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Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

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

Megjelenik minden vasárnapon.
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 nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

A selmeczi 
rendőrség létszámának emelése.

Sokszor rámutattunk már azon tarthatatlan álla
potra, melyben rendőrségünk a rendőr személyzet 
elégtelen létszáma miatt sinlődik.

Fáradhatatlan buzgalmu főkapitányunk most 
e baj orvoslására egy oly módot hoz javaslatba, mely 
a város nagyobb megterheltetése nélkül lehetővé tenné 
a rendőrszemélyzet szaporítását. A javaslat oly érdekes, 
hogy azt itt szószerint közöljük és melegen ajánljuk 
a törv. hat. bizottságnak egészbeni elfogadásra.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
A tűzrendészed szabályrendelet 15 §-a igy szól: 

„Selmeczbánya belvárosában, a külutczákban és Bé
labányán a nyári évad alatt, azaz április hó 24-étől 
szeptember végéig minden háztulajdonos köteles az ős 
időktől fogva fenállott éjjeli tűzőrséget vagy szemé
lyesen, vagy felfogadott józan és erkölcsös magavise
letű helyettes által teljesíteni."

A 18. §. pedig azt mondja : ,.a tűzőrségi szolgálat 
esti 9 órától reggeli 3 óláig tart" stb. A további és 
előző szakaszokban ki van mondva, hogy a belvá
rosban naponta 8 ember rendelendő tüzőrségre, a kik 
a rendőrkapitányi hivatalban jelentkeznek, utasításokkal 
és sípokkal elláttatnak és ugyanott reggel 3 órakor 
ismét jelentkeznek, a sipol átadják és jelentést lesznek 
az általuk észleltekről ; — a szolgálat alatt az őrjáró 
rendőrök által ellenőrizendők stb.

Továbbá el van ugyanitt rendelve a háztulaj
donosok összeírása évente és nyilvántartása; a ház
tulajdonosok megválthatási módozatai, büntetések és 
mely házak tulajdonosai vannak felmentve, mely ügyek 
a rendőrkapitányi hivatal által végzendők.

Az itt előadottak a tűzrendészed szabályrendelet
II. fejezetében 15—25. §§.-okban vannak foglalva.

Eddigi tapasztalataimból kifolyólag tisztelettel 
javaslom, hogy ezen össes szakaszok a 26. §. kitételével 
hatályop kívül helyezhessenek és illető,lég kimondasséle, 

~~tárcza7
Sötét, fáradt felhő . . .

Sötét, fáradt felhő száll a magos égen, 
Életem folyását mutatja az nékem;
Az is olyan sötét, az is olyan fáradt;
Súlyos, kínos terhe a komor bubánál.

Rósz csillag járhatott mikor én születtem; 
Hej! borús volt mindig az ég is felettem. — 
S ha el is haladtam rózsabokor mellett, 
Virága lehpllptt § a tövise seljzptt.

S akár merre nézek, pusztaságot iátok, — 
Balvégzet kisér el, mint a verő átok. 
Gond és keserűség fejemet lehajtja, —• 
Tán még az áldás is átokká lesz rajta.

A mi reményem volt, eltemettem régen. — 
Én nekem csillag már nem ragyog az égen 
Sötét, gyászos végzet lebeg én felettem, 
Oh miért, oh minek, minek is születtem!

A ba l Ottó.

Miért hagyott el a menyasszonyom.
— A Selmeczbányai Hetilap eredeti tárczája. —

Bjzony, elég különös história az, s ha meg nem 
esett volna velem, el sem hinném ; pedig sem X-su- 
garak, sem más természeti furcsaságok nem működtek 
közre abban, hogy jelenleg ne legyek papucs alatt. De 
ha megengedik, előbb bemutatkozom, hogy tudhassák, 
kivel van szerencséjük.

Nevem — de hiszen ez nem lényeges. Az egyi- 

hogy a háztulajdonosok által naponta előállítandó éjjeli 
tüzőrség Selmeczbánya belvárosban és a külutczákban 
megszüntettetik és ez a belvárosban a rendes rendőri őr
járatok által úgy, hogy 1898. évi január 1-étől kezdve 
a belvárosban 6 aj rendőri állás szerveztetik, a külutczák- ; 

; bán pedig a városi pénztárból havi 5 frttal díjazott és a ' 
polgármester által kinevezett éjjeli őrök által (Bélabányán 
2, Hoclruson 2, Steffultón 2, Rónán 1, Bankán 1) vé
geztetik a fenálló törvények és rendeletek szerint.

Ezen javaslatomat a következőkkel indokolom:
1. az éjjeli tüzőrségre az intelligensebb háztu

lajdonosok maguk nem jönnek (a mi természetes is) 
hanem 1 frtot küldenek az illető kerületi rendőrbiz- i 
fosnak, a ki ezen pénzen másokat fogad fel, a kik 
éppen jelentkeznek; csakhogy kik jelentkeznek ? min- | 
denféle csavargó, dologkerülő alak, a ki felveszi az 
egy éjjelre járó 25 kit. és elmegy valahová aludni 
vagy inni és a rendőr keresheti azután az „éjjeli |

. fűzői t" ; vagy pedig nem megy aludni, hanem sub ti- i 
tulo „éjjeli tűzőr" behatói egyes házakba és udvarokba i 

; és ha éppen alkalom nyílik, lop, ha pedig valamelyik ; 
. házbeli ott éri, akkor azt mondja, hogy ő „tűzőr" és | 
: azért jött az udvarba, kertbe, vagy házba, mert fényt I 

látott, vagy más valamit látott és igy erről kötelesség- I 
' szerűen akart meggyőződni; í

2. az amúgy is csekély számú rendőrnek kell I 
még a tűzőrökel is ellenőrizni, a mi mindenesetre i

I fölösleges és hálátlan munka, a mennyiben ha meg is ' 
találja a „tűzőrt", a ki egyik-másik utcza kényelmesebb ■ 
helyén alszik, vagy pipázik, mit tegyen vele? hagyja 
abba tulajdonképeni kötelességet és a tűzörrel baj
lódjék ? — vagy ne törődjék vele ? — hiszen ha fej
jelenti, az a felfogadott. tűzőr meg lesz ugyan bűn- ' 
tetve, de mi az eredmény? az, hogy máskor még ez 

' sem jön el iüzőrnek !
3. vagy például a szegényebb háztulajdonos mit 

csinál ? vagy ő maga jön el, vagy elküldi fiát, 
sógorát, vagy rokonát, vagy ismerősét! — ha ő maga 
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■ két, a vezetéknevei, apámtól örököltem, — egyebet úgy 
' sem hagyott rám : — a másikat, a keresztnevet, tud

tom és beleegyezésem nélkül sózták, azaz hogy öntöt
ték a nyakamba. Világos tehát, hogy egyik sem képezi 
lényeges alkatrészemét. Termetem közepes, hajam '

i szőke, szemem barna, orrom, szájam rendes, fogaim I 
; épek, különös ismertető jeleim nincsenek. Láthatják, 
I hogy igen lelkiismeretes ember vagyok, oly pontos és találó ■ 

leírását adván csekély személyemnek. Állásom : segéd- ; 
mérnök a központi vasműigazgatóságnál, mi nem zárja i

■ ki. hogy valamikor államtitkár ne lehessek. Volt egy ; 
menyasszonyom, ki, mivel elhagyott, jelentéktelen sze- l

; mélylyé vált rövid történetemben. Hogy felölem égé- i 
szén világos fogalmat alkothassanak maguknak, meg- i 
jegyzem még azt, hogy igen kisét.ü ember vagyok, s í 
egy bering elég nekem három napra reggelinek.

Egy szép reggelen, ■ — a kellemetlenségek mindig ! 
; szép reggeleken érik az embert — úgy körülbelül 9 | 

óra tájban, belépvén a hivatalos irodába, szappan- és i 
: snrolóporszag, keverve forró viz párájával torpantott i 
, vissza s dühös súrolás hangjai zaklatták érzékeny fü

lemet. Megütközésemben talán gyökeret vert volna 
olt a lábam, de szerencsémre előbukkan! a hivatal-: 
szolga s elég udvariatlanul, de annál rövidebfaen érté
semre adta, hogy ma nincs itt mit keresnem, mert, hát 
puezoválják az irodákat.

; No hát ezért még nem akasztom föl magamat; 
gondolám, és sarkon fordulva, ballagtam szép csen
desen kifelé, azon gondolkozván, hogy már most mit 
tevő legyek?!

Alig léptem ki a vámpalota kapujából, már majd
nem elgázolt egy lóvonatú; ezt rósz jelül vehettem volna; 
de nem vagyok babonás. Elmélyedve elmélkedéseimbe, 
gépiesen átlépek egy alacsony sorompón, a nélkül, 

jön el és tegyük fel, hogy még munkába járó ember, 
akkor vagy híven teljesiti tűzőri kötelességét és akkor 
természetesen nem képes éjjeli munkába menni, — 
vagy pedig készülvén éjjeli munkájára, jól kialussza 
magát a tűzőri szolgálat alatt: ha pedig az illető 
háztulajdnos elaggott nyugbérezett munkás és maga 
jön el, akkor meg már természetszerűleg nem képes 
az éjjeli tűzőri szolgálatot elvégezni; — ha végül 
mást küld maga helyett, ki lehet ez? vagy gyermek 
vagy erőteljes férfiú, vagy elaggott öreg ember: —• ha 
gyermek, vagy öreg ember, ennek magától értve nincs 
értelme, ha pedig munka képes ember, úgy ismét ott 
vagyunk, miként azt fennebb említ ém ;

4. feltéve hogy a munkaképes férfiú híven 
teljesiti a tűzőrséget, akkor eo ipso elesik az napi 
keresményétől, mert hiszen este 9-től 3 óráig kint 
őrködni és innen egyenesen a terhes bányamunkához 
fogni, ez gyengén szólva túlbecsülése az emberi rendes 
erőnek;

5. minden háztulajdonosra 4—5-ször jön a sor 
a belvárosban a tűzőrségben ; kérdem mennyi kár ez 
egy kézi munkájából élő embernek?

6. de ezen tüzőrség nem is felel meg a czélnak, 
mert hiszen mit tudnak ezek a naponta változó tűz- 
őrök arról, hogy hogyan és mire kellene vigyázniok? 
azután csak április 24-től september 30-ig kell vigyázni 
a tűzre? és ekkor is csak este 9-től éjjel 3 óráig? —■ 
hát az év többi részében és a nap s éjjel további 
folyamán nem üthet ki tűz ?

7. mit csinállak eddig a külutczák ? ezek ugyanis 
kérvényezték a közgyűléstől, hogy náluk ezen tüzőrség 
beszüntettessék, illetve nekik megengedtessék, hogy e 
helyett a háztulajdonosok költségén külön éjjeli örök 
alkalmaztassanak; és mit tett a közgyűlés? — ezt 
megengedte Bélabányán. Hodruson, Steffultón, Bankán 
és Rovnán és ma már a külutczákban nem kötelesek 
a háztulajdonosok éjjeli tüzőrségre járni, hanem vannak 
külön éjjeli őrök, a kiket a háztulajdonosök fi
zetnek és ezen költség évente 25 - 40 kr. házankint 

hogy valami különöset észre vettem volna, legföllebb, 
mintha az aszfalt kissé lágyabb volna mint egyébkor. 
Kiabáltak is valamit, körülöltem, de hát mit. érdekel 
az engem, a mit az emberek kiabálnak, mikor én Lilla, 
az én Lillám, — nem, csak az én leendő Lillám szép 
fehér kacsójára gondolok.

De egy udvaiiatlan marok, mely bámulatos gyor
sasággal leekszpediált a koesiutra, felriasztott álmodo
zásaimból, s akkor latiam csak, hogy ott frissen asz- 
faltirozzák a járdát, s czipőim ott félreismerhetlen 
nyomokat hagytak. Igyekeztem el onnét s czéltalanul 
bolyongva kis ideig, vagy félórácskát bekanyarodom, 
végre a kecskeméti utczába, azon határozott szándék
kal, hogy haza megyek magyarutezai lakásomra, nehogy 
tán még valami kirakatüveget törjek be. De hát az 
ördög és a gyomor nem alszik. A Weisz-féle ezukrászda 
kirakata oly csábitón mosolygott rám ; legalább én úgy 
láttam, mintha mosolygott volna. Eh, egyszer én is 
pazarolhatok vagy 20 krajezár erejéig. Elszántan belép
tem. „Egy hasét és egy rittmajsztert" mondom nagy
úri hanyagsággal, hevetődvén a kirakatos másik szobába. 
A rittmájszter is jó volt, a hasé is jó volt, én meg 
éhes voltam, tehát megujráztam az adagot s az nekem 
éppen elég volt; de a mi nem volt elég, a mi éppen 
nem volt —; No de mondjuk el szép sorjában.

„Fizetek !“ kiáltom nagy biztosan s hívásomra 
előlejt egy fekete, kondorhaju csinos boszorkány s 
hamis mosolygással fuvolázza : „Harminczkét krajezár 1“ 
Belenyúlok a zsebembe, azt hittem, megüt a guta,, 
nem hogy 32 krajezárt, de még egyetlen nyomorult 
félkrajezárt sem találtam. Feltűnés nélkül megtapogat
tam más zsebeimet is, mely művelet csak azon lesújtó 
meggyőződésre vezetett, hogy nincs pénz . . . Meg- 
semmisitőleg jutott most eszembe, hogy tárczámat. 
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(lásd 1897. évi 230/4781 sz. közgyűlési határozatot); 
tehát a külutczák szegény népe már régebben belátta 
a háztulajdonosok éjjeli tűzőrségének helytelen voltát, 
csak a belvárosban maradt fenn e felesleges és czél- 
nélküli, de e mellett a háztulajdonosokra terhes és 
mégis érték nélküli szokás!

8. ma úgy van a dolog, hogy a belvárosban 
csak április hó 24-étől szeptember 30-ig van éjjeli 
tűzőrség, a külutezákban pedig október 1-étől április 
30-ig a városi pénztárból havi 6 írttal fizetett éjjeli 
őrök, május l-étöl szeptember 30-ig pedig ugyanezen 
őrök, de nem a városi pénztárból fizetve, hanem az 
ottani háztulajdonosok által — és mennyi munka ez, 
mig ezen külön kivetett dij a háztulajdonosoktól be
folyik! az éjjeli őr maga jár a krajezárok után egész 
napokon át, és igy természetesen éjjel nem oly pi
hent, mint a minő e nélkül lehetne?!

9. a teher a háztulajdonosokon meg van ma a 
nélkül, hogy ellenszolgáltatásuk lenne, mert vagy fizeti 
az 1 frt. megváltást, vagy maga megy 4—5-ször 
évente (illetve csak április 24-től september 30-ig 
terjedő időben) a tűzőrségre, a mi neki még több 
kár, mintha az 1 frtot befizetné és e mellett az év fele 
részében semmi tűzőr nincsen sőt a nyári hónapok 
éjjelein is csak fél éjjelen át.

10. a rendőrkapitányi hivatal is megvan feles
legesen terhelve munkával, mennyiben összeírni, nyil
vántartani, naponta kirendelni és ellenőrizni köteles az 
őröket és ezenkivül számadást vezetni a megváltási 
pénzekről;

11. a belvárosi rendőrlegénység jelenleg 12 em
berből áll, kik közül 1 kézbesítő (végzi a kir. járás
bíróság, kir. adóhivatal, kir. közjegyző, városi tanács, : 
polgármester, rendőrkapitányság, városi árvaszék, köz- ' 
igazgatási bizottság stb. összes ügyiratainak kikézbe- ; 
sitését a belvárosban) 1 fogház felügyelő (felügyel a ; 
foglyokra, zárkákra, felszerelési czikkekre és a ren
dőrség előszobájában tartózkodva, útbaigazítja a 
feleket és fentartja ott a csendet és rendet a hivata
los órák alatt, sőt végzi a rendőrség összes hivatalos ■ 
helyiségeinek söprését és tisztítását) 1 dobos (közhírré í 
teszi az összes hirdetményeket;) marad tehát tulajdon
képen a rendőri szolgálatra 9 ember! — hogy lehes
sen már most ezt a kilencz embert úgy beosztani, 
hogy 4 állandó őrhelyen folyton legyen egy ember, 
mikor meg ehhez igen gyakran járul az, hogy 1—2 
rendőrt kénytelen vagyok a tolonczokkal 1 —2 napra 
távolabb vidékre elküldeni ?! — ez bizony lehetetlen ! 
— és mi szenved igy ? a közbiztonság! pedig egy 
városban ez volna a fő!

12. mily máskép volna mindez, ha több volna 
a rendőr és a mostani éjjeli tűzőrség helyett is rend
őrök lennének kint a város különböző pontjain, a kik 
folytonos szolgálatban és erre qualifikált. egyének lévén, 
bizonyosan nagyobb éberséget tudnának kifejteni, 
mint a mostani u. n. éjjeli tűzőrség és igy a város 
lakosai biztosabban nyugodhatnának, mint a mostani 
tűzőrség mellett tehetik!

13. a városra a mostani éjjeli tűzőrség meg
szüntetése, a belvárosban a rendőrlegénység szapori- 

mely különben sem volt pénztől duzzadó, tegnap viselt 
nadrágom zsebében otthon hagytam.

Mit most?!
Hogy gondolkozásra időt nyerjek, ánglius hideg

vérrel szólok oda a várakozó nimfának: „Különben 
hozzon még egy rittmájsztert és egy hasét. “ A leány 
olyan furcsa mosolygással eltűnt, visszajött s újra 
eltűnt, s én magamra maradtam kétségbeesésemmel s 
a harmadik rittmájszter- és haséval.

Állapítsuk meg a tényállást.
Pénzem nincs, ez kétségbevonhatlanul be van 

igazolva. Értéktárgyaimat biztos megőrzés végett nehány 
nap előtt beküldtem a királyi letétintézetbe (!!!) s ez 
okból zálogul sem hagyhatok itt semmit, tehát: fizetés
képtelen vagyok. Az olyan úri embereket., kiket nem 
ismernek s fizetni nem tudnak, egyszerűen kilökik az 
ajtón, vagy átadják a rendőrnek.

Miután nem tartottam nagyon kellemetesnek sem 
az egyik, sem a másik megoldást, még egy negyedik 
rittmájsztert és hasét rendelve, néma megadással ültem 
le a kirakatablakhoz, hogy talán a gondviselés arra 
meneszti majd egyik vagy másik jó ismerősömet, ki 
■szörnyű helyzetemből kimenthet.

Hiába minden!
A szemem majd kidülledt már a sok nézéstől s 

talán kissé a négy rittmájsztertől is.
A czukrászüzleti leányok kezdtek már különös 

pillantásokat vetni felém; nyilván csendes elmehábor- 
ban szenvedőnek tartottak, Hát ez még nem baj, csak 
azt ne sejtsék meg, hogy pénzem nincs, mert akkor —; 
hideg verejték gyöngyözött le homlokomról s hajam 
szálai égnek meredeztek e gondolatra.

Költenem kell tehát, hogy eloszlassam a gyanút 
A haséból elég volt; folytattam a rétesekkel, a linczi

tása és a külutezákban az állandó éjjeli őrök rend
szeresítése nem járna áldozattal, sőt jótétemény volna 
a nagy közönségre, mert hiszen a háztulajdonosok 
ma jobban vannak megterhelve és még sincsen semmi 
kényelmük és hiányzik azon megnyugtató tudatuk, 
hogy van kellő vigyázat és felügyelet vagyonukra és 
életükre, — továbbá ma a rendőrség sem képes — 
kis létszáma miatt kellőleg működni

Felhozhatnék még több indokot is javaslatom 
mellett, de azt hiszem, hogy ezen ügy már annyira 
érett és annyira érzi mindenki a fent elősorolt bajo
kat, hogy indokolásra az ügy már nem is szorul.

Végezetül megjegyzem még, hogy szerényen ja
vasoltam csak 6 uj rendőri állás szervezését, mert 
bizony ez sem lesz sok, de azt hiszem, hogy ezekkei 
mégis képes leszek arra, hogy legalább éjjelre állít- ; 
hassak ki mindig a belvárosban 6—6 őrszemet, a mi 
bizonyára alaposabb őrség lenne, mint a mostani ; 
össze-vissza szedett „éjjeli tűzőrség,“ mert hiszen a . 
qualiflczión kívül azon előnnyel is bírna, hogy nem
csak április 25-től september 30-ig és ezalatt is i 
nemcsak este 9-től éjjel 3-ig lenne kint, hanem kint 
őrködnék folytonosan éjjel és nappal; továbbá tiszte
lettel megjegyzem, hogy a 6. rendőri állás és a kül- 
utczai éjjeli őrök költségeit vagy úgy lehetne fedezni, ; 
hogy az egész város területén levő mintegy 1800 . 
házra volna az kivethető „tűzőrség megváltása" czimén 
úgy, hogy a külutezai házak 30—40 krt, a belvárosi 
kis hevér házak 50 krt, és a belvárosi nagyobb föld
szintes házak 2 frtot, egyemeletes házak 3 frtot, két 
emeletes házak 4 irtot stb. fizetnének, vagy pedig az 
összes közönségre kivetni ezen költséget községi pót
lék alakjában.

Tekintetes Törvényhatósági bizottság! méltóz- 
tassék ezen javaslatomat mielőbb tárgyalásba venni 
és azt elfogadni, mert hiszen égető szükség az, a mi 
a közérdeknek és minden egyes lakosnak előnyére | 
válna.

Selmeczbányán 1897. április hó 5-én.
Krausz Kálmán 

rendőrfőkapitány

— Személyi hírek. Farbaky István orsz. gyűl, 
képviselőnk a nagy hét folyamán városunkba érkezik. 1 
— Kuti 1. és Sztancsay M. múlt csütörtökön Kolozs
várra utaztak és nehány nap múlva visszaérkeznek ; 
városunkba. — Muszka József városi közgyám hiva- ; 
tálát e hó 1-én újból elfoglalta.

— Kinevezések. Neubauer Ferencz m. kir. bá- i 
nyatanáe.sos és a selmeczi központi fémkohó főnöke : 
a nagybányai bányaigazgatósághoz kohóügyi előadónak, I 
Kruikovszky Károly zalatnai főbányahivatali főmérnök 
m. kir. bányatanácsossá és a selmeczi fémkohó hivatali ; 
főnökévé lett kinevezve.

— Érdemkereszt átadás. Mint már említettük, 1 
Kapsz István, akadémiai kertész, a millenniumi kiállítás i 
alkalmával érdémkereszttel lett kitüntetve. Az érdem- | 
kereszt ünnepélyes átadása múlt vasárnap folyt le a 
régi akadémiai palota tanácstermében. Az akadémia . 
összes tanárai, tanársegédei és alkalmazottai jelen 
voltak ez ünnepélyen ; az érdemkeresztet Dr. Schvyartz . 

tortákkal, a habosokkal, végig ettem már a ezukrázda 
minden süteményfaját többszörösen, ittam hozzá vagy I 
hatféle papramorgót, a kontóm már vagy három írtra i 
rúgott és még semmiféle mentő angyal sem jelent meg I 
a láthatáron. Alig tudtam már fújni, térfogatom már 
kélakkorára nőtt; a leányok most már ijedt bámu
lattal néztek rám, s észrevettem az elsőn, hogy valami 
elhatározó lépésre szánja el magát velem szemben. 
Velem kezdett elborulni a világ. — Ah, mit látok, a 
laktársam siet haza felé. Őrülten kezdtem el a kirakat 
üvegén dobolni. Kamarásom visszanéz; intek rettentő 
nagyszabású mozdulatokkal, milyenek a kortesszó- 
nokok-éi. O belép, kínos helyzetemet lázasan meg
súgom neki és ő kifizeti számlámat.

A leányok megkönnyebbülten lélekzetfek fel, s én 
mintegy újjászületve, bár alapos gyomorhurut és gyomor
tágulás tudatáyal ballagtam haza laktársam karján.

„Barátom! meginentőmj* rebegém elérzékenyülten, 
hévvel szorongatva kamarásom kezét, ki egészen meg
zavarodott ömlengő hálás érzelmeim sűrű nyilvánulásain. 
Én zavarát szerénységének, nemeslelküségének tulajdoni- 
tám. Pedig hát. — . . . Másnap levelet kaptam Lillától, 
melyben megköszöni szépen azon szerencsét, hogy 
eddig menyasszonyom volt, de többé nem kér belőle; 
ő nem lehet oly ember felesége, ki képes volt megenni 
egy ültében: 4 hasét, 8 rétest, 6 habost, 5 linczit, 4 
rumos szeletet, 4 szelet mandolatortát, s megivott 
hozzá 4 rittmájsztert, 2 maraszkinót, 3 állást, 1 vaníliát 
és 2 konyakot.

Honnét szerezhette az árrnányos e tudományt ? !
Egy hét múlva már tudtam, mikor a kamarásom 

eljegyezte Lillát. Vetélytársam volt a gonosz!

Ottó, akadémiai igazgató igen szép beszéd kíséretében 
tűzte fel a kitüntetett mellére, kiemelvén annak ügy- 
buzgóságát, s azon reményének adva kifejezést, hogy 
a kitüntetet! eme elismerést aratott ügybuzgóságát 
továbbra is fenntartja az akadémia szolgálatában. 
Kapsz István meghatottan köszönte meg a kitüntetést, 
s kéri, hogy e köszöneté és hódoló tisztelete O Fel
ségének szirre elölt tolmácsoltassék. De köszönetét mond 
az akad, igazgatóságnak Fekete Lajos főerdőtanácsosnak és 
Vadas Jenő erdőtanácsosnak is; előbbinek, mert sokkal já
rult ismereteinek gyarapításához, utóbbinak, mert szerény 
törekvéseit mindig jó indulattal pártolta. Midőn ez 
igazán kedélyrehatóan lefolyt kis ünnepélyről beszá
molunk, részünkről is őszinte szívből üdvözöljük az 
akadémia kitüntetett derék kertészét, Kapsz Istvánt.

Jubileum. Helmbacher Nándor ipolysági kir. 
törvényszéki elnök, elnökségének tiz éves évfordulóját 
ma ünnepelik meg Ipolyságon. E napon délelőtt 11 
órakor üdvőzlik a jubilánst a megye, a törvényszék, a 
bíróságok, az ügyvédi kar, azután egyéb hivatalok, 
és a hitközségek valamint a kaszinó küldöttsége. Este 
8 órakor pedig tiszteletére a megyeház nagy termé
ben fényes bankét lesz. A selmeczi kir. járásbíróság 
Liba Antal kir. jbiró és Érti Gyula kir. albiró által 
van képviselve a szép ünnepélyen.

— Leányiskola Hegybányán. A vallás és köz- 
okt. minister jóváhagyta az egyházmegyei főhatóság 
azon intézkedését, melylyel Hegybányán egy róni. kát. 
felső leányiskola szervezését megengedte.

— A kvóta elleni felirat, melyet városunk, 
pártolva Heves megye feliratát, az országyüléshez fel
terjesztett, Szilágyi Dezső képviselőházi elnök által e 
hó 2-án pénteken lett az országyülésnek bemutatva. 
Ez alkalommal az ellenzék .megéljenezte Selmecz- 
Bélabányát.

— Kolozsvári turista vendégeink. A kolozs
vári kereskedelmi akadémia 38 növendéke, holnapután 
kedden érkeznek ide az esti vonattal Kiss Sándor 
igazgató és Hangay Oktáv tanár vezetése alatt. Az 
állomáson a Szitnyaosztály képviselői s mások, valamint 
a bányaigazgatóság kiküldöttei Cseh Lajos bányataná
csos és Jákó Gyula, a pachertárói bányatelep mű
vezetője fogadják, mint a kik szívesek lesznek másnap 
a turistacsapatot a bányákban kalauzolni; este a viga
dóban társas vacsora lesz. Vendégeink nagyobb része 
magán házakban lesz elszállásolva. Igazán sajnálatos, hogy 
vendégeink úgyszólván, csak fél napotfognak városunkban 
tölteni s igy nem lesz alkalmuk vidékünk természetiszépsé- 
geivel megismerkedhetni. Tekintettel a rövid tartózko
dásra^ prograrnm is egyszerű. Szerdán reggel fél 6-kor 
Cseh Lajos és Jákó Gyula kalauzolása mellett beszáll
nak a Glanzenberg altárnán s a Pacherlárónak a Szt. 
Erzsébet kápolnával szemben lévő tárnanyilamnál jönnek 
ismét napvilágra; erre megtekintik a Sándor-zúzol, a 
központi kohót, s a „Halas" (Ribnik) tó mellett a 
kálváriának kerülve, a bányakincstári kórház mellett a 
bélabányai kapun át jőve megnézik a botanikus kertet, 
az uj akadémiai palotát, az akadémia berendenzéseit 
igy a vegytani laboratóriumot is, felrándulnak az 
Ó-várra, a Leányvárra és déli egy órakor a városi 
vigadóban tartandó társas ebédre gyülekeznek • a 
délutáni vonattal útra kelnek ismét. Bár mily rövid is 
itt tartózkodásuk, mi őszinte örömmel üdvözöljük 
őket, Kívánva, hogy körünkben jól érezzék magukat !

— A selmeczi takarékpénztár palotát épít- 
Felszólalásainknak, mint azt örömmel konstatálhatjuk, 
már több Ízben meg volt a kívánt eredményük. Most 
is oly tényről adhatunk hirt, mely már többször ké
pezte felszólalásaink tárgyát. A selmeczbányai takarék-’ 
pénztár igazgató választmánya elvben elhatározta, hogy 
100000 frtot fordít, egy oly épület felépítésére, melyben 
a tulajdonos intézet, a kaszinó helyiségei, sőt a redut 
is mellékhelyiségeivel benfoglaltatnék. Végre tehát a 
selmeczi takarékpénztár tulkonzervativ jege is meg
törött és ez intézet is városunk fejlődését és haladását 
előmozdító útra tért. Úgy halljuk, hogy a taKarék- 
pénztár tulajdonát képező Flemming-féle ház van e 
czélra kiszemelve, de mi csak régi indítványunkhoz 
képest minden tekintetben megfelelőbbnek találnék a 
Szőllő-vendéglő épületét tágas nagy udvarával.

— Az építendő uj akadémiai palotáról végre 
el lett döntve azon fontos kérdés, hogy hová épít
tessék. E czélra a Heincz féle telket veszi meg az 
akadémia. A szerződés már meg is köttetett. így te
hát az akadémia két uj palotája egymás mellé fog 
kerülni, mi a város szépülése szempontjából rendkívül 
örvendetes, mert impozáns lesz a két palota architek- 
tonikus hatása. Hogy mikor fognak hozzá az építés
hez, még egyelőre bizonytalan, miután ezirányban 
semmi intékedésről nem hallottunk. Az különben 
mindegy, hogy egy vagy két hónappal hamarább vagy 
később kezdik e meg az építést, fődolog hogy most 
már biztosan lesz méltó otthona az ország egyedüli 
bányászati és erdészeti akadémiájának. Azonban ez 
építkezéssel okvetlenül felmerül annak is szüksége, 
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hogy a város azon részében az utczák is rendezt.es- 
senek, mert két oly nagy palota mellett a sok viskó 
annál visszataszitóbb képet nyújt. A városi fakertnél 
igen éles az ut kanyarodása, azt sem ártana egy kissé 
álalakitani, hogy majd az ott megnagyobbodó forgalom 
akadályokba ne ütközzék.

A gyilkos és mostoha testvére. Blaho J. ökrös 
legény, ki Nyitray László majoros gazdáját Poch Jó
zsefet múlt hó 27-én este meggyilkolta, mindeddig 
nem lett kézrekeritve. A gyilkos mostoha fivérét, ki itt mint 
pereczes legény szolgált, letartóztatták azért, mert 
bátyját a tett utáni időben itt rejtegette és bizonyo
san segédkezést nyújtott bátyja meneküléséhez, tehát 
bünpalástolást követett el. Rendőrségünk a legszéle- 
sebbkörü intézkedéseket tette a gyilkos kézrekeritésére, 
ki, mint hírlik. Aranyos-Marót felé vette útját és azon 
a környéken bujkál.

— Furfangos csalás czim alatt megírtuk Spitzer 
Salamon esetét és azt is jeleztük, hogy egy szép na
pon be fog állítani a büntető bírósághoz. Ez meg is 
történt azon különbséggel mindazonáltal, hogy Spit
zer Salamon nem önként állított be, hanem egy bu
dapesti börtőnőr által állíttatott elő. Spitzer Salamont 
ugyanis Budapesten elfogták és a helybeli járásbíró
sághoz bekísérték, a hol vizsgálati fogságba helyezte
tett; kétséget sem szenvedhet, hogy Spitzer nagyon 
is jól tudta, miszerint a beszterczebányai Spitzer Sa
lamon czégnek küldött és 596 frt. 69. kr. értékű 
áru nem neki szól, mi annál is inkább bebizonyoso
dott, mert sietett ez árun potomáron túladni. Vé e- 
kezésére mindenfélét hoz fel ugyan, de mentői jobban 
iparkodik csalárd cselekedetét jóhiszemű sziliben fel
tűntetni, annál inkább keveredik ellenmondásokba. Hogy 
Spitzer tette feltétlenül büntetendő cselekményt képez, 
az kétségen kívül áll; de hogy a büntető törvény
könyv melyik paragrafusa szerint fogják e bűncselek
ményt minősíteni, azt jogászi körökben érdekkel 
vitatják, mert a csalás minősítése ez esetben nem 
igen forog fenn, hanem az talán inkább jogtalan el
sajátítást képez.

— Fősorozás Selmeczbányán. A fősorozás 
Selmeczbányán f. hó 3-án 5-én és 6-án tartatott meg. 
Polgári elnök Szitnyai József polgármester, előadó 
Krausz Kálmán főkapitány, polgári orvos dr. Máltás 
Károly tiszti főorvos, bizalmi férfiak Nyitray László 
és Jánoshegyi Wankovits Lajos törvényhatósági bi
zottsági tagok voltak. A közös hadsereg részéről Hart- 
mann Gusztáv őrnagy, Gölner Oszkár hadnagy és Dr. 
Apáti Abt Jenő ezredorvos, a m. kir. honvédség 
részéről Sztáray Lajos százados, Majthényi Tibor 
főhadnagy és Dr. Csabai Uj Kálmán ezredorvos so
roztak. A Selmecz-bélabányai sorozó járásban felhi- 
vatott a három korosztályban összesen 332 hadköteles, 
kik közül (leszámítva azokat, a kik más helyen állításra 
nyerlek engedélyt) besoroztattak összesen 45-en és 
pedig:

1) az I-ső korosztályból: Liska József, Kovács András, 
Ladzianszky János, Piss József, Gregus János, Jokl Ferenez, Seliorek 
József, Goldfusz Sándor, Magyar János, tíkultéty Lajos, Lumniezer 
Pál, Csillik Tludecz Vineze, Sehneider János, Kies István, Morovjan 
Ferenez, Stefanik István, Ferenez, Bielik Ernő. Lamper Gyula, 
Benyo József, Longauer János, Jáhn Vilmos Károly, Filkorn Károly, 
Hriez Béla, Stelezl Adolf, Hertinger Mihály, Vilmon Alajos, Klement 
Lajos, Seliwarcz József, Visnyovszky Gyula és Cseinák István. - 
2) a 11-ik korosztályból: Jandl János, Kovácsik János, Steffek 
Adolf, Sehrom József, Burda János, Lopták János, Suhajda Ferenez 
és Mitó Samu. — 3) a 111-ik korosztályból: Dirnbach Arnold, Hoek 
János, Löhner Samu, Laluch János, Bukna Gyula, Oszvald Alajos 
és Pausz János. Ezeken ktvül besoroztatott mint 3 éves önkéntes 
Patta Adolf és Herbst Ágoston Frigyes

A 35 idegen állitásköteles közül csak ölen 
lettek besorozva u. in. Valentinyi Károly, Mády János, 
Sebessy Lajos József, Mayer Pál és Urbán Arnold 
Lőrincz. A sorozó bizottság f. hó 7-én innen Korpo- 
nára utazott sorozásra

— A selmeezi gyógy, és term. tud. egylet 
e hó 3-án tartotta rendes gyűlését, melyen, mint azt 
lapunkban jeleztük Zalányi János lyc. tanár tartott 
igen érdekes előadást „Az üstökösökről." A Belházy 
féle ház tantermét ez alkalomból zsúfolásig megtöl
tött urak és hölgyekből álló hallgató közönség mind
végig feszült figyelemmel hallgatta az előadást, mely 
után az előadót lelkesen megéljenezték. Jövőben is 
kívánatos volna, ha ezen egylet tanulságos előadásait 
a nagy közönség is jobban látogatná, de ekkor nagyobb 
helyiségről kellene gondoskodni, mert a Belházy ház 
tanterme most is szűknek bizonyult.

— A nagy hét. Virágvasárnap van ma; a 
földön lefolyt legnagyobb tragédia e'ső napjának em
lékünnepe. Megrendül a szív, legrejtettebb gondolataiba 
mélyed a lélek, a nagy hét történetére emlékezve. 
Nincs az a lángeszű költő, ki oly egyszerű, oly köz
vetlen, az emberi élet és emberi szenvedélyek való
ságából vett s még is oly mélyen megrendítő tragődiál 
tudna alkotni, mint a milyet a nagy hét megörökít. 
Hozsánnával, pálmaágakkal fogadja az ingatag nép 
a szeretet hirdetőjét; leveti felső öltönjét s kiteríti 
eléje, hogy még a? ót vivő állat lába se érje a puszta 
földet. Soha még fejedelem nem vonult be székváro
sába oly diadallal, mint az istenember, kinek jászol 
volt a bölcsője. Diadalmenet az. melyet nem a hata
lom parancsol és szolgai hízelgés díszít fel, de hol a 
szív érzelme hangoz!atja ezernyi ajakról az üdvkiáltást. 
— És alig telik le egy hét, ugyan ez a tömeg, dühtől, 
kárörömtől eltorzult arczczal ádáz hangon ordítja: 
„Feszítsd fel öt! Feszítsd fel őt!“ Öt, ki a szereiét 
hirdetője volt, ki az egész emberiséget átölelő szerete- 
tében önmagát másokért, ellenségeiért feláldozni jött. 
És a pálcza ketté töretett feje fölölt. A durva nép
tömeg gunyja, szidalma illette azt, kinek lába nyomát 
sem volt méltó megcsókolni a nyomorult csőcselék. 
Csak akkor, midőn a dicső már kiszenvedett a ke
resztfán, akkor is gyilkosaiért imádkozván; „Atyám ! 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek."

’ akkor döbbent meg az elvakult nép, s> eltakarta ré
mült arczát a haragos ég tekintete előtt. Talán sej
tették, t........................
legnagyobb jóltevőjüket ölték meg. A nagy heti és 
húsvéti egyházi ünnepek városunkban következőleg 
fognak megtartatni.

A rom. kath. egyházban : Nagy Pénteken a plé
bánia templomban magyar nyelvű passió és fél 9 
órakor Podhragyai Pál pr. plébános magyarul prédikál. 
Este, siabat-mater Szombaton feltámadás d. u. 4 
órakora kálvárián, 5 órakor a Havas Boldogasszony 
templomban, este fél 8 órakor a Szt. Katalin és ez 
után a N. Boldogasszonyról nevezett plébánia temp
lomban. Husvét vasárnap és hétfőn nagy misék és 
vasárnap a plébánia templomban 9 órakor Borovszky 
József káplán magyarul, hétfőn pedig Hidvéghy Árpád 

. .........   — — Az ágost. evang. egy-
Nagy Pénteken német passió, husvét vasár

isteni tisztelet és egyházi beszéd, 
isteni tisztelet és prédikáczió. 

egyház, hétfőjén pedig a lelkész 

UUán Adlák akkor, hoj,

káplán németül prédikál, 
házban: f’ 
napján magyar nyelvű 
hétfőn német nyelvű 
Husvét vasárnapján az 
javára lesz áldozat.

— A Heincz-féle telek és a felső botanikusként 
közötti utrészlet átengedése iránt sürgős kérvényt 
nyújtott be az akad, igazgatósága a városi tanácshoz. 
Az utrészlet, melynek átengedését polgármesterünk 
a kérvény szerint — a ministeriumnál kilátásba he
lyezte, könnyen lesz nélkülözhető; mert helyébe egy 
másik megfelelő gyalogút fog készíttetni fel a rózsa- 
utczába. Különben e tárgyban több adófizető háztu
lajdonos aláírásával egy hosszú közleményt kaptunk, 
melyben óvást emelnek ezen utrészlet átengedése ellen; 
mert az különféle okoknál fogva a Hibalkán, felső és 
alsó rózsautczában, az ujuton stb. lakók nagy hátrá
nyára volna különösen a szekér, tehát teherszállítási 
közlekedést tekintve. A múlt szerdán megtartott hely
színi szemle, melyen Dr. Schwarlz Ottó akad, igazgató 
Sobó Jenő akad, tanár, Krausz Kálmán főkapitány, 
Bernhardt Adolf tanácsnok, Hubert Andor városi 
mérnök és a rózsautczai háztulajdonosok közül Muszka 
József és Ács József vettek részt — megállapította, 
hogy ha a főtérről a Wankovits és Steiner ház háta 
mögött az alsó rózsa utczábá vezető, meredek és ki
kövezett ut makadamiroztatik és szabályoztatik és a 
bélabányai kapu mellett a rózsa utcza felé kanyaruló 
ut szintén szabályoztatik, akkor a kérdéses útrész 
nemcsak, hogy teljesen feleslegessé vált, hanem egye
nesen csúfítaná mostani ronda állapotával e városrészt. 
Teljesen czélszerünek és jónak látjuk mi is, a fentebb 
említett gyalogul és két szekérút szabályozásának fel
tétele mellett, a kérdésben forgó útrészt az akadémia 
építkezési czéljainak okvetlenül átengedni. Az óvást 
emelők megnyugtatására pedig legyen mondva, hogy 
ezen utakkal a rózsa-utcza szabályozása is aligha nem 
eszközlöbe vétetik és akkor ők minden tekintetben ki
számi Ihatlan előnyöket fognak nyerni és az utíorgalom 
is az eddiginél sokkal könnyebbé lesz téve. E tárgy, 
sürgősségénél fogvc, már a holnaputáni közgyűlés napi 
rendjére kerül.

— A selmeezi keresk. és hiteintézeti igazga
tóság tagjai és több részvényes igen kedélyes társas 
vacsorára gyűltek egybe a városi vigadóban április
3- án. A 20 tagból álló társaság igen vidám hangulatban 
volt együtt éjjeli 1 i óráig és a különben is jó hangu
latot fokozta a vigadói bérlő Winterstein Bernét ki
fogástalan kiszolgálása és Balogh László zenekarának 
szép muzsikája. Hogy a társas vacsorán a sikerült fosztok 
se hiányoztak, azt felesleges is felhoznunk.

— Kertek és padlások vizsgálata. Figyelmez
tetjük közönségünket arra, hogy a kertekben lévő fákat 
a hernyóktól tisztittassa és a padlásokon vízkészletet 
és tűzoltó szereket tartson, mert a rendőrkapitányi 
hivatal már jövő héten kezdi meg ez iránti vizsgálatát.

— A selmeczbányai kerületi beteg’seg’élyző 
pénztár 111 rendes közgyűlését folyó évi április hó
4- én délután tartotta meg a városház közgyűlési ter
mében a tagok érdeklődése mellett. A gyűlés lefolyása 
következő volt: Oszvaldt Gusztáv, az egyesületnek lel
kes és fáradhatatlan elnöke üdvözölvén az iparhatóság 
képviseletében megjelent rendőralkapitányt és a meg
jelent tagokat a gyűlést megnyitotta s felolvastatta a 
múlt közgyűlés jegyzőkönvét, melyet a közgyűlés 
tudomásul vett. Áz igazgatóság jelentése, mely az 
egyesület virágzásáról és jótékony működéséről szol
gáltat adatokat örvendetes tudomásul vétetett.A indít
ványok tárgyalása és a két igazgatósági tag megvá
lasztása után a gyűlés az elnök éltetésével véget ért.

— A holnaputáni törv. hat. bizottság1 köz
gyűlésének tárgysorozata a következő:

l. — A polgármester jelentése a közigazgatás és városi ház
tartás f. é márczius havi állapotáról. 2. 1891. A nagymélt. in. k, 
Beliigyministerium f évi 16682. sz. rendelek a bankai és felső
rónai rendőrbiztosok részére rendszeresített faátalány engedélyezése 
iránt, 3. 195b. Ugyanannak f. évi '-6542. sz. rendelete a városi 
végrehajtók részére rendszeresített faátalány iránt hozott közgy. 
határozat jóváhagyása tárgyában 4. 1978. Ugyanannak f. évi 170Í0 
sz rendelete a Zachar János terhére előírásban vezetett malombér 
törlésbe hozatala iránt. 5 2187. Ugyanannak f. évi 17257. sz. ren
delete a városi kórházalap 1895. évi számadásának jóváhagyása 
Ügyében. 6 223 /polg. Ugyanannak f évi 18964. sz. körrendeleté 
,.0hne Staat" heti lap f évi 4. számának elkobzása tárgyában. 7. 
2370. A nagym. földmivelésügyi m. k. ministerium f. évi 13979 
sz rendelete a mezőőrökről szóló szabályrendelet jóváhagyása iránt. 
8. 2579 A bányászati és erdészeti akadémia igazgatóságának meg
keresése a felső botanikus-kert és a Heincz-telek között elvonuló • 
közutriak átengedése tárgyában. 9. 12,/jegyz. A számadásokat felül
vizsgáló bizottság jelentése a betegápolási alap 1896. évi számadá
sainak felülvizsgálásáról 10 2451. Pozsony város meghívója az ott 
felálliitott koronázó emlékszobor leleplezésének ünnepéhez. 11 
2393. Az erdőügyi szakbizottság előterjesztése az 1897. évi erdősítési 
előirányzat tárgyában, 12. 2394. Ugyanannak előterjesztése az 1896. 
évi erdősítés számadásainak megvizsgálásáról. 13. 1996. Tanácsi
előterjesztés a Pisehl-féle pajta s telkének megvétele ügyében. 14. 
2582 Tanácsi előterjesztés a nyaralókat építő részvénytársaság tá
mogatása ügyében. "15. 2054. Tanácsi előterjesztés Geramb János 
József bányaegyesület részére 2000 m3 vegyes tűzi fának kiszolgál
tatása iránt. 16. 2546 A városi rendőrkapitányi hivatal jelentése a 
f. évi márczius hóban megejtett egészségügyi vizsgálat eredményéről 
17. 1886. Tanácsi előterjesztés néh, Heincz Emília 1500 frtos ha

I
j

I

!
I

?

4

?

gyományának bejelentése tárgyában 18. 2363. Tanácsi előterjesztés 
Tuka Antal segélyezése iránt. 18. 2542 A városi erdőmester jelentése

Jakab ajánlata a Stefíultón levő városi koresmaépület eladása 
ügyében. 21, 1942. Tanácsi előterjesztés Szloboda Fereneznek az 
itteni községi kötelékbe való felvétele iránt.

— Téglagyár városunkban. E hó 1-én meg
jelent lapszámunkban megemlítettük, hogy a Wünsch 
Róbert budapesti czég hajlandó volna városunkban 
egy nagyobb szabású téglagyárat létesíteni, még pedig 
a Nyitray László ur által bérelt és eredetileg is tégla
égetési czélra szánt telken, ha méltányos feltételekre 
falai. Nyitray László ur most közölte feltételeit a 
czéggel, e szerint ő évi 120 frtnyi bért kíván a 
czégtől. A mostani bérlő az egész telek után 140 frt évi 
bért fizet és a czég e teleknek csak felét akarja albérbe 
venni. A kihordott trágya kártérítése fejében a bérlő 
300 irtot követel. Ezenkívül pedig kiköti, hogy az 
ottani lakás az ő használatában maradjon és a czég 
egy külön lakházat építsen a téglagyári munkások 
részére. Követeli továbbá, hogy az ott‘lévő nyers tég
lákat és a készletben lévő körülbelül 100 méter tűzi
fát a gázgyár melletti csűrjébe szállíttassa a czég, a 
mi körülbelül 300 frtnyi költséggel járna. Feltételül 
köti ki továbbá Nyitray ur azt is, hogy az általa a 
mezei munkásokkal kötött szerződésbeli azon kötele
zettséget, mely szerint, ha szerződésbontást követ el, 
tartozik e munkásoknak 3 éven át évenként 600 frtnyi 
kötbért kifizetni, — ha a munkások ezt követelnék, 
—-- a Wünsch czég szintén magára vállalja. Végül a 
szivattyú és facsövek fejében 70—80 frtot követel. 
Ezen feltételeket a Wünsch czég nem hajlandó elfo
gadni és az a szándéka, hogy a várostól inkább meg
veszi az egész telket, mi az adott körülmények között 
a legczélszerűbb is volna

-- Népmozgalmi kimutatás. A selmeczbányai 
I. kerületi anyakönyvi hivatalnál márczius hóban be
jegyeztetett az anyakönyvekbe: Születés 34. haláleset 
38. Házasság — Született: fiú 16, leány 18; meghalt 
fiú 23, leány 15. Meghalt 0—7 éves korig 19; 8—16 
éves korig 1; 31—50 éves korig 4; 50 éves felül 14. 
A halál-okok között legnagyobb számmal szerepel a 
végelgyengülés 5 esetben; a gyengeség és hurutos 
betegségek 11 esetben. Szomorú statisztika biz ez; 
a halálozások száma a múlt hóban is nagyobb a szü
letések számánál s ez a folyó évben állandóan igy 
van, mert az elmúlt negyedévben a halálozások száma 
tizenhattal nagyobb a születések számánál. Az elmúlt 
hóban is feltűnő, elijesztő nagy a gyermekhalálozás. 
Egészségügyi viszonyaink gyenge ápolásának ez a leg
szembetűnőbb s a legszqmorubb következménye.

— A lövöldéről. Értesülésünk szerint a helybeli 
polgári lövészegyesület választmánya összeült már, 
hogy a lövészet gyakorlása és megnyitása iránt hatá
rozzon, mely április hó 25-ére tűzetett ki. Ezen alka
lommal időszerű, ha lapunk is foglalkozik a polgári 
lövészegylettel, mely városunk legrégibb egylete, fenn
állása és illetve keletkezése valószínűleg a lőpor föl
találásának idejét megelőzi, a mennyiben az első lő- 
gyakorlatok ott Ívvel és nyíllal tartattak. Az ösbánya- 
város polgárai a lövészetet a régibb időkben nem 
annyira kedvtelésből, mint inkább szükségből űzték, 
hogy gyakorlatuk által szerzett ügyességükkel távol 
tarthassák az ellenséget városunktól. A mai napon 
természetesen ily dologról szó sem lehet, de a szóra
kozás és nemes verseny bőven elég lehelne arra, hogy 
a város polgárait tömegesebb részvételre serkentené, 
tudomásunk szerint az egylet vezetői mindent elkö
vetnek arra nézve, hogy a lövészetet minél hozzá fér- 
hetöbbé és minél olcsóbbá tegyék. Ma már két egyleti 
fegyver áll azok rendelkezésére, a kik a fegyver beszer
zés költségeit sokalják, és ezen fegyvert kész töltényekkel 
együtt lövésenként csekély 2 krajczár fizetése mellett 
használhatják. Sokan talán az úgy nevezett „Besztét" 
és annak költségeit sokallották, egyelőre és próbaképen 
ez is elhagyatott és mindenki egy évben egyszer csakis 
az alapszabályszerü összesen 3 frtot tevő dijadására 
van kötelezve. Miután pedig épen szorosabb értelem
ben vett és független polgáraink azok, a kik a lövé
szetet gyakorolhatnák, de ezt nem teszik, a város ez 
ős egyletének fennállhatása szempontjából ; edig lövé
szekre szükség van, felhívjuk figyelmüket az egyletbe 
való belépésre.

— Posta épületre volna szükségünk, mert, 
mint azt már többször hangoztattuk, a jelenlegi pos
tahivatali helyiségek épenséggel nem felelnek meg. E 
tárgyban, mint értesülünk, a póstafőnök már indokolt 
jelentést is tett a budapesti postaigazgatóságnak. 
Erősen hisszük, hogy a jelentésnek lesz oly foganatja, 
mint a milyen városunkra nézve kívánatos volna. Hi
szen ha más, még kisebb városokban is a posta szá
mára külön épületet, palotát emel a kincstár, mért 
legyen e tekintetben is csak épen Selmeczbánya a 
mostoha gyermek ? ! Pedig itt aránylag csekély költ
séggel lehetne külön posta épületet felépittetni. Nálunk 
a házak olcsók; egy alkalmasnak megvétele s megfe
lelő átalakitása nem volna oly nagy áldozat a kincstár 
részéről. Az uj akadémiai palota építése már tán ez 
év folyamán lesz megkezdve; nem lehetne-e ezzel 
pgyidejüleg a posta épületet is felépittetni? Igaz, 
ugyan, hogy az akadémia és a posta két különbözői 
tárcza, de egy kalap, a kincstár alá tartozik. Az eme
lendő posta épület helyéül nem tudnánk hamarosan, 
alkalmasabbat kijelölni a városi faraktárnál, mely tér
ilyen minőségben úgy sem maradhat meg, már csak 
szépészeti szempontból sem, az emelendő akadémiai 
díszes palotával szemben. E tér előnyös fekvésű, egyre 
élénkebb forgalommal biró helyen van, a belvárostól 
távol nem esik és az oda építendő posta épület min
den esetre méltóbb szomszédja lesz az akadémiai palo
tának, mint az igazán ronda külsejű, az egész kör
nyékre mintegy a városon kivüliség jellegét ráerőszakoló, 
faraktár, melynek bizonyára más helyet is találhat, ha 
akar, a város. Hogy e térséget a város ingyen engedje: 
ál e czélra, az magától értetődik.
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— Felvidéki színi kerület. A „Beszterczebánya 
és vidéke” múlt vasárnapi számában Írja: „Lapunkban 
már többször rámutattunk azokra a módokra, melyek
kel a felvidék városainak elhanyagolt szinügyi viszonyai 
javithatók. Ezek egyike nyert újabban megvalósulást. 
Nyitra vármegye színi választmányát illeti benne a 
legnagyobb érdem. E tevékeny választmány szinügyi 
egyesülés czéljából értekezletre hívta meg Besztercze
bánya, Nagyszombat és Trencsén városokat. Az érte
kezlet a következőkben állapodott meg: az említett 
négy város valamely alkalmas társulatnak az egész 
télen át való foglalkoztatását biztosítani akarván, egye
sül egymással s megbízza a nyitravármegyei színi vá
lasztmányt, hogy ezen városokban szimelőadások 
tartására pályázatot hirdessen s a pályázó színtársulatok 
legalkalmasabbjával kösse meg a szerződést, melyben 
óvadék letétele mellett kötelezi magát az az illető 
színtársulat, hogy október és november hónapokban 
Beszterczebányán, deczemberben Trencsénben, január 
és február hónapokban Nyitrán, Márczius hónapban 
pedig Nagyszombaton fog szinielőadásokat tartani. A 
szinielőadások tartására szolgáló termek s mellék he
lyiségekről, nemkülönben azok fűtéséről az illető vá
rosok saját költségükön gondoskodni tartoznak,
társulatnak 8—12 tagból álló zenekarral kell bírnia s 
őperette, dráma és népszínmű előadására alkalmasnak 
kell lennie. A téli idény alatt a jelzett városokban 
más társulatnak engedély nem adható. Mindegyik vá
rosban szini bizottság alakítandó, mely határoz a 
müsör, a helyárak és vendégszerepeltetések felett, tár
gyalja a közönség panaszait, s rendelkezéseit a szín
igazgató feltétlenül betartani köteles. A színtársulat 
óvadéka addig ki nem adható, a mig mind a négy 
város színi bizottsága a felmentést meg nem adja. 
Az 1897/98. évi szinidény próbaidény lesz, s hogyha 
az intézmény beválik — a miben alig lehet kételkedni, 
— az egyesülést állandósítják.“ Nem csatlakozhatna-e 
városunk is, mint Beszterczebánya szomszéd városa e 
szinügyi egyesüléshez s nem sikerülhetne-e, hogy ná
lunk október, Beszterezebányán pedig november ha
vában működne az egyesületi színtársulat ? Minden 
esetre nálunk is rendes szinügyi bizottság volna ala
kítandó és itt is a . városnak kellene az ügyet kezébe 
venni és a nyitrai központtal érintkezésbe lépni.

— Térronditás-nak lehet elnevezni,hogy a pacher- 
tárói téren mindenféle jött-ment csőcselék felülheti 
sátorfáját. Már több Ízben szólaltunk fel az ellen, hogy 
a .kóklerek különféle fajai, „ringlspií“-ek engedélyt 
nyernek a várostól e tér felhasználására. Az olyankor 
ott elkövetett zaj és lárma sehogysem illik oda a fő- 
utcza mellé; hát még a sok rondaság és piszok, mit 
az oly bódés, kocsiházas népség e téren hátrahagy, s 
melyet eltakarítani természetesen a város feladata 
marad. Most is egy „ringlspil” terpeszkedik ott, toldo- 
zott-foltozott alkotmányával eléktelenitve az egész útrészt 
és tért. Csodáljuk, hogy a Pachertáró bányaművezető
sége erélyesen nem tiltakozik az ilyesmi ellen. Jelöljenek 
ki, ha már kell, az ily kóbor csapatnak más helyet, 
de nem azt, minden tisztaságszerető, jójizlésű ember meg- 
botránkoztatására. Reméljük, hogy többé nem lesz 
alkalmunk hasonló tárgyban felszólalni, ez által csak 
a közlekedő közönség s az ott a környéken lakók 
jogos igényeit védve s tiltakozva az ily nyilvános elékte- 
lenités és térpiszkitás ellen.

— Megbokrosodott lovak nagy riadalmat 
okoztak f. hó 7-én délután. Neczpál Márton fafuvarozó 
szekérét ugyanis a rózsautezából le a főtérre vezető 
meredek utón a lovak, melyek valamitől megbokrosodtak, 
vad iramodással elragadták. Ki tudja még mily szeren
csétlenség eshetett volna meg, ha Erii János rendőr
biztos szokott bátorságával, mondhatni, vakmerőén a 
száguldó lovakra nem veti magát, s megragadva erős 
kézzel meg nem állítja; pedig bizony java korán 
jóval túl van már derék rendőrbiztosunk, ki most is, 
mint már annyiszor tanujelét adta férfias bátorságának 
és erejének.

— Nyaraló telepek létesítésénél példát vehetnénk 
Iélsöbányáról. E rendezett tanácsú városka Szathmár 
megye éjszaki részén fekszik, hegyektől körülvéve, 
melyek csak dél felé engednek szabad pillantást a 
rónaságra. Ott emelkedik festői csúcsaival a Gutin és 
Rozsáj; a festői vidékű városnak a hegyek alján igen 
sok nyaralóépitésre alkalmas lelke van. Egy ilyen 
villaépitesre szánt nyaralótelket 1, mondd: egy koro
náért átenged bárkinek, oly föllét alatt, hogy a vevő 
köteles két éven belül a vásárolt telken nyaralót 
építtetni. De szerződése van a városnak is egy vállal
kozóval, melynek alapján e vállalkozó köteleztetik 
minden ilyen megvásárolt telken a vevő részére két 
éven belül 800 forintért nyaralót építeni. Ily módon 
azután lehet eredményre, lehet sikerre számítani. S 
ilyen példát nekünk Felsőbánya, e Selmecznél sokkal 
kisebb város mutat. S hogy állunk itt a nyaraló 
ügygyei ? ! Csak vajúdunk és vajúdunk, és nem születik

meg semmisem, csak papiroson. Mióta húzódik már a 
felső-rónai nyaraló ügye! — és azután, kell-e épen a 
Felső-Rónára szorítkoznunk?! Mily dús természeti 
szépséggel ékeskedik a hodrusj völgy, a hodrusi tavak 
környéke! S mi lényeges, itt vízben sem és jó közle
kedő utakban sem 
viilaépitésnek egyik 
hogy a város most 
tésre való telkeket 
nyilvánosságra; de

mi a felső-rónai 
Tudomásul vettük,- 

hajlandó nyaraloépi- 
örömmel hozzuk ezt 

még nincs

Árverési hirdetmény.
Az Érti Vilmos és neje szül. Bogya Ottilia tu

lajdonát képező. Selmeczen és Steffultón fekvő összes 
ingatlanok a helybeli kir. járásbíróság telekkönyvi 
hatóságánál f. évi april hó 15-én d. e. 9 órakor meg
kezdendő bírói árverésen el fognak adatni.

város részéről némi előzékeny- 
Hiszen megbecsülhetetlen volna 
Selmeczbányát állandó nyaraló 

az idegenek. S hogy ezt, a

lenne hiány, 
íőhátránya.

már ingyen 
átengedni,

e telekátengedéssel
elég téve. A nyaraló építést magát is lehetőleg meg 
kell könnyíteni. Tehát úgy lehetne eljárni, mint Felső
bánya s egy vállalkozóval e tárgyban megegyezésre 
jutni. Esetleg maga a Wünsch czég vállalná el a nya
ralók építését, ha a 
ségben részesülne, 
ránk nézve az, ha 
helyül választanák
megfelelő kényelmet találva, termék is, arról vidékünk 
elvjtázhatlan, párját ritkító szépsége, egészséges, üdítő 
levegője kezeskedik. És évről évre szaporodnának az 
itt nyaralók: még az sincs kizárva, hogy Sehnecz, 
mint klimatikus gyógyhely, hírnévre tenne szert. Ennek 
közgazdasági előnyeit pedig kénytelen mindenki belátni, 
kit csak különös egyéni önérdek elfogulté nem tesz. 
A sok szót és írást kövesse tehát a tett és kövessük 
Felsőbánya példáját.

— Az iskolát mulasztó iparos tanonczok száma 
annyira szaporodott az utóbbi időben, hogy Krausz 
Kálmán főkápitány, mint első fokú iparhatóság indít
tatva érezte magát e mulasztókkal szemben az eddi
ginél szigorúbb eljárást követni. A mulasztó tanon- 
czoknak az iskolában való bezáratása nem bizonyult 
be czélszerünek, sőt csak mindenféle csintalankodások 
elkövetésére adott alkalmat. Főkapitányunk tehát el
rendelte, hogy az iskolamulasztó iparos tanonczok 
annyi héttel tartoznak tovább a tanoncz iskolába járni, 
a mennyi órát mulasztanak és mindaddig ipartanoncz 
iskolai bizonyítványt, nem kapnak, mig a vizsgát sike
resen le nem teszik. Azok pedig, a kik ily iskolai 
bizonyítványt felmutatni nem tudnak iparos segédekké 
fel nem szabadithat-ók és igy önálló ipar üzésére szűk 
ségelt igazolványt nem nyerhetnek. Azt hisszük, hogy 
mig egyrészt ezen intézkedés az iparos tanonczok 
iskola mulasztásait csökkenteni fogja, addig más részt 
a tanonczok maguk is megszivelik azt, és saját jói 
felfogott érdekükben iparkodni fognak ezentúl iskolai 
kötelezettségüknek mindenben eleget tenni.

— Irodalom. „Itélet“ czimü, 5felvonásos szomorú
játékot. irt Zivuska Jenő, jeles munkatársunk, kinek iro
dalmi működését a közönség már ismeri. Nem mondjuk 
el a szomororujáték tartalmát, nehogy érdekességéből 
levonjunk valamit, csak annyit jegyzőnk meg, hogy a 
régi romantikus iskola szellemében van Írva, s igv 
bizonyítéka annak, hogy a mai kor fiatal nemzedéké
ből még sem veszett ki egészen az eszményi iránti 
hajlam és lelkesedés. A szomorujáték költői nyelvezetű; 
egyes jelenetei igen hatásosak; olvasmánynak valóban 
szép és gyönyörködtető munka; kár, hogy a színpadra nem 
alkalmas, a színpadi technikaismeret hiányossága miatt ; 
mi azonban a mű becséből nem von le semmit, s a 
min esetleg némi átdolgozás által segíteni lehet.. A mű 
május elején jelenik meg; egy példány ára 2 korona. 
Megrendelhető bármikor a Joerges-féle könyvkereske
désben, Felhívjuk az irodalomkedvelő közönség fi
gyelmét s érdeklődését.

Körte és almafaoltványok minden nap reggel 
9—12 óráig és d. u. 2 4-ig a városi faiskolából dara
bonként 15 kr. ár mellett kaphatók.

N YIL T T E R
Köszönetnyilvánítás

El nem mulaszthatom ez utón is köszönetét 
mondani a helybeli irgalmas nővérek tisztelendő fő
nöknőjének és a többi t. nővérnek is azért, hogy, 
társadalmi állás- és valláskülömbséget nem tekintve, 
égési sebei miatt élet-halál közt lebegett leányomat ilyen 
gyakran meglátogatni és vigasztalni oly kegyesek voltak. 
Isten virágoztassa fel a t. nővérek helybeli zárdáját s 
áldja meg a tisztelendő főnöknőt és a többi t. nővért. 

Kiváló tisztelettel
Goldschmidt Henrik.

HIRDETÉSEK.
Húsvéti

czukortojások és czukorpiperék 
különféle árakban és dús választékban kaphatók 

Tuschi Gusztáv czukrászatában
Ugyanott megrendelésre 

diós,’?mákos stb. kalácsok, patkók is sülteinek.

377 vh. szám./1896.
Árverési hirdetmény.

Alulirí kiküldött végrehajtó, az 1881. évi LX. 
t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a selme.czbányai kir. járásbíróság 3574 számú végzése 
által Strompf és Porges czég javára, Trauer Gyula 
ellen 165 frt 11 kr. tőke és járulékai erejéig elrendeli 
kielégítési végrehajtás foganatosítása alkalmával biróilag 
lefoglalt és 500 írtra becsült 3 hordó olaj és 100 üveg 
pezsgőből álló ingóságok .115 frt. 11 kr. tőke ennek 
1896. év január hó 1 napjától járó kamatai 26 frt 35 
kr. megállapított eddigi 85 kr. jelen hirdetményi és 
az ezutáni költségek erejéig nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a selmeczi kir. járásbíróság 
3802/1896 p. sz. kiküldés rendelő eszköszlésére 1897. 
évi április hó 12-ik napjának d. u. 2 órája határi
dőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. 
§-a értelmében, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
LX. t. ez. 108 §-ában megállapított feltételek szerint 
lesz kifizetendő.

Kelt Selmeczbányán, 1897. április hó 1-én. 
Franciscy Béla kir.' bír. végrehajtó.

MÁRKUS M.
ezukrászata Selmeczbányán

(Deák Ferencz utcza 7. 
alapittatott

sz. a. saját házában) 
1830. évben ajánlja dúsan felszerelt 

raktárát
ezukor és esokoládétojások- 
piperékböi minden árban, 
elvállal a húsvéti ünnepekie szives 

i, diós stb. kalácsok ké
szítésére.

húsvéti
bői

Úgyszintén 
megrendeléseket máko;

•|||-
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Tisztelettel bátorkodom a n. é. kö
zönségbecses figyelmét, felhivnikü- 
lönféle gyermek-, női-és férfi- czi- 
pőkkel dúsan felszerelt ésazUrban 
féle házban, az alsó gyógyszertár
ral szemben lévő áruraktáromra, 
melyben áruimat igen csekély 
haszon mellett árusítom.

Ezen felül raktáron tartok

karlsbadi czipöket,valódi
melyeket egyenesen Karlsb.adból egy világhírű 
czégtől vásárlók és mely áruk védjegye: ,,B 
M- karlsbader Schuhwaaren Erzeugung”. Tisz
telettel kérem tehát a n. é. közönséget, hogy 
e védjegyre pontos figyelmet fordítani szíves
kednék, mert csak e védjegygyei ellátott czipők 
tekintethetnek valódi karlsbadi czipőknek.

Selmeczbányán, 1897. ápril 10 Kiváló tisztelettel
Singer Miksa.

A tavaszi idényre
a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyra becsült tudomá
sára hozni szerencsém van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóűzlet tulajdonos.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy a legmodernebb 
igényeknek is teljesen megfelelőleg be
rendezett

szabóüzletemet


