
XIv. évfolyam. Selmecbánya, 1904, január 17, 3. szám.

V E G Y E S  T A R T A L M Ú  H E T I L A P ,
SELMEC-BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.

Egy évre 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona. 
E gyes szá m  á r a  20  fillér.

Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
Nyilttér d ija s o ro n k é n t 20  fillér.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendök, hova az összes pénzküldemények is küldendők
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Az első közgyűlés.
Az 1904. évben az első türvényható- 

g;i<rj bizottsági közgyűlés múlt kedden folyt 
le a városházán. A város sáfárai — a vá
rosi tanács — érdekes és tartalmas tárgy- 
sorozatot terjesztett a város atyák elé, akik 
elég szép számban jelentek meg a kis köz
gyűlési teremben. Lits Gyula főispán el
nökölt a gyűlésen, aki az ujesztendő első 
közgyűlését felhasználta arra is, hogy üd
vözölje a város atyákat s az uj esztendőben 
is kitartásra, komoly, megfontolt munkás
ságra hívja fel. Hát a komoly munkára és 
megfontolásra szükség is van, ha csak 
részben is elfogadjuk Tóth Imre bizottsági 
tagnak sötét jóslatát, amely szerint vég
veszedelem és szomorú pusztulás fenyegeti 
e várost, ha idejekorán nem könnyitünk a 
lakósság terhein. Uschlöetz Mihály bizott
sági tag is elviselhetetlennek látja a városi 
lakósság helyzetét s mint olyan ember, aki 
a nép elkeseredettségét ismeri, kéri a fő
ispánt és a közgyűlést, hogy a terheken 
segítsenek mert ha nem, úgy a miniszter
hez fordulnak. Javaslatokat is tett: nem 
töltendők be a megüresedő tisztviselői állá
sok, a rendőrség elbocsátandó, a külvárosi 
biztosi állások besziinteteudök.

Borús hangulat fogta el a városatyá
kul. Bajban van a város és sovány vigasz
talás az, hogy az ország sincs máskülönben. 
— Segítenének is szívesen a jó városatyák 
a bajon, de mikor nem tudják, hogy hogyan.

Krausz Kálmán főkapitány segített 
némileg a nagy szomorúságban. Javaslatot 
tett, hogy a megüresedő belvárosi rendőr- 
biztosi állás ne töltessék be. Applausióval j 
fogadták a javaslatot s Pauer János bízott- j 
sági tag meghatva mondott köszönetét a j 
főkapitánynak, aki elsőnek tért rá a taka
rékosság járatlan ösvényére.

Uschlbetz biz. tag büszkén nézett széj
jel, a saját beszédje hatásának tulajdoní
totta e javaslatot s gondolta, hogy ezer 
korona megtakarítás is valami s a fekete 
sziliekkel festő Tóth Imre bizottsági tagnak 
szigorú vonásai is felderültek egy pilla
natra, de csak egy pillanatra s hitetlenül 
rázta a fejét, amikor Lits Gyula főispán 
azt a reményét fejezte ki, hogy a kormány 
is segíteni fog a városokon. Azt gondolta 
bizonyára, hogy még magán sem tud se
gíteni.

Vilniye-fiirdö Ugye sem tudta egészen 
eloszlatni a városatyák aggodalmát, pedig 

| reményen felül használt a városnak a női

fürdő langyos vize, s kétségtelen, hogy ha 
az ott volt szép asszonyoknak is igy hasz
nált, a jövőre jogos reményeket fűzhet a 
város közönsége Vilmyéhez s megérhetjük 
még azt a napot, hogy Vihnye megszün
teti a pótadót.

Az első közgyűlésről szóló részletes 
tudósításunk különben ez:

Elnöklő főispán az újév első ülésén üdvö
zölte a tvhat. bizottságot s annak főképpen két 
ujjtagját K irály Ernő s Pelachy Ferenc választott 
tagokat s a küzügyek önzetlen nemes szolgálatát 
ajánlta figyelmükbe, mely éljenzéssel fogadott 
elnöki megnyitó után felolvastatott a polgármes
ter havi jelentése, melynek tárgyalása során jóvá
hagyó tudomásul vette a közgyűlés, hogy a tanács 
Chabada József volt Körmöcbányái polgármester 
temetésére küldöttséget küldött s ravatalára a 
város nevében koszorút tett le.

A szak előadói jelentéseknél:
Felszólott Dr. Tóth Imre s többször elhang

zott indokolással ismételte, hogy e városban a 
terhek tulnagyok, azt a közönség el nem birja s 
már is odáig jutott, hogy nem telik húsra, ezért 
kisebb a bevétel magából a husfogyasztási adóból 
majdnem 6000 koronával, ezt mint eredményt 
kívánja konstatálni s felszólalását jegyzőkönyvbe 
venni.

Ugyancsak felszólalt Uschlbecz Mihály is s 
kiemelte, hogy ő a nép között jár, ismeri a nép 

i  gondolkozását s tudja mi a nép követelése, kéri

Két hét a Szörényi és a hunyadi 
havasokban.

— Irta: ifj. Sobó Jenő. — 8
Ada-Kaleht 250 török lakja, beleértve a 

nőket és a gyermekeket is. köztük a derék Bego 
Muszlafa, aki Kossuth Lajosnak emigrációja alkal
mával segítséget nyújtott. Jól megtermett, szálas 
növésű, szelíd arckifejezéssel megáldott, fehér- 
szakállú aggastyán, akiről senkisein gyanítaná 
70 esztendősnél idősebb voltál. Beszédbe elegyed
tünk a  jám bor muzulmánnal, aki, mint társai is, 
a szomszéd államokkal s az idezaráudokló számos 
vendéggel való érintkezése közben saját anya
nyelvén kívül a szerb, román, magyar és német 
nyelvet is megtanulta, Azt sem ellenezte, hogy a 
sötét kamara elé állítsuk, pedig tudvalevőleg Mo
hamed törvénye szigorúan tiltja bármelyik igaz
hivő képmásának közzétevósél. Ami zajos közsé
geinkkel ellentétben meglepett az a csend, a melv- 
lyel e meglehetősen sűrűn lakott területen talál
koztunk. A férfinép az édes semmittevés gyönyö
reinek hoz kedves áldozatot, a kávéházban ül, 
vagy házának előrenyuló eresze alatt csibukozik, 
bámul a levegőbe, nézi a magasban úszó fellcgek 
gomolygó játékát s csendesen szemlélődik. Még 
a kereskedő is sztoikus nyugalommal ül üzlete 
előtt, a szűk. téglakövezetű utcán, ahova az egy
másfelé hajló házfödelek közepette alig hatol be 
az éltető napsugár.

Megtekintettük a mecsetei is, téglányalakú, 
fehér, egyemeletes épületet, egészen nyugati Ízlés
ben építve, talán csak az ablakain történt némi 
változtatás. Minaretje — sajnos — nincs; helyette 
egy négyszögletes, ormótlan külsejű falorony er
kélyéről kiált le esténkinl s kora hajnalban a 
muezzin, jámbor imára híva Mohamed népét. Ért
hető kíváncsisággal fürkésztünk valami nyilast, a 
mely legalább betekintést engedne ezen vallás 
hitéletének titkolt rejtelmeibe s nem átallolluk aj 
magasan fekvő ablakokat sem elérni, egymás vál
lára lépve, hogy valamit láthassunk. Lélekszakadva 
rohant most felénk egy bősz török, s virágos 
nyelvének érthetetlen gorombaságaival pozíciónk 
elhagyására kényszeritett. Baksist Ígértünk neki, 
s — iinc a jó  ember közlékenyebb lett. Beveze
tett a szentélybe, amelynek berendezése felöl a 
legábrándosabb várakozással voltunk eltelve. Ugyan 
ki ne olvasott volna már számtalan érdekfeszitő 
útleírást, kivált a  mohamedán világról, amelyben 
ne lettek volna dicsőítő himnuszok egy-egy me
cset gazdag szőnyegeiről, aranyos-ezüstös felira
tairól, amelyek a szent Korán egyes pontjait csö- 
pögtelik az igazhivő szivébe.

No hát, a  mi illúziónk alaposan megcsappant. 
Ez a szentély a legegyszerűbb szükségleteket tar
talmazta csupán, itt nem láttuk a mesés pompa 
képviselőit. Egy hatalmas, bálterem-nagyságú he
lyiség tárult elénk, amint az ajtón mezítláb be

léptünk. Sem szőnyeg, sem feliratok, csupán tisz
tán tartott deszkapadló s vakítóan fehérre meszelt 
falak. A bejárattal szemben egy szószék, mig a 
kórus helyét rácsozolt erkély helyettesítette, a 
szépnem számára. Beszélnek valami régiségtárról 
is egyes utazók, de annak vezetőnk még a tájékát 
sem mulatta.

Ami pediglen a szépnemet illeti, az épen 
nem érdemli meg ezt a diszjelzőt, s  én egyálta
lában nem csodálom a férjeket, ha oldalbordáikat 
a legkisebb féltékenység nélkül közszemlére bo
csátják. 25—30 esztendős fiatal menyecskéket 
láttunk olyan ráncokkal, amelyek csak egy déd
anyát illetnének meg nálunk.

Megizlellük a török kávét is, amely olyan 
felségesen ízlett a cukrozott szultán kenyérrel. 
Már távol jártunk a kikötő felé. amikor egy be
csületes török a pénztárcámmal siet utánunk. 
Egész útra szóló összegemet tartalmazta, s én 
gondatlanul mégis a kávéházban felejtettem. Kép
zelhetni meghatottságomat, mikor a becsületesség 
ilyen példányképére akadtam. Lám, ilyen a mu
zulmán lélek: egyszerű, igénytelen, de mindenek 
fölött becsületes. S ezen állításom mellett kardos
kodhatnak mindazok, akiknek valaha telivér tő
rökkel dolguk volt.

A szigeten közös hadseregünk tart helyőr
séget a nagyhatalmak döntése szerint. A tisztek 
számára a nyugati részen szép park létesült, va
lódi gyöngye e parányi íölddarabnak.
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a főispánt, hogy ahol csak alkalom nyílik adjon 
módot a megtakarításra, igy most megürült a 
mérnöki állás, ne töltse azt be, a közgyűlést pe
dig kérte, hogy hasonlóan járjon el s minden 
megürülő állást hagyjon betöltetlenül, főképpen 
a rendőrségnél, melynek létszáma tolnagy, s a 
mellyel járó terheket a közönség nem bírja el.

Lits Gyula főispán Uschlbecz kérésére é9 
indítványára kijelentette, hogy miután a mérnöki 
állást törvény szervezte, azt betöltetlenül nem 
hagyhatja s törvényes kötelessége a mérnököt | 
kinevezni, Dr. Tóth Imrének külön indítványa j 
nem volt s igy felszólalása határozathozatal tár
gyát sem képezheti, önként értetődőnek tartja 
azonban, hogy a tanács s főképpen a háztartás , 
jelenlegi súlyos helyzetében a legszigorúbb taka- ! 
rékosság elveit alkalmazza mindennemű intéz
kedéseinél.

A szegényügyi jelentésből hallottuk, hogy a 
város több mint 16000 koronát fordított segélye
zésekre a múlt évben.

A levéltáros érdekes jelentését is nagy ér- : 
deklődéssel hallgatta meg a  közönség s indítva- j 
nyai javarészét határozatra is emelte, igy elren- 
delte. hogy addig is, mig a városi háztartás | 
anyagi helyzete megengedi, hogy a közkönyvtár j 
elhelyezéséről megfelelő modern helyiségről gon
doskodhat — a közkönytár azon helyiségben 
helyeztessék el, hol jelenben a népkönyvtár nyert 
elhelyezést, megengedvén, hogy e könyvtárról 
könyvjegyzék nyomallassék, hogy igy a közkönyv
tár is hozzáférhető legyen a nagy közönségre 
nézve.

Richter Ede városi levéltáros két rendbeli 
kimerítő jelentéséből a múzeumok és könyvtárak 
országos szövetségének közgyűléséről és a muzeum, 
a nép- és közkönyvtár, a levéltár, valamint az 
óvár átépítése és az ó-városi ásatások 1903. évi 
állapotáról közöljük, hogy a múzeumok és könyv
tárak országos tanácsa 1904. évben is állam
segélyben fogja résileni a városi múzeumot, köz
könyvtárt és az ó-városi ásatásokat; hogy az 
óvárnak múzeumi és levéltári célokra leendő át
építésére vonatkozó tervek és a költségvetés már 
elkészült és a munka keresztül vitele csak rövid 
idő kérdése; hogy a népkönyvtár gyarapítása ki
látásba helyeztetett és hogy úgy a muzeum, mint I 
a közkönyvtár 1903. évben jelentékenyen gyara- | 
podolt, valamint a levéltár rendezési munkálatai, 
dacára a sok akadálynak, előre haladtak. A le- ’ 
véltárnokot Budapesten azon kitüntetés érte, hogy j

A magyar partra visszatérve, a következő 
napon külön kirándulási szenteltünk a barlangok 
megtekintésének. A Széchényi-ulon robogtak vé
gig fogataink nyugat felé, a Kazán szoros olda
lában. Útközben megszemléltük a Traján-táblát, 
melynek a Duna túlsó partján a szaggatott mész- 
sziklákba illesztett sima lapja egészen tisztán lát
szott a magyar oldal felől.

Ama pontnál szállottunk le, ahol a barlang
hoz fölvezető gyalogösvény kezdetét veszi. Nedves, 
esőverte csaliton törtünk magunknak utat célunk 
felé, buja tenyészett! bokrok közepette, a szöve
vényes, vadonlermő borszőlő és fehérvirágú fo
lyondár indáin keresztül. A nyílás előtt haránt 
elhúzódó fal teljesen elrejti a helyet az alant
járók szemei elől, úgy, hogy a Dunáról nézve 
senki sem gyaníthatná a víz színe fölött 3 0 —40 
m magasságban fekvő barlang helyét.

Kedvező fekvésénél fogva hathatós eszköze 
volt a török elleni védelemnek, annál is inkább, 
mert a szoros kevés emberrel is könnyen véd
hető. 1692-ben Velerani osztrák tábornok 700 
emberével itt várta be a közelgő török hajóhadat. 
Megkísérelte az ellenség tovább jutását megaka
dályozni, ámde a túlerővel szemben nem boldo
gult. s tisztességes föltételek mellett megadta 
magát.

Az üreg igen tágas, közel 1000 embert ké
pes befogadni. Keleti oldalán hozzáférhetetlen

a múzeumok és könyvtárak országos szövetségé
nek közgyűlésén a három tagú szavaz.atszedő 
bizottság egyik tagjává szenteltetett ki - -  A le
véltárnok jelentéseit közgyűlés örvendetes tudo
másul vette.

A vlhnyei ügyek tárgyalásainál csak a tanács 
előterjesztéseit olvasták fel, mert az ügyek min- 
denikét tételről-télelre s részletesen tárgyalta a

: szakbizottság.
A múlt évi házi kezelés az adó és a 80000

I K múlt évi befektetés amortizációjának levonása | 
után is 14500 K tiszta hasznot eredményezett, i 
egy kis parázs vita csak a 80000 koronás kül- 1 
csőn elszámolásánál keletkezett, melynél Dr. Tóth 
Im re  nem járult hozzá a tulkiadás jóváhagyásához 
s e 2100 K tulkiadásért a tanácsot felelősségre 
vonatni kéri, Sobö Jenő  felszólalásában kiemelte, 
hogy a költségvetések főképpen javító munkála
toknál sohasem lehetnek kellően precízek, az 
államnál is az a gyakorlat, hogy a tulkiadást nem 
kifogásolják, ha az nem haladja meg az 5 7o-ot, 
a 2100 K tulkiadás pedig a fenforgó esetben alig 
tesz K 2'5 %-ot, azt kívánja, hogy bár jövőre se 
lenne soha több e tulkiadás a  2 5 %-nál. A tul
kiadás a föltétien szükség állal indokolt s úgy 
maga részéről hozzájárul, hogy az jóváhagyólag 
állapíttassák meg. H amlet Vilnius azon aggályá
nak adott kifejezést, hogy Vihnye fürdőnél soha 
sem volt s nem is lesz a befektetés kamatozó, gyü
mölcsöző, mire S zitnya i József kir. lan. polgár- 
mester szólalt fel s részletesebben ismertette a 
viszonyokat, melyek a tulkiadást szükségessé tel
ték, melyekről a közönségnek mindig volt tudo
mása, hiszen a legkisebb vihnyei ügyet is mindig 
a közgyűlés el vitte, úgy hogy a közönség már 
idegeskedett, ha Vihnyéről hallott. Maga részéről 
a legerősebb ellenzője volt a házi kezelésnek, 3 
év előtt is megakasztotta a kísérletet, midőn a 
többség Hell ajánlatát elfogadta s az azonnali 
kezelésbe vételt rendelte el, ma az eredményt 
látva, tudva azt, hogy a bérlet alatt az igazi 
tiszta haszon alig volt 7—8000 K, a házi kezelés 
legnehezebb első éviben pedig meghaladta a 14-000 
koronát, megnyugszik s a jövőt sem látja oly 
komor színben.

E felszólalások után a közgyűlés elfogadta 
a tanács előterjesztéseit, bizonyos feltételek ki
kötése mellett Szilaveczky Flóris vendéglős bér
leti szerződését továbbra is érvényben maradónak 
jelentette ki s megelőzőleg méltató elismerésben 
részesítette Sztancsay Miklós főjegyzőt és nejét,

magasságban természetes ablaknyilás van, ame
lyen át a beszűrődő fény az egész barlangot de
rengő világossággal árasztja el.

Egy negyedórányira ettől egy másik barlang 
csábítja a turistát rövid sétára. A Denevér
barlang ez, a hasonnevű patak útja a Duna felé. 
Igaz, hogy a folyamhoz közel a víz hirtelen ka
nyarodással egy mészhasadékba zuhan, s a szikla
folyosó többi része szárazon marad, eltekintve a 
boltozatról alácsepegő nedvességet felfogó néhány 
tócsától. A bejárás igen kalandos módon történik 
s csak gyakorlottabb turistáknak ajánlható. Cél
szerű a Kazán felső végétől nem messze eső er
dős gerincet megmászni, mert onnan kezdve több 
kapaszkodó nem fárasztja a kirándulót. Szűk, 
kanyargó Ösvényen lépdegélünk egy darabig, gom
bákkal tarkázolt árnyas talajon, míg a patak 
völgyét közvotetlenül határoló sziklafalak párká
nyát elérjük. Egy alsóbb terraszra két lejtősen 
fekvő, 3—4 m hosszú, vékony gyertyánszálba ka
paszkodva kell leérnünk, nagy óvatossággal, mert 
egy csúszás s kél-három bukfenc a levegőben 
épen elegendő arra, hogy a szerencsétlen 10—15 
méterrel lejebb, a patak hegyes kövein elmél
kedjék az emberi élet múlandóságán. Még egy 
kis séta a mélység szélén, a 2 tenyérnyi széles 
párkányon, s a barlang felsső szádját elértük. ! 
míg a patak vize az aisó kapun siet földalatti 
alagútjába. (Folytatása következik.)

kik a múlt évben minden lehetőt elkövettek á ru  
hogy a fürdő felvirágzásának alapjait megvessék.

A stefiultói rendőrbiztos állásáról leköszönt, 
ez első alkalmat felhasználta a város tanácsa s 
a rendőrfőkapitány előterjesztésére azt javasolta 
hogy ez állásra szerzett jogainak épségben tartá
sával M anner Lajos belvárosi rendőrbiztos he
lyeztessék ki s utóbbi állása beszüntettessék s 
megszünlettessék idővel, ha erre alkalom nyílik 
a második rendőrbiztosi állás is (jelenben Pogány, 
kit a létesítendő dolog és menház felügyelőjéül* 
szemeltek ki!) e két biztosi állás helyett pedig 
szervezlessék 2 rendőraltiszti (őrmesteri) állás, 
kik elláthatják a különféle összeirási teendőket 
igy a szolgálat érdekeinek különös veszélyezte
tése nélkül a tulkiadás csak 180 K lesz évenként, 
ámde a megtakaritás meghaladja az 1000 koronát.

Természetes, hogy e tetszetős javaslat egy
hangúlag ment keresztül.

Az egyes bizottságokat a közgyűlés a folyó 
évre következőképpen alakította meg:

1. Az igazoló választm ány  elnöke főispáni 
kinevezéssel: Jezsovits Károly, tagjai: Hermann 
Miksa, Dr. Stuller Gyula, Kachelmann Farkas, 
választott tagjai: Bárdossy Antal, Greguss Antal, 
Hándel Vilmos, Oszvaldt Gusztáv.

2. Az esküdtképes egyének összeírására  
Krausz Kálmán és Joerges Ágost, bizalmi férfiakul: 
Greguss Antal, Oszvaldt Gusztáv, Joerges Ágost, 
Hornyacsek István, LesLyánszky József, Sztankay 
Ferenc küldettek ki.

3. A  számonkérő székbe: Dr. Stuller Gyula 
és Oszvaldt Gusztáv.

4. A pénztár rovancsoló bizottságba : Ka
chelmann Farkas, Dr. Stuller Gyula, Hándel Vil
mos, Oszvaldt G. (utóbbiak póttagok.

5. A borellenőrző bizottságba elnökül főis
pán! kinevezéssel: Pauer János, tagokul: Schelle 
Róbert, Jezsovits Károly, Faller Károly. Gretz- 
macher Gyula, választottak: Fizély Károly, Les
Lyánszky József, Bencze Gergely, Sztankay Ferenc, 
(E bizottság eddig még egyszer sem működött, 
jele annak, hogy városunkban nincs hamis bor! ?)

A tiszti ügyész helyettese Baán Elemér lelt 
a fegyelmi ügyekben s az erdészeti albizottságba 
szakértő kültagul Bencze Gergelyt küldték ki.

Vihnye fürdő!
Tudjuk, hogy városunk háztartásának jelen

legi súlyos helyzetében minden kiadással, vagy 
jövedelemmel járó kérdés a szokottnál erősebben 
érdekli városunk közönségét s miután a közgyű
lési tárgyalásokból nem meríthettünk eléggé rész
letes adatokat, kérdést intéztünk Sztancsay Miklós 
v. főjegyzőhöz, mint a fürdő volt gondnokához, 
hogy mennyiben jogosult Hiindel Vilmosnak a 
közgyűlésen kijelentett azon aggálya, hogy Vihnye 
fürdőben a múltban tett befektetések -sem voltak 
gyümölcsözők s a jövőben sem lesznek azok?

A főjegyző válaszát röviden a következők
ben ismertetjük.

Ha a kamatozást a múlt évben befektetett 
82000 korona és a folyó évben is még befektetrI 
elrendelt 26000 után óhajtanék, úgy a kifejezett 
aggály jogosult, mert e befektetések mindegyike 
oly természetű,mély közvetlenül gyümölcsöző nem  
lehet. A bebútorozás, a régi fürdőház és egyes 
parkterületek csinosítása mind oly kiadást köve
telt, mely közvetlen hasznot nem hoz, csak köz
vetve. mert előfeltétele volt annak, hogy a Vih- 
nyétől úgyszólván teljesen elszokott s idegenkedő 
közönséget visszanyerje, ugyanígy lesz az éttermek 
épilési költségeivel is s igy a rövid idő alatt be
fektetett kb. 110000 korona költség közvetlen ka
matozás nélkül csak azt eredményezheti, hogy a 
város vagy bérlő kénytelen lesz oly kiadásokra 
rászánni magát, mely gyümölcsöző is lesz, milye
nek uj lakószobák építése. Ha nem ez lenne az 
eredmény, úgy a fentartásra fordított összegek 
jóformán céljuk tévesztette lennének mert a na-
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.0bb fentartás szüksége ővről-évre előállani fog, 
^ jvel természetesen fokozódó jövedelem is kell, 
hogy járjon. Ha ismét az elhanyagolás időszaka 
állana he. akkor föltétlenül jogosult és elmarad- 
hatlan következmény lesz a hangoztatott aggály ; 
m e g v a ló su lá sa . A lakószobák építését legcélszerűbb 
volna magán vállalkozókra áthárítani s ha a város kellő támogatást nyújt alapos reményünk lehetarra, 
hogy ez sikerülni is fog s ez esetben az ásványvíz 
értékesítése hova tovább előnyösebb lesz, mert az 
1903. évben majdnem két hónapon át a  közönség 
maximuma kereste fel Vihnyét, többet már nem 
lehete befogadni s igy természetes, hogy a jöve
delem maximuma is megszabva van.

Ha azonban arra szabad gondolnunk, hogy 
váljon a messzi múlt befektetései jövedelmezők 
voltak-e ? — akkor a tények igazolják, hogy min
den célszerű befektetés az volt s a fürdő értékét s jövedelmezőségét lényegesen emelte.

Legszebb bizonyítéka ennek, ha üsszehason 
litjuk, hogy mekkora volt időnként a bérösszeg!

1848—1867. éveken volt az átlagos évi be
vétel 1491 K, melyből tiszta haszon maradt 478 , 
K. 1882-ig volt az évi bér 3440 K, moly összeget 
a bérlő nagyobbára javításokban számolta el, de 
már 1882 tői az évi bérösszeg felszökött 7560 i 
koronára.

Tudjuk, hogy a hetvenes óvek küzopén kezd- 
tek fürdő fejlesztésével törődni s ime a fejlesz
tés már egy nehány év múlva meghozta gyümöl
csét!

A legutóbbi bérlet ideje alatt a bérlet kez
detén hatalmas lendületet nyert a fürdő, a város 
építkezései után a bérlő 10—12% -ot fizetett, úgy 
hogy ma már az uj építkezések úgyszólván telje
sen törlesztve vannak s jó formán anyagi hozzá
járulása nélkül vehette a város birtokába az u.
n. uj épületeket és a sélaulakat; e bérlet alatt 
a 19 évi átlagot véve: az amortizáció levonásával 
volt a tiszta jövedelem évi 5070 K, ha a ara >r- 
íizációt nem számítjuk kiadásnak úgy volt a tiszta 
haszon évenként 11094 Ií 20 f, ha csak az utolsó 
3 év átlagát vesszük, úgy a tiszta haszon a v, 
számvevőség kiszámítása szerint 13000 korona 
volt, még mindig alalta marad tehát a mull év
ben elért 14500 K tiszta jövedelemnek, melyet 
pedig a közvetlenül nem haszonhajló 80000 K 
beruházás és fentartás amortizációja is terhel.

Igaz ugyan, hogy a jövő években több lesz a 
kezelési költség, mivel a múlt évben a gondnoki 
és gondnoknői tisztet ingyen látták el, s ezzel szem
ben azonban kisebb lesz a folyó jövedelemből fe
dezett berendezési, kiszállási stb. költség is, melyek 
ez évben elég szép összegbe kerültek.

Kétségtelenül igazolja a múlt, hogy midőn 
a város a vállalatot felkarolta — a vállalat is 
haszonhajlóbb volt, minden elhanyagolás meg
bosszulta magát, a közönség fogyott, nem lehet ez 
másképpen a jövőben sem.

Észszerű pénzes vállalkozó kezében Vihnye 
fürdő kincselérő lehet, a város kezelésében azon- 
az anyagi helyzet mellett a megkötött nehézkes 
eljárás erős békója lesz a jövedelmezőség jelen- , 
lékenyebb emelkedésének, mert a rideg eljárás 
nem fér össze a vállalat természetével.

Magyar nyelv.
A Selmecbányái Híradó folyó évi első számá

é n  »Szép idők alkonya* cím alatt szomorú szív
e i  bús szóval emlékezik meg ezen cikk tisztelt 
írója a régi jó időkről, amidőn, »három király,* 
•csillag,* »kigyó,« »Doroltya« és »Belhlehemes« 
játékokkal jártak a gyermekek, és szép játékukat 
még szebb énekekkel kísérték. Fájdalommal em
líti, hogy a mostani gyermekekről ezt nem állít
hatja, s azzal zárja be, »hogy nincs aki tanítsa.*

A lót ember erre azt moudja: »Uéilelia 
cliicte za nos.*

Ezen cikknek az a gyenge oldala, hogy a |
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midőn a tisztelt cikkíró úr leírja az okozatot, 
nem keresi egyúttal az okot.

Miután ezen cikk a tanítókat is érinti, s 
miután azt hiszem, bogy gyarló soraimmal az 
ügynek használok, kérem engedtessék meg, hogy 
ezen okot is kifejthessem, mert érdemes rá.

Ezen igazán misztikus, keresztény vallásunk 
magasztosságát és nyíltságát, valamint kedélyt 
nemesitő voltál feltüntető szokások, feledésbe 
merülését, nemcsak a tisztelt cikkíró úr, de so
kan fájó szívvel vesszük őszre. Okát ennek pedig 
abban találom, hogy magyarosodásunk haladásá
val, ezek megmagyarositása nem tart kellő lépést. 
Ami gyermekeink tehát a tótot feledve, vagy el ta
szítva, a magyart meg nem tanulva, kénytelenek 
nélkülözni, azt az emberi kedélyt olyannyira ne
mesitő szokásokat, amelyekre mi öregebbek oly 
örömest visszaemlékezünk.

Én például sokszor utána néztem, kérdezős
ködtem hol lehelne ezeket magyarul beszerezni? 
Sajnos, ezideig nem akadtam forrásra. S így azon 
hiszeraben vagyok, hogy ezek magyarben nincse
nek meg. Ha valaki ezek forrásátfmegjelülné, vagy 
ilyeneket könyvtárunknak ajándékozna, fogadja 
előre is hálás köszünetünket,

így tehát ne azon sajnálkozzunk, hogy ezek 
a múlandóság mélyébe sülyedtek, hanem azon, 
hogy ezek — legalább tudtommal lefordítva nin
csenek. Mert ezeket tót nyelvben ápolni és fej
leszteni, azt hiszem a l. cikkíró úr sem kívánja. 
Aki ezeket, s általában egyes egyházi énekeinket 
a magyar nyelvre úgy, hogy eredeti dallama meg- ! 
maradna lefordítaná, nagy szolgálatot tenne a 
magyarosodásunknak. Mennyire meg vau köny- j 
nyitve ott a kántor dolga, amidőn az isteni tisz- ; 
teletet magyarul végzi, s énekelheti: ‘Bemegyek 
szent templomodba,* »Im a porba leborulva,* »Im 
arcunkra* vagy pedig ‘Most lett a kenyér,* »Ez : 
nagy szentség* Mária énekek közül: ‘Buzgó sze- | 
relmedre,* »Te vagy,* »óh elhagyottak* kará- ] 
csányi énekek közül; ‘Pásztorok,* ‘ Menyből* stb.

Milyen eléggé meg nem becsülhető dolgot 
mivelne az, aki pl. »Hore pastieri* kezdetű ka
rácsonyi dalt lefordítaná. Ha Toldit lehetett oly 
remekül lefordítani, miért ne lehelne ezt?

Mindenre vannak pályázatok, ódákra, tragé
diákra, komédiákra, novellákra, eposzokra, drá
mákra stb. csak az isteni tiszteletet megmagya- 
rosilását célzó pályázatok nincsenek. Mennyire 
meg volna könnyítve igy a magyar isteni tiszte
let behozása anélkül, hogy a sok gyönyörű dal
lam elveszne. Tudom én, hogy a magyar ének- 
rjek ’bőviben vagyunk, s nem szorulunk a tói 
énekekre; de szem elölt kell tartanunk, hogy a 
természetben nincs ugrás. S minél nagyobb 
ugrást teszünk, annál hátrább kell mennünk, hogy 
lassú lépésben megismételjük, annál jobban bo- 
szulja meg magát. S azt hiszem nem csalódom, ha 
azt állítom, miszerint a fizika azon törvénye, hogy 
minél nagyobb az út, annál kevesebb erő kell 
hozzá, itt is érvényesül. Sokkal biztosabban érjük el 
célunkat, ha előbb a szöveget, azután a dallamot 
magyarosítjuk meg.

Tudjuk azt, hogy a népünk különösen az 
isteni tiszteletet illetőleg, mennyire konzervatív.
S ha valahol, úgy az isteni tisztelet az, ahol újí
tást nehezen tűr. Mondjak példát? Látjuk ezt pl. 
Selmecbányán, ahol minden téren, úgy az utcán 
mint az iskolában, — úgy a felső körökben, va
lamint az alsó néposztálynál a magyarosodás ro
hamosan halad, csak az isteni tisztelet az, ahol 
a magyarok Istene, még mindig a német sógor 
ugrós bokrós zengedezményeit kénytelen bevenni,

Most is rüstellem és nem tudom elfelejteni, 
egy néhány év előtt egyik lapunkban, azon Sel
mecbányáról kiállított szegénységi bizonyítványt, ; 
hogy a magyar prédikációnak nincs elég hallga
tója. Ennek azonban nem azaz oka, mintha Sel- i 
mecnek nem volna elég magyar közönsége, ha
nem talán ott a bibi, hogy a deákoknak külön ,
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prédikátoruk Lévén azt hallgatják, nos és a felsőbb 
körük tudjuk, — kivéve a kivételeket nem tart
ják eléggé divatosnak a templomba járást. Az 
alsó nép pedig, részint mint említettem konzer
vatív tulajdonságánál fogva, de különösen példa 
hiányában inkább a tótot hallgatja. Már pedig az 
isteni tisztelet megmagyarositása képezi a magya
rosítás koronáját, amelynek megint elsőfokát, a 
fentemlitelt misztikus előadások megmagyarositása 
képezi.

Ha tehát az megemlitett játékok meg- 
magyarositva, hozzáférhelők annak, s azokat az 
iskolafentarlók iskoláink számára megszerzik bi
zonyára megszűnik a gyermekek azon panasza, 
hogy nincs aki megtanítsa őket rá.

Kublnyi József, 
tanító.

K Ü L Ö N F É L É K .
A  jö v ő  hét.

17. Vasárnap C2 Jéz. Név.
18. Hétfő Piroska
19. Kedd Sára
20. Szerda Páb. és Seb.
21. Csütörtök Ágnes s/..
22. Péntek Vinoze vt.
28. Szombat Mária eljegyz.

Hivatalos ó rák :
A kir. járásbíróságnál:

Hétköznapokon : d. e. 8 —12 óráig 
d. u. 2--6 „

P&naszföl vétel: minden szombaton 9 — 11 óráig.
A telekkönyvi hivatalnál :

Hétköznap : d. e. 9—11 óráig 
d. u. 3—5

Vasárnap: d. e. 9—11 „

A m, kir. posta- és távirdahivatafnál
Hétköznapon : d. o. 8—12 

d. u. 2—6
Ünnepnapon: d. e. 8—11 

d. u. 2 —3
Távirat felvétel hétköznapon d. e. 8-tól esto 9-ig
Távbeszélő d. e. 8-tól este 9-ig.

A kir. adóhivatalban :
Hétköznapon . d. e, 8—12 óráig 

d. u. 2 6 „
Vasárnap: d. e. !)—11 „

A városházán:
Hétköznapon: d. e. 8—12 óráig 

d. u 2 —5
Vasár- és ünnepnapon d. e. 9 11 óráig.

A rendőrkapitányi hivatalban:
Hétköznapon : d. e. 8—12 óráig.

d. u. 2—6 „
Vasár- és ünnepnapon d. e. 9—11 óráig 

A m. kir. anyakönyvi hivatalban:
Minden nap d. e. 10—12 óráig.

A községi bíróságnál:
Panasz fölvetni: minden szombaton 8 —12-ig.

— Isteni tiszteletrend. Az ág. hitv. evang. 
egyházban az 1904. évre a következő istenitisz
telet rendet állapították meg: Magyar isteni tisz
telet lesz január 24-én, február 7-én és 21-én, 
március 6-án és 20-án, április 3, husvét vasár
napján, április 17-én, május 1-én, 15-én, 22-én, 
pünkösd vasárnap és 29-én, junius 5-én, 19-én, 
julius 3-án, 17-én, 31-én, augusztus 14-én, 28-án, 
szeptember 11-en, 25-én, október 9 én, 23-án, 
3l-én, november 6-án, 20-án, december 4-én, 
18-án, 25-én karácsony első napján. Úrvacsora 
osztás március 20-án, május 15-én, szeptember 
11-én, december 4-én lesz. A vasár- és ünnep
napi istentisztelet kezdődik d. e 10 órakor; a fő- 
ünnepeken d. u. íél három órakor. Az ifjúsági 
istentisztelet, — mely minden vasárnapon meg- 
tartatik, kezdetét veszi d. e. 7« 12-re s ta rtl 2-ig; 
január ö-tól május 15-ig tartatik a papiakban 
levő elemi iskolák valamely valamely termében; 
május 15-től október 30-ig a  templomban; no
vember 6-tól december 18-ig ismét a papiakban 
levő iskolák egyik termében. A konfirmandusok 
tanítása megkezdődik április 7-én reggeli 7 óra
kor a papiakban levő leányiskola termében s fo
lyik reggeli 7—8-ig mindennap május 28-ig be-
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zárólag; május 29-én pedig közistentiszteletnél ütközéssel értesülünk arról, hogy a  cipőgyár igar- 
megtartatik a konfirmátió. Szeptember 2-án meg- gatósága, amelynek pedig az újabb subvenciót a
kezdődik az uj tanév. Gyónás úrvacsora-osztással 
tartható minden vasárnap is ünnepnapon, az 
egyházíinál vagy a lelkésznél történt előleges 
bejelentés mellett.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Rumpler Ernő  magántársulati bányamérnököt a 
Selmecbányái bányaigazgatóság kerületébe Sel
mecbányára bányagyakornokká, — Schleiohardt 
Aladár gyakornokot a bányászati és erdészeti 
akadémiához tanársegéddé nevezte ki.

— F. M. K. E. gyüjlőperzselyeí e hó ll-én 
bontotátk fel a rendőrkapitányi hivatalban a F.
M. K. E. helybeli választmányának pénztárosa 
által. Az eredmény nagyon megszomoritó, mert 
mert alig gyűlt be a nemzeti célra egy pár fillér, 
pedig ha ezen perzselygytijtések eddig nem lettek 
volna, nem lehetett volna fenlartani városunkban 
két ovodál; és ezen ok a jövőben annyival is 
inkább fenn fog állani, mert a mint halljuk a 
központ is leszállítja a jövőben segélyadását. A 
ki tudja, hogy mi egy óvoda itt a felvidéken, 
el kell, hogy búsuljon a perzsel ygytijt és silány 
eredménye felett. Különben álljon itt az 1903. 
évi, tehát egy teljes évi gyűjtési eredmény; ösz- 
szesen 15 perzselj- volt kitéve és pedig:

1. Polgári társaskörben begyült 20 f.; 2. Anya
könyvi hivatalban begyült 10 f.; 3. Akad. ifjúsági 
körben begyült 34 f.; 4. M. kir. dohánygyárban 
begy ült 50 f.; 5. Borhegyi cukrászatában begyült 
56 f,; 6. Metropole szállóban begyült 86 f.; 7. 
Polgármesteri hivatalban begyült 96 f.; 8. Kir. 
Járásbíróságnál begyült 113 f.; 9. Városi főjegy
zői irodában begyült 120 í.; 10. rendővkapiLányi 
hivatalban begyűlt 3-70 f.; 11. Kötőgvárban begyült 
4-39 f.; 12. Cipőgyárban begyüli 391 f.; 13. Alh- 
letikai klubban begyült 514 f.; 14. Heim sürcsar- 
nokában begyűlt 4-12 f.; 15. Kaszinóban begyült 
54-77 f. Összesen 81 K 87 f.

— Választás. A törvényhatósági bizottság 
múlt kedden megtartott közgyűlésén Nigriny Sán
dor stellullói rendőrbizlos állására, aki lemondott, 
Manner Lajos belvárosi rendőrbiztost választotta 
meg s egyúttal az igy megüresedett belvárosi 
rendőrbiztosi állást megszüntette. Manner Lajos 
rendőrbiztos pár évvel ezelőtt StelTullón volt 
rendőrbiztos, kötelességeit ott is, itt is a legpon
tosabban látta el, s igy a mily nyereség Slefful- 
tóra való menetele az odavalókra nézve, ép oly 
veszteség a belvárosra nézve, mert egy teljesen 
megbízható, ritka szorgalmas ós ambiciózus tiszt
viselőt vesztett el benne a belváros.

— Rimély püspök halála. Alig egy hete, 
hogy Körmöcbánya szomszédunk gyászában vet
tünk részt, most Besztercebányának van gyásza: 
meghalt a besztercebányai püspök Rimély Károly. 
Az agy főpap halála itt is részvétet keltett s te
metésére. mely tegnap volt Podhragyay Pál pré
post-plébános, Szitnyai József kir. tanácsos, pol
gármester, Székely Vilmos tanár és Zólomy Imre 
erdőmesler képviselték Selmecbánya város közön
ségét.

— Az álarcos bálhoz nagyban készül a 
rendezőség; — a karzati jegyek inár elfogytak 
és még folyton vaunak jelentkezők és igy termé
szetesen apprehenziók is. — Több panasz érke
zett a rendező nőegylet elnökségéhez, hogy sok 
helyen nem kaptak meghívót: azért felkéri az 
elnökség azokat, a kik tévedésből meghivót nem 
kaptak, forduljanak az elnökséghez. — A mint 
értesülünk a bálon sok és szép jelmez lesz és 
hogy sok meglepetés készült.

— A szegény iskolás gyerm ekek felru
házására a mull héten Fodor József 10 koronát 
küldött. Geist Jakab a kötő- és szövőgyár igaz
gatósága nevében újólag, most már harmadizben 
ajándékozott a szegény gyermekeknek, ezúttal 24 
pár harisnyát. í>mily elismeréssel emlékezünk 
meg a szövőgyár e jótékonyságáról ép oly meg-

város eszközölte ki, a füle gombját sem mozgatja 
arra a kérésre, amelyet a syogénygyormekek ér
dekében hozzá intéztek.

Postások bálja. A fáradhatatlan pos
tások ma este rendezik báljukat a vigadóban. A 
bál jótékonycélu lesz, mert a befolyó jövedelem a 
posta-altisztek ós szolgák fölállítandó betegsegélyző 
egyesületének alapját fogja gyarapítani. Érdemes 
tehát már azért is pártolni a derék postások jó
tékonycélu táncmulatságát, de érdemes azért is, 
mert e bál mindeddig a legsikerültebbek egyike 
szokott lenni. Hisszük, hogy ez évben is a legfé
nyesebb eredményről számolhatunk be. A bálra 
Demény Károly posta- és táviróigazgató is meg
ígérte eljövetelét.

— Póttartalékosok behívása. Az áldatlan 
és most már céltalan politikai harcnak szeren
csétlen áldozatai a póttartalékosok egyre vonul
nak be a katonasághoz, itt hagyva télviz idején 
családjukat kenyérkereső nélkül a uyomoruság- 
nak. Városunkból eddig mintegy huszonöt póttar
talékost hívtak be. Elképzelhető, hogy a szegény 
emberek mennyi és milyen áldást kívántak azok
nak, akik mialt kénytelenek voltak bizonytalan 
időre itt hagyni családjaikat, munkájukat, műhe
lyüket.

— Figyelm eztetés a  tö rvényhatóság i tá v 
beszélő használatához. A posta- és távii dakincs- 
lár a törvényhatósági távbeszélő hálózatban a 
közönség részéről folytatott több rendbeli vissza
élésnek jiitt nyomára. Az egyik az, hogy némely 
elölizető állomásán, az előlizetőn kívül mások is 
oly nagy mérvben veszik igénybe, hogy a fizetett 
beszélgetésekből befolyó kincstári jövedelem óvről- 
évre csekken. A Másik az, hogy két. központ elő
fizetői, az egyik vagy másik fél kivánságárá, má
sokat izenet útján is állomásukhoz hivatnak be
szélgetésekre. miáltal illusonissá Yálik az a sza
bály is, hogy nem előfizetők, csak nyilvános táv
beszélő állomásokhoz hívhatók ós a kincstár a ' 
beszélgetési díjon kívül itt elesik a beszélgetésre 
való meghívás vagy szolgálati értesítés dijától. 
A harmadik visszaélés az, hogy a díjkedvezményes, 
tehát hivatalos távbeszélő állomásokat, melyek 
tulajdonképen hivatalos használatra rendeztelnek 
be, s ezért is részesülnek előfizetési dijkedvez
ményben, igen gyakran magán, s igy a hivatal 
kötelékéhez nem tartozó, magán egyének veszik 
igénybe, s legtöbb esetben ezen távbeszélő állo
mások is első sorban a magán beszélgetések le
bonyolítására használ tátik. A legnagyobb vissza
élés tapasztaltatott azonban a tűzoltói egyletek 
alkalmazottamul berendezett díjkedvezményes táv
beszélő állomások igénybe vételénél. Mert dacára 
hogy a tűzoltó egyletek alkalmazottamul beren
dezett távbeszélő állomások csakis azon esetben 
részesülnek az 50% előfizetési díjkedvezményben, 
ha azok kizárólag tűzjelzést célokra használtat
nak , a  tűzoltó alkalmazottak a náluk berendezett 
ezen távbeszélő úllamásokal nem kizárólag lűz- 
jelzési célokra, hanem első sorban a magánbe- 
szélgelésék lebonyolítására használják fel, pedig a 
kereskedelemügyi Ministcriumnak 8234/903. sz. 
rendelele szerint, ezen állomásokat más előfizetők 
is csakis tüzjelzési célból hívhatók fel, de ez ál
lomásokról beszélgetéseket kezdeményezni ncin is 
szabad. A fent vázolt visszaélések által a kincs- | 
tár kijátszása világos, mert a távbeszélő tudni- ■ 
valók VI. kiadásának 43. §-ban foglalt jtilalom j 
szerint, hivatalos állomásokról idegen egyének j 
állal folytatott beszélgetések; magán állomások ! 
használatánál pedig mások beszélgetéseinek ipar- 
szerű továbbitásál, vagy idegen egyéneknek be- i 
szélgetésre üzenet utján való meghívását, kifeje
zetten eltiltja. Hogy ezen az államkincstár meg
károsításával és a lenálló szabályok kijátszásával, 
a törvényhatósági előfizetők állomásai után köz
vetített és dijkölelezellség alá tartozó beszélge
tések száma az uj tarifa életbeléptetéséig is kor
látozható és a törvényhatósági előfizetők részéről 
e tekintetben elkövetett visszaélések a •Tudni
valók* b) pontjának alkalmazásával megtorolhatók 
legyenek, a kereskedelemügyi m. kir. Ministernek 
1903. évi december 31-én 78,638. sz. a. kelt ren
deletével a posta- és távirda hivatalok mint táv
beszélő központok utasítva lettek, hogy az ellen
őrzési ez irányben teljes éberséggel ellenőrizzék, 
s a tapasztalt visszaéléseket a konkrét adatok
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megnevezése mellett előttes igazgatóságuknak je 
lentsék.

— Hang-verseny. A Selmecbányái polgári 
dal- és zenekör saját pénztára javára 1904. ja 
nuár hó 30-án a városi vigadóban tánccal egybe- 
kötótl hangversenyt rendez a következő műsorral •
1. Nyitány »Ilka« operából. Doplertől. Előadja a 
zenekar. 2. Mi volt nekem a szerelem? A »Bu
dai dalárda* 100 koronás pályadijával koszoru- 
zott mű. Fnrtuner E.-től. Elüadja a férfikar. 3 
Nászinduló. Mendelsohntól. Előadja a zenekar 4 
Hyranus az éjhez. Beethoventől és Vándoi'dal 
Abltól. Előadja a vegyeskar. 5. Clementinen Ga- 
vott. Czibulka op. 367. Eldadja a  zenekar. 6. Ere
deti népdalfüzér. Lányi Ernőtől. Előadja a férfikar.
7. Egy éj Velencében. Strauss J.-tól. Előadja a 
zenekar. 8 Vígan cimbora. Előadja a férfikar 
zenekisórettel.

— B rutális a ty a . Cziglan György gyekési 
molnár folyó hó 14-én este beállított két társá
val Salko Mihály gyekési lakos házába s az ott 
lévő Anna leányára rohant, azt vastag botjával 
ütlegelni kezdte annyira, hogy nyomban vér bo- 
ritotta el a leányt. Onnan azután 30 percnyi 
távolságra eső malomba indultak, magukkal vivén 
a leányt is, a kinek a nyakára kötelet doblak s 
az egész utón az apja ütötte, verte. Hazaérve a 
verés folytatódott s a brutális atya a leányát 
egész éjszakán ál éles hasábfán lérdepeltette. 
A leány súlyos sebektől borítva most az ágyat 
nyomja. Ezen brutalitásnak az oka az, hogy a 
leány a r. kath. vallásról az ág. evangélikus ál
lásra akart áttérni, férjhez menés céljából.

— Halálos baleset a vihnyei erdőben. 
Lepen József béres szekerével a Sprukova nevű 
erdőségbe ment, hogy igy könnyebben juthasson 
a szállítandó bánya lámfához. Ugyanekkor a 
hegyoldalon csúsztatták le az olt készletben volt 
épűletfál s l'ürészrönköket, mely utóbbiak közül 
egy darab Lepen Józsefet leütő 1 le s rajta keresztül- 
gurulva, rohant le a völgybe. A szerencsétlen 
ember 8 napig még élt. de belső elvérzés követ
keztében e hü 12-én meghall.

Halál a  bányában. Czíbula Márton 26 
éves illési lakós, a ki a stefíultói István-aknán 
dolgozott mint bányász e hó 14-én este luzuhant 
az aknába és szörnyet halt. Lezuhanásának okát 
vizsgálat tárgyává lelte a hatóság.

A d en a tu rá lt szesz forgalm a. A pénz
ügyminiszter, mint a »Gazd. Tud.* jelenti, a de
naturált szesznek e)árusítására használt palackok 
mérlékhitelesilésének kötelezővé létele végett 
szabályrendeletet dolgoztai ki. mely nemsokára 
élelbelép. A kötelező hitelesítés csak egy év át
meneti idő után lép életbe, hogy a kereskedők 
ez idő alatt készleteiket elfogyaszthassák.

— A „M agyar Közélet,” mely dr. Halmai 
Elemér szerkesztésében hetenkinl jelenik meg s 
köztudomás széria mint politikai folyóirat a BáníTy 
párt céljait szolgálja, tartalma a következő: dr. 
Ajtay József: A magyar faj beolvasztó ereje. — 
Párlügyek. — Ráskai Ferenc: A trotli (novella/. 
— Ele: a folyosóról. — Zigány Árpád: A német 
szociálizmus — fj ..; Művészet. — Háfiz: Művész 
szerelem. — Le Noir: Darázsfészek. — Egy vén 
hegedűs: Szilánkok. — F. e.: Gondolatok. — 
Koréh Endre: A nemzetiségek kongruája. — 
Külföld. — Dr. Fáy Elek: Üseiuk eredete. — 
Zigány Árpád: A dicsőség útja. (Regény.) — Kri
tika. — Dr, Imre: Közgazdaság — Pénzügy. ■— 
Szerkesztői üzenetek. — A mindig tartalmas és 
magvas lap szerkesztőséges és kiadóhivatala 
Budapesten, V., Kálmán-utca 10. szám alatt van.

— Kísérletezni k á r  bármivel, mert igen 
sok esetben bebizonyult, hogy a csuz és küszvény 
legjobb gyógyító szere a Zoltán-féle kenőcs. Bél
és külföldi orvosi tekintélyek előszeretettel ren
delik makacs csúz és köszvényes betegei!) részére 
a Zoltán-féle kenőcsöt mert ez eredményben oly 
kiváló, hogy már néhányszor! bedörzsölöd teljes
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*v<tayuláőt eredményez. Ára 2 korona. Zoltán 
g y ó g y  tárában. Budapesten, V .  Szabadságtér.

Ifjúság i é le t.
Segé/yző-Egy/eti táncestély.

A M. Kin. Bányászati és Erdészeti Akadémia 
Se^élyző Egylete folyó hó 9-én szombaton tar
totta meg jótékonycél a táncestélyét. Minden év
ben siker koronázta az ezen mulatság rendezőinek 
fáradozását, s a siker ez évben sem maradt el. 
Bár a mulatság az idén nem volt, m int más évek
ben, tombolával vágy más effélével egybekötve, 
mindazonáltal nagyszámú előkelő közönség töl
tötte be a tánctermet. Hiszen a láncot élvezni, 
s azzal egyidejűleg jótékony célt is szolgálni két
szeresen lelkesíti az embert, s hisszük, hogy a kik 
engedtek eme két lelkesítő dolognak és jelen vol
tak a mulatságon, jó kedvben, vigan töltötték el 
az estét. Ezt abból a tényből is merjük követ
keztetni. hogy Laci reggelig húzta s még reggel 5 
órakor is voltak, a kiknek húznia kellett.

Dicséretére kell ezt mondanunk a rendező
ségnek, de főleg az Akadémiai Segélyző-Egylet 
buzgó és lelkes elnökének, Pauer János akad. 
titkárnak, a ki e téren is megmutatta, hogy fá
radságot nem ismer ott, a hol nemes célról van 
szó, vagy a hol a hasznost a kellemessel kell 
egybekötni.

E helyen mond köszönetét a rendezőség a 
következő felülíizetésekért:

Szentistványi Gyula, Dr. Schwartz ültó
3—3 K; Valek Károly, Nedeczky 2—2 K; Pauer 
János 20 K; Farbaky István. Svehla Gyula, Dr. 
Fodor László 10—10 K; N. N. 1 K; Günther 
Frigyes 2 K; Vadas Jenő 8 K; Herrmann Emil 
8 K; Herrmann Miksa 3 K; Faller Károly 2 K;
N. N. 1 K; Téglás Károly 4 K; Péterfy Gyula, 
Vitális István 1— 1 K; Fekete Zoltán 2 K; Krut- 
kovszky Károly 4 K; Dr. Tóth Imre 10 K. Ösz- 
szesen 102 korona.

Házalap.
A »M. líir. Bányász és Erdész Akadémiai 

Kör* vezetősége a házalap javára szóló gyűjtő- 
iveket már szétküldte. Adja az ég, hogy siker 
koronázza a szép és nemes mozgalmat, mert 
valóban nincs égetőbb kérdés az akad. ifjúság 
életében, mint az »Akad. Otthon* rövid időn 
belől való felépítése. Az akad. kör és ifjúság 
méltóságának megfelelő Otthon kihatással lenne 
ifjúságunk életmódjára, társadalmunkra, sőt mer
jük mondani ifjúságunk szakképzésére is. Lesz 
idő, midőn erről bővebben fogunk szólani.

A gyűjtés eredményéről időszakonkint be
számolunk s egyúttal kijelentjük, hogy a házalap 
javára szánt adományokat készségesen fogadjuk 
el és a lapunkban nyilvánosan elszámoljuk.

Az eddigi gyűjtés eredménye:
Hadarna Mihály erdész, Leicht József urad. 

intéző 2—2 K; Firbás Adolf erdőmester 5 K; 
Halasi László 1 K; Lende Edo 10 K; Gukler 
Győző bányakapitány 3 K; Albert Ferenc bánya
biztos, Dr. Szőke Imre, Urbán Béla 2—2 K; 
Wodicska Istrán 3 K; Neuschwenlner 1 K; Schelle 
Gyula 1 K; Borbély Lajos vezérigazgató 100 K. 
Összesen 134 korona.

Fogadják a fenti adakozók az akad. ifjúság 
hálás köszönetét.

A Dunántúli Kör hivatalos estélye,
Múlt kedden tartotta meg a Dunántúli Kör 

hivatalos estélyét Heim vendéglőjében. A teljes 
számban megjelent tagokon kívül városunk több 
celebritása is részt vett a kedélyes estélyen, melynek 
emelkedett hangulata méltó kifejezést nyert az el
hangzott szép toastokban. Ott láttuk az ifjúság kö
rében Dr. Tóth Imre főorvos. Vörös Ferenc tb. fő
jegyző, a kör tiszteletbeli tagjait és Baán Elemér 
kir. közjegyzőt

Eöry elnök megnyitóját a  lelkes beszédek 
egész sora követte, melyekben egyrészt az ifjúság 
köszönte meg vendégeinek szives megjelenését, 
másrészt a kör idősebb barátjai éltették a kürt s 
buzdították annak tagjait az együttérzés ápolására.

Nagy tetszést aratott Vörös Ferenc főjegyző 
költői szárnyalásu beszéde, mely ugv halott a 
fiatal dunántúliakra, akár csak a Balaton üdítő 
szellője. Vörös Ferenc, ki a Dunántúli körnek 
maga is alapitó tagja volt, öröméi fejezte ki a j 
dunántúli kör jelen niveanja fölölt és abbeli óha
ja t tolmácsolta, vajha a Pannónia ifjúságának 
szivében a barátság és egyetértés mindég ily szép j 
virágokat teremne.

A késői órák is együtt látták a kedélyes 
társaságot s a lelkes loastokból Dunántúl szépei
nek is kijutott.
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NYILT-TÉR.*
_* E rov»t alatt közlöttekárt nem felelős a tzerk. i

Vadászok figyelmébe!
A Szuchy-féle vadászterü le t (Garam- 
berzence m ellett) kiadó. Cim a  k iadó

hivatalban.----------------------------------------
SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1904. évi január 9—15-éig.

Születés.
Szikoray István. Vináscli Gizella, leány 
Poprácz József. Flllöp Mária, leány 
Popjak Mihály. Loesai Katalin, leány 
Javorszki András, Patovcsik Anna, leány 
\ntosik Pál, Májerszki Anna, leány 

— Hajdoni Verőn, flu 
Kihirdetés.

j Schvarcz Mihály. Benyo Mária,
Bodnár László, Csajka Róza.
Szartórlez Pál, özv. Babicz Józsefné,

; Mály József. Prokay Gizella.
; Udvardi János, Funuaneb Johanna,

Antosik András, Bólabánya, Liska Zsuzsanna, Kecskés.
| Lauko Mátyás, Poltjak Zsuzsi, Bélabánya.

Halálozás.
Kuty Ignác, 65 éves, megfagyás.
Balul Anna, 18 éves, tüdővész.
Puszkajlor Ágoston, 5 cvos, Thytis pulmonuui. 
Ivanics Józsefné, 28 éves, tűdögümókór.
Antosik Pálnó, 81 éves, tiidőgiiinökór.
Holtán Ignáenó, 28 éves, tiidógüinókór.

H I R D E T É S E K .

Selmecbánya.

Bélabánya.

Hodrusbánya.

Selmecbánya.

962. V. sz. 1903. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a selmeci kir. járásbíróságnak 1902. 
évi Sp. 417/3. számú végzése következtében Dr. 
W ágner László ügyvéd által képviselt selmeci 
takarékpénztár javára Weisz Adolf és neje 
Auerbach Berta ellen 6000 K s jár. erejéig 1903. 
évi szeptember hó 15-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 1200 koronára be
csült következő ingóságok, u. m.: 4 drb Ökör nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság 
1903. évi V. 337/5. számú végzése folytán 6000 K 
tőkeköv., ennek 1901. évi augusztus hó 20. nap
jától járó 6 Ya °/0 kamatai, */»% váltódij és eddig 
összesen 44 K 54 f-ben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig is Tópatakon, alperesek laká
sán leendő megtartására 1904. évi ja n u á r  hó
25-ik nap jának  d. e. 10 ó rája határidőül kitű
zetik s ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jo
got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-c. 120. §-a érlelmében'ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Selmecbányán, 
napján.

1904. évi január hó 4. 

Óváry Dezső, s. k.
kir. bir. vhojtó

JLADÓ HÁZ! Zsigmondy-utcában, a 3. számú, 
■ üzemmel György-féle jó karban lévő ház 

azonnal eladó. — Bővebbet: Linder József 
szabómesternél. Rózsa-utca 74.

5

2244. szám. 1903. tkv.

Á rverési h irdetm ény  kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a selmeci 
árvatár végrehajtatnak kk. Kocsalka és társai 
végrehajt, szenvedő elleni 1983 K tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái 
kir. járásbíróság területén lévő Kocsalka Anna, 
Kocsalka István, Kocsalka Fái, kk. Kocsalka Má
ria. kk. Kocsalka János, kk. Kocsalka és kk. Ko
csalka György tulajdonául bejegyzett a bélabányai 
190. tljkvben a -h 719 hlyrsz. Tieferthal nevű 
szántó és rét 202 kor. a -+• hlyrsz. ugyanily nevű 
szántó és rét 160 kor. a 362. tjkv. -f- 686/a. 
hlyesz, a Granyat alatti rét két részére 320 kor. 
a -p- 686b. hlyrsz. ugyanily nevű rét egy részére 
286 kor. a -f- 720. hlyrsz. Tieferthal nevű szántó 
és rét 360 kor. és -+- 722. hlyrsz, ugyanily nevű 
rét 40 kor. úgy Kocsalka Pál tulajdonát bejegy
zett a 327 tjkv. -f- 721. hlyrsz. Tiefenthal nevű 
szántó és rét 440 kor. úgy Kocsalka Anna, István, 
Pál, kk. Kocsalka Mária, János és Andrsnak a 
43 tjkv. a -h 670. hlyrsz. na granyár nevű szántó 
és rét 972 kor. végre a 115 tjkv. a -t- 687/a. 
hlyrsz. granyát alatti szántó, 26 népsorsz. ház és 
mellóképeletekre 516 kor. ezennel adószerint meg
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1904. 
évi Január hó 21-ik napján délelőtti 10 órakor 
a bélabányai rendőrbiztos irodájában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10 °/0-át készpénzben vagy az
1881. évi LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881-ik évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgálni.

Selmecbányán, 1903.évidecemb.hó 11. napján.
Liha, kir. járásbiró.

i  . i i l u Í M  k i a d ó !

Honvéd-utca 57./I. egy jó karban lévó lakás 
az I. emeleten utcai oldalon 2 vagy 3 szobából 
és ke rtte l stb. stb . a z o n n a l  k i a d ó .  
— Bővebbet megtudható ott

Czunna József
vésnöknél

Joerges Ágost Ju . fis fia
könyvnyomdájában 

egy jó házból való fiú

tanulóul
felvétetik.

használja a régóta bevált és jó

„ K a is e r - f é le
IELL-CARAIELL“

cukorkákat.
9 7 4 - í ) közjegyzőileg hitelesített 
&  * •xV/ okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség, h u ru t és elnyálkoso- 

dás ellen.
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak ,,három fenyő'• valódi véd
jegygyei. Csomagja 20 és 40 fillér. 

Raktál :
M á r k u s  IVI.

fiikrás/.iita N e lm o c b ji i i ,} á n  
Denk-Perenc-utc* 7.1. saját ház.
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teli i s  nyári gyógyhely 
BUDAPESTEN.

'  1 f lv e E  ö  U o r o n o ,  k in  O v o ff  1 k o r .
H O n O \ \ • G Y Ó G V SZ E R T A II, Budapest, CaMntér.

KIRÁLYFI ÉSTARSA
BANKHAZA, BUDAPEST, ANDRASSY-UT 69.

a magy. Itlr. u ib . oattilylortJiMk fa«Urualló helye.
Nyeremények 6>erege IA .469,000 korona.B

R E M I N G T O N
g ^ I R Ó G É P

i^ U J  MODELLJE g

I  Kisbirtokosok 
Országos röldtiitelintézeto
B U D A P E 8 T , V , GÉZA-UTC2A 3. 

300 koronától kerdfB ad IB rle ix tisn  tá to c  
larél-kBIeiBafikeL nelyek nti#

M]b  tin iftaiM Jai:

Özet étidé járadékai •  lérleirtésiel egyött. 

Bővebb fe lv i lág o s í tá s t az intézet 
díjmentesen ad.

Ön nagyon idősnek látszik I 
Fesse haját a CZERNY-féle

(Harmimune
HAJFESTŐ-SZERREL

I ^ VÉRGYÓG Y I T Á S
szilhüdéi, <

Megalapítóié és egyedüli képviselője:

b" KOVÁCS J. fő v á ro s i orvos.
BUDAPEST. V„ VÁCZI • KÖRÚT 18. SZ. I. EM.

OSERS és BAUER
M O T O R G Y Á R

BUDAPEST BÉCS
V* Lipót-kórút 7. JP*'  Oreadneratreese 79— 88.

Benzin- és Béniin- é s
petrolin- E S m zjsW  petrolin-

motorok lokomobilok
Szivógáz-motorok 2—3 fillér üzemköltséggel..

^ Emil totiitiittk uilítsla - Elsirtndi [íírtiiij. -  Kiírni Misi íslliltltü

T

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX’ 
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Selmecbányái kir. járásbiróság 1001. évi 
V. 129/1. számú végzése következtében Dr. Vcigner 
László ügyvéd által képviselt Nitnausz Gyuláné, 
szül. Scheimer Mária javára Rosenfeld József ellen 
443 K 34 fii. és jár. erejéig 1901. évi márc. hó 
13-án foganatosított biztosítási végrehajtás utján 
lefoglalt és 959 K — f.-re becsült következő in
góságok u. m. borok nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. jbiróságnak 
1901. évi V. 129/6 számú végzése folytán 12 K 
— fii. hátrány tőkekövetelés, illetve 12 K tőke 
után 1901. évi ápril hó 9-től, — továbbá 67 
K 40 fii. tőkének 1901. ápril 9-től 1903. évi 
október 12-ig — továbbá 6 K 06 fii. után 1901. 
ápril 12-től és végre 63 kor. 34 fii. után 1903. 
évi október 12-től járó 5 % kamatai ’/,%  váltó- 
dij és eddig összesen 189 K 20 fil.-ben biróilag 
már megállapított költségek erejéig is Selmec
bányán alperes által bérelt pincében leendő meg
tartására 1904. évi ja n u á r hó 28-ik napjának 
délután 3 órája  határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. g-ai értelmében kész- ' 
pénzfizetés inellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltatták, s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
XL. t.-c. 120. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi január hó 12. 
napján,

Óváry Dezső
__________________________________ kir. bir. végrehajtó.

fa  melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált)
hfl^wériAiannYTvalém’ az e6ész vilig ke(Jveli mindenütt keresik. Csuk akkor valódi, ha Doj. veGojBQQyei vaioui. M oldalt lft(hat(5 a törvényszéknél bejegyzett „apáca“-véd6-

L o n d o i l ,  jegygyei van ellátva. PöliilinnlfiHtíitlati szer minden m o l l- ,  ti 'u lő - ,
-  iiiik j-, g j c r n n ' l i l i e t c g s é ^  o i l c i i  8 lb .  U iilN Ö Ii'g  íh

k i t ű n ő e n  lis i t  ő s  s e b e t  g y t f s j i t .
Egy próbaüveg bérrnentesen 1 korona 40 fillér. 

Széjj elk ű 1 cl és csak előzclcs fizetés esetén.

Chif Office S. W.
‘3 Brixton Rosd.

Főraktárak:
I liir it iit  nu,
Angol India.

A g e n . R U g rá b ,
A Ig o r ,

A n iN te r iI i tin , (csodafcenócsnek nevozik)
,T Öandcrs Rokin 8. utolérhetetlen izivó erejű és gyógyitóhatásu. Operációkat a legfőbb 

]t i tM ‘l. esetben fölöslegessé teszi. — E kenöcscsel egy 14 éves gyógyitha-
Beent-János-gyógy- latlannak tartott csontszu, újabban pedig egy 'A' éves rtikszetii bajt 

tár, W. Kratz. gyógyítottak meg. Antiszcptikus és gyógyitóhatásu mindenfele seb 
B c l g r n d .  gyuládéinál.

Nikola A. Deli ni, Próbitórelj bérmenhe 1 kor. $0 fii, fsak Höietrs fizetés veién klÜ;jOk n>«.
gyógy tar Mihály. —■■■■------------------------------------------------------------ ---------

.......................... J az
enöcsöket s

R n iv e lle s ,
Plmzinacie Ch.,
Delacre á: Co.
En<l ajM-Kt 
'fölök József.

Dr. Egger L. és J. 
t ’f t i r o .f ö l n n  IS ti Noris.

H eliroeen .
E c le li ,  Lu xem 
bu rg  Schmiedt P., 

gyógysz.

THIERRY A. centifoliakenöcse

KözpontirniítiifSior- Óvakodjanak utánzatoktól és kerüljék 
jto íieilií. C’ érték te len  úgynevezett házi kenőcsóke 

más efféléket.
: A. Tlinrn- MmCTia is rT  a rtfeinslta,

D ordogu e,
K opeu h á^n , 
fa b r ik e n  fa rin a .

M il» nó ,
A Bertoloui 
M n l m o , 
S cvr ig c ,

Apót. Lejönét 
N antes, 
Pharruueie 

franejaise 1 & 3, 
Piacé de la Repu- 
bliquc, Pliarinaeie 

Dapruy 11,
Küc des frnncet 

Botiergeois. 
í ' r n g n ,
KO m a,

Corso, Agenzia 
dél Policlinico, 
B o u U n tx , 

Pharmacia
F. Urnáik, 

b n rn je ro , 
W/.esod, 

le m c s v A r , 
'A Y te s e x t, V e le n c e *

=■ P ro s p e S i t i i í i i  ing;
E szerek sohasem 

használatra készen :i lu.zl 
államokban bejegy/.ell vé« 
vény üldözi.

<’• i'm e n tv e . ■■ —nrneír és jó  azokat 
. Az összes müveit Csak c:.ui a törvény- 
11\ utánzatát a tör- izerü bejegyzett véd6-

jegygyel valódi.

C.im: A. Thierry, gyógyszertár a védőangyalhoz. P regrada, (Rochihits savanyu-kut mellett.)

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnymdájában Selmecbányán, 1904.
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