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Régi firma, uj tábla.
Miigy arországon a fogyasztási szövet

kezetek nagyon terjednek, eddig létesült 
vagy százhatvan. A „nagyon11 csak azt je
lenti, hogy eddig nem voltak. — Az ilyen 
szövetkezeteknek sok roszhiszemil magya
rázója, s még több Jónás-prófétája van. 
Keresik a szövetkezet élét, hegyét. Pedig 
nincs neki. A fogyasztási szövetkezet az 
egész világon békés jellegit.

Újságuk lényegében nem újság. Mi 
egyéb egy középkori város, mint szövetke
zet? A céhek mi egyebek mint szövetke
zetek ? A világ soha sem volt szövetkezet 
nélkül, és az mindig beteges tünet, ha az 
emberek széthullanak és szövetkezni nem 
tudnak.

Ilyen bajt okozott a jól meg nem gon
dolt, korlátlan iparszabadság.

Előbb céhek ügyeltek az iparra, ke
reskedelemre, szakképzettségre, becsületre 
és a jó árura.

Ma a járásbíróság kötelessége és a 
nagy közönsé é.

Ma szakképzettség nem kell ahoz, 
hogy Mődlingben, Temesvárt cipőgyárat 
építsen valaki s tönkre tegyen egy csomó 
más gyárt — a rossz cipőivel.

A járáshiró meg nem tilthatja, hogy 
egy osztrák cárnagyáros megvásárolja kol
légáit és fölemelje a cérna gyárát, hogy 
Standard lefülelje a petroleumfinoinitó gyá
rakat és tetszés szerint uralkodjon a pet
róleumlámpa mellett olvasók nagy birodal
mában.

A törvény nem képes sem az árúk jó
ságát, sem az iparos és kereskedő becsü
letességét ellenőrizni, vagy épen előmoz
dítani. A szabad iparról szóló törvény tagad- 
hatlanúl a francia forradalom fantasztikus 
jelszavai benyomása alatt készült t. i. meg
gondolatlanul.

Miért? Szabadságot hirdetett, de túl
zóan. Többet adott a szabadságból, mint a 
mennyi célszerű, egészséges.

Jobb-e a posztó, a cipő azóta, mióta 
mindenkinek szabad (ha soha szövőszéket 
és kaptafát nem is látott!) posztót és cipőt 
gyártani ?

A szabad verseny eredménye határo
zottan ellenkezőt hozott létre, mint a mire 
az 1875. országgyűlés számított. Becsüle
tesebb lett-e a kereskedés azóta?

Lapunk nem régen foglalkozott azzal 
a számtalan csaló fogással, mely a keres
kedelmi törvénybe nem ütközik. A járás-

biró itt nem segíthet, segit a közönség. — 
Behozza a régi állapotot: társaságokat al
kot, mely saját pénzen vesz, felügyel, önöu- 
magának parancsol.

Íme a céhrendszer rövid időre el volt 
temetve, feltámadt. Alig van killömbség lé
nyegében az ilyen szövetkezetek és céhek 
szervezete közt. Sőt az említett szövetkezet 
még egy kiváló jeleggel bir; mely a nye
reségre alakuló összes geseft-társaságoktól 
örökre megkülönbözteti: önönmaga zsírján 
él, önönmagából táplálkozik, akár a Münch- 
liausen lúdja. Ez az egyetlen és kielégítő 
felelet, ha az embert valaki igy faggatja: 
tisztességesek ti nálatok a kereskedők ? 
Felelet: igen, vagy transeat. Hát akkor mi
nek a consum, minek a kereskedő mester
ségébe avatkozni, minek az ő kenyerét el- 

| venni? Felelet: ki avatkozik jobban a más 
dolgába, az-e, aki úgy rendezi be üzletet, 
hogy az én gyomromra spekulál, vagy mi, 
a kik a saját gyomrunkra spekulálunk?

Ha tehát nem kihívás az, midőn egy 
cipő-kereskedő letelepedik egy utcában és 
a járókelők lábaiba, idegen emberek lábába 
helyezi reményét, mennyivel kevésbé kihívó, 
ha a járókelők saját lábuk fedezetére ren-

. „SELMECZBiNYAI HÍRADÓ" TÁRGZAJÁ.
A kaiabélyos kapitány.

A Selmecbányái Híradó*1 számára irta: 
9,:in»iM>d t h  <üéasa.

(Utánnyomás tilos.)

Az ezerhétszázadik év tavaszán, egy ragyogó 
virágillalos, madárdalos májusi reggelen, fényes 

indult vala dobok pergése, trombiták 
lm:sogása és ágyuk dörgése közepeit a semptei 
várból Nyitni felé. A .nem es urfiak* aranytól, 
ezüsttől, skófiumlól csillogó gyönyörű bandériuma 
nyitotta meg a sort. Csupa délceg ifjú kuruc sar- 
jadékból állott ez a bandérium, melynek élén a 
v zérlő generális, Bercsényi Miklós tizenhét éves 
kedves Lackó fia táncoltatta büszkén pehelylábú, 
cifracsoláros Talár paripáját.

Nyomban utánuk gördült kényelmes puha 
r i n gássa 1 Béres én y i fejedelmi hatlovas díszhintója. 
Kellen üllek benne. — Maga a cserkoszorus hős 
vezér ragyogó kuruclábornoki egyenruhájában és 
jobbján egy tündöklő szépségű nő uszályos feje
delmi biboröltözetben. A kuruezok nagyasszonya 
volt ez a szépséges nő, a vezérlő fejedelem fele
sége, Ilesszeni.Sarolta.

A felső vidék előkelő kuruc mai, a Forgá
sink. Csákiak, Lszlerháziak és Balassak követlek

a^hiutót s végül nyolcszáz farkasbőrös deli huszár 
zárta be a menetet.

Öt év óta nem látta a szerelmes asszony 
imádott fejedelem-urát. üt hosszú éve tartották 
már szegényt Becsben - -  aranyos, selyem kalii- I 
kában igaz — de mégis keserves rabságban, j 
Most nagy kegyelmesen megengedték végre, hogy j 
meglátogassa.

A eél az volt, hogy a mire az egész német 
ármádia nem képes, azt c gyönge asszony puha 
kis kacsója, szerelmeié- csókja cselekedj,: meg. | 
Fegyverezze le Bakóéit, léritsc meg a kuruc . 
oroszlánt a térdet-tejet hajtó labanc-birkanyájba. 1 
A  tehetetlenségnek micsoda Csimborassója !' De ! 
hát ilyen vala a bécsi észjárás.

A német rabságban ígérte is talán az az 
opedő szivü asszony, hogy megleriti férje urát, - 
ereszszék csak hozzá. De itt a szabad magyar 
földön, ahol magyar lélek melege sugározza körül, 
magyar virágok illatozzák be álját, mely az édes 
cél felé egyre rövidül, ah, gondolhat-e ilt arra a 
kicsikart Ígéretre? Gondolhat-e másra, mint hü 
szerelmére, szerelmes urára . . . szerelmes urának 
ölelő karjára, csókos ajakira?! . . .

Táncolnak a paripák, robog a hintó, fogy 
az ut egyre és mégis mi bosszant tart, Istenem! 
Mi hosszan a szelek szárnyán szállni vágyó sze
relemnek !

A gavallér generális azzal iparkodik kurtí
tani az időt, hogy Rákócy dicsőségéről fest ra- 
gogó képeket a fejedelem-asszony lelke elé. De az 
nyugtalanul, izgatottan csak közbe-közbe vág. 
Hányadszor már, Isten tudja:

— Messze van-e még, generális uram?
— Amott sötétlik Nyílra vára, főlségos asz- 

szonyom,azon túl meg egy ugrás éppen iapolcsáuy.
’ Mert úgy volt a terv, hogy Rákod a tapol- 

csányi táborban fogadja hitvesét.
Nyílra vára ott látszott csakugyan s mind

egyre közelebb. S imhol a vár alatt, a májusi 
nap verőfényében, karabélyos kuruc vitézek fegy
vere villant meg s Rákóci lobogóit bontogatta a 
tavaszi fuvalom.

— A nyilrai vitézek jönnek is már ehol, 
fölséged alázatos udvarlására — magyarázta Ber
csényi rejtett mosolylyal az egyre sűrűbb oszlo
pokban közeledő kuruc hadak értelmét.

Egész fényes ármádia bontakozott ki lassan- 
lassan a távolból. Ragyogó tarka sokadalomban 
jöttek a zöld vadászok, az udvari palotások, a 
francia gárda, élükön a főméltóságokat viselő 
urak csapata a fejedelmi udvari kornéta alatt.

Nem lett volna asszony Hesszeni Sarolta, 
ha ez a káprázatos pompa nem hizelgett volna 
hiúságának. De a lelke mélyén mégis úgy szerette 
vuliin, ha mihamarább túl esnék az ünnepi szer-
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deznek be Üzletet és a más lábával nem 
türőduek !

A más mesterségében való kontárko
dásra nincs mit válaszolnom. A törvény az 
iparban elterülte a céhet, a „mesterfogást11, 
a „remeklést11, ergo a diplomát a szaktu
dást. Geld régiért die Welt. Gyár alapítá
sához elég a pénz, tudományt kapsz pénz
ért, üzletvezető elég van. — Úgy tudom, 
Selmecen alakulóban van egy cipész-szö
vetkezet, mely tagjait jó bőrrel és egyéb 
cipőkellékkel látja el. Szervezete ugyanaz, 
a mi a fogyasztási szövetkezeteké. Hát nem 
a régi becsületes céh föltámadása-e ez? 
Csak kicsit más a formája.

Szivem mélyéből üdvözlöm őket 1 
Ez a világkérdés megoldása, nem for- 

rougani, lázadni, rombolni, hanem erkölcsi 
alapon egyesülni. Erkölcs nélkül kifárad
nak a törvények.

H idvéghy Árpád.

Vaiami a vidékről,
ii.

Uj dal a régihez.

A .Rendőri Lapok* folyó évi 10. szúrná- . 
bán az első cikk szól a „A légi dal'-ról, melyet 
én egész terjedelmében helyesen megírtunk és 
teljesen igaznak tartok, úgy van az megírva, 
hogy mi vidékiek az olvasásnál azt mondjuk: 
.igazán én is azt gondoltam*. Éhez a .Régi 
dal*-hoz egy kis ,Uj dal*-t akarok Írni.

Ez pedig szól ilyeténképen:
Az államosítás elve ki van mondva, ezt j 

várja mindenki és e miatt nem fejlődik a vidéki I 
rendőrség és a közigazgatás, mert hiszen-: „mi
nek csináljunk újításokat, hiszen rövid (!) idő 
alatt úgyis uj rend lesz, meg lesz az államosítás.1* , 
— Es telik az idő, de az államosít ás nem hogy ! 
jönne de úgy látszik folyton távolodik. 
Legalább ezt jelzi a sok uj törvény, melyek mind
egyike uj terhet ró a közigazgatási és különösen 
a rendőri hatóságokra, a nélkül, hogy uj szervo- i

tarlásos ceremóniákon. Mennyi időt elrabolnak, 
ezek ismét. Oda is súgta Bercsényinek:

— Csak aztán röviden, édes generális uram 
Sói tüzek roppanása roszketleté meg egyszerre 

a levegőt s az ut mentén kélfelől sorakozott 
hadsorokból kivált egy csapat, a vadonatúj piros I 
egyenruhás, farkasbör kacagános karabélyos 
huszároké. Kapitányuk neliáuyadmagával egye
nesen a hintó mellé ugratott s kivont karddal 
katonásan köszönte a főgenerálist, várván kegyel
mes ordréit. Gyönyörű szál legény volt ez a karabé 
lyos kapitány. Termete daliás, fejjel magasabb tár
sainál. Napsütötte barnapiros arcát kackiás szép 
fekete bajusz diszilé s barna fürtök dús hulláma 
omlott alá széles két vállára. Kifejezésteli nagy 
szemeiben tüzlélek lángja lobogott s féifias tekin
tetén parancsoló méltóság s valami kimondhatat
lan édes gyönyörűség ömlött el.

A generális nem adta ki a várt parancsol 
s a kapitány köteles engedelmességgel csak lova
golt tovább a hintó mellett és nézte, csodálta 
betelni nem tudó mohó, vágyakozó gyönyörrel a 
bűbájos fejedéiemasszonyt. Amaz egy tekintetére 
sem méltatta. Nyugtalanul, idegesen babrált ru
hája csipkéjével s lelke valah ol túl a hegyeken, a j 
tapolcsányi tábor felett repdesett. Ott, a hol a 
világ minden daliájánál szebb, kedvesebb, drágább 
dalia várja őt, az ő egyetlen szerelme, rég látott, 
epedön óhajtott férjura, a vezérlő fejedelem. Mit 
törődnek ö egy karabélyos kapitánynyal.

Lopva tekingetett Bercsényi rejtett édes 
mosolygással hol jobbra, hol balra s az ordré, a 
mit várt a kapitány, mindegyre csak késett.

zet adódnék ezeknek, tehát úgy látszik, hogy a J 
mostani szervezetet jónak és a mostani személy- - 
zetet elégnek tartják arra is, hogy a már eddigi ; 
sok munkán kívül, még több munkát is elbírjon. 
— Pedig!

De térjünk a tárgyra; én ugyanis az uj : 
bűnvádi perrendtartás egy kis részére akarok 
reflektálni.

A BP. 85. §. kilátásba helyezte azon rende
letéi, melytől felvilágosítást és utasítást vártunk 
mindarra, a mi a törvényben nincsen, de éppen 
reánk rendőrhatóságokra nézve fontos. A törvény 
1900. januárius 1 - én lépett életbe,a rendelet azonban 
csak 1899. évi december 22-én kelt és csak dee 
24-én érkezett a törvényhatóságokhoz; nosza, 
siettünk azt elolvasni, megtanulni, kerestük a 
részleteket, a melyek tulajdonlapén minket ér
dekelnek, de bizony azokban sok oly dolgot j 
nem találtunk, a mire pedig rendelkezés feltét- ■ 
lenül szükséges. Jelen soraimban ezen hiányzó i 
rendelkezések közül csak kettőt említek fel, és 
pedig; 1. nem találtuk benne a rendeletben a 
nyomtatvány-mintákat, melyek pedig igen fon
tosak, először azért, hogy különösen a kezdet
nél bizonyos irányt adjanak a sok §. között, má
sodszor pedig azért is, hogy az igazán sok Írá
sos munkát némileg megkönnyítsék : mert ha a 
BP. §§-ai szerint pontosan akarjuk felvenni a 
sok különféle jegyzőkönyvet, akkor aztán ember 
legyen a talpán az, aki ily jegyzőkönyvek felvé
telénél betart minden alaki rendelkezést, különö
sen éppen a nyomozásoknál, a melyek gyors 
munkát igényelnek és bizony mi vidékiek még 
most is csak tapogalódznánk, ha Rédey Miklós 
budapesti kér. kapitány ur ritka szorgalommal 
és tudással oly gyorsan meg nem csinálta volna 
„Kézikönyvét a B P.-íjoz“, melyből aztán legalább 
alapot meríthetünk a különféle jegyzőkönyvek, 
idézvények, felhívások, nyílt rendeletek stb. alaki
lag helyes megoldásához.

De hát hiába ! mi úgy látszik csakugyan 
mostoha gyermekei vagyunk az államnak, velünk 
sem ez, sem maga a törvényhatóság nem törő
dött, előbbi akkor sem, midőn a törvényjavaslat 
előkészíttetett, mert hiszen tőlünk mit sem kér
deztek, lehet-e ez? vagy az? Kivihető-e e z ? i 
vagy amaz a §. vagy nem ? Egyszóval vidéki

— Adja ki már az ordrét, édes generális j 
uram, Istenre is kérem — szólt végre a fejede
lemnő —• kapitány uram még elnyel a tekinte
tével — tévé hozzá pajkos gúnynyal — pedig én 
már csak másnak tartogatom magamat . . .

— Fenséged kérése parancs! — felelt ga- 
valléros készséggel Bercsényi, aztán kemény, ka
tonás szóval a kapitány leié íerdull:

— Menjen kigyelmed, kapitány uram, és a 
kurabélyosokat rendelje ki.

A kapitány tisztelgett és visszaugatott hu
szárai közé. Ott lepattant a lováról, a csuhadárok 
körülfogták s fekete kócsagtollas, gyémántforgós 
zöld kalpagot tettek a (fejére, párduckacagány 
helyeit bibormentét adlak vállára és drágaköves 
fejedelmi .aranybuzogányl jobbjába. így szállóit 
újra a már olt váró kedves andaluziai ménjére, 
Déliára, mind az egész had pedig egyszerre tisz
teletteljesen lepattant a lóról. Trombiták harsog
lak, rézdobok perdüllek s tisztelgő katonák, haj
longó zászlók sorfalai között lovagolt vissza a 
hiúiéhoz most a karabélyos kapitány, a ki nem 
volt más, mint maga a vezérlő fejedelem.

Bercsényi kiugrott a billióból, katonásan 
tisztelgett fejedelem ura előtt és átvette a hadak 
vezérletét.

Dobok, trombiták ujongó szava újra felhar
sant, a nyitrai vár ormán megdördültek az ágyuk 
s mcgkondultak a székesegyház harangjai. De n 
két szemju ajak forró, édes csókjainak cuppanó
sh o z , a két epedő szerelmes szív dobogásához 
mi vala mindez, mi vala . . .

közigazgatási vagy rendőrségi ember sohasem 
lett belliva egy értekezletre sem, a kész javasla
tok sem lettek előre közölve a törvényhatóságok
kal, hogy azokhoz hozzászóljanak az őket érintő 
részeiben, de nem törődtek velünk az életbelép
tetésnél sem, mert bizony direktívát mi nem kap
tunk sehonnan sem, legfeljebb a „felelőség terhe 
mellett" egyszerű §-okal és rcndeloteket; de nem 
törődött velünk a törvényhatóság sem, mert hiszen 
több városban történt meg az, hogy a rendőrség 
még jó eleve telt jelentést a törvényhatósághoz, 
még 1899. év őszén, kérve azt, hogy gondoskod
jék a törvényhatóság arról, hogy a BP. 1900. 
január 1-én végrehajtható legyen, adjon uj tiszt
viselőket és vegye el a rendőrségtől a hozzá nem 
való közigazgatási dolgokat, egyszerűen azt felel
ték, hogy: „Ugyan kérem, jól ment a dolog ed
dig, majd csak megleszünk ezután is.“ Bezzeg 
gondoskodtak a kir. bíróságokról ! ezeknek meg
küldték a nyomtatványmintákat szépen könyvekbe 
foglalva és azután megküldték nekik a nyomtat
ványokat is.

Hát kérem, itt keltőt lehet következtetni, 
vagy azt, hogy mi nem szorultunk nyomtatvány- 
mintákra, megcsináljuk mi azt jó l magunktól is, 
tehát mi valami különösek vagyunk minden téren, 
vagy azt, hogy a mi munkánkat, dacára a törvény 
rendkívüli szigorának és annak, hogy éppen a 
mi munkánk (a nyomozás) képezi alapját minden 
bűnügy jól elintézhetésének — semmibe sem 
veszik, illetve annak jelentőséget nem tulajdoní
tanak, •— emberileg egyik sem lévén feltehető és 
ellőhető, igazán nem értem, hogy miért nem 
láttak el bennünket mai napig sem nyomtatvány
mintákkal

2. Nem tartalmaz a rendelet rendelkezést 
arról sem, hogy a bűnügyi nyomozások költségeit 
ki és hogyan viseli ? Pedig ez szintén fontos 
körülmény, különösen a mi sajátságos közigazga
tási viszonyainknál; eddig úgy volt, hogy ha a 
kir. ügyészség vagy bíróság megkeresésére foga- 
nalositotlunk valamely bűnügyben hatósági cselek
ményt. az ebből eredő költségek a bűnvádi áta
lányból mindannyiszor nugléritteUek a törvény
hatóságnak ; most azonban miután a BP. a 
nyomozásokat a mi hatáskörünkbe utalta, a 
bűnvádi átalányból nekünk a nyomozás költségeit 
meg nem térítik és pedig (adott esetről beszélek) 
a kir. ügyészség következő érvelésével ; „Miután 
a nyomozást a rendőrség hivatalból köteles meg
csinálni, a költségeket is ö fődözze." Ugyan?! 
hát honnan födözze? Van a vidéki rendőrségiek 
erre pénze? A törvényhatóság pedig mit felel? 
Ezt: A bűnvádi nyomozások költségei eddig az 
államot terhelték, most pedig sehol sincs uj ren
delkezés arra nézve, hogy ezen költségeket a 
törvényhatóság tartozik fizetni, a költségek a 
város pénztárából nem utalványoztalnak.

Nohát, kérdem, most már mit csináljunk 
mi szegény rendőrök, nyomoznunk kell, ezzel 
sokszor és sok (Selmecen a külutcák szétszórtsá
gánál fogva különösen) költség (pl. napidij, kocsibér 
1«2. §,) merül fel, ezt azonban senki sem akarja 
fedezni és pedig csak azért nem, mert erre nézve 
nincs külön és határozott rendelkezés sem a törvény
ben, sem  a 130000. sz. utasításban.

Ezen két kérdés az, melyet ezúttal felhozni 
kíván lám és melynek sürgős megoldása volna 
szükséges. Még csak azt jegyzem meg, hogy van 
ugyan újabban két. rendelkezés, de ez csak részle
ges és inkább csak a kezdete annak, a mit a fen- 
nebbiek szerint várunk: ugyanis az 1900. február
19-én kelt 1044. sz. B. M. rendelet kimondja, 
hogy a BP. és 130,000. sz. utasítás 156. és 173. 
§§-ai értelmében a rendőri hatóságok állal veze
tendő iktató, mutató, kézbesítő és póstakönyvek
hez szükséges nyomtatványokat és törvényható
sági házi pénztár terhére kell beszerezni, és 
hogy n BP. 141. §. értelmében elrendelt előzetes 
letartóztatás eseten, a letartóztatott élelmezési



1900. március 25. S E L M E C z R A N Y A [ II I R A 0 Ó 3

költségei, a mennyiben a letartóztatott maga nem 
élelmezi magái, a városi házi pénztár terhére 
esnek ; de ezen két rendelkezés semmit sem szól 
arról a sok nyomtatványról, a melyekre szükség 
van a nyomozás alatt és semmit sem szól a 
nyomozás alatt felmerülő egyéb és lényeges költ
ségekről.

Azzal végzem II-ik cikk omet is, a mivel az 
I-sőt végeztem, hogy t. i. mégis csak jó volna a j 
vidéken gyakorlatilag működükéi is néha vélemény- \ 
adásra felhívni s akkor valószínűbb lesz az, hogy 1 
nem áll be rövid idő múlva szüksége az uj tör
vények módosításának, úgy, miként ezt most a 
LlP.-nál látjuk, mire nézve a m. kir. Miniszter
elnök úr múltkori beszédében már is jelezte a 
novelláris módosítást éppen a vidéki rendőrha
tóságokra ruházott töméntelen munka és éppen 
a mai rendszertelenség m iatt!

Krausz Kálmán,
Relmera-lléliüiányíi sz. kir. város 

rendőrfőkapitánya.

Zásziószenieiés.
Az idei József napja a ribniki telepen dol

gozó ácsmunkások napja volt, kik előtt bizonyára 
sokáig kedves emlékű lesz e nap. E napon szen
telték fel ugyanis a ribniki ácsmunkások zászló
jukat, egyetértésük, közös érzésük symbolumát. 
Az ünnepély, ellenére a zord és esős időnek a 
lehető legszebben sikerült, amiben nagy érdeme 
van a zászlóanyának, Bárdossy Antal bányataná- 
c o s  nejének. A zásziószenieiés ünnepélye a fő
téri Szent-Katalin templomban folyt le, ahova 
zeneszóval, festői öltözetükben délelőtt féltiz óra- 
k< r vonultak az ünnepelő munkások. A zászló
anya a koszorús leányokkal s ezek vőfélyeivel 
iiz órakor érkezett meg, a mikor kezdetét vette 
az istenitisztelet.

A templom a ritka ünnepélyre szépen fel 
volt diszitve s a padsorokat díszes közönség töl
tőül! meg. Föltűnő volt az, hogy az ünnepélyről 
hiányzott a bányaigazgató s nagyon gyéren volt 
képviselve a bányák lisztviselői kara is. Az isteni 
tisztelet után, melyen Podhragyay Pál prépost
plébános celebrált, ugyanő szép beszédet tarlóit, 
melyben az ünnepelő munkásokat lelkes szavak
kal kitartásra, egyetértésre buzdította. Az isteni 
tisztelet után az ünnepelő munkások és nagy kö
zönség a zászlóanya lakása elé vonultak, ahol 
Úrban Vilmos munkavezető a munkások nevében 
köszönetét mondott a zászlóanyának szives ál
dozatkészségéért, melylyel lehetővé tette! a rib
niki ácsoknak, hogy zászlójukat ilyen emléke
zetes szép ünneppel szentelhették föl. Délben 
ünnepi lakoma volt Bárdossy Antal bányataná
csosnál, melyen részt vettek Podhragyay Pál 
prépost-plébános, a bányaigazgatóság és a hegy- 
hányái bányahivatal tisztikara. Ugyanekkor a 
zá-zlóanya az ünnepelő munkásokat is megven
dégelte. A munkások táviratban üdvözölték volt 
hivatali vezetőjüket Baumerlh Károly, jelenlegi 
loi-t,bányai bányahivatali főnőkül, mivel még az 
ö lönöksége alatt fognmzoll meg a derék mun
kások közt az eszme, hogy zászlót szerezzenek 
maguknak. ’ —ó.

A bélabányai konzum,
A bélabányai fogyasztási szövetkezet c hó

4-én d. u. első évi közgyűlését tartotta. Az igaz
gatóság bemutatta az első mérlegel, mely dec. 
31-én a következő adatokat mutatja többek közt:

áru forintokban. . . . 3004 25
b e r e n d e z é s ............................  152 82
adósok .......................................  1600 10
A teher számláján liszla nyer. 335-62
Persze a nép ez utolsó adatra a legkíváncsibb. 

Meg is volt elégedve a nem várt eredménnyel. 
Az első év az alakulás és berendezkedés alkal
mával igen nagy összegeket emészt el, a mi a 
következő években már nem ismétlődik, s igy a 
jövő még többet igér, mint a múlt év.

A szövetkezet a liszla nyereséget a tartalék
alaphoz csalóba, 5°/0 levonásával, a mi a holt- 
kezelő tulajdonát képezi járandósága címén.

A szövetkezeit a „Hangya” tagja, azaz egy

részvényt jegyzett nála 50 frl értékben, s ezért a 
Hangya teljes támogatásában részesült. Hitelt 
tetszés szerint nyújtott neki a Hangya, a könyv
vezetésben utasításokat, tanácsokat adott, sőt a 
szövetkezet kérésére 2 szakértőt küldött évközben 
a bolt átvizsgálására. Az ily szövetkezetek ereje 
az erős centrummel való összeköttetésben van.

A Hangya alapitó tagjai az ország első mág
násai, és a Hangya ismételten tudatta velünk, 
hogy a meddig a Hangyával vagyunk összekötte
tésben, addig bukásunk ki van zárva. Eddig hál’ 
Isten bevált a szavuk.

Köt élességünk a Hangyától : vásárolni, de a 
mit másutt olcsóbban vehetünk, olt vehetjük. 
Minden árunkat nagy gyárakból vesszük. Selmecen 
vagy bárhol másutt kereskedőnél mi egyebet nem 
vásárolunk, mint sót, pörköli kávét, üveget, bo
ringet slb. vagy oly cikket, mely váratlanul hir
telen elfogy.

Ismételten szemére vetették nlólirotInak, í 
hogy Selmcczen vásárol a bélabányai konzum. ! 
Oda se hederilettünk. A ki tudni akarja, hol, mit j 
mily mennyiségben veszünk, fáradjon el az alól- j 
írotthoz, a ki szívesen megmutat minden számlát J 
s ne kérdezze az embereket, a kik semmit sem 
tudnak.

A szövetkezet 1899. február 1-től, dec. 
31-ig eladott 14,832 frt 75 kr.-nyi árut; tehát 
egy hónapra körülbelül 1300 frt esik. Selmecen 
havonta 100 frt árát vettünk. A nép a közgyű
lésen kijelentette, hogy a bolttal, az áruk minő
ségével meg van elégedve. Ez a vezetőség legszebb 
jutalma. De hát mi lesz évről-évre a nyereséggel, 
ha soká talál élni a consum?

A felelet világos: a nyereséget mindig meg
eszi a konzum. Ennek a módja többféle, vagy 
tartalékalapot gyűjtünk, vagy ha ez megvan, az 
árakat lejjebb engedjük, vagy osztalékot adunk, 
vagy ha már mindez megtörtént, jótékonyságra 
fordítjuk a jövedelmet, melyben nem tagok is 
részesülhetnek.

A szövetkezeiben egy üzletvezető, egy pénztáros 
s egy boltosinas van alkalmazva. Az igazgatóság 
és felügyelő bizottság díjtalanul végzi dolgát.

Szeszt, égetett szeszes italokat, sajnos, nagy 
mennyiségben árulunk. Bélabánya népe egy év 
alaü megiszik 15 ezer forint ára szeszes ifalt. 
Selmec (a külutcákat is beleértve) megihalik úgy 
gondolom egy év alatt közel 2— 3 százezer forint 
ára italt. Bélyeget árulunk, a dohányra már alá
irt uk a hivatalos szerződést a m. kir. pénzügy- 
igazgatósággal szemben.

A szövetkezet első éve leteli. Nehéz volt, 
nem csupán pénzügyileg (mert a bányász határ
talanul szereti igénybe vonni a hitelt), hanem 
erkölcsileg is.

Az ilyen szövetkezet legnagyobb baja, hogy 
a ki Ingja, az mind letette a garast és okos ember, 
ergo beszélhet. —- De hiszen ez régi baja magá
nak egész Selmecnek is, (a mely szintén egy nagy 
fogyasztó szövetkezet).

Baja még az ilyen szövet kőzetnek, hogy csak 
egyszer bukhatik, tehát sokat kell hallgatnia, és 
sok próféciái elnyelnie.

irpfáíl.

H Í R E  k .
- -  József napja ünnep vult a város liszt- 

viselőinek, kik vasárnap, tcslülelileg'Vjelentek meg 
szeretőit-polgármesterüknek Szilnyai, József kir. 
tanácsosnak üdvözlésire. A tisztviselőkhöz számo
sán csatlakoztak a polgárok közül is, úgy hogy 
a városház nagy terme, ahol a szívélyes ováció 
lefolyt, alig volt képes befogadni az üdvözlőket. 
A tisztviselők nevében Vöiös Ferenc tb. főjegyző 
intézeti magas szárnyalása s meleghangn beszé
dei az ünnepelthez, akii láthatóan meghatott az az 
őszinte ragaszkodás, a mely ez évben különös 
ováció rendezésével nyert kifejezést. Az üdvözlő

beszédre hosszabb beszédet' tartott az ünnepelt 
polgármester, a mely elejétől-végéig biztató, őrö
met keltő volt a tisztviselőkre nézve. Egyetértésre, 
kitartásra buzdította a szeretett főnők a közigaz
gatás nehéz szolgálatában álló tisztviselőket, pálya
társait, és a köz érdekében való szakadatlan 
munkásságra, hogy mint eddig ezután lis tiszta 
lelkiismerettel állhassák meg az akármily szigorú 
kritikát is. A városi tisztviselői kar üdvözlése 
után a polgári kör tisztelgett a polgármesternél, 
mint a kör elnökénél, Greguss Antal alelnök 
vezetése mellett. Testületileg tisztelegtek még a 
Selmecbányái róni. kath. lelkészek Podhragyay 
Pál prépost-plébános, a m. kir. dohánygyár 
tisztviselői Krbek Ottokár igazgató vezetésével. 
Számosán keresték még fel a köztiszteletben álló 
és páratlan közszeretetnek örvendő polgármestert, 
hogy névünnepén kifejezzék tiszteletüket.

— A kereskedő tanulók szabadság*-ünnepe. 
A március 15-iki nagy eszmék ünnepét a keres
kedő tanulók mull vasárnap délután ünnepelték 
meg, amikor tanítóik Tuka Antal és Jacger Gyula 
vezetése mellett lementek a honvédszoborhoz. 
Ünnepélyes fogadást tettek itt az ifjak, hogy mint 
a jövő kereskedői minden erejükből a haza felvi
rágzására fognak törekedni s teljes erejükből 
azon lesznek, hogy a magyar ipar s a magyar 
kereskedelem fejlődjék, erősödjék. Örömmel hoz
zuk hírül a kereskedő tanulók eme hazafias s 
eléggé nem dicsérhető fogadását, amelyet meg
lehetnének már mostan az öregek is, a ma 
kereskedői.

— Házasság:. Vince János magyar állam- 
vasúti hivatalnok folyó hó 22-én délután esküdött 
örök hűséget Braxatorisz Iván kir. telekkőnyv- 
vezető kedves leányának, Emmának.

— Közegészségügy i vizsgálat. Reisz Gedeon 
közegészségügyi felügyelő a miniszter megbízásá
ból mull kedden meglátogatta a városi kórházat 
és az épülőben levő járványkórházat. A minisz
teri Biztos teljes elismeréséi fejezte ki a városi 
kórháznak uj berendezése fölött s kifejezést adott 
annak, hogy most már semmi akadály nincs 
hogy a kórház a nyilvánossági jelleget megkap 
hassa. Teljesen megfelelőnek találta a járvány- 
kórház beosztását is s kijelentette, hogy hasonló 
célszerű beosztású járványkórház kevés van az 
országban s az a mai kor igényeinek teljesen 
megfelel.

- -  Gyászhir. Tóth Imre dr. bányakerületi 
főorvosnak édes anyja Tóth Józsefné halt meg e 
hó 21-én Ságváion, Somogymegyében Az elhunyt 
úrnő 81 éves volt. Temetésére, mely pénteken 
volt, Tóth Imre dr. főorvos is elutazott. — Erdélyi 
Károly m. kir. bánya-számellenőr f. hó 23-án éjjel 
55 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. 
A boldogult hült tetemei ma délután 5 órakor a r. 
kath. egyház szertartása szerint fognak örök nyu
gvó  mra helyeztetni..

— 'Áthelyezés Bargár György steffultói 
segédlelkész Budapestre helyeztetett át hitoktató
nak, helyébe Kékkőről Szaszinek János nevezte
tett ki segédlelkészszé.

— Rendkívüli közgyűlés. A városi törvény- 
hatósági bizottság e hó 27-én, kedden délelőtt 
9 órakor rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: A 
fogyasztási adók és ezekre vonatkozó községi 
pótadók tárgyában Geiger Márk és neje Selmec
bányái lakosokkal megkötőit bérleli szerződés 
felmondása

— 52. évi közgyűlés. E hó 22-én délután
tartotta 52 dik évi közgyűlését a selmcci takarék- 
pénztár. — Felső Magyarországnak ez kétségen 
kívül a legrégibb pénzintézete. A gyűlésen Kachel- 
rnann Farkas elnökölt. A közgyűlés tudomásul 
vetle az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak 
jelentéseit, amelyek szeiint a múlt 1899. év üzleti 
jövedelme 82481 k. 74 fillér volt. Az 1899. évi 
nyeremény 4442 k. 68 fillérrel kisebb az 1898. 
évinél, minek leglöbb oka az adóteher folytonos
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emelése. A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak 
azt a javaslatát, hogy a tisztviselők lakáspénze 
400 koronáról 500 koronára emeltessék s továbbá 
a jótékonycélu adakozásra vonatkozó javaslatot 
is, mely szerint ez évben 1920 koronát juttat a 
pénztár jótékony célra. Megemlítjük itt. hogy az 
intézet fennállása óta 75763 koronát adott kü
lönböző jótékony célokra. A választás során fel
ügyelő bizottsági taggá Schwarc Ottó dr. és igaz
gatósági taggá Sobó Jenő választatott meg.

— Valami a vidékről. Múlt és mai szá
munkban két cikket hozunk Krausz Kálmán ren
dőrfőkapitány tollából, melyeket a Rendőri La
pokból vettünk át. E két cikkel, melyek szak
avatottan tárgyalják a mai közigazgatási rend
szer hiányosságát, legközelebb részletesen foglal
kozunk.

— A selm eci' polgári dal- és zeneeg-ylet 
által^folyó évi február hó 1-én rendezett hang
verseny és táncvigalom alkalmával a belépti dijak
ból befolyt 271 Kor. Ezen bevétellel szemben 
174 Kor. 08 fii. kiadás merült fel s igy a tiszta 
jövedelem 96 Kor. 92 fillért tesz ki, mely összeg 
az egylet pénztára javára fordiüatolt. A belépti 
dijak imént kitett összegében benfoglaltatnak a 
felülfizetések is. Felülfizetlek: Krausz Kálmán, Dr. 
Schwartz Ottó, Greguss Antal és Gyurkovils 
Zsuzsanna 2—2 K., Ernst Zsigmond és Wal- 
tersdorfer Károly 1— 1 K. A felülfizetök ezúttal 
is fogadják a rendezőség nyilvános köszönetét.

— A M. T. E. Budapesti Osztályának több 
tagja husvétra a mi Szilnyánkra készül. Az Osztály 
buzgó alelnökének, a mi régi jó barátunknak, dr. 
Téry Ödönnek uti-terve ez: A kirándulók szom
baton, április 14-én d. u. vasúton indulnak Buda
pestről Korponára, itt megvacsorálnak s éjjel 
Zsibritónak és Szí.- Antalnak feljönek a Szitnyára, 
hol a napfelkeltében akarnak gyönyörködni.Reggeli, 
majd ebéd ulán betérnek hozzánk éjjeli szállásra, 
s hétfőn a Tanádon s Hodruson átj Zsarnócára 
mennek, honnan vasúton visszza Budapestre. Ha 
az időjárás kedvezni fog, minden esetre érdekes 
lur lesz, melyet a selmeci lagtársak szívélyes foga
dással még élvezetesebbé igyekszenek maid tenni. 
Az előkészületek erre, különösen a Szilnyán való 
jó ellátásra már folynak.

— Thea-estély. Az evangélikus nőegylet 
által tegnap este a Sembery-terembon rendezett 
társas estély iránt igen nagy volt az érdeklődés 
és az a rendezők örömére igen jól is sikerült. 
Jövő számunkban részletesen ismertetni fogjuk a 
kedélyes estély lefolyását.

— Felvidéki Hírlap címmel uj politikai 
hetilap indul meg a jövő hó elején Balassa-Gy.li
maion. A lap szabadelvű lesz és a felvidék ér
dekeinek előmozdítását tűzte ki céljául.

— Öngyilkos akart lenni Chovanecz Antal 
zsarnóczai erdőör s e  hó 13-án magára lőtt. A 
lövés azonban nem volt halálos, de tönkre lelte 
egész arcát, amennyiben szétzúzta állát, száját, 
orrát. A szencsétlen embert a bányász kórházban 
ápolják.

— A vidéki színészet nyugdíj alapja
javára hozott határozatot törvényhatósági bizott
ságunk f. évi februárius hó 13-ik napján tartott 
ülésében. Kimondotta ugyanis, hogy f. évi március 
hó 1 - löl kezdve Selmecz-Bélabánya sz. kir. város 
területén helyhatósági engedélyt nyerő idegen dal
társulatok, czirkuszosok, mutatványosok slb. az 
eddigi szegényalap és rendőrdijon kívül előadá
sonként 24 fillértől 2 Koronáig terjedő dijat kö
telesek fizetni a vidéki színészet nyugdíjalapja 
javára, mely dij a rendőrség által kezelendő és 
évenkint küldendő el Budapestre az országos ma
gyar színész egyesületi és nyugdíj intézetnek.

— Kereskedők közgyűlése. A Selmecbá
nyái és vidéki kereskedelmi és ipartársulat ma 
vasárnap délután 5 órakor tartja közgyűlését a 
Szöllő szálló emeleti nagytermében Marschalkó 
Gyula clnöklésével. A gyűlés után este társas 
vacsora lesz a Szöllő szálló éttermében.

— Fősorozás. E hó 19-én és 20-án tarta
tott meg a városi vigadóban a fősorozás, a 
mely ez évben szokatlanul gyönge eredményű, 
a mennyiben az elővezetelt 241 hadköteles kö
zül csuk 38 ember soroztatott be, tehát a 
sorozásra előállottaknak csak 15 százaléka lelelt 
meg a katona mértéknek. Besoroztattak a 241 
állítás köteles közül a következők: Géméi
nél’ József, Makovinyi Antal, Gyuricza Marton, 
Labuda János, Siasovszky Mihály, Molnár Ferencz, 
Veszély Alajos, Eckstein Mór, Majerszky Mihály, 
Ainbróz János, Szurovecz Mihály, Lupták Márton, 
Grcschner Ferencz, Ladziánszky József, Surjanszky 
Vilmos, Koleda János, Csierni János, Lestyánszki 
János, Debnár István, Hell József, Liba Bertalan, 
Novotny Dénes, Greguss Pál, Gzibula János, 
Ocsenas Gábor, Krausz Mihály, Tekus Mihály, 
Hertl Emil, Schmiadbauer Nándor, Lamper János, 
Antó ik András, Briós Mihály, Lupták András, 
Polják Antal, Turzik János, Stremnitzer lgnátz, 
Oremusz János. Idegen illetőségű hadköteles 
állíttatott 26. ezek közül besoroztatott 13 és pe
dig: Bázlik Mihály, Wágner Miklós, Varga Jó
zsef, Rooh József, Gsapula Pál, Fikker János 
Balázs Gyula, Moldován János, Goldschmidt Dá
vid, Kahle Frigyes, Bránszky Gyula, Hermann 
János, Asbólli István. A sorozó bizottság szerdán 
reggel Újbányára uftazott.

— A Magyar Turista-Egyesület Szitnya- 
Osztálya holnap március 26-án d. u. 5 órakor 
tartja évi közgyűlését a városház tanácstermében. 
A gyűlés tárgysorozata a következő : Jelentés az 
osztály működéséről. Az 1899-ik évről szóló szá
madásnak, s a vizsgálók jelentésének előterjesz
tése. Az 1900-ik évi költségvetésnek megállapítása. 
Ügyvivő alelnöki állás betöltése. Esetleg könyvtá
ros választása. Indítványok. Este 7 7a órakor 
társasestély lesz a „Bogya“ vendéglő éttermében.

— Az első büntetések. A rend őr bejelen
tési hivatal f. évi januarius hó 1-én kezdte meg 
működését és pedig szép eredményt mutat fel 
rövid fenállása óta is, a mennyiben úgy a bíró
ságok, mint az egyházi és polgári hatóságok, de 
különösen a m. kir. postahivatal nagy hasznát 
veszik az általuk keresett egyének gyors feltalá
lásában. A közönség is mindjobban hozzá szokik 
az uj rendhez; vannak azonban egyesek, a kik 
sehogysem akarják belátni azt, hogy a mit a tör
vény rendel, azt be is kell tartani; ezekkel szem
ben azután következnek a büntetések. Rendőrsé
günk a múlt héten 3 ilyen makacs úri embert 
volt kénytelen megbüntetni; igaz ugyan, hogy 
első büntetések lévén, csak 1 — 1 koronával, ez 
azonban idővel szépen meg is nőbet.

— Iparhatósági m egbízottak elnöke. Az 
ipái hatósági megbízottak pénteken ülést tartottak 
amely ülésen a lemondott Geiger Márk helyébe 
elnökké Csiba István kereskedőt választották meg.

— Fontos háziasszonyoknak! A lakás csak 
akkor lehet tiszta és pormentes, ha a padló 
fénymázzal van be vonva. Puha padlóknál ez 
akkor érhető el legjobban, ha azt az Eisenstádter 
féle Linóleum padló zománccal kenik be. Ezen 
kitűnő és elismert legjobb fénymáz gyorsan szárad, 
tartós és gyönyörű fénynyel bir, nem terjeszt 
kellemetlen szagot, olcsóbb minden más fény
máznál, mert kiadobb és larlúsabb. Értéktelen 
utánzatoktól óvakodjuk és kérjen mindenki kizá
rólag Eisenstádter-féle „Linóleum padló zom án c
ot törv. bejegyzett „vaslovag“ védjegygyei.

- -  A torna, a m értani rajz és a szépírás. 
A kultuszminiszter rendeletéi bocsátott ki az 
iskolák számára a testgyakorlás, a mértani rajz 
és a szépírás alól való fölmentés dolgában. A ren
delet szerint a tanításnak e három tárgya alól 
fölmentik mindazokat a tanulókat, a kiknek a 
következő testi hibájuk van: sántaság, bénaság 
puposság vagy a kiknek csak félszemük van. A 
fölmcnicst a középiskolai igazgató maga adhatja 
meg szóbeli kérelemre s minden orvosi bizonyít

vány nélkül. Múló lesli bajoknál és betegségeknél 
egy félévnél kisebb időre szintén az igazgató adja 
meg a főlmentést, de csak orvosi bizonyítvány 
alapján, melyben ki kell tüntetni a betegség nőmét 
s azt is, hogy a fölmentés szükséges-e és mennyi 
időre.

— E gységes kézbesitő-dij A kereskedelmi 
miniszter elrendelte, hogy a magyar korona terű 
létén a telegráf vagy telefonhivatallal nem bíró 
helyekre szóló táviratok március 1-jelöl, nem 
tekintve a távolságot, egy koronáért külön kéz
besítővel küldessenek. Ezt az egységes dijat a 
közönség a külön kézbesítővel küldendő távirat 
föladása alkalmával köteles megfizetni és utólagos 
leszámolás ezután nem lesz.

NYILT-TÉR.*

Selyem-Blousok 2 írt m i
feljebb — 4 méter! póstabér és vámmentesen 
szállítva! Minták postafordultával küldetnek; nem- 
külőmben fekete, fehér és színes „Henneberg- 
selyem" 45 kitől 14 frt 65 krig. méterenkint. 
H e n n e b e r g  G . ,  selyemgyáros (cs. és kir. 
udvari-szállító) Z ü r i c h b e n .

2416/1900. sz.

Árverési hirdetm ény.
Selmecz-Bélabanya sz. kir. v. tanácsa ezen

nel közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező 
„Magas házi" bolt helyiség, melyet, eddig Bleyer 
Adolf nyomdatulajd. bérelt, f. é. április 1-től bérbe 
adatik, mely célból a városi tanács f. é. műre. 
31-én d. e. 10 órakor a tanácsteremben^nyilvános 
árverést tart. írásbeli ajánlatok elfogadtatnak.

Selmecbányán, 1900. márc. 23.
Szitnyay József,

kir. tan. v. polgármester.

2476./sz. 1900. vt.

É ^ yH u aa *• x  t  t e  « .
Tudatom a város közönségével, hogy a 

város tanácsa f. é. március hó 23-án a vagyon
bukott „Eichel Sándor utóda és Geiger Márk" 
cég beltagjaival névszerint Geiger Márk és neje 
szül. Engel Máriával a bor, hús és szeszfogyasz- 
lási adók és ugyanezekre vonatkozó városi pót - 
adók behajtása tárgyában 1899. évi augusztus 
hó 18-ik napján megkötött bérleti szerződést n 
csődtörvény 22. §-a adta jogalapján és esetleges 
kártérítési jógáinak épségben tartásával mai napon 
felbontottnak jelentette ki s az említett fogyasz
tási adók illetve pótadók behajlását a mai naptól 
kezdve ál ve! te s a törvényhatósági bizottságnak 
további intézkedéséig házilag kezelteti, a házi 
kezelés vezetésére pedig Kolosi, János v. adólisztel 
rendelte ki.

Szitnyay József,
kir. tan. v. polgármester

2426. sz.
1900. Hirdetmény.

A város tárnicsának rendelkezéséből kifolyó
lag közzéteszem, hogy a város által az állami 
közút 79—80 km. szakaszának kiszélesbitése és 
szabályozása céljából megvett u. n. Pischl-féle 
pajta f. évi april hó első hetében lebontatni lóg. 
A kik a lebontásra vállalkozni, illetőleg az érió- 
kesithető anyagok átvételére ajánlatot tenni óhaj
tanak ezt f. évi március hó 31-ig a városi mér
nöknél szóval vagy Írásban megtehetik.

Selmecbányán, 1900. március 22-én.
Szitnyai József,
kir. tan. polgármester

*) k rovat alatt közöltökért nem felelős a Síerk
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HIVATALOS RÉSZ.
Az hivatalok

17-töl márc. 
Születés.

ései.

1 A szülök neve. 1 Lakóhely.

1 Prokay Mátyás

2
Grinling Erzsébet 
Rückschlossz Ignác

fin Rovna

3
Neusclil Amália 
Slepanek András

n -

4
Késik Katalin 
Blaskovics Gábor

•n Selmeczbánya

5
Folta Mária 
Haggonauer Nándor

leány n

6

7

Pomffy Amália . n

Moravcsik Anna 
Farbiak József

fill Rovna

s
Birbon Mária 
Hóim Ferencz

leány Hodrusbánya

9
Pritz B zsena 
Fábián József

fiú »

10
Morovjan Teréz 
Zajac Lajos

leány ■

11
Hankus Viktória 
Uram Mátyás - ■

12
Kotrig Rozália fiú -

13
Hrivnyák Katalin 
Kais József * Bélabánya

14
Bula Auguszta 
Karlik Mihály

leány -

15
Kulny Mária 
Sulc János

fin *

16
Palovics Teréz 
Heiler Feienc

. St elfúl tó

Klaralik Anna | 

Halálozás.
"

1 Az elhun yt neve. iw A halál oka

1 Prokai N. fialva sz.
2 Szentinek Katalin 3 b. görcsök
3 özv. Micsovszky A.né 64 é. vízkör
4 Trcka Jozefa 8  n. velesz. gy.-ség
5 Sebján István 32 é. tüdőiül)
6 Hronec József 2 ő.
7 Moravcsik Gábor 2 n. ioraszülölt
8 Gettler Pál 45 é. üdögümőkúr
9 Pumpává János 37 é. jzengázmérg.

10 Pumpává Jánosné 5 6 é.
11 Hrivnyák -József 8  r í . ' lörc-ök
12 Marcy József 34 é. ]tüflögümökúi‘
!:: Zachradnik J mos 53 é. j -

iá n .  -z. szv. 1900 . Hirdetmény.
Moly szerint Selmecz-Bélabánya sz. kir. vá

ros adóhivatala közhírré teszi, hogy az 1900. évre 
járó lüzollói dij kivetése befejeztetett és a kivetési 
lajstrom f. évi március hó 16-lói f. évi március 
hó 31-ig 15 napi közszemlére kitételik és azt 
minden érdekelt fél a városi adóhivatalnál a hi- 
valalos órák alatt megtekintheti.

Selinecb. 1900. febr. 22. V. adóhivatal.

630. Sz. 91899. Hirdetmény.
Tudatom e sz. kir. város közönségével, hogy 

a lüivényhalósági bizottság folyó évi november 
hú 14—én tartó*t közgyűlésében hozoll 309. sz. 
közgy határozattal a következő rendelkezéseket 
állapította meg: A törvényhatósági bizoll-;.g a telt 
tanácsi előterjesztéshez képest kimondja, hogy

1. Korábbi évekről többször hozott ha áro- 
zaiail megújítva, kijelenti, miként a Selmecbánya 
belvárosi vízvezeték kiépít ősét kő 
tűzrendészen szempontokból 
szükségesnek és sürgősen kiépítendőnek tartja.

2. Miután Selmecbánya város vízellátását 
különösen magasabb fekvésű pontjain csakis a 
Paradicsom hegynek és a nagy és kis Sobó hegy- 
uek oldalain több helyen felszínre jövő források 
föltárása és forrásvizek özszcgyüjtésc állal lehet 
legcélszerűbben biztosilani, és miután a jövő 
'izszerzés érdekéből halaszthatatlan hatósági 
feladat marad a Rónától kezdve u Tanád, Para-

üzegészségügyi és 
elodázhatatlanul

dicsőm hegy, Vöröskut, nagy és,kis Sobó hegyek- j 
nek, délre illetőleg a város felé néző oldalait ; 
beerdősiteni, hogy e területek vízgyűjtő és szűrő 
területekké előkészíttessenek — és miután továbbá 1 
a beerd ősi lések végcélja a talaj előkésztése által 
a forrásvizek szaporításával a közegészségügyi 
követelmények szempontjából inkább kifogásolható 
túró és tisztán csapadék vizeket a közhasználatra 
nézve idővel feleslegessé tenné — utasítja a köz
gyűlés a város tanácsát, hogy a megjelölt terü
leteken, a mennyiben azok a tulajdonát képezik, 
az erdősítési munká'ntokat haladéktalanul foga
natosíttassa, a meglevő erdősítések hiányait pótol
tassa a mennyiben pedig e területek között a 
kir. bányakincstár tulajdonát képezök is lennének 
— azoknak beerdösitése iránt a kir. bányakincs
tárt megkeresse és végül kiváló gondját képezze, 
hogy a megjelölt vízgyűjtő területen levő idegen 
tulajdoni képező ingatlanok a város által lehe
tőleg és pedig erdősítési célokra megszereztes
senek, ugyancsak a fenti indokokból utasítja a 
közgyűlés a város tanácsát, hogy a megjelölt víz
gyűjtő területről minden oly mi velőst és haszná
latot, mely az ivóvíz tisztaságát kedvezőtlenül 
befolyásolhatja — alkalmas módon megszüntes
sen és első sorban gondoskodjék, hogy a vörös- 
kuli erdőőri lak a vízgyűjtő területen kívül helyez
tessék el, miután az erdőőri lak közelsége külö-

vezetékü vizv. létesítése iránt hozott határozatainak 
megváltoztatásával, elrendeli hogy Selmecbánya 
belvárosban egyvezetékü vízvezeték létesittessék, 
és pedig egyelőre tisztán csak kőzkutak táplálá
sául felhatalmazza azonban a város tanácsát, hogy 
a mennyiben a folytatandó előmunkálatok kedvező 
eredményre vezetnek és a közfogyasztás hátránya 
nélkül magánosoknak is megengedhetővé válik 
a bevezetés eszkőzöltetése ez iránt a megálla
pítandó rendelkezések korlátain belül saját hatás
körében intézkedjék.

4. Tekintve, hogy az eddigi feltárások után 
biztosított napi 100 m 8 legminimálisabb forrásvíz 
már is elegendő alapot nyújt arra, hogy a bel
városi ivóvizvezi..............
e hálózat ’

hogy a
özetek hálózata kiépíttessék és h<

it kiépítés*.......
eredménytől, hogy szükséges

által alsó tónősen a megtűrt marhatartás 
vizére is szenyezőleg hat.

3. Minthogy az njabbi tanulmányok és forrás 
feltárási eredmények kétségtelenné teszik, hogy a 
legszárazabb időben is naponként kifogástalan 
tiszta forrásvíz legke vesohb 100 m 3 állhat a városi 
lakosság rendelkezésére és figyelembe véve, hogy 
a jelenlegi nvitoll vízvezeték mellett naponként 
elfolyó 250 m3 használati vízből a végzett tanul
mányok és megfigyelések szerint átlag csak 50. 
m3 napi vízfogyasztást igénye! a közönség a köz- 
kutakból — mely eredménnyel szemben zárt rend
szerű önműködő küzkufak mellett az eddigi fogyasz
tásnak kétszerese biztosítható kifogástalan forrás- 
vÍzből — kijelenti a közgyűlés, hogy a kellős

ését függővé tenné azon későbbi 
gy szükséges lesz e a győrgytárói 

avagy szitnyai források bevezetésének is elrende
lése, célszerű már a hová tovább kűvetelőbben 
megnyilatkozó közszükségleti szempontokból 
lehet, elrendeli a közgyűlés, hogy a városi 
hálózat a közegészségügyi mérnöki szolgálat 
kidolgozandó tervek szerint még az 1900. * 
kiépíttessék.

cső- 
által 

évben
kiépiíl

5. A városi vízvezetékről és csatornázásról 
alkotott, a vizvezetékügyi és ez által egyúttal a 
jogügyi és gazdasági szakbizottságok által letár
gyalt szabályrendeletet a megállapított rendelke
zésekkel elfogadva utasítja a város tanácsát, hogy 
törvényszabta közhirrététel s annak kormányható
sági jóváhagyása után a rendelkezések pontos 
végrehajtásáról gondoskodjék.

E közérdekű határozatok 
sel léteinek közzé, hogy 
tornázásról megállapított szabályrendelet a v. 
főjegyző hivatalos helyiségében az 1886. é. XXI. 
t.-c. 8. §-a értelmében 30 napra közszemlére 
kitéve van s hogy úgy a szabályrendelet mint az 
egész terjedelmében közölt közgyűlési határozat 
rendelkezései ellen a fellebezés az idézett törvény 
9. § a értelmében a v. polgármesterne&adandú be.

Selmecbányán, 1899. november 21.
polgármester

oly figyelmeztclés- 
vizvezetékről és csa-

Szitnyay József, kir. tan. v.

’PTi ; i?  T i , 
■ ír  . -0 0 ^

ÜZLETÁTVÉTEL
I Tisztelettel van szerencsém a n. é. kö- 
|  zönség becses tudomására adni, hogy a 

helybeli Sín-KséS>í>S.!í{,<*2» 5 3 .  n e . w . 
levő <3iislE‘!Í<*3s-fV!»-

kőfarago-üsletet
átvettem és a mai kor igényeinek megfele- 

rendeztem be.lőcn egészen újjá

legkisebb, mint a legnagyobb emlékkő
Azon helyzetben vagyok, hogy agy a • 

gyobb emlékkő és emléképitési mu
sírem lékek, obeliszkek virág-keresztek, sírbolt-fedőlapok, sirboit-
fedelek, alapzatok és lépcsők, tím ár- és biiliárd-lemezek, konzol-kre- 
denz- és éjjeli szekrény-lemezek, kávéházi- és mosdó-asztalok, min
denféle nagyságban, rajz szerint olaszországi fehér Carrara-uiárvAnyból, sötét 
szt.-Anna fekete belga, és porosz márványból, világos és mély sötét 
és svéd-granyt. és syenitből, norvég Labradorból, magyar sötét antesztból, 
valamint fehér, kemény homokkőből jutányos áron, solidan való elkészítését | 
és szállítását magamra vállalom.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, és becses megrendeléseit 
várva, maradtam kittinő tisztelettel

szobrász és kőfaragó.
Föüzlet: B e s z t e r c í e b á n j  á ii a nagy állomás mellett. 

F ióküzlet; S i 'l i iH 'e h á ü já B  R aktár: f iö r i i i i i c i l i á n y f n  
Erzsébet-utea 53. sz. Alsó-utca 69. sz.
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o m l o ík  Kvs':.- Ü, " ti í í > J k-gyár
saját

házában).Kroosteiiier Károly Becs, 111., Haupístr. 120.
A rá n -{ /-é rm e k k e l k i tü n te tv e .

' S P a H M M E  ■

F ö L i^ rceo i é s  h e r c e g i  lirac ía lm aS i, cs. é s  kii*. k a t o n a i  i n t é z ő 
d é n e k , v a s a i  k , t/.:..sri-faáíaj/a é s  g y á r i  t á r s u l a to k ,^ e p i t é s i  v á l
la la to k ,  ép s ié r .: .s fe r -s k , ú g y s z in t é n  g y á r i  é s  in g a t la n  t u l a j 
d o n o s o k  s^üliüjíc'j.'i. E liomlokzat-lestékok, melyek mészben föloldhatók, 
száraz állapotban porainkban ós -10 különböző mintában kilónkint 16 krtól 
tölíeló szállíttatnak és a mi a festék szintisztaságát illeti, azonos az 

olaj festékkel.
Mintakártya, mjyszintén nlasiíás kívánatra ingyen és bórmentve küldetik.

..r

C i p é s z i i z I
Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy

Pleva örökösök ciplss-üsletsask I I  § cipőmktáromat
, , ;£k jL»Hí81or-fele házba (postahiva-vezetését

Vörös Mihály úr új, tapasztalt szabászra
bíztam, a kinek főfeladata k iv ü l i i l : , ^  ( 'l e g á n s  és n in í le r ü  kiállítású, 
csak kitűnő a n j a g l i á l  k é s z ü l t  úri- és női lábbeli szállítása által 
ezen régi üzlet jó nevét fenntartani.

Midőn a reám bízott árvák nevében kérem a nagyérdemű közönség 
nagyrabecsü pártfogását vagyok

kiváló tisztelettel

» * •  a r « » «
Pleva örökösök gyámja

IZTTRI MIMII;s 'a n y o z ó ,  t- f i t t

o i t i r f m t í i  =ss/»=>

Kassán, fő-utca 28. sz„

i
Van szerencsém a főtiszt, klérusnak, a magas nemességnek és a t. kegyuraságok- 

nak tisztelettel jelenteni, hogy f. év március 1-én

a r a n , 3 r c s ó -  és í © s t ő - a a o . " Ű L t © 3 í K ö . © ' t
nyitottam, a fent jelzett cint alatt.

Művelem és elvállalom a lemplomdíszüés következő ágait:

öj oltárul, szószékek, keresztelO-kntak szeitsirok aranyozását és festését
minden stvlben. a beadott rajz v tóiéin tervezett rajz után a legegyszerűbb s a leg
díszesebb kivitelig. '

s e r  rr  e m p i o i n i e K l é i < 4  « '«  “s iö
Olajfestm ényii oltárképek, Stáció-képek, templommenyezeti és oldalfaU-zati 

szt.-képek testeséi, mennyezet és oldalfalazali diszlefestészelel, a templom slyljének és az 
egyliáz. szabványainak szoros szcmmullarlásdval. KöltségélÖirányzatokai és tervezeteket kí
vánatra bérmentve küldök, valamint a mnnkameglokintés céljából kívánatra, saját kűltsé- 
gemre utazom bárhova.

Szegényebb községek s egyházaknak kedvezm ényes árt engedm ényezek  
~ 1 ’iz<myiI\ amvn|,;iI az áPalam végzett iimnkáiV.l kívánatra bérmenlve küldők.

Kiváló tisztelettel

festő és aranyozó.

Van szerencsém a n. é. kö
zönség tudomására hozni, hogy f. 
é. május hó 1-én

T «iií5 I« 'r-fé le  házba (postahiva
tal) szomszédságában helyezem át.

Ezen alkalomból a még rak
táron lévő úri-, női- és g y e r
m ek kész-ezipöí, tultömöttség 
miatt beszerzési á ro n  alól is 
eladok. Továbbá jutányos áron 
eladó két darab jó karban lévő
hosszú üveges szekrény.

Jövőben is elvállalok e szakba 
vágó kézi munkát fővárosi minták 
szerint divatosan kiállítva a leg
finomabb kivitelig-.

Hogy a mai kor igényeinek 
megfelelőleg berendezett üzletem 
régi és jó hírnevét továbbra is 
megőrizhessem, kezeskedem jó és 
ízléses munkáról, valamint pontos 
kiszolgálásról, kérve egyúttal a 
nagyrabecstllt közönség becses tá
mogatását. Kiváló tisztelettel
özv. Langauer Józsefné.

V  Van szerencséin a n. é. közönság b. ludo-
! mására hozni, hogy a iéli idő beállóval üzletembe 

ff a legfinom abb szeszes italokat., ktil- és bel
földi eognak, liquerőket,

valódi jamaica-rumot
' szereztem be, melyeknek valódi kitűnő voltukról 

fi/ ; kezeskedem.
Ez alkalommal bátor vagyok a in. t. közőn- 

l \ ség figyelmét uj vállalatom iránt felbivni. Ugyanis 
j : ismerve a helybeli rossz vízviszonyokat, egy a 

mai kor igényeinek megfelelő márvány és szén 
vízszűrő készülékkel ellátóitvízszűrő kés

s z i k v i z g y á r a t

-:5 •

rengeztem be, uj „Reform" sziphonokkal ; főtőrek- 
1 véső m lesz, hogy annak kezelése a rend és tisz

taság mintaképe legyen.
Megköszönve az eddig irántam tanúsítóit

__  bizalmat, maradtam teljes tisztelettel
Rosenfeld József, kereskedő.

I

n: m T r  t i  c *  m s M. s s  u  b l , s  *  *  ■ |
Bevásárlási utazásomról hazatérvén van szerencsém a t. c. vevő közönséget arról értesíteni, miszerint a &

fér f i , -  f in -  és gyermek- ruha úgy a fér f id ivat -áruban a helybeli piacon
zárda-épületében fennálló üzletemet

Újonnan szereltem ^fel" alkalmábÓ1 mindemien,u " W  választékú a modern korszaknak megfelelő finom izlésll áruval

tű  mák hpiai’óe' köiföfrf3^  SZ- bí\Sll if mfl;’, flV' és g y e r e k - r u h á k  ugymind havelock, felöltök és gyermek-cos- 
‘ J ?  külföldi jo szövetekből. Mindennemű puha- es kemény air.o!- és gráci-kalapok, férfi,- női- és
n v a k k fm d n ^ h /in L lí 'á ^ 'tv , készítményé) továbbá nap- és esernyők, fehérnemüek, keztyük,nyakkewdok, borondok stb. ig e n  .jutnn,v«N  ű r l» a n . J

A n. é. közönség becses pártfogását'kérve maradtam kiváló tisztelettel
SINGER IGNÁTZSelm ecbánya Főtér Zárda-épületben. kereskedő.

Nyomaton a ladlnlajdonos Joerycs ngosl özv. és fia kónvnyomdájában Selmeczbányán, 1900.
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