r B rü x

KONRAD

JÁNOS

cs. és kir. udvari szállító.

B rü x 1258. s z á m . (Csehország.)

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis, influenza
ellen számtalan tanár é s orvos által naponta ajánlva.
Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor
„ ít o c h e •• e r e d e t i c s o m a g o lá s t .

F . llo fT m a n n -I.a R o r h e
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o

.

B a s e l (Svájc)
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Kapható orvosi rendeletre a gyógyszertárak
ban. — Ara (Jvegenklnt 4.— korona
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Ism ert legjobbak az

dax>ab

O D E O N b e s z é lő g é p e k

sclmeei takarékpénztári részvény eladó.
Xudakojódhaíni

valam int k ét oldalt játszó hanglemezek.
Kaphatók

Nemeslűirlhi Károly
ó r á s -U z le tó b e n .

A NádparipaL iliom tejszappan

nincs többé, ha a szabadalmazott ,,REFORM“
ajtó- és ablakvédőt használja.
Előnyei: 50% tüzelőanyag megtakarítás. Iíeuma
ellen véd. Könnyű kezelés.

1299/1907. ikv. sz.

B ergm ann és tá rs á tó l Drezda és Tetschen a E.
Marad a naponta beérkezt elimorö nyilatkozatok sze
rint a leghathatósabb minden gyógyszappanok közt
szeplök ellen is. Használata az arc-bőrt puha bárso
nyossá teszi és rózsásszint idéz elő.
Kapható 80 filléres darabokban minden gyógyszertár
ban. drogueria-, pariin-, szappan- c-s fodrász-üzletben.

1“ Porosz szalonkőszén
k a p h a tó ó s m e g re n d e lh e tő
W e i n e r D á v i d fakereskedésében
S e lm e c b á n y á n .

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
T u d o m á su l!
Van szerencsém a tisztelt cimii köőnséggel közölni, hogy a meglevő
kokszraktár mellé

kőszén raktárt
létesítettem.
Porosz, sziléziai és magyar kőszenei
állandóan fogok raktáron tartani és azt
lehető, legjutányosabban elárusítani.
A kőszén beszerzése körüli nehéz
ségek ajánlatossá teszik a nagyobb
szükségletet előjegyeztelni, annál is in
kább, mivel nagyobb mennyiségek köz
vetlen az állomásról előnyösebb árban
szállíthatók ti házhoz.

Árverési hirdetményi kivonat.

Felette olcsó és tartós.

Z Z

A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a Selmecbányái takarékpénztárnak özv. Mlinárik Józsefné szül. Czibula
Verőn és társai elleni végrehajtási ügyében az
ipolysági kir. törvényszék területköréhez tartozó
Selmecbányái kir. jbiróság területén Tópatak köz
ségben fekvő a lópalaki 56 sz. tljkvben A I. 2—5
sor 101. 11-1. 286 és 1lt> hrsz. sz. a. f. ingatla
nokból .Mlinárik szül. ( ’.zibula Veront A 2. t. a.
* ifl-od /.orvaimé Mlinárik Máriát 13. 1 és ti l. a.
310-od Mlinárik Józsefet 13. 2. t. a. !/1B, Valaskánné
Mlinárik Zsuzsannát 13 3 t. a.
és ifj. Zorvan
Györgyöt 13. 9 t. a. f,,10 részben valamint ezen
ingatlanoknak tartozékát képező és az ottani 69.
sz. tljkvben A 1. 1—59 sor sz. a. f. közös erdőből
ugyanazokat A 86 13. 211—213. 13. 219 és 240
t. a. megillető jutalékra 1716 korona 75 fillérben
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést
elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlanság 1907. évi nővén.bér hó 26-ik napján d. e.
10 órakor Tópatak községben a községházánál
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron
alul is el lóg adatni
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság kikiáltási árának 10 ";0-át készpénzben
vagy óvadékképes értékpapírokban a kiküldött
kezéhez letenni.
Selmecbányán, 1907. évi július hó 19-én.
Liha, kir. járáshiró.
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Kapható

ERNST ZSIGMOND cégnél
S e lm e c b á n y á n .

:ü i mz
1392 907. tkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy selmeci takarékpénz
tárnak Palovics József és neje sz. Fólián Katalin
elleni végrehajtási ügyében az ipolysági kir. tör
vényszék terülelküréhez tartozó Selmecbányái kir.
jbiróság területén Szilnyatő községben fekvő a
szilnyatői 54. sz. tlkvben A I 1 sor 15 hrsz. a.
f. s B. 4- és 5 t. a. Palovics József és neje sz.
Fólián Katalin nevére */,— % részben irt 27. sz.
ház, pajta és kertre 800 korona az oltani 27 sz.
tljkvben A I. 2 sor 16 hrsz. a. f. s B. 3 —4 t. a.
ugyanazok nevére 1 — 1 részben irt kertre 10
korona és az ottani 28 sz. tljkvben A 1 6—7 sor
261 a és 262 hrsz. a. f. s 13. 8. t. a. Palovics Jó
zsef nevére J/0-od és 13. 9 t. a. neje sz. Foltán
Katalin nevére 1„ részben irt szántó és rétre
411 korona ezennel megállapított kikiáltási árban
az árverést elrendelte, és hogy a fentebb megje
lölt ingatlanság az 1907. évi november hó 28-ik
napján d. e. 10 órakor Szilnyatő községben a
község házában megtartandó nyilvános árverésen
a kikiáltási áron alul is el fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási árának 10 %-át készpénzben vagy
óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez
letenni.
Selmecbánván, 1907. évi augusztus 10-én.
Liha, kir. járásbiró.

Kiváló tisztelettől

ERNST ZSIGMOND.
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gyógyfürdő : modern berendezésű
gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák-, török-, k5- e’s márványfürdók: hólég-, szénsavas- és villamosviz-fűrdok. Ivó- és be
légzési kúra. ‘200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá
nyos árak.
Prospektust ingyen és bérmontva küld
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Az igazgatóság.
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Megbízható, szigorúan lelkimeretes
Ikiszolgálás !
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hólyagbánytaluiakáál utol nem ért gyógyhatás.

E l s ő r e n d ű a s z ta li v iz !
F e lv ilá g o s ít á s s a l k é s z s é g e s e n s z o lg á l

Muschong’-buziasfürdöi szénsavmüvek és ásványvizek
.. ~ szétküldés! telepe fiuziásfUrdŐn........
Sürgönyeim: Muschong, Buziásfürdó. — Intoruvhan iolofon 18. sz.
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(Hildájában Selmecbányán, 1907

