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Selmecbánya — nagyközség.
, j_,r László beszédje a törvényhatósági bizottság J'jCH. 

évi aug. })- ik i közgyűlésen.)

Tisztelt közgyűlés!

Kétségtelen, hogy a kormány rendeletet intéző 
miniszteri tanácsos ismeri a közigazgatási törvé
nyeket; m iután pedig az 1886. XXI. t.-c. a törvény
hatósági joggal felruházott városoknak r. t. váro
sokká vagy nagyközséggé való átalakulásának el
döntését nem a törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
hatáskörébe utalja, hanem az idéztem t. cikkben 
előirt feltételekhez köti: önként vetődik fel a kér
dés, hogy mi célból utalta a kormány az előttünk 
fekvő petíciót a törvényhatósági bizottsági köz
gyűlés elé?

T. közgyűlés! Azon reményt táplálom, hogy i 
törvény hatóságunknak kisebb fokú közigazgatási ! 
•tervezetté való átalakulását azok sem tekintik j 
Öncélnak, kik e meddő mozgalmat megindították; , 
azért remélem ezt, mert részükről is több helyi j 
hazaliságot tételezek fel, sem hogy a város szin- i 
vonalatok és cél nélkül leszállítani kívánnák, — ’ 
de az átalakulás iránti törekvésükben exspedienst 
látok csupán a közterhek különösen pedig a pót- 
adó leszállására nézve.

ügy vélem tehát, hogy ezen indok vezérelte i 
a kormányt is, midőn az előttünk fekvő kérvényt |

a lek. törvényhatósági bizottság által határozta el 
letárgyalni.

Ezzel határolva van a keret, melyben a tek. 
közgyűlés a fennforgó ügy tárgyalásánál mozogjon, 
s kivan tűzve a cél és irány, merre és meddig 
haladjon a tek. törvényhatósági bizottsági közgyű
lés a sérelem elbírálásánál.

Az elérendő cél tehát a közterhek viselésén 
való könnyebbilés.

Mielőtt ezen általánosan óhajtott célnak 
miként való megvalósításának módjaira rátérnék, 
— legyen szabad a kérvényezők által célba vett 
átalakulás kárdósével röviden foglalkozni.

Ha egy hosszú évek óta létező szervezetet 
megváltoztatni kívánunk, első sorban azon kérdés 
kell, hogy előtérbe lépjen, vájjon a régi helyébe 
állítandó szervezet jobb-e, vagy legalább egyen
értékű és olcsóbb-e a réginél; röviden kifejezve, 
megfelel-e a nagyközségi szervezet a lakósság igé
nyeinek és szükségleteinek?

A lek. törvényhatósági bizottság számos 
bányásztagot számlál, kik mindannyian tudják, 
hogy pásztoriűz mellett kemény érceket olvasz
tani nem lehet. Hasonlóképen állunk közigazgatási 
administrációnk terén is. Azokat a fontos felada
tokat, melyek akár némzetiségi, akár kulturális 

[ úgy végül gazdasági szempontból vadainkra nehe- 
| zednek, nagyközségi szervezettel vagy éppenséggel

nem, vagy pedig igen hiányosan lehet csak meg
oldani.

A törvényhatóság által önkormányzatilag 
végzett leendők közül egyedül az árvaügyet em
lítem fel. A tapasztalat bizonyítja, hogy az árva
ügy ellátása a vármegyékben igen lassú; ha már 
most önkormányzatunkat sutba dobjuk. — el
vesztőt egyebek közt az elhagyatott árvák fogják 
siratni.

Miután a petíció gerincét a pótadók csök
kentése képezi, foglalkozom azzal a kérdéssel is, 
lmgy mennyiben csökkentené ezeket a nagyközséggé 
való átalakulás.

A ki valaha városi adóügyünket behatóbban 
méltatta, meggyőződött, hogy az általános jöve
delmi pótadóval együtt 137,000 koronát tevő egye
nes állami adónkból 8/10 rész a lakbér adóra és 
alig */1B rész esik a 111. osztályú kereseti adóra.

Tekintve már most, hogy az államkincstár 
soha beleegyezését nem adná ahhoz, hogy váro
sunkban a lakbéradó házosztály adóvá szálitassék 
le, még pedig a lakósság számánál és a vasúthoz 
való közel fekvésénél fogva tagadná meg tőlünk 
az államkincstár ezen kedvezményt törvényes ala
pon: az egyenes állami adók csökkenése nagy
községgé átalakulásunk esetén sem volna el
érhető.

Ilykép csakis a  pótadó esetleges csökkenése

A Winkler Maris rokolyája.
(S tltn ee i ku ru c  histó ria .)

Hej, nem igy volt mindig—Selmec városának 
Valaha fényesebb napjai valának.
Nem a pótadóba?—hírbe’, dicsőségbe’
Úszott nyakig egyszer. Ennek kétszáz éve.

A tengerdicsőség elért le Vihnyéig...
& világ fürdővé  lossz, ha baj nem történik;
A dicsőség utján, ha meg nem akasztja 
Fortuna lángasszony ádáz akaratja.

Már a fészkük-rakták Rákóczy, Bercsényi- 
Virágba borultak a tanács reményi.
Szállott a bíróra gy ö n gyö s-himes álom:
Mit elveszt a réven...megnyeri a vámon.

Immár mindegy neki: kuruc, — labanc jöjjön; I 
Tovább röpül ő az aranyos felhőkön.
Felhő széjjel foszlott...bimbók lehervadtak-- 
Nyoma sincs, hire sincs a tündér tavasznak.

Dicsőségtől égve. félelemtől fázva 
Dgybenült a tanács fönn a  Magasházba’. 
fanakodék bölcsen: Kuruc vezéreknek 
á kívánt összegbe mennyit — — ígérhetnek. 

Mégcsak Bercsényinek stafétáját várva 
A bíró az ülést már szinte bezárta.
>Hol marad a titkár?* százszor is megkérdte... 
•No. fiirmender uram, szaladjon el érte!*

Dnne se kelle több...Mint a rabmadárnak 
Ha ajtót, ablakot véletlen kitárnak:
Httpül, mint a villám az eget hasítva— 
óhajthat utána az üres kalitka.

Ment, — de biz’ nem arra, amerre kergették, 
vÜsse kő — gondola — bíró üzenetjét— « 
Várhatott a tanács reggelig felőle 
Hej, hangosabb lett a Winkler vendéglője.

Vitte a fürmendert a szerelem szárnya 
Eddig is tűkön ült fönn a bölcs tanácsba'. 
Winkler apó lánya, fürmender galambja:
A borát, — a csókját kinek osztogatja?

Igaz-e vagy tréfa, mit súgva regélnek 
Gyújtva gyehennáját szerető szivének—
Vagy amit beszélnek csak boszorkány álom, 
S ö a legboldogabb Kuruc a világon!?

Ahogy a fürmender föltűnt az ajtóba, 
Egy kis minutára elnémult a nóta.
De' mikor pajkosan csettintolt kezével, 
Újra neki zúdult—ö magakezdé el:

»Winkler uram, hol a lánya?
'Füzes ó-bort a kupába!...
Maga töltse, maga hordja 
Hej. a szivem lángra gyújtja 1

Barna lányka kis angyalom... 
Borulj reám, ha szomjazom.
Édes csókot kérek tőled—
Hasd meg a szeretődetI*

No volna jó dolga!. -  <*«l “  asztalvégen
Oi.asz fertyálymester ingyen, sutéten 
többiek — látszok — titokba nevettek, 

edvét szegte a szó a vig lürmendernek.

Tétova nézdegélt az ajtó sarkára 
Hej, a Winkler Marist de hiába várva...
A kisebb ivóban vidáman kacagtak,
Kihallott csengése az asszonyi hangnak.

Mint a Kőtengernél, ha sziklát repesztnek 
S a nagy pukkanástól száz asszony ijed meg; 
Vagy az éjjel jövő vihnyei vendéget.
Mikor mély álmában szárnyas tündérré lett: 

Mint az ítéletnap szörnyű harsonája, 
Kachelmann-gyár kürtje a földre cibálja...
A fürmender ép’ úgy megriadt a hangra, 
Elbődült jó kuruc fohászra fakadva.

»Aki áldója van, az ajtót nyissák ki...
Halál lesz ma itten, megölöm akárki!*
Be is töri menten, ha vissza nem tartják—
A tar fertyálymester fogta le a  karját.

»Lármázni nagy virtus. Kopogtass be szépen, 
Mondd: — a titkár urat egy jó szóra kérem. 
Lám, érte váratod ott fönn a tanácsot;
Kit keresned kéne...odabenn találod!*

Karikára nyílott a fürmender szeme,
Haragos villámok cikáztak át benne.
A szivéhez kapott-.neki lódult aztán,
S megütő a závárt a jelszót morogván.

Benn egyszerre csönd lön. Az ajtó kitárul 
— Fogta még valaki a kilincset hátul. 
Aranyos tiszt állott az asztal végébe 
»Mi lesz no? kiáltá a vitéz elébe.

Szerelmes fürmender se látott, se hallott 
»Mi lesszV* hörgé vissza az elkapott hangot—



jöhetne számításba átalakulás esetén, mit azonban 
szintén igen problematikusnak tartok.

Tisztelt közgyűlés! A nobile officium kor
szaka manapság lejárt. Oly községi bírót, ki a 
reá háruló terhes feladatokat évi 4€0 írt-ért el
vállalná a majdani nagyközség sem fog kapni; de 
ha ez sikerülne is, nem lesz benne köszönet.

A város jelenlegi polgármestere köztudomás 
szerint minden percét a város ügyének szenteli 
s mindamellett kevésnek bizonyul a rendelkezé
sére álló idő. Mily állapotok kerülnek felszínre, ha 
egy kis dotációjú, megfelelő szakértelem nélküli 
ember áll majdan ezen komplikált városi gépezet 
élére? Megmondhatója Sztaiikay és társai.

Azon kérdést illetőleg nagy-e nálunk a pót
adó sajnosán igenlő választ kell adni. Helyesen 
distingválva azonban a válasz úgy fog hangzani 
hogy nagy a pótadó percentualiter, azonban meny- 
nyiségileg nem, mert számításba véve, hogy 18,000 
lélek után 75,000 korona pótadó van kivetve, egy 
lélekre alig jut 4’5 korona pótadó, mi a többi vá
rosokhoz viszonyítva soknak nem mondható.

A szomorú és szimpatikus jelenségei épen 
abban látom, hogy egy 18.000 lakósu város egye
nes állami adófejében általános jövedelmi adóval 
együtt összesen 137,000 koronát fizet csupán.

Épen ezért bármily paradoxnak és látszóla
gos képtelenségnek tessék is felfogásom, a hely
zetben javulás mindaddig be nem álland, a mig 
egyenes állami adónk, természetesen a jelenlegi 
adókulcs mellett, tetemesen emelkedni nem fog, 
más szóval törekvésünknek oda kell irányulnia, 
hogy közteher viselési képességünk a lehetőség 
szerint fokoztassék.

Indirekt adók behozatalát, melyek rendsze
rint a szegény néposztály vállaira nehezednek, a 
magara részéről perhorreskálom.

A közteher viselési képesség fokozása azon
ban a legnehezebben megoldható problémák közé 
tartozik. E téren a hatóság egymagában és ma
gára hagyatva gyenge és lehetetlen. Kell, hogy a 
helyzet javítására az egész társadalom fogjon ke
zet, de múlhatatlanul szükséges, hogy a kormány 
is segítségünkre jöjjön. E nélkül képtelenek leszünk 
sülyedö hajúnkat felszínen tartani.

»Ez lesz!* ordította a kardjára csapva...
>Hajh, meg nem ülhetlek...Kuruc vagy ebadta!* 1

• Hanem megkövetem a becses személyét,
A tanácsba menni, tovább tán ne késsék!*
S a cingár hadnagyot galléron elkapva 
Kilógatta kissé a zsalus ablakba.

Megeredt lépése, hogy a földet érte:
•Meglakolsz még cudar, hej meglakolsz érte!* 
Kiabálta vissza... »Bercsényi titkárja!*
Csúfos romlásodat még ma is kijárja!*

• Csak eredj!* dörgé a fürmender utána.
Mögötte remegett Winkler apó lánya.
Mint a vadgilice nyíllal által lőve
Úgy vergődött szegény szép Maris előtte.

• Hát galambom, szentem most meg én rám untál 
Francia titkártól uj nótát tanultál;
No, meri szebb------hát jobb is a magyar vitéznél...
Az ezüst is persze jobban cseng a réznél.

Ne félj no, még előbb tüzes parázs voltál;
Most meg lám — violám — a kilincshez fagynál, i 
Engedj föl csak szépen, nem lesz bántódásod, 
Visszakapod épen nyavalyás titkárod!*

•Ha meg nem bántalak: mi a csókod ára?
Mit ígért a márki szalagra, ruhára ?
Vagy csak úgy jött hozzád üres. puszta kézzel— 
Nekem adott szavad ezért felednéd el!?*

Mint mikor a réten szakmányba kaszálnak 
Esni kell a fűvel a nyiló virágnak...
A szép Winkler Maris úgy kókkadotl össze 
De még egy pillantást veteti a tükörre.

•2

Sem hivatottságot. som erőt nem érzek ma
gamban, hogy e tekintetben kimerítő programmot 
nyújtsak, csupán néhány irányelvre bátorkodom 
a t. közgyűlés figyelmét felhívni, mely a közkere
seti viszonyok némi javítását elősegíteni alkalmas 
volna.

Ilyen elsősorban a selmec-némethii vasúti 
vonal kiépítése mely az idegen forgalomnak hat
hatós emeltyűje lehetne, előmozdítaná a népesség 
szaporodását ós ezzel a nálunk teljesen stagnáló 
vállalkozási kedv némi fellendülését, végül pedig 
az élelmiszerek olcsóbbá tételét eredményezné.

Városunk egészséges levegőjénél, kies fekvé
sénél és a nagyvilági forgalomtól való elszigetelt
ségénél fogva úgyszólván praedestinálva van hogy 
a nevelő — és tanintézetek gyűjtőhelye legyen. 
Eme kínálkozó előnyöknél, de városunk ráutalt
ságánál fogva is a kormány igen intensive ké
rendő fel, hogy ide áldozatok árán is felsőbb leány
iskolát és ipartanodát létesítsen, - az elemi is
kolákat pedig a fiskalitási szempontok félretéte- 
lével, mielőbb államosítsa. Gondoskodni kellene | 
végül a háziipar meghonositásáról a faipar terén, 
melyre az előfeltételek megvannak.

Ez utóbbi — beismerem — hosszas fáradt
ság árán lesz csak elérhető, de a közjólétet ép 
azon néprétegnél fogja előmozdítani, mely arra 
leginkább rászorul.

Tisztelt közgyűlés! Ezen székházban gyakran 
hangzott fel hazánk bölcsének, Deák Ferencnek 
soha el nem évülő bölcs mondása, hogy vissza
szerezhető az, a mit az erőszak tőlünk elrabol, 
de sohasem az. a miről önként mondunk le. Ezen 
bölcs mondás a szőnyegen fekvő fontos kérdés 
tekintetében teljes aktualitással alkalmazható.

Törvényhatóságunkat mai szervezetében e 
város ősatyái, kik tudás és ismeret dolgában ; 
messze mögötte állottak a jelenlegi törvényható
sági tagoknak, s képesek voltak számos éven át 
változatlanul fenlartani s mi epigónok mondjuk 
le áldozatkészség hijján törvénybe iktatott joga
inkról ?

Valóban a szégyen pírja kellene, hogy min
den selmeci polgár arcát elborítsa, ha városunk
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Harmatos szemei sublótra tapadva,
Mintha mondták volna: abba keresd, abba...
Elérté a v itéz .-------nagy erőtől hajtva
Kirántá fiókját, kegyetlen kacagva.

Verve skófiummal sárga selyem szoknya 
Pompázott az alján csak betömve, nyomva. 
Ha kit kígyó csip meg— elugrik ijedve 
Úgy csapott e villáin vitéz fürmenderre.

Szólni akart volna...szélütötlcn állott
• Nyomultak eléje némely alabárdok.*
• A törvény nevében vigyétek vártára*... 
Hápogott mögöttük Bercsényi titkára.

Mint az anyatigris ugrott fül a szóra,
Néhány alabárdost jobbra-balra szórva 
Szegény Winkler Maris... testével födüzve 
Borult a békóba nyögő fürmenderre.

Hamarost letépték... Amazt közrefogván 
Ellépkedtek vele, lükdösve mogorván.

Nem a tanács elé,... föl a fellegvárba 
Forró szivét hűtni hűs verembe zárva.

• Hova visz — lünődék — a szerelem útja... 
Hátha még a tanács kázusom megtudja!? 
Városi erkölcsök keményöklü papja 
A selyem rokolyát bizton lefoglalja...!*

Mint az étokhordók nagy seblen szaladnak 
Meg-megállva kissé sarkán az asztalnak.
Hol az éhes vendég édes vágytól hajtva 
Keresi étlapján: mit is hozathatna.

De mig álmodozik a pincér már szalad,
S boldogabbnak jut a  kiválasztott falat:

mint törvényhatóság 1886. évi XXI. tc-et m agában 

foglaló törvényből kiiktattalnék.
A tanács javaslatát elfogadásra ajánlom és 

miután a kormány e fontos ügyben a tek. törvény
hatóságot nyilatkozattételre hívja fel, toldja meg 
a tanácsi javaslatban foglalt javaslatot a követ
kezőkkel :

Tekintve, hogy Selmec városa mint legkisebb 
törvényhatóság a hazafiság gyakorlásában a na
gyobb törvényhatóságokkal mindenkor lépést tar
tott, most, hogy a bányászat hanyatlása miatt 
szerencsecsillaga hanyatlóban van, ne vonja meg 
a kormány atyai gondoskodását tőlünk, ne vegye 
le áldó kezét rólunk, hanem tekintetbe véve, hogy 
törvényhatóság az állami teendők teljesítése körül 
a múltban tekintélyes összeget és szellemi tőkét 
áldozott a haza oltárán, részesítse törvényható
ságunkat ezen szolgálatai fejében addig is. inig a 
kormányelnök által a városok felsegélyezésére 
kilátásba helyezett segélyezése bekövetkezni fog, 
egy megfelelő dotációban, melyet már a folyó évi 
országos költségvetésébe beállítani szíveskedjék.

Városi közgyűlés.
Huszonhárom fokos melegben negyvennégy 

pontból álló hosszú tárgysorozatu gyűlésre jöttek 
össze múlt kedden a városatyák, kevesen ugyan, 
nagyon kevesen, s e kevésből a gyűlés közepe 
után csak öten maradtak ott, ám ezért a gyűlés 
le- és megtárgyalta az összes tárgyakat. Több 
érdekes tárgya volt a gyűlésnek. A polgármesteri 
jelentés foglalkozott a várható Ínséggel; Vihnye 
fürdő, az erdészet ügye. a Sztankay-féle beadvány 
tárgyalása, mind olyan tárgyak voltak, amelyeket 
szerettünk volna, hogy plenáris ülésen tárgyalt 
volna a törvényhatósági bizottság. Legérdekesebb 
és legfontosabb tárgy volt szerintünk a Sztankay- 
féle beadvány tárgyalása. Sztankay Ferenc és 
érdektársai azt kérelmezték a kormánynál, hogy 
alakitsa.át a törvényhatósági jogú ősi várost nagy
községgé. A miniszter leküldötte e kérést tárgya
lás és megfontolás végett a város közönségének, 
amely a most foglalkozott azzal s igen termé
szetesen kimondotta, hogy a kérés nem a város 
közönségének, csak néhány elégedetlen ember 
óhaját képezvén, az ősök által megszerzett jogról 
nem hajlandó lemondani. Igen szép beszédet tar-

Szegény fürmenderben úgy járt-kelt a lélek...
• Hej, aki ezt főzte csak az ehetné meg!«

Azalatt mig ezek odafönn történtek,
Lenn a senatusnak volt dolga tömérdek.
Múlt évek termését sorra kóstolgatva 
Erőt, bölcsességet öntöttek magukba.

Mig igy epekedtek—szegény haza sorján 
Gyöngyöző kupákkal busán tanakodván:
Akire nem vártak, az toppan eléjük;.—
Hogy megrebbent tőle a májuk, veséjük!

Hova y í s z , merre visz asszonyi s z ív  útja, 
Teljesen az Isten tán maga se tudja—
Senkinek se szólva Winkler apó lánya 
Ugv kisirt szemekkel rohant a tanácsba.

Nem tudván mi lesz e szokatlan dologba,
A bűvös látomás hájuk csiklandozta.
De még rá se értek utána gondolni:
Az asztalra zuhant drága selyem holmi.

• Nesztek — szólt a leány — mindez a tiétek; 
Most már azt se bánom: a fejem vegyétek.
Amin ti fáradtok, én is csak azt tettem:
Drága ajándéktok ám’ visszaszereztem!*

Úgy állott előttük, mint valami álom 
Ej sötét fürt lengett a patyolat vállon 
A kuruc virtus már bizsergelt is bennük:
Szól a biró kurtán: “kezdjük urak, kezdjük!-

Kibontá a batyut... elállt szeme, szája 
Ráismert a drága, aranyos ruhára.
•Hisz’ ez... avagy talán'félre is beszélek 
És megháburodék bennem is a lélek
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1ott e tárgynál a város tiszti ügyésze, melyben 
nemcsak a kérésre reflektált, de eszméket vetett 
fel. célokat tűzött ki a  város fejlesztése érdekében. 
Tartalmas, szép beszédjét, melytyel teljesen egyet
értünk, lapunk első helyén hozzuk.

Érdekes volt az is, hogy az »Unicuique suum* , 
feliratú közgyűlési tetőmben hamis mérleggel mér
tek a múlt közgyűlésen. Vthnye fürdőn építeni 
akart Hell Jakab egy rituális korcsmát, és építeni t 
akartak mások épületeket. Fát, követ kértek az 
építéshez ingyen. A tanács azt javasolta, hogy j 
adjon a közönség ingyen fát és követ úgy Hell ; 
Jakabnak mint másoknak. Mi nem helyeseljük a 
tanács javaslatát és azt a felfogását, hogy aki 
Vihnyén építkezni akar ingyen kapjon telket, kö
vet és fát s kőlünösen nem helyeseljük, hogy épen 
€gy a város tulajdonát képező üzlettől konkurráló 
üzlet létesitését akarta a  tanács elősegíteni.

Nézetünk szerint Vürnyén rituális korcsmára szükség egyáltalán nincsen, s  e nézetünket oszt
ják igen sokan a jelenleg Vihnyén tartózkodó 
izraelita vallása vendégek közül is. Ám ha valaki 
uiégis rituális korcsmát akar épiteni, s ezzel ma
gának bizonyára busás hasznokat akar szerezni,
— tessék építsen, de ne kérjen ehez közsegélyt.
A közönség nem arra való, hogy egyesek meg
gazdagodását segítse elő. Ha templomra, vagy 
bármely más kulturcélra kér bármely hitfelekezet 
segélyt, azt megadhatja a közönség, de .egy magán 
zsebet dagasztó célra nem adhat egy város semmi
nemű -segítséget. A tanács és egy-két városatya 
kivételével ez a felfogása volt az egész bizottságnak 
6igy uni-sono megtagadtatok, az ingyen fa és kő 
a rituális korcsmától.

Ez tehát igen helyesen döntetett el. Ezután 
azonban következetlen lett a bizottság. A többi 
kérelmezőnek — az igaz, hogy villák létesítésére
-  adott ingyen telket, követ és fát.

A gyűlés lefolyásáról tudósításunk:
Elnök.: Szitnyai József kir. tanácsos, polgár- 

mester, jegyző Vörös Ferenc tb. főjegyző.
Jelen vannak: Baumcrt Dániel, Bándossy 

Antal, Farbáky István, Gazsó Mihály, Hornyacsek 
István, Király Ernő, Krutkovszky Károly, Mialo- 
vich Elek, Pelachy Ferenc, Paulovich József, Pauer 
János, Schwartz Ottó dr., Stuller Gyula dr., Tóth 
Imre dr., Usehlbetz Mihály, Wankovits Lajos bi
zottsági tagok, — Altmann Imre, Arthold Géza 
tanácsosok, Szél László dr. t. ügyész, Kapp Jakab 
dr. főorvos, Boleman Ede mérnök, Zolomy Imre 
erdőmester, Ács József pénztáros, Riehter Ede 
levéltáros, Muszka József közgyám.

Mit Bercsényinének férje ő kegyelme 
Kért a minap tőlünk, ugyanaz e kelme— 
Selmec címerével icv a paszoraántja,
Tündöklő aranyja a  szemem is bántja.*

•Hát ezért nyomorgunk, hát ezért vesződünk 
Ezért vonjuk meg a falatot is tőlünk...
Hej, a keservét is az ilyen virtusnak,
A kuruc-szentek is maguk felé húznak!?

No nem soká húznak. Te meg Maris lányunk 
Maradj még egy kissé, szeretem, ha látunk... 
Csakúgy, akár otthon, itt senki se bánthat: 
Nosza vedd magadra selyem rokolyádat!*

Azzal inte sorján a tanács uraknak:
Szemüket behunyva falnak fordulhatnak.
Így vagyon megirva fakult krónikába 
Olt öltözött által W inklcr apó lánya.

Suhogott a selyme, kapcsai kattogtak...
Hej, a tanácsurak találták ezt soknak.
Vert a szivük szörnyen mig visszafordultak...
A szép Maris elé majd hogy leborultak.

Nem kell már a titkár. Úgyis megneszelve 
A lábát se tette be többé Selmecre.
■-zaladt is Kürmöcig meg sem állván addig— 
-enalus végzése oda már nem hallik.

‘Öt a nemes város jóvoltára bizva,
Hol a fürmenderjük, onnan irta vissza. 
Kárpátlásúl — úgymond — visszaszerezheti
A szép Marist, ha még kéne talán neki.*

jutott volna bizony... Hogy szabadra éré 
usultan rohant föl egyenest Trencsénbe.
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Tárgysorozat előtt Tóth Imre dr. terjeszt elő 
egy interpellációt a kálváriái, általa bérelt birtokon 
át vezető gyalogút tilalmának ki nem hirdetése 
miatt.

Tárgysorozatba lévén fölvéve az interpelláció, 
— annak során tárgyaltatott; Vojtás Mátyás in
dítványa inségbizottság alakítása iránt, — szintén 
a tárgyalás során oldatott meg.

A polgármester jelentése a közigazgatás és 
háztartás múlt haváról számol be s különösen 
a szárazság okozta károkkal és a beállható Ínség
gel foglalkozik. A polgármester javaslata a bekö
vetkezhető ínség enyhítésére a kövotkező:

1. Drágasági pótlók kérendő a pénzügymi
nisztériumtól a bánya- és dohánygyári munkások 
részére.

2. Kérés intézendő a belügyminiszterhez, 
hogy a város teherviseléséhez hozzájáruljon.

3. Kérés intézendő a  kereskedelemügyi mi
niszterhez, hogy a hegybányai ut fentartási 
költségeihez a mostaninál nagyobb összeggel já
ruljon hozzá.

4. Az állami beruházási kölcsönből Ínség- 
munkák kérelmezendők.

5. Elrendelendő a bélabányai vízvezeték ki
építése.

A közgyűlés e javaslatokat határozattá emelte 
és Vojtás Mátyás indítványára megalakította az 
ínség bizottságot tagjaivá választván Svehla Gyula, 
Pauer János, Hornyácsek István, Wankovits La
jos. Stuller Gyula, Vojtás Mátyás, Tóth Imre dr., 
Lestyánszky József biz. tagokat.

A polgármesteri jelentés során Stuller Gyula 
dr. biz. tag tett jelentést eljárásáról, mely szerint 
a nagy szárazságban megmérte a jó ivóvíz forrá
sokat, s  örömmel jelenti, hogy elegendő bővek 
azok. Mivel jó ivóvize ma sincs a  városnak s mi
vel e források bevezetésével az egész lakósságot 
ellhetne látni jó ivóvízzel, ami az egészségügy 
javulására volna, ajánlja e források lefoglalását 
és a vízvezetékbe kapcsolását.

Kapp L főorvos válaszod akart e javaslatra, 
oly messze elkalandozott azonban a tárgytól és 
a bizottsági tagok bámulatára oly kíméletlenül 
támadta |meg Stuller Gyulát a közegészségügy 

| érdekében tett javaslatáért, hogy a bizottsági tagok 
közbeszólásaitól nem folytathatta beszédét s a 
szót az elnök is megvonta tőle.

A gazdasági tanácsos jelentésénél Stuller 
Gyula a jéghiány miatt interpellált. Altinan Imre 
tanácsos alőadta az uj jégverem históriáját. E 
jégvermet az ő határozott ellenzése dacára épít

tette a város oktalan krajcároskodáaból, bele 
került mégis elég pénzbe s egy fakovát sem ér. 
Előterjesztést fog tenni egy uj jégverem építésére.

A erdőraesteri. mérnöki jelentések tudomá
sul vétettek.

A vihnyei gondnok jelentését, dacára annak, 
hogy a biz. tagok kiváncsiak voltak a jelentésre 
s dacára annak, hogy a múlt évben a közgyűlés 
Bárdossy Antal biz. tag indítványára fejvesztés 
terhe alatt utasította a gondnokát a havi jelentés 
rendes megtevésére, — nem olvasták fel, hanem 
láttatlanul, hallatlanul tudomásul vette a köz
gyűlés. Most arra vagyunk kiváncsiak, hogy váj
jon tudja-e csak egy biz. tag is, hogy mit tud 
abból a jelentésből.

A fogyasztási adók a múlt hóban 5017 K 
25 f jövedelmet hoztak.

Egy csomó miniszteri rendelet és tanácsi 
jelentés tudomásul vétele után megállapitt&tott 
az ág. hitv. ev. és izr. egyházak segélye az 1905. 
évre.

Az ág. hitv. ev. egyház 2553 K 86 fillért, 
kap quota szerint.

A városi alkalmazottak drágaság! pótlék 
ügyét egy bizottságnak adták ki.

A stelTultói önkéntes tűzoltó egyesületnek 
150 K évi segélyt adnak.

A vihnyei fürdő fejlesztése és a jövő évi 
teendők megállapítása tárgyában egy bizottságot 
küldöttek ki, de a biz. tagjait nem választották meg.

Hell Jakab kérésének eldöntéséről fentebb 
emlékeztünk meg. Stuller Gyula dr. szólalt föl a 
tanács javaslata mellett, felszólalása közben egy
mást érték a közbeszólások: *semmit nem adunk*, 
•jobb ha nem lesz rituális korcsma* stb. Egy
hangúan vettetett el a tanácsi javaslat. Nem ré
szesült ily sorsban a többi kérelmező kérése, akik 
Vihnyén nyaralókat akarnak épiteni, ezek kaptak 
telket, követ, fát, bár Zolomy Imre az egyenlő 
mérték elvénél fogva azt ajánlotta, hogy ha az 
egyik nem kapott más se kapjon.

Több ingatlan eladásának megszavazása után 
Sztankay Ferenc és társai kérésének tárgyalása 
került sorra. Sztankay Ferenc és társai egy bead
ványban arra kérik a belügyminisztert, hogy 
Selmecbánya bolvárost alakítsa nagyközséggé, 
a hozzátartozó kiilutcákat kisközségekké. A mi
niszter leküldütte e kérést tárgyalás végett a 
város közönségének.

E tárgyhoz elsőnek Szél László dr. 1. ügyész 
szólott. Tárgyilagos szép beszédjét lapunk első
helyén hozzuk.

Bercsényit keresve, hajh de a vesztére...
Földig volt alázva kurucok vezére.

Futott a kuruc had szanaszét szóródva 
Bujt. aki bújhatott az avar bokorba.
Vitéz fürmendernek a nyomát se lelték 
Akik még ezután valaha keresték.

Nosza lön Selmecen kavarodás rémes;
Kozmás lett a rántás, égett kuglóf, bélés... 
Asszonyok siralma, férfiak lármája 
Felhallatszott tisztán a magas tanácsba.

A biró megértvén a nagy veszedelmet 
Nagyhamar végzést ir s menten ki is hirdet: 
• Zászlót kell kitűzni mindenféle házra,
Csak kettő a szine... fekete meg sárga.*

•Magasházra tűzzék a szebbet, nagyobbat,
Onnan szabadabban, büszkébben loboghat 
Kuruczkodni tovább a városnak kár is:
Kapunál Strassoldo labanc generális!*

Ezt csak megfogadnák... amazt hogy végezzék... 
Zászló tafotájuk hej, honnan is vennék; 
Gyászosat-feketét mindenki találna,
De hogv jut melléje az a labanc-sárga!?

Drabantok szanaszét a boltok fölverték . 
Egy sing sárgaszalag ncvi sok, azt se lelték. 
Feje majd szétpattant a biró uramnak:
Az ilyen formákra >ott fönn* sokat adnak. 

Kopasz fertyálymester verte e a gondját: 
Övé volt az érdem, a krónikák mondják. 
.Jlacasház- ablakin kis félóra múlva 
Díszes labanc*zászló csttngOU lekonyulva.

A zord vezérnek is megállt szeme rajta,
A fogadás után elébe hozatta.
Nevetett is. nem is, mikor tudtul vette:
A »kornétát« Selmec honnét kerítette.

Fekete zászlóhoz, úgy bokorra fogva,
Rendén odatűzve sárga selyemszoknya-.. 
Gránát a bélése, arany paszománya 
Majd megpukkad, aki úgy közelből látja.

Ám a generálist vesékig meghatja 
A labanc érzésnek ez a hódolatja.
Napi parancsában külön is dicséri;
Szalutálnak rája győzelmes vitézi.

Édes örömmámor lepi meg a várost;
Szegény Winkler Maris csak te sírhatsz már most... 
Hej dehogy sirdogúlt... hisz' Selmec nevelte, 
Illett az időkhöz: kettős volt a  lelke!

Kopasz fertály mester nem sokáig kérte: 
Fogadván a tüzbe-vizbe rohan érte.
Folytatták a kocsmát. Tüzes ó-bort mértek, 
Járták a labancok, mint köpüt a méhek.

Mindez régen elmúlt. Feledés avarja: 
Mindnyájuk' halottas penészszel takarja.
Csak a rokolya lóg a bécsi lomtárba...
Ott szövi az idő a pókhálót rája.

Vihnye, 1904. aug. 6.

Serédy Lajos
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Tóth Imre dr. b. tag e lárgygval kacsolatban 
előadja, hogy a kérvényezőket a magas és inár 
elbirhatatlan Riadók indították e kérés beadá
sára, a pótadókat i>edig a város vezetőinek rósz 
gazdasági politikája okozta A törvényhatósági j 
bizottság megszavaz mindent, nincs itt független i 
ember, nincs véleményszabadság, mert aki a 
köz érdekében megmeri igazán mondani vélemé
nyét, üldözésnek van kitéve. Beszédét azzal fejezi 
be. hogy most nagy bajokkal küzd a város és 
nyög a lakosság az adók súlya alatt, de még 
rosszab jövőnek néz elébe ilyen gazdálkodás mellett.

Pauer János tiltakozik az ellen, hogy ő nem 
lenne független ember és ne mondaná meg sza
badon véleményét. Akárhányszor szembe helyez
kedett a tanács javaslataival, ám hiába, ha a 
független adófizetők kimennek a teremből, mikor 
szavazásra kerül a sor. (Felkiáltások: Igaz. szé- 
gyeljék magukat).

Uschlbetz Mihály az adók leszállítását kéri, 
igen soknak tartja a tisztviselőket, igen sok a tu
dós rendőr, azt ajánlja, hogy mint a régi jó idő
ben, öreg csizmadiák lássák el a külulcai rendőr
biztosi teendőkot.

Farbaky István biz. tag. szokása ellenére 
szólal fel, de nem veheti magára azt a vádat, 
hogy nem független. Sajnálatának ad kifejezést, 
hogy a tanács most tárgyaltatja e fontos ügyet, 
mikor alig egy pár bizottsági tag vau jelen s 
szeretné, ha elhalasztható volna a tárgyalás. Ha 
azonban nem halasztható el, kijelenti, hogy bár j 
ő is igen magasaknak tartja a pótadókat, a me
lyek pár év óta a lakosságra nehezednek, mind
azonáltal a Sztankay kérésének teljesüléséhez nem ! 
járulna hozzá, s az ősök által szerzett jogokról 
nem mondana le, mert jól tudja, hogy azzal nem 
könnyitenónk a helyzeten.

A közgyűlés ezek után e tárgyban a követ
kező határozatot hozta:

A törvényhatósági bizottsági közgyűlés a 
városi tanács előterjesztése s a számvevőség által 
összeállított hiteles kimutatások alapján megái la
pítja, hogy azon városi lakosoknak, kik Selmec- 
éa Bélabánya sz. kir. város törvényhatóságának 
nagyközséggé és külutcáknak kisközséggé való 
átalakítását kérelmezték, együttes adója: 23745 K 
88 í. Továbbá a rendőrkapitányi hivatal által 
megindított nyomozások s kihallgatások alapján 
megállapítja a törvényhatósági bizottság, hogy az 
aláírók legnagyobb része szegény munkások, kik
nek egyrésze az értelmi képzettségnek oly ala
csony fokán áll, hogy a nevét sem tudja aláírni, 
tehát azt másokkal Íratta alá; s a kérelmezőknek \ 
a kérvény tartalmáról nem volt tudomásuk, mert 
a kérelmezett ügyben értekezlet nem tartatott, j  
hanem a kérelmezők Sztankay Ferenc gyógyszer
tárába lettek meghiva, hol a kérelemről kitanitva 
nem leltek, a kérvényt nem is látták s csak üres 
iveket Írtak alá azon hiszemben, hogy ez állal az , 
adónak leszállítását érik el, — sőt voltak olyanok 
is, kik az aláírások gyűjtése előtt elhaláloztak, s 
ezeknek neveit vagy özvegyeik, vagy mások írták 
alá. Ennek folytán az aláíróknak mintegy 2 3 része 1 
a rendőrkapitányság előtt visszavonta aláírását, 
kiknek adója 15831 K 24 fillórt tesz ki, mely ! 
összegnek a fennebbi 23746 K 88 fillérből való , 
levonása után marad 7915 K 64 f egyenes állami 
adó. Ezzel szemben az 1903. évben a város terü
letén ki volt vetve összesan 159212 K 72 f egye- ■ 
nes állami adó.

Továbbá szemben a kérvényben hivatkozott 
azon körülménnyel, hogy a külutcák lakossága a 
központ kényelmi s fényiizési igényeinek súlyát 
tartozik viselni a nélkül, hogy a tehernek a leg
csekélyebb ellenértékét érezné, a beterjesztett 
kimutatások alapján kimondja a törvényhatósági 
bizottság, hogy

Bélabányán. a hatósági intézményekre kiada
tott az 1901., 1902 , 1903. években összesen 36693 
K 33 f minek egy évi átlaga: 12311 K 11 fillér.
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Ezzel szemben a községi pótadó az 1901 2. és 
1003. években összesen 10989 K 74 f tett ki, s 
ennek 1 évi átlaga 3ÖÖ3 K 2S f. Továbbá az 1897. 
évtől 1902. évig közhasznú épületekre vételár fe
jében kiadatott 17338 K. 57 f.

Hodrusbányán a hatósági intézményekre 
kiadatott az 1901/2/3. években 40Ö73 K 28 f, egy 
évi átlága 13557 K 76 1. Ezzel szemben az összes 
községi pót&dó volt az 1901/2. és 1903. évben 
8929 K 67 I egy évi átlag 2976 K öö f. Az 1898. 
évtől 1902. évig közcélú épületek létesítésére kiada
tott 17338 K 63 f.

Sloffultón a hatósági intézményekre az 1901. 
1002/3. években kiadatott összesen 26701 K 57 f 
egy évi átlag 8900 K 46 f. Ezzel szemben az ösz- 
szes községi pótadó az 1901/2. és 1903. években 
7394 K 78 f telt ki, minek egy évi átlaga 2464 
K 92 f. Az 1898—1902. évig közhasznú épületek 
létesítésére és megvételére kiadatott 19318 K 
44 fillér

Rónán a hatósági intézményekre az 1901.
1902/3. években kiadatott összesen 5536 K 54 f 
átlag 1 évre 1345 k  78 f. Ezzel szemben köz
ségi pótadó a 3 évben 4515 K. 55 f átlag egy 
évre 1505 K 18 f. Az 1898—1902. óvdkben kiada
tott közcélú építkezésekre és vételekre 16852 K 
66 fillér.

Bankán a hatósági intézményekre az 1901— 
1903. években kiadatott 5950 R 21 f átlag egy 
évre 1983 K 43 f. Ezzel szemben községi pótlék 
a 3 évben 2957 K 71 f átlag egy évre 979 K 23 f. 
Az 1898—1902. évekig építkezésekre és vételekre 
kiadatott 1751 K 64 f.

Ide járulnak a központi ügyvitelnek kiadá
sai, melyeknek egyrésze a killutcákat is terheli s 
melyekkel alig ér fel a killutcákhoz tartozó föl
deknek csekély jövedelme.

Ennek folytán, minthogy az 1886. évi XXI. 
t.-c. 95. §-a világosan rendeli, hogy törvényható
sági joggal bíró városok a beltigyminisler enge
délyével rendezett tanácsú városokká vagy nagy 
községekké akként alakulhatnak át, ha az átala
kulást a város lakosságának azon része kívánja, 
mely együttesen a városi összes egyenes állam
adónak felénél többet fizeti, minthogy a beterjesz
tett s fennebb részletezett kimutatások alapján 
kiderült; hogy a m. kir. belügyministeriumhoz be
terjesztett kérvényt aláíró lakosságnak adója a 
városi összes egyenes állami adónak „-részét 
sem teszi ki, minthogy továbbá az aláíróknak 
legnagyobb része beismerte, hogy tévútra volt ve
zetve s ezért az aláírást visszavonta, minthogy 
végül beigazoltatott, hogy a  külutcák közigazga
tására és lenntarlására tordílott kiadások sokkal 
nagyobbak, mint az általuk viselt teher s ezért 
az esetben, ha a külutcák kis községekké alakul
nának át, sokkal nagyobb terhet volnának kény
telenek elviselni, mint jelenleg; a törvényhatósági 
bizottsági közgyűlés kimondja, hogy a városnak 
nagyközséggé s a külutcáknak kis községekké való 
átalakítása ügyében Szlankay Ferenc és érdek- 
társai által a m. kir. belügvminisleriumhoz be
terjesztett kérvényt indokolatlannak, ez ős bánya
város múltjához, történelmi hagyományúihoz s 
régi szabadalmaihoz méltatlannak, a törvényes 
intézkedésekkel, az önfeláldozásra kész s a nem
zeti haladásra irányuló hazafias érzelmekkel össze
férhetetlennek, a teherviselés szempontjából pedig, 
figyelembe véve az alkalmazott tisztviselők egy- 
részének beálló nyugdíjaztatását is, célszerűtlennek 
találja. Egyúttal a törvényhatósági bizottsági köz
gyűlés helytelenítésének s rosszalásának ad kife
jezést egyes polgárok azon sajnálatos eljárása 
felett, melylyel a békés népnek nyugalmát meg
zavarták, kedélyét felizgatták s azt a közérdek 
kárára tévútra vezették.

Végre a törvényhatósági bizottsági közgyű
lése ulaöilja a tanácsot, hogy ez ügyben a m. kir. 
belügyministeriumhoz indokolt felterjesztési in- 

| tézzen.
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Helyeslőleg vette tudomásul a közgyűlés a 
rendőrkapitányi hivatalnak azt az intézkedését, 
hogy a piac drágaságának megszüntetése végett 
betiltotta az elővásárlást.

Tóth Imro biz. tagnak arra az előterjeszté
sére, hogy a tanács utasittassék a kálváriái bir
tokon átvezető gyalogút elzárására, kimondotta a 
közgyűlés, hogy mivel a birtokos maga nem kí
vánja o gyalogút elzárását, sőt ellenkezőleg fenn
tartani kivánja, ez ügyben semmit nem tehet.

A gyűlés ezzel esti 7 órakor véget ért.

Hangverseny Vihnyén.
Mint múlt számunkban jeleztük szombaton 

este újabb hangverseny volt Vihnyén. Újra jóté
kony célra: a fürdő területén építendő kápolna 
javára. Úgy tudjuk: szereplők és rendezők önzet
len munkájának 314 korona tiszta jövedelem a 
gyümölcse. Fáy J. Béláné, II. Szőllősy Oszkárnó. 
Sándor J.-né, Sztancsay Miklósné úrasszonyok és 
Zólomy Imre erdőmester — a rendező-bizottság 
— büszkén gondolhatnak vissza erre a feledhe
tetlen szép estére. Nagy gonddal szerkesztett mű
soruk a — jobbára fővárosi — műérlő közönség 
legkényesebb Ízlését is teljesen kielégítette. lm 
ezok voltak a számok:

1. Magyar Láncok Chovantól. Zongorán elő
adták Deáky Emmi és Flóra urhölgvek. 2 Ta
vaszi dal. BeckertŐl. A könv, Rubinsteintól. Éne
kelte Félegyházi Anna urhölgy. 3. A Winkler 
Maris rokolyája. Selmeci kuruc história. Irta és 
fölolvasta Serédi Lajos dr. 4. Troubadour nagy 
áriája Verditől. Énekelte Sebeők Sári urhölgy, 
a bécsi udvari opera énekesnője. Zongorán ki- 
sértő Deáky Emmi urhölgy. Tiz perc szünet után 
5. Férjhez menjek? Monológ, szavalta Huber 
Ferencné urhölgy. 6. Impromtu, Berceuse és 
Rieding szerzeménye; hegedűn játszotta Murzweil 
Káról)'. 7. Losonczy özvegye, Tóth Kálmántól és 
a Csók, Dóczitól, szavalta Sugár Ottóné urhölgy, 

i 8'. Beülni, Norma, Cavalina és nagy ária, Éne
kelte Sebeők Sári úrhölgy.

Urak úgy mint a hölgyek minden tőlük tel
hetőt elkövettek, hogy a legszebbet a legjobban 
adják a dísztermet zsúfolásig megtöltő előkelő 
közönségnek. Deáky Emmi és Flóra urhölgyek 
bravúros zongorajátéka; Kurzweil Frigyes ur ki
tűnő technikája s a magasabb iskola sokféle mes
terségében gyakorlott hegedűszólója, hozzá a Kun F. 
ur elegáns és precíz kísérete; a Félegyházi Anna 
urhölgy kisebb terjedelmű, de pacsirtaszókónt 
zengő, tiszta és meleg tónusú éneke; a Huber F.-né 
úrnő tréfás részleteiben pompásan illusztrált mo
nológja s méginkább Sugár Ottóné úrnő graciózus, 
érzésben, hangban egyaránt tökéletes művészettel 
előadott szavalata színes szép keretet adtak annak 
a tüneményes szép jelenségnek, mely Sebeők Sári 
urhülgynek — a bécsi udv. opera bájos ifjú mű
vésznőjének személyében és énekében bilincselte 
le a hallgatóságot. Művészi pályafutását most kezdi. 
Első szerződése az ősztől a császárváros legelső 
műintézetéhez köti. Hogy fényes csillaga lesz 
annak a ragyogó művészi égnek, abból bizonyos, 
hogy az első szerződés 12000 koronával sietett 
őt megszerezni. Vihnyei szereplése igazi ünnepe 
volt a nyári koncerteknek, a művésznőnek ma
gának és legfőképpen az Őszinte elragadtatásban 
ringó hallgatóságnak. Lesznek majd többen, akik 
ragyogó művészetét ifjú bájosságát csodálni fogják, 
akik őszinte hódolatuk jeleit aranyban, ezüstben 
rakják lábai elé, de akik olyan igaz rajongással, 
szeretettel, forró lelkesedéssel lesik ajkáról a bű
vös melódiát, mint ez a közönség v o lt ... aligha. 
Hatalmas, érces mezzoszoprán hangja ép oly tisz
tán és tökéletesen cseng a magas regiszterben, 
mint a mily gyönyörűen búg az alsóbbak into
nációiban. Minden tónusa könnyed és finom: 
hangot teremtő érzése forró és őszinte. A leg
nagyobb és legszebb operák legnehezebb áriáival
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bűvölte el hallgatóságát melynek lelkesedését, 
szeretőiét a »Stuitu« »Myliora« »Volt egyszer egy 
cigány leány* s a »Faust* nagy duettjének örök 
szép M argarete-dalával jutalm azta.

A múzsa csókja — hisszük, csak egyidöre | 
jegyzi el Bócsnek. Érzése, lelke tudjuk a miénk 
marad. Mert ez a tüneményes; a természet minden 
külső bájosságával bőven megáldott, istentől ih
letett, az énekművészet tökéletességével tündöklő, 
gyönyörű szőke leány minden izében magyar, i 
Atya a magyar honvédség egyik legképzettebb, 
legkedveltebb Főtürzsorvosa. Bizton reméljük tehát, 
hogy nemsokára miénk lesz — művészete is. j 
Csillaga a magyar operának, mely olyan régóta ! 
várja már — az igazi magyar temperamentumot. !

Ilyen feledhetetlen szép ünnepe volt Yih- 
nvének afc augusztus 6-iki hanverseny.

A rendezőség ezúton is forró köszönetét mond 
az összes szereplőknek legfőképpen a bájos ifjú 
művésznőnek.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hír. Lestyánszky Sándor föld- i 

nevelésügyi miniszteri tanácsos a múlt héten ; 
városunkban időzött s innen Vihnyére utazott, j 
ahol nyaralót szándékozik építtetni.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter j 
Adameca Emilt a selmeci dohánygyárnak üt hónap | 
óta vezető aligazgatóját dohánygyári igazgatóvá j 
nevezte ki. Az uj igazgató nem uj ember m ár | 
városunkban, öt hónap óta vezeti a selmeci do- j 
hánygyárat s igy megismerte m ár az itteni viszo
nyokat s különösen a vezetésére bízott munkás- i 
népnek körülményeit. Amennyire alkalmunk volt 
megismerni eddig az újonnan kinevezett igazgatót, 
hisszük, hogy a  munkásnépnek ép oly jóakaró i 
barátja lesz. mint elődje volt, annak érdekeit szi- j 
vén fogja viselni és a selmeci gyár jó hírének | 
megtartása mellett, a munkásnép érdekeiről is 
gondoskodni fog, elősegítvén ezzel a város érdekeit 
is. Az uj igazgatói kinevezéshez ezért őszintén jót 
kívánunk neki.

— Tanulm ányút. Tandlich Ignác dr. vá
rosi tiszti orvos e hó 15-én Berlinbe utazik az 
orvosi' tudomány haladásának tanulmányozására 
Tanulmányújáról szeptember hó végén érkezik 
haza.

— F. M. K. E. savanyűvíz. A F. M. K. E.
elnöksége arról értesít, hogy Konkoly-Thego Sán
dor orsz. képviselő szerződésileg kötelezte magát 
a F. M. K. E.-vel szemben, hogy ez évtől kezdve 
a tulajdonát képező szántói vizet ezután »F. M. 
K. E. hont-szántói« savanyúviz címen hozza forga
lomba s annak a kutkezelősógnél megrendelt 
minden palackja után egy fillért biztosit a F. M. 
K. E. céljaira. A magyar ipar és a magyar köz
művelődés érdekében felkéri tehát a hazafias 
egyesület vezetősége a magyar közönséget, hogy 
pártfogolja, fogyassza a F. M. K. E. hont-szántói 
savanyu vizet.

— Turista kirándulás. A Szitnya Osztály 
kirándulást rendez a Gyömbérre. Indulás 19-én 
pénteken délután a vonattal Zólyom-Brézóra. Itt 
meghálás. Másnap reggel indulás Trangoskára, 
gyaloglás 5 óra. Itt a menedékházban meghálás, 
esetleg, ha már kész a menedékház a Gyömbéren, 
akkor még szombaton este felé felmenés a Gyöm
bérre és ott meghálás. Trangoskától gyaloglás 2 
és fél éra a csúcsra. Vasárnap délelőtt lejüvelel 
Zólyom-Brézóra és onnan vonaton haza. összes 
költség 20 korona. A kik a kirándulásban részt- 
venni akarnak, jelentkezzenek ifj. Marschalkó 
Gyula úrnál csütörtökön délig.

— Keresztszentelés Miksa-aknán. E hó ;
7-én délután áldotta meg Litassy János, esperes- 
plébános a Miksa-aknai uj keresztet, szívhez szóló 
lelkes beszédet mondva a kereszten függő Üdvö- j 
zitő hivatásáról a körinenetileg kivonult nagy- 1 
számú hallgatósághoz. A kereszt történetére nézve j 
előadta, hogy a megelőző kereszt a mull század j 
elején állitatott, majd megujitatott a Miksa-aknai | 
bányaszemélyzet által; azonban a kereszt s kivált i 
a feszület már évtizedek óta kopott állapotban í 
lóvén, inkább megbotránkozlatására mint épülésére | 
szolgált az átmenő lövőknek, s mint ilyen az egy- ' 
ház szabta előírás értelmében folyton várta ellá- 
volittatását; mig végre a bányászémélyzet egye- j 
sülve özv. Bázler Jánosné szül. Helbrich Franciska ! 
asszonnyal, a régi helyébe egy diszes keresztet 
állitott, oly kép, hogy a keresztfa anyagot maga a i 
bányaszemélyzet adományozta, kifaragta és be- l 
festette, Bázlerné pedig Tirolból hozatott csinos 
feszülettel ellátta, — mely utóbbira ő egyébb j 
költségek beszámításával közel 80 koronát áldo
zott. A kereszt további fénállás&nak biztosítása 
céljából a Miksa-aknai bányaszemélyzet 30 korona 
alapítványt lett; ami a hegybányai plébánia hiva
tal által kezeltetik.

— Elszámolás és köszönetnyilvánítás.
Vihnye fürdőn a folyó évi augusztus hó 6-án tar
tott hangverseny jövedelmezett 374 K 60 fillért, 
kiadás volt 64 K. Tiszta jövedelem 310 K 50 f. 
Felülílzettek: Iíuícweil Gáspárné úrnő 3 K, Sztan- 
csay Miklósné, Fay Bélánó úrnők 2—2 K, Remé
ny ik Józsefné 6 K, Deáky Albertné 4 K, Szőllősy 
Oszkárné 3 K, Daubner János vihnyei plébános 
ur 3 K, Dr. Rudnyánszky Tltiis ur 2 K, DE Ungát* 
Kálmán ur 3 K, Földváry Miklós ur 10 K, Schürger 
Ferenc 5 K, ifj. Marschalkó Gyula 1 K, K. K. 4 
K, X. Y. 1 K. A rendező bizottság ez utón kö
szönetét fejezi ki úgy a felülfizetőknek, mint a 
szereplőknek, akik közreműködésükkel nemcsak a 
legélvezetesebb mulatságot nyújtották a közön
ségnek, de a vihnyei kápolna felépítésének ügyét 
is nagy lépéssel vitték előre.

— Olcsóbb le tt a hús. A Selmecbányái 
m észárosok a múlt héten leszállították a hús árát 
és pedig egy kiló m arhahús kilója 1 K 04 fillér 
— 96 fillér; egy kiló borjúhús 96 — 88 fillér, 
egy kiló birkahús 72 fillér.

— Nagry a vizhiány. Az állandó szárazság 
í nagyon megapasztoLla kutjaink és tavaink vizét s

vannak városrészek, amelyekben egy csöpp ivó 
és használati viz sincsen. így a felső-rónaiak és 
a Rössel városrészén lakók már régebben a Klin- 
gcr-ló vizét isszák és használják. Épen ezért a 
rendőrkapitányi hivatal a múlt héten a Klinger- 
tóbhn a fürdést betiltotta. A vízvezeték vize ele
gendő ugyan még egy-két hétre, a lakósság azon
ban a maga érdekébe^ cselekszik, ha a legnagyobb 
takarékossággal bánik a vízzel.

— A selmeci gazdák töm örülése. A nagy 
szárazság korán érlelt meg sok földterméket, de 
megérlelte egyúttal az erők egyesítésének eszmé
jét is ország-világszerte. A sok mentőeszköz között 
ez a legbiztosabb alappal bir; mert mindig jobb 
saját erejére támaszkodni az elvtársak, érdek
társakkal vállvetve, mint a messze eső tényezők
nek segítségére várakozni, ebbe vetni reményün
ket. A selmecbánya-vidéki gazdák e körében is 
megérlelődött e törekvés, egyesületté kivánnak 
tömörülni, hogy annál nagyobb sikerrel álljanak 
elleti ama csapások ellen, melyek őket érik. Múlt 
vasárnap népes értekezletet tartottuk a »Szabad 
iskola* helyiségeiben Vörös Ferenc tb. főjegyző 
elnöklete alatt s  olyan megállapodásokra jutottak, 
melyek bizonyára enyhíteni fogják nehéz sorsu
kat. Elnökük az Önsegélyre utalva a szövetkezés 
utján elérhető célokat jelölte meg, melyek gyorsan 
s könnyen elérhetők. Igaz. hogy a gazdák az erdei 
fiatalosban, t. i. a 10 éven fél üli ültetésben való

legeltetést is kérték s ez iránti kérésükkel a múlt 
heti törvényhatósági közgyűléshez is folyamodtak, 
do ez nem volt tervben. Az ilyen kisebb keretű 
társulásnak nagy a haszna, nem sérti mások ér
dekét, nem áll útjába mások hason irányú törek
vésének. a segítésnek ezer módja, útja van, tág a 
tero az egyesek és a hatóság küzzeműködésére, 
ragadjunk meg minden segtiő eszközt, gyors kéz
zel, gyors észszel. Segítsen a ki tud, a kinek gon
dolata, terve van, azt ne gátoljuk, de segítsük. 
Nemcsak a gazdák segilése az, de a magunk, mind
nyájunk érdekének védelme.

Inségl izottság. A törvényhatósági bi
zottság a múlt kedden tartott közgyűlésében te- 
kinletlel a bekövetkezhető ínségre, bizottságot 
küldött ki, melynek feladata a legszükségesebb 
élelmi szerekről gondoskodni. A bizottság tagjai 
lettek: Svehla Gyula miniszteri tanácsos, bánva- 
igazgató, Szitnyai József kir. tanácsos, polgár- 
mester, a népbank igazgatója, Hornyacsek István 
takarékpénztári igazgató, Stuller Gyula dr. főorvos, 
a kerosk. és hilelint, igazgatója, Pauer János aka
démiai tanár, J. Wankovits Lajos magánzó, Les
tyánszky József a mészáros ipartársulat elnöke, 
Tóth Imre dr. bányakerületi főorvos, Vojtás Mátyás 
gymnáziumi tanár, Velits György mézeskalácsos.

— Tűzoltó kongressus lesz e hó 17. étől 
21-ig Budapesten. A Selmecbányái önkéntes tűz
oltó egyesület részéről Pauer János főparancsnok, 
Csányi Oltó alparancsnok, Thuránszky Béla, 
Cziinra János, Friebert Ferenc, Visnyovszky Dá
niel, Szakács Antal, Vén Ferenc, Kozák Lajos és 
Zsoldos Sebő tagok vesznek részt,

— Egyházközségi gyűlés. A zsidó egyház- 
község rabbit akar választani s a pályázók közül 
négy rabbit liivolt meg próbaszónoklalra. Az első 
probaszónoklat Szent-lstván napján lesz.

Vörheny-eset. Sziágó Károly 21 éves 
kötőszövőgyári munkás a mült héten vörhenyben 
megbetegedett.

— Halálozás. Dáni Mihályné született Hell 
Hermin Hell Jakab polgártársunk leánya a múlt 
héten Budapesten meghalt. Halálát férjén kívül 
egy gyermeke gyászolja.

— Füstté vált milliók. A dohányjüvedéki 
igazgatóság most készítette el a kimutatást arról, 
hogy mennyi dohányárut fogyasztott el a közön
ség. Magyarországon ennek az évnek első öt hó
napjában. A statisztika szerint a burnótozás és 
a pipázás nem nagy mértékben, de mégis csökken, 
amennyiben úgy a burnótból, mint a dohányból 
kevesebbet fogyasztottak. Burnótot eladtak 17,067 
kílogramot és 212, 819, 247 csomagot, tavaly 
189, 704 kilogramot és 217, 634, 208 csomagot. 
A szivarokból májuk végéig elfogyott: Regalitás 
1, 519, 198 Trabukó 9, 861. 700. Britanika 8,
523.900. Milláres 270,900. Operás 320,000. Kuba 
29,578,100. Portorikó 30,209,100. Virginia 6,838, 
650. Rövid 107, 951,184. Hosszú 15,822,200. Ro- 
sita 5,093,900, összesen 216,990,062 darab. A szi
varkából elfogyott: Nílus 208,580. Hunnia 1,096, 
515. Memfis 1,649,800. Stambul 3,024.700. Szultán 
9,432,700 Hölgy 227,049.300. Hercscgovinia 111, 
056,050. Sport 7,930,550. Jenidge 11,188,300. 
Dráma 157, 807,100. Virginia 61,762,900. Magyar
87.926.900, összesen 580,090,395 darab. Pénzben 
befolyt az általános forgalomban lévő árukért 
40,439,807 korona 57 fillér, a belföldi különle
gességekért 3.506,907 korona 48 fillér és a kül
földi különlegességekért 629,412 korona 24 fillér, 
összsen: 44,576,127 korona 29 fillér. A múlt évi 
bevétel: 42,359,143 korona 34 fillér volt.

— N yitra város képviselőtestülete mai 
rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy lekin-
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tettel a közelgő ínségre, a belügyminisztertől a j 
vásári szabály rendelet módosításéi kéri. Egy bi- I 
zottsági tagnak azt az indítványát, hogy a város 
10.000 méterraázsa burgonyát vásároljon, ké- 
sőbbre halasztották.

Miért nincs eső? A csillagászok, a tu
dósok a napban előfordult nagyobb kitöréseknek : 
tulajdonítják ugyan a nagy szárazságot, az eső 
hiányát, és még egyéb okokat is hoznak fel, me- j 
Ivek az eső elmaradását idézték elő, de hát az 
mind semmi a mi népünknek igaz tényeken ala- I 
puló tudásához képest. Ezen igaz, alapos tudás ( 
szerint azért nincs eső, mert a mandzsurországi í 
temérdek ágyúzás oda vonta az esőfelhőket, aztán j 
meg, ha nem volna ott ágyúzás, akkor sem esnék j 
az eső, mert egy gyermek született e tavaszszab 
a ki azonnal kenyeret kért. Már pedig, ha ilyen 
csuda esik. akkor ama biztos tudás szerint bün
tetésül szárazság sújtja az emberiséget, és ha lesz 
is eső majd később, akkor is csak kigyóeső leszen, j 

mit a természet már előre jelez a faleveleken, 
melyeknek ezrein kígyó alakja látható. Az a kis 
rovarka, mely e kigyóalakot az alrnalevelen ki
rajzolja, soha se gondolta volna, hogy ily fontos 
szerep jut neki a nép babonájában.

— Rendőri hírek. Csalás. Richler Gyula 
ismert csavargó a múlt héten 48 K. értékű ci
pót csalt ki Treiter János cipésztől s azt elzá
logosította. Treiler panaszára a rendőrség meg- , 
indította az eljárást s Richlert kézre is kerítette, 
de cipó és pénz nélkül. A bíróságnak adatott át. | 
— Ravasz tolvaj Viczián Mária csavargó cse- í 
léd, aki a múlt héten pálinkával leitalla Ander 
Mária pásztorlányt, s ellopta 12 K pénzét Ho
rogra került ő is s jelenleg a bíróság fogházá
ban van.

Kánikulái hírek.
A városi ínségéi rendező bizottság a szükséghez ké

pest kiegészíthetvén m ag á t: a m inél sikeresebb működés 
céljából a jánljuk, hogy m ive l a pénzintézetek igazgatói már 
amúgy is tagjai a bizottságnak, hív ják be a bizottságba az 
intézeti ügyészeket is es a vidéken ta lá lható összes végre
hajtókat.

A városi törvényhatósági bizottság kérések intézésével 
vé li mogszüntethetönek az ínséget. Ezért a következő kérések 
intézését ajánljuk az inség-bizottság figyelmébe:

1. Kérés intézendő az igazságügyminiszterhez, hogy 
Selmecbányára még két k ir . közjegyzó neveztessék k i, mivel 
egy nem lesz képes elvégezni a váltó óvalolásokat s két 
váltótörvényszék helyezessék ide lehető sürgősen.

2. Kérés intézemi » honvédelmi m iniszterhez, hogy a 
hadsereg összes szükségletét a he ly i iparszövetkezetnél ren
delje meg.

3. Kérés intézendő a vallás- és közoktatásügyi m inisz
terhez, hogy Selmecbányán idióták részére tágas intézetet 
emeltessen.

4 Kérés intézendő az Őfelsége személye kö rü li m i
niszterhez, hogy »z e lbujdoko ln i kívánó főhercegeknek Sel
mecbányát a jánlja  figyelmükbe.

ö. Kérés intézendő a kereskedelmi m iniszterhez, hogy 
Selmecbányára modern kére lem -gyárat állíttasson fel

ti. Kérés intézendő a fö ldm űvelésügyi miniszterhez 
hogy Selmecbányának külön rendeletet bocsásson k i az erdei 
legelők használatára nézve, m ivel országos rendelete it t  nem 
b ir  érvénynyel

7. Kéréa intézendő a belügyminiszterhez a városi tiszt
viselői állások tetemes szaporítása irá n t, hogy a kérvények 
lehető gyorsan és tömegesen gyártassanak.

8 Végfii kérés intézendő a bécsi nuneius útján a 
romai pápához, hogy a szomj-inség elkerülése céljából ide 
echt-római szentelt vizet kü ld jön.

!». Legvégül a romai pápa utján kérés intézendő az 
Egek Urahoz, hogy Selmeo anyára küld je al Mó»e»t, vagy 
legalább az ú csodatevő vesszejét.

10 Legeslegvégül adasaék tudtára a népnek, hogy 
szerencsések azok. akik éhesek, m ert ezek jó  egészségnek 
örvendenek, -  a betegeknek ugyanis nem szokott jó  étvágyuk 
len n i

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1904. évi augusztus 6-tól 13-ig.

Születés.
Szklienka Tamás és Longauer Anna, fiú,
Lupták József és S ie g ler Jozafa, fiú,
S trohnor János és M ih a lik  Jú lia , fiú,
Suták Alajos és Szloboda Auguszta, leány,
K riszta János ée Znchar Mária, fiú,
Rajosok Pál és P a rilla  Anna, leány.
Kostyál Ignác és C z ibrin  Anna, leány,
Reményi Jenő és Schre ier Róza. fiú,
Weisz Samu és Strausz Klementina, leány,
Paskay Ferenc és Visnyovszky Anna, fiú,
Medved János és Prokay Anna fiú,
Kacha K áro ly  és K le in  K a ta lin , leány,
Ivanovica József és lied ru s Erzsébet, fiú,
Czelder József és Sztreskó Anna, fiú,

— Paulovics Júlia . fiú.

Halálozás.
Rajcsok János, 20 napos, vele született gyengeség.
Zachar Ilona, 11 napos, sejtszövetlob.
Kántor G yö rgy, 54 éves, gyom orrá t.
Káoha M ária, 2 óra, vele született gyengeség.
Kúsznak József, 70 óres, szervi szívbaj.
Lic8kó Adolf, 6 hónapos, be lliu ru t.
Ózv. K o llá r  Jánosné, 75 éves, végelgyengülés 
H inkó Jánosné. 55 éves. vizkór.
Polkoráb M arg it, 3  hónapos, tüdőlob.

Házasság.
Hrusovszky M árton, Rücksohloss G izella , Selmecbánya. 
Szlanina János, Baczulik Anna, Bélabánya-------- -----]
1087/128. árv. sz. 1904.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros | 

árvaszéke ezennel közhírré teszi, hogy szabály- j 
szerűen nyilvántartott már nagy koruakká vált 
alábbi gyámoltak javára kezelt vagyonát mennyi
ben annak felvételére szabály szerint felhiva lettek, 
azt azonban fel nem vették és illetve az a gyá
moltak jelenlegi tartózkodási helyüknek ismeret
lensége miatt kifizethető nem volt, az 1877. évi 
XX. te. 286. §-a értelmében birói letétbe helyez
tetett megfelelő kamattal.

É s  p e d ig : tő k e

H rac ikó  G yu la  hodrusbnnyai gyám. ja v . kéz 2 K —
Paohinger K a ta lin  ste ffu ltó i „  „  „ 127 „ 50
fío ie n ta r th  Sandur seltnecb. „ 22 „ 10

„  K á ro ly  ,  „  „  „ 4 „ 20
n Franciska ,  „  „  „ 22 „ 10
- A m a l „ „  „  „ —  „ 14

Figyelmeztetnek nevezettek illetve jogutód
jaik. hogy ezen itt kitüntetett s birói kézben 
letéteményezett vagyonnak okmányilag igazolandó 
személyazonosságuk beigazolása'mellett a  törvény
szerű határidőn belül leendő felvétele végett a 
Selmecbányái m. kir. járásbíróságnál jelentkez
zenek.

Selmecbányán, 1904. aug. 6-án tartott árva
széki ülésből.

Szitnyai József,
k ir. tanácsos, árvaszéki elnök.

52540. sz.
Vii 1904 KerGskedelemügyi m. kir. miniszter.

Rendelet.
Szent István király napja a folyó évben 

szombatra esik, s igy két munkaszüneti nap köz
vetlenül követi egymást, minek következtetőben 
a kötelező munkaszünetre vonatkozó rendelke
zések fenntartása mellett a forgalmi élet nem 
csekély részében egy folytában csaknem 48 órán 
át szenvedne fenakadást. Miután a forgalom ily 
mérvű szünetelése főképen az élelmezéssel kap
csolatos, de iparágaknál is, a közönségre előre
láthatólag sok hátránynyal járna, az ipari mun-

Srluiecbánya.

Rovna.
Selmecbánya.

Banka.
Selmecbánya.

Rovna.
Selmecbánya.

Rovna.
Bélabánya.

kának vasárnapi szünetelésről szóló 1891. évi 
XIII. törvénycikk 3. §-a alapján, a belügyi és íüid- 
mivelésügyi miniszter urakkal, illetve a horvát- 
szlavon-dalmát bán úrral egyetértőleg a folyó 
évi augusztus hó 21-re eső vasárnapra kivétele
sen megengedem, hogy mindazon ipari munka, 
mely hivatali elődöm múlt évi junius hó 13-án 
28559. számú rendelete értelmében vasárnapon 
az alábbi rendelkezésemmel megállapított időnél 
hosszabb időn át nem végezhető, a jelzett egy 
vasárnapon reggeli 6 órától déli 12 óráig és esti 
6 órán túl akadálytalanul végezhető legyen.

Budapest, 1904. augusztus hó 3-án.

Hieronymi s. k.

h i r d e t é s e k .

Hirdetmény.
.Megbízást nye rtem  arra. hogy a K ra u s z - fé le  ez idő- 

szerint S e h u ltz  P á l tu la jdo ná t képező 21./ I I I .  össze írn i 

számú házat eladjam. Felkérem  az érdeklődőket, hogy vételi 

a ján la ta ika t nálam m egtenni szíveskedjenek.

I>r. W a g n e r L ász ló
Ügyvéd.

H  i r d e t é s e k
felvétetnek

...... e la p ........

...... kiadó-.......

.. hivatalában,,.
1904 évi 62839 szám.

Tölgyfa eladási hirdetmény.
A zsarnocai m. kir, erdőhivatál tanácster

mében folyó 190-4 évi szeptember hó 26-án dél
előtt 10 órakor nyilvános írásbeli versenytárgya
lás utján eladásra kerül tövün az erdőben:

1. a garamrévi m. kir. erdőgondnokság, 
rA u üzemosztály II. vágás sorozatában a 8 tag 
19 osztágában 31 drb, 8 tag 23 osztagában 580 drb, 
tag 29 osztagában 105 drb, és 12 tag 50 oszta
gában 250 drb. mindössze tehát 999 drb tölgyfa 
6402 korona 82 fillér kikiáltási árral,

2. a garamrévi m. kir. erdőgondnokság „Au 
üzemosztályának III. vágás sorozatában a 17 tag 
49 osztagában 90. drb tölgyfa és 1 drb bükkfa, a 
17 tag 57 osztagában 331 drb tölgyfa, a 18 tag 
67 osztagában 111 drb tölgyfa, és a 18 tag 68 
osztagában 284 drb tölgyfa, mindössze tehát 816 
tölgyfa és 1 drb bükkfa 10646 korona 94 fillér 
kikiáltási árral,

3. a garamrévi m. kir. erdőgondnokság „A„ 
üzemoszt. IV. vág. 24 tag 77 osztagában 832 darab 
tölgyfa és 1 darab egyéb nemes lombfa 15432 
korona 62 fillér kikiáltási árral.

4. a geletneki m. kir. erdőgondnokság „Cu 
üzemosztályának I. vágássorozatában az 1 tag 
2 osztagában 432 drb. tölgyfa, és az 1 tag 6. osz
tagában 147 drb. tölgyfa és 2 drb. bükk és gyer
tyánfa, mindössze tehát 579 darab tölgy, és 2 drb. 
bükk és gyertyánfa 7820 korona 10 fillér kikiál
tási árral,

5. a Selmecbányái m. kir. erdőgondnokság 
„Au üzemosztályának I. vágássorozatában az 1 tag 
816 osztagában 340 drb. tölgyfa, az l tag 9 osz
tagában 198 drb. tölgy és 6 drb. egyéb nemes 
lombfa, és a 2 tag 12 osztagában 182 drb. tölgyfa, 
mindössze tehát 720 drb. tölgy és egyéb nemes 
lomfa 8980 korona 42 fillér kikiáltási árral.

6. a Selmecbányái m. kir. erdőgondnokság 
, B “ Uzemosztályának I. vágássorozatában az 5 tag
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42 osztagában 39 drb. tölgy és 274 drb. jegenye- 
fenyőfa, és az 5 tag 44 osztagában 103 drb. 
tölgy és 2017 drb. jegenyefenyőfa mindössze tehát 
142 darab tölgy és 2291 darab jegenyofenyőfa 
5782 korona 52 fillér kikiáltási árral,

7. a Selmecbányái m. kir. erdőgondnokság 
nB u üzemoszt. II. vág. 12 tag 73 osztagában 361 
darab tölgy és 13 drb. bükk és gyertyánfa 4789 
korona 60 fillér kikiáltási árral,

8. a Selmecbányái m. kir. erdőgondnokság 
„i?u üzemoszt. III. vág. 18 tag. 124 osztagában 
816 darab tölgy és 3398 darab jegenyefenyőfa 
11.585 korona 52 fillér kikiáltási árral,

9. a jalnai m. kir. erdőgondnokság „Cu 
üzemosztály I. vágássor. 6 tag 45 osztagában 
351 drb. és a II. vág. 9 tag 27 osztagában 498 
drb. mindössze tehát 849 drb. tölgyfa 1601 K 
30 fill. kikiáltási árral,

10. a jalnai m. kir. erdőgondnokság „C„ 
üzemosztályában a II. vág. 10 tag 35 osztagában 
21 drb. a II. vág. 10 tag 37 osztagában 272 drb. 
a II. vág. 10 tag 38 osztagában 73 drb. a II. vág. 
10 tag 40 osztagában 117 drb. és a III. vág. 49 
osztagában 1168 darab, mindössze tehát 1651 
darab tölgyfa 8114. korona 18 fillér kikiáltási árral.

Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen 
kiállított is 1 koronás bélyeggel, valamint a ki
kiáltási ár 10%-ának megfelelő bánatpénzzel el
látott zárt Írásbeli ajánlataikat, melyek a jelen 
hirdetmény minden egyes tetelére külön-külön 
teendők, és kívül mindegyiknek boritékán az ér
tékesítési tárgy, melyre az ajánlat vonatkozik, 
megjelölendő, — legkésőbben a versenytárgya
lásra kitűzött óráig a zsarnócai in. kir. erdő hi
vatalhoz nyújtsák be, — mert későbben beérkező, 
valamint távirati és utóajánlatok el nem fogad
tatnak.

Az árverési és szerződési feltételek a  zsar
nócai m. kir. erdőhivatalnál megtekinthetők.

Budapesten 1904 évi julius hóban.

M. k ir. földm ivelésügyi miniszter.

480. szitui 

1903. vhtó.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a selmeci kir. járásbíróságnak 1904 
évi V. 88/.1 és 1903 V. 422/1. számú végzése kö
vetkeztéiében Dr. Szél László ügyvéd által kép
viselt Rössel Kornélia javára Eichel Sándor utóda 
és Geiger Márk cég javára és Geiger Zsigmond 
ellen 664 K 20 f s járulékai erejéig 1903 évi 
október hó 10-én foganatosított biztosítás végre
hajtás utján Eichel Sándor utóda és Geiger Márk 
cégtől lefoglalt 1210 K-ra következő ingóságok, 
u. m. üzleti berendezés, fűszer áruk, és templomi 
imaszék, továbbá 1904 évi március 5 én fogana
tosított biztosítási végrehajtás alkalmával Geiger 
Zsigmondtól lefoglalt és 630 koronára becsült 
szoba bútorokból álló ingóság nyilvános árveré
sen eladalnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság 
1903 évi V. 422/4 számú végzése folytán 664 K 
30 fill. tőkekövetelés ennek 1903 évi szeptember 
hó 28. napjától járó 6% kamatai, y,%  váltódij 
és eddig összesen 179 K 95 f-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Selmecbányán al
peres Eichel Sándor utóda és Geiger Márk cég 
üzlet helyiségben és Geiger Zsigmond lakásán 
leendő eszközlésére 1904. évi augusztus hó 
22-ik napjának délelőtti 9 órája  határidőül 
tüzelik ki s ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érinlelt ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénz fizetés mellett, a 
legtöbbel ígérőnek, szükség esetén becsáron alul | 
is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat má- ;

S E L M E C B Á N Y Á I  H 1 R A  D Ó

sok is le és felülfoglaltalták s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is el
rendeltetik.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi julius hó 
2-ik napján.

Óváry Dezső.
k ir .  b ír. vég reha jtó .

804. sz./1904. tkv.

Árverés hirdetményi kivonat.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Selmec- és Bélabánya város 
polgármesterének mint végrehajtatónak Szurán 
Samu végrehajt, szenvedő elleni 387 K tőkeköve
telés és jár. iránti végrehajtás ügyében a Selmec
bányái kir. járásbíróság területén lévő Szurán 
Samu és Mendl Teréz tulajdonául bejegyzett a 
bélabányai 365. sz. tljkvb. a -f- 192. a. hrsz. a. 
250. népössz. sz. ház és udvarra 604 K úgy a 
413. sz. tljkvb. a -4-192. hrsz. 49. népössz. sz. 
ház, udvar és kertre 604 K ezennel adószerint 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1904. évi augusztus hó 25-ik napján d. e. 10 
órakor bélabányai rendőrbiztosi irodájában meg
tartandó nyilvános árverésen, a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladva lesz.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10% -át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. é. november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazs. ministeri rendelet 8. §-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi junius hó 22. 
napján.

Liha, kir. jbiró.

tositása végett 1904. évi augusztus hó 24-én 
délelölt 10 órakor alulírott m. kir. dohánygyári 
igazgatóság hivatalos helyiségében zárt ajánlati 
versenytárgyalás fog tartatni.

Felhivatnak a versenyezni óhajtók, hogy a 
körülbelül 220 folyóméter hófogó elkészítésére 
vonatkozó, 1 koronás bélyeggel ellátott zárt aján
lataikat a kitűzött időig annyivei inkább igyekez
zenek beadni, mivel a későbben érkezettek figye
lembe nem fognak vétetni.

Az ajánlott egységár folyóméterenként szá
mokkal és betűkkel világosan kitdendő.

Az ajánlathoz az ajánlati költsógösszeg 5 °/#- 
ának megfelelő bánatpénznek valamely m. kir. 
adóhivatalnál történt letételét igazoló pénztári 
nyugta csatolandó.

Az ajánlati feltételekről bővebb tájékozás a 
hivatalos órak alatt alólirott dohánygyári igazgató
ságnál szerezhető.

Selmecbánya, 1904 évi julius 28-án.

M. k ir. dohánygyári igazgatóság.
Adametz. Vudy.

C S E R N A K  G Y Ö R G Y' - CI/J É  S  Z  Ü Z L E T E
S E L M E C B Á N Y Á N , K O S S U T H -T E R .

Női- ós férfi-lábbe li, legfinom abb bel- es külfö ld i a n y á s 
ból a le g ú jab b  d iv a t sz e rin t.

. . . .  K é s z  c l p ö r a k t f t r .....................

N y a v a l y a t ö r é s !
K i nyavalyatörés, görcs és inás ideges állapotba
szenved, kérjen ira to t, ingyen és bérmentve kap.
szabd. Hattyú gyógyszertár á lta l Majna Frankfurt

Pénzt, 
sok pénzt,

havonként 1000 koronáig keres
het mindenki tlmtessdgesen min
den siakismeret ndlkúl.

Küldje be elmét E. 440 jelige 
alatt a kövotlszi címre: A n -  
n o n c e n - A b t a i l u n #  d e s  
„M erkúr" M annhelm.I f S a r l n  I s a l r á c f  A honvéd-utcában 57. 

m a P O  l a K a S .  sz. házban egy jó  kar- j
bán levő 1 emeleti lakás novem ber 1-jére 

kiadó. — C z u n n a  J ó z s e f ,  vésnöknél.

1060. SZ./1904.

Versenytárgyalás.
A Selmecbányái m. kir. dohánygyár gyártási 

épület tetőzetének hófogóval való ellátásának biz-

Az Ó-postán em eleten és  
földszinten utcai lakások 

— — kiadók. .....

g e h i e h t  S z a p p a n .

„ s z a r v a s 11 „ k u lc s "

jeg y g y e i

Legjobb, legk iad ósab b, legtisz- 
.. tább és  azért a leg o lcsó b b  .. 

30= s z a p p a  zzl.

Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab  szappan 
Schicht" vagy pedig a fenti „védjegyekkel" legyen ellátva.

j g j g j



S t; L M E C R .V N Y A I H 1 R A D 0 19U*. augusztus 14.

ruha-mosáshoz
a legjobb k é k í t ő s z e p

— Törvényesen védve. - -  
Mosó-intézetekben. háztartásokban a le g k e c l-  

v e l te b b  p u h a k é k i t ö .
O l c s ó  Oh  í c l f t l n i i i l l i u t l n a !

K is  ü v e g  24  f l l l . ,  tizszeri mosáshoz elegendő. 
1 nagy üveg 1 K tiO f, 1 üveg 1 K.

Kapható m in d e n ü tt!
U tá n za to k tó l ó v a k o d ju n k  !

gyártóf: F O C H S I H G E E  T E S T O E E K  vegyészeti gyára BUDAPEST,
VI. Rózsa-utca 85. sz.

Valóban nagyszerű és 
elérhetlen 

„ r o v a r i r t ó . ' 1
Csak palackban vegye.
Selmecbányán : (íeiger Márk. Kngel 
Zsigmond, Krnst Zsigmond, IQ.Alar- 
schalko Gyula. Weisz Ignác és áYeisz 

Samu fűszerkereskcdöknél. 
H odrusbányán: Kukucska József 
és Weisz Jakab fűszerkereskedöknél. 
Ipolyságon: Berczeller M. Boloer 
Dombo Károly és Rurnanu Lajosáé 

fűszerkereskedöknél. 
Körmöcbányán: FreudManó, Gaz
dik János, F. W. Horn, Klein Her
máim és Ritter Leopold J. fűszer- 

kereskedőknél.

S |  f  I r T  í r
J k

£  '  < 4 *

kézi
L E O P O L b  G Y U L A

U Ó S Z V É N I  É S  C H t i Z  E L L E N  L E G S IK E R E S E B B  
n  I f l í I E O N E n - f é l e

1 O v c g  S  k o r o n a ,  k i s  ü v e g  1 k o r .
K O S t O M  .  G Y Ó G Y S Z E R T Á I t ,  Budapest, Catvin-tér.

KI RÁLYF I  É S T A R S A

"Ü •>_

h ű .
! tU V |

B A N K H Á Z A ,  B U D A P E S T ,  A N D R Á S S Y - U T  60 .
• mtgy. klr. tub. ouUifSorsjáMk rtcISruslió hslys.

110,000 sorsjegy, 65 .0 0 0  nyer. — Nyeremények ö sszege  14.469 ,000  korona

II SIMON FÁU
au& nrtST , VU vAc i i .k ö r u t  25. sz .

NO siobs t  X  K-túl feljebb klsaolgíJSi.al te  Tfll.nr.l- 
UgiiáissJ egyítt. Flrdót, elegisi karibix, étterem ti 
(Om ánok • b iztsa. VlUamoi ru u ll megüldhd| ax 

Öntet ptlyaiNtrirot és bi|0k felé.

Vidékiek kcdreacz tsUIkotó helye

I K L I V É N Y I  P E R E N C Zvendéglőt elsőrangú éttermei
Budapest, VI., Andrássy-üt 39.

R E M I N G T O N
Í R Ó G É P  _  

£  U J  M O D E L W E  i §
r u c q i t z l e n P !

^  P R O S P E K T U S T  KÜUŐmsmrnm
B U 0/3 PEST ^

Vj? flNPRÁSSY-ÚT 1 2

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

300 koronától keidre ad tSrlesrtéses sálog- 

levél-kólcsöeóket, melyek ntán

WJ9 ttepítUOultBe!: 11 Via lr*oní_ml:

fizetendő járadékul a törlesziéisel egyOtt. 

B ővebb  fe lv i lág o s í tá s t az  In tézet 
d íjm en te se n  ad .

Ö n negyon idősnek  látszik I 
Fesse haját a CZERNY-féle

( L i t m t i n  tt v n e
HAJ FESTŐ-SZERREL

V É R G Y Ó G Y I T Á S
A legsikeresebb gyógymód: asthma, szív-, gyomor-, 
Ideg- és bórbsj, szélhüdés, elmezavar siti elten.

Megalapítója e* egyedüli képviselője: b "  K O V Á C S  J .  f ő v á r o s i  o r v o s , 
BUDAPEST. V , VÁCZI-KÖRÚT 18. SZ.

O S E R S  é s  B A U E R
M O T O R G Y Á R

BÉCS
D re * d n .r .lr ...«  T6— 80.

B e n z in - é s  
p e tr o l in -  
lo k o m ah ifo k

BUDAPEST
V., LipOt-kórút T.

B en z in - é s  
p e tr o l in -  

m o to ro k  
Szivógá; 'm o to ro k  2—3 fillér üzemköltséggel, jj 
Eifrnyí to l ta k  nÉMsslieiL -

f ia  künyvnymdájában Selmecbányán. 1904
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