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A szabadság ünnepén.
T űzzük  ki házunk orm ára a lengő 

trikolort, selyem szalagból kötött apró ko
k á rd á t tűzzünk m ellünkre és já r ju k  rikoltva, 
lmzntias indákat k u rjonga tva  végig  az ut
cákat. mórt Ünnepünk van ma és a m agyar 
m indig értette m ódját annak, hogy ünnepeit 
kellő pompával ülje meg. Ü nnepelni és 
temetni, c kettőnek páratlan  m estere e hon 
és a sok ünneptől nem m aiad m unkára é r
kezese és a díszes tem etések  m iatt e lfeled
kezik gondoskodni az élőkről.

Ma m árcius idusa szomorít ünnepe a 
m agyarságnak Mint az a főnyerem ényt 
m egütött koldus, ki a rra  élired, hogy vá 
ra tlan  k incse it ú jra  e lrabo lták , százszorta 
nagyobb keserűséggé; gondol vissza a né
hány napi jó lé tre , m intha abban soha nem 
lett volna része, c sakúgy  tűnik  ie,l szem ünk 
előtt is re ttene tes  torzk épével a káppadt 
kétségbeesés, m ikor a mai napon v issza 
kell gondolnunk a nagy idők dicsőséggel 
te li napjaira.

C sak olyanok vagyunk , m int a tékozló 
fiú, lei ősei szerzem ényét, tobzódva olvasztja 
s minivé, hogy azu tán  de m ár későn bűn- 
bám utal gondoljon v issza  a lég i j -  időkre.

Tékozlók , pazarlók  voltunk mi is, 
hűtlen sáfárja: nagy ja ink  örökének.

A .  Selmecbányái diákéi é l i  tői.
Még egyszer visszatérek régi sérelmemhez.

M' egyszer átböngészem a sárguló lapokai, niég 
egvsxer ál nézem azokat az emlékeket, amelyek 
;t-'d!ani diákéletnek magyaros, hazafias szellem
in! izzó orrupcióil. magyarázzák.

Ks hogy még ma se politizáljak, de meg
maradhassak egy szolid s inkább a reminisz.een- 
fiákból felépüld.!, lárc.a keretében, — a mai ese
ményeket áthelyezem a múltba, előlegezek ma
gamnak liz. esztendő!, kölesén kérek lehal csekély 
regénvességet, i'igv torzek, mint. a mai modern 
ember, aki mindent előlegez és különösen pénzt, 
abban a reményben, hogy a jövendő, az. feltét
lenül jobb, tehát az fizetheti a jelen nyomoru- 
sávait, küzdelmeit. Kn is tehát a jobb jövőbe 1 
ve:tdl hittel forgatom a mai — azaz a tizeszten- 
dő lapokat és azokból olvasom a kővetkezőket:

A se!meei bányászati és erdészeti ióiskola 
iThl'.i'.i. aki a mull szombaton kihallgatáson volt 
; iniiiEzleívlnöi uól, a főiskolai fiatalságnak a 
decemlic r ‘28-iki installáció alkalmával taini.- itott 
magatartása miatt s kieszközölte azt, hogy a lo- 
ísl.t da bezárul ása el maradi — este hat órára 
tan ács ■. lésre hívta össze a főiskola tanári karát. 
Iá elhatároztatott, hogy az ifjúság érdekében 
javaslatot lesz, a tanári kar a főiskola ideiglenes 
hoz,írásai a. amire szerdán délelőtt sürgönyileg

M ii-holnap hatvan esztendő): történél- ! 
műnk v ragyogó napjának és mi az, amit 
o, hat évtized a la tt az akkor kivívott jogok 
biztosítására és terjesztésére  te ttü n k ?  Biz
tosítás. te rje sz té s?  Nem kész hábort-e épen 
mai napség  ilyenekről beszélni? H atvan 
éven át mLilink a lkotásán  tengődtünk, elő
deink hagyatékéin élösküdtünk és ina már 
egyetlen  k incsünk csupán annak beism erése, 
hogy érdem edének  voltunk e hagyatékra.

K ész, m egdönthetetlen alkotásnak vet
tük azt, ami csak  terv , vázlat volt, az a l
kotm ánynak  csak szem reva 1 óságát, gigászi 
m éreteit csodáltuk , de nem vettük észre 
annak hiányait, s még akkor sem gondol
tunk a roskadozó épület m egtám asztásáról, 
m egszilárd ításátó l, m ikor már fenyegető 
szakadékok  je l :zték a. veszély közeledtét.

M árcius idusának jelszava, csali sza
badság , függetlenség , f est véri ség voltak, 
ezeket m egtartani, fejleszteni, örök időkre 
Iji/.to.-itani ami kötele ;s ég link lett volna. 
D e sőt még enné! is több. A szabadság, 
a függetlenség  olyanok, mint a levegő, 
okvetlenül szükségesek  a m egélhetéshez, 
de arra nem elegendőek. Klen e lágyé) 
nem zetnék levegőn felül még táp lálék  is 
kell, ezt pedig csak erő, hatalom és gaz
dagság  nyílj ihatnak .

érkezett mee a pénzügyi ináá.-xlcr rendelőin, hogy 
további intézkedésig a főiskola zárva marad.

A fiatalság gyű lás t 1 ártott a rendelet leér
kezése után s igen sokan hazautaztak . . .

Szombaton reggel a fiatalság az a része, 
amelyik nem utazhatott el. munkához látott. Nem 
illik az erős, fiatal embereknek henyélni. Ki pe
recét árul, ki buliban ügyeskedik, ki cipőt visz 
haza a majszlertöi, van aki déli gyümölcsöt árul, 
mások fonográffal m.ukUtn'júk a vásári közön
sége!. pincérben sincs hiány. Pályái, választolt 
mindenik. i i-ki amit szórót, lágyü; babaarca éppen 
szobaleány lett a »Hungáriá*-ban.*

KI tűnődöm ezen! Mi! yen eü.elmondásokban 
van a népek vérkeringése azzal az idegszállal, 
amely a külvilágban való szereplésünket korma-

Amaz szilaj, izzó, akadályt nem ismerő, 
emez hideg, számi tó. józan és minden akadály 
elölt meghódoló.

A . züiő, amelyik Kossuth apánk pátriáikális 
szent, képe mellett és a tizenhárom aradi vértanú 
megrendítő emlékei között magyarázza a beszélni 
kezdő gyermekének — hogy mi az a hazaszeretet 
s mit kell ezért, a szegény, ős imádott hazáért 
megtenni, amelynek minden talpalatnyi helyét 
nem egyszer, de ezer év óta állandóan elfoglalni 
törekszik a magyar, úgy, hogy abban csak a

A mire. a le lkesedés első perceiben 
nem gondolt március ifjúsága, azt nyugodt 
higgadtsággal, fáradságos, de eredm ényes 
■ unkával m inekünk kelle tt volna pótolnunk.

M egfeleltünk-c ezen kö te lességünknek? 
Semmi esetre  s e m !

A márciusi napok nem csak ami tö rté
nelm ünkben em lékezetesek, minden európai 
állam ban vég ig  száguldott az a vihar, mely 
irtózatos erővel döntötte porba a zsarnok
ság m ár amúgy is korhadt, roskadozó osz
lopait. De, inig e pusztítás a nyugati á lla 
mokban végleges volt, m ert örök időkre 
m egakadályozta a gaz újbóli fölburjáno- 
z.WiV, rninálunk a nagy felbuzdulás ered
nie ni télén m aradt.

E s ma az évfordulón —- csak ott 
vagyunk, mint voltunk ezelőtt hatvan esz
tendő ve 1.

Késő bánat ra jtunk  már nem segíthet. 
Inkább  m érlegeljük azokat az eshetősége
ket, melyi k beálltától függ a még menthető 
dolgok m egmentése.

Csak gazdaság ilag  független  és erős 
állam adhatja m eg polgárainak a  jogok 
azon ideális oomplexumát, m elyeket a m ár
ciusi je lszavak  alatt, foglalhatunk össze.

E lső  é ■ legnagyobb kötelességünk tehát 
gazdasági helyzetünk jav ítása Nem gon-

magyar akarat érvényesülhessen, odakünp a hiva
talos viharban szembekerül tulajdon édes fiával 
s amikor az sem többet, sem kevesebbet nem 
tesz. mini. a mire a szülői ház, az iskola, a tár
sadalom nevelte — ugyanaz a szülő, a külvilágot 
kormányzó idegszál behatására, mint büntető biró 
ítél. elfojtani törekszik oly tüzet, amelyet ő szított 
és ápolt hosszú éveken át.

üzen családi ereklyeként őrzött szent képek 
magyarázó szövegét az iskolában találja a  serdülő 
ifjú. A klasszikusok, a történelem, az irodalom 
mit hirdet, mi! beszél, milyen magot hintenek a 
fogékony lélekbe a tanítás igéi? Az a tanítás, 
amely a nemzeti dicsőségről szól, amely a szen
vedésben, a küzdelemben a legnagyobb s mely a 
megrázó, lebilincselő példáknak fenséges tünemé- 
nvi ivei ragadja meg az ifjú sziveket. Es miből 
áh a fiatalság társadalmi szerepe? Ott van a már
cius lö ike, minden magyar ifjú legszentebb, leg- 
ünnepeliebb napja. Nemcsak ünnepe ez, de akkor 
bontogatja szárnyait az a szellem, amely a haza- 
liság talajából emelkedett ki. Ekkor próbálkozik 
cselekedni, a kegyelet és hála lerovásában azok 
iránt, akik a hazáért mindent feláldozlak. A szülő, 
a társadalom, feszült ügyelőmmel néz ilyenkor 
az ifjúságra, amely hajnal pirkadását jelenti a 
jövendő égboltján s amelyből következtetni lehet, 
hogy milyen lesz annak a kornak az iránya,



dőlünk itt mindjárt Ausztriával való gaz
dasági viszonyunk átalakítására, noha előbb- 
utóbb ez is elmaradhatatlan feladata gaz
dasági politikánknak. De nem követeljük 
azért, mert mielőtt a határok politikáját 
kellene elintéznünk, még igen sok rendezni 
valónk van idebenn, a határokon belül is. 
Es ez talán még egyetlen oly jogunk, me
lyet semmiféle fizetett rabulisztika kezünk
ből ki nem csavarhat.

Saját gazdasági viszonyaink rendezése, 
ingó és ingatlan tőkénk hozamának szapo
rítása, fölösleges kiadások megszüntetése, 
egyszóval egészséges gazdálkodás egyetlen 
módja annak, hogy erőhöz jutva, sikeresen 
szálljunk szembe a bennünket már-már 
halálra fojtogató önkényuralommal.

Es ha majd gazdaságilag megerősödve, 
módunkban lesz materiális előnyök mellett 
magunknak ideális javakat biztosítanunk, 
ha helyre hoztuk mindazt, amit eddig vétkes 
könnyelműségből elmulasztottunk, akkor, 
de csakis akkor, lengessük ki erkélyünkön 
a trikolort, csak akkor tűzzük fel a nemzeti 
szinti kokárdákat és harsogjuk lelkesedet
ten. hogy: T alp ra  m a g y a r !

De mindaddig hallgassunk, dolgozzunk 
és dolgozzunk . . .

Őszinte szó
a főiskola ifjúságához.

Szereteti Ba ráta im
Engedjétek meg, hogy mindenekelőtt annak 

a szavait idézzem, aki — úgy hiszem — annyiszor 
a szivetek szerint beszélt. Apponyi Albert gróf a 
«Zeit»-ban ezeket írja: ‘Mindenki meglehet róla 
győződve, hogy a magyar nemzet az őt ért meg
próbáltatást azzal a nyugodt és biztos elszántság
gal fogadja, amely nem törik és nem hajlik. El
lenségeink ujjonganak persze, hogy sehol sem 
tapasztalható erőszakos ellenállás és szinte kiáb
rándulva kérdik (mint valami elmaradt bikaviadal 
alkalmával), hogy miért nem folyik vér? Hát ez 
a híres magyar temperamentum? Türelem urak!

amelyben ez a generáció fog a nemzeti élet utján 
áthaladni.

Az igy fejlődött és nevelt magyar ifjúságtól, 
higgadtságot, diplomatikus önmegtartóztatást kö
vetelni. akkor, amikor izzó a talaj, amelyen állunk, 
izzó a levegő, amelyet beszivunk, forrongó a gon
dolat, amely hazánk sorsával foglalkozik, annyi 
mint: megparancsolni a tavaszi áltól duzzadó 
folyónak, hogy csermelylyé változzék, megparan
csolni az erdőnek, a mezőnek, hogy veszteg, 
csendben maradjon, amikor a tavaszi nap suga
rainak fénye életei fakaszt.

Hát ez lehetetlen és ha lehetetlen, miért 
kell megtagadnia a természet törvényeit, miért 
kell megállítania szive verését s miért kell elné
mulnia, miért kell kitörülnie elméjéből még a 
gondolatot is, amikor a hazaszeretet napja a 
tavaszi fényben felragyogva, életei követel ?

Az ifjúság mindig konzekvens, mindig szi
lárd, mindig nagylelkű és minden időben letéte
ményese, ápolója az ideális eszméknek. Egyik 
nemzedék a másiktól veszi át a nagy hagyomá
nyokat. az ifjúság nem elmélkedik az élet prob
lémái felett és nem tud természetellenes állapo
tában megnyugodni.

És az oly múltú nemzet, mint a mienk, az 
olyan talaj, mint a mi hazai földünk, vájjon ne- 
velhetne-e más nemzedéket, élűtől a kurucoktól,

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó

Mi nagyon jól tudjuk, mit kell tennünk, hogy 
ügyünk győzelmét biztosítsuk, a magyar tempera
mentumot is akkor és ott érvényesítjük, ahol és 
amikor célszerűnek látjuk, s a temperamentum 
nem uralkodik rajtunk. Hogyan is követhetnok 
el azt az ostobaságot, azt a lelkiismeretlenséget, 
hogy lármát tüntetéseket és zavargásokat ren
dezzünk, am iknek véres vereség lenne a vége, 
s amikkel polgártársainkat hiábavaló veszede
lembe kergetnök!»

Igen, gondolkodjunk, s gondolkodva cseleked
jünk, hogy az a ‘ temperamentum* valóban ne 
uralkodjék rajtunk, hogy ne legyünk állati módra 
ösztöneink, szertecsapongó érzelmeink elvakult, 
bilincsbe vert rabjai! Annál tökéletesebb, s igy 
értékesebb az ember, minél inkább emancipálja 
egész lényét, valóját a féktelen indulatok és szen
vedélyek alól, annál rokonszenvesebb, mert ma- 
gasztosabb, tiszteletreméltóbb az igazáért folytatott 
küzdelme, minél nagyobb higadtsággal párosul az. 
Ez a bölcsesség, ez az érett tapintat és fenséges 
önuralom toboroz a nemzetnek, külföldön híveket, 
s szólaltatja meg az elismerés, a legnagyobb jó
indulat hangján a külföldi elfogulatlan sajtó irányi 
adó orgánumait. Ez óvja balsorsunkban is lelki
ismeretűnk nyugalmát, edzi sziklaszilárddá nem
zeti öntudatunkat. Igen, mert nem térünk le a 
törvényesség és közrend nagyrabecsült alapjáról! I

Ünnepre készülünk! Valahányszor március | 
idusa közeleg, ifjú sziveink összedobbannak és ; 
nem kell szó, mely összehozzon bennünket, meg
értjük az idő ‘ ülerének lüktetéseit.*

Eddig a márciusi ünnep a visszaemlékezésé 
volt, ma más is kell, hogy legyen: a higgadt meg
fontolás, elmélkedés nagy napja, amikor a Törté- j 
net szelleme száll közénk, hogy vegyük bölcs 
tanításait. Ragadjuk ki tehát magunkat azj'élet 
piszkos forgatagából, s magunkba szállva lelke- j 
sedjünk a hallhatatlanok teltein, hasson át az erős , 
tudat, érezzük valamennyien egy,szivvel-lélekkel, 
hogy az övékhez hasonló helyzetekben példájok 
fellarlóztallanul vinne követésükre, de mégis ne  
sírjuk vissza azokat a zivataros időket, hisz, j 
ha párhuzamot vonunk, be kell vallanunk, hogy 1 
akkor, régen sokkal kisebb volt irányunkban a 
belátás, a szeretet!

Ünnepeljünk tehát, de legyen ünnepünk ko- j 
moly. magasztos, gondolattal teli, amint ilyen a 
magyar államiság becsületes, mert nem az ököl
jogon  alapuló küzdelme! Ne dobáljuk meg szent- 
séglörő kezekkel a politika sarával azt az oltárt, 
amelyen áldozunk, s amelynek papja a História

1906. március II.

tanúságait van hivatva kitörölhetetlenül a lel
kűnkbe vésni. Ne legyünk nnneprontók , álljunk 
őrt, hogy a főiskolai ifjúság méltósága csorbát ne 
szenvedjen, hogy az érettlen lelkellenség esetleges 
kísérleteit meghiúsíthassuk, aljas támadásait vissza
verhessük! Most mit nyerhetünk, ha azonosítjuk 
magunkat velők? Sajnos, a tapasztalat mutatja: 
semmit! A szurony és golyó hetalmával szemben 
tehetetlenek vagyunk is, hogy a fenntidézett sza
vaival éjünk, ‘ostobasággal és lelkiismerellensóg 
gél embertársainkat*, kollegáinkat «hiába való 
veszedelmekbe kergetjük.* Avagy tán a hazát, e 
várost boldogító hőstettnek, avagy saját jól fel
fogott érdekeitekben állónak tartjátok-e, hogy a 
Főiskola, amelynek kathedráiról az igaz hon
szerelem és a tudás igéit halljátok nap-nap után 
s ahol felvérteznek benneteket az élet s z ív ó s  küz
delmeire, előttetek elzárassék?! Mert Kedves 
Barátaim, higyjétek meg, erről van szó! És ezt 
téve mennyit veszíthetünk! Ok és cél nélkül mind
azt, ami lehetőséget, módot nyújt annak az alap
nak a megszerzésére, amelyen szilárdan állva férfi 
korunk m unkás éveiben, akkor, amikor a közjó 
érdekében tennünk kell, mert hisz arra képesek 
és hivatottak leszünk — érett észszel munkál
hatunk az édes haza üdvén! Legyünk tehát körül
tekintők és okosak, ne áldozzuk fel jogos önérde
künket se akkor, amikor a haza legszentebb ér
deke ezt nem, de az ellenkezőjét követeli! ‘Nyer
jünk* . ..  mondja Széchenyi — «szép diadalmakat 
önmagunkon, s merjünk nagyok, s igazán nemesek 
lenni! A  gyenge, hig agyvelejű ábrándozásban 
mindig vérét önteni, s mindenét a haza oltárán 
akarja feláldozni, midőn vére, s értéke csak úgy 
használhat igazán honjának, ha az első se lassan, 
se sebesen, de rendesen foiy, s nem ám a földre, 
de ön becses ereiben, a másik pedig, ha a józan 
veleélés őt mindig a lehetősek közé állítja is, 
mert mit ér az akarat tehetség nélkül*!

Ne legyünk gőgös elbizakodottak, ne csak 
„saját lelkűnkkel beszéljünk", de vegyük meg
győződésünk kialakításánál igénybe kérjük ki és 
kövessük saját gondolkodó én-ünk feláldozása 
nélkül a nálunknál okosabbak, tapasztaltabbal! 
tanácsát is!

Lássuk be, hogy még fiatalok vagyunk, s 
korunknál fogva tapasztalatlanok! Engedjük át 
a küzdő-teret azoknak, akik  a küzdelemre hi
vatottak! Úgy vélem, könnyű a határozás: nem
csak igazi nagyjaink, de állásuknál fogva közvet
len vezetőink, kétségbe vonhalatlanul hazafias 
tanáraink egyértelmű véleménye, jóakaró, önzetlen

élűtől a negyvennyolcas nagy idők embereitől, 
érzéketlenebbet az elnyomatás korszakában ki
tartó férfiúitól? Ne is változzék meg ez az örök
lési törvény, ne is térjen le ez az ifjúság soha 
se az apák útjáról, legyen az bár továbbra is 
tövises, rögös és küzdelemteljes!

Akik ma tilalomfákat állítanak és gátakat 
emelnek a természetes fejlődés által megnöveke
dőit áramlatok elé, azoknak múltjában is bizo
nyosan találhatunk egy-egy oly emléket, amely
ből az egészséges fejlődés utján kikerekedelt ez 
a helyzet minden követelésével, vágyával.

Keressünk tehát a sárguló lapok között, a 
múllak emlékei magyarázzák a jelen törekvéseit.

* *
Egy mély hegyszakadékban, mely Selmec

bánya északi részében húzódik el, meglepő szép 
regénye- helyen van egy honvédsir, amelyben 
Oörge. néhány hős katonája alussza dicsőségteljes 
küzdelmei után örök álmát. Az illatos fenyvesek 
árnyékában, oly helyen, amely fenséges szépségé
vel templommá avatja e részletet, hol a meg
szentelt hantokhoz csak leborulva közeledhetünk.

Oh, de rosszul számítoltak azok, akik az 
élőket elnémították, mert a holtak, olt a korhadt ; 
fakeresztek alatt többel és sokkal lelkesitőbben 
beszélnek, hirdetnek; ahol ők pihennek, olt min- j

denütt mélységes forrásból buzog a jó haza- 
szeretet.

A nyolcvanas évek elején a város lakossága, 
a hős honvédek csatájának és sírjának a helyét 
emléktáblával jelölte meg, s ezen emléktábla le
leplezését magasztos irányú hazafias ünnepélylyel 
hozta kapcsolatba.

A társadalom ugyanis ezen időben alkotta 
meg az első kullur-egyesületet, amelyben a ma
gyar faji és szellemi aspirációk hathatós kifejezést 
találjanak.

A felvidéki kullur egyesület alakuló köz
gyűlését Selmecbányán tartotta meg, magasan 
lobogó hazafias tűzzel, nagyszerű felbuzdulással, 
amelytől még a hivatalos világ sem maradt lávol.

A kultur-egyesület méltóbban nem ünnepel
hetett, mint hogy kivonult azok sírjához és küzdő
helyéhez, akik mindenüket feláldoznák a hazáért, 
szebb templomba nem vonulhatott dicsérni a 
magyarok Istenét, mint ide, ahol minden rög a 
hős honvédek forró vérét szívta fel, hogy általa 
megtermékenyülve, az utódokban a magyar sza
badság eszméje uj életre fakadjon.

Gyönyörű pünkösdi napra esett ezen ünne
pély, kivonult a város minden mozogni képes 
lakója, hogy tanúja lehessen egy oly ünnepélynek, 
amelyet elfelejteni soha sem lehet. A katonák 
sírjához, katonás rendben történt a kivonulás,
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tanácsa ez! — Ünnepeljünk tehát, de csak ünne
peljünk!

Végezetül meg csak ennyit. Azt kérdezhetné 
tán valaki, hogy mi joggal Írom mindezeket, ki 
bizta reám ? Ezeknek válaszom ez: jogom van 
gondolataim előadásához! Ezt kétségbe vonni tán 
senki sem fogja! Amiben hibáztam, ők igazítsák 
helyre, s ha meggyőznek, velők megyek! Nem 
kívánok tőlük egyebet, mint azt, hogy felülmúl
janak az igazság keresésében s feltalálásában, nem 
óhajtok semmit buzgóbban, minthogy hazafias 
kötelességeim teljesítésében messze túlszárnyal
janak, mert igy — s ezt tiszta érzéssel mond
hatom — nem lesz mitől tartanunk!

Selmecbánya, 1906 máreius 10.
Kollegiális üdvözlettel 

M alm ossi M ihály  d r.

Felhívás részvényaláirásra.
Selrnec- és Bélabánya sz. kir. város és kör

nyéke a nemes érc bányászatából él. Az érc már 
fogytán van, a bányászat pang. Népünk kincset 
keres és éhezik. Munkahiány, nyomor, elkeseredés. 
Ez most a kép.

Eddig jajgattunk és tanácstalanul néztük a 
pusztulást. Most már gondolkozunk és számítunk. 
Szétnéztünk és láttuk az erdőket és vizeket. Anyag 
és erő tehát van és igy munkával a hasznot 
könnyen kiváltáatjuk.

Különösen a kereskedő- és iparososztály 
számos számottevő tagjának ösztönzésére elhatá
roztuk, hogy nem áldozatokkal, hanem észszerű 
üzleti alapon a befektetést keréső tőke hasznainak 
biztosításával „Selmecbányái gyu fagyár“ cég 
alatt egy részvénytársaságot alapítunk, mely rész
vénytársaság tervezete a következő:

1. A társaság határozatlan időtartamra ala- 
kittalik meg.

2. A társaság célja: az ez idő szerint ismert 
és használt gyufanemek, cipőfénymáz, bőrcrémek, 
szappant helyettesitő mosóporok, kékitő-folyadék, 
különféle lakkok és festékek előállítása és eláru- 
sitása; később kiterjeszti a termelési a mindennapi 
élet mindazon szükségleteire, melyek a kémiai 
ipar keretébe tartoznak és a vállalat eredeti cél
jával és berendezésével összeegyeztethetők.

3. A társaság 2000 darab, egyenként 100 
korona névértékű bemutatóra szóló részvény ki
adatása által alakittatik meg 200.000 korona alap
tőkével.

4. A részvényaláirási határidő 1906. évi 
május hó 1-én lejár.

5. A részvénytőke túljegyzése esetén alulírott 
alapítók fenntartják maguk részére a redukció 
mikénti gyakorlása tekintetében a szabad rendel
kezési jogot.

6. A részvények jegyzése alkalmával a jegy
zett névértékének 25 % -a készpénzben lefizetendő.
A részvények névértékenék további 2b 0/0-R a 
részvénytársaság megalakítását kimondó közgyűlés 
napjától számítandó 15 nap alatt, az alakuló köz
gyűlés által meghatározandó helyeken, a részvény- 
tőke ezután még hátralékban maradó utolsó 50 % 'a 
pedig az alakuló közgyűlés által meghatározandó . 
időben és helyeken lefizetendő.

7. Alulirt alapilók fenntartják maguknak az 
első igazgatóság megválasztásának jogát 3 évre i 
kiterjedő működési jogosultsággal.

8. Az aláírási zárhatáridőtől számítandó 2 
hónapon belül az alakuló közgyűlés összehívandó, ; 
mely közgyűlésre a társaság részvényesei a •Sel
mecbányái Híradó*, »Honti Lapok*, .Pesti Hírlap* | 
és a .Bndapesli Hirlap«-ban közzéteendő hirdet
mény által fognak összehivatni.

9. A részvénytőke biztosításának nem sike- ] 
rülte esetén az aláíráskor lefizetett összegek le
vonás nélkül — az alapi lók egyetemleges fizetési 
kötelezettsége mellett — a részvényeket a jegy
zőknek heladéklalanul vissza fognak adatni.

10. Az alapítók csak azon összegekért vál
lalnak felelősséget, melyek a .Selmeci Takarék- 
pénztár*, .Selmecbányái Kereskedelmi és Hitel
intézet* vagy .Selmeci Népbankénál fizettetnek 
be, miért is felkérelnek a részvényt jegyzők, hogy 
a jegyzés alkalmával lefizetett összeget e fent 
említett három intézet valamelyikéhez juttassák.

*
Hazai gyufagyáraink legnagyobb része osztrák 

kezekben van, hazafias kötelességet teljesít tehát 
egyúttal mindenki, aki ezen uj magyar iparvállalat 
létesítéséhez hozzájárul.

Részvényeket a három pénzintézetnél lehet 
jegyezni e hó 12-től kezdődőleg.

Az előkészítő bizottság-.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Törvényhatósági közgyűlés. A város 

törvényhatósági bizottságának március havi rendes 
közgyűlését e hó 13-án délelőtt kilenc órára hívta 
össze Szabó Mihály főispán. A közgyűlés tárgy- 
sorozatát lapunk hivatalos részében hozzuk. A 
gyűlésen Szitnya i József ktr. tenácsos, polgár
mester elnököl, mivel Szabó Mihály főispán Ipoly
ságon van elfoglalva.

— Az ág. hitv. ev. nőegylet közgyűlése.
Folyó évi március 4-én délután 3 órától tartotta 
az ev. nőegylet, a Líceum tanácstermében Hündel 
Vilmosnó elnöklete alatt beszámoló évi közgyű
lését. Az elnök részletes előterjesztéséből kieme
lendők a következők: Az egylet tagjainak száma 
ez időszerint 153. E lelkes kis csapat évről-évre 
nagyobb körű tevékenységet fejt ki azért is, mert 
a szükség s nyomor uj s uj alakban jelentkezik. A 
Krisztusi szeretet emberi megnyilatkozásairól be
széljenek a következő adatok. Az egylet segélye
zett 37 szegényözvegyet s 6 elaggott keresetkép
telen hajadont, 9 árva leányt és 10 fiút. Kivéte
lesen gyámolított 2 elszegényedett családot s egy 
lelki beteg férfiút. A konfirmációnál felöltöztetett 
részben egy arra szóló hagyomány kamataiból, 
4 jó magaviseletü szorgalmas leányt s 10 fiút. 
Tanpénzt fizetett összesen 19 növendékért s ellátta 
őket a szükséges taneszközökkel. Az egyik isko
lában fizette a kézimunka tanítónőt. A jobbára 
ünkénytes adományokból fentartolt 3 s 4 tan- 
folyamu polgári leányiskolát segélyezte évi 200 
koronával. Két szegény özvegyet ellát szállással 
s tüzelőanyaggal. Ilyen s hasonló segélyezésekre 
fordított a lefolyt évben 3048 koronát készpénz
ben. Az általa pártfogoltjai részére felállított ka
rácsonyfa adományai, legalább 800 koronára ér
tékelhetők. Jóságos Istenünk s Atyánk az ember
szeretet e munkáját a jövőben is legjobb áldásai
val kisérje s ne engedje lankadni a kicsiny lelkes 
sereg buzgóságát. H. V.

— Március 15. A magyar szabadság nagy 
napjának emlékét az idén fokozottabb mérvben 
ünnepeli meg a nemzet. Sivár a jelen, remény
telen, bizonytalan a jövő, jól esik ilyenkor emlék 
ünnepet ülni. Ünnepelni a szép, a dicső múltat 
azokat a nagy időket, amikor nemcsak frázisokat 
puffogtaltak a nemzet vezérei és fiai, de teltek 
is. Megteremtették, kivívták a magyar szabadsá
got az apák, hogy egy fél évszáz múlva legyen 
miről meséljenek egymásnak a fiuk, az unokák.

Szónokoljunk, szavaljunk, meséljünk egy
másnak március 15-én a nagy nap dicső esemé
nyeiről, a derék, a nagy Ősökről, apákról, mi 
gyönge utódok és jusson eszünkbe és mondo
gassuk el magunkban azt is hogy „Romlásnak 
indult hajdan erős magyar, nem látod Árpád  
vére m iként fa ju l"

Látjuk, látjuk, de nem sokat bánjuk.
** *

Városunkban az iskolák rendeznek hazafias 
ünnepeket. A főiskola, az ág. hitvallású evang.

csakhogy a porladó katonákat, akik a magyar 
vitézség és harci erények legnemesebb, legpéldá- 
sabb személyesitői voltak, az élő katonák, a hős 
honvédek utódai, még sem üdvözölhetik. Azokat 
a hivatalos világ nem ereszti az ilyen hantokhoz. 
Csodálatos világ!

A legszentebb halmok e hazában, amelyek
nek láttára hősi elszántság szállja meg a sziveket 
a kart acélos erő keményíti meg.

Azért a katonai disz még sem maradt el, 
mert az akadémiának erdész ifjúsága a katonás 
erényeknek hű kulliválója. Élethivatásából folyó 
kötelességeinek teijesitésénél fegyver a kísérője, 
a célba lövés gyakorolása tanulmányai között 
szerepel, a természetben, az erdőkben való moz
gás erős, edzett, félelmet nem ismerő természetet 
követel, tehát katona, fegyverrel tud bánni.

A hazafias ifjúsághoz méltó gondolat ihlette 
meg a vezetőket. A hős honvédek nyugvó helyé
hez, katonásan szervezkedve, az összes kiszolgált 
katonákat és tartalékos tiszteket soraikból egybe
gyűjtve diszszázadként vonullak ki. Ük képezték 
a polgárság közölt a katonaságot.

Remek eszme volt és remekebb katonaságot 
képzelni sem lehetett. Kétszáz válogatott, erőteljes, 
daliás ifjú, festői egyenruhában, fegyverrel a Val
inkon, legnagyobb önfegyelmezéssel, átszellemült

ihletett arccal, magyar vezényszó mellett vonul
tak ki, méltó utódaiként a hősies honvédeknek.

Még a hivatalos világ is büszkén szemlélte 
ezt a sereget, el is gondolták: oh milyen más 
lenne mégis csak az a hadsereg, ha azt is az 
ilyen eszmék hevítenék s ha az szive, vére haj- j 
lámát szabadon követhetné!

Akik láttuk, mint kis gyerekek: erről gon
dolkozva nőttünk fel; akik részt veitek benne: 
azok érezték mit tesz az, magyar katonaként ki
vonulni a hős honvédek sírjához és akik az élet 
alkonyán állottak: azok előtt egy kép lebben fel 
a jövőből, azok meglátták, hogy a porladó hon
védek még se hullatták vérüket hasztalan, mert 1 
a nemzeti hadsereg él, fejlődik és megnövekedik 
egykor, hogy az érzelmek egyöntetűségével, az 
igazság megdönthetetlen erejével ki küzdhesse: 
miként anyanyelvűnkön imádkozunk a minden
napi kenyérért, azonképpen édes anyanyelvűnk 
szavai mellett menjünk a dicsőségbe, vagy a 
halálba.

Az emléktábla leleplezése katonai diszszel 
történt. Az ifjúság vezére, a díszes század pa
rancsnoka a Himnusz hangjainál imához vezé
nyelte lelkes seregét, a tábla leleplezésekor pedig 
háromszoros sorlűzzel, amely a legtökéletesebb 
pontossággal és fegyelmezettséggel dördült el — 
adta meg a katonákat megillető tisztelgést. A

bércek visszhangozva adták tovább, mint félel
metes kiáltást. Terjedt a hang oromról-oromra, 
völgyekbe, fel az égbe: feltámadt, visszatért a 
hős honvédek serege, most vivja csatáját, mely
ből csak diadalmasan mehet előre!

* *
Akik megalkották az első honvédcsapatot a 

honvédek sírjánál lefolyó kegyeleti ünnepélyhez, 
azok elszéledtek, idők folyamán felkerültek oda 
is, ahol a hatalom érvényesíti erejét az ország 
kormányzásában, talán azokba a körökbe, talán 
abba a miniszteri székbe, ahonnét kimondották 
a főiskola bezárását és a későbbi generáció meg
büntetését kérte azért, mivel közöttük megmaradt 
az ősök szelleme, hagyományos lelkesedése, akik 
tehát ma sem lehetnek óvatosabbak, érzéklele- 
nebbek az apáknál az egykori önkéntes daliás 
honvédeknél.

Keretek változtak, de a szellem ugyanaz, a 
cél ugyan egy, a magvak a honvédsirokból keltek 
ki, a szellő elsodorta, apáink szivében a kegyelet 
virága kelt ki belőle, a fiuknál már elszánt küz
delem, de azért a mag a régi, mert búzából csak 
búza, fenyőfából fenyőfa nőhet.

Vegyük elő a sárguló leveleket, e sárguló 
levelek mutatják meg, hogy a természet törvé
nyeit emberi erővel megsemmisíteni, elnyomn 
nem lehet! Hoffmann Géza.
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licgum, a róni. kath. nagy gimnázium ünnepei 
töltik ki a napot.

A líceum a városi vigadóban délután 3 
órakor rendezi ünnepélyét a következő műsorral:

1. »Hyinnus«. Énekli az egész ifjúság. 2.
• Nemzeti dal.* Petőfi Sándortól. Szavalja Pethő 
Sándor VII. o. t. 3 »Megnyitó beszéd.* Irta l'ischer 
Henrik Vili. o. t. Előadja Vass Elek Vili. o. t. 4.
• A honvéd özvegye* Arany Jánostól. Szavalja 
Fischer Henrik Vili. o. t. 5. »Magyar népdalegy
veleg.* Énekli a líceumi vegyeskar. 6. »Március 
15.* Irta és előadja Vudy Oszkár MII. o. t. 7.
• Honfiima*. Énekli a líceumi vegyeskar. 8. I
• Kossuth Lajos emlékezete.* Irta Kovács Gyula
VIII. o. t. Előadja Eördög Rezső VII. o. t. 9. »A 
gólyához*. Tompa Mihálvtól. Szavalja Szabó Gyula 
VII.' o. t. 10. »Szózat* Énekli az egész ifjúság.

A selmecbányi kir. kath nagygimnázium 
1900. március 15-én a magyar szabadságharc 
megünneplésére, hazafias ünnepélyt rendez, a kö
vetkező programmal: Reggel 8 órakor, ünnepélyes 
szent misét hallgat a tanuló ifjúság a nagybol
dogasszony templomban. Mise után a kegyesrendi 
társház nagytermében iskolai ünnepély lesz, mely
nek műsora a következő: Hymnus. Kölcsey F. 
énekli a gimn. müénekkara. »Talpra magyar!* 
Petőfi S. szavalja Jancsy Gy. VI. o. t. Ki volt , 
nagyobb ? Tóth K. szavalja Mikuska A. I. o. l. 
Mórc. 15-én. Farkas Antal szavalja Láng P. V. 
o. t. kohász. Oláh Károly énekli a gimn. müének
kara. Alkalmi beszéd mondja Szentiványi Albert 
gimn. tanár. A szabadság napján. Bartók L. sza- j 
valia Bachratv J. V. o. t. A magyarok Istene. 1 
Petőfi S. szavalja Szeidl. J. 11. o. t. Március Idu
sán. Ábrányi E. szavalja Markward R. V. o. t.
A branyiszkói hős pap előadja Csorba S. VI. o. 
t. Roldogahszony A nyánk  énekli a gimnáziumi 
müénekkar. Óhajok március 15-re. Fazekas A. 
Markward G. Ili. o. t. Nőszabadság Jókai Mór 
előadja Novák F. V. o. t. Előre. Tóth K. szavalja 
Csenkev Ágost gimn. tanár. Szózat, Vörösmarty 
M. énekli a gimn. müénekkar. A t. szülőket és t. 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az igaz
gatóság.

— Csipkeverő iskola. Hodrusbányán meg
nyílt mull kedden a csipkeverő iskola, mely arra 
van hivatva, hogy az ezen háziipart évszázadok 
óta űző hodrusbányai népet a haladottabb igé
nyekhez mért csipkék készítésére oktassa, Ízlését 
fejlessze s igy készítményeit értékesebbé tegye, 
miáltal e háziiparág biztosabb és jelentősebb 
kereseti forrássá fejlődhetik. Hogy e célját el 
fogja érni, erre biztosítékot nyújt a bányásznép 
asszonyainak s leányainak élénk érdeklődése az 
uj iskola iránt, valamint az iskolát vezető tanító
nőnek ügybuzgalma. Azt mondhatnék, hogy ezt j 
az intézményt csupán a lelkesedés hozta létre, j 
mert Móczik Berta tanítónő önzéslelenül, fizetés ! 
nélkül tanítja a jelentkezett növendékeket s Vörös \ 
Ferenc tb. főjegyző úgy rendezte be az iskolát, j 
hogy a város pénztárát a csekély fűtési és vilá
gítási költségen kívül egyéb nem terheli. Az isko
lának két tágas helyiség áll rendelkezésére meg
felelő bútorzattal. A szervezet ellen sem lehet 
senkinek sem kifogása, amennyiben a növendékek 
az oktatáson kívül még abban is támogatást nyer
nek, hogy készítményeiket az iskola veszi meg, 
úgy hogy a növendékek már belépésük első nap
jától kezdve fizetést kapnak s nem kénytelenek 
áruikkal házalni idejüknek egy részét az értéke
sítésre pazarolni. Nagyon kívánatos^ dolog, hogy 
ennek az uj intézménynek állandósága biztosít
tatnék.

— Csendőrség1 városunkban. A csendőr
parancsnokság értesítette a városi főkapitányt, 
hogy f. hó 13-án felsőbb rendeletre Selmecbányára 
25 csendőr érkezik és további rendeletig itt marad. 
Hogy miért? és kinek rendeletére? arról nem 
szól az értesítés. — Megint hiábavaló költségekkel 
lesz megterhelve városunk, amelynek pedig már 
elég ilyen költsége volt. Úgy értesülünk, hogy a 
főkapitány e részben előterjesztést tesz a városi 
közgyűléshez, hogy végre vége legyen az ilyen 
fölösleges megterhelteléseknek, mert vagy elég a 
városi rendőrség a rendes szolgálatokra, vagy nem; 
előbbi esetben felesleges az ilyen nem kért be
szállásolás, utóbbi esetben pedig szaporítandó a 
városi rendőrség. — Vagy-vagy!

Pénzintézeti közgyűlés. A kereskedelmi és 
hitelintézet e hó 4-én tartotta évi rendes köz
gyűlését Horváth Kálmán intézeti elnök elnök

lése mellett. A nagyszámban megjelent részvé
nyesek megelégedéssel vették tudomásul az igaz
gatóságnak a múlt év üzleti menetéről szóló 
jelentését s Kapp  Jakab dr. indítványára köszö
netét szavaztak az igazgatóságnak, hogy körül
tekintő és buzgó munkálkodásukkal a múlt nehéz 
üzleti év dacára is kerek 500Ü koronával több 
tiszta nyereséget értek el, mint az előző évben. 
Osztalékul az 1905. évre a befizetett részvény- 
tőke 9 %-a állapíttatott meg. A közgyűlés Qeigcr 
Zsigmond pénztárost betegsége miatt kegydijazta 
s utasította egyúttal az igazgatóságot, hogy a 
tisztviselők nyugdíjügyéről sürgősen gondoskodjék. 
Választás során uj igazgatósági tagok lettek: Aczél 
János, Engel Zsigmond, Ernst Zsigmond, Szepesi 
János, Dukász Gyula, Weinert Lipót és Weisz 
Jakab. Az intézet igazgatósága e hó 9-én tar
totta alakuló gyűlését, amelyen a városról távozó 
Steiner Bernát igazgató-helyettes helyébe Weinert 
Dávid választatott meg, jegyzővé Tandlich  Ignác 
dr., pénztárossá Singer Lajos ügyvédjelölt, rak
tárossá Mendl Frigyes választatott meg. A Sel
mecbányái kereskedő ifjak társulatába az intézet 
50 korona tagdíjjal alapitó tagul lépett be.

— Selmecbánya monográfiája. Régi vágy, 
régi törekvés készül valóra válni. Régi, nagymultu 
városunk érdekes története máig sincs megírva. 
A nagy történeti múltnak csak egv-egy rövid 
korszakát ismerjük a Richter Ede városi levél
táros munkáiból a Kuruc világból s a török idők
ből. E nagy hiányon akar most segíteni a Ma
gyarország vármegyéi és városai monográfia vál
lalat, melynek h. szerkesztője Virter Ferenc a 
múlt héten városunkban időzött. A monográfia 
szerkesztője megállapodott a város vezető embe
reivel s megnyerte a város monográfiájának meg
írására Szilnyai József kir. tanácsos polgármestert, 
Vitális István lyceumi tanári, Litschauer Lajos 

bányaiskolai tanárt, Slnller Gyula bányafőorvost, 
Vörös Ferenc tb. főjegyzőt és Richter Ede levél
tárost. Az általános történeti részt Reissig  Ede 
jeles történész fogja megírni, aki közelebbről vá
rosunkba érkezik Most amikor a város közönsége 
e régi vágyának megvalósulásáról Írhatunk, föl
kérjük az érdekelt köröket, hogy a szerkesztő 
bizottságot közhasznú munkájában támogatni szí
veskedjék.

— III. osztályú személykocsik já ra tá sa  
a Máv. gyorsvonatain . A kereskedelmi körök 
régi kívánsága, hogy III. osztályú személykocsik 
a Máv. gyorsvonatainál is járattassanak vagyis, 
hogy a gyorsulazás előnyében a szerényebb vi
szonyú III. osztályú utasok is részesiltessenek, kik 
ebből államvasuli vonalainkon (egy-két rövid vo
nal kivételével) jelenleg ki vannak zárva. E régi 
és méltányos kívánságot a kereskedelemügyi mi
niszter figyelembe venni kívánván, elrendelte, 
hogy a Máv. olyan vonalain, amelyeken a gyors
vonatok terhelése s a forgalmi és menetrendi vi
szonyok megengedik, a III. osztályú utasok szál
lítása az erre alkalmas gyorsvonatoknál lehetőleg 
már 1906. május hó 1-én a nyári menetrenddel 
együtt megkezdessék s később a gyakorlati kö
vetelményekhez képest fokoztassék.

— Halálozás. Özv. Kachelmann  Gáspárné, 
született Baumerlh Karolin e hó 4 én 62 éves 
korában elhunyt. Halálát a Kachelmann és 
Banmerth családok gyászolják. Temetése a múlt 
kedden volt igen nagy részvét mellett.

— Állat vásár. A folyó hó 5-én megtar
tott állat vásárra felhajtatott 1593 darab szarvas- 
marha. 87 darab ló, 7 darab kecske, összesen 
1687 darab. Kiadatott: 303 darab szarvasmarha, 
13 darab ló. 2 darab kecske, összesen 318 darab. 
A nagy felhajtással szemben a forgalom azért 
volt oly csekély, mert a marhatulajdonosok hal
latlan magas árakat követeltek. A kirakó vásár 
csütörtökön igen gyönge volt.

Ezüst lakodalom. Spitzer Ede hodrus
bányai kereskedő e hó 8-án ünnepelte nejével 
Weisz Netti-vel házasságának huszonüléves ju 
bileumát. A szép családi ünnepen a kiterjedi nagy- 
család tagjai vetlek részt.

— Talált tá rg y . Folyó hó 1-én az utcán 
egy zsebkendő találtatott: a rendőrségnél át
vehető.

— ízetlen tré fa . A helybeli m. kir. posta- 
hivatal egyik levélgyűjtő szekrényében e hó 8-án 
egy fizetetlen levél találtatott, Urbán Antal pénz
ügyi számellenőrnek címezve és sürgős kézbesí
téssel jelezve. Miután a levél, súlyos tartalmánál 
fogva a kir. postahivatal előtt gyanút keltett, a 
címzettet a postahivatalba hívták, s jelenlétében 
bontották föl a levelet, melyből egy levélgyűjtő 
szekrény időjelző vaslemeze került elő. Nem tud
juk, hogy ez az izetlen tréfa a nagy közönség 
megtévesztésére irányul, vagy csak egyszerű gye- 
rekcsiny, de miután az időjelző táblácskák a posta
szekrényekből m ár több Ízben eltűntek, a kir. 
postahivatal a tettes kiderítése végett a rendőr
ségünknél, erélyes nyomozás megindítása iránt 
jelentést fog tenni.

— A szanatórium  ja v á ra . A József kir. her
ceg szanatóriumi egyesületnek városunk tagjai 
közül a múlt hét folyamán következők fizették be 
tagdijukat. Ács Ferencné, Bukovics Istvánná, 
Cziczka Sándorné. Markusz Maliid Novák János, 
özv. Ocsovszky Vilmosné, id. Oszvald Gusztáv, 
Eckert Dismasné, Bück Hugó dr.-né, Bartha Béla 
dr.-né, Bolemann Edéné, Foullon Henrik báró, 
Fodor László, Zsámbor Pál, Joerges Ágoston 4—4 
K; Árkosy Béláné, Csányi Ottóné, Sümegh János, 
Tibély Ágost Ferenc, Gregus Antalné, Filkorn 
Gábriella, Bolemann Gézáné, Bencze Gergely né, 
Winkler Benőné, Suhajda Lajos. Király Ernőné 
2—2 K.

— Magyarország1 híres természetes gyógy
ható anyagairól, miért költenek tehát pénzünket 
kétes értékű külföldi gyógyszerekre és fürdőkre, 
mikor a törvényesen védett székelyhavasi »lnda- 
szesz* jó hatását csuz, reuma, fejfájás, influenza, 
nátha és mindennemű meghűlésből származó ba
jok ellen a legelőkelőbb orvosok és személyiségek 
elismerték és külföldön is használják. Kapható 2 
és 1 koronás üvegekben mindenütt. Készíti Balá- 
zsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy 
174 szám.

— A Z o ltá n -fé le  c su k a m á jo la j azért örvend oly 
nagy elterjedésnek, mert táperejo ig'n  nagy s a gyermekek 
és felnőttek szívesen veszik be. Páratlan szer különböző 
gyermekbetegségek elhárítására, mert a gyermekek erejét és 
ellentálló képességét növeli. Üvegje 2 kor. gyógyszertárakban.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a azerk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik leányom Valentik György-né 

szül. Kartalik Vilma elhalálozásának szomorú al
kalmából részvétükkel fájdalmamat, enyhíteni 
igyekeztek, fogadják legőszinlébb köszönetemel.

Hodrusbányán, 1906. március 1.
K artalik  András.

Köszönetnyilvánítás.
Eogadják mindazok, kik f. hó 6-án felejthe

tetlen jó anyámat utolsó utján örök nyugvóhelyére 
kisérni szívesek voltak, s részvétükkel a gyászoló 
családnak fájdalmát enyhíteni igyekeztek, ez utón 
kifejezett hálás küszönetemet.

Selmecbányán, 1906. mávc. 7.
Dr. Kachelmann Viktor.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. 
Meghivó.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény- 
hatósági Bizottságának folyó évi márciusi havi 
rendes közgyűlését ugyanazon hó 13-ának d. e. 
9 órájára meghirdetvén, ahhoz az alábbi tárgy- 
sorozat közlése mellett t. c. bizottsági tagokat 

ezennel meghívom.

Tárg-ysorozat:
t. — Polgármesteri jelentése a közigazgatás 

és háztartás folyó évi február havi állapotáról.
2. 1442. A városi rendőrfőkapilány jelentése
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a rendőrkapitányi hivatal s közegeinek múlt 1905. 
évi működéséről.

3. — A városi erdőmester éves jelentése az ' 
erdőgazdaság 1905. évi állapotáról és eredmé
nyéről.

4. — A gazdasági tanácsnok, az erdőmester 
és a mérnök jelentése folyó évi február havi mű
ködésükről

5. — A számvevőség jelentése a v. adóssá- 
gzk konvertálási s a törlesztési alap folyó évi 
február havi állapotáról.

6. — A v. jövedéki hivatal jelentése a fo
gyasztási adók, adópótlékok és egyéb jövedékek 
folyó évi február havi forgalmáról.

7. 1205. A m. kir. belügyminiszter 1905. évi 
90,000/111. számú körrendeleté a ^Külföldieknek a 
magyar korona országai területén lakhatásáról* 
szóló 1903. évi V. t.-c, életbeléptetése ügyében.

8. 1137. Ugyanannak folyó évi 5663. számú 
rendelete a Künsztler Jánosnak eladott 9 ma köz
téré vonatkozó közgyűlési határozat jóváhagyása 
iránt.

9. 1602. Ugyanannak folyó évi 14,374. számú 
rendelete az özv. Dirnbach Józsefné részére évi 
103 korona kegydij engedélyezése ügyében hozott 
közgyűlési határozat jóváhagyása tárgyában.

10. 1438 Ugyanannak folyó évi 4597. számú 
közlése az iránt, hogy a hodrusbányai csipkeverő 
háziipar ügyének érdemleges tárgyalásába fedezet 
hijján nem bocsátkozhalik.

11. 1267. A városi közigazgatási bizottság 
megkeresése s a városi tanács előterjesztése a 
nevezett bizottság egyik tagjának lemondása foly
tán megüresedett helynek betöltése iránt válasz
tás útján.

12. 1349. A város tanácsának előterjesztése 
a szent Benedek-táróhoz tartozó s a városi bir
tokba beékelt ingatlanok megvétele iránt elvileges 
határozat meghozatala céljából.

13. — Ugyanannak előterjesztése a folyó évi 
tavaszi“erdősitési tervezet megállapítása tárgyában.

14. 1310. Ugyanannak előterjesztése Dr. 
Fodor Lászlónó kérvényére a kórházi kertből 6 
□ -ö l területnek eladása iránt.

15. — Ugyanannak előterjesztése Brtos János 
sleíTultói lakos részére 1189 Q -öl területnek a 
kórházi földekből házépítési célokra való átenge
dése iránt harmadizben való tárgyalás céljából.

16. — Ugyanannak előterjesztése Grescho 
Mihály Selmecbányái lakos részére a háza előtti 
köztérből 96 m2 területnek örökáron való áten
gedése iránt másodízben való tárgyalás céljából.

17. 1120. Ugyanannak előterjesztése a keres
kedelemügyi in. kir. minisztérium részéről a vá- 
sárrendtarlás ujabbi szabályozása iránt leküldött 
tervezetre véleményadás tárgyában.

18. 1107. Ugyanannak előterjesztése a vih- 
nyei gyógy- és zenedijalap 1905. évi zárszámadá
sainak és az 1906. évi költségvetésének bemuta
tása tárgyában.

19. 1452. Ugyanannak előterjesztése a városi 
kertész fizetésének újbóli szabályozása iránt.

20. 1286. Ugyanannak előterjesztése Helm- 
bacher Nándor részére villatelkének kiegészítése 
céljából 219 □ -ö l területnek örökáron való áten
gedése iránt első Ízben való tárgyalás céljából.

21. 1260., 1325., 1337. Szolnok-Doboka vár
megye, Kolozsvár város és Zalavármegye meg
keresése állásfoglalás tárgyában az 1899. évi XXX. 
t.-c. tilalma dacára külállamokkal kereskedelmi 
és vámszerződések megkötése ellen.

22. — Papp András és Briestyanszky Endre 
főiskolai hallgatóknak kérvénye díjtalan erdőgya
kornokokká való kinevezésük iránt.

23. — Dr. Balás Márton stefíultói m. kir. 
bányaorvos orvosi oklevelének bemutatása kihir
detés céljából.

Esztergom, 1906. évi március hó 1.
B. Szabó Mihály,

főispán.

Selraec- és Bólabdnya szabad k irályi város 
erdöhivataiának

Éves jelentése
1905. évről. U.

X. R aktári tűzifa eladás.
1904 év végén maradvány volt 865 ürm.3, 

az év folyamán befuvaroztalott 27691 ürm.2, ki
adatott 3419 ürm.s s igy maradvány az év végén 
2251 ürm 3.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a múlt évben 
3594 ürm8 tűzifa lett a raktárból kiadva, tehát 
csak 175 ürm3-el több, s ha számításba vesszük 
még azon körülményt, hogy december hó végén 
tekintélyes mennyiségű tűzifa járandóság lett előre, 
a 1. év terhére kiadva, úgy kitűnik, hogy a 
városi faraktár ,az elmúlt évben is rendelkezett 
oly anyag készlettel, mely a rendes fajárandóságot 
és a v. polgárság nzokáaos keresetéi teljesen fe
dezte volna. Minthogy azonban, főleg december 
hóban a vevő közönség egyrésze, mely mindig j 
idegenben szokta faszükséglelét beszerezni s város- ' 
tói soha sem vásárolt, egyéb piacról kiszorult, tü- j 
megesen rohanta meg raktári készletünket s ez 1 
által zavart okozott rendes vevőink kiszolgálásé- ! 
bán is.

Hasonló esetek kiterülése végett jövőre oly 
képen rendezkedem be, hogy első sorban évi ren- l 
des vevőink kiszolgáltatását bármiképen keresztül j 
viszem s őket tűzifa anyaggal ellátom. Az egyéb j  
helyekről kiszorult s csak szükség esetén hozzánk i 
forduló vevőket pedig csak azon esetben, ha l'e- | 
lesleges készlettel fogok rendelkezni. Mert nem ; 
mulaszthatom el megjegyezni, hogy saját polgár- i 
súgunk egyrésze, a két anyag közötti teljes egyen- | 
lőséget is feltételezve, inkább viszi pénzét ide- i 
genbe, semhogy, saját kára kizárásával, evvel is j 
városa s igy saját érdekét is szolgálna, pedig azt j 
a fát saját polgártársaik termelik s fuvarozzák s | 
a fa árának legnagyobb része az ő keresetüket s ■ 
megélhetésüket képezi. A v. faraktár jelenleg is 
több száz méter kiváló minőségű s I. oszt. cser- ] 
hasábfával rendelkezik s ime a fogyasztás alig 
észre vehető, azért, mert a «szükségleli vevőké
nek ismét megnyíltak az idegen piacok s mig a 
mi jó minőségű fánk a raktáron hever, addig 
idegen helyekről naponkint tetemes mennyiségben 
érkezik meg, a félig korhadt, selejtes s értéket 
alig képviselő tölgy selojt s dorongfa.

De károsodik a vevő közönség is azon tűzifa 
vételnél, mely a piacon a környékbeli fuvarosok
tól történik. Több ízben megfigyeltem, hogy egy 
mindenféle csalafintasággal s kétes minőségű anyag
gal megrakott szekér fáért 6 K. 6'80 fillért adott 
a vevő, mig a szekéren lévő fa alig tette ki az 
1 (egy) méter vagy pedig 910 koronái fizetnek 
oly fuvarért, mely tényleg alig lesz ki 1 V2 métert 
s igy a közönség jó hiszemüsége kiaknáztalik s 
a vevő ritka kivétellel alaposan be lesz csapva.

De még a fentebb említett körülmény sem 
halott volna zavarólag raktári készletünkre, ha 
nem kellett volna még azonfelül a kedvezőlen 
időjárással s szerződött fuvarosaink sztrájkjával 
megküzdenünk. Az ősz folyamán hat héten ke
resztül szünet nélkül esett az eső, mely erdei 
ulainkat csaknem teljesen járhatlauná tette, s 
midőn a fuvarosok észre vették, hogy teljesen 
reájuk szorulunk, dacára annak, hogy 1910 évig 
szerződve voltak, beszüntették a fuvarozást, úgy 
hogy végezetül kénytelenek voltunk a fuvarbére
ket emelni s természetesen hasonló arányban a 
raktári árakat is.

A jövőre nézve egyelőre úgy biztosítottuk 
magunkat, hogy a jelentkező bélabányaiaknak bi
zonyos előleget adtunk igavonómarha beszerzésére, 
hogy ezáltal szaporítsuk a fuvarok számát. Ha 
pedig ezen intézkedés sem használna, úgy a v. 
erdőhivalal a fuvarozásnak legalább egyrészét 
házilag fogja eszközölni saját fuvarjai áltai.

E címen előirányozva volt 16100 korona 
bevétel, e helyett befolyt 15785'42 K s igy 314 
kor. 58 fillérrel kevesebb.

XI. Feküfa eladás.
Azon körülménynél fogva, hogy az u. n. 

feküfa eladás igen nehezen ellenőrizhető és az 
csak kihágása vagy visszaélése adhat alkalmat, a 
mennyiben pl. többen az 1 kor. 60 fillért megveti 
fát építkezési célokra is felhasználják, a fa érté
kesítésnek ezen módját t. i. a szekér számra való 
vételt a lehető legszűkebb határok közé szorí
tottam.

Viszont az őszi idő beálltával hat héten ke
resztül beszüntettem a 10 filléres bárcák kiadását 
s a galyfa szedést ingyenessé tettem, főleg azon 
okból, hogy a legszegényebb nóposztály elláthassa 
magát a télire is elég tűzifával. Természetesen e 
téren is, nem éppen hálából, sok visszaélés történt, 
úgy annyira, hogy a jövőre nézve ezt is korlá
tozni kell s főleg Bólabányán teljesen be is 
szüntetni.

E címen bevételünk az előirányzott 800 ko
ronával szemben csak 422 kor. 70 üli. volt s igy 
377 kor. 30 fillérrel kevesebb.
XII. Az erdőbirtok bevételei fa használatból s 

kiadásai.
Bevételeink fahasználatból 128920 kor. és 

68 fillért tettek ki; ezt terhel 28598 kor. s 77 fül. 
termelési s fuvarozási költség s igy tiszta jövedelem 
csupán fahasználatból 100321 kor. és 91 fül. volt.

Ha ez eredményt a múlt 1904 évivel össze
hasonlítom, úgy az 1905 évben már 27539 K-val 
több tiszta bevételünk volt. Ennek oka egyrészt 
az, hogy a kiadási tételek 7721 koronáért apadnak, 
de másrész!, hogy 1905 év január 1-jével beállt 
a rendes üzemtervi állapot s az előbbéni 3 év 
alatt nemcsak a terülelbeni tulhasználatokat ta
karítottuk meg teljesen, hanem a végvágalokat 
is leginkább azon osztagokban eszközöltük, me
lyekben a műfának java része már előbb ki lett 
használva, s amely körülmény nagyban hozzájárult 
múlt jövedelmeink apasztásához.

XIII. Erdősítések.
Azon súlyos elemi elemi csapás következté

ben, mely a mull évi szárazság által érte erdő
sítéseinket. nehéz, költséges s fokozott munkássá
got kellett e téren kifejtenünk. Ültetéseink jó része 
2'8 évre visszamenőleg tönkre ment, főleg a seké
lyebb gyökérzettel bíró csemetéink, s a természetes 
utón felujult vágásokban a tönkre ment, kiszáradt 
fiatal egyedek csoportonként vöröslőnek az egyes 
hegyoldalokon.

A közköltségvetésben e címen 3500 K volt 
előirányozva, mely a rendes viszonyok között fe
dezte volna a szükségletet, s amely teljesen fel 

| is használtatott, de 1904 év őszén már nyilván 
való volt a pusztulás nagy mérve s midőn a hó- 

! törésekből befolyt jövedelemnek mikénti felhasz
nálásáról kellett határozni, előrelátásból e károk 
pótlásának költségére 7000 K lett deponálva, mely 
a f. évben teljesen fel is lelt használva, amennyi
ben e címen az erdősítési kiadások összege 7931 
K-t telt ki.

Az ültetési munkálatokat kivétel nélkül ta- 
vaszszal végeztük el, s a vetésnek egyrészét is, 
mig őszszel kitűnő jegenyefenyő termésünk lévén, 
több száz zsák tobozt szedettem minden védke- 
rületben s avval részint az alá lelcpiléseket vé
geztük el, részint pedig a jobban beárnyékolt s 
gyomokkal erősebben ellepett vágásokat vetettük 
el még az ősz folyamán.

De nagy gondot s költséget fordítottunk a 
gyomfák s gyomok, főleg az epilóbium irtására 
is s e címen 2980 K-t adtunk ki s hiszem, hogy 
ennek rövid időn belül meg lesz a kívánt ered
ménye is.

Minthogy tölgyniakk termés az egész ország
ban nem volt s igy rendes szükségletünket őszszel 
beszerezni nem tudtuk, a 3500 K-ból megtakarj • 
tott 730 K letétbe helyeztetett, hogy 1906 évben 
e hiány ezen pénzen pótolva legyen.

Legnagyobb gondot okozott azonban a szük
séges csemeték beszerzése, mert a szárazság a 
csemetekertekben is óriási pusztítást okozott, nem 
csak nálunk, hanem az egész országban s igy 

i felesleges készlettel csak nagyon kevés helyen j rendelkeztek. Szükségletünket azonban sikerült 
; mégis teljesen fedezni s felhasználtuk összesen 

160900 drb. vörösfenyő, 63300 drb. erdei fenyő, 
i 7600 drb. fekete fenyő, 11800 drb. kőris, 200 drb 
I juhár s 2400 drb. akác, összesen tehát 545600 

drb. csemetéi.
Vetésekre felhasználtunk 5 Hl. tölgymakkot, 

| 427 kgr. jog. fenyő magot, 45  kgr. vörösfenyő, 
! ugyanannyi erdei fenyő s 12 kgr. akác magot.

Egy évre üzemtervileg előiratotl felújításra 
; 85'7 k.-hold. ezzel szemben felújítottunk, pótoltunk 
i s vetettünk 3461 k.-holdat s igy az erdőiróshoz 

képest 260'4 k.-holddal többet erdősileltünkbe. E 
nagy munkálatot, mint már fentebb is említettem, 
a szárazság állal tünkre tett erdősítések pótlása 
telte szükségessé. E munka végzésénél különösen 
ügyeltünk arra, hogy a nagyszámú napszám erő, 
a jó munka mellett, a lehető legjobban kihasz
náltassák s dicsérettel kell megemlékeznem e he-



1906. március 11S K I, M K C B A N Y A I II i K A D 0

lyütt is személyzetem buzgóságáról. kiknek mind
egyike derekasan megfelelt ebbeli kötelességének.

Erdősítés címén kiadtunk összesen 9823 K 
és 97 f-t. melyből levonva a gyomfák s gyomok 
irtására fordított költséget, a holdanként! erdősí
tés 19 89 K-ba került, a csemetekertek fen tartására 
fordított összeg levonásával pedig csak 1501 K-ba 
kat.-holdanként, mely tekintve az itteni helyi s 
talaj viszonyokat, igen mérsékelt, sőt csekély 
költségnek mondható.

XIV. Csemetekertek.
Azon körülménynek, hogy a múlt években i 

csemetekertjeinkre s így a csemete nevelésre ki
váló gondot fordítottunk, főleg a folyó évben láttuk 
hasznát, amidőn teljesen kifogyván a csemete 
beszerzésre nézve az idegen forrásokból, az élőt- j 
tünk álló nagy erdősítési munkát csak ngv tudtuk 
teljesen befejezni, hogy a hiányt saját csemete 
kertjeinkből még pedig a 2 éves, sőt a szépen 
fejlődtek közül főleg a tölgynél az 1 éves cseme
tékkel is, pótolhattuk. Természetesen jelenlegi 
csemete készletünk csekély mennyiségű 2 éves 
kivételével csaknem mind 1 éves, s igy 1906 évi 
erdősítéseket csak nem tisztán idegen helyről 
szerzett csemetékkel kell eszközölnünk, mely azon
ban a mull évinek negyedrészét sem fogja már 
kitenni.

Célszerűségi szempontból Bélabányán a régi 
Meltava s Sztrelai csemetekerteket beszüntettem 
s a helyett az erdőőri lakás előtt egy u. n. köz
ponti csemetekertet s a Hájban főleg jég. fenyő
tenyésztésére egy kisebb kertet létesítettem. Ugyan
így be lett szüntetve a hodrusi Letsigrundi-kert 
s helyette a jelenlegi kihasználás alatt lévő vá
gásokban a Spitzbergen két uj csemete-kertet 
létesítettem.

Jelenleg összesen 14 csemete kerttel és azok
ban a következő csemete készlettel rendelkezünk: 
tölgy 71000 drb., lucfenyő 150000 drb., jegenye 
fenyő 5000 drb., vörösfenyő 86000 drb., erdei 
fenyő 287000 drb., akác 7500 drb. és gleditsia 
300 drb. összesen 606800 drb.

Csemetekertjeink összes területe 13 k.-hold- 
dat tesz ki, melyből a művelés alatt álló terület 
1516 n -ö l. Az 1905 évben a csemete-kertek fen- 
tartására fordított üsszeskültség 1648 kor. és 82 
fillért tett ki.

XV. Erdőkárok ügyállása.
Az erdei kihágásokra amúgy is könnyen 

hajtó lakosság a nehéz gazdasági viszonyok folytán 
a múlt évben sem idegenkedett a kihágásoktól, 
mindezen által nagyobb értékű falopás az egész 
év folyamán nem történt, sőt a legeltetési kihá
gások száma is apadt. Általában e téren örven
detes javulás állott be. A kihágási esetek száma 
apadt s igy a befizetett birság pénzek mennyisége 
is. Előirányoztatott 2000 kor. s befolyt 121234 K, 
tehát 78766 K-val kevesebb.

Az erdőőrzési szolgálat szigorítása céljából 
a nyári hónapokon keresztül a v. erdőgyakorno
kok’ vezetése mellett éjjeli őrjáratok lettek ki- 
küldve s azonkívül minden erdőőr és suhanc kö
teles volt hetenkint legalább háromszor éjjeli 
szolgálatot teljesíteni. Ez intézkedésnek üdvös 
hatása nemcsak az éjjeli legeltetések meggátlásában, 
hanem főleg a szárazság idején az erdei tüzek 
elnyomásában nyilvánult, amennyiben két Ízben 
az éjjel kitört tüzet az éjjel őrjárat nyomtá el.

Az 1904 évről visszamaradt 106 eset közül 
36 esetben egyezség jött létre, 70 esetben pedig 
ítélet lett hozva.

1905 évben felderítve lelt 516 eset, melyből 
123 esetben egyezség köttetett. 256 esetben ítélet 
hozatott, 135 eset pedig 1906 évben lesz elbírá
landó.

A bírságok körül befolyt:
egyezség utján 816 korona 55 fillér
ítélet *_ 395 » 79 »

Összesen: 1212 korona 34 fillér
XVI. Tiszti s védszemélyzet.

A létszám volt az erdőmesteren, mint hiva
tal főnökön kívül, 4 erdőgyakornok, 8 erdőőr, 2 
erdősuhanc, 3 erdőcsősz, 5 fizetéstelen erdősuhanc 
s végül 1 faraktáros.

A személyes kiadások összege 1810532 K-t 
tett ki, az előirányzathoz képest 34884 K-val 
több a drágasági pótlék s a faárak emelkedése j 
folytán.
XVII. Bevetelek összehasonlítása az 1905 évi 

költségvetési előirányzattal.
Az eredmény igen kedvezőnek mondható, !

mert egyes jelentéktelenebb tételeken kivűl. mi
lyen a fék ti fa eladás s erdei kihágás, mindenütt 
több bevételünk volt.

Számadatokban az eredmény a következő: 
Az elirányzathoz képest több bevétel volt.

1. Épülelfa s mÁfánál ...............  15270 K 28 f
2. Az erdőn történt t-fa eladásánál 6233 » 65 *
3. Szerződés. » » » 2057 » 85 »
4. Mellékhasználatoknál » 181 » 20 »
5. Zsindely eladásnál » 4462 » 28 »

több bevétetel összeg 28255 K 36 f 
Az eddig felhozallokon kívül mogemliten- 

dőnek tartom a tűzifa eladásnál elért eredményt, 
melynek következménye az, hogy ma már min
dennemű s minőségű anyagot értékesíteni tudunk 
s vágásaink a kellő időben kitakarítva is vannak. 

Az előirányzathoz képest kevesebb bevétel volt.
1. Feküfa eladásnál......................  377 K 30 f
2. Rakt. tűzifa »   314 » 58 »
3. Erdei kártérítéseknél................ 787 » 66 »

kevesebb bevétel összege 1479 K 54 f
Az előirányzathoz képest tehát több nyers

bevételünk volt 26775 K 82 f.
XVIII. Kiadások összehasonlítása az 1905 évi 

előirányzattal.
A 3-ik léteinél és pedig az erdősítéseknél 

3500 korona, az erdészeti személyzet jutalmazá
sára 500 korona és adókra 4000 korona az elő
irányzat teljesen be lett tartva s ezeknél sem több 
sem kevesebb kiadás nem történt. A többi téte
leknél kisebb-nagyobb összegekben mindenütt több
kiadás volt volt és pedig:
1. Személyzeti kiadásoknál................ 34584 K
2. Erdei utak s határjeleknél .......... 963*52 »
3. Tűzifa termelés s fuvarnál .......... 1220-16 »
4. Iroda fentartás s egyéb ................ 115598 »
5. Erdészeti épületek fentartásánál... 929 70 »
6. Kártérítések s hajló dijak hányadánál 905*94 »
7. Zsindely termelés s fuvarozásnál. ..  1520-85 »

Összesen több kiadás 7041 99 K 
Az 1-ső pont túllépését részint a tűzifa egy

ség árának felemelése folytán a járandóság faár
nak emelkedése, részint az utólag kiutalt drága
sági pótlék okozta.

A 2-ik pont túllépése csak látszólagos, mert 
erdei utakra s határjelekre 2000 Ií volt előirányozva 
s tényleg nem adatott ki csak 763 52 K tehát nagy 
megtakarítást értünk volna el, azonban az erdő
határok helyreigazításának jövő munkálataihoz e 
cim terhére 2200 K lelt letétbe helyezve, ez tehát 
készpénzben megvan. E címen évenkint volt bi
zony megtakarítás elérve s tanácsi határozatok 
folytán az összegek a határbejárási alap gyarapí
tására voltak fordítandók, azonban a számvevőség 
a jelen év terhére irta elő e letétek nagy részének 
elhelyezését.

A 3. s 7-ik pontok több kiadása a nagyobb 
mérvű termelések s fuvarozások folytán állt elő, 
de ezek bő fedezetet találnak a bevételek megfe
lelő rovataiban.

A 4-ik pont túllépését a díjtalanul szolgáló 
gyakornokoknak kiküldetések alkalmából járó napi 
dijai, valamint az átvételi s köbözési munkálatok
nál felmerült napszám többlet okozza, mely azon
ban az épületifa rovatán bő fedezetei talál.

Az 5-ik pontról a nagyobb kiadást az erdé
szeti épületek s illetve erdőőri lakások, s kertek 
kerítéseinek nagyobb mérvű rendbe hozatala okozta, 
amelyek meglehetősen el voltak hanyagolva. Meg
jegyzem, hogy az épületek kezelése múlt év ja
nuár 1-től fogva lett az erdőhivatal rendelkezése 
alábocsájlva, mely eljárás sok haszontalan kiadás 
s utánjárástól menti meg a várost.

A 6-ik poot túllépését az okozta, hogy 1904 
évben tetemes kártérítési összeg folyt be s a fel
jelentőknek ebből kifizetendő hányad már 1905 
év terhére esett.

Ha már most a 7049*99 K több kiadást 
szembe állítjuk 26775*82 K több bevétellel, úgy 
kitűnik, hogy az erdőgazdaság az előirányzathoz 
képest 1973388 K  tiszta föbbleti bevételt mutat 
fel a múlt év eredmányeként. Eredmény nem 
csak most, de már pár éve ugyhiszem jótékony
hatással volt a háztartás menetére, mert az er
dészeti költségvetés kedvező zárlata pótolhatta a 
más címen történt vissza eséseket vagy deficiteket.

XIX. Mérleg:.
A csatolt részletes kimutatás szerint:

Összes bevétel . ..  131737*42 Ii 
» kiadás . ..  66707*68 »

Összes tiszta jövedelem 65029*74 K

és igy a holdankénti tiszta jövedelem 6*85 K-t 
tesz ki; ami tekintve azt, hogy 16*7 k.-holddal 
kevesebbet használtunk ki és hogy a vihnyei Ka- 
menába egyetlen müfa sem maradt jelenlegi ki
használásra, bátran állíthatom, hogy viszonyaink
hoz képest a 6 kor.-nyi tiszta jövedeimezőség a 
maximális jövedelmet képezi, még ha a 85 fillért 
az esetleges s rendkívüli használatok végett szá
mításon kívül hagyom is.

XX. Anyag-számadás.
Csatolt kimutatás részletesen, osztagonként 

tünteti fel az 1803 év végén birt maradványokat, 
az 1905 év folyamán eszközölt ujabbi termelést 
s kiadást, valamint a maradványokat az 1905 év 
végével.

Épülelfa maradvány a múlt évről nem volt. 
1905-ben az összes erdőbirtokon úgy a vállalkózó- 
nak. mint polgárságnak, m. kir. bányakincstárnak, 
a bányatársulatnak stb. termeltetett összesen 9769 
m3 fenyő, 805 m 3 tölgy, 125 m3 bükk, 20 m s 
kőris s juhár épületi s műfa. Ezen faanyag mind 
értékesíttetett, illetve átadatott s maradvány az 
év végével nincs.

1904 évről az összes erdőbirtokon a tűzifa 
maradvány volt 10230*3 ürma, az 1905 év folya
mán uj termelés volt 20002*9 ürms összes kész
letünk tehát volt 30233*2 ürm 3. Tekintve ezen 
óriási mennyiséget könnyen elképzelhető, hogy 
annak eladása értékesítése, a vágásokból való 
kiszállítása, de sőt annak átvétele s rendben tar
tása egy magában is mily nagy munkát s még 
nagyobb gondot okozott.

Az 1905 év folyamán kiadatott, értókesilettett 
a termelési helyről ki is takarittatott 19471*7 ürm 3 
s igy 1906 évre visszamaradt készlet 10761*5 ürm 3.

XXI. Erdészeti letétek.
Miként már fentebb is említettem, a hótö

résekből befolyt jövedelemből 48000 K letétbe 
helyezletet oly célból, hogy hat éven keresztül 
annak Vb része a rendes erdészeti jövedelem gya
rapítására felhasználható. 1905 évre esedékes volt 
8000 K s igy 1906 év január e címén az erdészet 
javán 4000 K letétünk volt.

A hótörések jövedelmeiből a törv. hat. köz
gyűlés határozata szerint az 1904 évi nagy szá
razság által tönkre tett erdősítések pótlására el
helyeztetett 7000 korona s az ezeken felül még 
visszamaradt 11699*96 K erdészeti befektetésekre 
deponáltatott. a főösszeg tehát 18699*96 Ií.

1905 év végéig az egyes kiadások voltak:
1. A hótörések kezelési s köbözési

stb. költségei ............................. 2671*06 K
2. Erdősítésekre 1905 évben .......... 7030*55 »
3. János-tárói épületek javítására... 1254*53 »
4. 1904 évi lűzbizlositási dij .......... 413*92 »
5. Erdészeti jutalmakra s egyéb kiad. 1052*80 »

Összesen: 12422*86 K
Ennek levonásával 1906 január 1-vel erdé

szeti befektetésekre letétünk még 6277*10 K.
Köztudomású dolog, hogy a város birtokai

nak, illetve az erdőbirtoknak határai még máig 
sincsenek rendezve, holott azt nemcsak rendezni, 
hanem állandósítani még az üzemterv elkészítése 
előtt a 80-as években első teendő lett volna. 
Ennek költsége legkevesebb 10000 K-t fog kitenni 
és hogy azt ne kelljen egyszerre kiadni a város
nak, illetve ez zavart a háztartásban ne okozzon, 
évről-évre az erdei utak s határjelek rovatán 
megtakarított összegeket letétbe helyeztük s igy 
e címén már 4609*19 K-val rendelkezünk.

XXII. Iroda személyzet ügyforgalm a.
Az irodai teendők rendes ellátásával egy 

központi erdőőr van megbízva, névleg Grescho 
András, ki szolgálatát kiváló pontossággal s buz
galommal végezi, ki mellé még 2 fizetéstelen er
dősuhanc van beosztva, egyrészt a hivatal szolgai 
teendők ellátása, másrészt a másolási munkák 
végzése végett, ldőnkint főleg a zárszámadások s 
az éves jelentés adatainak össze állításánál se
gítségül Neuschventner A. erdőőr lett berendelve 
mig viszont a fontosabb külsőszolgálatnál mint 
pl. erdősítés, éjjeli őrjárátok stb. az irodai sze
mélyzet is kilelt rendelve külsőszolgálatra.

1905. év folyamán a v. crdőhivatalhoz be
érkezett 1345 ügy darab s mint tanácsi előadó
hoz 141 drb. az egyes ügydarabok, ha csak idő
höz kötve nem voltak vagy helyszíni szemlét nem 
kívántak, részint azonnal, de legfeljebb 48 órán 
belül elintézve lettek az év végével pedig vala
mennyi ügydarab elintézletetl s hátralék nem 
maradt.
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XXIII. Leltár.
Az erdőhivatali leltári tárgyakról pontos ; 

leltár vezettetett amely állandóan kifüggesztve is 
volt. Uj beszerzés volt az irodában 1 drb. irat- 
szekrény s l drb. Íróasztal, azon kívül a haszna
vehetetlen átlajók, mérd szalagok stb. lettek újak
kal becserélve. A tárgyak darab száma az év 
végével 96, s értéke 1058 kor. s 36 fillér volt.

1905 év január 1 -töl fogva az erdöőri la
kások az erdóhivatal felügyelete s rendelkezése 
alá bocsájtattak, s ezeknek leltározása megtör
ténvén, az arról szóló jegyzékek a v. számvevő
ségnél őriztetnek.

XXIV. Ira ttá r i jegyzék.
Irattárunk s könyvtárunk összesen 241 drb. 

kötet, füzet v. csomaggal rendelkezik. Könyvtá
r u n k a t .  hazai szaktudósainktól kiadott vagy egyébb 
munkálatok megszerzésével évről-évre gyarapítjuk 
s az ez irányban a jövőre is fejleszteni fogjuk. 
E ponthoz csatolt kimutatás részletesen tünteti 
fel az egyes címeket.
XXV. Üzemrendezés ny ilván tartási könyvek.

Az üzemrendezés a múlt évben nemcsak az 
egyes előfordult határkérdések megoldására szo
rítkozott. hanem a Selmecbányái erdőbirtokon 
arra is, hogy a hótörések folytán szükségelt meg
takarítások szemmellartása mellett uj vágás sor
rend s az egyes vágásoknak teljes uj beosztása 
állapíttassák meg. Ezen munkálat a miniszteri 
rendeletnek megfelelően teljesítve lett s a vágások 
akkép beosztva, hogy 1910 év végéig egyenlő 
hozainterületek használtassanak ki.

Az üzem nyilvántartási könyvek az erre vo
natkozó rendeletnek megfelelően lettek vezetve. 
Minden egyes változás, az erdőgazdaságra vonat
kozó bármely csekély lényegü momentum vagy 
rendelet a nyilvántartási jegyzőkönyvbe azonnal 
bevezetve iett. Azonkívül a fő-, elő- és mellék 
használatok, valamint felújításokra vonatkozó 
adatok a valóságnak megfelelően s precise lettek 
az illető nyilvántartásokba bevezetve.

XXVI. E rdőterm ények árai.
Az 1905 évben az épületifa, valamint a pol

gároknak kijáró szolgálmányi anyagok árai emelve 
nem lettek. A zsindely ára 13 koronáról 14 ko
ronára lett emelve s dacára ezen ár emelésnek, 
valamint annak, hogy az előirányzatnak 4 szere
sét termeltük ki. még igysem voltunk képesek a 
nagy keresletet fedezni.

A tűzifa egységárai ugv az erdőn, mint a 
raktárban mind emelve lettek 1440 Ií-ig. Ez in
tézkedést az tette szükségessé, hogy az általános 
drágulás következtében a munkaárak is emelked
tek, de legfőképpen a fuvardijak megdrágulása 
folytán, melynek arányában a raktári faárát is 
emelni kellett, mert kü[önben a város tűzifáját 
csaknem ingyen adná, amennyiben a szokásos 
vételárt a fuvar s termelési költségek teljesen 
felemésztenék. Csatolt kimutatásban az egység
árak részletesen vannak feltüntetve.

XHVII. Munka s fuvarbérek.
Az ezekbeni változást már az előző pontban 

is kifejtettem. A tűzifa munkabére főleg a liótö- 
réses osztagok Összetakarilásánál m3-ként 56 fil
lérről 70 fillérre emelkedett. Az épületifái leg
nagyobb részben a vállalkozó termelteti és fuva
roztatja. Munkabér a tűzifánál 52—70 fillér fu
vardíj pedig 1 K 80—3 koronáig változik a vágás 
helye s a távolságok szerint.

A fuvarokban való hiány nyomasztólag hal 
nemcsak nálunk, de a szomszédos vidéken is az 
erdőgazdaságra s ennek tulajdonítható a szom
szédos anLali uradalom erdőhivatalának intézke
dése is, hogy t. i. a fuvarozást saját 30 —40 pár 
lóvával házilag végezteti el.

XXVIII. Erdőg-azdaságot érintő egyéb 
események.

A) Birtok állom ány változás annyiban 
történt, hogy 3’9 k.-hold rét megvételvén az er
dőbirtokhoz csatollatoll, inig 8'4 k.-hold részint 
közlegelőnek, részint a bányakincslárnak kien
gedve lett. Maga az erdő állomány az évről-évre 
ipogen művelés alatt álló területek beerdősitése 
folytán mindig nagyobbodik.

b) Tüzesetek. Dacára a száraz nyári idő
szaknak nevezetesebb tüzeselünk nem volt ki
kitört ugyan 12 esetben, leginkább a régi vágá
sokban, hol kisebb-nagyobb területeken a fiatalos 
leégett ugyan, de érezhetőbb kárt nem okozott. 
Az igy támadt foltok részben az ősz folyamán

lettek beültetve, részint a tavasszal lesznek 
pótolva.

c) Széldöntések tömegesen nem, de szórvá
nyosan s kisebb csoportokban nemcsak a mag
vágatokban, hanem a hótörések által megrongált 
osztagokban is előfordultak. E körülménynek tu
lajdonítható a rendkívüli fahasználatok címén el
számolt faanyag illetve annak értéke, a mennyi
ben a széldöntések azonnal s a lehető legjobb 
árban értékesítve lettek. Az üzem nyilvántartásba 
osztagonként lett az egyes s ily módon kihasznált 
faanyag köbtartalma bevezetve.

d) Rovar s gomba károk. A múlt évek 
ellenségei közül a vörös fenyveseinket elpusztí
tással fenyegető >Caleophora laricella* s »linea 
laeriyatella« mely pille csak csekély mérvben 
lépett fel s igy remélhető, hogy fiatal vörösfe
nyőink a bajt végkép kifogják heverni. A »botritis 
cinerea* mely főleg 1902—1903 évben lepte el 
főleg szélső fáinkat a múlt évben alig észlelletett 
a »trameles radiciperda* pusztító munkáját to
vább is folytatja a rónai fenyvesben, inig egyébb 
helyeken nagyobb pusztítást, .legalább észrevehe
tő ig  nem okozott.

Fenyvesünk legnagyobb ellensége a szu és 
pedig a »Bostrichus curvidens* 1905 évben az 
eddigieknél már nagyobb mérvben lépett fel. a 
mely előrelátható is volt. A hólörések által meg
rongált letörött s csucsnélküli egyedek lehetőleg 
mind kilettek ugyan azonnal termelve s kitaka
rítva, mégis a vissza maradi megsérült, sőt a 
megmozgatás folytán gyökérzetükben szenvedtek 
sérülést, nagyban elősegítették a szu elterjedését, 
mely azokat teljesen el is lepte. Kezdetben egyen- 
kint, később már csoportosan kezdtek az egyes 
fák vörösüdni s az elleni védelmi intézkedésünk 
abból állt, hogy az ilyen fákat a lehetőséghez ké
pest azonnal ledöntettem, lekérgeztellem, a galy 
s kéreg ellett égetve, maga a fa rögtön értéke
sítve. Az ezen módon kihasznált fatömeg szintén 
a »rendkívüli fahasználat«-ok közé soroztatott s 
az üzem nyilvántartásba bevezettetett.

c) Egyébb nevezetesebb esemény a múlt 
évben nem fordult elő.

XXIX. Újítások s javaslatok.
A faárak s fuvarbérekben történt változá

sokon kívül megemlitendonek tartom azt, hogy 
direkte az erdőből a házhoz való szállítással egy
bekötött tűzifa eladást be kellett szüntetnem egy
részt. mert a fuvarosok részéről több vissza élés
nek jöttem nyomára, másrészt pedig a szekéren 
nem lévén teljes 2 m3. a vevő s fuvaros között 
állandó zavar csetepaté volt. Jelenleg vagy az 
erdőn adjuk el a fát, a mely esetben a vevő a 
fuvarosról önmaga gondoskodik, vagy pedig a tű
zifa raktárban, mely mód mellett a vevő érdekei 
legjobban megvannak védve. A fentebbi okoknál 
fogva a steíTultói s rovnai alkalmazottak s isko
lák szintén a raktárból kapják tűzifa járándósá- 
gukat s nem az erdőből.

A hótörések folytán szükségessé váll intéz
kedések valamint a határbejárásra vonatkozó ja
vaslataim külön pontban lévén letárgyalva azok
kal e helyütt bővebben nem foglalkozom.

Ezekben voltam bátor múlt évi működésünk
ről s az elért eredményekről beszámolni s midőn 
ez alkalommal köszönetét mondok erdőgyakor- 
naimnak, s személyzetemnek kifejtett szorgalmuk 
s buzgóságuk felett, kérem a tekintetes törvény
hatósági bizottságot, hogy különös intézkedést nem 
igénylő jelentésemet ludmásul venni méltozlassék.

Selmecbányán, 1906. február hó 28-án 
Zólomy Imre,

v. erdőmester.

H  I  R  D  E  T É  S E  K .

1906. évi 232. tkvi sz.

Árverési hirdetmény kivonata.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Selmecbányái 
népbank végrehajtatnak Schmidalné Pettko Ottilia 
illetve birtokutódai végrehajtást szenvedő elleni 
888 K 20 f tőkekövetelés s járul, iránti végrehaj
tás ügyében a Selmecbányái kir. járásbíróság terü
letén lévő Bevelaqua Károly és Bevelaqua Mária 
tulajdonául bejegyzett a Selmecbányái 265. tjkb. 
a +  409/b. hrsz. a. az Uj-utnál lévő kertro 6 K, 
a 411. hr. 53./ÍI. népössz. sz. ház és udvarra az 
Uj-utnál 900 K ezennel adószerint megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 

i fentebb megjelölt ingatlanok az 1906. évi május 
hó 3-ik napján d. e. 10 órakor az ezon kir. 
járásbíróság tikvi hivat, helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Ar verozni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 °,„-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 42. §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333.

. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
íj-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni vagy az 1881. LX. t.-c. 170. 

I §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt álszolgáltatni.

Selmecbánya, 190G. évi február hó 16-án.
Liba, kir. járásbiró.

1906. évi 198. sz.

Árverési hirdetmény.
Alolirott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Selmecbányái kir. járásbíróságnak 
1906. V. 118/1. sz. végzése folytán Dr. Török 
József csődtömeggondnok kérelmére vb. Johann 
Josef Geramb’sche Bergunion csődtömegéhez tar
tozó következő ingóságok és pedig:

1. A csődleltár 13—18., 20—22., 24-26., 
31—34. és 37. tételei alatt /elveit 70 K 60 f-re 
becsült bútorok és képek az 1906. évi március 
hó 19-én délelőtt 10 órakor Selmecbányán az 
Unio-ház épületében, továbbá

2. A csődlellár 495—505,507. és 508. tételei 
alatt felvett 723«IÍ 90 f-re becsült téglagyárlási 
eszközök és téglák az 1906. évi március hó
19-én délután 2 ó rakor Bélabányán a béla- 
bányai tég-lavetőben és végre

3. A csődleltár 642., 643., 646—671.. 679— 
682., 683—718., 720.. 722., 641. és 644-. tételei 
alatt felvett 5158 K 20 f-re becsült lovak, kocsik, 
szekerek, különféle gazdasági eszközök és gépek, 
széna és szalma az 1906. évi március hó 20-án 
délelőtt 10 ó rakor Selmecbányán a Mihály- 
táró i m ajorban készpénzfizetés mellett a leg
többet ígérőnek becsáron alól is eladatnak, mely
hez a venni szándékozók ezennel ineghivatnak.

Kelt Selmecbányán, 1906. évi máre. hó 9-én.
Óváry Dezső,

kir. végrehajtó.

Vezépszo:

jótállás

SehiehLszappau!
(,,szapvas” v a g y  ,,kulcs” szappant)

a  legjobb és  h a s z n á l a t b a n  a  leg- 
.. o lcsóbb ,  m in d e n  r u h a n e m ű  és  .. 
.. .. m o sá s i  m ó d s z e r  r é s z é r e .........

25.000 koronát fizet Schicht Györg:y cég Aussig'ban bárkinek aki bebizonyítja, 
hogy szappana a »Schicht« névvel, valamely káros keverékei tartalmaz.
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• f i a l
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t kizárólagos játékjogul. fi

a K É S Z P É N Z F IZ E T É S R E : 
i ■ izal Bank Rész vényt i r  s.Mi d o r-u tea l fiókja, 3pest, V.Nádor-u. 18. 
S. ve-■ i ' ének r í  s iru e  n napi árfolyamon ezúmitva k*V-/| f-nzlizetés 
clK :i darált l ’tís-t! i f u / n l  K l s ó  T a k f i r é k i  . é n z t á r
) ■  • - :  i • • t i n y i - r e i i i . ' i i y '  ö i v i '- n y t  küldeni. Mai postával 
küldök Önöknek J ó u l ; . l ó u l  darabonként 20 koronát azaz összoson 

leírónál, n i - ;i l.álr.Mékos ösr/ov. l szíveskedjenek
utánvéllel beszedni, 
folyószámlán hitelezni.

Kelt

A megrendelő neve: 

Pontos lakáscíme:

íUrfirenrieh

(ulvasbaló aláírási

b R E SZ W E T IV R E : 5 
H;.zal B ank Részvény tá r s .  N ádor-u tca i fiókja. Bpesí, V, N ádor-ti.lS  a
Megrendelek Önöknél a prospektusukban foglalt fellételek szerint az C

XXXf. t.-c. értelmében kiállítandó rís z ie liv re ............. darab §
1 •• 1 l l i ’.sfi l I-'.Im ö  T f i l u u ’i l í p é n z l f i r  I v í / y o s ü l e t t
n y e r e m é n y k ö t v é n y t .  A vételárat darabonként ............  koro
nás ............. havi részletben fogom törleszteni. Az első részletet össze
sen................. kor. ma postautalványon küldtem címükre.

Kelt ......................................

A megrendelő n

Pontos lakáscíme:

. zií.K'r.'.í'vwj’íríwss N
Nyomatott Joergos Ágtól i és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 190(5
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