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A város közgyűlése
Nincsen városunkban nagyobb közér

dekkel bíró ügy, mint a város gazdasági 
állapotának Ugye és sajátságos, dacára c 
kérdés indokolt fontosságának, azok, akik
nek kötelessége és érdeke volna foglalkozni 
ez Ugygyel és érdeklődni az iránt, csak 
igen mérsékelt buzgalmat fejtenek ki ez 
irányban.

A város gazdasági és más közügyéi a 
városi törvényhatósági bizottsági közgyű
léseken nyernek és nyerhetnek irányítást 
és eldöntést. Indokolt és szükséges volna | 
tehát, hogy azok akiket a város atyáivá j 
tett a törvény és a közönség bizalma ba- 
vonkint egyszer legalább nézzenek utána, 
hogy hogyan, mikép folynak valójában 
azok az ügyek. Nem az utcán, nem a fe
hér asztalok mellett, nem itt-ott lehet irányt 
adui a város vezetésének, fejlesztésének, 
gazdasági ügyei rendezésének, — egyetlen 
hely arra a közgyűlési terem. Ez a fórum 
publicnm.

Uton-utfélén itt-ott naponta hallani, 
hogy rossz a város gazdasági rendszere, 
nagy, tűrhetetlen nagy a pótadó s a nép 
körében már olyan mozgalom indult meg

egy pár izgató utján, amely nagyon anar
chikus izü. Egyik törvényhatósági bizottsági 
tag nyíltan is megszólaltatta ős városunk 
fölött a halál-csengettyűt. Látjuk az aggo
dalmat, halljuk a vészharangot zúgni szün
telen, ámde ezzel szemben nem hallunk 
okos tanácsot, nem látunk utat-módot arra, 
hogy liát mikép, hogyan meneküljünk a 
meglevő bajból sőt .azt látjuk, hogy a kik
nek kötelessége volna érdeklődni a közügyek 
iránt, nem teszik azt.

A múlt közgyűlésen az ötvenkét bi
zottsági tag közül csak huszonnégy vett 
részt. Igaz ugyan, hogy nem Ígérkezett 
szenzációsnak a közgyűlés, választás s mi 
egyéb nem volt soron, ám azért igen fon
tos ügyek fordultak elő. Ott volt az erdő- 
mester éves jelentése, a költségvetés újból 
való tárgyalása, Vihnye-fürdőn újabb beru
házások és a fürdő kezelésének kérdése, 
Hodrusbányán házvétel stb.

A megjelent bizottsági tagok azonban 
a szükséges érdeklődéssel tárgyaltak s ta
gadhatatlan, hogy a hozott határozatok a 
város igazi közérdekének, vagyoni helyze
tének érdekében hozattak.

így hogy csak egyet említsünk, fel

tétlenül helyeselnünk kell, hogy nem hatá
rozták el a Hodrusbányán ajánlott házvé
telt. Helyeseljük, mert a város már amúgy 
is igen sok házat vásárolt össze, e vásár
lásokkal nemcsak, hogy egy-egy adóalapot 
vesztett, de terhet is vett magára. A meg
vásárolt rozoga épületeket fenn kell tartani, 
adót kell fizetni s bizony nagy kérdés, 
hogy meghozzák-e azok a befektetett tő
kének rendes kamatját, Hogy az össze-vissza 
vásárolt házak hasznot nem hajtanak az 
evidens, mert ha egyik meg is hozza a 
hasznot, a másik romban hever s igy jöve
delmet nem is hoz.

Igaz ugyan, hogy a jelen esetben nem 
kerülne sokba az ajánlott házvétel, mind
össze 3000 koronába, ám minek kiadni a 
jelen viszonyok között annyit is, ha csak 
nem okvetlenül szükséges. Már pedig tény
leg nem az, mert e házra állítólag azért 
van szükség, hogy a tanítónak lakásul 
szolgáljon, A tanító városi tisztviselő, ter
mészetbeni lakásra nem, csak lakásbérre 
lehet igénye. Ha egyiknek a kedvéért há
zat veszünk, a másik is megkövetelheti 
épen ilyen joggal azt, s akkor megdől az elv, 
s évek során aztán egy-egy tisztviselő la-

Két hét a Szörényi és a hunyadi 
havasokban.

— Irta: ifj. Sobó Jenő. — 7

Június utolsó napján, a kis csapat örüm- 
rivalgásai s üdv lövések közepette végre meg
történhetett az indulás. A tanyától keletre a Zlata 
partján egy terebélyes gyertyán hajtja le áldólag 
lombsátorát a krislályhabok fölé: a Rudolf ki
rályfi fája. Minden kétséget eloszlat a kéregbe 
vésett korona, alatta az R. és 1882. jelekkel.
A boldogult trónörökös, szenvedélyes zerge- és 
medvevadász létére, előszeretettel kereste fel 
Erdélyország vadonait s hosszabb ideig mulatott j 
a Retyezáton is.

A Retyezát-hegység kicsiny tömege dacára 
is külön csoportot képvisel, a mely többi szom
szédjától mélyen fekvő völgyek által van elvá
lasztva.

A főtömeg gnaiszos gránit, a melyet észak- 
és délfelöl palák öveznek. A gerinc csaknem egye
nesen halad nyugatról kclctfeló, északra több mel
lékágat bocsát. Ezek egyikén emelkedik a Retyezát 
csúcs, 2474 méter magasan. Ettől a magaslattól, 
amely, mint neve is mutatja, csonkakúp alakú, 
nyerte nevét az egész hegység, elég helytelenül, 
mert a Retyezát a hegytömegnek sem legmaga
sabb, sem legíeltünőbb csúcsa, sőt ellenkezőleg

azt az öt-hat órai fáradságot sem érdemli meg, 
a mennyibe az út odáig kerül.

A hegység különben 2200—2400 m gerinc
magasságával nagyon hasonlít a Magas-Tátrához, 
sőt a Bukura csúcs, a Zenoga tó felől tekintve, a 
Lomnici-csúcs szakasztott mását tárja elénk.

A főgerincből délre csapó Bukura-Slevein 
lánc két déli főmedencét különít el egymástól: a 
nyugatit a Zenoga tóval, s a keletét a Bukura 
tengerszemekkel. Az egész hegység, kivétel nélkül, 
igen mállóit kőzetvilágol tüntet fel, innen van, hogy 
a remek cirkuszokban terraszosan elterülő tavak 
fölös vize nem hirtelen eséssel, hanem apró kasz- 
kádok alakjában bukik alá a völgybe. A tavak, 
számra nézve mintegy húsz, glaciális eredetűek, 
azaz a jég vájásának köszönhetik eredetüket. A 
jég munkájának nyomát hordozza magán a sok 
leriszált szálban álló szirtdanak, az ú. n. »roche 
montonnée*, továbbá a vándorkövek, 9 főképen 
az a remek, hatalmas moréna, mely a Bukura 
völgy alsó felét feltöltötte, s melybe a Riu-Maroba ! 
torkolló Bukura-patak szurdok alakjában ágyazta j 
be magát. A moréna valódisága felöl kételkedni 
egyáltalában nem lehet, az apró törmelékkel ke
vert különböző nagyságú szirldarabok’, minden 
gyanút eloszlatnak.

A Retyezátcsoport bejárása elég fárasztó, de 
hálás feladat. A nehézséget nem a feljutás, hanem 
az élelmezés és elszállásolás gondjai okozzák,

mert a zenogai kőmenedékház nedves, dohos, s 
berendezetlen voltánál fogva az éjjeli nyugalmat 
erősen hátráltatja.

Feljutásunk a Gura-Zlatától, a melynek kö
zeiében, mint már említettem, Rudolf királyfi 
fája pompázik, a Cioca (1422 m) lejtőjét borító 
dús bükkösön történt, mígnem az erdőhatár felső 
szélén egy kopár, csupán gyepszőnyeggel borított 
fensíkra érünk. Innen pompás kilátás esik a dél
nyugaton emelkedő Boreszku és Galbina havasokra, 
a melyek ide s tova a  határt képezik hazánk s 
Románia közt és a Retyezátéhoz hasonló festői 
cirkuszvölgyekkel büszkélkednek. Az említett pa
rányi sík területtől felfelé mindenütt a törpefenyő 
uralkodik összekuszált, földön heverő ágaival.

A Retyezát-hegység éles, tarajszerű gerince 
nyugaton szélesebbé, gyepesebbé válik. Átjáró 
gyanánt a Zenoga-nyerget választottuk, a mely
nek tetőpontjáról a déli órákban szemünkbe ötlött 
a tó sülét árnyalatú vizével, szerényen meghú
zódva kerek medencéjében. 2001 méter tenger- 
szin fölötti magasságban fekszik ez a körülbelül 
10 holdnyi kiterjedésű tengerszem, hossza 300 m., 
szélessége több 200-nál, északnyugati oldalán 
meredek, egyébként sikér partokkal, a melyeknek 
eleven zöldjét egy-egy gránitcsoport szakítja meg, 
foltonkint az alpesi rózsa piros virágaival tarkázva. 
Vizét a hegycirkusz mélyedéseiben megrekedt hó 
s az esővíz táplálják három nagyobb ér képében*



kás kedvéért megvásárolhat még egy csomó 
házat a város.

Elég volt tehát a légvételből, most 
inkább azon gondolkozzanak az arra hiva
tottak. hogy a meglevőktől miképen lehetne 
megszabadulni.

Mi nem nézzük olyan sötét szemüve
gen át a város állapotát, mint igen sokan, 
s azt sem akarjuk elhinni, hogy a tönk 
szélén áll a város: mindazonáltal egy egész- j 

séges, határozott gazdasági és gazdálkodási 
irány kitűzését, annak öntudatos, határozott, 
erélyes betartását szükségesnek tartjuk, 
hogy fönntarthassa a város a statusquot, 
sőt hogy ami igen kívánatos, könnyitliessen 
a tagadhatatlanul elég nyomasztó terheken.

Ennyit erről.
A közgyűlés határozott arról is, hogy 

mikép szándékozik a folyó évben kezelni 
Viliuye fürdőt. A határozat a tanács és a 
polgármester javaslatával szemben az, hogy 
megint egy tisztviselő, sőt hogy megint a 
főjegyző vezesse a fürdőt.

A fürdő érdekében, úgy tudjuk és 
hisszük is, megfelelő és jó a határozat. A 
főjegyző, aki régtől fogva jóformán egymaga 
küzdött a názi kezelés mellett, megmutatta, 
hogy jövedelmező vállalat lehet c fürdő 
a városra nézve szakszerű, okos kezelés 
mellett. Ha csak a város vagyoni érdeké
ről lenne szó, nem is szólnánk e határo
zathoz. Arról is szó van azonban, hogy a 
yáros polgármestere a város összes ügyei
nek leghivatottabb ismerője és vezetője, 
határozottan kijelentette, hogy nincsen a 
mellett, hogy megint egy városi tisztviselő 
youaasék el rendes működési körétől. Már 
pedig, ha a polgármester ezt jelentette ki, 
bizonyára indoka is van e kijelentésének 
s igy e kijelentést mindenesetre respektálnia 
kellett volna a közgyűlésnek.

A közligyek tárgyalása különben a 
következőkép folyt le.

o

míg a lefolyás délen van, a menedékháztól balra. 
A kiömlő v íz , a Zudele, azon a vájáson fut ke
resztül, a melynek útját a jég állal leriszált kőzet 
tünteti fel. A vülgvfenéken, mely a Zanoga, Bu- 
kura, Sloveiu-csúcsok által határolt cirkuszvölgyek 
magasságbeli hanyatlása, az onnan fakadó vizek
kel egyesül a legszebb tájókon, a  melyet csak 
képzelni lehet. Köröskörül a kopár hegykoszoru, 
mereven trónoló csücsaival, ezek mélyedéseiben 
a hepe-hupás törmelék közt csillogó különböző 
nagyságú tengerszemek, a védettebb oldalakon 
vakító fehérségű hófoltok, néhol ogész jégnyelvek; 
lejebb a lörpefenyő-rengeteg, a belőle szórványo
san kiemelkedő mégtépett cirbolyákkal, a melyek 
oly méltóságteljesen terjesztik ágaikat az alant 
kucorgó apróságok fölé.

A Zenoga taván kis vászoncsolnakunkkal 
részletes, aprólékos méréseket is tettünk, a melyek 
a víztömegnek 25 in. maximális mélységét iga
zolták.

Kevés fáradságba kerül innen a öukura-csucs 
(2427 ni.) elérése, a honnan a leghálásabb kilá
tás nyílik az egész hegytömegre. Kapaszkodásunk
nak a leggyönyörűbb, szélcsendes időjárás ked
vezett, az ég azúrjának folytonosságát egyetlen 
felhőcske som zavarta meg. .ló félóra alatt ké
nyelmesen elérhetni a csúcsot, honnan a legszebb 
kilátás kárpótol fáradságunkért. Főkósloló mes-

Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester 
bejelentvén, hogy a főispán akadályozva lévén a 
gyűlésre való eljövetelben megnyitja az ülést s a 
polgármesteri jelentés során jelenti, hogy a város 
múlt havi közigazgatási ős háztartási menete 
rondes volt. Bejelenti, hogy a főispán a megürese
dett mérnöki állásra Roleinann Kde okleveles 
mérnököt nevezte k>, továbbá, hogy a Czíczka 
Sándorné által alapított női gyakorló iskola pár
tolás hiánya miatt a folyó év március havától 
megszűnik. Jelenti még, hogy ugyanez iskola kiál
lítást rendez o hóban, mely kiállításra a törvény
hatósági bizottság figyelmét felhívja.

A közgyűlés a polgármesteri jelentést, úgy
szintén a gazdasági tanácsos, az erdőmester, a 
számvevőség és a fogyasztási adóhivatal múlt 
hóról szóló jelentését tudomásul vette.

Az erdőmester évi jelentésénél köszönetét 
szavaz az erdőmeslernek és Bencze Gergely fő- 
erdőtanácsosnak a városi erdők kezelése körül 
kifejteit önzetlen működésükért és több erdővéd- 
nok 50—25 K jutalm at szavaz meg.

A m. kir. belügyminiszternek az 1904. évi 
költségvetésre tett észrevételeinek tárgyalását a 
jövő közgyűlésre halasztották, mivel az idő rövid
sége miatt nem volt előkészíthető az ügy.

Tudomásul vette a közgyűlés a  számadáso
kat rovancsoló bizottság jelentését s egyben 
jegyzőkönyvi köszönetét mondott Hiindl Vilmos 
és Stuller Gyula bizottsági tagoknak, akik a sok 
időt és fáradságot igénylő vizsgálatokban a leg
nagyobb lelkiismeretességgel s buzgalommal já r
nak el.

A tanács előterjesztésére határozat lett, hogy 
az úthálózatból kivonják a szentháromságtért 
vörös-kuti közlekedési utat s e helyeit az uj-utat 
kapcsolják be.

A tanács és a fürdőbizottság javaslatai el
fogadtattak a Vihnye fürdőben a folyó évben 
eszközlendő átalakítások és berendezések tár
gyában.

A fürdő gondnoki és egyéb kezelői állások 
mikép leendő betöltésénél hosszabb vita indult 
meg.

A városi tanács azt javasolta, hogy egy évi 
próba időre egy gondnok, küldessék ki, 1200 K 
fizetéssel, lakás és fa javadalmazással, valamint 
a tiszta jövedelem 5 %-ának, mint jutalomnak 
adásával.

Szél László dr. tiszti ügyész előrebocsátva, 
hogy már a tanácsban ellene volt a javaslatnak

terünk saját szakállára előre sietett, s mint ren
desen, most is eltévedt. Helyzetének kellemetlen 
voltát növelte az a körülmény, hogy — mivel 
mindig a leghajmeresztőbb pontokat keresi fül — 
egy hómezőn 200—260 méternyire csúszott alá a 
mélységbe. Más ember nyakát szegte volna ilyen 
exotikus sétán, ő azonban, mintha mi sem tör
tént volna, motoszkált tovább a kőomladékok 
között, immár a Bukura tavak völgyében. Őszin
tén szólva, nem az ő távolléte fájt nekünk, hanem 
az, hogy kitűnő szilvapálinkánk, jóban-roszban 
osztálytársunk, az ő oldalán kotyogott a  kulacs
ban. a melynek tartalmát hatalmas kortyaival a 
a legalsóbb nívóra redukálta. Míg alantas helyze
téből feljutott hozzánk, végigdűlve a sima kőla- 1 
pokon, gyönyörködtünk az innen nyíló körképben: I 
a  határszéli havasokban. Románia kéklő hegyeiben, ; 
s északfelé a szolid hunyadmegyoi dombvidékben. ;

Második főállomásunk -  most már ismét 1 
sátrak alatt — a Bukura-tó medencéjében volt, j 
a Lepusnyik s a Bukura üsszcszögellésériél, az 
említett moréna végén. Ide természetesen nem 
a legrövidebb utón, — a közbeeső gerinc kihá
gásával -  hanem, a lovak miatt, lelemes kerü
lővel jutottunk. Mondhatom, élelemben szebb 
helyen alig töltöttem éjszakát.

i.Folytatása kivetkőzik.i

S í : !, M K C 11 A N V A 1 H 1 1’ A 0 0

A

1904. február 14.

kivált takarékossági szempontból, most is java
solja, hogy az állások költséges betöltése helyett 
mint a múlt évben, úgy ez évben is egy városi 
tisztviselőt rendeljen ki a v&ros közönsége a fürdő 
kezelésére. Az Ügyet a  tanácshoz kéri vissza
adatni ez irányban való előterjesztés tétele cél
jából.

Richter Ede csatlakozik Szál László indít
ványához, fölöslegesnek tartja azonban a hosszas 
tanácskozást és szükségesnek is tartja a mielőbbi 
intézkedést. Elismeréssel emlékezve meg Sztancsay 
Miklós v. főjegyzőnek a fürdő érdekében teljesí
te tt önzetlen és az eredmények szerint sikerdús 
fáradozásairól, amelyekért amúgy sem részesült 
semmi elismerésben, ajánlja hogy a közgyűlés 
Sztancsay Miklós főjegyzőt bízza meg újólag a 
fürdő vezetésével, mivel jobb kezekbe úgy som 
lehetne bizni a fürdőt, mivel az ő újból való ki
küldésével úgyszólván reklámot csinálnánk a für
dőnek.

Szél László nem tartja helyesnek, hogy már 
mostan döntsön a közgyűlés a kiküldcndő tiszt
viselő személyére nézve s nem is tartja szüksé
gesnek, hogy a közgyűlés döntsön e tárgyban, a 
tanácsot kéri megbizatni a tisztviselő kirende
lésével.

Richter Ede a kirendelés jogát feltétlenül 
fann kívánja tartani a közgyűlés számára s már 
mostan kéri elhatároztatni az erre leghivatottabb 
tisztviselőnek, a főjegyzőnek megbízatását.

Heincz Hugó orsz. képviselő, biz, tag Rich
ter Ede indítványát pártolja s elismeréssel emlé
kezvén meg Sztancsay Miklósnak és nejének a 
fürdőn teljesített megbecsülhetetlen fáradozásai
ról, szintén a Sztancsay kiküldetését javasolja 
abban az esetben, ha a város polgármesterének 
ez ellen nincsen kifogása.

Kapp Jakab dr. t. főorvos tekintettel a vá
ros sanyarú anyagi viszonyaira, ajánlja, hogy ne 
töltessék be a gondnoki állás, mert ha csak pár 
száz korona megtakarítással is jár, ajánlatos egy 
tisztviselő és pedig a főjegyző kirendelése, a ki 
méltóképen tudja reprezentálni a várost.

Jezsovics Károly biz. tag kijelenti, hogy a 
városnak Vihnye fürdővel az a főcélja, hogy 
minél előbb vagy jól bérbe adja, vagy jól eladj a 
Ezért nem osztja Kapp Jakabnak azt a felfogá
sút, hogy csak takarékossági szempontból van a- 
Sztancsay kirendelése mellett, mert egy pár száz 
korona megtakarítás miatt nem kockáztathatjuk 
Vihnyének rohamosan és a főjegyző fáradozásai
val visszaszerzett jó hírét. Épen azért mivel a 
fürdő jó hírének keltésében, a fürdő emelésében 
már járt utón járhat a város közönsége, s mivel 
a múlt nehéz esztendőben megmutatta a főjegyző, 
hogy mit tud, ez alkalommal egyéb tekintetek 
mellőzésével a főcélt kell szem előtt tartani s 
mivel ennek eléréséhez jobb utón nem lehet ha
ladni, mintha Sztancsay Miklóst rendeli ki a kö
zönség, reményű, hogy a polgármesternek ez in
tézkedés ellen, a város vitális érdekéről lévén 
szó, nem lehet kifogása.

Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester 
kijelenti, hogy ő már a múlt esztendőben is azt 
hangsúlyozta, hogy se egyik, se másik tisztviselő 
ne vonassák el rendes működési körétől. Ez év
ben annál inkább azt mondja, mivel most még 
több munkája van a tisztikarnak, melynek tagjai
tól nem is lehet, követelni, hogy másnak munká
já t hónapokon keresztül végezzék. Igaz ugyan, 
hogy a mull évben fennakadás nem volt,' ámde 
egyes tisztviselőkre nagy munkaszaporulat há
ramlóit. Ha a törvényhatósági bizottság ennek 
ellenére úgy dönt, hogy egy tisztviselőt bíz meg 
a fürdő vezetésével, a felelősségei a közigazgatás 
menetéért nem vállalja el, s kéri, hogy a helyet
tesitő tisztviselők részére megfelelő jutalmazásról 
gondoskodjék a bizottság.

Baún Elemér biz. tag a polgármester nézete 
mellett nyilatkozik meg, mert köztudomású, hogy
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a polgármester annyit dolgozik, hogy már nőm 
bírhat több munkát.

Kichter Kde megjegyzi, hogy a múlt eszten
dőben. a mikor a főjegyző Vilmyére volt kiren
delve. az ő munkája korántsem hárult csak a 
polgármesterre, de megoszlott a tisztviselők kö
zött s >gy ráÍa is j utott' Kiemeli, hogy fontos vá
rosi érdekről s a közjóról lévén szó, a tisztviselők 
készséggel végezték a nem sok többleti munkát s 
hiszi, hogy ez évben is megteszik, a mit a maga 
részéről igér is; különben is az idén nem lesz a 
főjegyző előtt uj a Vihnyén végzendő munka, 
nem is lesz e munka oly nehéz, mint a kezdő 
évben volt s ezért hiszi, hogy ő is elláthatja az 
ő előadási körébe vágó munkák egy részét.

Vitális István biz. tag abban a nézetben van, 
hogy két urnák nem lehet egyszerre szolgálni s 
így a polgármester nézete mellett van. Különben 
sincs tiszta kép a bizottság előtt, hogy mit taka
rít meg akkor, ha nem állandó gondnok válasz
aik , hanem a főjegyző bizatik meg a gondnoki 
teendők végzésével. Kéri, hogy az ügy vissza- 
utasíttassék a tanácshoz, hogy a jövő közgyűlés 
elé előkészítse azt a tekintetben, hogy mi lenne a 
megtakarítás a főjegyző kirendelésével.

Heincz Hugó kijelenti, hogy mivel a gond
nok is ideiglenesen egy évre fogadtatnék fel, 
lehetetlen, hogy egy évre megbízható embert kap
hatna a város, ami pedig igen fontos kérdés a 
fürdő jelenlegi uj fejlődési stádiumában. Kéri 
tehát a polgármestert, hogy tekintettel a város 
és a közönség valóban fontos érdekére, úgy oldja 
meg a kérdést, hogy ez évben is a tavaly igen 
jó erőnek bizonyult főjegyző vállalhassa el a 
gondnoki teendőket.

Szitnyai József elnök halározatkép ajánlja 
kimondani, hogy az ügy a fürdő bizottság és ta
nács elé utasíltassék, hogy a kiküldendő tisztviselő 
— főjegyző vagy más — helyettesítéséről gon
doskodjék.

Hiindl Vilmos biz. iag tiltakozik a határozat 
ily módon való kimondása ellen-, mivel a  köz
gyűlés csupán Szlancsay Miklós főjegyző kikül
dését óhajtja és kívánja s más tisztviselő kikül
déséről szó sem volt,

Szitnyai József elnök oz értelemben mondja 
ki a határozatot.

Zólomy Imre v. erdőmesler ajánlatot tett 
a városnak, hogy Vihnye főrdőben egy csónakázó 
tavat és uszodát létesít saját költségén, a köz
gyűlés az ajánlatot elfogadta,

A magánosok állal emelendő nyaraló épüle
tek szaporítása céljából ajánlja a fürdőbizoltság 
s a tanács, hogy az építeni szándékozóknak adjon 
ingyen követ és polgári áron fát, a telekre nézve 
pedig azt ajánlja, hogy a íürdőlelep oly részén, 
amelyre a fürdő fejlesztése céljából szükség lehet, 
ne adjon el a város lelket, hanem évi egy korona 
tulajdonjog elismerési díj mellett adja bérbe az 
egyes lelkeket, olyan telkeket pedig, amelyekre 
előreláthatólag nem lesz szükség a fürdő fejlesz
tésénél, lehelő olcsó áron adja el.

A közgyűlés e javaslatokat elfogadta.
A hodrusbányai kántor-tanitó jelenlegi laká

sára szükség lévén a Hodrusbányán telepítendő 
kötő- és szövőgyár céljára a város tanácsa az 
ottani iskolaszék kérésére javasolja, hogy a tanító 
részére vásároljon a város egy házal 3000 K-ért.

Kichter Ede rám utatván arra, hogy amúgy 
is mennyi házat összevásárolt a város minden 
cél és haszonnélkül, ellenzi a házvételét. A taní
tónak van lakásbére fogadjon magának lakást, 
mint más v. tisztviselő is fogad.

Paulovich József biz. tag a ház megvételét 
aján)ja egyrészt mivel az megéri a 3000 koronát, 
másrészt mivel a város nem engedheti, hogy ta
nítója valami odúban lakjék.

A közgyűlés leveszi a tárgysorozatról az 
u8yet újabb előkészítés végeit.

Trbuch Mihály és Koleda Mátyás bórhátra- 
lékát behajthatatlanság címén leírja a város.

luka Antal kérésére kántori szolgálati éveit 
beszámítják tanítói idejébe.

Hosszabb vita fejlődött ki a városi szám- 
tisztek részére a decemberi közgyűlésen megsza
vazott jutatomdijak kiutalványozása tárgyánál. 
A vitában Baán Elemér, Heine Hugó, Kztancsay 
Miklós, Szitnyai József vettek részt, végül a köz
gyűlés a konnányhalóság rendeletétől teszi füg
gővé határozatát.

Nyitravármegye megkeresésére fölir a tör
vényhatósági az obstructió megszüntetése végett 
a képviselő házhoz s ezután a gyűlés esti 7 órakor 
véget ért.

Egyházi közgyűlés.
Az ágostai hitvallású evangélikus egyház 

mull vasárnap délután tartotta évi rendes köz
gyűlését Farbaky István felügyelő világi elnök és 
Hiindel Vilmos főesperes, egyházi elnök vezetése 
mellett. A gyűlésen az I. a magyar egyház tagjai 
kevés, a II. a tót egyház részéről valamivel na
gyobb számban jelentek meg, általában azonban 
az érdeklődés nem volt nagynak mondható. A 
múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása után 
Králik Károly akart okvetetlenkedni, de az elnök 
erélyesen visszautasította s megakadályozta zavart 
okozó szándékát. A megüresedett presbyteri állá
sokra a magyar nyelvű, egyház részéről Breznyik 
János lyc. tanár és Bolemann Géza akadémiai 
adjunktus, a lót egyház részéről Králik Vilmos 
asztalosmester és Prandorfi Samu akadémiai szolga 
választattak meg.

A vagyon elszámolásról szóló jelentéseket 
tudomásul vette és elfogadta a közgyűlés. Ezek 
szerint a mull évi bevétel 18014 K 14 fillér, a 
kiadás ugyanannyi volt, — előirányzatok 15017 
K 52 fillér bevételt és ugyannyi kiadást. Az egy
háznak jelenlegi összes vagyona 389935 Korona 
51 fillér.

Az uj temető szabályrendelet tárgyallalván 
a közgyűlés nagy többséggel elfogadta azt. Králik 
Károly pár társának felszólalása dacára. Átemelő 
bizottság elnökévé Jákó Gyula főmérnököt, tag
jaivá Czajhán Jánosi, Gresó Mihályt, Hornyácsek 
Istvánt, id. Oszvaldt Gusztávot és Sobó Jenőt, a 
lyceuini iskolai tanácsba pedig Oszlroluczky Gyula 
és Lencsó János tanárokat választották be.

Indítványok során Hiindel Vilmos főesperes 
hazafias szép beszédben javasolta, hogy mivel az 
egyház nem képes a népnevelőéről a haladó kor 
kívánalmainak megfelelően gondoskodni, tegyen 
lépéseket az iránt, hogy az iskolák államosításá
nak kérdése tanulmányozlassék. A többség helyes
léssel fogadta ez indítványt Králik Károly és pár 
társa azonban, akik előtt a népnevelés fontossága 
nem jő számba s egyéb szempontok vezetik őket 
e kérdés tekintetében, — személyeskedő vitát 
kezdettek Lót nyelven, amelyet Laezó Dániel tanító 
erélyesen utasított vissza a többség többszörös 
helyeslése mellett. Végül a közgyűlés nagy több
séggel elfogadta a főesperes hazafias indítványát 
s kérdés tanulmány ozására egy bizottságot küldött 
ki, melynek tagjaiul Farbaky Istvánt, Hiindel 
Vilmost, Svehla Gyulát, Király Ernőt, Vitális Istvánt, 
Kachelmann Farkast, Gressó Mihályi és a tanító
kat választották meg.

A tanítóknak házbéremelési kérése hosszabb 
vita után a pénzügyi bizottsághoz utasittatotl.

Mint értesülünk e közgyűlésen kellett volna 
még egy indítványnak lennie és pedig az iránt, 
hogy az egyházban a német isteni tisztelek száma 
tetemesen csökkentessék. Az indítvány azonban 
többek és a mi őszinte sajnálatunkra elmaradt.

Reméljük azonban, hogy ami késik, igazán 
nem múlik, legfönnebb még csak egy évig.

K Ü L Ö N F É L É K .
— A vörös-kereszt egrylet e hó 10-én 

tartatta meg évi rendes küzgyülését Szitnyai Jó- 
zsot kir. tanácsos, polgármester és Farbaky Ist
vánná elnöklete mellett. Az egyesület mull évi 
működéséről szóló részletes jelentést lapunk jövő 
számában hozzuk.

A városi muzeum gyarap ítására .
Balogh Ede IV. osztálybeli lyceuini tanuló egy 
Nagy Soslon talált régi kard tokot é6 kaszát, V. 
R. és R. egy régi gursalyt ajándékoztak a múze
umnak, a miért fogadják a vezetőség hálás kö
szönetét. Reszerezteltek: egy bélabánvai, ezüst 
gombokkal és csatokkal dúsan diszitelt régi pol
gári diszmente, nagy Lajos augou liliomos arany
pénze, József nádor arany emlékérme, egy 48-as 
arany Máriás és 1794-ben vert arany tiz koronás.
A muzeum a tavasz beálltával uj berendezés alá 
kerül és egy külön, habár még csak kezdetleges 
néprajzi osztállyal is lesz kibővítve.

— Felm entő ítélet. Másfél év előtt panaszt 
emelt a beszterczebányai erdőfelügyelőség Selmec
bánya város mint erdőtulajdonos ellen erdőáthá
gás miatt. A panasz következtében megtartott 
tárgyalások alapján a múlt szerdán hozott Ítéletet 
a közigazgatási bizottság erdészeti albizottsága 
Jezsovits Károly elnöklete alatt. A bizottság négy- 
órán át tarló tüzetes vizsgálat alapján fölmentette 
a várost az áthágás büntethetősége alól. Az erdő 
felügyelőség képviseletében Páncél Oltó kir. al- 
erdőfelűgyelő felebbezést jelenteit be az ítélet 
ellen.

— A selmeci vadász egrylet közgyűlését
e hó C-ikán tartotta meg Pauer János elnöklete 
mellett. Az elnöki megnyitó megemlékezett két 
elhunyt tagtársról, Csiby Lőrincről s Margótsy 
Jánosról, kiknek emlékét jegyzőkönyvileg örökí
tették meg. A jegyzőkönyvi jelentés meghallga
tása után tudomásul vette a számvizsgáló bizott
ság jelentését s megállapította a jövő évi köllség- 

] vetést s az alkalmazott 5 vadőrnek (‘gyenkinl 20 
: korona jutalm at szavazott meg. A vadászmester 
j beszámolt a múlt éven elejtett vadak számáról, 
i az elfogott vadorzók ellen lett eljárások erodmé- 
| nyéről s indítványára elhatározta a közgyűlés,
| hogy az országos vadászati egylethez felhívást 
i intéz országos mozgalomnak megindítása végett, 

főleg a vadászati törvénynek szigorítása iránt.
| Ajánlatára kimondotta a közgyűlés hogy 1904. 
i évre a Kálvária, Y aj tava s Jani nala dűlőket egész 
| Bélabányig vadászati tilalom alá helyezi. Végül a 

tisztikarba újólag beválasztanak, Pauer János 
elnök, Zólomy Imre vadászmester, YVolnhoffer 

; Pál titkár, Szpiska Mihály pénztáros. A válaszl- 
I mányba Jezsovits Károly, dr. Schwartz Ottó és 

Vadas Jenő.
— Nöegyleti gyűlés. Az izraelita nőegylel 

e hó 7-én délután tartotta meg ez évi rendes 
közgyűlését Geiger Márkné elnöklete és a tagok 
élénk érdeklődése mellett. Az elnöki jelentésből 
közöljük a következőket. Az egyletnek jelenleg 
89 tagja, vagyona 1581 K 21 fillér. A tagok kö
zül a múlt évben elhunytak Goldstücker Márk- 
dr. és Mendl Frígyesné. Az egylet a mull évben 
328 koronái fordított jótékony célra, szegények 
segélyezésére. A közgyűlés választás során elnökké 
Hell Jakabnál/ alelnökké Geiger Márknél, pénz
tárossá Engel Zsigmondiét, titkárrá W’einer Dá
vidot választotta meg egyhangúlag. Választmányi 
tagok lellek: Ernsl Zsigmondié, Szolál Salamonná, 
Megyeri Vilmosnó, W’eisz Dezsőié, Winterslein 
Bernálné, Sleiner Bernátné, Luszlig Jakabué, Sin- 
ger Miksám1, Geiger Zsigmondné, Hirsehl Jakabué.

— Halálozás. Erdély János nyugalmazott 
rendőrfőbiztos, 48—49-es honvéd a mull hétfőn 
este rövid szenvedés után hirtelen meghalt. Halál
esete nagy részvétet kelteit az egész városban, 
mivel városszerte mindenki ismerte tisztelte, be
csülte a derék üreg urát, aki dacára magas élet
korának kitűnő egészségnek örvendett s hivatalos

| állását pár év előtti nyugdíjazásáig mintaszert! 
pontossággal s lelkiismeretességgel látta el. Élete 
egy teljesen rendesen, becsületesen eltöltött em-
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bér élele volt, teljesítette kötelességét hazája, 
városa, családja iránt s ha valaki úgy az öreg 
Erdély bácsi igazán teljes lelki megnyugvással 
térhetett az örök pihenőre s azzal a tiszta öntu
dattal, hogy életét nem töltötte hiába el. Teme
tésén őszintén nyilatkozott ineg a részvét sok 
ismerője és tisztelője részéről, százan meg százan 
kisérték ki utolsó útjára, a temetőbe, a hol már 
maga feláliittatta sírja fölé a síremléket. Teme- j 
tése szerdán délután volt, koporsójára koszorút 
tett a városi rendőr tisztikar, mely őszintén sze
retett munkatársát gyászolja az elhunytban és 
külön a város tisztikar. A temetőben a sírnál 
Vörös Ferenc tb. főt egy ző tartott igen szép bú
csúztató s emlékbeszédet s a szabadságharc több 
csatájában részt vett öreg katonát tisztelte meg 
a rendőrség a háromszoros disztflzzel, amikor 
leengedték az öreg honvéd koporsóját a haza 
földjébe. Legyen nyugalma olyan csendes, mint 
amily rendeB. pontos, hasznos volt élete.

— K ereskedők kötelező tá rsu la ta . Egy 
vidéki kereskedő-társulat feliratot intézett a ke
reskedelmi miniszterhez s ebben kéri, hogy az 
ipartörvény revideálása keretében a kereskedői 
életfoglalkozás szakszerit képesiléshez, kötése a 
felburjánzott tisztességtelen verseny hatályos meg- 
gállása és az összes kereskedők kötelező társulata 
szabályoztassék. A kötelező társulat törvényhozási 
szabályozását a társulat úgy a kereskedelem tisz
tessége és felvirágzása, valamint általános érdekű 
nemzeti és szociális kérdések helyes megoldhatása 
érdekében is felette kívánatosnak és szükséges
nek tartja. A kötelező társulat ugyanis erkölcsi 
és anyagi erőt nyújtana a kereskedői életfoglal
kozásnak, a fejlődésnek útját álló akadályok elhá
rítására, az ezen foglalkozás terén felmerülő 
viszásságok megszüntetésére, a kebelében felbur
jánzott tisztességtelen elemek eltávolítására; egy
séges szellemet, összetartást teremtene a hazai 
kereskedők között és ekként emelkednék a keres
kedelem tisztessége és ezen életpálya megbecsü
lése is és kapcsolatban a szakszerű képességhez 
kötés törvényhozási szabályozásával alapul szol
gálna arra nézve, hogy egy szakképzett, minden 
rétegében magyar kereskedelmi osztály kifejlődjék 
és teljes buzgalommal a haza felvirágoztatásán 
munkálkodjék. A szociális szempontból alapot és 
kiindulási pontot képezhetne a kötelező társulás 
az úgy társadalmi, mint állami szempontból oly 
felette kívánatos kereskedői nyugdij-ügynek ren
dezésére, mert egy 120.000 egyéni és illetve csa
ládot magában foglaló társulás keretében ezen 
igen fontos kérdés is igen könnyű szerrel s az 
egyesek minden nagyobb megterhelése nélkül ol
dathatnék meg.

— Zene-előadás. Az irgalmas nővérek ve
zetése alatt álló leánynevelő intézet nővedéhei 
tegnay délután igen jól sikerült zene-előadás ren
deztek a zárdában. Az előadás műsora a követ
kező volt. 1. Querture. Kramertől. Két zongorán 
előadták Homor Irma. Szábl Szilárdka, Ágoston 
Etelka, Faller Irén, Schwarz Bella. Veress Gizi.
2. Magyar népdalok. Cimbalmon előadták Bukovits 
Büste, Nemes Mariska. 3. Gyermek-Sinfonia. Elő
adták: Baán Izi. I. kereplő: Rónay Vali. II. kereplő: 
Kolosi Gizi. Fürj: Schvarz Mariska. Kakuk: Sümeg 
Jolán. Trombita: Hain Jena. 1. csengetyű: Zzitvay 
Margit. II. csengetyű; Krausz Klotild. Dob: Lind- 
mayer Margit. 4. La courrante. Henry-től. Zongo- 
gorán játszta Hirt Ilonka. 5. Népdal-egyveleg. Éne
kelték a ill. és IV. polg. oszt. növendékei. 6. Qui 
vive. Ganztól. Zongorán játszták Fodor Olga, 
Liha Miczi. 7. Magyar dalok. Cimbalmon játszta 
Nittmann Mariska. 8. Hulló csillagok. Mihályitól. 
Zongrrán: Faller Faller Irén. 9. A vasorrú bo
szorkány. Énekes tündérjáték. Poldinitől. Boszor- 
káuy: Szitnyai Mici. Jánoska: Ács Brigitta. Juliska: 
Dobó Margit. Madarak kara: 111. és IV. polg. oszt. 
Kakukok: Schwarz Teréz, Dopitta Vilma. Cinegék: 
Dérer Janka, Zsabenszky Margit. 10. Cserebogár. 
Mihályitól. Zongorán előadta: Schwarz Bella. 11. 
Hogyan készülnek Laci bátyám versei. Hidvéghy- 
től. Előadta: Szinyai Mici. 12. Magyar ábránd. 
KetterertőL Zongorán játszta Hain Bozsena. 13.

A megbüntetett lúuság. Vígjáték. Személyek alant.
14. Gruss an den Rhein. Mennos Alajostól. Két 
zongorán előadták Veress Gizi, Hain Márta, Savéi 
Ilona, Dobó Vali. F.zután »A megbüntetett hiúság* 
ciinü két felvonásos vígjáték következett, melyben 
Katona Mariska, Hrntsár Emma, Hain Márta, 
Bolemann Böske, Adler Ilona és Julin Blanka 
játszottak igen ügyesen.

— Pozsony várm egye monográfiája. A 
Magyarország Vármegyéi és Városai országos 
monográfia keretében legközelebb Pozsony vár
megye gazdagon illusztrált monográfiája jelenik 
meg. Dr. Borovszky Samu, az országos monográfia 
szerkesztője és a Magyar tudományos akadémia 
tagja ez utón is felkéri az érdekelteket, hogy a 
kik e vármegyére vonatkozó fontosabb okmányok
kal vagy adatokkal rendelkeznek, ezeket betekin
tés, illetve felhasználás céljából címére, Budapest, 
V. Tudományos akadémia beküldeni szívesked
jenek.

— A szombati dohányárulás. Az ortodox 
felekezetű izraelita dohányárusok által támasztott 
akadályok folytán újabb és oly irányú szabályo
zás van folyamatban, mely szerint a dohányáru
sok üzleti helyiségeinek nyilvántartása tárgyában 
kiadott 1902 évi 42.732. sz. körrendelet határoz
mán yai teljesen épségben fenlarlalnak ugyan, de 
annak visszaható ereje nem nyer alkalmazást 
azon izraelita dohányárusokra, akik az idézett 
körrendeletét hatályba lépte előtt nyerték el a 
jogosítványt s igy ezek, amennyiben ortodox hit
elveikbe ütközőnek tartják azt, hogy szombati 
napokon az üzletüket nyitva tartsák, ezentúl is a 
régi eljárás szerint fogják a dohánygyártmányo
kat árusíthatni. Megjegyezzük, hogy ebben a ked
vezményben az uj dohányárusok semmi szin alatt 
sem részesít te tnek és igy előbb-ulóbb az egész 
vonalon teljes érvény fog szereztetni a fenállú 
szabályoknak.

— A m agyarországi munkások rokkant- 
és nyugdijegylet selmec-bélabányai fiókja múlt 
vasárnap fojyó hó 7-én tartott táncmulatsága 
lényes sikerrel és kedélyesen a késő hajnali órákig 
tartóit. A kedélyes mulalozók egyik része a va
sárnapi mulatság folytatásául, másnap hétfőn 
este az egylet fiókhelyiségében, üzv. Gyurkovits 
Andrásáé úrnő vendéglőjében éjfélig jó kedvvel 
mulatott. A mulatság anyagilag is elég jól si
került. — A felülfizetők a következők: üzv. Gyur
kovits Andrásné 3 80 korona; Suhaj Péter 2.40 
korona; Preszeler J.) 1'20 korona; Slrkula Gábor, 
Wágner János, Suhaj Péterné, Drexler János, 
Zsabenszky Fáni, Wágner Amália, Micsovszky 
János 1—1 K, Treiler János, Kmelz István 60— 
60 fül., Goldbecher Jánosné, Árvay Sándor, Ku- 
csera Ferenc 50— 50 fíll.; Lőwy Ede és Burdács 
Pál 40—40 fül.: id. Jiihn Vilmos, Rubinszky Jó
zsef 1—1 korona. A tisztelt felülfizetők fogadják ez 
utón hálás köszönetét a báli rendező bizottságnak.

— Kérelem a m agyar hölgyekhez! A közel 
jövőben »Magyar Hölgyek Világa* címmel egy 
nagyobb szabású mű fog megjelenni, a melyben
— társadalmi, lélektanrés lelkiismeretbeli kérdé
sekben tárgyalva — megírásra kerül a hölgyek 
világát érintő minden probléma s első sorban 
maguknak a hölgyeknek tollából. A kedély, érze
lem és gondolkodás világát, szóval: a lelkét a 
hölgyeknek óhajtjuk művünkbe fektetni. Ennyi
— hisszük — elég a kiváló érdekesség és vonzó 
tartalom jelzésére. — Kérjük a hölgyeket, szíves
kedjenek elmeiket velünk tudatni, hogy a témákat 
közlő ivek szétküldhetők legyenek. — Megkere
sések: a »Magyar Hölgyek Világa* szerkesztősége 
Szolnokon. Rékási-ut 29. szám alá (Jász-Nagykun- 
Szolnok vármegye) intézendők.

— Városi tisztviselők flzetósjavitása. 
Szatmárról Írják: Szatmárnémeti törvényhatósági 
bizottsága ma gyűlést tartott, mely a városi tiszt
viselők fizetésének randezését, illetve felemelését 
tárgyalta. A tavalyi közgyűlésen megszavazott

40.000 koronát a tisztviselők fizetésének emelé
sére. Ezt jóváhagyta a belügyi kormány és mu 
foglalkozott a közgyűlés az összeg igazságos és 
szabályos megosztásával. A közgyűlés abban álla
podott meg, hogy az egyes hivatalnokok fizetését 
a végzett munka és a hivatal felelőssége arányá
ban 25—35 százalékkal emeli fel.

— Az önkéntes tűzoltók e hó 16-én lánc
cal egybekötött társasestélyt szándékoztak ren
dezni, mint értesülünk azonban az estélyt közbe
jött akadályok miatt nem tartják meg.

A Magyar Festőművészet Albumua. A iungy.tr 
könyvkindványok terén, feltűnést kelté dúzműve! fog a Pesti 
Napló olvasóinak kara -sonyi ajándékul kedveskedni. Ciliié 
„•V magyar Festőművészet Albuma," és gyönyörű foglalatja 
lesz a magyar festőművészet remeki inek, Kupeczkytől és Má- 
nyokitól kezdve a jelenkorig, mikor Munkácsy Mihály, Szé
kely Bertalan, Lotz Károly, Benczúr Gyula és Zichy Mihály 
vezetésével, hatalmas garda szolgálja a magyar fostőuiuve 
szelet. A magyar irodalomban nem jelent még meg elilu-z 
hasonló nagy koncepciójú dÍ9zmü Otven nagyszabású ma.  
gyár festmény fogja e díszmunkát értékesíteni, művészi repro
dukciókban E gyönyörű könyvet karácsonyi ajándékul meg
kapja a „Pesti Napló11 minden állandó előfizetője é9 díjtala
nul megkapja mindama uj előfizetője, aki egész éven át fel 
yagy negyedévenkint vagy havonkint, de megszakítás nólkiil 
fizet elő a „Pesti NaplóraM-ra. — A „Pesti Napló- előfizetési 
ára: egy évre 28 kor. .Szerkesztősége es kiadóhivatala: B u 
dapest, VI , Andrúosy ut 27.

SELHEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ, K1R. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Hirdetm ény.

Ezennel közhírré teszem, hogy a mai naptól 
fogva a városi lüzifaraklárban I, oszt. bükk ha
sábfa, továbbá főleg iparosoknak ajánlható, válo
gatott minőségű tölgy, cser és fenyő hasábfa 
kapható.

A v. erdőhivatal pedig legalább 10 ürm 5 
megrendelésnél jó minőségű bükk dorongfát ház
hoz szállít ürm-enként 3 K 90 fillérért.

A v. épülelifa raktárban pedig bármily mé
retű száraz fenyő épületifa, rúd és gömbölyű léc 
kapható.

Selmecbányán, 1904. évi f. bruár hó 12-én.
Szitnyai József, s. k. 

kir. tan. polgármester

Á rlejtési h irdetm ény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa 

a város tulajdonát képező Yihnye fürdőben meg
építtetni elrendelt uj konyha, nyitott és zárt nyári 
étterem és egyes átalakító munkálatok végrehaj
tására összesen kereken 26000 koronával előirány
zott összegig nyilvános árlejtést hirdet. A kölség- 
vetési összeg fi % -ával biztosított, idegen helyről 
postán érkező Írásbeli ajánlatok folyó 1904. évi 
február hó 24-ének d. e. 12 órájáig küldendők 
be a város polgármesteréhez. A szóbeli árlejtés 
ugyanaznap d. e. 11 órakor kezdődik a városi 
tanácsterében. A részletes feltételek, tervek és 
költségvetés a városi számvevőségnél tekinthetők be.

Selmecbányán, 1904. évi január hó 29-én.
Sztancsay Miklós,

v. főjegyző.

Sz. 10819./1903.
H irdetm ény.

Az 1886. XXI. t.-c. §-ának rendelkezéséhez 
képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1903. december hó 9 napján 
tartott közgyűlésében 408 küzgy. sz. a. az alábbi 
közérdekű határozatot hozta:

A város tanácsának előterjesztése a régi 
fürdőház átalakítására Czajhán János állal elké
szített tervekért megállapított 600 K dij kifizetése 
iránt.

Bár az 1902. évi 11887. számú határozatnál 
fogva Czajhán János építőmester a vihnyei régi 
főrdőház átalakítási terveiért és költségvetésért 
megállapított 600 koronát csak az 1904. szeptem
ber 3-án van jogosítva követelni, tekintve mégis, 
hogy a városi mérnök eltávozása folytán a városi 
pénztár a folyó évben 579 K 10 fillért takarít 
meg s tekintve, hogy a tervrajz és költségvetés a



inói'Döki teendők  közó  tartozik, a  városi tanács 
elő terjesztéséhez k é p e s t kimondja a törvényha
tósági bizottság, hogz 579 K 10 filterből álló meg
taka ríto tt mérnöki fizetésnek Czajhán János ré
szére hitelátruházás folytán való kifizetését, s a 
még hiányzó 20 K 90 fillérnek pedig a tiszti fi
zetések rovatánál elérendő egyób megtakarítások
ból fedezését engedélyezi.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a. illetőleg az 1886. XXII. t.-c. 5. §-a értelmében 
az ellen kihirdetése napjától számított 15 nap 
alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy 
határában (külutcában) ingatlan vagyonnal bírnak 
— a v. polgármesterhez benyújtandó felebbezós&el 
élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1904. évi február hó 6-ik napján 
rendeltotett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1904. évi február hó 6. napján.

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

1238. sz. 1904. vt.
Hirdetm ény.

Yihnye fürdőben a régi fürdőház földszintjén 
levő bolthelyiségek f. évi ápril hó l-lől kezdű- 
döleg 3 esetleg 6 évre bérbeadatnak oly kikö
téssel azonban, hogy ha a város a fürdőt el
vagy bérbeadná, a boltokra kötött bérleti szerző
dés hatályát veszti úgyszintén akkor is, ha előre 
nem látható körülmény miatt vagy bármi okból 
az épületnek oly mérvű átalakítása rendeltetnék 
el, mely a bolthelyiségek megszüntetését vagy lé
nyegesebb átépítését tenné szükségessé.

A régi fürdőházban az 1903. évben bérle
ti ig  volt értékesítve: 1. 1 fodrász- és borbély

1904 február 14.

üzlet; 2. egy kézimunka és rövidáru üzlet; 3. egy 
papirkereskedés és 4, egy bazár.

Ezeken kívül azonban esetleg még 3 föld
szinti helyiség alakítható át a kereskedés vagy 
iparűzés céljaira s a mennyiben az ajánlatot te
vők ily uj üzlethelyiséget óhajtanának bérbe venni 
kiköttetik, hogy bérbevevő snját költségén lesz 
köteles az ablakot ajtóvá átalakítani épp oly ki
vitelben mint a szomszéd boltok ajtói vánnak.

Az évi M rtm eg  l o v á v a l  biztosított Írás
beli ajánlatok fogkésőbb I. évi március hó 2-ig 
dél u  óráig adandók be Selmec- és Bólabánya 
szab- kir- bányaváros polgármesteréhez címezve.

A szóbeli árverés ugyauaz nap d. e. 11 órá
jától kezdődik a városi tanácsteremben.

Egyéb tekintetekben a szokott általános ár
verési feltételek rendelkezései i mérvadók,

Selmecbányán, 1904. évi február hó 11-én.
Szitnyai József,

kir. tanácsos, árvaszéki elnök.

4012. 1904. IlI-a. B. M.

K örrendelet.
Az Adria tengerhajózási részvénytársáság 

részéről kivándorlási szerződések megkötésével 
megbízott egyének bejelentése. (Valamennyi tör
vényhatóság első tisztviselőjének). Hivatkozással 
112723. számú körrendeletémre pótlólag értesítem, 
hogy ideiglenesen megengedtem, miszerint Ugocsa 
és Szatmár vármegyék területére Emerich Tivadar 
helyett Bányász Menyhért vállalkozó Nagyszőllős 
székhelyivel, Trencsén, Nyitra és Bars vármegyék 
területére Grün Ármin kereskedő Zsolna szék
helyivel, Liptó és Árva vármegyére Bock Gyula 

| kereskedő Túrócszentmárton székhelyivel, Gömör 
j  és Kishont vármegye területére Fischer Bertalan 

magánhivatalnok Rimaszombat székhelylyel, Nóg- 
rád és Hont vármegyére Ehrenthál Mór keres- 

i kedő Balassagyarmat székhelyivel a fenthivatko-

S E L M £ c  B A y Y  A I H 1 H á  P 0

zott körrendeletéin értelmében a kivándorlókkal
szállítási szerződéseket köthessenek.

Budapesten, 1904. évi január hó 27-én.
A miniszter meghagyásából: 

Dr. Sólley s. k.
ininiszt. tanácsos.

7977. 1904. Ill-a. B. M.
Körrendelet.

Az Adria tengerhajózási részvénytársaság 
részéről kivándorlási szerződések megkötésével 
megbízott egyén bejelentése. (Valamennyi törvény- 
hatóság első tisztviselőjének.) Hivatkozással 112723. 
1903. számn körrendeltem re értesítem, hogy ide
iglenesen megengedtem, miszerint Zemplén vár
megyére nézve Weinfeld Ede helyett, kinek ide
iglenes engedélye ezennel megszűnik, László Fülöp 
bankár kassai lakos a fent hivatkozott körrende
letéin értelmében a kivándorlókkal szállítási szer
ződéseket köthessen.

Budapesten, 1904. évi január hó 26-án.
A miniszter meghagyásából: 

Dr. Sélley s. k.
winiszt. tanácsos.

H I R D E T É S E K .

Hangverseny-fonograf eladó.
A kadém ia-utca 95. földszint.

Zsigmondy-utca 67. sz. házban 
f ö l d s z i n t i  l a k á s  

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

Dr. Fodor László.

JL=

KXKraJOöOQOötXHKKKXKHHKKKXH In g a tla n  eladás.
A PESTI NAPLÓ uj karácsonyi ajándéka.

JVCagvar w0*"-

Festőművészet Albuma.
Páratlan diszii, külső kiállításban és belső tartalmában egyedül álló remekmű az, 
a melyet a „P esti N apló“ az 1904. év karácsonyára szánt meglepetésül, olva
sóinak. Eddigi karácsonyi ajándékainak dísze* sorozatát folytatja most a „Pesti 
Napló." uj ős minden eddigi ajándékot messze túlszárnyaló diszművel, melynek
címe ez lesz •

A Magyar F e s tő m ű v é s z e t  Albuma.
A magyar festőművészet remekeinek gyö
nyörű foglalatja lesz ez a páratlanul álló 
díszmunka, amely a magyar festés remekeit 
fogja felölc-Ini a XVII. század nagy magyar 
tesioitwt, K upeczky-tö! és Mányoky-tót 
sez-ivo egész a lalenkorig, amikor M unká
csy Mihály, S zékely  B e rta la n , Lotz 
5 “ r °ly, B enczúr G yula, M adarász 
Viktor és Zichy M ihály vezetésével ha- 
talmes gárda szolgálja a magyar íestóművé- 

A magyar irodalomban nincs még 
ojyan hü mű, amely a magyar feslőuiűszetet 
iiyt-n gazdaságban mutatja i>e ö tv e n  n a g y 
szabású fe s tm é n y t szemeltünk ki, nme- 
ü ’t mesteri kivitelű

ötven műlapon
futatunk be a magyar közönségnek. Az 
0,ven ""'lap nagyrészé gyönyörű

sok színnyomású kép

lesz, olyan, mint amelyek n V ö rö sm a rty - 
A lbum ot eseménynyé avattak a magyar 
könyvpiacon.

Ezenkívül a magyar festóművé.-zet törtó- 
; netét a könyvben elsőrendű esztétiKus link 

érdekes es népszerű előadásban fogják be- 
i mutatni. A szöveget szám os fe s tm énynek
i a szöveg közé nyomott másolnia lógja kísérni, 

úgy, hogy az ötven többszín nyomású uiúlap- 
pal együtt A M ag y ar F estőm űvésze t
A lbum a a leggazdagabb és legdíszesebb 
tara lesz a magyar festőm fi veszetnek A 
„M agyar Festőm űvésze t A lbum át" meg

’ lógja kapni a P es ti N apló uiind-n előfize
tője. aki az év végéig, akár havonta is. de 

' megszakítás nélkül előfizető marad. Mindéi 
' félreértés elkerülése végett azonban meg kel! 
jegyeznünk, hogy azok az nj előfizetők, akik 
a7 190-1. évre szóló eb fizetésük tejében a 
Vörösinarty-Aibuiuot megkapták, a Magyar 

| Festőművészet Albumára csak úgy tarthatnak 
igényt, ha egy további egész ■‘■vrc el-'-fizetn- k.

előfizetési ára égés/, é v e  28 kor, 
tv hóra 2 k o t’. 40 fillé r, : z<-

> 14 k o r  . négy; 7 k o r  ,

Budapest. VT.. Andrássy-úl 27. szám alatt van

A Geramb János József-féle bányaegylet
ezennel közhírré teszi, hogy a tulajdonát képező, 
Selmecbányán fekvő, Mihálytárői majort és a 
hozzátartozó földeket a bélabányai téglavetővel 
vagy anélkül eladni óhajija és felhívja a venni 
szándékozókat, hogy ajánlataikat a felajánlott vé
telár lOVának csatolása mellett az Unió köz
ponti irodájában Selmecbányán legkésőbb f évi 
március 6-ig nyújtsák be.

Hajlandó a bányaegylet a major egyes részeit 
külön is eladni.

Fentartja magának a bányaegylet a jogot, 
hogy az ajánlatok közül szabadon választhasson 

i vagy azok mellőzésével is eladhassa az ingat
lanokat.

I
Az eladás tárgyát képező ingatlanok részle

tes jegyzékét, helyszíni rajzát a központi irodában 
a hivatalos órákban bármikor megtekinthetni,

Selmecbánya, 1904. február hó 11-én.

A Geram b J. Jóféle Scánysegylet.



S E L M E C B Á N Y A I H Í R A D Ó

(törvényileg: védve)
sev ró - és k id  b o x -k a lf -b ö r  fónyesitó sóhez . a bőrt 
puhítja s vizuthiitlanná teszi, unnak tükör-fényt kölcsönöz. 
Kapható d r o g é 1 r í  ti ti  l m n ,  j o b b  r l p o ü z l c t ,  t>«r .‘
kori'skrtU'w, festek- is fitszcrUzlctckbcn. 

„U ranos“ vegyészeti g y á r

HOOHSINGER TESTVÉREK
B u d a p e s t ,  V I., R ó z s a - u t c a  85 .

ÜZLET M KON VITÁS.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tu

domására adni. hogy helyben, Kossuth Lajos-tér 
(özv. Mihalik-féle házban), f. évi február 10-én

borbély és fodrász üslotet
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 nagyrabecsült 
vendégeimnek a legmesszebbmenő igényeit is ki
elégíthessem.

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

Selmecbánya, 1904. február havában, 
kiváló tisztelettel

Mar>ek Gyula,
borbély, fodrász és h&jmunka készítő.

A
használja a régóta bevált és jő

„K a iser-fé le
IELI-CARAIELL11

c u k o r k á k a t
O-T T | )  közjegyzőileg hitelesített 
L  1 t U  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. 

Raktár :
M á r k u s  1 V I.

cukrászata jS e l i i i c c b á n y á n  
Deák-Ferenc-utca 7./I. snját ház.

..  .. A l o p i t t a t o t t  1 8 3 0 .........

Pénzt, 
sok pénzt,

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

Küldje be címét E. 440 jelige 
alatt a kivetkező címre: A n -
n o n c e n -A b te l lu n g  d es  
..M erkú r”  M annhelm .

W O É ®  
Josrces Ágost ón. és la

könyvnyomdájában 
egy jó házból való fiú

tanulóul
felvétetik.

Az O-postán, em eleten és földszin
ten , u tca i lakások  k iadók ,

Szent-Háromság-tér
, ÍADO LA KAS- n-/7-sz-alatl IL e-

^ . 3. utcai, egy udvari 
szoba a szükséges mellékhelyiségekkel a z o n n a l  
k ia d ó .  & Tudakozódhatni a házban GUTFREUND 
S AM Ú urnái. A ** * * * ^ :* * ^ ^* * * -* ;* * * .* * * * *

p í ü s z-v — — — — —

Császár fürdő
téli és  nyári gyógyhely

BUDAPESTEN.
Elsöranfu kénes héwlzü gyógyfürdő, 
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb 
iszaplürdökkel, pompás ás vá n yv iz -  
ust ódák kai. kft- és kádfürdőkkel, 

200 kényelmes lakószobával 

Prospektus kívánatra 
Ingyen és bérmentve.

V É I U "  ÉS C S t f Z  ELLEN L E G SIK E R E SE B B  
a  I C R I E G N E l t - f ó l e

t 1 O v e g  ZS k o r o n n ,  k i n  ü v e g  1 k o r .
Főraktár: K 0 0 0 1 V4  -  G I Ó G I S Z E I I T Á H ,  Budapest, Calvfn-tér.

KIRÁLYFI É S  TÁRSA
BANKHÁZA, BUDAPEST, ANDRASSV-UT 60.

•  magy. klr. iziD. oiitliyaortjaiik ÍColire.ltó h.lys.
,110,000 sorsjegy, 6 8 ,0 0 0  nyer, — N yerem ények ö sszege  14 .409 ,000  ko rona..

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

300 korosától kezdve ad tirlesztéceg sábg* 
Ievél-kólciötökeL mtljek otáo

telíts UsatiUEuttsel:

fizetendő Járadékul a törlesztéssel együtt 

Bővebb felvilágosítást az intézet 
díjmentesen ad.

Hotel ’é
SOJM4U SIMON PAt.

SU&flPEST, VI., VACZI-KÓRUT 25. SZ.
100 szoba 2-30 K-tól teljtbb kiszolgálással és vtllanyrt- 
tágításáéi együtt Fürdik, elegáns kávébáz, étlertra Cs 
sircssraok a házban. Vllltaoi vasúti megállóhely U  

f i n n  pályaudvarok és h«)ók leié.

Vidékiek kedven ez találkozó helye

K L I V É N Y I  F E R E N C Z ,
vendéglős elsőrangú éttermei

B udapest, VI., A ndrássy-ú t 39.

k'  Kitűnő magyar kotyba. validl tlsrts borok és 
a világhírt .PSCHORRBRiU* egyedüli kimérése.

R E M I N G T O N
g v l R Ó G É P

M O D E L L J E
n ie o j  e lé r t i"  ? _

P r o s p e k t u s t  k ü l p  g :

I P M M
Ö *  B U & f lP E S T  ^

ViL flNPRÁSSY-ÚT 1 2 .

V É R G Y Ó G Y I T Á S
Megalapítója és egyedüli képviselője:

U* K O V Á C S  J .  f ő v á r o s i  o rv o s .
BUDAPEST, V , VACZI-KÖRÚT I8, SZ. L EM.

UGORKATEJ'eltávolít micdcn sseplit, májlolt,Bal
esaert ub. és t i  aremsk (Idévéget. hátalaigot ̂ atcsönöx. 

Hölgyeknek nélkülozhstetlen I
Egy üveg Ara 2.— K, hozzá agorka-suppan L— K. púder 2.- 

Postal szétküldés naponta.

Errsébetf:Balassa Kornél

&

V

O S E R S  é s  B A U E R
BUDAPEST
V* Lipót-körút 7.

B enzin*  é s  
p e tro l in -  

m o to p o k

M O T O R G Y Á R

BÉCS
Oresdneratrasae 79— 05.

B e n z in -  é s
p e tr o l in -
lokomobilok

W£i*
S z iv é g á z - m o to r o k  2—3 fillér üzemköltséggel.
ternyi tataink miíítaiti - Eltali uártwj. - Keirai Ibstésf ftlItltltL i/J

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnymdújában Selmecbányán, 1904
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