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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelö

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzkllldemények is küldendőkM E G J E L E N  M I N D E N  V A M Á I I X A I * .

Szomorú évforduló.
Éppen egy év előtt kezdték meg a 

képviselőház ellenzéki pártjai a katonai 
törvényjavaslatok ellen bejelentett obstruk- 
ciót, a mely azóta folyton tart. E hosszú 
idő, vagyis teljes egy év lefolyása alatt, a 
parlament mindössze egyetlen törvényt al
kotott, az állami tisztviselők fizetési pótlé
káról. Az obstrukció előtt és alatt benyúj
tott törvényjavaslatok pedig elintézetlenül 
hevernek és még csak kilátásunk sincs 
arra, hogy ezek a javaslatok törvényekké 
válnak, annál kevésbbé arra, hogy egyéb 
égetően szükséges, gazdasági életünk fej
lesztésére irányuló törvények megalkotásá
val a törvényhozás végre kimozdítsa gaz
dasági tevékenységünknek a kátyúban meg
rekedt szekerét.

Egész sorát irliatnók fel azoknak a 
törvényjavaslatoknak — Írja a Magyar 
Kereskedők Lapja — a melyek hazai ke
reskedelmünk felvirágoztatása érdekében 
nemcsak szükségesek, de nélkülözhetetlenek. 
Az egymást felváltó kereskedelmi minis- 
terek évek óta Ígérik ezen törvények meg
alkotását, de mondjuk ki őszintén, hogy a 
parlament akkor sem sokat tett a keres
kedelem érdekében, a mikor még dolgo

zott. A mezőgazdaság igényét igyekeztek 
lehetőleg kielégíteni; nem mondjuk, hogy 
ezek nem vollak jogosak, épp azért joggal 
vártuk, hogy végre majd a kereskedelemre 
is rákerül a sor és évek mulasztásai helyre 
pótoltatnak. Bizonyos, hogy nagy kárral 
jár ez a gazdasági tevékenység minden 
ágazatára, de a legnagyobb kárt mégis az 
ipar és kereskedelem szenvedi, a mely 
szinte reményvesztetten néz a jövő elé, da
cára annak, hogy a kereskedelmi tárca 
élén most Hicronymi Károly áll, ki a reá 
bízott ügyek ellátására nemcsak kész, de 
képes is.

Tévednek azok, a kik azt hiszik, hogy 
külkereskedelmi viszonyunk bizonytalan
sága mellett is lehetséges a hazai keres
kedelem felvirágzásának munkálása, vagy 
a kik azt vélik, hogy zsenge iparunk az 
állami beruházások halogatása esetében is 
sokáig kibírja még a tengődést és a látszat 
után Ítélnek azok, a kik a kereskedők 
megelégedését konstatálják, mivel a bolti 
üzletekben náha még megfordul egy-egy 
vásárló. Mi pedig azt konstatáljuk, hogy 
évekkel estünk vissza és ha ez a lehetet
len állapot még sokáig tart, az ország gaz
dasági állapota talán soha ki nem pótol

ható károkat szenved. A kik felnyitják sze
meiket, látják ezt, a kereskedők és ipa
rosok pedig érzik is és lelkűkből óhajtják 
a törvényhozás munkaképességének vissza
térését. Erre mutatkozik is némi remény, 
mely ha teljesül, a fordulat beálltát a hazai 
kereskedők és iparosok fogják a legmele
gebben üdvözölni.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kinevezés. A király Szentistványi Gyula 

m. kir. bányafőmérnököt bányatanácsossá és a 
bányászati és erdészeti akadémiához rendes ta
nárrá neveste ki. Az uj bányatanácsos már egy 
éve helyettes tanár az akadémián, ahol a fúld- 
és bányaméréstani tanszéket tölti be kiváló szak
tudással.

A vöröskeresz egy let Selmecbányái vá
lasztmánya e hó 11-én, jövő hét csütörtök napján 
délután 3 órakor rartja meg évi rendes közgyű
lését a városház tanácstermében. A közgyűlésre 
a tagokai és érdeklődőket ez utón is meghívja az 
alelnökség.

— Uj m agyar állam polgár. Dvorzsák Hen
rik, a Geramb-unió teremtőtárói bányájának mér
nöke, e hó 3-án Szitnyai József, kir. tanácsos, 
polgármester előtt, letette a honpolgári esküt.

— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság 
e havi rendes közgyűlését kedden délután tartja 
meg L'ts Gyula főispán elnöklete mellett.

Ivét hét a Szörényi és a hunyadi 
havasokban.

— Irta: IQ. Sobó Jenő. — 6
A Godján 2229 m magasságával a láncolat 

egyik legtekintélyesebb tagja. Tövében ered a Riu 
Sest, mely mellett a mai viharos éjszakát éltül— 
töttük. E folyó, mint a tájék többi vizei is, erősen 
belevésle magát az archaikus kőzetbe, úgy, hogy 
a völgyfenék elérése a hegyoldal felől sokszor 
igen nyaktörő vállalat, a meder széléről hirtelen 
felágaskodó sziklatornyok miatt, a melyek külön
ben, szövetkezve az erdő óriásaival, igen festői 
és változatos képet nyújtanak. A Riu-Sest észak
keletnek fut, beleömlik a  Retyezát déli katlanaiból 
idesiető Riu-Mareba, melylyel együtt a Lepus- 
nikot, a Sztrigy főmellékvizét képezi egészen Hát
szegig, ahol az anyafolyóval egyesül, mintegy 70 
km-nyi út megfutása után.

A Godjántól alig egy órányira emelkedik a 
szomszédos s 2 méterrel magasabb Verfu Murá
dul, a melynek alakját szintén elburkolta a köd. 
Az oláhok borzadnak az ilyen időjárástól, babo- 
úús lelkűk egész hideglelésen esik keresztül, a 
midőn fogvacogva gondolnak rá, hogy ezek a szél
ü l hajtott foszlányok a megholtak szellemei, 
lessék a kíséretnek ilyen aggodalmai mellett 
bosszúság nélkül utazni!

A Muráriultól a gerinc még tovább folyta
tódik kelet felé csökkenő magassággal, mig a fő
csúcs, a Gugu (2294 m.) egy éjszaki kiágazáson 
foglal helyet, s szép időben már távolról szembe- 
ötlik csodálatosan szabályos gúlás alakjával. Né
hány nappal később, mikor a Retyezátról, mint 
vizsgálóhelyünkről végigtekintettük'a szép pano
rámát, épen a Gugut választottuk tájékozó pontul. 
A törpefenyő, a melynek idáig az egész krassó- 
szörényi havasokban egy árva példányát sem 
láttuk, itten uralma alá hajtja a tetőket, s vesz
teg marad rajtuk messze kelet felé.

Ösvényünk a Gugu oldalán haladt rézsutosan 
lefelé, egyre jobban közeledvén ama fenyveshez, ! 
mely az alant zuhogó Riu-Sest keleti partjain 
megtizedelt sorokban tör a magasba, mignem 
helyét a gyeppel tarkázott lörpefenyő-csoporlok : 
váltják fel. A folyó túlsó partja sokkal meredekebb 
annál, melyről a  Gugu felől sietünk alá. A Verfu 
Nevoja nyúlványai ezek, magasabb pontjaikon hó- í 
foltokkal tarkázva. ükvetetleniil szembetűnik a 
facsoportok közt kierőszakolt árkolások, a tavaszi 
lavinaomlás útja.

Rövid idő alatt lent állunk a Riu-Sest habzó 
vizénél, a köd is ritkább, s megengedi, hogy leg
alább a közelben fekvő tájak panorámáját élvez
zük. Minden, a merre szemünk körültekint, a 
KendcITyek birtoka, azoké az egész Retyezát és a

Páreng is. Nagy terület fejedelmei ezek — alatt
valók nélkül, mert az egész birtok merőben la
katlan. Csak nyáron van némi élet a havasokon, 
hová a zamatos legelőkre hajtják fel a birka
nyájakat. A kőfallal kerített akol mellett áll 9 
kaliba, egy egyszerű íaalkotmány 2—3, néha több 
személy számára is; az egész együttesen »sztina« 
nevet visel. A pásztorok igen vendégszerető, elő
zékeny oláh emberek, a kik az embertelen sivár
ságon igen örülnek, ha valakivel egyszer kedvük 
szerint kibeszélhetik magukat. Ott, a hol erdők 
borítják a lejtőket, a völgyben két-hárora igen 
kényelmes erdésztanya is található, a mely télviz 
idején természetesen szintén lakatlan.

Kedvező éjjeli szállás reményében gyorsabb 
menésre ösztökéltük fáradt lábainkat, kereszlül- 
szelve unos-untalan a patakot, a rajta álfekletett 
fenyőszálakon, melyekről igen könnyű a lecsúszás 
a kékeszöld színű habok közé.

Nagy volt az örömünk, a mikor körülbelül 
1300 m. magasságban a tenger színe fölött egy 
érdészlanyán éjjeli szállásra kiadták az utasítást. 
Csakhamar magasan lobogott a tűz, Veszta férfi- 
szűzei táplálták teljes ihlettel, cipő, nadrág, ha
risnya száradhatott reggelig, jeles assistensünk a 
főszakács érdemes tisztének felelt meg teljes buz- 
gósággal, s főkóstolómesterünk úgy jóllakott, hogy 
egész éjjel irtózlató vitát kellett folytatnia minden-
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— Jubileum. A selmec-bélabányai vegyes 
ipartársulat tagjai szép meglepetésben része
sítették szeretett elnöküket, Lestyánszkv József 
polgártársunkat azon alkalomból, hogy 12 óve 
működik az egyesület élén. Bachraty József 
egyleti jegyző, az egylet megbízásából lelkes sza
vakkal méltatta az ünyepelt önzetlen munkássá
gának főbb mozzanatait. Beszédjében megemlé
kezett az 1892. évi február hó 21-én tartott 
közgyűlésről, melyen Lestyánszky József az akkori 
bizottság által ajánlott három jelölt közűi inár 
akkor ismert és közszeretetnek örvendő polgári 
erényénél fogva szavazás nélkül, nagy lelkesedés
sel elnöknek választatott. Ez időből a jó tettek 
egész sora fűződik nevéhez és áldja őt száz meg 
száz özvegy és árva, kiknek a legnagyobb meg
próbáltatás és nyomor idején letürlé könnyeit. 
Tolmácsolván az egyesület érzelmeit leleplezi az 
ünnepelt sikerült arcképét, mely boldogult elődje, 
Gecsányi András képe mellé, az utódok épülésére 
az egyleti helyiségben lett elhelyezve.

— A lyeeumt ifjúság1 múlt hétfői hang
versenye ismét talpra állított minden épkézláb 
embert. Mert ki ne érdeklődnék a zsenge ifjúság 
nemes buzgósága- és a maga egyszerűségében 
őszintén nyilvánuló mulatsága iránt. A nagy 
kedvvel betanult és szépen előadott ének- és 
zenedarabok arra mutattak, hogy az ifjúság érti 
és átérzi azok szépségét, a mi ifjú lelkűkre és 
szivükre oly nemesitőleg hat. A műsor minden 
száma sikerült, a legnehezebbek a legjobban. 
Okolicsányl Tibor VIII, o. t. szavalata mindenkit 
könyekig meghatott, ez reá a legszebb dicséret.
A legszebb erkölcsi és anyagi siker koronázta 
Becker Nándor lyc. tanár eléggé nem méltányol
ható buzgóságát, ki nem ismerve fáradságot, ta
nította be az egyes darabokat. Az öreg vigadó 
most is átélte azokat a kritikus órákat, a me
lyekben az ő gyalázatát nem mondom, hogy zen- 
gedezik. Mi selmeciek csak attól féltünk, hogy be
téved közénk egy előkelő idegen, a ki először 
megijed, ha bejön, aztán kétségbe esik, de nem 
hal meg, mert a mentő cédulák a befelé nyíló 
ajtókon voltak, hanem elmegy és szánakozóan 
beszéli el a mi szégyenünket. A boszankodást. 
sőt a haragot csak az ifjúság nem aíTektált jó
kedve tudta némileg feledtetni, de az sem nyújt
hatott gyógyírt az átláthatatlan füst, a fojtó bűz 
és mindig rendes légvonat okozta mindig rende-

féle szörnyetegekkel és sárkányokkal a református i 
és a római katholikus vallás dogmáiról.

Másnap elmondhattuk azt. a mit egy jeles 
költőnk: »És felvirradt a nap, ádáz tusa napja.«
A kalendáriom vasárnapot jelzett, ám számunkra 
a mai nap rosszabb volt bármely közönségesnél. 
A reggeli órákban erős harcot vívott a napfény 
a köddel, de az utóbbi lett a helyzet ura, s ha
talmával élve, bőséges csapadékot zúdított gal
lérunk mögé. Növelte a helyzet súlyos voltát az, 
hogy a Riu-Sest partján kígyózó ösvény — bizo
nyára gondatlanság következtében — a hanyatlás 
szomorú képét mutatta. A felülről alázuhanó pa
takok elsöpörték az út anyagát, a hidak rothadt 
gerendái egymásután zuhantak alá iszonyú rop
panással, úgy, hogy a bennszorult lovakat csak 
a legnagyobb vesződséggel lehetett békáikból ki
szabadítani. Gondolják el most, kedves olvasóim, 
hogy egy 18 emberből s 16 lóból álló csapat 
milyen gyorsan haladhat ilyen körülmények 
közepette.

Eltekintve ezen kellemetlenségektől, a melyre 
minden turistának elkészülve kell lennie, a tájék 
szépsége örömmel töltötte el szivünket. A virág- 
füzér módjára függeszkedő út váltakozva szökellt 
a rohamosan futó patak partjáról a magas szik
lák tetejére, a legváltozatosabb növényzet köze
pette. A megritkított fenyőrengetegben kiválóan 
kedvező talajt lelt a százféle bokor és fűnövény.

sen bekövetkező másnapi megbetegedés ellen. De 
megemlékezünk Balogh Laciról is, a ki vígan mu
zsikálta tiz éves állandó repertoinját, az igaz, 
hogy azt hiba nélkül tudja, pedig bandájának né
hány intelligens tagja újdonságra áhítozik. Újság 
csak az volt, hogy szünóra alatt egy két asztalt 
megtisztelt muzsikájával, a többire rá se nézett, 
csak a mikor tányérozott. Más cigány ezt más
kép teszi.

— A Polgári Dal- és Zenekör hangver
senye a múlt szombaton a szokott érdeklődés 
mellett folyt le. Sajnosán láttuk, hogy épen azok 
nem voltak jelen, a kik társadalmi állásuknál 
fogva hivatva volnának a polgárságnak a legne
mesebb művészet iránti dicsérendő buzgóságát 
támogatni és érdeklődésükkel mindig jobban fej
leszteni. Pedig az ez idei hangverseny minden 
száma válogatott szép volt. A zenekar igen ügye
sen játszott. A vegyeskar éneke mindenkit őszinte 
tapsra késztetett. A férfikar műdala — a legérté
kesebb szám — kiválóan sikerült. Bachraty Jó
zsef karnagy méltán megérdemelte azt a lelkes 
ünneplést, a melyben őt a hálás közönség része
sítette. A közönség óhaját féjezzük ki, ha a kar
nagy urat arra kérjük, hogy a vegyeskart állandó
sítsa. értve, hogy a hangversenyeken mindig 
szerepeltesse, mert igen kedves hangok vannak 
benne és a számok közé egy női, vagy férfi sza
valatot is illesszen be. Végül még azt az érdekes 
tényt említjük meg, hogy éjfél felé — nemcsak 
most, de máskor is láttuk — a táncterein egé
szen megtelt nem épen a karzatról lejövő kö
zönséggel.

— Tűzoltók estélye. Az önkéntes tűzoltók 
e hó ló-én, hétfőn este a Vigadó nagytermében 
társas vacsorát rendeznek. A vacsorát tánc követi.

— Vizsgák az akadém ián. E hó elsején 
megkezdődtek a bányászati és erdészeti akadé
mián az első félévi vizsgálatok, melyek egész hó 
folyamán tartanak.

— A selmeci kaszinó évi rendes közgyű
lését e hó 21-én, vasárnap délután fogja meg
tartani.

— Pénzintézeti közgyűlés. A selmecányai 
kereskedelmi és hitelintézet múlt hélen tartott 
igazgatósági ülésén elhatározta, hogy az ez évi 
rendes közgyűlést e bó 28. napján tartják meg,

a kékvirágú clemalis, a pompás Telekya. a sze
rényen meghúzódó bajmócacserje (spinaea) stb. 
A bürök, zászpa, szamárkóró ölnyi magasságra 
nőttek, s a küzépüLt kanyargó úton haladó bol
dogtalan csuromvíz lett a növényi karok ölelésé
től. Délben, sok fáradság után egy csinosan fel
szerelt erdésztanya épületei előtt állapodtunk 
meg, kcvéssel'egy zsilip alatt, mely a favágás és 
szállítás idején a rönkök uszlatása kedvéért a 
vizel felduzzaszlja.

Kiderüli az égboltozat, teljes pompájában 
ragyogott a nap, rég nem élvezett, sugaraival 
aranyozván be a tájékot. Délutáni sétánk, mind
végig lóháton, igen kellemes volt eddigi viszon
tagságaink után, A reggelihez hasonló, csakhogy 
sokkal jobb úton haladtunk tova, megszemléltük 
a helyet, a hol a Biu-Sest a Riu-Mareval bővül, 
s még jóval napnyugta előtt a  Zlata patak tor
kolatánál szállottunk meg, a honnan jó idő esetén 
megterhelt inokányparipákon ötödfél óra alatt 
kényelmesen felérhetni a Zonoga-tavához.

Malomvizről uj lovakat kellett fogadnunk, 
mert kornyarévai vezetőink a kemény hegyi út 
viszontagságainak nem akarták kitenni állataikat. 
Főkósloló mesterünk körmüci társunkkal egye
temben ez okból begyalogolt az említett községbe, 
a hol közmegelégedéssel oldották meg feladatukat, 
úgy, hogy vezetőinkkel mindvégig a legjobb ba
rátságban maradtunk.

(Folytatása következik.

Kalikó-bál. A Honti Sport Club e hó 
13-án Kalikó táncestélyt reydez Ipolyságon a 
vármegyeház diszterm ében. Belóptij személyjegy 
3 korona, családjegy 8 korona.

— Nyilvános szám adás és köszönet. A
folyó évi február hó 1-én megtartott lyceumi 
hangverseny jövedelme a következő: Előre eladott 
belépő jegyekből befolyt Joerges úrnál 190 K, 
Márkus úrnál 23 K 40 f, az esti pénztárnál 417 
K 30 f. összesen 630 K 70 f: ezen összegből le
vonva 261 K 30 íillérnyi kiadást marad tiszta 
jövedelemnek: 369 K 40 f. A tiszta jövedelemből 
juttattunk a Biblia-egyesületnek 20 koronát, tek. 
Krausz Kálmán úr kezeihez szegény iskolás gyer
mekek segélyezésére 20 koronát; ugyancsak ezen 
összegből fedeztük az énektanításnál használt 
harmónium átalakilási költségeit 150 korona ér
tékben, a megmaradt összeget pedig hozzácsatol
tuk a »Népbank«-nál kamatozó tőkénkhez. Felül- 
fizetlek: Papp György, Svehla Gyula G'80—6'80 K; 
Hiiudel Vilmos 6 K; Sobó Jenő 5 K; Krulkovszky 
Károly 4 K; Gerő Gusztáv 3'40 K; Sümegh Já
nos, Dr. Ungár Kálmán 3—3 K; Ferjencsik N., 
Vitális István 2'80—2 80 K; Cserny József. Fizély 
Károly, Halkó István, Jamrich Ede, Roziin János, 
Dr. Tóth Imre 2-40—2 40 K; Margócsi János 220 
K; Hűin Ferenc, Hódos Ferenc, üzv. MátéfTy 
Ambrusné, N. N., Panek Ödön, Dr. Ponoczky Já- 
nosné, Tomcsányi N. 2—2 K; flamrák Béla 160 
K; Adamovics N., Kapsz István, Pálos Sándor 
P40— 1'40 K; Csiba István, ifj. Hornyacsek István, 
Pálya Zsigmond, Szentistváuyi Gyula, Tihanyi 
Károly 1—1 K; Fekete Dezső, Fekete István, 
Groszmann Vilmosné, Hlavacsek András, Lencsó 
János, N. N., Országú Arlliur 80 f; Friebert 60 f; 
Fekete Zoltán, Gindl István, Hollós N., Künstler 
János, Hangos János, ifj. Marschalkó Gyula, 
Mialovich Elek, N. N., N. N., N. N., Plathy János, 
Rumpler Ernő, Steiner Bernál -40 f. — Fogadják 
intézetüuk barátjai és ifjúságunk nemes jótevői e 
helyen is leghálásabb szívből fakadó köszüne- 
tünket. A  rendezőség.

— Uj részvény társaságok . Az 1903. év
ben összesen 141 uj részvénztársaság alakult, 
együttvéve 27.488.412 korona alaptőkével; inig 
az előző évben 114 uj részvénytársaság jött létre 
45.499,900 korona részvénytőkével. Feltűnően sok 
ez uj társaságok között a pénzintézet: 64, melyek 
összesen 5.420,000 korona tőkével létesültek, mig 
az előző évben mindössze csak 31 uj pénzintézet 
keletkezett 5.573,000 korona alaptőkével. Ipari 
részvénytársaság 37 alakult az elmúlt évben, 
még pedig 13.335,812 korona részvénytőkével, 
mig az előző évben 40 iparvállalat létesült 
15.592,500 korona alapatőkével. Biztositó intézet 
3 létesült 400.000 korona tőkével, tehát egy- 
gyel és 200.000 korona tőkével több, mint 1902- 
ben. Viszont helyi érdekű vasút és hajóstársaság, 
melyekből 1902-ben 6 alakult 22.256,800 korona 
tökével, 1903-ban csak 3 keletkezett 4049,600 
korona tőkével. Egyéb társaság 34 keletkezett 
4.283,000 korona alaptőkével.

— A Rendőri Közlöny utóbbi számában 
az Ipolysági kir, törvényszék vizsgáló bírája ma
gán okirat hamisítás büntette miatt Horváth 
Panna zongora tanítónő letartóztatását rendeli 
el. Horváth Panna évek hossza során lakott Sel
mecbányán s a legelőkelőbb társaságok kedvelt 
tagja volt. Költséges passióit azonban a zongora- 
tanításból nem tudta fedezni s ezért legjobbakarói 
nevére váltókat hamisított.

— Korcsmák és pálinkam érések v asár
napi szünete. Zempléni vármegye, mint a »Ma
gyar Kereskedők Lapja* Írja, a korcsmákról és 
pálinkamérésekről szóló szabályrendeletét legutóbb 
oda módosította, hogy vásár- és ünnepnapokon 
tilos italt mérniük. A megyének ezt a határoza
tá t, inolz ellen a zemplénmegyei korcsmárosok és
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nálinkamérők küldöttséget menesztettek volt a 
kormányhoz, a belügyminiszter a napokban meg
semmisítette. Kétségtelen, hogy ugyanez a sors 
fogja érni a  többi megyének határozatát is, a 
melynek a Beregvánnegye által megindított is
meretes mozgalomhoz csatlakozott.

— Szerencsétlenség: a  bányában. Pacs 
Antal és Makovinszky Fülöp bányamunkások e hó 
1-én az Istenáldás-tárói bányában egv létrán meg
csúszva, tizméternyire lezuhantak s Makovinszky 
súlyosan, Pacs Antal könnyebben megsérült. A
bányászkórházban ápolják őket.

— Tüzeset. Múlt vasárnap éjjel Steflultón 
kigyulladt a Findrich Antal lakóháza s dacára a 
hamar jött segélynek leégett. A megtartott vizs
gálat szerint a tüzet gyújtogatás okozta.

— A szegény iskolás gyerm ekek  részére 
Becker Nándor lyceumi tanár, mint a lyceumi 
zeneiársaság elnöke, húsz koronát adományozott 
az e hó 1-én rendezett hangverseny jövedélméből. 
Itt említjük meg, hogy e hó 6-án lett az utolsó 
34 gyermek felruházva a kapitányságnál. Most 
már csak ismét Őszszel lesz felruházás, mert már 
elfogytak a ruhák és cipők.

— A m agyarok ellensége. Kabina Ferenc 
neve ismeveretes Selmecbányán, ezelőtt két év
tizeddel itten ügyvédeskedett s itt volt hívatlan 
apostola a tót nemzetiségi eszméknek. Egy Ízben 
tót szinielőadást is rendezett, ezt azonban a ha
zafias akadémiai és lyceumi ifjúság szétugrasz- 
totta. E kudarca után a fiatalságnak sikerült őt 
innen elzavarnia. Békásmegyeren telepedett meg 
s magyar gyűlölete csak növekedett, mert később 
kiskorú fiának nem engedte meg, hogy nevét 
megmagyarosilsa. A jó érzéső fiú azonban nem 
törődve a tilalommal, az árvaszék engedélyével 
mégis magyar nevet vett föl. Most, mint a fővá
rosi lapokban olvassuk, Kabina Ferenc magyar 
gyűlöléseért megkapta megérdemlőit büntetését. 
Wlassics Gyula volt kultuszminiszternek a ma
gyar nyelv intenzívebb tanitása iránt kiadott ren
deleté nem tetszett ugyanis Kabina urnák, ezért 
tollat ragadott és egy budapesti tót hetilapban 
szilaj dühvei nekirugaszkodott a miniszternek, a 
ki ily népbutitó rendeletet merészelt kiadni. Erő
szakoskodó rablók módjára akarják, úgymond, a 
tótokat legdrágább kincsüktől, anyanyelvőktől, 
megfosztani, s ezzel csak hazaárulókat nevelnek 
a zsenge tót ifjúságból, mert megtanítják arra, 
hogy az idegen vagyont ne respektálják. Pedig, 
igy fakadt ki a jámbor cikkíró, a magyar nyelv
vel csak butítják szagényeket. Valami készül 
Európában, kiáltott fel végül prófétai ihlettséggel, 
hogy Wlassics miniszter tűzzel-vassal magyaro
sítja a tótokat, Fejórváry honvédelmi miniszter 
pedig zsinóros mundérba bujtatja őket. Mert ha 
idegen államok elragadják a velük rokon eleme
ket, semmi sem maradna Magyarországból s mi 
tótok vagyunk hát az áldozat s arra kárhoztatva, 
hogy magyarokká gyúrjanak bennünket. A buda
pesti esküdtek előtt Kabina Ferenc tagadta, hogy 
izgatni akart. Beismerte, hogy ő írta a cikkelyt, 
de nem bűnös, m ert az egészet úgy másolta le 
a túrócszentmártoni >Národnie Noviny«-ból. Kü
lönben kétségbe vonta, bogy az esküdtszék meg 
tudná bírálni azt, hogy mi az izgatás, erre nézve 
azt indítványozta, hogy a hallgatóság sorából vá- 
laszszanak ki három magyar és ugyanannyi tót 
szakértőt, ezeknek a döntése előtt meg fog ha
jolni. Mivel ez a képtelen óhajtása nem teljesült, 
számos sérelmein kívül, az izgató szakértők mel
lőzése miatt is nyomban semmiségi panaszt je
lentett be. Az esküdtek vétkesnek mondották ki 
Kabina Ferencet, a tót nemzetiségnek a magyar
i g  ellen való izgatása miatt s a törvényszék ez 
alapon három hónapi államfogházra és kétszáz 
korona pénzbüntetésre Ítélte. A Kúria első bün- 
tetötanácsa Kelemen Mór elnüklésével a vád

lőtt összes semmiségi panaszait alaptalanoknak ! 
találta s e miatt el is utasította valamennyit.

— A bejelentési hivatal — a mint érte
sülünk — szigorúan fog eljárni a mulasztásokkal ' 
szemben, a mennyiben az utóbbi időben igen 
sokan nem jelentették be lakóikat, a mi sok za
varra ad okot. Legközelebb helyszíni szemléket 
fog a rendőrség tartani az egyes házakban, mi
után gyanú van arra nézve is, hogy itt több ház- | 
bán laknak olyanok is, a  kiknek nagy okuk van j 
arra, hogy ittlétükről a rendőrség ne tudjon és 
igy be nem jelentették őket.

— A törvényhatóság:ok és az iparfel- 
ügyelök. Hieronymi Károly kereskedelmi mi
niszter rendeletet intézett valamennyi városi és 
vármegyei törvényhatóságokhoz, amelylyel a köz- 
igazgatás és az iparfelügyelet között szerves kap
csolatot teremt. Eddig ugyanis úgy volt, hogy a 
törvényhatóságoknak nem volt szakértő ipari ta
nácsadójuk. az iparfelügyelőket pedig nem támo
gatták működésükben a közigazgatási hatóságok, 
amiből az ügyre nagy hátrányok származtak. A 
miniszter ezért elrendelte, hogy a törvényható
ságok és az állam iparügyí szakközegei közvet
len érintkezést tartsanak fönn, hogy igy egyrész
ről a törvényhatóságoknak iparügyi és az ipari 
ügyeket érintő más közgazdasági kérdésekben j 
minden tekintetben elfogulatlan és tapasztalt szak- 
tanácsadók álljanak rendelkezésükre, másrészről ! 
pedig az állami közegek közvetlenül megismerjék I 
a törvényhatóságok nézeteit és óhajait az ipari i 
ügyek tekintetében. Evégből, mint a »Vállalkozók ! 
és Iparosok Lapja* Írja, elrendelte a kir. iparfel- ' 
ügyelőknek, hogy mindannyiszor, midőn a törvény- > 
hatóságok és járások székhelyein hivatalosan 
megfordulnak, a törvényhatóság első tisztviselő- 1 
jével, illetőleg a járási főszolgabíróval lépjenek j 

érintkezésbe, tájékoztatatándó azt az eljárásuk 
tárgyát képező konkrét ügyről és kérdést téve 
nála a törvényhatóság, illetve a járás iparügyi 
viszonyairól, illetőleg óhajairól.

— Vörheny. A múlt héten vörhenyben 
megbetegedel Karvas Győző első osztályú lyceumi 
tanuló. Beszállították a járványkórházba.

— Száj- és köröm fájás. Fodor József vá
rosi m. kir. állatorvos a múlt héten Tilsár Ferenc 
mészáros marháin ragadós száj- és körömfájás 
betegséget állapította meg. A betegség továbbter
jedésének megakadályozására a legmesszebb menő 
intézkedéseket tette meg a hatóság.

— Késelés. Oremusz András cipészlegény 
múlt hétfőn éjjel bepálinkázott állapotban zseb
késével inogszurkálta Miertus András bányamun- 
muukást. A késelő legény a rendőri fogházban 
aludta ki magát s másnap átadatott a kir. járás- 
bíróságnak.

— Szokássá vált már azon szereket, me
lyek bedörzsölésre alkalmazhatók, mindazon meg
betegedések ellen ajánlatba hozni, melyek külső
leges kezeléssel gyógyittatnak. Egyetlen betegség 
ellen sem lesz oly sok mindenféle hirdetve, mint 
a csuz és köszvényes bántalmak ellen. Éppen 
ezért fontos, hogy kiki figyelmét a csodás hatása 
által már világhírűnek ismert Zoltán-fóle kenőcsre 
irányítsa és ne kíséreljen meg baja gyógykezelé
sénél oly szeéeket alkalmazai, melyeket ezer más 
megbetegedéssel egyetemben csuz ellen is aján
lanak, mert mindenki által ismert tény, hogy a 
csuz és köszvényes bántalom egyetlen biztos 
gyógyító szere a Zoltán-féle kenőcs, mely üve
genként 2 koronáért Zoltán B. gyógytárában kap
ható Budapesten.

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó

A  jövő hét.
7. Vasárnap C Rikárd
8. Hétfő Math. János
9. Kedd Appolónia

10. Szerda Skolasztika
11. Csütörtök Dezső

12. Péntek Eulália
13. Szombat Benignus/.

Hivatalos ó rák :

A kir. járásbíróságnál:
Hétköznapokon : d. e. 8 —12 óráig 

d. u. 2 - 5  „
Panaszfölvétel: minden szombaton 9—11 óráig. 

A telekkönyvi hivatalnál:
Hétköznap: d. e. 9 — 11 éráig 

d. u. 8 - 6
Vasárnap: d. e. 9—11 „

A m. kir. posta- és távirdahivata/nál
Hétköznapon : d. e. 8—12 

d. u. 2 - 6  
Ünnepnapon: d. e. 8—11 

d. u. 2 - 8
Távirat fölvétel hétköznapon d. o. 8-tól este ö-ig 
Távbeszélő d. o. 8-tól este 9-ig.

A kir. adóhivatalban :
Hétköznapon : d. o. 8—12 óráig 

d. u. 2—5
Vasárnap: d. e. 9—11 M

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 óláig.

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

NYILT-TÉR.*
* E rovat alatt közlöttekért nem felelős a szert.

N yilatkozat.
Utóbbi időben oly otromba hírek terjesz

tetnek rólam, hogy kénytelen vagyok ez utón 
kijelenteni, hogy e hírek valami roszakaróm által 
terjesztve teljesen alaptalanok és hogy a  terjesz
tők ellen a bűnvádi eljárást fogom megindittatní.

Selmecbánya, 1904. február 1-én.

Gonda Jánosné,
városi szülésznő.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIB. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1904. évi január 30-álól február 6-áig.

Születés.
Czecznik Tamás, Lupták Anna, leány 
Bitesek István, Dcbnár Emilis, leány 
Flóro Samu, Heszl Róza, hu

— SzelepcBÓnji Magdolna, fiú 
Hudecz József, Haniska Lujza, leány 
Debnár János, Vngner Emilia. flu

— Falek Mária, hu 
Kubancsok Károly, Weisz Anna, fiú 
Kosyrnyik János, Hipszki Anna, fiú 
Szűrövéé János, Ivanics Anna, leány 
Steininüllor Lajos, Stauaner Myria, fiú 
Beránek István, Zoltán Anna, leány 
Antali! Józsof( Szlarovics Anna, leány 
Kapusznik János, Povazian Anna, fiú

Házasság-.

Selmecbánya.

Bélabánya.

Hodrusbánya.
Steffultó.

Giffl Antal, Kernen Zsuzsanna, Selmecbánya. 
Schuták Ferenc, Mihálik Júlia, „
Szepp Béla, Farkas Mária, „
Szartorisz Pál. Koráik Anna. „
Scbimcsik János. özv. Reucian A.-né, Bélabánya. 
Haláth János, Selineob, Piloz Zsuzsanna, Hodrusb.
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Halálozás.
Hoki Dániel 64 öve*, tiidSgóniőkör 
Malaj János 8 hónapos, agyvizkór 
M«rica Lajos 6 éves. l'elgűiuAkor 
Hrni-siar Gyorgyná 43 éve*, tiidógümókór,
Turzik Albert 18 éves, bólelszáradás 
Kubaru-sok Antal 5 órái ólt. konwzülés.
Anloíiik Valéria 18 napos,
Grolluius/ József 37 éves, lüdógüoiókor.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város 
erdöhivatalának  évi je len tése 

1903. évről.
Krdőgazdaságuuknak az elmúlt évben ismét j 

nehéz s kedvezőtlen viszonyokkal kellett meg- j 
küzdenie, nemcsak a vágásleriiletek csekélysége 
s gyenge minősége, hanem a még visszamaradt 
vágás tisztítások, azoknak felújítása s jó részben 
a szállításra nézve igen alkalmatlan időjárás 
miatt is.

Az alábbi pontokban igyekezem röviden hű
képét adni múlt évi gazdálkodásunknak s ezen 
adatokból méltóztassanak megítélni, váljon meny
nyiben sikerült a fenebb vázolt akadályokkal 
megküzdenünk s váljon megtörtént e mindaz, 
mit a város jól felfogott érdeke, a fenálló ren
deletek s üzemtervi előírásokkal karüliva, meg
kívánnak.

Az előirt egyes pontokra vonatkozó felderítő 
jelentésemet a következőkben bátorkodom elő
adni. inig az egyes pontokhoz csatolt mellékletek 
s kimutatások részletesen tüntetik fel a történteket.

]. Erdöblrtokunk állománya.
A hodrusi védkerülotben /orván József s 

Zrenen Jánostól megvett 4 4  kát. hold belzettel 
szaparodott, mely területek a szomszédos oszta
gok íelutitása alkalmával egy időben fognak fel- 
erdősíttelni. Apadt azonban a Rovnán legelőnek 
kiadott 15 kát. hold s Szép Gábornak eladott 
05  kát, holdak Összes állományunk 94903 kát. 
hold.
2. A különböző fanemek által elfoglalt területek 

nagysága.
Az elmúlt évben ismét némi változást szen

vedett az eszközölt pótlások erdősítések, valamint 
a tisztás területeknek felerdősitése következtében. 1 
Általában a bükk s egyéb lombrák, valamint a 
jegyenye-fenyő elegy aránya apadt, míg a többi 
fenyő fajoké s a tölgyé, bár alig észrevehetően, 
de emelkedésben van. Egyes uralkodó s főbb fa
nemeink hozzávetőleg következő nagyságú terü
leteket foglalják el; jegenye-fenyő 5056 kát. hold 
0-54%; lucfenyő 663 kát. hold 007% , vörösfenyő 
30 kát hold 0003% , erdeifenyő 163 kát. hold 
0017% , tölgy 1135 kát. hold 012% , bükk s 
egyéb fanem 2238'9 kát, hold 0'24 %. Ezeken 
kívül erdei tisztás 76 5 kát. hold 0008 % és ter
méketlen 26’2 kát. hóid 0'002 %.
3. Terület felosztása erdőöri kerületek szerint s 

terjedelme.
Az elmúlt évben változást nem szenvedett, 

minthogy az uj erdészeti szabályrendelet jóvá
hagyása, amely a tekintetben is változást idézett 
volna elő. még nem érkezett le.

Erdőbirtokunk összesen 7 védkerületre volt 
osztva, melyek közül a legnagyobb 1747. kát. h. 
s a legkisebb 387 kai. hold volt.

3. Üzemmód vágás forgó kihasználási módok.
A túlnyomó részben vagy tisztán jegenye

fenyővel borított vágásterületoken a fokozatos 
felújító vágásmód volt alkalmazásban, ahol is a 
természetes felújításra való tekintettel a mag
vágatok beállítása legnagyobb körül tekintéssel 
történt, legfeljebb a zárlatnak feléig csak a vékony 
s kevésbbé megtermö képes egyedek lettek ki
használva s hiszem, hogy ezen területeken a vég
vágat után csak igen csekély pótlásra lesz szük
ség. A hodrusi Navoristye vágásban 38  kát. hol
don, valamint a bélabányai Lauszbachban 87  k. 
holdon, mely tisztán vagy túlnyomó részben bük
köst képez, a tarvágást alkalmaztam, mert itt 
főcélom a fanem változtatás s a tölgy nevelése 
a bükk rovására.

Tarvágást alkalmaztam inég a vihnyei Ka- j 
menában 60  kai. holdon és a bélabányai stre- ! 
Iában 4 4 kát. holdon. Ezen területeknek érté- : 
később fatömege már előbb mind kiszedetvén, itt | 
a cél a visszahagyott, csaknem teljesen értéktelen ' 
egyedek letárolása s a vágásból való kitakarítása ! 
volt. Az egész erdőbirlokon a véderdők kivételé- : 
vei a szálerdő üzemmód volt alkalmazásban 100 
éves forda mellett.

. h

A véderdőkben a használat csak a szóldön- 
tések s a rovarok által erősen megtámadott egye
dek kiszedésére szorítkozott, de igen csekély 
mennyiségben.

Az 1903. évre megállapított favágatási terv 
szigorúan s minden eltérés nélkül betartatott s 
az üzemtervileg előirt 66 6 kát. h. vágásterűlet 
helett csak 544 kát. hold. használtatván ki, az 
1903. évben ismét 12*2 kát. hold. megtakarítást 
eszközöltünk, mint a 3 évi megtakarításnak má
sodik részletét.

Az esetleges használatoknál annyiban történt 
eltérés, hogy az április 18-iki hóviharnak mind
egy 4000 drb. törzs esett áldozatul az egyes osz
tagokban szétszórtan vagy kisebb csoportokban 
s ezen faanyag részint mint épületi fa, részint 
mint tűzifa teljesen értékesítve is lelt az év fo
lyamán mintegy 3500 kor. értékben. Ezen pusz
títás a kir. erdőfelügvelőségekkel is közöltelett.

6. Tényleges vágásterület fahozam fanem ós vá
lasztók szerinti értéke.

Vágásterület nagysága volt Selmecbányái 
erdőbirtokon 347, a bélabányain 131 s a vihnyein 
6'6 k. hold, összesen 544 kát. hold; tehát 122 
kát. holddal kevesebb az előírásnál. Az ebből 
nyert fatömegből volt nififa fenyő 4279 in*, 
tölgy 313 in3, bükk 153 m3, juhár, kőris szil. 25 
m 3, tűzifa; fenyő 1073 ürm 3, bükk 1845 ürm 3, 
tölgy 26 ürm3 összes érléke 32342 korona 22 
fillér a múlt 1902. évihez képest csak 200 koro
nával több.

6. Erdősítések 1903. évben.
Azon körülménynél fogva, hogy 1902. évben 

a kitakarított vágásterületek nagyrészt pótolva 
lellek s 301 kai. hold lelt beerdősilve, a folyó 
évben a felújítás már kevesebb munkát és költ
séget okozott, de még igy is jóval többet teltünk 
az előírásnál, mely 87'5 kai. hold, ez évben fel
újítottunk 191*3 kai. hold területet is igy többet 
erdősítettünk 1938  kát. holddal. Ebből 12-5 k. 
hold esik az üzemen kívül állé területekre. A 
különböző fanemekből elültettünk e területeken 
359000 drb. csemetét, el leLt vetve továbbá 5 
Hl. tölgymakk, a sziklás, köves területeken 12 
klgr. virágos-kőris, azonkívül 11 klgr. vegyes fe
nyő mag.

Az erdősítések kerüköllsége összesen 2869 
korona 24 fillér volt s igy a holdankénti költség 
15'00 korona, a csemete kertek 740 kor. 21 fillér 
költségét is hozzászámítva volna egy hold költ
sége 18 kor. 87 fillér.

Az ültetések kezdetén főgondot fordítottam 
a napszámosok kellő kioktatása, illetve begyakor
lására, főleg a köves silány talajon s igy volt 
lehetséges, hogy az ültetés egész ideje alatt a 
napszám erőt szigorú ellenőrzés mellett nem csak 
kellőleg kihasználtuk, hanem jó munkát is végez
tünk amit a folyó évben eszközölt erdősítéseink 
sikere bizonyít, mely a közepes eredménynél jóval 
felül áll.

Az elmúlt 2 év alatt e téren kivívott siker 
eredménye azon tény, hogy az eddigi 6000 kor. 
felújítási költség előirányzat 1903. évben már 
4500 korona s 1904. évre 3500 koronára szállt 
alá; s ebből már nem csupán a felújítás, hanem 
az erdőnevelésre, úgy az epilobium, gyomfák stb. 
irtására nagyobb gondot fordíthatunk, illetve a 
költségeket fedezhetjük. Remélem ezt azon körül
ménynél fogva is, hogy a létesített központi cse
metékért olcsón fog bennünket ellátni a szükséges 
csemetékkel s nem kell azokat idegen helyről s 
drága 5—6 szoros árban beszereznünk.

Elismerésemet kell kifejeznem e pontnál 
különösen az erdőőri személyzet körültekintő mun
kássága s szorgalma felelt is.

7. Csemete kertek.
Ezeknek kellő gondozása képezvén felujitá- j 

sáinkjjövendő sikerének alap feltételét, a csemete | 
nevelésre különös gondot fordítottunk. Az egyes j 
védkerülelekben szétszórtan 14 csemetekertiül ! 
rendelkezünk összesen 11 kai. hold. művelés alatt j 
álló területiéi, melyek közül legnagyobb a városi 1 
faiskola mellett fekvő központi csemete kert 1030 ! 
□ -ö l területtel. A folyó évben el lett vetve 10 
hl. tütgymakk, 12 klgr. vürüsfenyö, ö kgr. jegenye- j 
fenyő, 5 kgr. lucfenyő és 10 kgr. kőris, erdei | 
fenyő akác s gledilsia.

Az összes költség 740 kor. és 21 fillért lett 
ki s jelenlegi készletünk a következő 1 - 4  éves : 
korig tölgy 140000, lucfenyő 750000, jegenye- i

fenyő 55000, vörösfenyő 30000, erdei fenyő 28000, 
akác 4000, kőris 600, juhar 1700, gledilsia 1000 
és díszfa 200 darab.

8. Az erdőbirtok bevételei fahasználatból.
A bevétel összege csupán fahasználatból az 

elmúlt évben 96328 kor. 86 fii. volt, ezt terheli 
35778 kor. 31 fii. termelési s fuvarozási költség s 
igy tiszta jövedelem a fahasználatból 60550 kor. 
55 fii., tehát 1902. évinél mintegy 6000 koronával 
több. A részletezés a csatolt kimutatásban látható.

9. Mellók használatok.
Mészégetés, kavics termelés s egyéb erdei 

mellékterményekért összesen 1187 kor. 50 fillér 
folyt be, tehát az 1902. évihez képest itt is 325 
kor. többlet mutatkozik.

10. Tiszti s vódszemólyzet.
Létszáma állt az erdőraester, mint hivatal 

főnökön kívül, két erdőgyakornok, 8 erdőőr, 1 
erdősuhanc, 3 erdőcsősz és 3 íizetéstelen erdő
legényből. Változás nem történt s a személyzeti 
kiadások összege 15488 koronát tett ki.

11 Zsindely termelés s értékesítés.
Az eladásra kész valamint a még fel nem 

dolgozott tűzifaanyagból az elmúlt évben az elő
irányzott 200000 darab zsindely helyett 433770 
darabot termeltünk, melyek közül az év végén 
értékesítve lelt 392000 darab, összes jövedelem 
5331 kor. 95 fillér volt.

Evvel szemben áll 2173 kor. 85 fillér ter
melési dij s 933 kor. 45 fillér faérlék, s igy a 
zsindely termelésnek tiszta haszna volt 2114 kor. 
44 fillér.

12. Elöhasznalatok.
Az elmúlt, években, főleg az úgy nevezett — 

tisztázó vágatok nagy kiterjedései, de különösen 
az ott összégyülemíelt nagy mennyiségű tűzifa
anyag következtében a gyérítések eszközlésére 
igen kevés gond lett fordítva. Minthogy azonban 
erdőnevelési szempontból ezeknek eszközlésére 
egyes területeken már égető szükség volt, azon
kívül úgy a beszterbányai mint pozsonyi kir. erdő
felügyelőségek az 1981. évi erdőbejárás után ezek
nek végrehajtását szigorúan kövelték, az elmúlt
1903. évben erre is nagy gondot fordítottunk s 
azt 523 kát. hold. területen foganatosítottuk.

Nagy fontosságú kérdés volt azonban, hogy 
e gyérítések szakszerű eszközlése a nem épen ked
vező viszonyok között lévő háztartás költségébe 
ne kerüljenek, sőt abból tetemes haszna legyen. 
Kellő körültekintés mellett az innét kikerülő 
selejtes s csekély értékű fatömeg megvételére 
vevőkről is gondoskodtunk s ennek folytán kiter
meltünk s el is adtunk 11500 darab fenyő rudat 
6— 10 cm-ig, 1340 ürm. fenyő dorongfát. 932 
űrm 3 * * * * bükk dorongfát és 2102 ürm 3 nyir nyár stb. 
vegyes tűzifát, továbbá 12000 darab szőllö karót.

Ezen manipuláció az erdőneveléstől elte
kintve 6000 koronával több jövedelmet hozott az 
elmúlt évben az erdőgazdaságnak.

A tisztázó vágást a >Mareka« erdőrészben 
eszközöltük, hol a régebben vissza maradt gör
csös, alig feltermelhelő fenyő s bükk fából 2233 
ürm 8 tűzifát termeltünk, melynek értékesítése az
1904. év folyamán fog eszközöltetni.

Azonkívül aki nem takarított régi vágások
kitisztítását is elvégeztük, hol a visszamaradt 
törzsekből előbb még 512 m 3 épületi fát, inkább 
fűrész rönköt s a többi anyagból mintegy 6000 
ürm :; tűzifát termeltünk s ez a vágás kitakarítá
sának előnyén kívül szintén mintegy 6000—7000 
koronát jövedelmezett a városnak.

13 Bevételek összehasonlítása az 1903. évi elő
irányzattal.

Csatolt kimutatás részletesen tünteti fel az 
előirányzat és a befolyt bevételi összegeket, azért 
úgy itt mint a kiadásoknál csupán az eltéréseket 
fogom feltüntetni

Az előirányzatnál több bevételünk volt az
épület s műfa eladásnál 12530 korona 39 fillér
tűzifa eladásnál. . . . 10064 » 85 *
fekűfa » . . . . 7 » — >
kártérítés s hajtódijaknál 1303 > 54 »
mellékhasználatokból. . 319 » »
zsindely eladásnál. . . 1592 » 84 »

több bevétel 25817 korona 62 fillér
Kövesebb folyt be: 

raktári tűzifa eladásnál . . . 4S29 kor. 22 üli.
mészégetésnél . , . . 481 » 60 >

kevesebb bevétel 5110 kor. 82 fiII.
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Az előirányzatnál több bevétel 20706 kor. 
«0 fill. A raktári tűzifa eladásnál előállott hiány 
csak látszólagos, mert az Iskolák, hivatalok slb. 
fűtésére eddig a raktárból adatott ki a szükséglet, ég m0st a lehetőséghez képest az erdőből di
rekte szállilatom a helyszinéro, hogy ez által a 
raktározási költségeket s méterenkint az 50 fillér- 

j raktározási fuvarozást megtakaríthassuk. Ezen 
hiány a »tűzifa eladásnál az erdőn* talál bő fe
dezetet.

Mészégetésnél a kevesebblet úgy állt elő, 
hogy csekélyebb építkezés folytán csak 4 kemence 
lett kiégetve.
14 Kiadások összehasonlítása az 1903 évi előlrány-

Az előirányzatnál több kiadás volt: 
Kártérítések s hajtódijaknál . 784 kor. 63 fill.
Tűzifa termelés s fuvarozás . 5710 » 25 »
Zsindely termelésre . . . .  903 » 26 »Mérőműszerek beszerzése kö- 

bűzési s átvételi költségek s 
egyéb kiadások . . . .  . 3137 »_ 83

Több kiadás 10535 kor. 97 fill.
Az első három tulkiadást az ugyan ezen 

címen befolyt nagyobb bevételek tették szüksé
gessé. az utolsót pedig főleg az okozta, hogy a 
hetekig tartó fakijelölési, köbözési s átvételi nap
számokra fedezet nőm lelt előirányozva.

A előirányzatnál kevesebb kiadás volt:
Erdősítéseknél.........................1201 kor. 55 fill.
Erdei utak s határjeleknél . . 1132 > 86 » 

Kevesebb kiadás volt 2334 kor. 41 fill.
Az előirányzatnál összes több kiadás 8201 

kor. 56 fill. Ha már most ezen összeget szembe 
állítjuk a több bevételekkel, kilünik, hogy az 
erdőgazdaság az 1903, évben 12505 kor. 24 fillér 
tiszta több bevételt mutat föl az előirányzatnál. 
S igy nem csak pótolta az 1902. évben a Horn 
Berlhold cég által befizetett 5900 korna többletet, 
mely teljesen az 1903. évben átadandó épületi fa 
árnak terhére lett Írva, hanem a pénztárnak 6605 
kor. több készpénzt is szolgáltatott.

15. Mérleg.
Csatolt részletes kimutatás szerint volt az:

összes b e v é te l .................... 101041 kor. 80 fill.
az összes kiadás . . . .__65688 » 36 *_

összes tiszta jövedelem 35353 kor. 44 fill.
Az erdőgazdaság tehát az elmúlt évben 3 

kor 72 fillér holdankénti tiszta jövedelmet hozott, 
mely az 1902. évi 3 kor. 40 fillérrel szemben 32 
fillér emelkedést mutat fel.

Szabad legyen itt megemlítenem, hogy a 
kiadások közé soroltam a városi erdőket terhelő 
4001 kor. állami s jöv. pótadót is, melyre a költ
ségvetés általános részében lelt a fedezet felvéve. 
Ha tekintetbe vesszük továbbá, hogy a múlt év
ben az üzemtervi előírásokhoz képest 12*2 kát. 
hold. vágásterülettel kevesebb lett kihasználva s 
a természetes felújításra való tekintettel mag
vágatoknál a gyengéb minőségű s csekély értékű 
faanyag szedetett csak ki s ha tekintetbe vesszük, 
hogy a vihnyei Kamena s bélabányai Sztrelában 
10'4 kát. hold. vágás területen az elmúlt években 
csaknem az összes tölgy mfifa, kiszedetett s igy 
az idei végvágatra csak a csekély értékű tűzifa 
s az alig értékesíthető selejtfa maradt, bátran 
állíthatom, hogy a 3 korona 72 fillérnyi holdan- 
kénli tiszta jövedelem teljesen kielégítőnek mond
ható.

1(3. Raktári tűzifa.
1902. év végén a különböző fanemekből 

739*6 ürm8. maradvány volt. Az 1903. év folya
mán befuvaroztatott 2837'8 ürm8. értékesítve lett 
3236 ürm*. maradvány az év végén 341'4 ürm3.

K 60 fillértől 3 koronáig váltakozik. Ez utóbbira 
nézve oly árszabály lelt megállapítva, mely egy
részt igazságos, másrészt pedig az eddigi túlzáso
kat a rendes mederbe szorította.

t!> Anyagszámadás.
Részletesen tünteti ki az 1902. év végén az 

erdőn az egyes osztagokban volt maradványokat 
az egyes faválasztékokból, az 1903. évben eszkö
zölt termelést és kiadást s végül a január 1-ével 
meglévő készletet.

ÜO Irodaszemélyzet, ügyforgalom.
Az irodaszemélyzet állt az erdőgyakornokon 

kívül ogy IV. oszt. erdőőr s két fizetésiden erdő- 
suhancból. Időnkint, főleg az évi zárszámadások 
elkészítésénél, a vágások fatümegónek felköbüzó- 
sénél stb. Neuschwendtner erdőőr lett berendelve, 
viszont a fontosabb külső munkálatoknál pl. az 
erdősítéseknél az összes irodai személyzet külső 
szolgálallételre lett kirendelve.

1903. évben az. erdőhivalalhoz beérkezett 
1430 ügydarab, mint tanácsi előadóhoz 172 drb. 
Valamennyi ügydarab elínlóztelett, hátrálék nein 
maradt.

21. Leltár.
A múlt évben a felmérési műszerek s egyébb 

tárgyakkal szaporodott leltárunk, mely az év vé
gég 93 darabból állt 859 K 16 fillér értékben.

22. Irattári jegyzék.
E szerint az erdőhivalal 282 drb. csomag, 

füzei s kötettel rendelkezik. A múlt évihez képest 
könyvtárunk 24 füzet s kötettel szaporodott, a 
mennyiben a fontosabb hazai szakmüveket meg
hozattuk s ez irányban könyvtárunkat a jövőben 
is szaporítani fogjuk. Összes szaporodás 82 drb.

23. Erdőkárok ügyállása.
Az elmúlt évben 707 kihágási esel lett fel

derítve s a kárnaplóba bevezetve, ami az 1902. 
év 1348. esetével szemben 641 apadást mutat.

Ezen nagymérvű apadás a múlt év szigorí
tott ellenőrzésének utóhatása, valamint közre já t
szott ebben azon körülmény is, hogy október s 
november hóban tehát 2 hónapon keresztül a 
száraz galy s hulladékfa ingyenes szedése volt 
megengedve, hogy a szegényebb néposztály télire 
a szükséges tűzifa anyaggal elláthassa magát. 
Sajnos azonban, hogy a nép egyrészének enge
detlensége s egyes roszindulatu kihágásai követ
keztében ezen engedményt megszorítani kell, ha 
csak maga a nép nem lesz segítségére az erdő
hivatalnak abban, hogy az ezen cim alatt elkö
vetett kihágásokat önmaga akadályozza meg, vagy 
a letteseket feljelentse. Így pl. a selmeciek az 
engedélyezett tető, csúcs és galyfa helyett tilos 
helyeken a rúd vastagságú fenyőket vágták össze, 
főleg a Gedeon-láró környékén, a bélabányaiak 
közül sokan hálából a csucsfa helyett a készlet
ben volt tűzifa hasábokat vagdalták össze s lop
kodták el, a melyért pedig én anyagilag is felelős 
vagyok.

1902. évről 1903. évre visszamaradt 682 
eset közül 134 esetben egyezség jött létre, 548 
esetben pedig itelet lett hozva. A folyó évi 707 
drb. közül egyezség történt 266 esetben, Ítélet 
hozatott 293 esetre, tárgyalás végett a helybeli 
rendőrkapitányságnak beadatott 72 esett, egyez
kedésre való felhívás pedig 76 drb. küldetett szét. 
Egyezség utján befolyt érték,

kár, birság, stb......................  1594 K 82 fillér.
Ítélet utján befolyt, érték kár, 

bijság, stb............................... 1976 » 75
Összesen: 3571 K 57 fillér 

mely a múlt évihez képest 605 K 83 fillérrel több.
Legsúlyosabb esetünk volt Hacher János 

által felderített fenyőszálfa lopás Hodrusbányán, 
melyért a kihágó 490 korona bírságot fizetett.

17. Erüötermónyek árai.
üz 1903. évben nem változtak, csupán azt 

említem fel eredmény képen, hogy az 1902. év 
végén egyes faválasztékoknál felemelt árak az év 
folyamán beváltak s az értékesítés akadálytala
nul folyt Csatolt kimutatásban az árak részlete
sen vannak felsorolva.

18. Munka s fuvarbérek.
Fahozamunk kihasználásánál előforduló min

dennemű munka s fuvar egység árai foglaltatnak 
e kimutatásban. Tekintve azt, hogy az épületi 
fát legnagyobb részben a vállalkozó termelteti s 
szállítja, reánk nézve legfontosabb a tűzifa munka
bére mely 50 s 70 fillér s a fuvardíja, mely 1

21. Üzemrendezés és nyilvántartási könyvek.
A rendezés az elmúlt évben csupán egyes 

vitás határkérdésekre szorítkozott.
A nyilvántartási könyvek a rcndeleleknek 

megfelelően pontosan vezetve leltek. Minden 
egyes adat, mely a birlokváltozásra fő-, elő- és 
mellékliasználatokra, valamint a felújításokra vo- ! 
natkozik, a valóságnak megfelelően bevezetve i 
lett, úgyszintén az évközben előfordult s az erdő
gazdaságot érintő minden egyes esemény is az 
üzem nyilvántartási jegyzőkönyvbe bejegyeztetett.

2ö. Erdőgazdaságot érintő egyéb események.
a) llirlokdllom dny tallózás már az első 

pontnál előadva lett, mely szerint az erdőterület

vétel folytán 4'4 kát. holddal szaporodbtt, a lege
lőnek kiadott s eladott terület folytán pedig 2 
holddal apadt s igy a szaporodás 2*4 kát. hold.

b) Tüzesetek közöl, néhány jelentéktelentől 
eltekintve, megemlítendő a bélabányai »Mareka* 
nevű erdőrészben szeptember 2—4-éig tartó tűz, 
melynek mintegy 350 ürm 3. tűzifa esett áldozatul, 
azonkívül a felette lévő 10—15 éves fiatalos 
mindegy 4 kát. hold terjedelemben teljesen el
pusztult, sőt a nagy szárazság következtében a 
humus is teljesen elégett. A lettest egy pászlorfiu 
személyében sikerült ugyan kinyomoznunk, de 
kellő bizonyítékok hiányában a bíróság felmen
tette. Az erdőhivalal véleményes jelentése folytán 
a városi tanács határozatilag elrendelte, hogy 
ezen elpusztult terület 1904. óv tavaszán boerdő- 
sittessék s az ide, e címen — elért megta
karításból 100 koronát letétbe helyezett.

c) Széldöntések az év folyamán több Ízben 
fordultak elő elszórtan, de a legnagyobb kárt az 
április hó 17—18-iki hóvihar okozo,t, a midőn a 
szél, de főleg a völgyekbe sodort nagymennyiségű 
hó csaknem minden osztagban döntött ki törzse
ket, kisebb-nagyobb számban, mintegy 4000 da
rabot a rudakkal együtt. Ezenkívül a György-tárói 
erdei fenyő fiatalost helyenkint teljesen összetörte. 
A fatümeg, még a múlt év folyamán mind érté
kesítve lett, és pedig egy része a Horn cégnek 
adatott el, mint ópületfa, másik része magán- 
feleknél s házi célokra lett felhasználva. A tűzifa
anyag nagyrészt a bányamunkásoknak fajárandó
ság képen lett kiadva.

d) Rovar s gomba károk  közül leginkább 
s legtömegesebben a »Caleophora Laricella* moly 
pille pusztítása mutatkozott, mely a vörös fenyő 
fiatalos tűit, főleg a paradicsom hegyi véderdő
ben tette tönkre. A károsítás már harmadik éve 
tart s ha valami véletlen, főleg szaporodásukra 
nézve kedvezőtlen, időjárás azokat el nem pusz
títja, félő, hogy a mindinkább s átnyúló s ellent- 
álló képességüket vesztő vörös fenyőink főleg a 
Paradicsom hegyen kiveszni fognak.

1002. évben a Rozgrundi-tó környéke még 
meg lett kiméivé, de 1903. év tavaszán már ott 
is fellépett, bár csekélyeb mérvben. Ellene csak 
annyiban védekezhettünk, hogy a sűrűbb helye
ken, főleg az erdei fenyő alsó ágait lenyesettem a 
légáramnak szabadabb mozgása céljából. Egyes 
törzseknél a permetezéssel is kísérleteztem, de 
természetesen csak próbaképen, mert az erdészet
nél ily költséges védekezés lehetetlen.

A »Tínea laevigatella* moly pille már az 
Idősebb vüsös fenyő csoportokat is megtámadta 
s pusztításuk főleg a rovnai fenyvesben, valamint 
a Rozgrundi-tó mellett volt észlelhető, az utóbbi 
helyen egyes 10—15 éves vörös fenyőknek csak 
nem minden hosszhajtása elszáradva volt.

•Bostrichus curvidens* fenyőszú szintén elég 
nagy mérvben észleltetett, érezhető károkat egye
lőre nem okozott. Az erősebben megtámadott tör
zsek kivágattak s azonnali lekérgezés után a ké
reg el lett égetve, a fát pedig értékesítettük El
rendeltem továbbá, hogy a tél folyamán a szél 
által kidöntölt vagy letörött törzsek tavaszig o tt 
hagyandók s a rajzás után a kéreg leszedendő, 
elégetendő s a fát azután fogjuk feldolgozni.

A »Botrytis cinerea*, mely 1902. évben 
nagy mérvben lépett fel, a múlt évben már cse
kélyebb mérvben észleltetett.

A »Trametes radiciperda* károsítását ijesztő 
mérvben konstatáltuk főleg a rovnai védkerület- 
ben, a hol a szél által kidönlött törzsek gyöke
rei mind ezen gomba által voltak tönkre téve s 
a törzse is elkorhadt 3—4 méter magasságig. A 
szorosabb vizsgálat kideritette azt is, hogy a 
még fennálló törzsek is meg vannak támadva. 
Legradikálisabb védekezés volna az egész rovnai 
jegenye fenyves letárolása s lombfa nemekkel 
való erdősítése, ez azonban a  nyaralók miatt le
hetetlenség s igy csak arra szorítkozunk, hogy 
az időnkint támadó hézagok lombfafélékkel beül
tetve legyenek.

e) Egyébb nevezetesebb események közül 
felemlilcnoőnck tartom, hogy a pozsonyi kir. er- 
dőfelügyelőség kiküldötte a vihnyei erdőket tüze
tesen átvizsgálta, úgy a használatok, mint az 
erdőnevelés iránt elismerését fejezte ki, tapaszta
latairól Harsvármegye közig, bizottságának jelen
tést tevén, ez a bejelentetteket örvendetes tudo
másul vette s a városi tanácsot erről határoza- 
lilag érlesitette.
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26. Újítások, javaslatok.
Nevezetesebb ujitás az év folyamán nem 

lett behozva, csupán azt említem fel, hogy az 
1902. év folyamán elrendelt uj anyagszámadások, 
az árszabályzatnak megváltoztatása, a központi 
csemetekertnek létesítése, stb. az 1903. évi tapasz
talatok alapján mind helyesnek s jónak bizonyult.

Javaslat képen legfontosabbnak tartom azon 
módszer megváltoztatását, melyen az erdei vagy 
raktári faanyag eladásánál a vevőknek keresztül 
kell esni, ha fájukhoz hozzá jutni akarnak. Ez 
nehézkes, a vevőre nézve alkalmatlan és sok 
esetben tapasztaltam, hogy a vevő inkább lemond 
a vételről, sem hogy egy fél napig járjon külön
böző hivatalokba, Iliig csak a kiszolgálásra jogo
sító nyugtát is kézhez kapja. A nagyobb eladá
sok, a polgári áron kiadott fajárandóságok, stb. 
kiutalványosára továbbrá is maradhatna a régi 
rendszerben, de idegen árban az erdőn vagy a 
raktáron eladandó tűzifa kiutalványozásnál s az 
érték beszedésével az erdőhivatalt kellene megbízni 
annál is inkább, mert hiszen a készlet anyag
számadásban vezettetik s a mértékeket számve
vőiig  nem kell felülvizsgálni a tűzifánál, mely 
állandó, nem úgy, mint pl. az épülelfánál s an
nak kübtartalmánál.

Ennek tulajdoníthatom egyrészt azon sajnos 
körülményt is, hogy bár a raktári kezelésre az 
elmúlt évben nagy gondot fordítottunk s jóllehet 
magasabb fuvarbér mellett, de kitűnő minőségű 
s I. osztályú bükk hasábfát szállitottuuk be eladás 
végett, városunk polgársága csak csekély mérték
ben látta el faszükségletét a városi raktárból. 
Itt azonban a másik baj az is, hogy a városi 
fogatok a negyedévek elején annyira el vannak 
foglalva a fajárandóságok fuvarozásával, hogy az 
idegen vevő csak hosszabb utánjárás s néha 
napokig tartó várakozás után juthat megvett 
fájához. A fogatok feletti felügyelet nem az én 
hatáskörömhöz tartozik ugyan, de jövőre közös 
megegyezéssel ezen állapotokon is okvetlenül 
segíteni óhajtanék.

Ezekben voltam bátor múlt évi működé
sünknek rövid vázlatát adni, hogy erdőgazdasá
gunk állapotáról lehető tiszta képet nyújthassak.

Nem lehetek illetékes annak megítélésében, 
váljon elkövettünk e mindent, a mit városunk 
valódi, jól felfogott érdeke megkíván, de azt nyu
godt lélekkel jelenthetem ki a tek. Törvényható
ságnak, hogy munkáinkat mindég ezen cél eléré
sére irányítottam s erre törekedtünk minden 
tehetségünkkel s phlsikai erőnkkel is.

Az erdészeti személyzet működésével álta
lában meg voltam elégedve, sőt örömmel kons
tatálhatom, hogy e tekintetben mindinkább javulnak 
a viszonyok. Külső szolgálat tekintetében alig 
lehetne kifogásom s nagy részük határozott ügyes
séget fejt ki a reájuk bizott, sokszor nehezen 
végezhető teendők elintézésében. Megróvásban 
csak két ideiglenes alkalmazott részesült hanyag
ság miatt, kikkel tudatva lett, hogy ismétlődés 
esetén szolgálatukból feltétlenül el lesznek bo
csátva.

Elismeréssel kell adóznom első sorban 
Zimay János volt erdőgyakornok ur munkássága 
felett, ki buzgalommal, pontossággal s lelkiisme
retességgel szolgálta a várost, továbbá dicséretet 
érdemelnek Krausz János s Kovács Albert ideig
lenes erdőgyakornokok is buzgó tevékenységükért.

Az erdőőrök közül hűséges, pontos szolgá
latukért, szakteendőkben kifejtett ügyességükért 
különösen meg kell dicsérnem Hacher János és 
Hacher Gyula, Neusclnvendtner Ágoston, Antosik 
Pál, és Grescho Andrást, az erdősuhancok közül 
Kovács Andrást ki két éve igven de buzgósággal 
teljesiti szolgálatát, valamint Hlavácsek Mihályt.

A szokásos jutalmazásra nézve tisztelettel 
javasolom, hogy Hacher János II. oszt. erdőőr I. 
osztályúvá, Hlavacsek Mihály pedig véglegesítve 
erdősuhanccá léptettessék elő.

Azon kívül Neusclnvendtner Ágoston, Hacher 
Gyula. Grescho András 50—50, Laszke Antal, 
Turman Mihály erdőőrök 25—25 korona, az in
gyenesen szolgáló erdősuhancok közül Kovács 
András 50 korona, Prokop András és Maschek 
Manó 25—25 korona jutalomban részesitessék.

Ezeknek előterjesztése után tisztelettel ké- I 
rém a tekintetes törvényhatósági bizottságot, 
hogy jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.

Selmecbányán, 1904. január hó 1-én.

Zólomy Imre,
v. erdómsater. I

729. sz. 1904. vt.

Hirdetmény,
Selmec-Bélabánya sz. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy Felső Rózsa-utca 
külutcában levő »Róza«-szálló s nyaraló a f. évi 
február hó 15-én d. e. 10 órakor, a városház ta- 
nábstermében tartandó nyilvános árverés útján, 
f. évi május hó 1-től számítva. 6, egymásután kö
vetkező évre a legtöbbet Ígérőnek bérbe datik.

Kikiáltási ár 800 (nyolcszáz) koronából álló 
bérösszeg. A szoba-, valamint az étel- s italárak 
szabályozva vannak, s a bérbevevő köteles ezen 
árakhoz alkalmazkodni.

Az árverezők kütelezvék az árverés meg
tartása előtt a kikiáltási ár 10 % -át a városi 
pénztárba bánatpénzül lefizetni.

Selmecbánya, 1904. évi január hő 28-án.

Szitnyai József,
kir. tan., v. polgármester.

H irdetm ény.
Az 1903. évi egyenes adók kivetése befe

jeztetvén, az egyenes adónemekről szóló kivetési 
lajstromok ánnak idején közszemlére kitétettek.

A községi közegek vagy a kir. pénzügyigaz
gatóság által kivetett adók ellen azon adózók, kik 
az egyes adónemekkel már az előző évben is 
megróva voltak, a lajstromok közzétele napját, 
azon adózók pedig, kik az egyes adónemekkel az 
1903. évben első ízben lettek adóval megróvá, az 
adótartozásnak az adókönyvecskébe történt be
jegyzést követő 15 nap alatt a közigazgatási bi
zottsághoz intézett felebbezéssel élhetnek az 1883. 
évi 44. t.-c. 16,, illetve 18. §§-ai értelmében.

Az adókivető bizottságok által megállapított 
III. oszt. kér. adók elleni felebbezési határidők az 
1883. évi 44. t.-c. 27. §-ában vannak meghatá
rozva. Azon adózók részére, kik a múlt évben 
egyáltalán mint adózók elő nem fordultak, ha 
aeójukat a községnél fizetik, a  községi közegek, 
ha pedig adójukat a kir. adóhivatalnál fizetik, a 
kir adóhivatal hivatalból állít ki adókönyvecskét,

bejegyezve a tartozás összegét és a bejegyzés 
napját, a melytől számítva 15 nap alatt nyúj
tandó be az esetleges felebbezés.

Azon adózók, kik már a múlt évbon is mint 
adózók előfordultak és igy már adókönyvecskével 
ellátva vannak, kötelesek adókönyvecskéiket f. é. 
február hó 15-ig akként bemutatni kiegészítés 
végett, még pedig ha a községnél fizeti az adóját, 
a községi elöljáróságnál, ha a kir. adóhivatalnál 
fizeti adóját, a kir. adóhivatalnál.

Ezen határidő be nem tartása esetén újab
ban kitűzött további 8 napi határidő alatt sem 
mutatja be az ilyen adózó adókönyvét kiegészítés 
végeit, az 1883. évi 44. t.-c. 36. §-ának d) pontja 
értelmében 2— 10 K pénzbírságban fog marasz
tal talni.

Ipolyságon, 1904. évi január hó 20-án.

M. k ir. pénzügryigazgatóság:.

H I R D E T É S E  K .

F  O  N  T  O

É tv á g y h iá n y t, g y o m o rfá jd a lm a k a t, 
ém ely g ést, g y o m o rg y en g e ség e t, 

em ész tési z a v a ro k a t, fő fá já s t  stb. 
megszüntet azonnal a világhírű valódi

B R Á D Y -fé le

IÁRIACELLI GYOMORCÍÍEFPEK.
Sok ezer kőszéné és elismerő nyilatkozat: Kis övig használati 

utasítással 80 fillé r, nagy flveg 1‘40 k o ro n a .
G y ó g y sz ertá rak b an  k ap h a tó .

Főraktár: BRÁDY C. gyógyszertára 
a ..Magyar Királyhoz'' Becs, honnan kívánatra 

in g y en  k ü ld e t ik  az  é rd e k e s  ,,S p ec la lb ro seh ü p ,‘ 
5 kor. beküldése után 6 kis üveg,
4  50 kor, beküldése mellett 3 
nagy üveg lesz b épm en tve  
küldve. — Képviselet M agyar- 

o rs z g  részére: 
i Ő l i Ö K  J Ó Z S E F  
gyógyszertára Budapes,

Király-utca 12,

Óvakodjunk után
zatoktól! A valódi 

MÁRIACELL1
gyomoreeeppek 

fent' védjegygyel 
és aláírással kell, 
hogy ellátva le

gyenek.

Csak oi-ei a trövénysz. 
be), védjeggyel valódi. 

London,
Chif Office S. W. 
48 Brixton Roed. 

Főraktárak: 
B u r m á i m ,  
Angol India. 

Agen, fágráb, 
Alger,

Amsterdam,
H. tíanders Rokin 8.

Basel,
Sssnt-János-gyógT* 

tár, W. Kratt. 
Bclgrad, 

Hikola A. DelinL 
gyógytár Mihály. 

Központi raktár Szer
bia részére Berl.C, 

Bologna, 
Brnxelles. 
Pliamacie Ch.,

^  Delaero & Co.
Budapest
Török József,

Dr. Kgger L. éi J. 
A'ftiro.

F ő in  a  11 h  Noris.
Behreren. 

E e i c h ,  L u x o m *  
burg Scbmiedt P., 

gyógyia.

(a  melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált)
az egész világ kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ha 
az oldalt látható z ö l d .  a törvényszéknél bejegyzett „»páca“-véd6- 
jegygyei van ellátva. Fölülmulhatatlan szer mindon mell-, tüdő-, 
máj-, gyermekbetegség ellen »tl>. külsőleg ia 

kitünően hat és sebet gyógyít.
Egy próbaüveg bérmenlesen 1 korona 40 fillér. 

Széjjelküldés csak előzetes fizetés esetén.

THIERRY A. centifoliakenöcse
(esodakenöcsnok nevezik)

utolérhetetlen szívó erejű éa gyógyitóhatásu. Operációkat a legtöbb 
esetben fölöslegessé teBzi. — E kenöcscsel egy 14 éTes gyógyítha
tatlannak tartott csontszu, újabban pedig egy *22 éves rák'szer'u bajt 
gyógyítottak meg. Antiszeptikui és gyógyitohatásu mindenféle seb 

gyuladásán&l.
Prsbitétely Mraettfe I kar. M ül. Csak elir.tes fiúiéi esetés klldjflk tort.

Ó vakodjanak u tánzatok tó l és k e rü ljék  az 
értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket s 

m ás efféléket.
Cím: A. Thierrv. gyógyszertár és rvár a TMoannaHoz.

===== ri-ONpektiiK ingyen é* bőr ment ve. ■■■■■■ •m.
E szerek sohasem romlanak meg és jó azokat _ _ _  

használatra készen a házban Inrlnni. Az összes művelt csak őzzel * törvény 
államokban bejegyzett védöjegyi-imnek utánzatát a  tör- K erti bejegyzett v

luslgae,
IFordogue,

K o p p i i l t á t r i t ,
lá b n ke n  fu riu tu 

M ilá n ó ,
A Bertoloni 
Malmö, 
Sevrlgo, 

Apót. Lejönét. 
IVantew, 
Pharnuicie 

francaise 1 & 3, 
Piacé de la Ilepu- 
blique, l ’huiinacie 

Daprev 11,
Rr.c d.‘j francéi 

Bouergeois.

IC rí n in .
Oorso, Agensla 

dél PolKliuico. 
B o u h r i i x ,  

Phnrmacis 
F. Ucrratli. 

Snrajevo, 
Szeged. 

T e a i c o T á r ,  
TriCHzt, 
V e le n c e ,  
A’l e u n c ,  
Eürioli.

vény üldözi. jsgygysl valódi.

Cím: A. Thlerry, gyógyszertár a védöangyalhoz. P regrada , (Rochihits savanyu-kut mellett.)
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Meghívó.
A »Hangya,* a magyar gazdaszö etség fo

gyasztási és értékesítő szöetkezete kötelékébe tar- | 
tozó „Selm eoBélabdnyai állam i alkalmazottak 
fogyasztási szövetkezeteu 1904. évi február hó 
28-án d é le lő tt 10 órakor, a m. kir. bányaiskola
nagytermében

rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok, az alapszabályok 33. §-a
értelmében, meghivatnak.

Napirend:
1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelenté

sek tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a fel

mentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről szóló rendelkezés.
5. Az igazgatóság kiegészítése.
6. A felügyelő bizottság kiegészítése.
7. A választmány kiegészítése.
8. Netaláni indítványok.
Ily indítványok az alapszabályok 37. §. f) 

pontja értelmében legalább nyolc nappal a köz
gyűlés előtt nyújtandók be az igazgatósághoz.

1903. évi december hó 31-én a tagok száma 
2111, üzletrészeinek száma pedig 3781 volt, az 
év folyamán belépett 60 tag 113 üzletrészszel, 
régi tag jegyzett pótlólag 128 üzletrészt: kilépett 
pedig az év folyamán 43 tag 63 üzletrészszel.

A felügyelő bizottság által megvizsgált, s a 
bolthelyiségekben kifüggesztett évi mérleg 1904. 
évi február hó 14-től bárki által megtekinthető. 

Selmecbánya, 1904. február hó 4-én.

Az igazgatóság.

if lQi, február 7.

1904. évi 240. szám.

Hirdetmény.
A Selmecbányái m. kir. központi kohóhivatal 

a tulajdonát képező »Lintich« nevű földbirtokot, 
melynek gondnokságilag kihasznált része 55 
holdnyí területet foglal el, az 1904. év elejétől öt 
évre haszonbérbe adni szándékozik.

A nyilvános árverés 1904. február hó 29-én 
délután 10 órakor fog a Selmecbányái m. kir. 
központi alsó kohóban megtartatni, megjegyezvén, 
miszerint az árverés megkezdéséig szabályszerűen 
kiállított Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak.

Az árverezők kötelesek az árverés megkez
dése elölt 10 °/p bánatpénzt lefizetni, mely bánat
pénz az árverés bevégezte után a kevesebbet 
Ígérőknek azonnal vissza fog adatni, a legtöbbet 
ígérőknek bánatpénze ellenben a leteendő bizto
sítékba, mely egy évi haszonbérnek megfelel, be 
fog számíttatni.

A részletes feltételek a Selmecbányái m. kir. 
központi kohóhivatal irodájában megtudhatók.

Selmecbányán, 1904. évi február 1-én.

M. k ir. kohóhivatal.

. , Szent-Háromság-tér
RIADÓ LAKÁS- IL/7-sz-alalt 11 e-

3. utcai, egy udvari 
szoba a szükséges mellékhelyiségekkel a z o n n a l  
k ia d ó . % Tudakozódhatni aházban GUTFREUND 
SAMÚ urnái. ******A***:h*jte***^:';:':*AA**

Zsigmondy-utca 67. sz. házban j 
l a l v í l s s i

(3 szoba, konyha, élés- és fakamra) 
május 1-től kiadó. — Évi bére 340 
K és a házbérfillér.

Dr. Fodor László.

MEGHÍVÓ.
A Selmecbányái kereskedelm i- és h ite lin tézet részvény tá rsaság  t. c. részvényesei

a folyó év február hó 28-án d. u. 2 órakor Selmecbányán az intézet helyiségében megtartandó

XV, rendes közgyűlésre
tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentése a lefolyt üzlelévről.
2. A zárszámadások felülvizsgálása, a mérleg megerősítése és a íelineiitvénv megadása.
3. A tiszta-nyeremény felosztására vonatkozó határozat hozatal.
4. 5 igazgatósági tag választása.
5. Netaláni indítványok tárgyalása.

VAGYON. M É R L E G -SZ Á M L A TEH ER.
a i|

Főkönyv i szá m lá k
Egyen- j 

kint Összesen j
a

F őkö n y v i szám lák
Egyen-

kint Összesen
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118' Készpónzuiaradvány 19U3. dec. 31. 15164 33' 1 Részvénytőke szám la.................... 100000
136 Váltó-számla.................... 714769 35 29 Tartalékalap „ .................... 32000 _

Leírás •1209 68 710559
18993

1476

72(
15

119 Betét „ ....................
132 Betét kamat-számla (1903. 11. fél- 

, évi tők. k a m a t) ........................

872326 99

1‘24 Előleg ....................................... 19371 67 891698 66
123! Jelzálog , ............................... 194846 70 98 Kamat adó számla........................ 1937 17
137' Értékpapír szám la........................ 49700 — 126 Hitelezők szám lája........................ 11668 96
126j Adósok számlája........................... 63014 31 115, Osztalék szám la ............................ 10Ü

889 01
106 Átmeneti kamat számla ;Leírás 88 90 800 19

81921772 92 Előre felvett kamatért váltóknál
127] Órás ......................................... 567 „ . „ jelzálogoknál 1201 24

Leírás 45 73 521 85 „ „ „ előlegeknél 
S31 Nyeremény áthozat 1902, évről

18 3b 9406 95
66 865 9Í;

I l i i  Adó-számla előre fizetett adó . . 604 07 83 1968. évi nyereség....................... 16067 54 16933 47

1063 Átmeneti kamat számla :
Hátralékos kamat váltóknál 5283 20

ii „ „ jelzálogoknál 5842 88
„ ,, előlegeknél 8 20 11134 28

1 1063754 21 1063761 21
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V ESZTESÉG . VESZTESÉG- és NYERESÉG-SZÁMLA NYERESÉG.
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136i| Leírás a váltó számlánál................................ 4209 63
117 „ leltár „ ................................ 90
I27j „ az óvás „ ................................ 45 73
120ij Visszleszámitolási kamat számla.................... 534 35
132] Betéti kamat számla....................................... 32

ól Bélyeg illeték „ ....................................... 70 18
I l i i  Állami adó és egyéb pótadók számlája . . 3395 93
98ÍI Kamat adó s z á m la ....................................... 8974 14

180 Fizetések számlája........................................... 4652 —
13íj| Napi biztosi dijak szá m lá ja ........................ S97 —

1216 —
1344 Váltóbirálati dij szám la................................ 404 —
129j Kezelési költség 983 79
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128
122
181
89

1H-
105
135
83

Jelzálog kamat „ ........................................
Előleg „ ................................................
Különfélék „ ........................................
Szelvénykamat .................................................
Birtok jöved ................................................
Reszvényátiratási dij s z á m la ........................
Nyereség áthozat 1902. évről........................

13894 93 
164 08 

1773 78 
166 66 
865 98 
3 2 !-  

865 93

"77191 Tí

Selmecbánya, 1904. február 3.

Geig-er Zsigmond s. k. Dr. Stuller Gyula s. k. Krausz Kálmán s. k.
pénztáros. igazgató. elnök.

Kuti Istvánná s. k.
Ii. könyvelő.

Havas Gyula s. k.
I könyvelő.

Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság;

Tuka A ntal s. k.
f. b. tag.

Puskás József s. k.
f. b. elnök.

Mendl Frigyes s. k.
f b. tag.
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(törvényileg: védve)
sev ró - és k id  b o x -k a lf -b ö r  fé n y esitésó h ez  A bőrt 
puhítja s vizátbatlnnná teszi, annak jükör-fényt kölcsönöz. 
Kapható ( I r o g ö r i á k l m n ,  j o b b  e i|) ilil/,l< > t, h í í r -  
UcroshodóN, festék- l'ÜNZCrihlctcliben.

„U ranos" vegyészeti g y á r

HOrHSINGER TESTVÉREK
B u d a p e s t ,  V I., R ó z s a - u t c a  8 5 .

használja a régóta bevált és jó

„K a iser-fé le

IELL-CARAIELL“
c u k o rk á k a t.

'•YT A ( ) közjegyzőileg hitelesített 
** < t v  okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség:, hu ru t és elnyálkoso- 

dás ellen.
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak ,,három fenyő" valódi véd- 
jegvgyel. Csomagja 20 és 40 fillér. 

Raktár:
Márkus M.

cukrászain íte liiiccban .vD ii
Deák-Ferenc-utca 7./I. saját ház.
.. .. Alaplttatott 1830......

ÜZLET MEGNYITÁS.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tu

domására adni. hogy helyben, Kossuth Lajos-tér 
(özv. Mihali k-féle házban), f. évi feb ruár 10-én

borbély és íodrás? üzletet
nyitok, melyet a mai kor igényeinek megfelelően 
berendezek, továbbá mindennemű hajmunkák ké
szítését. a legmodernebb divat szerint, elvállalok.

E téren szerzet huzamosabb magyar fővárosi 
és külföldi tapasztalataim, úgyszintén helyben, 
Zsoldos Sebő úr üzletében eltöltött több évi mű
ködésem jogot adnak arra, hogy nagyrabecsiilt 
vendégeimnek a legmesszebbmenő igényeit is ki
elégíthessem.

Magamat a n. é. közönség becses pártfogá
sába ajánlva, maradtam

Selmecbánya, 1904. február havában, 
kiváló tisztelettel

Marék Gyula, 
borbély, fodrász és hajmunka készítő.

Eladó ház.
Az O csovszky-utcában a  275/B. számú 
ház, elköltözés m ia tt, azonnal eladó.

U gyanott szobabútorok is eladók. 
Bővebbet: Á riéi Ja k ab , tu lajdonosnál.

Pénzt, 
sok pénzt,

havonként 1000 koronáig keres
het mindenki tisztességesen min
den szakismeret nélkül.

Küldje be címét E. 440  jolige 
alatt a kővetkező címre: A n -  
n o n c e n -A b te i lu n g  d es  
..M erk ú r” M annheim .

Joerjres Ágost őzt. és fia
könyvnyom dájában

egy jó házból való íiu

tanulóul
felvétetik.

,7 'N é -

? Í 3 §a I I I
S s y

Császitríurdö
téli és nyári gyógyhely

B U DA PESTEN .
E lső rangú  kénes héw iiü  gyógyfürdő, 
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb 
iszapfürdőkkel, pompás ás vá n yv iz -  
u s z o d á k k a l ,  kő- és kádfürdőkkel.

200 kényelmes lakószobával. 

Prospektus kívánatra
Ingyen és bérmentve.

r K O » Z V É S l  É S  C S Í J Z  E L L E N  L E G S IK E R E S E B B ^  
o  K R I E G N E U - r é l e  4

[ 1 ü v e g  S  k o r o n a ,  1(1h  ü v e g  1 k o r .
Főraktár: K O R O N A  -  G l 'Ó C S Y S Z E ItT Á It .  Budapest CaMn-tér.

J
KIRÁLYFI  ÉS TAKSA

B A N K H A Z A , B U D A P E S T , A N D R A S S Y -U T  60.
• migy, klr. .1*0. o»lUI,»or,JÍI«k fa.Uru.H0 holy*.

jllO.OOO so rsjegy , 6 6 ,0 0 0  nyer. — N yerem ények Összege 14 .469 ,000  korona a

A Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete
B U D A P E S T , V , GÉZA-UTCZA 2. 

300 koronától keidre ad (Srlesztéses sálog- 
Ievél-kölciinikel melyek után

teljes UntiBilüHtesel:

fizetendő |  ár ad ékül a törlesztéssé! együtt. 

Bővebb felvilágosítást az intézet 
díjmentesen ad.

Hó t e l i B I R E M I N C T O
100 szobi Z-ZO K-től feljebb kiszolgálással és rtnanyvt* 
Itgltásssl együtt. Fürtök, elegSai kérébáz, éttertm és 
sórcsarnok a házban. Villamos rasutl megállóhely az 

Összes pályiudtarok és bitót télé.

Vidékiek kedrewa találkozó helyt

j K L IV É N Y 1  F E R E N C Z
vendéglős elsőrangú étterm ei

Budapest, VI., A ndrássy-ú t 39.

Í R Ó G É P  
^ ü j  m o d e l l j e

fÜ  t n c q i e l  é n t - «
tuJ P f 2 0 S P £ ^ T U S T  K Ű I.U

p a n
t 2 c  S U & r t P E S T ^

V l*  f l N P R Á S S Y - Ú T  1 2

Ön nagyon idősnek látszik I 
Fesse haját a CZERNY-féle

t a l m i n  iu ' u ó
HAJ FESTŐ-SZERREL

V É R G Y Ó G Y I T Á S

Megalapítón és egyedüli képviselője:

&" KOVflCS J. o„o,.
BUDAPEST. V, VACZI • KÖRÚT 18. SZ. I. EM.

‘--------- - 8 ^

O S E R S  é s  B A U E R

\.,b  »<*' 
k"“" „
|E»"* .  v \tF

r  V

• 1 0 &  4 ,

vafli60 vi'06’íti<̂

BUDAPEST
V , Lipót-kőrüt 7.

Benzin- és 
petrolin- 

motorok

M O T O R G Y Á R

BÉCS
Oreadnersirssse 79—86.

B e n z in -  é s
petrolin.
lo k o m o b ito k

S z iv ó g á z -m o to n o k  2—3 fillér üzemköltséggel. _
A l  Eotjí t a t e s l  nsiEBa -  t t a j  g W u . -  H ite i ijtiísi feltételek, j f /

Nyomatott Joerges Ágost özv. is  fia könyvnymdájéban Selmecbányán, 1904
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