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VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bózsa-ute/.a 75./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

Egy évre........................................................4 frt.
Fél évre........................................................ 2 „
Negyedévre.................................................... 1 ,,

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és JoergesÁ. özv.ésfia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik. 

Még egyszer a vízvezetékről.
Tehát a város a deczemberi közgyűlésen 2 víz

vezetéket határozott, egyet ivásra és egyet a használati 
vízre, mindkettő nyilvános kutak alakjában vittetik ki. 
Lesz ivó kút a város főutczáiban, és használati azaz 
Szüretien tó viz a főutczán kívül a kórház utczában, 
a honvéd utczában, a főtéren, a rózsa utczában 
és az erdész akadémia előtt és a Steingruben is egy; 
a posta és a felső-rózsa utcza, nem különben a 
Katzenhügel nyilvános kutat nem kap, úgyszintén a lö
völde környéke sem.

Ezen kettős vezeték kerül 60,000 frt körül, ennyit 
a számítás alapjául bátran felvehetni: ennek 6°/0 3,600 
frt., évi javításra 200 frt 's 1000 frt törlesztés kitesz 
4800 frt, s igy 8000 lakosra évenkint esik 60 kr. vizi 
adó pótlék, tehát egy tiz tagú család 2 cseléddel 
fizetne évenként 7 frt 20 krt. Ezért részesül a következő 
jótéteményben : az ivó viz kitűnő lesz, tehát ezen 

..íTkintetben ha Cselédjei neki a házba azt hoz
zák, egészsége istápolva lesz, a diarhoek elmara
dnak, a használati viz is több helyen lesz mint ed
dig és minthogy zárt vezetékben folyik, nem lesz 
yiy piszkos, mint a mostani, midőn egyik szekrényből 

,a má_sikba vezettetik, és a városnak némely részén is 
lesz használati viz közelebb kapható mint eddig, tűz
veszély esetén az jó szolgálatot fog tenni, de más 
tekintetben a vizet csak úgy kell a házba behordani 
mint eddig, a lakos fejenkint 60 krért egyéb kénye
lembe nem részesül.

A város lakói közül 2000 ezen adó fejében 
nem élvez semmit, vagy 1000, 1500 lakó könyebben 
jut a vízhez mint eddig, és 4500 lakó körülbelül csak 
jobb ivó vizet kap, s a többi viz úgy marad mint 
eddig sőt 10—15 házra rosszabb állapotok következnek 
be, mert ezek évi 110 írtért eddig állandó csurgóval 
bírtak a többi polgárok rovására s ezután ettől 
elesnek.

Miért vette fel a város tanácsa a vízvezeték 
létesítését programjába? azért mert kimondatott, hogy

TÁRCZA.
Selmeczbánya történetéből.

(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt századbeli 
kézirat felhasználásával.)

XXXIII.
Nem akarunk Zrínyi, Frangepán és Nádasdy .1671 

évi április 30-án történt lefejezletése s a jezsuiták 
befolyásának emelkedése között összefüggést látni vagy 
csak keresni is; megelégszünk a tény megállapításával, 
hogy a jezsuiták e gyászos emlékezetű évben mindin
kább terjesztették hatalmukat s ide Selmeczbányára 
is jöttek, honnét azután, mint már alkalmunk volt 
megjegyezni, a rend feloszlatásáig nem is mozdultak ki.

E szerzet terjedését majdnem ellenáramlatnak 
nevezhetnők azzal szemben, mely a politikai téren 
már régen buzogott s 1677-ben ki is tört. Az elégü- 
ietlenek XIV Lajos franczia királyijai szerződést köt
vén, ezt, mivel az uj nagyvezér, Kara Musztafa is 
nyíltabban hajlott az elégületlenek pártjához, az erdé
lyi fejedelem is aláírta. A következő évben az elégü
letlenek Tökölyi Imrét választották fővezérül. A követ
kező eseményeket tudjuk a történelemből s igy csak 
arra szorítkozunk, mi Selmeczbánvát közelebbről illeti.

Tökölyi, Murányi, Árvát s a bányavárosokat el
foglalván, hadai Selmeczbányára is törtek és kutforrá- 
sunk szerint, a kamaraházat több magánépülettel 
kirabolták. Tökölyi nem soká maradt a bányavárosok 
birtokában, mert nehány hónap múlva Dunewald 
császári vezértől visszanyomatott. Ez alkalommal Tö
kölyi egy csapata, visszavonulás közben,.felpörkölte

a bányászati akadémiának vízvezeték kell, s ha ilyen 
nem készül, akkor akadémia sem épül,; tehát mint
hogy ily föltételhez van az akadémia épitése kötve, s 
ez a jövő évben már épül, a város is nyakra főre siet 
vízvezetéket csinálni, amitől éveken át vonakodott. 
Igen fontos a városra a bányászati akadémia palotá- 

I jának megépítése, díszére fog valani, de azt hiszem 
I szászszorta fontosabb a város közönségére egy egész- 
I ségi tekintetben kifogástalan vízvezeték létesítése.
i Mit várunk a vízvezetéktől? várjuk hogy az egész- 
j ség javuljon, s pedig hogy a gyakori betegség és 
[ halálozás megfogyatkozzék, továbbá, hogy a kitűnő 
i vízhez mindenki könnyen hozzá jusson, az minden 
j háztartásban csapon álljon, és ebből elegendő meny- 
■ nyiség legyen az egész éven át.

Ezen követelményeknek a tervezett vízvezeték 
nem felel meg, annak költségének törlesztése a lakos
ságra csak igazságtalan lesz, a közegészséget javítani 
alig fogja, az egészség ápolására és a tisztaság elő
mozdítására, úgy, a hogy kell, nem fog szolgálni, egy 

j uj adó rovatik a lakosságra melynek nincs meg a 
j követeli haszna.

Tervezve van -egy férczmű, egy monstrum, melyre 
hasonlót, Körmöczbányát kivéve, az európai continensen 
hiába keresünk! Készül egy vízvezeték, melynek jóté
teményeiben a lakosság azért nem részesülhet, mert 
azt csak sok fáradság mellett használhatja, készül egy 
városi vízvezeték mely sem a czélnak, sem a névnek 
nem felel meg. — A vízvezetéknek feladata még az 
is, hogy a város csatornáit egyúttal állandóan öblítse 
és a szenyet a városból elmossa, ezt a tervezett vizve- 

s zeték tenni nem tudja, mert a lakosság csak úgy 
j fog takarékoskodni a vízzel mint eddig, mert azt a 
j kutakról a házba, kupával kell hordani!

Ezen tárgyaltakból látható, mit akar a város, s 
| minő költséget fog vetni a lakosokra, s érte mit fog 

szolgáltatni — mondhatni semmit!
Hol vannak az orvosok, hogy felemeljék szavukat 

! ez ellen ?
Egy, s nem városi tiszti főorvos 5—6 évvel előbb 

[ határozottan nyilatkozott, megjelölte az utat és módot

Hodrusbányáf is, és Selmeezről néhány tanácsnokot 
í és bányapolgárt tuszul elvitt. Kéziratunk a felhozot- 

lakra vonatkozólag következőket mondja:
1679 sind die Tekelischen Rebellen in Schemnitz 

; eingefallen, und den Kamraerhoff samt officiren und 
i Katholischen Háuser geplündert. Dán hat eine andere 
i Schaar dieser Rebellen Hodritsh ausgebrandt, welcher 
j nehmlich Emerich Tekely und Ghristoph Böhm nach 
[ verlohrnen : Schlacht gégén die Kaiserlichen Generálon 
: Wurm, Dunewald und Kari Palfy Sic auf Neüheu in 
i Borscher Comitat retterirten, und von Schemnitz als 
| Geiseln folgende Personen mitnahm. Nemlich: Michael 
[ Richter, Thobias Schneider, Joannes Zvitlinger, 
. Ralhsher und Mathias Kaiser, Ferdinancl Wenger und 
I Joannes Schader Wald-Bürgern.

Német kéziratunk ugyancsak Tökölyi hadaira 
■ vonatkozólag fölemlíti, hogy ezek 1679 április 22-én 

a kamaraházat, a Mária menybemeneteléről nevezett 
templomot és az alsó utczát elhamvasztották. Ez évben 
más csapás is sújtott Selmeczbányára.: Keletről ugyan 
is a peslis terjedt el Magyarországra és Selmeczbá- 

' nyára is, hol annyi embert ragadott sírba ez iszonyú 
ragály, hogy a bányákban alig volt munkás.

; Az 1679 évben a bányatisztviselőknek megen- 
gedtétett, hogy a bányáknál részesek lehessenek, vagy 

: is, hogy szintén bányát művelhessenek.
Igazán csodálni lehet, hogy Selmeczbányát, ez 

alig védett várost, a török nem kerítette hatalmába s 
ezt nem is kísérletté meg; mert hiszen az apróbb 
támadásoka! nem lehetett komoly szándéknak venni 
s ma sem veszi komoly szándéknak még a legférj- 
hezmehetőbb leány sem. A török szomszéd —

a vízvezeték létesítésére, de úgy látszik süket fülekre 
talált, nem csoda ha belefáradt a hálátlan munkába.

A tiszti főorvosoknak, kik állásuknál fogva hygi- 
enisták, első sorban kellene véleményüket kinyilvánítani 
s bizonyára mint szakemberek a tervezet ellen foglal
nának állást. És ha ez nem történnék meg, a város 
lakóinak keli ezt megtenni; Selmeczbányának sok 
értelmes lakosa van, kik be fogják látni, hogy 4800 
frt évi teherért a város nekik a mostani rósz vízszol
gáltatásánál csak alig ad többet, alig valamivel jobbat, 
és az egészség követelményeinek semmi esetre sem 
tesz eleget.

A város vízvezetéket létesít, anélkül, hogy min
den lehetőt ezen czélra a vizbeszerzése dolgában 
megtett volna, s anélkül, hogy alapos számítást tett 
volna és tudná, hogy hány lakos fogja használhatni a 
vizet, hogy hány háztulajdonos akarja azt házába 
bevezetni, anélkül, hogy a viz használatra szabályzatot 
dolgoztatott volna, anélkül, hogy igazságos vizi adói 
kalkulált volna ki ? Egy szóval 60,000 frtnyi kiadásba 
készül bemenni, melynek sem czélját sem eredményét 
sem kivitelét alaposan nem gondolta meg, sem annak 
eredményéről helyes számítást nem tett.

Ily eljárás mellett vízvezetéket létesíteni, a város 
polgáraira meg nem felelő szolgáltatásért arányban 
nem álló adót kivetni nem szabad! Ilyesmit a nagy- 
méltóságú belügyministerium engedélyezni nem fog!

y • • •

A február havi 
törvényhat. bizottsági közgyűlésről.

A törv. hat. bizottság február havi rendes köz
gyűlése Szitnvai József polgálmester elnöklete mellett 
tegnapelőtt kedden tartatott meg. A közgyűlésen cse
kély számban jelentek meg a bizottsági tagok,'pedig 
elég érdekes ügyek kerültek napirendre.

Mindjárt a közgyűlés kezdetekor Marschalko Gyula 
biz. tag felszólalt azon továbbra tűrhetetlen állapotok 
miatt, melyekben a Garam-Berzencze és Selmecz közti 
vasút sínylődik és felemlítve azon legújabb esetet,

pedig ugyan csak szomszéd volt — úgy tett Selmecz- 
bányával,mint „csapodár udvarló” a leánynyal. Körü
lötte Ügyeskedett, igaz, hogy karddal és ágyúval, 
rabolt is itt ott valamint, igaz, hogy nem csókokat, de 
azért a szép leány, Selmeczbánya, elég nyugton alha- 
tott tőle.

De azért jó az óvatosság és elővigyázat, s ez 
okból a selmecziek, midőn a török 1679 április ha
vában megsarczolta Szklenót, jónak látták 1680-ban 
bástya-falat emelni a város körül; e fal épitése 40.000 
forintba került. Ugyanez évben nagy tűzvész dühöngött 
Selmeczen, mely számos épületet elhamvasztott.

Tökölyi e közben a törökkel szerződést kötött s 
a franczia királytól is újabb pénzsegélyt nyervén, újra 
kibontotta a harcz lobogóját s oly szerencse kisérte 
fegyvereit, hogy 1682-ben majdnem egész Magyaror
szág ura lett. Elfoglalta a bányavárosokat, igy. Sel
mecz- Körmöcz- és Beszterczebányát is és velők 100 
ezer ujdon vert aranyat. Selmeczen a bányák kezelő
jévé, kéziratunk szerint, valami Janoky (talán Jánossy?!) 
nevezetű embert nevezett ki s az ág. ev. hitváallásuak- 
nak visszaadta a tőlük elvett templomokat és is
kolákat.

Tökölyi hatalma tetőpontján állott. Tárogatói a 
bérczeken és a rónán hangzottak, de csillagának 
fénye már halványodni kezdett. Tudjuk, mint került 
fogságba; tudjuk, mily hősiesen védte neje, Zrínyi 
Ilona, Munkácsot a császáriak ellen. Feltűnnek előt
tünk Garaffa áldozatainak véres árnyai, s látjuk, mint 
barangolnak szerte, bujdosva, elkeseredetten a kuru- 
czok szétvert csapatai.
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melyet lapunk „veszélyes vasúti kaland" czim alatt 
más helyen közöl, — kérdi, hogy lesz-e valahára eré
lyes intézkedés téve, hogy ezen vasúti vonal rendes 
vágányává változtassék át. — Erre az elnöklő polgár
mester kijelenti, hogy ez ügyben már többszörös fel
terjesztések tétettek és hogy ő újból is mindent el 
fog követni ez ügyben és hogy a czél gyorsabban és 
könnyebben elérhető legyen, Horváth Béla főispán és 
Farbaky István országgy. képviselő közbenjárásukat is 
megígérték. A közgyűlés erre elhatározta, hogy még 
egy felterjesztés intéztessék e tárgyban.

A napirendre tűzött tárgysorozat tárgyalásának 
megkezdése előtt, mint sürgős intézkedést igénylő ügyek 
kerültek szőnyegre: a vizvevzeték létesítése, mert az 
uj akadémiai palota felépítése szükségessé teszi, hogy 
a város elvállalt kötelezettségének t. i. hogy az uj 
akadémiai épületbe a használati és ivó vízvezeték be
vezettessék, eleget tegyen. Fekete Lajos akad, tanár 
biz. tag jól tudja, hogy a város közönsége jobban érzi, 
mily előnyökkel jár az uj akadémiai palotának fel
építése, mintsem hogy azt neki szóval el kellene mon
dani és igy meg van róla győződve, hogy az uj aka
démiai épület a szükségelt vízvezetékkel el fog láttatni. 
A közgyűlés a tanács határozati javaslatát, mely a 
vízvezetéki tervezet jóváhagyásának megsürgetését in
dítványozza, elfogadta.

Krausz Kálmán főkapitány jelentésére a tanács 
javasolja, hogy a dr. Tóth Imre kincstári főorvos által 
megtartott életmentési oktatás és az életmentés beren
dezése czéljából szükségelt mentő táskák költségeit a 
törv. hat. bizottság szavazza meg. A mintegy 70 frtot 
kitevő költség, valamint dr. Tóth Imrének emberba
ráti buzgólkodásáért a bizottság köszöneté egyhangúlag 
megszavaztatott.

A főkapitány jelentése a közegészségügyi álla
potok megvizsgálására vonatkozólag tudomásul véte
tett ugyan, de főkapitányunk jónak látta újból kiemelni’ 
hogy a közgyülésileg elrendelt havonkénti vizsgálatot, 
abszolúte lehetetlen eszközöltetnie, mert ezt egy or
vossal, egy emberrel, kit kétfelé repeszteni nem lehet, 
nem teheti. Egyben kijelenti különösen Hándel Vilmos 
biz. tag urnák a múlt közgyűlések egyikén tett éles 
támadására, hogy a czipőgyár semmi szin alatt a mos
tani helyiségben nem hagyható és ha a közgyűlés kí
vánja szóló a czipőgyárat már holnap bezáratja. 
Ámde tekintettel azon nagy számmal alkalmazott mun
kások existencziájára, jónak látná, hogy a vállalat 
részére záros határidó tűzetnék ki vagy uj épület fel
építésére, vagy más alkalmas helyiség bérbevevésére; 
a letelt záros határidőn túl pedig, a gyár — ha e 
követelményeknek meg nem felel — okvetlenül bezá
rassák. — Wieszner Adolf biz. tag felhívja a rendőr
kapitányság figyelmét az iskolákra, különösen a nép 
és elemi iskolákra, melyek közül a legtöbb nem felel 
meg a közegészség kívánalmainak, pedig itt a jövő 
nemzedék épségéről van szó. A főkapitány erre is 
megnyugtató választ adott annak kiemelésével, hogy 
okvetlenül szükséges egy alorvosi állás betöltése.

Ezután fölolvastatott a polgármester havi jelen
tése, mely szól a selyem tenyésztésről, méhészetről, a 
csipkeverésről, a kaszárnya és vasút építésről, a köz
kórházról, az Ipolyságon rendezendő honti történelmi

Csoda-e, ha egy-egy ilyen csapat azután a hol 
szerét ejthette, kitöltötte bosszúját a „labancz“-okon?! 
S hogy Selmeczbánya épenséggel nem tartozott a 
„kurucz“-ok közé, arról már az eddigiekből is meg
győződhettünk.

Egy ily kurucz csapat 1687-ben erre felé véve 
útját, jó prédát vélt itt ejthetni ; valami páter Josua 
és Szepesy vezérlete alatt megrohanta Selmeczbányát 
április 22-én, s reggeli 8 órától esti 5 óráig fosztoga
tott itt, nem válogatva a kamarai, városi és templomi 
kincsekben, hanem valamennyiből, a mennyit elvihetett, 
elvitt, E zsákmányolt kincsen azután a kuruczok 10 
mérföld-nyire Selmecztől, egy kéziratunkban Pilsennek 
Pelsőc-z nevezett mezővárosban osztozkodtak.

Tökölyi csillagának letüntével a katolikusok is
mét előnyökben kezdtek részesülni. így 1688-ban le
érkezett a császári parancs, hogy a bányavárosokban 
városbiró csak katolikus vallásu lehet.

A török hadak majdnem mindenütt vereséget 
szenvedvén, sőt Budavára is elesvén török kézről s a 
császáriak hatalmába kerülvén, mi sem természete
sebb, mint hogy a bécsi udvar ismét kinyújtotta kezét 
mindenüvé, a hová csak lehetettt. Selmeczbánya talán 
fellélekzett a császári jogar árnyékában, de a magyar 
turul nem tűrte békével a szárnyait lefogó nyűgöt. 
Nem volt már messze az idő, mikor kiterjesztve szár
nyát, végig röpült újra e hazán, s nyomában újra 
megszólalt a tárogató. Be kellett következnie a II. 
Rákóczy Ferencz féle felkelésnek.

(Folytatása következik.) 

kiállításról, a januáriusi tanácsi és polgármesteri ügyfor
galomról stb.

Elnöklő polgármester ajánlja, hogy az Ipolyságon 
rendezendő történelmi kiállításon Selmeczbánya város 
mint külön törvényhatóság szintén részt vegyen. — 
Wiezner Adolf biz. tag ezt tekintettel csak az imént 
lefolyt milleniumi kiállításra nem tartja városunkra 
nézve sem hasznosnak, sem szükségesnek. Hanem, ha 
a város ily czélra költekezni akar, az esetben sokkal 
helyesebben jár el, ha nem Ipolyságon, hanem itt Sel- 
meczbányán alapit egy történelmi múzeumot, mely az 
itt megforduló számos idegenre nézve is élvezettel és 
vonzóerővel fog bírni. A polgármester azon kije
lentése után, hogy hiszen itt csak egyszerűen egy 
kiállításnál való részvétéiről van szó, indítványa el
fogadtatott.

A vasúti ügyre vonatkozólag többeknek hozzá 
szólása után a közgyűlés abban állápodptt meg, hogy 
a folyton szorgalmazó honti vasúti érdekeltség és il
letve Horschitz vállalkozó tervei feletti érdemleges ha
tározatát csak akkor hozza meg, ha a Garam-Berzen- 
cze — Selmeczbánya közti vasúti vonalnak széles 
vágányuvá leendő átalakítása ügyében a vég döntés 
megtörtént. Ép ezért Heincz Hugó tiszti ügyész indít
ványát elfogagadva kimondta, hogy úgy a Garam-Ber- 
zencze—Selmecz közti vonal kérdése, mint a honti 
érdekeltség és Horschitz terve a vasúti bizottságnak 
kiadassák, hogy annak véleménye és az egész ügy 
már a márcziusi közgyűlésen érdemileg tárgyalható 
legyen.

A közutak fentartása és az ezek körüli megadóz
tatás iránt ministerileg jóváhagyott költségvetésnél 
felszólalt Fekete Lajos biz. tag és kéri, hogy azon út, 
mely Kis-Iblyéről Bélabánya felé vezet és az ott folyó 
patak által el van öntve, kijavíttassák; hiszen az 
egész utat nehány száz forinttal jó karba lehetne hozni. 
Huberth Andor városi mérnök kijelenti, hogy ez utat 
nem Selmeczbánya város tartozik jo karban 
tartani, mert tudta szerint ezen út Tópatak felé 
vezet és igy megyei vicinális utat képez. — A 
közgyűlés polgármesterünk kijelentéseire megbízta a 
városi tanácsot, hogy ez ügyben alapos tanulmány 
után előterjesztést tegyen. — A helypénz szedés to
vábbra is házilag fog kezeltetni. A városi tisztviselők 
jövőben indokolt kérelemre három havi fizetési 
előleget kaphatnak.

A légszeszgyári üzleti szabályzat megállapítását 
a közgyűlés szintén elfogadta. — A szegények segé
lyezésénél a múlt évben 300 frtnyi deficzit merült fel, 
mely a városi pénztári megtakarításokból fog fedez
tetni. Wiezner Adolf biz. tag belátja, hogy igenis 
jótékonyságot kell gyakorolnunk, különösen ott, hol 
oly nagy a nyomorban szenvedők száma. De azért jónak 
látná az előirányzatot ebben is megtartani és azt túl 
nem lépni. A polgármester erre kijelenti, hogy a 
szegény segélyezésnél nincs előirányzat, hanem az a 
szegény alap kamataiból, az e czélra fizetett különféle 
bírságok és adományokból fedeztetik. — Kachelman 
Farkas biz. tag felszólal aziránt, hogy a város tanácsa 
a bányaigazgatósághoz fordult miszerint ez a társpénz
tárból évenként adni szokott 250 frtnyi szegény segélyt 
felemelje, ezt azonban tekintettel a társpénztári sza
bályzat 66-ik szakaszára meg nem tehette. Ámde oly 
nyomokra jött, hogy sokan vannak, kik a várostól is 
és a társpénztárból is segélyezésekben részesülnek. 
Kívánatos volna tehát, hogy a város tanácsa minda
zoknak névjegyzékét, kik szegény segélyben része
sülnek, a bányaigazgatósággal közölje. Polgármesterünk 
erre kijelenti, hogy már is intézkedett, hogy a város 
által segélyzettek névsora a bányaigazgatósággal, a 
társpénztárral és a jótékony egyletekkel közöltessék.

Felolvastattak a városi erdömester és mérnök 
jelentései. Backer Alajos a község kötelékébe való 
felvételi határideje egy évvel meghosszabitfatott. 
Zemplén megye megkeresése egy magyar katholikus 
püspökség felállítása iránt egyhangúlag pártfogókig fog 
felterjesztetni.

Erre a közgyűlés az elnök megéljenzése köztbe- 
rekesztetett.

Különfélék..
— Személyi hír. Farbaky István orsz. gyűl, 

képviselőnk, ki a vöröskereszt bálján részt vett, ismét 
Budapestre visszautazott.

— Horváth Béla főispán és neje ő méltósága 
többek kíséretében múlt szombaton délután érkeztek 
városunkba. A főispán még az nap elnökölt a közigaz
gatási bizottság gyűlésén. Este ő méltóságaik részt 
vettek a vörös kereszt-egylet álarczos bálján, más 
napon a társas ebéden, mely azután a bálnak némi 
folytatásává lett. — Hétfőn reggel hagyta el a főis- 
páni pár Selmeczbányát. Azon szívélyes, őszinte 
fogadtatáshoz és üdvözlésekhez, melyekkel főispánunk 
szeretetméltó neje ő méltósága városunkban minden 

oldalról találkozhatott, mi csak azzal járulunk hozzá, 
hogy annyi női kellem és báj, nemes szellemmel pá
rosult szivjóság és női erény előtt mi is meghódolunk 
és lefegyverezetten tesszük le a tollat igazán óhajtva, 
bárha kedves megjelenésével, lénye bűvös varázsával 
e város mogorva, odon falai közé mentői gyakrabban 
— sokszor, nagyon sokszor — friss, vidám, pezsgő, üdítő 
életet hozni kegyes lenne.

— Az uj akad, palota most már biztosan a 
Kőrös (Kalich) féle két ház és a mellette lévő kincs
tári telekre fog építtetni. A kormány ezt már jóvá
hagyta és a szerződést a tulajdonossal meg is kötötte 
26000 frtnyi vételár mellett.

— Veszélyes vasúti kaland. Múlt szombaton a 
Garam-Berzenczéről Selmeczbányára menő esti sze
mélyvonaton utazók egy oly vasúti kalandon mentek 
keresztül, mely rajok nézve nagyon könnyen végzetessé 
válhatott volna. A személykocsikhoz ugyanis több 
megrakott teherkocsi és még ezeken fölül három, hiz
lalt sertésekkel és két kőszénnel megrakott teherkocsi 
csatoltatott. A hosszú vonat elébe két gépet fogtak 
és igy indult az el Garam-Berzenczéről. Mire a vonat 
Kecskés község közelébe érkezett, egyszerre csak a 
gépeket a vonattal összekötő lánczkapocs elszakadt, a 
két gép tovább indult, a vonat pedig őrült sebességgel 
rohant visszafelé a lejtőn és csak G.-Berzencze közelében, 
hol a lejtő megszűnt, állott meg az őrház élőt. Az utasok, 
köztük az álarczos bálhoz ide utazó beszterczebányai 
fiatalok és egy bányász akadémiai tanár gyorsan a 
fékezőkhöz fogtak, de ezek a sok hó és jég következ
tében a szolgálatot teljesen felmondták. Szerencse, hogy 
ezen útvonalon egyenes és nagyobb kanyarulatok rajta 
nincsenek, mert különben egy nagyobb katasztrófa 
állhatott volna be. — Kis vártatva azután a két gép 
is visszaérkezett a vonathoz és azokat a vonat vezető 
ismét az egész vonat elé akarta fogni. De már erre 
az utasok erősen protestáltak és különösen bányász 
akadémiánk egyik jeles tanára erélyes hangon köve
telte, hogy a szokatlan hosszú és rengeteg súlyú vonat 
ketté osztassák és a négy személy szállító kocsi egy 
géppel külön indittassék útnak. Ez aztán meg is tör
tént, de a mig az egyik gépet a jéggel és hóval födött 
másik sínpárra vezették, jó idő telt el. úgy hogy a 
személyvonat Selmeczbányára csak fél 9-kor este ér
kezett meg. Elképzelhetni, hogy az utasok közt a vo
natnak őrült sebességgel való visszarohanása alatt, 
nagy volt a rémület. Érdekes a kalauznak az utasok
hoz tett czinikus nyilatkozata. „No lám multkorjában 
nappal történt egy ilyen história, most pedig az esti 
sötétségben". Ebből kiviláglik, hogy az ilyen eset a 
Selmecz és Garam-Berzencze közt közlekedő vonatnál 
többször fordult elő és nem tartozik a ritkaságok 
közé. — Ezen botrányos, tűrhetetlen állapotnak abban 
keressük és találjuk meg főokát, hogy a forgalomhoz 
képest kevés a vonat közlekedés és igy kénytelenek a 
hallatlan terhekkel megrakott kocsikat is a személy
vonathoz csatolni és az utasokat ez által óriási ve
szélynek kitenni. Felhívjuk ennélfogva a miskolczi vasúti 
üzletvezetőség, a bpesti államv. igazatóság és a m. k. köz
lekedési minist, figyelmét ezen továbbra valóban tűrhe
tetlen, mizerábilis állapotra, és hogy ha már semmi
féle személy és teher forgalmi viszonyok nem eléggé 
indokolnák — persze az illető mérvadó körök véle
ménye szerint — a vonatszaporitást, akkor indokolttá 
teszi azt azon életveszély, melynek a Garam-Berzencze 
és Selmeczbánya közt utazó közönség minduntalan ki 
van téve — Különben, ha ily eset ismétlődnék, akkor 
a teljes felelőséget a baj orvoslását ideje korán negli
gáló, egy tekintélyes város számtalanszor tett óhaját 
fitymáló, mérvadó, intéző tényezőkre fogjuk hárítani. 
Adjanak egy személyvonattal többet s akkor az ily 
eset nem igen fordulhat elő. A hátra maradt teher
vonat csak 12 órakor éjfélkor érkezett ide. A hizlalt 
sertések közül 5 db. összetörve érkezett meg úgy, 
hogy azokat nyomban le kellett szúrni. Barth Antal 
hentes ezért kártérítést fog követelni. Szóval gyönyörű 
állapot 1!

— Rendőri hírek. Sikkasztó postatiszt. 
A selmeczbányai kir. postahivatalnál csak rövid idő óta 
alkalmazásban állott Schmidt Richard 19 éves, előkelő 
családból származó póstakiadó, eddig ismeretlen nagy
ságú összeg elsikkasztása után innét megszökött. Kö- 
röztetése elrendeltetett. A bűn útjára lépett fiatal ember 
az elsikasztott pénznek java részét eldorbézolta és ép 
midőn nagy költekezésével feltűnést okozott, szökött 
meg. Miután lehetséges, sőt valószínű, hogy pénzes leve
leket is elsikkasztott, ez utón figyelmeztetjük a közönséget 
arra, hogy az utóbbi időben föladott pénzes leveleknek 
rendeltetési helyükre való érkezéséről reklamálás utján 
meggyőződést szerezzen. Utánjárásunknak sikerült meg
tudni, hogy a fiatal sikkasztó 2 db. 200 frtos pénzes leve
let lopott el. Még pedig az egyiket a bakabányai posta
hivatal küldötte a budapesti postaigazgatósághoz, a 
másik pedig itt Selmeczen lett feladva január 27-én 
Morgenbesser Lipót bécsi czég czimére. A helybeli 
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postahivatal semmi mulasztással sem vádolható, mert 
az ellenőrzés a legpontosabban, sőt a rendesnél szi- 
goruabban tel.jesittetett, de oly egyenneí szemben, ki 
a pénzes levelek átvételekor meghamisítja — mint az 
a jelen esetben történt — az átvételi jegyzékeket és igy 
a pénzes leveleket ellopja — a tettre hirtelen rá nem lehet 
jönni. Érdekes, hogy a megszökött sikkasztó kezén az 
általa elkövetett bünteti után is még egy 20000 frtos, 
egy 4000 frtos és egy 3000 frtos pénzes levél ment 
keresztül, melyekhez nem nyúlt. — A sikkasztó posta
tiszt köröztetése eddig eredményre nem vezetett. La
punk zártakor vesszük a hirt, hogy a szökevény sik
kasztó a fiumei kikötőben kézre került. — Rendőrsé
günknek sikerült kinyomoznia, hogy az előtt pár nap
pal nagyobb összeg elsikkasztása után innen meg
szökött Schmidt Richard posta- kiadó Fiúménak vetle 
útját. A fiatal bűnös elfogatása iránt megkereste a fiumei 
rendőrséget s mint onnan táviratilag értesítenek az elío- 
gatás megtörtént s pár nap múlva ide szállítják Schmidt 
Richárdot. Az ügyes és gyors eljárás önmagát dicséri. — 
Öngyilkossági kísérlet. P. J. apátián és anyátlan árva 
leány múlt pénteken öngyilkossági szándékkal morfium 
oldatot ivott. A gyorsan alkalmazott ellenszerek azon
ban megmentették életét. Tettének okául a feletti 
nagy elkeseredettségét mondotta, hogy fivére nagyon 
rosszul bánik vele.

— Uj posta. Steffultó külutcza, Szitnyatő és 
Illés községek lakossága nevében lökben kérvényt 
nyújtottak be az iránt, hogy Steffultó székhellyel uj 
postahivatal szervezi essék. Azt hisszük, hogy a közle
kedési ministerium ezen indokolt kérelmet teljesí
teni fogja.

— A Mária szobor javítását a városi tanács 
végre elhatározta és e munkálat keresztül vitelével 
Krause Józsefet és Fizély Károlyt fogja megbízni. E 
régi szobor kijavitását többször sürgettük lapunkban 
és ez alkalmak egyikénél e szobor történetét is röviden 
elmondottuk. Most örvendünk annak, hogy egy régi 
óhajunkat a városi tanács teljesíteni fogja.

— Kirendeltség. Ezúttal nem a zsandár vagy 
katonai kirendeltségről, hanem egy csipkeverői kiren
deltségről van szó. Polgármesterünk ugyanis a múlt 
keddi közgyűlésen tett jelentésében azt is felhozta, 
hogy lépéseket tett az iránt, miszerint a körmöczbá- 
bányai csipkeverő iskola és intézmény egy „kirendelt
séget" szervezzen Hodrusbányán; az intézményt magát 
örömmel, de elnevezését egy kis idegenkedéssel va
gyunk kénytelenek fogadni.

A selmeezi gyógyászati és term. tud. egylet 
természettudományi szakosztálya f. évi február hó 
13-án d. u. 5 órakor a Belházy-ház tantermében havi 
ülést tart. Az ülések nyilvánosak. Tárgyak: Herinann 
Emil m. k. főbányatanácsos és akad, tanár elöadasa : 
A dugattyúrúd átmérőjének kiszámításáról. Indítványok, 
kérdések.

— Orvos- és jegyző választás Bakabányán. 
Ma, azaz február hó 6-án volt az orvos- és jegyző
választás nálunk. Választási elnök volt Nedeczky Árpád 
járásunk derék helyettes főszolgabirája, a kinek köz
ségünkben történt első hivataloskodása alkalmával is 
conflictusa volt a pánszláv-párt egyik tagjával. — A 
jegyzői állásra ketten adták be a kérvényeiket, u. rn. 
Gziglan Gyula volt érdemdús községi biránk és Czi- 
bulka Pál. Miután Czibulka Pál mellett senki sem 
emelt szót, az elnök Gziglan Gyulát, mint egyhangúlag 
megválasztott jegyzőt jelenli ki. — A határozat, ki
mondása után az ellenpárt szavazást kívánt s miután 
ez meg nem adalolt, jogtalan eljáiással vádolta az 
elnököt, a ki ugyancsak hatalmasan rendreutasi- 
tolta Bújna Márton ev. lelkészt. íme tehát már első 
fungálásakor meggyőződhetett a főszolgabíró úr, hogy 
mily elemekkel van, s lesz dolga s hogy hiábavaló itt 
minden erőlködés s iparkodás a békés utón való ha
ladásra. Ezeknek csak jó kemény mogyorófa-pálcza 
kell, nem békés egyezkedés! —Orvosnak, két pályázó 
közül, Dr. Longauer Kálmán selmeczbányai gyakorló 
orvos szintén egyhangúlag leli megválasztva. Örömmel 
üdvözöljük őket mint községünk uj tisztviselőit és szívből 
sok sikert kívánunk működésükhöz.

— Ritka vadász szerencse. E hó 7-én kora reg
gel Eisert Pál korponai gyógyszerész két ember magához 
véve, vaddisznókra vadászni ment a korponai erdőkbe. 
A két emberi egy sűrű vágásba küldötte, és alig ne
hány perez múlva 9 drb. vaddisznó rohant Eisert Pál 
standja felé, aki teljes nyugalommal három csövű 
fegyverét kilőve, három darab vaddisznót ejtelt el. Az 
egyik 2 métermazsát, a másik 95 kilót és a harmadik 
90 kilót nyom.

— Nagy arányú háziipar a felvidéken. A fel
vidéki lakosság megélhetési visszonyai szempontjából 
mérhetetlen nagy jelentőségű a háziipar meghonosu- 
lása az északi vármegyékben. Ezért rendkívül figye
lemreméltó az a terv, mely jelenleg a kereskedelmi 
minisztériumot foglalkoztatja. Egy elsőrendű német
országi cég, melynek Berlinben és még több helyen 
nagy gyártelepei vannak, ajánlatot tett a minisztéri
umnak az iránt, hogy különféle zsinórok és zsincr- 
diszitmények készítésével mintegy tízezer embert fog
lalkoztatna háziiparszerüleg a felvidék községeiben. 
A német cég részletesen adja elő tervezetében, hogy 
miként szervezné ezt az uj háziipari ágat, s mily 
állandó foglálkozást nyújtana vele az illető vidék 
lakosságának. Természetesen bizonyos kedvezménye
ket kíván ennek ellenében, melyek között szerepel az 
is, hogy az uj háziipari ág kellékeit vámmentesen hoz
hassa be _s épp igy exportálhassa is.

— Üzletváltozás. Zlinszky András ismert bér
kocsiüzletéi. Greguss Antal és Jáhn Vilmos f. évi f’ebr. 
hó 10-étől átvették, és azt fennakadás nélkül tovább 
folytatják.

Farsang.
A vöröskereszt egylet helyi választmányának 

álarezos és jelmezbálja. Régen, vagy talán még 
sohasem láttak együtt a-városi vigadó termei oly nagy 
számú és oly előkelő báli közönséget, mint múlt szom
baton este. Mindenütt fény és ragyogás. A terem 
pompásan volt feldíszítve mindenfelé zöld fenyő gir
landok közt a vöröskeresztet mutogatva. A sikeres 
kivilágítás Huberth Andor városi mérnök ügyességét 
dicsérte. A rendezőség már este 7 órakor várta a 
vendégeket, kik ugyancsak ezen időben kezdtek gyüle
kezni a teremben, úgy, hogy már nyolez óra felé 
ülőhelyet nem lehelett kapni. — Az álarezosok 
azonban a mellék helyiségekben gyülekeztek, s csak 
úgy 9 óra tájban vonultak be a báli terembe. Ekkor 
már a bál védnöknöje Horváth Béláné ő méltósága 
kíséretével együtt a fentartolt és szépen feldíszített 
helyet elfoglalta. A méltóságos asszonyt Krausz Kálmán 
főrendező, Farbaky Kürthy Piroska egyleti társelnöknőt 
Horváth Béla főispán társelnök, főispánunk bájos 
nővérét Horváth Mariska kisasszonyt Cséty Róbert 
fötánezrendező, a többi hölgyvendégeket pedig a 
rendezőség tagjai vezették a báli terembe. Balog 
László zenekera rázendített „Horváth Béla indulódra 
mely Balog László által szerzett és főispánunknak 
ajánlott indulót először volt alkalma a közönségnek 
hallhatni.

A védnöknő ő méltósága, a ki fehér, arannyal 
hímzett moire ruhában, mely kézi festéssel volt 
díszítve, gyémánt csillagokkal a dús hajzatban, gyé
mánt és gyöngy nyakékkel, a derék előtt gyémánt 
csillaggal, láng vörös színű arannyal hímzett, valódi 
brüszeli csipke csuklyás brokát selyem belépővel (entré) 
jelent meg, általános és tiszteletteljes üdvözlettel lett 
fogadva. Megjelenése a mily elragadó, ép oly imposans 
is volt, valami sajátos nem csak külső, de szellemi 
bájló varázs övezte lényét. A rendezőség úgy neki, 
mint Farbaky Istvánná ö nagyságának és Horváth 
Mariska kisasszonynak gyönyörű szép, gyöngyvirággal 
vegyitelt, veres szegfű csokrokat nyújtott át. Ezen felül 
pedig e három úrnő külön tánezrendet is kapott, 
mely bársony pajzs közepén a veres kereszttel és 
belső részén a kis tánezrend könyvecskével igen Ízléses 
és szép kivitelű emléket képez. — A Zsitvay János 
festő művész által festett nagy tánezrendet, valamint 
a tánezosnők között kiosztott igen csinos, kis táncz- 
rendekel már egy előbbi tudósításunkban leírtuk és 
igy ismétlésbe nem akarunk esni.

Az álarezosok bevonulása a legnagyobb rendben 
ment végbe és gyönyörű, festői látványt nyújtott. Itt 
egy póslagalamb, fecske, denevér és lepke repkedett, 
amott egy vadásznő, festőnő, elzászi, spanyol, orosz, 
német, sváb nő, magyar menyecske és árvalány meg 
drólostót gyönyörködtette a nézőt, majd a szüret, 
vinczellérje, a vizirózsa, a négy lévelü lóhere, egy 
mókus meg a bébék keltette, bennünk vidám hangula
tot, inig az éj királynéja, a barokk és pompadourkor 
képviselői méltóságteljesen vitték szerepeiket és a 
tarok „tou les trois" szintén kelteit méltó feltűnést 
... de rendkívüli fénnyel árasztotta el a termet a 
„Röntgen sugár" vakító, szép megjelenése.

Álarcz és jelmezben jelentek meg: Majlálh 
Paula és Flóra, Nagy Mariska és Aranka, Kálnay 
Margit, Csiba Lászlóné, Joerges Ágostonná, Herkovics 
Sándorné, Herbst Jánosné,GhauerOttóné, Király Ernőné, 
Pauer Elta, Kubacska Margit és Jolán, Hándel Vali, 
Berzeviczy Margit, Kapp Vali, Schmidt Mariska, Ra- 
pensperger Irma, Westen Miczi, Solti Blanka, Ocsov- 
szky Emma, Jezsovics Emma, Vörös Sári, Margótsy 
Gizi, Stanga Hilda, Rosenfeld nővérek, Terényi Ilona, 
Horváth Panna, Láng Irén és Vilma stb.

Szívesen látott vendégeink voltak e fényes sikerű 
bálon : Horváth Béla főispán, neje ő méltóságával és 
nővére Horváth Mariska kisasszonnyal; Czibulya 
László alispán Mariska leányával. Majláth Istvánná, 
Flóra és Paula leányával, Nagy Sándor, nejével és 
Mariska és Aianka leányaival, Rutkay István. Rutkay 
Mariska és Sárikával, dr. Salkovszky Ferencz és neje 
Konkoly Thege Sándor és neje, dr. Kovács Sebestyén, 
Endre és neje, Schiller Antal, Halma László, Heder- 
vári Lajos, Halász Ferencz, Sántha Béla, Totovics 
Kálmán, Soltész István, Bedros Péter, Nagy^Antal, 
Soltész Gábor, Vaskovics Zoltán.

A selmecziek. közül álarcz nélkül jelen voltak: 
Farbaky Kürthy Piroska, Soltz Vilmosné, Hándl Vil
mosné, Wankovics Lajosné, Szitnyai Józsefné, Heincz 
Hugóné, Ocsovssky Vilmosné, Kachelmann Károlyné, 
Wagner Józsefné, Lilschauer Lajosné, Puskás Józsefné, 
Oszvaldl Gusztávné, Vörös Ferenczné, Nyitray Lász
lóné, Ács Józsefné, Bachraty Józsefné, Schimdt Fe
renczné, Storch Jánosáé, Krausz Gézáné, Krausz 
Kálmánná, özv. Kaldrovics Andorné, dr. Kapp Jakabné, 
Krausz V. Gyné, Takács Miklósné, Margótsy Jánosné, 
Aschenbrüherné, Meinholdné, Kubacskáné, Barsyné, 
Belházyné, Érti Gyuláné, Terényiné, dr. Tandlichné, 

dr. Schlesingerné. Krausené, Gesztes Lajosné (Eger) 
Rosenfeldné, Hamariné, stb. asszonyok ;

Barsi Ilona, Aschenbrüher Vilma és Mariska, 
Oszvaldt Sárika, Belházy Margit (Lúgosról) Hosszú 
Emma, (Dubnicz) Terényi Adél, Stefi nővérek stb. 
leányok.

Már 10 óra felé járt majdnem az idő, midőn a 
táncz megkezdődött és tartott a legnagyobb animóval 
hajnalhasadtáig. — Ezen idő alatt igen sokan lettek 
bemutatva a védnöknő ő méltóságának, ki szeretetre 
méltó nyájasságával és kedvességével mindenkit 
megnyert.

A fényes mulatságon előkelő karzati közönség is 
vett részt és szintén majdnem reggelig állotta meg 
ott helyét jeléül annak, hogy ez is igen jól mulatott. 
Az ellátás étel, ital, kiszolgálás — felöl csak dicsé
retet hallottunk s a közönség azzal meg volt 
elégedve. — Egyszóval mire a pirkadó hajnal első 
sugara kíváncsian pislogott be mosolyogva a vigadó 
ablakain, azt tapasztalhatta, hogy ott minden résztvevő 
pompásan mulathatott . . . még az uj bérlő is meg
elégedetten dörzsölte kezeit, mert ő sem maradt ha
szon nélkül.

A bál bevétele és kiadásáról következőkben szá- 
mól be a rendezőség:

1897. év február hó 6-án a selm. vöröskereszt
egylet választmánya által megtartott álarezos jelmezbál 
bevételeinek összegezése:

1. Dr. Stuller Gyula egyleti pénztáros által, a 
bál előtt felülfizetések és nehány belépti jegyért 31 frt. 
2. Joerges Á. által eladott jegyekből 248 frt. 3. Az 
esti pénztárnál Oszvaldt Gusztáv, Knezovits Adolf és 
Dr. Stuller Gyula pénztáros által eladott jegyekért és 
felülfizetések 322 frt, összesen 594 frt azaz ötszáz 
kilenczvennégy forint.

Kelt Selmeczbányán, 1897. február 8. 
Knezovits Adolf s. k. Dr. Stuller Gyula s. k. 
Oszvaldt Gusztáv s. k. Joerges Ágost s. k.

Kimutatása a selmeczbányai vöröskeresztegyleti 
választmány által 1897. évi február hó 6-án Selmecz 
bányán rendezett tánczmulatság bevétel- és kiadásáról.

Bevétel: 1. Jegyekért 432 frt 75 kr. 2. Felülfize
tések 161 frt 25 kr. — Kiadás: 362 frt 07 kr. S igy 
tiszta bevétel: 231 frt 93 kr.

Ezen számadást a mai napon tételenként meg
vizsgáltuk és teljesen helyesnek találtuk.

Selmeczbányán. 1867. február hó 9-én.
Farbaky Kürthy Piroska

egyleti társelnök.
Dr. Stuller Gyula, Krausz Kálmán,

egyleti pénztáros. báli főrendező.
Vörös Ferencz, Gschvandtner Gusztáv,

egyleti titkár. egyleti jegyző.
Pauer János.

Felülfizettek : Horváth Béla főispán 50 frt. Lovag 
Berks Róbert csász. és kir. kamarás 20 frt. Báró 
Majlhényi László val. belső titk. tanácsos 10 frt, 
Konkoly Thege Sándor 7 frt 50 kr , Farbaky István, 
Kovács Sebestyén Béla, Kachelman Farkas. Winter 
Ferencz és Dr. Stuller Gyula egyenként 5 frt. Schiller 
Antal, Svehla Gyula, Wankovits Lajos, Nagy Sándor, 
és Héderváry Lajos egyenként 4 frt. Gschvandtner 
Gusztáv 3 frt 75 kr. Dr. Kapp Jakab 3 frt 50 kr, 
Panek Ödön 3 frt, Dr. Fodor László, Dr. Szél László, 
Dr. Schlesinger Antal egyenként 2 frt. Platzer Jenő, 
Dr. Goldstücker Márk, Nagy Antal, Ifj. Ochtendung 
Ignácz, Frank Alajos, Liha Antal, Szőllössy Manó, 
Sántha Béla, Soltész Gábor és Orosz József egypnként 
1 fit. Bencze Gergely, Erii Erzsébet, Bauman N., 
Baumerth Gyula és Niezner N. egyenként 50 kr. s igy 
összesen 161 frt 25 kr.

A terem remek díszítése Pauer János, Huberth 
Andor, Tibély Vilmos, Schvott Lajos, Székely Vilmos 
és Krauze József jó Ízlését és nagy buzgalmát dicséri. 
A kik személyesen végezték a díszítés nehéz munkáját. 
A nagy és gyönyörű tánezrendet Zsitvay János gymn. 
tanár festette és pedig a jótékony czélra való tekin
tettel teljesen ingyen; a tánezrend általános tetszésben 
részesült annyira, hogy azt az egylet a szép mulatság 
emlékéül a védnöknő főispánnénak ajánlotta fel, a ki 
azt igen szívélyesen elfogadta és e napokban lesz a 
tánezrend Ipolynyékra átszállítva. A bál tiszta jöve
delme egészben Selmeczbányán marad és a város 
szegény betegei nyomorának enyhítésére lesz fordítva 
és igy téves a városban elterjesztett azon hir, hogy a 
bál jövedelmének % részét Budapestre kell elküldeni; 
mert a központba csakis a tagsági dijak 50%-a lesz 
küldve, a többi jövedelem itteni szegény betegek segé
lyezésére és tőkésítésre lesz fordítva.

Végül a bál főrendezője értesíti a t. közönséget 
arról, hogy a bál alkalmával egy fekete marabu, tek- 
nőshéka szárnynyelekkel ellátott ujdonat uj legyező 
elcseréltetett. A kicserélt, használt, ócskább legyező a 
rendőrkapitányi hivatalnál átvehető, hol ugyancsak a 
báli helyiségben talált egy darab fekete csipke fej
kendő is deponáltatott.
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— A helybeli róm. kath. Szt-Erzsébet nő
egylet választmánya f. hó 8-án Wágner Józsefné 
egyleti elnöknő lakásán gyűlést tartott, melyen a ! 
meghívott urakkal egyetértőleg elhatározta, hogy élté- i 
rőleg az eddigi megállapodástól, tekintve, hogy már- • 
czius 2-án a Steingrubeni mulatság fog megtartatni, I 
nem márczius 1-én, de f. hó 27-én a Városi Vigadó- I 
bán tánczczal egybekötött hangversenyt rendez. — A | 
hangversenyt Cziczka Sándor városi karnagy fogja ; 
vezetni a következő műsorral: Schubert, Nyitány. 
„Teufels-Lustschloss“ c. müvéből. Előadja a zenekar. 
2. Kettős (duó). Éneklik zenekar kiséret mellett 
Schuszter Franké Zefa úrnő és Berzeviczy Margit k. 
a. 3. Melodráma, előadja Fekete Emmi k. a. Cziczka 
Sándor zongora kísérete mellett. 4 Couplettek. Énekli 
zongora kiséret mellett Chauer Ottó ur. 5. Hamis 
pénzverők. Mercandante. Férfikar zenekisérettel. 6. 
Bretagnei dal. Énekli zenekar kiséret mellett Schuszter 
Franké Zefa úrnő. 7. Haydn J. „Bucsu“ Simphoniája. 
Előadja a zenekar. A bál főrendezői tisztét Krausz Kál
mán vállalta magára Chauer Ottó, Csétv Róbert, Ács 
József és egy 50 tagú rendezőbizottsággal. Tekintve 
az érdekes műsort és a nőegyleti tagok buzgóságát 
valamint a rendkívüli jótékony czélt, a mulatság élve
zetesnek és fényes sikerűnek ígérkezik.

Steingrube nemes nagykössig feőpennai hé- 
vatala agygya futtára mindazoknak, akiket illett, hogy 
a nagy Búidnak a naptya má a kertek alat (közel) 
van (Húshagyó kedd márcz. 2-án), tehátlan őtegesse 
mindenki szorgalmasan az ű ruhájját, ha má kiszen 
nem vagyon. Nem köll ám oda ólján kicicomázot, 
derága ruha, csak ólján ünnepi ruha, amit máskor is 
lehet visenyi, vagy pediglen ha talátatnik magyaros 
ruha, az is illenik ám a Búidra, mert hát tudva van 
ám, hogy nagy az adó, köll a sok pinz a király s 
katonáinak. A nagykössig tisztölet meg böcsűletben 
megőszűt vénjei má is igen kiszülőnnek a Báldra, ho I 
mindent fúinul elkíszicscsenek, u ho hát egy árvo lilék 
se panaszkodhassik se a Búidon, se máshun. E szóval | 
röndnek, tisztessignek köll lönynyi, ahogyan dukál is. 
Alig várgyo a kössignek, meg a szomszid Selmeczke 
falunak apraja-nagyja azon nagy napot, má csak azér 
is, mer megjövendölé a kössig főbakterje az csillagok
nak az ű járásokbul, hogy nagy lészen azon napon a 
vigasság ólján, amejhez hasonjót szélese föld nagy 
kereksigin ember fija még nem lúttot. Ezzel bézárom 
levelemet és kívánom, hogy addig is mindanynyájan 
jó egissignek örvengyenek, a Búidon minél több 
leányzók megjelenynyenek, akiknek addig szip álmodo
zásokat kíván hévatalból aFeőpenna. írtam disznó
öléskor. Jegyek válthatók az ifj. köri felügyelőnél v. a 
feőpennúnúl, illetve este a pénztárnál.

— Kedélyes mulatságot rendezett vasárnap a 
városi vigadóban honti vendégeink tiszteletére a vö
rös kereszt-egyleti bált rendező bizottság. Délben köz
ebéd volt, mely daczúra, hogy nem volt hivatalosan 
kijelentett közebéd, mégis jól sikerült. A tósztokat 
előnyösen pótolta a szakadatlan jó kedv és derültség, 
a melynek vége az lett, hogy ebéd után a fiatalság 
vígan tánczra kerekedett s a Laczi vér pezsditő mu- I 
zsikúja mellett késő éjjelig rakta a tánczot. Lassan- j 
kint szaporodtak a tánczosnők és tánczosok s a végén ! 
egész kis fiók bál lett, melyen a nagy bálok feszélyes- 
sége nélkül, a legjobban mulattak a kik ott voltak. 
Hogy pedig kik voltak ott, azt nem mondjuk el. Elég 
annyi, hogy szép asszonyban, szép leányban s jó tán- 
czosban nem volt hiány s hogy egy vig honti vendég 
azt mondta, hogy ez már aztán mulatság!

A lyeeumi fiatalság1 felette érdekes és élvezetes
nek ígérkező, hangversennyel egybekötött tánczvigalma 
holnapután, szombaton lesz a városi vigadóban.

A tűzoltó bálra, mely a Sembery-teremben e 
hó 20-án fog megtartatni nagyban folynak az előké
születek.

A városi adó- és pénztári hivatal 
kimutatása 1896. évre.

i.
Az egyenes adó és hadmentességi díjnak 1896-ik évi forgalma.

Egyenes adóban volt 1895. év végén hátralék . . 4767'48 írt.
1886. évi előírás .................... 60080'49 „
1896. évi szaporodás......................................................, 272'25 „

Összes előírás . . 65120'22 írt. 
Erre 1896. évben befizettetett . . . 56807'89 írt

„ „ szaporodás . . . 3787'74 „
összesen 60595'63 írt.

s igy 1896. év végén maradt hátralék.................... 4524'59 „
Összehasonlítva 1895. év végén volt hátralékkal. . 4767'48 ,,

A hátralék apadása . . 242'89 írt.
Ezen 4524'59 frtnyi hátralék következőleg oszlik fel: 

Bekebelezve..................................................................... 119‘776 „
Letiltás alatt...........................................................  . 251'75s „
Kir. jbiróságnál . . . ,............................................. 43'69 „
Behajtásra idegen helyre . . . ,............................... 237'50 „
Törlésre felterjesztve................................................. 1200'— „
Ténylegesen behajtás alatt....................- . . . 2671'87 „

összesen . 4524'5~9frt

Hadmentességi dijban volt 1895. év végén
Hátralék . . . ,................................................. , . 795'18 frt.
1896. évi előírás........................................................... 837'— „

,, „ szaporodás.................................................. 15'— „
Összes tartozás . . 161718 frt.

Erre 1896. évben lefizettetett .... 822'58 frt
„ . „ töröltetett .... 465'— „

Összesen . 1278'58 frt.
s igy maradt 1896. év végén hátralék.................... 368 60 frt.

A mely hátralék következőleg oszlik fel: 
Idegen helyen behajtás alatt 36'— frt
Törlésre felterjesztve . . . 320'— „ 
Tényleg behajtás alatt . . 12'60 „

Összesen . . 368 60 frt
Összehasonlítva az 1895. évi hátralékkal 795'58
A hátralék apadt ................................... 326'18 frt

Visszatekintve az utolsó öt évi hátralékokra és pedig
1892. év végén volt hátralék haddij 13695'32 164510 frt
1893. »> n n 11346 95 154911 n
1894. V „ n »’ 5674'916 963'77
1895. » » « » 4767'48 795'18
1896. » 4524'59 368'60 n

arra a meggyőződésre kell jönni, hogy nem csekély munka, szór-
galom és erély kell ahhoz a tisztviselők részéről, hogy oly sanyarú 
viszonyok között tengődő népünktől ily nagy összegű adók behajt
hatok legyenek oly képen, mint az itt a fentiekből kitűnik s hogy 
a hátralékok mindig csökkennek és apasztva lesznek a fokozódó 
munka és szorgalom biztos jele. Támaszkodva ezen elvitázhatian 
tényekre, kérik a pénztári tisztek a polgármestert hogy odahasson 
hogy a város adóhivatali tisztviselői elismerésben részesüljenek 
arra való utalással, hogy az Országban kevés oly hely van, hol az 
adóügy oly rendben s pontosan kezeltetnék, mint városunkban és 
tekintve az előírás nagyságát, oly csekély hátrálék volna.

II.

A 
tattatott:

A) ügyszámok,
hivatalhoz az 1896. év folyamán beérkezett és beik-

1. Adóügyi darab . . 3211
2. Kataszteri darab . . 352
2. Házi pénztári db. . 887

Összesen . . 4450
B) Adókivetés és előírás.

Kivettetett és előiratott:
1. Földadó 1983 tételben .... 4283 01 frt.
2. Házbéradó 2190 „ .... 1935011 „
3. I. oszt. kér. adó 3995 tételb. . . 7384'-- „
4. II........................ 2737 „ . . 5369'- „
5. III. „ „ „ 470 „ . . 10913'74 „
6. IV. „ „ „ 229 „ . . 7899 76 „
7. Tőkekamatadó 101 „ . . 2964'87 „
8. Nyilvános számadásra kötelezettek

adója 3 tételben......................... 5681'47 „
9. Bányaadó 1 tételb......................... 3388'98 „

10. Ált. jöv. pótadó 2284 tételb. . . 5473'37 „
11. Fegyveradó 105 . . 137 — „
12. Hadmentességi dij 472 „ . . 1674-— „
13. Keresk. iparkam. illeték 320 tételb. 448'04 „
14. Útadó 3375 „

a) százalékos 3537'66
b) minimális 1372'50
c) igavonó 448'50 5358'66 „

15. Községi pótadó 3041 „ 14258'62 „
16. Járdaadó 714 „ 1121'19 „
17. Ördij 229 „ 64 66 „
18. Legeltetési dij 520 „ 1259'80 „

C) Adóbeszedés és behajtás.
1. Az 1896. évben lefolyt 8469. naplótétel alatt

a) egyenes állami adó................................... 56698'89 frt.
b) hadmentességi dij ........................................ 822'58 „
c) fegyveradó................................................. 109'— „
d) késedelmi kamat........................................ 330'68 „
e) kereskedelmi iparkamara illeték .... 517'57 „
f) községi pótlék............................................ 13383'47 „
g) intési dijak................................................. 133'37 „
h) adóbehajtási illeték.................................. 230'99 „

2. a) Útadó befolyt 2548 naplótétel alatt . . . 5286'47 „
b) késedelmi kamat........................................ 6 01 „
e) intési dijak................................................. 2815 „
d) behajtási illeték............................................ 7 30 „

3. Járdaadó, befolyt 810 naplótétel alatt .... 1255 77 „
4. Ördij „ 163 „ „ , . . . 77'41 „
5. Legeltetési dij 229 „ „ .... 1102 93 „
6. Idegen adó 42 „ „ .... 643'41 „
7. Adóintés kiboesáttatott.................... 5872 drb.
8. A végrehajtás II. és III. foka I—IV. negyedben 4374 hátralékos

fél ellen alkalmaztatott.
9. Idegen helyről 164 behajtás érkezett.

10. Illeték fizetési meghagyás kézbesítés végett érkezett be 451 db.
11. Illeték hátralék behajtás ellen alkalmaztatott 242 fél.

D) A házi pénztár és aiapoknak forgalma.
1. A városi pénztár 1896. évi forgalma 6632 napló

tétel mellett bevétel........................................ 268444'71 frt
Kiadás . . 232658'24a „

2. Az útadó alapnak forg. 2348 n.-t. m. bevétel . 8467 242 „
Kiadás . . 7539'56 „

3. Óvoda alapnak forg. 73 n.-t, m. bevétel . . . 4648'58 „
Kiadás . . 4637 27 „

4. Letétpénztárnak forg. n.-t. m. bevétel . . . 20352'47 „
Kiadás. . 11462 07 „

E) Külön alapok forgalma.
1. A kórház alapnak 1896. éyi forgalma 317 napló

tétel mellett bevétel............................................ 5958'59a frt.
Kiadás . . 5922'22 „

2. A szegény alapnak forgalma 343 naplótétel mellett
bevétel......................................................................... 4556.98 „

Kiadás . . 4550'31 „
3. Heinrieh alap forgalma 36 naplótétel mellett

bevétel......................................................................... 122'64 „
Kiadás . . 12131 „

4. Russegger alap forgalma 10 naplótétel mellett
bevétel................................................................... 37'58a „

Kiadás . . 37'58 „
5. Zmeskall alap forgalma 12 naplótétel mellett

bevétel................................................................... 61'93., „
Kiadas . . 29'40 „

6. Betegápolási alap forgalma 80 uaplótétel mellett
bevétel..................................................................... 1609-80., „

Kiadás . , 1606'25 „
7. Korházi letét forgalma 68 naplótétel mellett

bevétel................................................................... 657'31 „
Kiadás . . 167'05 „

8. Bányaalap forgalma két kezelési ágban 180 napló
tétel melleit bevétel........................  . . . . 34352'45 „

Kiadás . . 28501'45, „

E kimutatáshoz csak azt jegyezzük meg. hogy 
városi pénztári hivatalunk szerfelett nagy munkát 
végez, és hogy a szép eredményhez a szegény adó
végrehajtók is hozzájárulnak, pedig ezek 20 frt mond 
húsz frt havi fizetés mellet! teljesítik nehéz, terhes fel
adatukat. Ez.már mégsem díjazás és méltányos volna, 
ha azok havi fizetése legalább 30 írtra felemellelnék.

Mi lehetne és mi — lesz.
Hogy városunkban mi lehetne, nem kevés: 
Ott van a méhészet meg a csipkeverés ; 
Szeretetház, kórház és a szép kaszárnya 
Építését már a lakosság rég várja.
Hát még a két féle, nagy vasúti vonal 
Es a tenyésztetni rendelt selyemfonal 
Mily előnyös volna városunkra nézve, — 
Nagy magyarázatra annak nincs szüksége. 
Dologház is kéne együtt néphonyhával, 
Kiránduló helynek Rovnya, szép villával. 
S akadémiánknak hogy a helyt megvették, 
Hirtelen kellene dupla vízvezeték.
És a szegényházra váljon nincs szükségünk? 
Csendőr szárny vagy szakasz nem kellene nékünk ? 
„Kirendeltség", ámde nem csendőrség féle, 
Hanem csipkeverő, Hodrusra is kéne.
Ezt Körmöczbányáról lehetne elhozni 
És más vállalattal még meg is foltozni. — 
Már ebből láthatjuk mi minden lehetne, 
Ami Selmeczbánván nagyon is kellene.
De mi lesz — biz’ isten — az is sok s nem kevés; 
Mert lesz rengetegül sok, sok-------felterjesztési

HIRDETÉSEK.

Üzlet-átvétel.
Alulírottak tiszteletteljesen tudatjuk a n. 

é. közönséggel, hogy Zlinszky András ur 

bérkocsi üzletét
f.

is 
é.

évi február hó 10-étől átvettük.
Az üzletet a mostani helyiségben továbbra 
vezetni fogjuk és iparkodni fogunk a n. 
közönség igényeit minden tekintetben

pontosan kielégíteni.
Selmeczbányán, 1897. febr. 10.

Teljes tisztelettel

Greguss Antal és Jahn Vilmos.

A n. é. közönség becses tudomására 
vagyok bátor hozni, hogy Selmeczbányán, 
a főtéren fekvő Wankovits-féle ház sarok
boltjában egy egészen újonnan berendezett, 
a modern igényeknek teljesen megfelelő, a 
legkülönfélébb s legfinomabb hazai, franczia 
és angol legdivatosabb szövetekkel dúsan 
felszerelt

$2ábdÜ21etet
nyitottam.

Azon körülmény, hogy sok éven ke
resztül voltam a Özemmel és M a n - 
heim országszerte jó hírnévnek örvendő 
nagy szabóczég társtulajdonosa és üzlet
vezetője, elég biztosítékot nyújthat a n. é. 
közönségnek arra nézve, hogy mindennemű 
igényét úgy a szövet nyújtás, mint a sza
bászat terén és a tartós és divatos kivite 
ben kielégíteni képes leendek.

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok 
kitűnő tisztelettel

Selmeczbányán 1897. január havában
Czemmel György
szabóüzlet-tulajdonos. '

Nyomatott Joerges Ágost őz ésv. Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

Házeladás!
A felső-rózsautczában fekvő II. kér. 74. 

sz. a. ház, mely áll 4 szoba, konyha, ka
mara, pincze, udvar, fatartóból, kis kerttel 
együtt, szabad kézből, jutányos áron eladó. 

Bővebbet Porada József háztuljdonosnál.


