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K U T l  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Jo e rg e s  Á g o st ö zv eg y e  és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzkUldemények is küldendők.

M E G J E L E N  M IN D E N  V A S Á R N A P . :—

Horváth Kálmán polgármester.
1907. esztendő Boldogasszony havának

8-ik napja nevezetes dátumot je len t Selmec- 
és Bélabánya város történetében. E  napon 
választotta meg a város közönsége, a pol
gárok öaszesége a város uj vezetőjévé és a 
polgárok m esterévé — H o rvá th  K á lm á n t.

Nem ism eretlen név a városban, sőt azt 
mondhatjuk, hogy ismerős az ország nagy 
részében is azok között, akik a  rendészeti 
ügynek jiapról-napra jobban előtérbe lépő 
kéidésével szakszertlleg foglalkoznak.

Nem ismeretlen a név, nem ism eret
len az ember, aki azt viseli s az az öröm, 
amely a választást követte városszerte, azt 
igazolja, hogy H orváth Kálm ánnak a város 
első emberévé történt kiválasztása közóhaj 
volt s mindenki tetszésével találkozott.

Ez a tény ma, a mai korban sokat 
jelent.

K öztiszteletnek, közbizalomnak ma 
ritka  ember örvendhet.

N épszerűségre szert tenni könnyű ma, 
s még könnyebb elveszíteni, de a  közbi
zalmat megnyerni, az már nehezebb feladat. 
Gyanakvó, önző, irigy világot élünk, amikor 
az emberek magukban sem bíznak.

Ilyenkor a közbizalom megszerzéséhez 
hosszú idő kell, hosszú ideig kifejtett olyan 
munkálkodás, am ely megköveteli magának 
az elismerést, a  tisztelet megadását.

E zt a közbizalm at szerezte meg ma
gának H o rv á th  K á lm á n ,  ez a közbizalom 
tette őt m eg e város első emberévé.

Mint ilyenre nagy feladatok hárulnak 
s e feladatok m egoldását rem ényű és várja  
tőle a közönség s hogy e reményben nem 
is fog m egcsalatkozni mi azt bizonyosra 
vesszük.

Nehéz m unka vár reá, de e munkától 
visszariadnia nem kell, mert támogatni fogja 
őt az egész város és támogatni fogja a város 
tisztikara is, am ely szintén vágyik azután 
hogy a mostani elégedetlen közhangulat 
elégedetté, m egnyugodttá változzék át.

A közönség és a tisz tikar vágyainak 
Megtestesítőjét üdvözölte benne a válasz
táskor s mint ilyet ünnepelte. Ez ünneplés 
csak előleg volt, az igazi csak akkor fog 
következni, ha egy és más siker fogja k í
sérni az uj em ber m unkálkodását, de az 
Ünneplésnél, az elism erés kifejezésénél, jól

tudjuk, mindig kedvesebb lesz előtte az 
övtudat, íiogy szülővárosának tett és tesz 
hasznos, jó szolgálatot.

Mentül többet használhat e városnak, 
annál nagyobb lesz igaz öröme, mely a 
tisztességes m unkának legbecsesebb jutalma.

L egyeu az ő lelkének ez az öröme 
állandó, mert akkor szülővárosa, Selmec
bánya azzá lesz, amivé ő szeretné, akarná 
tenni, megint virágzó, haladó várossá, am ely
nek lakósai elégedettek, boldogok.

Városi közgyűlés.
Az uj esztendő első közgyűlésének napján 

zsúfolásig megtelt az ódon városházának tanács
kozó terme. Ezelőtt egy évvel láttuk ennyire 
zsúfoltnak, a mikor a hazafias aggodalom gyűj
tötte össze néha-néha e szentélyben a város haza
fias közönséget. Azóta elvonullak az ország egé
ről a fenyegető fellegek s nyugodtan, csendesen 
intéződnek megint az országos ügyek. 'Városunkba 
is visszatért a nyugalom az alkotmányos rend 
visszaálltával, s ez év első közgyűlése ép azért 
volt oly népes, mert alkotmányos jogát kívánta 
gyakorolni a város törvényhatósági bizottsága, a 
mely jogot szinle-szinte elveszített nem is egé
szen egy esztendőnek előtte.

Polgármester választás történt s ezért je
lentek meg a törvényhatósági bizottság összes 
tagjai a gyűlésen. Egy sem akart elmaradni e 
fontos ténykedésről, mindnyája részt akart venni 
a város sorsának intézésében, amikor a vezetőt 
kellett megválasztani.

így van ez helyén s igy kellene lenni min
dig, amikor a háromszinü zászló gyűlést hirdet 
a városház ormán. Vajha ez uj esztendő első 
gyűlése után mindig úgy írhatnánk a gyűlések
ről. hogy a bizottsági tagok teljes számban jelen 
voltak.

Lits  Gyula főispán délután 3 órakor meg
nyitja a gyűlést. A tagok üdvözlése után beje
lenti, hogy decemberben megtörtént bizottsági 
tag választás ellen fellebbezés adatott be, s mivel 
a választás elnöke egyúttal a bíráló választmány
nak is tagja, e tisztségéről leköszönt s helyébe 
Heine Hugó neveztetett ki.

Bejelenti továbbá, hogy a közgyűlés tárgy- 
sorozata szerint a megüresedett polgármesteri 
állás betöltendő. E célra megalakítandó a kijelölő 
választmány. Ennek tagjaiul a maga részéről 
kinevezi Svehla Gyula, Heine Hugó, Gregus 
Antal biz. tagokat, megválasztásra ajánlja Ag- 
falvi Alajos, Hihulel Vilmos és Lestyánszky Jó
zsef biz. tagokat. Megválasztattak.

A napi rend előtt szólásra jelentkezik Szél 
László dr. tiszti ügyész s szóvá teszi a »Selmeci 
Újság* 13. számának egy közleményét, a mely 
megvádolja a város közigazgatását, tanácsát. Az 
indokolatlan hírlapi támadás ellen védelmébe 
ajánlja a közgyűlésnek a tanácsot.

Wagner László dr. mint a »Selineci Újság* 
szerkesztője s mint biz. tag hozzá akart szólni 
a felszólaláshoz, mivel azonban a napirend előtti 
felszólalás vita tárgyává nem lehető, a közgyű
lés a főispán indítványára, a Szél László felszó
lalása fölött egyszerűen napirendre tért.

Ezután a kijelölő választmány működésének 
idejére felfüggesztetett a gyűlés.

Szünet után a főispán újból megnyitja a 
gyűlést s bejelenti, hogy polgármesteri áilásra 
csak egy pályázat érkezett be, Horváth Kálmán 
rendőrfőkapitányé, (éljenzésj kinek pályázati ké
rését a kijelölő választmány megvizsgálván, egy
hangúlag ajánlja a közgyűlésnek, hogy a polgár- 
mesteri állásra Horváth Kálmánt válassza meg. 
(Nagy éljenzés: Éljen Horváth Kálmán, éljen 
Horváth !)

A közgyűlés nagylelkesedéssel Horváth Kál
mánt polgármesterré választván, az elnöklő főis
pán határozatkép kijelenti a választás eredmé
nyét s egyúttal Svehla Gyula, Farbaky István, 
Heine Hugó, Jezsovits Károly s Arthold Géza biz. 
tagokat fölkéri, hogy az uj polgármestert a gyű
lésre hívják meg.

Pár perc múlva zugó éljenzés között lépett 
a terembe az uj polgármester — Horváth Kálmán.

Lits Gyula főispán: A főkapitány urat a vá
ros közgyűlése ma Selmec- és Bélabánya szab. kir. 
város polgármesterévé választotta. Fölkérem, hogy 
a törvényben előirt esküt tegye le.

Szlancsay Miklós előolvasása után az uj 
polgármester leteszi az esküt.

Lits Gyula főispán: Tekintetes polgármester 
u r ! A közpályán működő férfiúnak egyetlen ju
talma van s az a polgártársak bizalma. Polgár- 
mester ur eddigi állását felsőbbségo bizalmával 
viselte, mostani állására polgártársainak bizalma 
emelte.

Az állás, a melyet e bizalomból most el
nyert, nemcsak díszes, de nehéz is, teendői és 
feladatai nagyok és nehezek. A város pénzügyi, 
gazdasági viszonyai súlyosak s nem különben 
gondot adók társadalmi viszonyai is.

Én azonban bízom, s eddigi működése biz
tosítékot nyújt arra, hogy e nagy feladatokkal 
megküzdeni akar és tud is.

Én a magam részéről kérem is, hogy kiváló 
gondot fordítson a város anyagi ügyeinek rende
zésére s nem különben a társadalmi viszonyainak 
megjavítására, a társadalmi különbségek eltün
tetésére.

Én azt hiszem, hogy a város közönsége jól 
választott, amidőn a polgármester urat helyezte ez 
állásba, a magam részéről teljes bizalommal vi
seltetem iránta, s ebben a hitemben és feltevé
semben nyújtom át Polgármester urnák e város
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pecsétjét és levéltárának kulcsait, azzal a kívána
lommal, hogy adjon a magyarok istene áldást és 
türelmet nehéz, de magasztos hivatalának telje
sítéséhez.

Szűnni nem akaró éljenzés követte az elnöklő 
főispánnak ez üdvözlő beszédét s az uj polgár- ; 
mester meghatottan szólalt meg az éljenzés meg- j  
szünése után. Beszéde, melyet az egész törvény- 
hatósági bizottság és a jelenvolt közönség nagy 
figyelemmel hallgatott végig s gyakran éljenzéssel 
és helyesléssel szakitolt meg, a következő:

Méltóságos Főispán Ur!
Tekintetes törvényhatósági Bizottság!

Első szavam a köszönet szava azon biza
lomért, melylyel engem ezen ősbányaváros, az én j 
szülővárosom polgármesteri székébe helyezni mél- j 
tóztaltak.

.Második szavam azon fogadalmam, hogy ezen i 
bizalomnak megfelelni és minden erőmmel e város j 
javát előmozdítani legszentebb kötelességemnek 
fogom tartani.

Tek. törvht Bizottság! Hosszas gondolkodás 
és töprengés előzte meg pályázati kérésemet, mert ; 
hiszen ezen állás a mai körülmények között rend* ! 
kívül nehéz, anyagilag sem igér előmenetelt és oly 
nagytehetségü és nagy munkaerejű előd után, • 
mint amilyen boldogult Szitnyai József polgár
mester volt. csekély erőmmel és tehetségemmel 
még nehezebbnek tűnik az fel, és hogy mindezek 
dacára mégis kértem ezen állási, ide szivem von- J 
zalmai és a remény vezettek; szivem szeretető ; 
szülővárosom iránt és azon remény, hogy jóaka- ! 
ralu működésemet a tek. törvht. bizottság támo- ; 
gatni fogja és igy talán sikerű len d legyőzni a ne- | 
hézségeket és egyesült erővel sikerűiéiül talán j  
megakasztani a hanyatlást, sőt talán reátérni azon 
útra, mely a lassú, de biztos felvirágzáshoz vezet! i

Mert tek. türvh. biz. nehéz ma az élet min
denütt, még ott is, ahol anyagi gondokkal nem 
kell küzdeni és ahol egyesült erővel működnek; 
— hát még szegény városunkban! alvói a tár
sadalmi élet feldúlva van, a kölcsönös bizalom j 
hiányzik, a lakősok szegényednek, a város ter
hei azonban folyton növekednek, uj jövedelmi 
források nem keletkeznek, de sőt a régiek is fogy
nak, és az igények minden oldalról még nőve- j 
kednek!

Ezen bajokkal szembe kell államink, félre | 
kell tenni minden más érdeket és egyesült erővel 
kell leküzdendők az akadályokat, egyenesen és . 
tántorihatatlanul kell törekednünk a  végcél felé, |
t. i. a város javát, a város emelkedését biztosí
tani. Ebben kell egyesülniük Önöknek, t. Uraim 
az önök választoltjaival, a városi tisztviselőkkel! 
(Éljenzés.)

Én lek. törvht. bizottság ezen ünnepélyes j 
pillanatban határozottan és férfias nyíltsággal ; 
jelentem ki azt, hogy minden erőmmel azon le- j 
szék. hogy a társadalmi élet régi jó értelmében i 
helzreáiljon; a kölcsönös bizalom a lelkekbe visz- í 
szatérjen, a város terhei kisebbedjenek, jövedelmi | 
forrásaink növekedjenek és o mellett városunk, ! 
amennyire erőnk engedi csinosodjék. fejlődjék és j 
nagyobbá legyen.

És most engedjék meg, hogy részletesen el- í 
mondhassam azt, miként vélem ezt elérhetőnek, j

Három csoportba osztom teendőinket:
Az első csoportba azokat, melyeket közvet- j 

lenül e teremben állapítunk meg magunk és j 
pedig mielőbb.

A második csoportba azokat, melyekre nézve j 
csak közvetve hathatunk és igy csak közvetve ! 
vehetünk részt elintézésükben.

A harmadik csoportba azokat, melyeket i 
ugyancsak ezen teremben mi valósíthatunk meg, i 
de nem gyorsan, sürgősen, hanem csak idővel j 
és erőnkhöz képest lassan, de biztosan.

Vihnye fürdő kérdése. Én tek. törvht. bi- J 
zoltság a Barsmegyében tehát idegen thalóság 
területén fekvő Vihnye fürdőnket reánk nézve 
nagy tehernek tartom, mert erőinket meghaladó 
munkát követel; úgyszólván nincs gyűlésünk, me
lyen ne foglalkoznánk ezen fürdőnkkel, a tisztvi
selők nagy része ebben dolgozik, állandóan igénybe 
vannak véve szakbizottságaink, sok pénzünket 
emészti fel és az eredmény az. hogy jövedel- 1 
műnk aránylag a munkához és áldozatokhoz — ; 
igen csekély és a jövőben még kiszámíthatatlan 
áldozatokat fog követelni; ezen ügyben én meg- : 
gvőződésből határozottan azon állásponton vagyok, !

hogy reánk nézve a leghelyesebb megoldás az, hogy 
ezen fürdőnket el kell adni, az igy befolyt pénzt 
pedig lekötni úgy, hogy a költségvetésbe biztos 
összegeket állíthassunk be és a munkamegtakarí
tás alapján a kezelő apparátusnál is megtakarítást 
érhessünk el. Erre nézve különben a mai tárgy
sorozatsorán még részletesebben is lesz szeren
csém megnyilatkozni.

A második ide tartozó ügy: a házi gazdál
kodás. Nem nekünk való ez sem, mert egyrészt 
birtokunk nem oly nagy, hogy abból számbave- 
hető hasznunk lehessen, másrészt egy törvény- 
hatóságnál az ilyen ügyek kezelése nehézkes és 
felesleges terhet ró a tisztikarra; — ezen gazda
ságunkat vagy bérbe kell adnunk, vagy eladnunk; 
ezáltal uj lakókat hozunk városunkba, bennük uj 
adóalapokat nyerünk, ott alkalmazott városi tiszt
viselőink felszabadulnak, bekerülnek a központba 
és a munkák egyesilése alapján ismét megtaka
rításokat érhetünk el és még azt is, hogy biztos 
jövedelemről lévén szó, költségvetésünkbe is biztos 
tételek kerülnek.

Ugyanígy vagyunk a régi és újonnan vett 
házakkal és telkekkel is; ezeket is el kell adnunk, 
ezzel uj adóalapokat szereznünk és ezek mostani 
nehézkes kezelésétől szabadulnunk; a megtakarí
tások itt is biztosak.

De tovább megyek: a fa - és szemétfuvaro
zást is ki kell adnunk erre vállalkozó polgároknak, 
akik igy keresethez jutnak, ismét uj adóalapok 
lesznek és a városi közigazgatás megszabadul az 
állattartás rizikójától is: egyszerűsítjük munkánkat 
és apaszthatjuk az alkalmazottak számát, ami 
ismét megtakarítást jelent.

Ide tartozik a városi csatornák és vízvezeték 
kezelésének az ügye is és még több hasonló ügy, 
de ezeket most nem kívánom részletezni, mert 
hiszen ón minderről annak idején — és mielőbb 
— külön-külön előterjesztést fogok tenni.

Teendőink második csoportja, melyben csak 
közvetve inlézkedhélünk a következő:

Bányászatunk. Városunk keletkezése a bá
nyászattal kapcsolatos, ezzel együtt virágzott s — 
az ezüst árának hanyatlása óla — ezzel együtt 
hanyatlik. Nekem azonban közvetlen tudomásom 
van arról, hogy szakértők kijelentették, miszerint 
az itteni bányászat jövedelemmel volna folytat
ható, de nagyobb béfektetés kell hozzá. Nekünk itt j 
más tenni valónk nincs, mint a bányászkodó állam j 
tudomására hozni, mily nagy közgazdasági érdé | 
kék függnek össze az itteni bányászattal, mert 
hisz ennek hanyatlása nemcsak a város, de a kör- : 
nyék hanyatlását is maga után vonja. Kérnünk 
kell a bányászkodó államot, hogy városunkat és ; 
nagy környékét, mentse meg a tönkremenéstől, 
vagyis tartsa fen a bányászatot.

Az erdészeti főiskola elvitelének ügye. 
Tek. törvht. bizottság! Fontos és nehéz kérdés j 
annyival inkább, mert ebben sem vagyunk intéző ! 
hatóság; ezen ügyben csak kérnünk lehet, de i 
kérnünk kell és megtenni mindent, ami a várost i 
úgy az erkölcsi, mint az anyagi károsodástól.meg- ! 
menti; e kérdésben már megnyilatkoztak széles e I 
hazában a hozzáértő és illetékes körök, hol ami ( 
javunkra, hol ellenünk; — döntés még nincsen, i 
de ez is meglesz és hogy ez reánk nézve végleg j 
lesújtó ne legyen, mozognunk kell és főleg len- i 
ntink kell! Ezen ügyben is kimondom vélemé- j 
nyomét tisztán a város érdekét tartva szem előtt; j 
véleményem az, hogy két irányban kell dolgoz- i 
nunk: először úgy, hogy a főiskola itt maradjon, ! 
másrészt pedig úgy, hogy ha az mégis elvitetnék 
innen, városunk megfelelő kárpótlásban részesül
jön egyidejűleg; mert végre is a döntő körök 
nem akarhatják városunk tönkretételét és ha 
mindnyájan összefogunk talán elérjük azt, hogy 
a döntő körök, melyek a főiskolát itt nem látják 
jól elhelyezettnek, talán egymás intézményt itt 
éppen helyén valónak találnak és azt teszik ide.

Ugyanígy vagyunk aj kir. hallt, nagygi
mnáziummal is. Iparkodnunk kell ezt fejleszteni, 
vagy legalább megtartani, de ha ez nem sikerül, i 
főgondunk az legyen, hogy megfelelő kárpótlást , 
nyerjünk itt is.

Negyedik ügyünk e téren: az elemi is- j 
kólák kerítése. Aktuális kérdés, mert hiszen éppen 
a közelmúlt ülések egyikén nagy vita folyt arról, | 
hogy államositlassanak-e elemi iskoláink, vagy sem. i 
Ezen ügyben tisztán a város érdekét tartva szem 
előtt és azt, hogy e részbeni terheink ne csak ne ! 
szaporodjanak, de lehetőleg csökkentessenek, meg- i 
győződésem az, hogy a meddig lehet, tartsák fenn | 
az elemi iskolákat a felekezetek; ha pedig a szűk- , 
séges fejlesztésre már nem képesek úgy, miként I

nálunk most már sem a város, sem a felekezetek 
nem bírják anyagilag a fejlesztést, holott erre 
szükség van, mert iskoláink túlzsúfoltak, — akkor 
forduljunk az államhoz vagylagos kéréssel, t. i. 
vagy adjon a fejlesztéshez állami segélyt, vagy 
pedig — ha ezt tenni' nem akarja — állítson 
városunkban a szükséghez képest állami iskolákat. 
Előbbi esetben terheink nem szaporodnak és az 
iskolák mégis fejlesztve lesznek, utóbbi esetben 
pedig terheink idővel, vagyis az állami iskolák 
fejlesztésével — csökkeni, sőt esetleg megszűnni 
is fognak, és emellett nem lesz érintve senki ér
zékenysége sem felekezeti, sem más szempontból.

Erre vonatkozó javaslataimat sürgősen kívá
nom a tek. törvht. biz. elé terjeszteni.

Teendőink harmadik csoportja, melyeket ma
gunknak kell közvetlenül eldöntenünk és megcsi
nálunk, de csak erőinkhez képest és igy lassan, 
de biztosan a következő:

1. vasulunk ügye, hogy t. i. a szélesvágányu 
vasút létesítései bekapcsolódjunk a világforga
lomba; 2. vízvezetékünk végleges megalkotása; 
3. a városi szegényügy és szeretetház ügye; 4. a 
városi kórház kibővítése; 5. a csatornázás; 6. a gyü- 
mölcsfatonyészlés fejlesztése e részben utánoz
nunk kell Tóth Imre dr. főorvos példáját, aki 
nagy nehézségeket küzdött le és most már élvezi 
fáradozásának szép gyümölcseit; — e téren a 
szegény lakosságnak, ennek terhelése nélkül idő
vel szép jövedelmi forrást biztosíthatunk; 7. a 
kisebb házi iparok meghonosítása és fejlesztése; 
8. nagyobb gyárak ide telepítése, olyanoké azon
ban, melyek nem csupán az állami szubvenciótól 
függnek; 9. egy vigadó és gőzfürdő létesítése és 10. 
a bányamunkások kis házaihoz vezető kocsiutak 
helyreállítása, mert nem igazságos dolog az, hogy 
éppen ezen szegény lakosság, amely ugyanúgy 
fizet adót, mint a főtéri lakosok, még csak úttal 
sem rendelkezik és som fáját, sem más szükség
letét nem képes kocsin kis házaihoz szállítani, 
hanem kénytelen ezt — külön fizetve — háton 
szállítani és igy kárt szenvedni.

Mindezt azonban csakis erőnkhöz mérten és 
oly módon, hogy megtakarításokkal gyűjtött u. n. 
tartaléktőkékkel csináljuk meg; mert kijelentem 
azt is, hogy én sohasem fogok olyan improduktív 
kiadáshoz hozzájárulni, ami erőinket túlhaladja, 
költségvetési egyensúlyunkat megbillentheti és az 
adófizetők terheit ellenszolgáltatás nélkül emeli.

Tek. törvht. Bizottság! Az összes tisztvi
selői állások közölt legnehezebb a közigazgatási 
és ezek közölt a városi tisztviselő helyzete; — 
ezekre azt szokta mondani az adózó polgár, hogy 
•ezeket én fizetem* — mintha az ország összes 
többi tisztviselői nem az adóból befolyt pénzek
ből lennének fizetve! — ezekre azt szokta mon
dani az adózó polgár, hogy ezek nyúzzák a népet 
az adóval, mintha az adót ezek vetnék ki és ez 
az övék volna.

Pedig éppen ezért nehéz a városi tisztvise
lők helyzete, mert hiszen az állam éppen a leg- 
odiósusabb feladatainak a végrehajtását hárította 
a városokra, mint pl. az adóbehajtást, katona- 
szedést, rendőri ügyet slb. és áthárította úgy, 
hogy ennek fejében a városnak milsem ád, ellen
tétben a megyékkel, amelyeket ezen állami fel
adatok teljesítéséért gazdagon segélyez. Ezen 
méltánytalanság sürgősen volna megszüntetendő 
és ekkor volnának csak a városok azon helyzet
ben, hogy állarafentarló hivatásuknak is méltóan 
megfelelhessenek.

De ha nehéz is a helyzet, kötelességein
ket teljesíteni fogjuk; tiszttársaimmal munkánkat 
gyorsan és igazságosan fogjuk elvégezni félretéve 
minden magán érdeket és tisztán a törvényekhez 
és törvényes rendeletekhez fogunk alkalmazkodni, 
kiemelem, hogy csakis a törvényes rendelelekhez 
mert a törvényteleneket, úgy mint a múltban, a 
jövőben sem fogjuk végrehajtani. Magam részéről 
kijelentem azt is, hogy a köztisztviselői működést 
én úgy képzelem, hogy az kizárólag hivatásának 
éljen és az ezen hivatási gátló, vagy az azzal 
össze nem férő mellékfoglalkozást ne űzzön, — 
olyant pedig, mely hivatásában nem gátolja, vagy 
azzal összefér csakis a tek. törvht. biz. előzetes 
beleegyezésével. Ezen kijelentésből a konzekven
ciát magamra nézve azonnal levonom és tiszt- 
társaimmal ugyanezt tétetni fogom, kiemelem 
azonban azt is, hogy jó és pontos munkát csakis 
anyagilag is független és igy jól fizetett tiszti
karral lehelvén elérni, kötelességemnek fogom 
tartani azt, hogy e részben a tek. törvht. bizott
sághoz mielőbb kérelmi előterjesztést tegyek.
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Dolgozni fogok hűen és becsülettel! ezt fogom 
megkövetelni tisztásaimtól és a többi városi 
alkalmazottól is, szükség esetében én fogom leg
inkább sürgetni az erélyes megtorlást a hibás 
tiszttárssal szemben, de viszont sürgetni fogom az 
elismerést azzal szemben, aki ezt megérdemli; és 
egyik fontos kötelességemnek fogom tartani erélyes 
megvédését annak, aki ok nélkül és alaptalanul 
lesz megsértve.

Végül szabad legyen megjegyeznem, hogy 
politikai hitvallást itt nem akarok tenni, mert 
a politikát ezen teremben nem a város érdekében 
levőnek tartom; kijelentem azonban azt, hogy 
igazi jó hazafinak tartom magamat, ez akarok 
maradni és ezt nemcsak szóval hirdetem, de ha 
szükség volt, vagy lesz erre, — tettekkel is be
bizonyítottam és bebizonyítani fogom.

Ezekben vázolva a jövőt, Isten áldását kérem 
a város javát célzó együttes működésűnkre és 
tisztelettel s bizalommal kérem ismételten a tek. 
törvht. bizottság és a méltóságos főispán úr ke
gyes támogatását. — Szerencse fel!

A beszéd, amelyet az uj polgármester szép 
szónoki előadással mondott el, a programúi, mely 
világos és határozott formában jelöli meg az 
irányt, melyet a polgármester maga elé tűzött, 
nagy hatást kelteit s a törvényhatósági bizottság 
élénk tetszéssel fogadta azt.

A beszéd hatása alatt Oszvcildt Gusztáv bi
zottsági tag jelentkezett szólásra s a következőket 
mondotta:

Tekintetes közgyűlési Engedelmet kérek 
arra, hogy uj polgármesterünket elsőül üdvözöl
hessem polgártársaim nevében. Kijelentem azon
ban azt, hogy erre külön felhatalmazásom nin
csen és hogy enélkül is az Ő nevükben szólalok 
föl, erre felbátorít a mai választás egyhangú 
lelkesedése és az utóbbi időben tett tapasztalatom.

Midőn ugyanis boldogemlékü volt polgár- 
mesterünk, Szitnyai József örökre lehunyta sze
meit, tárgyalás indult meg, hogy ki lehet utódja, 
kit tart a közönség méltónak a megüresedett pol
gármesteri állásra.

Megfordultam, tudakozódtam a város társa
dalmának minden rétegében s azt a választ kap
tam, hogy Horváth Kálmánt.

Ez az ismételten hallott kijelentés bátorít 
fel engem arra, hogy összes polgártársaim nevé
ben üdvözöljem az uj polgármesteri, mert bizo
nyíték ez arra, hogy ha akárhány pályázó lett 
volna, ez állásra csak is Horváth Kálmánt vá
lasztottuk volna meg.

Minek köszönheti Horváth Kálmán ezt a 
bizalmat? Önönmagának, mert mióta e város 
szolgálatában áll, mindig lelkiismeretesen, mindig 
becsületesen végezte kötelességét.

Nehéz és sivár viszonyok között foglalja el 
uj állását. Már az a nézet is felbukkant, hogy 
az uj polgármester, bárki legyen az, már előre 
erkölcsi halottnak tekinthető.

Ezt a nézetet én nem osztom és nem oszt
hatja polgártársaimnak nagy része sem.

Én megvagyok győződve arról, hogy az a 
közönség amely ma oly igaz lelkesedéssel, bizal
mának oly tüntető kifejezésével választotta meg 
polgármesteréi, azt igaz akarattal, jó szándékkal 
támogatni is fogja, támogatni fogja mig e város 
javát szolgálja s aki ekkor sem támogatja, az 
nem igaz barátja, nem igaz polgára e városnak.

Én meg vagyok győződve s ő meggyőződé
semet polgártársaim nkvében is teszem, hogy 
Horváth Kálmánnak a legbecsületesebb szándéka, 
a legjobb akarata meg van ahoz, hogy e várost 
jól szolgálja.

Kívánok neki e nemes szándékához egész
séget, erőt és erélyt, mert tudom, hogy ekkor 
nemcsak polgártársai bizalma és szereteie fogja 
övezni, de a város történetének lapjai is megörö
kítik nevét.

Oszvaldt Gusztávnak, a város eme régi pol
gárának, aki a közügyek terén kifejtett önzetlen 
fáradozásaiért, tevékenységéért közbecsülésnek

| örvend, üdvözlő beszéde általános tetszést s lelkes 
| visszhangot keltett a bizottsági tagok közt.

Majd Králik Károly biz. tag emelkedett 
szólásra s a város iparosai és munkás népe ne
vében üdvözölte igen talpraesett beszédben az uj 
polgármestert. Az üzleti világból vett hasonlattal 
a mai bizalomnyilvánitást egy váltó adásához 
hasonlítja, mely váltón az elfogadó az uj polgár- 
mester, a kibocsátó a törvényhatósági bizottság 
és a forgató a város közönsége. Azt kívánja, hogy 
úgy értékesítse e váltót az uj polgármester, hogy 
a forgató közönség állandóan megmaradhasson e 
váltón.

Králik Károly beszéde is általános tetszést 
kelteit, miután a tárgysorozat többi pontjainak 
tárgyalására tért át a közgyűlés.

Több miniszteri rendeletnek egyszerű tudo
másul vétele után Vihnye-fürdő ügye került sorra.

Négy hónapi folytonos tárgyalás után ma is 
úgy áll a fürdő kezelés ügye, hogy senki nem 
tudja, hogy mi és hogy lesz.

Heincz Hugó biz. tag szólalt föl elsőül. Ki
jelenti, hogy szeretné, megfelelően bérbe adni a 
fürdőt, de a jelen bérleti ajánlatnál annyi aggálya 
van. A Winter cég által benyújtott uj szerződés 
mintát nem ismeri a bizottság minden tagja, a 
gazdasági bizottság tárgyalásain három igen lé
nyeges pontra nézve nem jött létre megállapodás. 
Indítványozza tehát, hogy az ügy halasztassék el 
s rendkívüli közgyűlésen tárgyaltassék s addig is 
nvomattassék ki a szerződés és tanulmányozás 
végett küldessék meg a bizottsági tagoknak.

Horváth Kálmán polgármester elfogadva 
Heincz Hugó indítványát, megtoldja azt azzal, 
hogy a házi kezelésről szóló szabályrendelet, mely
nek érvénye 1906. év végén lejárt, egy évre hosz- 
szabbittasság meg.

Wagner László dr. biz. tag nem fogadja el 
az előterjesztett indítványokat. Ő radikális meg
oldást kiván, mivel a Winterrql kötendő bér
szerződést nem tartja elfogadhatónak, ajánlja, 
hogy már most szakítsanak meg minden tárgya
lást s oldják meg a fürdő ügyét radikálisan, Írja
nak ki árverést rá, s ha sikerül adják el, ha nem 
ugyanazon az árverésen adják bérbe.

Hündel Vilmos biz. tag Heincz Hugó indít
ványát pártolja.

Farbakiy István biz. tag nem fogadja el s 
nem is ajánlja, hogy elfogadtassék a Wagner in
dítványa. A fürdő eladása vagy bérbeadása nem 
megy olyan könnyen, mint azt Wagner biz. tag 
képzeli, az eladást már próbálta a város, nem 
ment. Bérbevevőt sem könnyű találni, most a 
a Winter cég, mely teljesen megbízható megtette 
ajánlatát, erkölcsi kötelessége tehát a bizottság
nak komolyan foglalkozni azzal és pedig a meg
tartandó rendkívüli közgyűlésen.

Ungár Kálmán dr. biz. tag az eladás mel
lett foglal állást.

Sztancsay Miklós főjegyző kérd, hogy fog
laljon határozott álláspontot el a törvényhatósági 
bizottság s döntsön az ügyben, hogy bérbeadja-e 
vagy eladja a fürdőt, mert igy csak hiába való 
munkát végez hónapokon át a sok bizottság s 
maga a közgyűlés is.

Jezsovűs Károly biz. tag kijelenti, hogy a 
bizottság határozott állást foglalt el akkor már, 
a mikor utasilotta a tanácsot, hogy Winter Sán
dor és fia céggel a bérbeadás tárgyában tárgyal
jon. Ez állás foglalás alapján indullak is meg a 
tárgyalások, a melyek véglegesen még nem fe
jeztettek be. Addig tehát amig nem látja a bi
zottság, hogy mi a tárgyalások eredménye tisztes
séggel nem is szakíthatja ok nélkül a már meg
kezdett tárgyalási, mert hogy egy-két bizottsági 
tag radikálisan akar eljárni, az nem elég ok arra, 
hogy egy tisztességes féllel fölvett tárgyalást a 
a törvény hatósági bizottság megszakítson.

Ha ez a cég becsülettel tisztességgel meg
tette ajánlatát, számtalanszor tárgyalt a várost 
érdeklő ügyben, nem lenne tisztességes eljárás, 
most anélkül hogy a tárgyalás eredményét is
merné a közgyűlés, röviden megszakítani a tár
gyalást, csak azért mert egy-két ur radikális akar 
lenni. Pártolja a Heincz Hugó és a Horváth Kál
mán indítványát.

Lils Gyula befejezettnek látva a vitát kije
lenti, hogy szavazásra bocsátja a kérdést. Húsz 
tag írásbeli kérésére névszerinti szavazást rendel 
el. Akik elfogadják a Heine Hugó és a polgár- 
mester indítványát — igen-nel, akik a Wagner 
László dr. indítványa mellett vannak — nem-mel 
szavazzanak.

A névszerinti szavazás eredménye:
59 igen 
3 nem

A közgyűlés a rendkívüli közgyűlés idejét f. hó 
21-ik napjának délután 3 órára tűzte ki.

A helyettes polgármester havi jelentését tu
domásul vette a közgyűlés egyúttal Farbaky Ist
ván biz. tag indítványára egyhangúlag kimondotta, 
hogy jegyzőkönyvi köszönetéit szavaz Arthold 
Géza helyettes polgármesternek, a ki a lefolyt 
nehéz év alatt, sokszor kritikus időkben helyet
tesítette a polgármestert. Ugyancsak kimondotta 
a közgyűlés azt is. hogy a 21-én tartandó rend
kívüli közgyűlés tárgyává kitűzi az erdészeti fő
iskola tárgyában készített felirat tárgyalását is.

A gazdasági tanácsos jelentésénél Hündel 
Vilmos biz. tag erősen kelt ki a városban tapasz
talható piszok miatt. Szóvá teszi azt is, hogy a 
kiültetett és elpusztult fákat nem pótolják. Ajánlja, 
hogy a város belsejében is ültessenek fákat. Fel
hozza, a főiskola előtti tér elhanyagoltságát, a 
mely miatt éveken át többször felszólalt.

Altman Ferenc v. tanácsos válaszában ki
fejezi, hogy az elpusztult vagy még inkább a rontó 
kezek által kipusztilott diófákat, más fákkal kény
telen pótoltatni, mivel diófája nincs a városnak. 
A főiskola előtti tér elhanyagoltsága ügyében nem 
ő, de egy bizottság járt el, a melynek a felszólaló 
biz. tag is tagja volt.

Horváth Kálmán polgármester kijelenti, hogy 
a város tisztántartására különös gondot fog for
dítani s ezért ez úttal türelmet kér a bizottságtól.

Králik Károly fölemlíti, hogy szépészeti 
bizottsága is van a városnak,; jó lenne, ha az is 
működnék.

A városi jövedéki hivatal jelentése szerint 
a fogyasztási adók, adópótlékok s egyéb jövedékek 
jövedelme a múlt 1906. évben 72522 K 03 fillér 
volt, 71 5 K23 fillérrel kevesebb, mint az 1905. 
évben.

Szegedi Sándor dr. orvosi oklevele kihir
detetett.

Horváth Antal és Surjánszky Kálmán fő
iskolai hallgatókat erdőgyakornokokká választotta
meg a közgyűlés.

A tárgysorozat utolsó pontja Wagner László 
dr. indítványa volt, a v. tisztviselői állásokkal 
össze nem férő foglalkozások ügyében. Indítvá
nyozó visszavonta indítványát, mivel az uj pol
gármester programmbeszédében az övéhez ha
sonló elvet jelentett ki, s ő elég garanciát lát az 
uj polgármester személyében, hogy annak értel
mében fog eljárni.

A gyűlés ezzel hal órakor a főispán és az 
uj polgármester éltetésével véget ért.

T is z te lg é s e k  az uj p o lgárm estern é l.
Horváth Kálmán polgármesternél elsőül a vá

rosi tisztikar tisztelget mindjárt a közgyűlés után. 
A tisztikar a közgyűlési teremben gyülekezett és 
Sztancsay Miklós főjegyző intézett üdvözlő beszé
det az uj főnökhöz.
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Beszéde a következő volt:

TiszteU polgármester úr!
Megjelentünk előtted e város tisztikara, hogy j 

tiszteljük benned e város uj polgármesterét!
Bemutatkozásra jöttünk, de azért nem kell í 

bemutatkoznunk, hiszen közülünk lettél az első, 
ismersz tehát mindnyájunkat, a miképpen mi 
mindannyian ismerünk téged.

Téged nem csak e város közönsége, illetve 
törvényhatósági bizottsága választott meg polgár- 
mesternek. de kijelöltünk annak mi is, tisztviselők, 
midőn senki sem pályázott közülünk ellened, mert 
éreztük, tudtuk, hogy te vagy közlünk az első s 
csak téged illethet meg az első hely: a polgár- 
mesteri szék!

Ismerjük egymást, ismerjük egymásnak érze
lem és szivvilágái, vágyait, kívánságait, panaszait 
és reményeit s mégis engedd meg, hogy ez ünne
pélyes alkalommal egyes kijelentéseket, kinyilat
koztatásokat tegyünk, sőt egyes közös kérelmeket 
is terjeszszünk elé.

Amilyen a város olyan a polgármester — 
szokták mondani, de igen közeli példák igazolják, 
hogy ez állításnak a megfordilottja még inkább 
áll: amilyen a polgármester olyan a város.

Ha a polgármester nem érzékenykedő, de 
agilis s a tevékenység és küzdelem terén nem 
duzzog, de harcol és meggyőz, ha a polgármester 
nem félénk, de bölcsen és óvatosan körültekintő 
s minden őszintesége mellett egy kétszer, de a 
közjó érdekében talál politikus is, de a mellett 
folyton szemmel tartja a mérleg mindkét serpe
nyőjét nehogy valamelyik túlbillenjen, ha a polgár- 
mester nem csak aktákat dolgoztat fel. de ügye
ket láttat el, ha a polgármesternek koncepciói, 
eszméi vannak s ezeknek végrehajtását alapos 
megfontolás után keresztül küzdi, talán keresztül 
erőszakolja — akkor s az ilyen polgármester ; 
nemcsak érvényesül, de városa javát szolgálja — , 
szolgálja ezt annál inkább minél szegényebb a 
város s mennél mostohább viszonyok közt kell a ' 
küzdelmet felvennie és kiállania!

A mindenáram béke embere nem jó polgár- : 
mester, meunél inkább akarja barátainak számát ! 
növelni engedékenységgel — annál inkább nő, 
ha nem is ellenségeinek, de elleneseinek száma 
s rövid idő alatt vagy megbillen az egyensúly s 
lulerős ingadozást mutat a mérleg, vagy beáll 
a teljes pihenő: a közöny ideje és korszaka a 
közönség részéről s ami a legrosszabb: s munka
kedvét veszti a tisztikar!

Ha azonban a polgármester aktákat is ellát
tat ugyan, de az ügyeket sem téveszti szem elől, 
ha koncepciói is vannak, de a mellett nem irigy 
s mások érvényesülését nemcsak, hogy nem gá
tolja. de a város közjavára előmozdilja s mint 
jó tábornok minden katonáját azon helyre állítja, 
hol tehetségét s ambícióját a közérdek javára 
legcélszerűbben használhatja ki, ha a polgármester 
keménykaru, erősakaratu, de néz a méltányos
ságra is s ha kell jószivüen elnéző addig a hatá
rig, amig a köz nem vallja kárát — akkor véle 
ményíink szerint az a polgármester helyesen tölti 
be tisztét s hosszabb rövidebb idő alatt nemcsak 
közszeretetét, köztiszteletet, közbecsűlést viv ki, 
de közelismerést is.

A mull igazolja, hogy téged Horváth Kálmán 
e város közönsége és tisztikara ismer, szeret, tisz
tel, becsül, — elismerés is illetett eddig, de ne 
feledd, hogy a tűzpróba csak ezután jő, mert újjá 
születtél a mai napon, küzdelmed és érvényesü
lésed uj hatáskörben újból kezdődik.

Kereszt ünneped díszes és méllóságos volt 
egy nagy családban, ne feledkezz meg testvéreid
ről, tiszttársaidról se, kik szeretettel s bizalommal 
nézünk jövő erősödésed és működésed elé.

Arra kérünk ez ünnepélyes alkalommal, légy 
erős kezű, bátor szivű vezetőnk, érezd, hogy hoz
zánk tartozol, mert vezérünk vagy s kicsiny, de 
elszánt küzdő csapatod ne hagyd el, ne hagyd 
magára a közélet viharaiban, de ha vezeted — 
védelmezd is meg mindig s akkor ha megérdemli 
s igaztalanul támadják, vádolják, gyanúsítják.

Ne hátmegetti panaszkodásokkal csorbítsd e 
tisztikar tekintélyét, de nyilttan, szembe, ha kell 
dorgálva, ha kell büntetve erősítsd közlünk a fe
gyelmet, tarts össze s tégy erőssé mindnyájunkat 
az összeséget kifelé, hogy erős önbirálatlal egymás
közt is erősek lehessünk.

A törvény hatalmas, hatalmat adott kezedbe, 
kezeld ezt kivétel nélkül mindig és úgy, hogy ez

által városod javát munkáld s mi Ígérjük, hogy 
követjük parancsaidat s ha kéred — őszinte 
nyíltsággal adjuk meg tanácsainkat, a miképpen 
vezetsz akképpen támogatunk és el nem hagyunk.

ígérjük, úgy legyen, Isten éltessen s Isten 
áldása kísérje működésedet.

A főjegyző beszédét zajos éljenzés követte, 
a mely után Horváth Kálmán polgármester kö
szönte meg a tisztikarnak üdvözletét. Beszédében 
kijelentette, hogy úgy neki, mint a tisztikarnak 
legszentebb ;és legfőbb kötelességük e város s a 
közügyéit a legjobb tudásuk szerint szolgálni és 
azt előre vinni. A kötelességek jól teljesítésének 
tudata a legbecsesebb jutalma a tisztviselőnek s 
egyszersmind vért is minden igazságtalan táma
dás, gyanúsítás ellen. Ő a maga részéről oda fog 
halni ha kell erélylyel is, hogy a tisztikarnak ez 
az öntudata, ez a vértje meglegyen, de amint 
megfogja követelni a tisztikartól a tisztességes 
munkát, úgy biztosítja őket arról is, hogy elisme
rését sem fogja megvonni tőlle s védelmére is 
számíthatnak, ha erre kerülne a sor.

A kitartó munkásság mellett összetartásra 
is kéri a tisztikart, mert az elforgácsolt erő csak 
fél erő.

Jól tudja, hogy a város tisztikara köteles
ségeit eddig is teljesítene, azonban még intenzi
vebb munkálkodásra serkenti, mert csak igy le
het kilátás arra, hogy a város kiadásainak csök
kentésével, a szerény tisztviselői javadalmazások 
megjavítása bekövetkezzék.

Megköszöni a tisztikarnak ragaszkodását és 
bizalmát, a mely erőt ad neki, hogy nehéz fel
adatát sikerrel munkálhassa.

Este a tisztikar összejövetelt rendezett a 
Bogya éttermében az uj polgármester tiszteletére. 
A tisztikaron kívül sokan megjelentek a törvény- 
hatósági bizottság tagjai közül is a vacsorán, a 
melyen I,its Gyula főispán is részt vett. Az első 
felköszönlöt Lits Gyula főispán mondotta, az uj 
polgármestert köszöntve föl eszmékben gazdag 
szép beszédben, a mely nagy hatást keltett. Az 
uj polgármestert köszöntötték még föl Szlancsay 
Miklós főjegyző, Hlavathy József istvánházai plé
bános, Vörös Ferenc Székely Vilmos, Jezsovits Ká
roly kir. tanácsos, Kuti István rendőr-alkapitány.

Horváth Kálmán polgármester meghatva 
mondott köszönetét a szives jókivánalokért, vo
natkozással Lits Gyula főispán beszédére őt élteti 
aki ezelőtt egy évvel erős hazafias érzésével és pél
dájával erőt adott és utat mutatott e város kö
zönségének ahoz a szép magaviselethez, amely 
országszerte eliemerést szerte Selmecbányának. 
Élteti a főispánt, mint akinek ritka jó magyar 
szive a hazaliság mellett mindig a legtisztább 
igazságot tudja megtalálni.

Lits Gyula főispán visszatekintést vetve az 
elmúlt nehéz esztendő eseményeire a legnagyobb 
elismeréssel emlékszik meg Selmecbánya város 
közönségéről, amely az alkotmány védelem terén 
örök nevet vívott ki magának. Ő akkor őszinte 
tisztelettel adózott a közönségnek s a főiskola 
fiatalságának is, a melyet ma is nagyrabecsül, 
dacára annak, hogy ez a politika kiszámíthatat
lan hullámzásai következtében elfoglalt mostani 
álláspontja miatt követ dobott rá. Élteti a város 
közönségét.

A társaság Balogh László zenéje mellett a 
késő éjjeli órákig együtt maradt.

Másnap délelőtt testületileg tisztelegtek az 
uj polgármesternél az önk. Tűzoltók, akiknek ne
vében Zolomy Imre egyesületi elnök, Csányi Ottó 
fő- és Künsztler János alparacsnok üdvözölték a 
polgármestert.

A r. kath. papság Podhragyay Pál prépest- 
plébános vezetésével tisztelgett az uj polgármes
ternél.

A polgári társaskör Grogus Antal vezetésé
vel szintén testületileg tisztelgett, úgyszintén a 
kir. kath. nagygimnáziura tanári kara, kiknek ne
vében Rauchbauer József dr. igazgató üdvözölte 
az uj polgármestert.

Tisztelegtek még a keresk. és hitelbank igaz
gatósága Stuller Gyula dr, igazgató vezetése mel
lett, az irgalmas nővérek Lengyel Ladislava fő
nöknő vezetésével.

Az uj polgármester megválasztás a fővá
rosi sajtó utján az egész országban elterjedvén 
az ország minden részéből kap üdvözleteket.

Fizetésünk.
Megjött tehát amit oly régén váriunk. Ami 

után őseink sóvárogták, egy század év múlva meg
érték az unokák. S remélhetjük, nemsokára meg
érjük, hogy a tanító unokáját nem holmi darabont
féle tojásokkal és csirkékkel, de csengő pénzzel 
fizetik meg. Hogy mennyire elkeltett az a fizetés- 
rendezés csak akkor tudjuk meg, ha a Népnevelő 
néhány számjál átlapozzuk. Ha tisztelt olvasáin 
nevetve akarsz mulatni olvasd a Borsszem Jankót, 
ha sirva akarsz szórakozni, vedd elő a Népnevelő 
néhány számját, s olvasd a pályázatokat!

Hallottam úri embereket, akik egész komolyan 
azzal okolták meg a tanító kis fizetését, hogy hisz 
2—3 hónapig úgy sem dolgozik semmit. Hát kérem 
nincs ezen mit irigykedni, mert a kötelességét 
lelkismeretesen végző tanítónak vakátióban is bő
ven akad munkája, sőt vannak oly munkák, ame
lyeket okvetlenül hivatalosan kell elvégeznie. Azu
tán meg tudjuk, hogy alig vau hivatalnok akinek 
évenként 4 heti szabadságidő ki nem járna, melyet 
rendesen valahol fürdőben tölthet el, holott a 
tanítók kellő anyagiak hiányában otthonn kénytele
nek eltölteni azt. Szóval a tanítónak hosszn a sza
badsága kevés a pénze; más tisztviselőnek rövidebb 
a szabadsága, de sok a pénze.

No de hála Istennek változott az idő, feledjük 
a múltat s foglalkozzunk a jövővel. Habár minden 
esetre nagy haladást jelent a fizetésrendezési ter
vezetünk s a megalkotója örök hálára kötelezi a 
tanítóságot, mégis több tekintetben nem elégíti ki 
azt. így pl. soká vártam, lázasan böngészben mivel 
fogják megokolni Bzt, hogy az állami tanítók fize
tése nagyobb, mint a többi tanítók fizetése. Az 
állami tanító kezdő fizetése 1200, 1100, 1000 kor. 
más tanítóé 1200, 1100, 1000 s a mig az állami 
2600, 2500, 2300 K fizetést ér el, addig más tanító 
csak 2300, 2100, 2000, k.-ig tud emelkedni. Ez a 
megkülömbözlelés fáj, ez sérti önérzetünket. Hál 
ez a fennen hirdetett egyenlőség? Annyit végeznek 
mint mi, annyit dolgoznak mint mi, annak dolgoznak 
kinek mi sők mégis jobban lesznek dotálva, mint mi, 
akiknek csak az bűnünk, hogy nem volt összekötteté
sünk, ismeretségünk, melynek révén állami iskolához 
juthattunk volna. Micsoda következtetés alapján 
lakoljon ezért az ártatlan tanító és még ártatla
nabb családja. Én azt merem állítani, hogy a köz
ségi felekezeti stb. tanítók, még többet kénytelenek 
küzküdni a lantervben kitűzött és megkövetelt 
feladatnak megfeleljenek, mert ritka azaz iskola, 
amelynek csak kielégítő ielszereiése is volna 
holott az állami iskolák felszerelése rendesen jobb, 
teljesebb, kifogástalanabb, s igy a megfelelőbb 
eszközökkel a kívánt eredmény is kevesebb és 
kisebb küzködéssel érhető el.

Én teljesen megnyugszom, csak legyen, aki 
ez iránt felvilágosítson, ezt megokolja. Nem elég 
keserűséget okoztak már eddig is azzal, hogy 
kasztokra osztottak bennünket? Most jónak látják 
folytatni azt? Kár volt ezt az ürmöt örömünkbe 
keverni.

Olyan indokolás, hogy az állami iskoláknak 
az állam afentarlója, a többieknek csak segélyzője 
ki nem elégít, mert hiszen az iskoláztatás haszna
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nemcsak a nyújtott segély arányában haszna az 
államnak hanem az Írni és olvasni tudó polgár ép 
oly hasznos polgára a községnek, a felekezetiek 
mintáz államnak, tekintet nélkül arra, hogy a tudo
mányát hol merítette ? Sőt az állam hálával tar
tozik a többi iskola fentartónak, hogy ezek terhei 
nagy részét magára vállalják.

Második sérelme a tervezetnek, hogy amig az 
állami tanítók fizetésjavitása működésűk idejétől 
számittatik, addig a többi tanítóknál csak 1893-ik 
év okt. 1-től terjedő időt veszik tekintetbe.

Megint csak előtérbe tolul a nagy kérdés, 
miért? Mert készül az 1000 ágyú amihez megint 
12000 ember kell. Mert készülnek a tengeri hajók 
s ezekre kellenek a milliók. Már pedig maga a mi
niszter mondta: «Egy hosszú listáját tudnám felso
rolni azoknak a nagy alföldi városoknak, amelyek
ben 500-nál több tanköteles nem látogatja az isko
lát*. Ha a gazdag Alföldön igy állanak a dolgok, bi
zonyára az oláhlakta Erdélyben sincs'különben, Tö
rődik is ezzel a’német, ki teszi ezt fel első rendű kér
déssé? Csak legyen meg a sok millió cifra ruhába 
bujtatott katona, nem baj ha analfabéták is. A 
fő legyen meg ha látszatra is a nagy hatalom 
s jusson a németnek a sok megrendelés. A tan
ügy? az várjon ha marad. A hadügy? ennek a 
feltételeit elő kell teremni, ha a magyar ember 
háláról hasított szíjak árán is. Már pedig tudjuk 
hogy a győzelemhez nemcsak ágyú és ember tö
meg kell; de kell oda olyan is, amit a fentem- 
lilett ötszázak utcán kóborolva, soha sem fognak 
elsajátítani- Tehát egyenlő elbánást kérünk. S már 
az a tudat, hogy mindnyájan hazánk egyenlően 
kedvelt fiai vagyunk, szorosabb kapcsot fog terem
teni köztünk, s hozzá fog járulni, hogy annál na
gyobb ambícióval, fokozott lelkesedéssel, hatványo- 
zottabb lelkesedéssel, kitartóbb türelemmel váll
vetve feleljünk meg azon ideális feladatnak, melyet 
hazánk nagy fia Jókaitól örököltünk, melyet az ki
jelölt számunkra. Érdekes az indokolás ezen része: 
«A magyar állam hitele hála Istennek kiállotta az 
utolsó évek politikai és pénzügyi zavarainak lüz- 
próbáját és kiállolta, de mégis érezte ezek hatását. 
Ez a körülmény, valamint a jövő bizonytalansága 
kétszeres kötelességünkké teszi, a lelkiismeretes 
őrködést, nemcsak minden további megrendülés 
elkerülése, de a megerősödés gyors ütemben való 
elérése fölött is. Aki e szempont fülé állítja egyéni 
követeléseinek rögtöni teljesítését az kérkedhetik 
hazafiságdval; de a valóságban az ország ellen
ségeinek ügyét szolgálja“ Istenem hát már kérni 
sem szabad? Avagy van-e valaki mögöttünk? Hisz 
már mindenki megelőzött. De hisz épen az a baj, 
mert: «Sero venientibus ossa» Nem is hiszem, 
hogy a tanítók hozzászólását akarnák ezzel el
nyomni. Ez inkább bizonyára azoknak szól, akik 
a fent emlétett milliókat préselik. Oh ezeknek nem 
lehet elégszer hangoztatni a fenti szavakat. Sajnos 
nem hiszem, hogy rájuk ragadna. Ha a tanítók a 
mindennapi kenyerüket kérik, mindjárt a haza ellen
ségeiről, az államháztartás megbillentéséről van 
szó, mások meg kérhetnek idegenbe milliókat, a 
nélkül, hogy az állam háztartásának haja szála is 
meggörbülne.

Harmadik sérelme a tervezetnek az, hogy 
Selmec- Bélabányát a 3-ik lakbérosztályba sorozza 
holott sokszor bebizonyitolt lény, hogy itt drága 
pénzzel megfizetett lakás is alig kapható. Ha pedig 
tekintetbe vesszük a drágasági viszonyokat, ebben 
meg alig versenyezhetik valamely más város a 
mienkkel. Azon távolság amely elválasztja nálunk 
a termelőt a piactól, a vers minden fajtájában 
megénekelt, muzeum részére megérett unicum 
vasutunk, annak oly sokszor felpanaszolt össze
köttetése mizerábilisküzlekedésünk, mindindokolttá 
teszik, hogy városunk a második lakbérosztályba 
soroztassék.

Hodrusbánya 1907. január 7-én.
K ubiny i Jó zso f

tanító.

F e lh ív á s  a h a z a f ia s  k özön ségh ez.
„önmagát bélyegzi meg a 

nouuet, moly jolesoit föl
ismerni, érdemeiket kellőleg 
méltányolni nem tudja, vagy 
nem akarja.,,

A branyiszkói bős piarista pap tanár, 
Erdősi Poleszni Imre, nyolc évig volt vá
rosunk lakója. Ennyi időn át gyakorolta 
itt, az Isten és felebarát szeretetének eré
nyét a Residencia 15-Ös számú szobájában 
s az ifjúság nevelését a gimnáziumban.

Selmecbányáról indult 1849. január 
16-ikán a haza szent szabadságának védel
mére, s február 5-én főhősévé lett a bra
nyiszkói győzelemnek, ahol Istenbe vetett 
hittel, magasra emelt kereszttel rohant az 
ezer méter magas branyiszkói meredek 
hegyre. A haldoklók jajk iá ltásai, ágyudör- 
gés, puskaropogás közül kihallatszott érzés 
buzdító szava: „Utánnam fiuk! Velünk az 
Is te n ! “

E  páratlan históriai alak Selmecbányái 
lakóhelye még jeltelenül áll. A hazafias 
érzésű közönség Önmagának tartozik azzal, 
hogy emléket emeljen a branyiszkói hős
nek. Önmagát tiszteli meg a hazafias ke 
gyelet ezen tényével.

Selmecbánya lakóinak finom érzékét 
és hazafias érzését bizonyítja az a dicsé
rendő mozgalom, mely Erdősi Imre egykori 
lakóházát a „Residenciát“ emléktáblával 
akarja  megjelölni.

A m egalakult bizottság a hőshöz méltó 
alakban, kellő fénynyel óhajtja az emlé
ke t megteremteni s úgy  akarja , hogy ha
zafias érzésének nyilvánítására, minden á l
dozatkész honpolgár letehesse filléreit a 
haza oltárára.

H azaszeretetteljes bizalommal fordu
lunk tehát hozzátok, m agyar hazát sze
rető testvéreink, küldjétek be filléreiteket 
a szent célra — mert aki a haza nagyjait 
becsüli, bennük a hazát m agasztalja fel.

..Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket ;
A lelkes eljár ősi sirlakóhoz 
S gyújt régi fénynél uj szövétneket."

Selmecbánya, 1907. január 5.

Hazafias tisztelettel
Herrm ann Emil, Guba Pál, A lliquander Lajos, 

Lencsó János, Baumerth István, 
if j.  Hornyacsek István.

Jegyzet: Hazafias adományokat kérjük febr. 
10-ig Alliquander Lajoshoz, az Erdősi emléktábla 
bizottság pénztárosához Selmecbányára küldeni.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Renkivüli közgyűlés. A törvényhatósági 

bizottság rendkívüli közgyűlést tart e hó 21-én 
délután. A gyűlésen Vihnye-fürdő bérlete és az 
erdészeti főiskola elvitelének ellensúlyozása tár
gyában készített memorandum lesz. tárgyalva.

— Eljegyzések. Toperczer Elek, a bánya
igazgatóság számvevőségéhez beosztott bányamér
nök, tartalékos hadnagy eljegyezte aranyosrákosi 
Létay Domokos unitárius lelkész és földbirtokos 
kedves leányát Nellyt Sinfalván. — Schlesinger 
Bertalan Besztercebányáról a múlt héten je

gyezte el Silberberg ^Etelkát, Silberberg Samu 
bélabányai kereskedő leányát.

— A Dunáninneni kör a múlt év decem
ber 8-án elmaradt mulatságát szombaton, e hó 
12-én tartotta meg. A mulatság mint lapunk 
zártakor láthatjuk igen fényesnek Ígérkezik s a 
mint hallani lehet, a közönség is sok tagú, fényes 
lesz. A koncert szereplő s programmpontjai nem 
változtak. A megváltott jegyek érvényesek.

— Alárcos bál. A r. kath. nőegylét f. hó 
19-iki alárcos báljára városszerte nagyban folynak 
az előkészületek; értesülésünk szerint csak alárcos 
lesz és igy kedélyesnek Ígérkezik a mulatság. Az 
alárcosak a vigadó alsó szobájában (Winlerstein 
lakása) gyülekeznek és innen egyszerre vonulnak 
fel a táncterembe.

— Újévi üdvözletek megváltása. Az újévi 
üdvözletek megváltása címén a következő ado
mányok folytak be:

Pogány Béla gyűjtő ive 74 kor. 20 f. ada
kozók Kozák Lajos 1 K Stáhl Lipót 40 f. Irmler 
Jánosné 40 f. Buchman Nándor 40 f. Sípos Ferenc 
2 Ií N N. 40 f. Megyeri 40 f. ifj. Weisz Samu 1 K 
Kovács Magda 20 f. Vojtás Mályásné 1 K Bing 
Lajos 50 f. Zachar K. 40 í. Cserny Lajos 1 K 
Faber Mihály 40 f. Bierman Salamon 3 K. ke- 
resked. és hitelintézet (Stuller) 5 K Krause József
1 K Fodor dr. 3 K Clregus Antal 1 K Jahn 1 K 
Sürnegh Jánosné 1 Ii Hain Ferenc 1 K Grohmann 
Gyula 1 K Büchler Henrik 1 K Herczog M. 60 f. 
Zólomy Imréné 1 K Dr. Tandlichné l  Ií N. N. 
50 f. Winlerstein Bernátné 1 lí Engel Zsigmond
2 Ií Gverk Károly 40 f. Baumerth Lajos 1 lí 
Weisz Lipót 1 lí Lövy Ede 30 f. Bock Márk 1 Ií 
Stáhl 60 f. Finkelstein 60 f. Visnyovszky 1 Ií 
Baranka 2 K Barth László 1 Ií Hornyacsek István 
2 lí Oovák József 1 Ií Schwarcz József 1 Ií 
Platthy Antal 2 lí Weisz Ignác 1 lí Márkus Zsiga 
1 Ií Weisz Simon 1 lí Áts Ferenc 1 Ií lí. J. 1 K 
Óváry Kálmán 50 f. Hercog Adolf. 1 lí Hoschek 
János 1 K Schuster Ágoston 1 lí Borhegyi István 
1 lí Fodor József 1 Ií Toincsányi 1 Ií Hiindel 2 lí 
Wagner László dr. 1 Ií Plalzer Sándorné 1 Ií 
Makónyi Pál 1 Ií Bánik 30 f. Tülgyessy Gyula 2 
Ií Eekert Diszmasné 2 lí Uovszky József 60 f. 
Fizély 2 Ií Králik V. 60 f. Slrkula Józsefné 40 f. 
Minlovich 40 f. Paulik Pál 40 f. Stubna József 
50 fillér.

Istvánik Mihály gyűjtése 65 Ií 10 f. ada
kozók: Szép Gáborné 1 Ií Somogyi Géza 1 lí 
Búzler Jánosné 1 Ií Hilkó Gyuláné 2 Ií Ivanovics 
Józsefné 1 Ií Csehné 10 f. Iírausz Fülüp 20 f. 
Bartos Józsefné 20 f. Révay Adolfné 40 f. Eichel 
S8ndorné 40 f. Filo József 60 f. Schoncsik Antal 
50 f. Istvánik Mihálvné 60 f. Schmdt Károly 20 f. 
Pasztierik Ignác 1. lí Bukovszky Jánosné 40 f. 
Dr. Faelemé 1 Ií Mráz Paula 40 f. Boroska István 
40 f. Stubna János 20 f. Kriszta János 40 f Száméi 
Ádám 20 f. Száméi Mihályné 20 f. Mikuska 
Gabriella 20 f. Zdrázsil Ilona 20 f. Stubnya Ferenc 
50 f. Selmec rónai temetkezési és segélyző egye
sület 40 Ií Schofl József 50 f. hegybányai temet
kezési és segélyző egyesület 10 lí Marosi Károlyné 
30 f. M. kir. bányakincstári tisztviselők 53 Ií 60 f. 
M. kir. dohángyáre 12K 40 fillér é. p. Adamecz 
Emil 5 lí Vudy Antal 4 lí Krepelka György 1 Ií 
olvashatlan 50 f. Bekor Géza 20 f. Laun Károly 
20 f. Szitnyai Kornél 50 f. líupecz Gyula 1 korona

Grets József gyűjtése 7 K 30 f. adakozók: 
Nemcsok Józef 50 f. Slahl Péterné 40 f. Vlcsko 
János 40 f. Bevelagua József 20 f. Burksi János 
20 f. Mráz János 10 f. Mikysza Katalin 1 Ií 
Frustik Pál 20 f. Vancso Antal 20 f. Chladni 
Jozefin 20 f. Lupták Márton 20 f. Brvoléánszky 
János 20 f. Jaszenszky István 40 f. Chovanecz 
Andrés 10 f. Csorba Ödön 2 lí, Brodniánszkv 
János 60 f. N. N. 40 f,

Metzky János gyűjtése 20 K 50 f. adakozók:
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Szpiska János l K Peternák János l K Valentik 
György l K Májovszkv Mihály 1 K N, N, I K 
Jaszenák 2 K Tiinkó 1 K N. N. 1 K Weisz Jakab 
1 K Brust Ádáin 1 K Honti Antal 1 K Bramer 
Jonit 1 K Jellenek Böske 1 K Lányi Józsefné 50 f. 
olvashatatlan 3 K Dr. Sós 1 K Krauz 2 K.

Halion István gyűjtése 7 K 80 F. adakozók: 
Stang Margit 20 f. Hidvéghy Árpád 2 K Schmidt 
Margit 1 K Bulla Erzsébet 1 K Czelder 60 f. Hegedűs 
Anna 1 K Ballon Istvánná 2 K.

— A l'etőfl-társaság felhívása. A Petőfi- 
társaság azzal a kéréssel fordul a nagyközönséghez, 
hogy akiknél Petőfitől eredeti kéziratok, levelek : 
költemények, képek, szobrok, műveinek első ki- | 
adásai és egyéb tárgyak, valamint a költőre, a j 
költő szüleire, Szendrey Júliára, Petőfi Zoltánra 
és Petőfi Istvánra vonatkozó adatok vannak vagy | 
azoknak hollétéről tudomásuk van, szíveskedjenek j 
erről a Társaság meghatalmazottját: Kóry Gyulát 
(Budapest, Vili. József-körút 72.) érlesiteni, ki a 
Társaság megbízásából gyűjti az adatokat és erek
lyéket. A Petőfi társaság budapesti házát Pelőfi- 
mnzeummá rendezi be, s a társaság már eddig 
is számos becses és értékes ereklye birtokában 
van; de szüksége van a nagyközönség további tá
mogatására, hogy minél dicsőbb emléket állíthas
son a halhatatlan költőnek. A Társaság az adat
közlők, az ajándékozók és egyéb közreműködők 
nevét megörökíti évkönyveiben és hálás lesz minden 
fáradozásért!

— A szánkózás betiltása. Sok panaszt let
tek a város közönsége részéről a szánkósok ellen, 
akik különösen a Szentháromság-téren nappal a 
közlekedést teszik életveszélyessé, éjjel pedig az 
éjjeli nyugalmat zavarják. A rendőrség meggyő
ződvén a panaszok jogos voltáról, a szánkózást 
a város belterületén eltiltotta.

— Zene a jégpályán. Élénk élet van mos
tanában a jégpályán, melyet a korcsolyázó egy
let vezetősége élén az agilis elnökkel, Farbaky 
Gyula főiskolai tanárral ez évben egészen uj és j 
a követelményeknek megfelelő módon kezeltet. 
Ma vasárnap délután a hegybányai bányászzene
kar fog játszani a jégpályán s úgy tudjuk, hogy 
közelebbről nagyszabású jégünnepélyt is rendez- j 
nak Hali-fax híveinek örömére.

— Kosárfonó iskola. A kosárfonó iskola, 
melyről lapunkban már említést teltünk, e hó 
7-én megnyílt s bár még a kezdet nehézségeivel 
küzd, hisszük, hogy ezeket csakhamar legyőzi, és 
sikerülni fog városunkban a kosárfonást háziipar
ként meghonosítania. Hogy nem könnyű munkát 
válalt magára a város tanácsa és megbízottja 
Vörös Ferenc tb. főjegyző, az kétségtelen, mert 
a háziiparhoz való hajlamot előbb fel kell kelte
niük népünkben, azt fejleszteni is s csak azután 
remélhetjük magának az iparágnak megkedvel- 
tetését.

— A postások bálja. A farsangnak egyik 
legkiválóbb mulatsága lesz az idén is a derék 
postások bálja, amelyet a jövő hó 3-án rendeznek 
az itteni postahivatal altisztjei boksáni Tölgyessy 
Gyula posta- és távirdafőnök védnöksége alatt.
A bált postásaink betegsegélyzőegyletük javára 
rendezik, a csinos meghívókat ki is bocsátották 
már. Akik tévedésből nem kaptak meghívót szí
veskedjenek a rendezőséghez fordulni.

— Elemi iskoláink megnyitása. A kanya
ró-járvány szünőben lévén, a polgármester a 
tiszti főorvos javaslatára az elemi és polgári isko
lák megnyitását f. hó 16-ától kezdve ismét en
gedélyezte.

— Halálozások. Csúzi éspuszlaszentmihályi 
Csuzy Pál cs. és kir. kamarás, Hontvármegye bi
zottsági tagja, e hó 7-ón Felső Zsemberen 75 éves 
korában elhunyt. Kiterjedt, előkelő rokonság gyá
szolja. — E hó 10-én temették el városunkban igazán 
nagy részvét mellett Weigel Samu bakabányai 
ig. tanítót, ki szülő városában, a jó édes anya

■ és a szerető testvér gondos ápolásával keresett 
; gyógyulást és enyhet súlyos betegsége ellen. A 
1 temetésen igen szép számmal volt képviselve 
; Bakabánya közönsége, s igy legalább halálában 

nyerte el a megboldogult azt a szerény elisme
rést, melyet életében meg nem nyerhetett. Több 
mint 20 éven át csepegtette óriási küzdelmek 
között Bakabányán az ifjúság leikébe az igaz 

I honszeretet, az erkölcs és vallásosság igéit. Lan- 
; kadatlan működése közepette mindenkor fennen 
! lobogtatta nehéz körülmények között a magyar 

nemzeti lobogót, s hogy e lélek sorvasztó nagy 
! munkában a szerető hitves a jó édes anya, test

vér, bátya és nagy számú tisztelői nagy bánatára 
kidőlt, ne csodálkozzunk rajta, mert bizony nagy 
dolog az: magyar néptanítónak lenni. Emléke ál
dott és tisztelt lesz Bakabányán mindenha. A te
metésen megjelent nagy számú kartársai nevében 
Jiiger Gyula a Selmec vidéki ált. tanító egyesület 
érdemes elnöke megható szavakkal vett búcsút a 
megboldogulttól. Hiindel és Zsámbor lelkész urak 
gyönyörű gyászbeszédeik, melyekben a tanító hi
vatásos kötelességeinek nehézségeit ecsetelte, utat 
találtak úgy a közönség mint a jelen lévő nagy 
számú tanítók szivéhez s sűrűn patakzottak e 
beszédek hatása alatt a fájdalom, a részvét és 
az elismerés künyei. Áldott legyen emléke s béke 
lengjen haló porai fölött.

— Az Erdészeti Lapok f. évi jan. hó 1-től 
havonta kétszer fognak megjelenni avégből, hogy 
a hazai erdőgazdaság ügyeit annál hathatósabban 
szolgálhassák A lap azért eddigi terjedelméből és 
rovataiból mit sem vészit.

— A postakézbesités uj szabályozása. A 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter a vasár és 
ünnepnapi postakézbesitési szolgálatot következő- 
képen szabályozta. 1. Deczember 1-től január 
15-ig terjedő forgalmasabb időre eső vasárna
pokon munkaszíinetes és nem munkaszünetes 
ünnepnapokon a postautalványok, pénzes levelek, 
postai megbízások, utánvételes ajánlott levelek, 
postatakarékpénztári utalványok és csomagok 
szállítóleveleinek kézbesítése naponta egyszer és 
pedig reggeli 8 órakor történik. 2. Január 16-tól 
november 30-ig terjedő időben vasárnapokon és 
munkaszünetes ünnepnapokon a felsorolt külde
mény fajok késbesitése teljesen szünetel, a cso
magok közül azonban a romló tartalmúak és 
sürgős természetűek szállító levelei egyszer és 
pedig reggeli 8 órakor kézbesiltetnek. 3. A levél
postai küldemények, tehát levelek, levelezőlapok 
nyomtatványok, áruminták vasár és ünnepnapo
kon reggel 8 órakor korlátolt számban 11 órakor 
minden korlátozás nélkül úgy mint eddig fognak 
kézbesittetni. 4. A hírlapok és express küldemé
nyek kézbesítésében változás nem áll be.

— Disznótór. A főiskolai «Tiszavidéki kör* 
folyó hó 15-én a Bogya-féle vendéglőben nagysza
bású magyaros disznótort rendez, melyre a vá
ros közönsége ezennel meghivatik. Egy-egy lériték 
ára csak 1 K 40 fillér. A rendezőség a legszéle
sebb körű intézkedéseket tette meg, hogy az est 
igazán kedélyes legyen.

— A közönség köréből. Panasz merült fel 
arra vonatkozólag, hogy virágot az egész város
ban nem lehet kapni. A főiskolai kertész Buda
pestről hozatja a nála megrendelt csokrokat, más 
bevásárlási forrás pedig ezidőszerint nincs. Mint 
sajnos tényt, kénytelenek vagyunk konstatálni s 
sajnálkozni a fölött, hogy egy ily nagy fiatalsággal 
dicsekvő város ily mizériákkal is rendelkezik.

— Talált tárgy. A múlt héten nagyobb 
kulcs találtatott a főtéren. Tulajdonosa átveheti 
a rendőrségnél.

— Az 0. E. E. december havi közgyűlésén 
Rólh Gyula m. kir. erdész a közp. Érd. kis. Állo
más adjunktusa érdekes indítványt tett, hogy t. i. 
az 0. E. E. tűzzön ki pályadijakat oly értekezésre 
mely az érd. tudományok bármely ágából szabadon 
választható kérdésnek önálló tanulmányon és ku
tatásán alapuló szabatos fejtegetését tartalmazza. 
Az érdekes s hiányt pótló indítványt tanulmányo
zás s előkészítés végett a Deák Ferenc- alapítvány 
bizottságának adták ki.
„ —Üres beszéd az, bőgj* a nehéz gyermek arcára az 
iide.s/.erint előteremteni. A Zoltan-féle „Csukamajolajjal" elért

eredmények pótolhatatlauok s ezért ne tévesztéssé meg magát 
senki sein hangzatos feldicsórésokkul hanem ha ■•sukaiuáj- 
olajról van szó. akkor ogyediil és csakis a Zoltan-lólót vegye 
mely üvegenként 2 koronáért kapható a gyógyszertárakban.

— I t t  & hidefr té l  és vele a hurutok ideje, melyeknek ■ 
különösen azok vannak kitéve, akik a légzőszervek ehronikus 
mogbetegedéseiben szenvednek. Akik nincsenek abban a kel
lemes helyzetben, hogy az enyhe délvidéket felkeressék, hasz
náljanak „Sirolin-Roi-ho“-t, melynek hosszabb vétele felette 
ajánlatos, mert kevesbíti a köptetot, szárítja a légzőszerveket 
és előmozdítja az étvágyat. Mindennemű hurutban szenvedők 
részére valóságos montőazer. Kapható a gyógyszertárakban.

— A v i lá g  e g y ik  le g n a g y o b b  h a jó ja  F iú m é b an .
A Cunard magyar—amerikai vonal „Caronia" nevű hajója, 
amely éppen most egy esztendeje járt az adriai tengeren, 
ismét a magyar kikötőbe jön és január 26-án indul Fiúméból 
New-Yorkba. A „Caronia" a világ egyik legnagyobb és leg
szebb, nagy kényelemmel és fényűzéssel berendezett, hajója. 
Tomudartalma 21 ezer, gépezete 20 ezer lóerojü és 3100 utas 
befogadására képes. Kettős burkolata és önmiiködőlog záródó 
rekeszei folytán ez az óriási györsgőzös úgyszólván el sem 
sülyedhet, hatalmas méretűi pedig ollentállva a tengor hullám
zásának, megmentik az utast a tengeri betegség gyötrelmei
től. Útközben Nápolyban és Gibraltárban is kiköt, a miért a 
is kitűnő alkalmat nyújt kirándulásra azok részére, a kiknek 
a tenger tiszta levegője győgyhatás szempontjából üdülésre 
ajánlatos A „Caronia" ezen járatáról felvilágosítást ad a hajó 
helyekre előjegyzéseket elfogad a Központi Monetjegyiroda 
Dudapesten, (IV , Vigadó-tér 1.)

_ _ _ _ _ _  19Ü7- Január 13.

A közönség köréből.
Engedje t. Szerkesztő ur, hogy őszinte ne

heztelésemet ez utón fejezzem ki azért, mert t. 
polgártársaimnak nem jutott eszébe, hogy engem 
— a demokratát — küldöttségileg szólítsanak fel, 
hogy a polgármesteri állásra pályázzam. Én a 
felszólítási az utolsó percig vártam, pályáztam 
volna és hiszem, hogy ma polgármester lennék. 
Ha nem mondhattam el programmbeszédemet, 
legalább itt irom le, hadd tudják meg, hogy mit 
vesztett a város és közvetve a haza.

Először is én nem adtam volna el semmit, 
sőt minden megvehető ingó- és ingatlan vagyont 
megvásároltam volna, előbb-utóbb enyém lett 
volna minden telek, ház föld. Ezeket aztán én az 
általam megszabott árért — jó pénzen — bérbe 
adlam volna a népnek. A város húzta volna a 
tiszta hasznot, a melyben részesültem volna én 
és tisztviselő társaim, meg a város. A lakosságot 
pedig nem nyomta volna semmi teher, amint a 
bérlő is vigabban pipázik, mint a birtokos.

Vihnye-lürdőt tovább is házi kezelésben tar
tottam volna, hogy legyen hol megpihennie a 
munkában kifáradt tisztviselőknek. Mert én attól 
nem félek, hogy a vasas víz kifogy. Mig vas és 
viz lesz a világon, addig nem lesz baj Vihnyén- 
raire való a chemia! Fejleszteni a fürdőt felesle
ges, mert a tisztességes polgári hasznot meghozza 
a városnak percentekben, nekem meg és a töb
bieknek napidijakban.

A vasutat azonban közerővel lassan meg
csináltam volna. Ha hetenként csak tiz polgár 
embert rendeltem volna ki az úttest készítésére 
a jövendő haszonban való részedés fizeltsége 
mellett, melléjük a nagyon sok mérnök emberből 
egyet-egyet, néhány év alatt megcsináltam volna 
a vasutat, kölcsön gépeket is kaptam volna, aztán 
bérbe adtam volna az államnak sok ezer koro
náért. Ez volt — és most is legszebbb, legideáli
sabb tervem.

Az erdészeti főiskola elvitelének nem álltam 
volna utjál. Mit nekünk elégedetlen erdész, ha 
úgysem mehet el a bányász. De arai a fő, itt 
marad az épület, ami tökéletesen megfelelne 
pláne a másik főiskola szomszédságában — vi
gadónak. Egy két falat kiütni, nehány kabint, 
gőzt — viz úgyis van, s kész egyúttal a fürdő is.

Gyár mennél kevesebb kell, hogy a füst az 
ozondus levegőt ne rontsa. Mit pusztítsa a köznép 
tüdejét és egészségét bűzös gyárakban, mikor 
élvezheti az isteni, éltető, erőt adó tiszta levegőt.

De annál több korcsma kávéház s egyéb 
mulatóhely kell. Mert ha mulat az ember, akkor 
boldog, ha pedig boldog, akkor nem szidja a ma- 
gislratust, amelynek mulatságra nem telik.

A piac és az élelmiszerek olcsóbbá tétele 
végett én és tisztikarom álltunk volna az ügy
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élére. Felosztottam volna, hogy ki tartson mé
szárszéket, ki áruljon tejet, tojást, zöldséget slb. 
Szóval közvetlenül hatósági vezetés és ellenőrzés 
alatt állott volna a piac a közönség előnyére.

Vízvezeték, csatorna, söprés, világítás, mind 
luxus dolgok lassan-lassan redukáltattak volna, a 
mi által a tisztviselői létszám apasztható lett 
volna nemkülönben a pótlék is.

Az iskolákat rögtön becsukaltam volna, 
hogy ezáltal kényszeritsem az államot a meg
nyitásra. A ki aztán megnyitotta az járjon bele. 

az államosítás legegyszerűbb módja.
A gimnáziumot kibővítettem volna; a főis

kolában úgyis megesik, hogy nehány tanár nem 
tanít, s fizetést pedig húzza, ezek az urak szíve
sen elvállallak volna egy-két órát vihnyei ingyen 
I. o, fürdőzés tiszteletdija mellett.

De segítettem volna az iparoson is úgy, 
hogy amikor nincs munkája kirendeltem volna 
havat hányui, követ törni, fát vágni, söpörni ami 
tulajdonképen szintén az iparnak egy neme. Fi
zetése szintén egy két vihnyei ingyen nap lelt 
volna, de csak népfürdői jeggyel.

És még sok minden. Fáj a szivem, hogy ez 
mind dugába dűlt, de biztat a remény, hogy lesz 
még polgármester választás, de akkor aztán akár 
kérnek, akár nem, én pályázni fogok. Addig is 
vagyok Szerkesztő ur

tisztelője
yfty-

NYÍLT-TÉR.
E lovat alatt közlöttokárt iioui felelős a szóik.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják, a rokonság nevében is mindazok, 

akik felejthetetlen férjem VVeigel Samu elhunyta 
alkalmából részvétükkel igyekeztek mondhatlan 
fájdalmunkat enyhíteni és a gyász kíséretben is 
részt vettek, de különösen a boldogult kartársai, 
bakabányai barátai és ismerősei, valamint a 
gyászbeszédet tartott főtiszt. Handel Vilmos, 
Zsámbor Pál és Jiigor Gyula tani Ló ur. — hálás 
köszünetemet.

Selmecbánya, 1907. január 11.
özv. Weigel Samuné.

Nagyon alkalmas utazásodnál. — Nélkülözhetetlen rövid használat után,
F e r t ő t l e n í t ő  h a t ó s á g  á l t a l  m e g v i z s g á l v a

sfr"'~ Á tlóst Búcs, 1887. julius 3.

n é l k ü l ö z h e t e t l e n

A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő -  
Eltávolítása a foshus körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesitolt 
egy felélesztő és antiseptikus hatással l Író Íog-Crém- 
incl elérhető. A , ,K A L O D O N T “  használata nz 
összes kiilturállouiokban a legliatásosahhnak *>e- 

bizonyult.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIK. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Hirdetmény.

Az utcai szánkázások miatt lelt panaszok 
olytán a város belterületén — kivéve a Zsig-

mondy utcát — a szánkázást azonnal betiltom j 
azon megjegyzéssel, hogy ezen tilalmam ellen ! 
vétők a fennálló törvények alapján szigorúan j 
lesznek büntetve.

Zsigmondy utcában a szánkázást csak esti j 
10 óráig engedem meg.

Selmecbánya, 1907. január 12.
Kuti István,

ralkapitány.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1907. ovi január hó 5-től, 1907. január hó 12-ig.

H I R D E T É S E K .

Eladó ház
Zslgmondy-ntcában I I 114. a la tt nagy gyü
mölcsös kerttel, udvar, négy szoba, két 
konyha, egy éléskamra, pince, kút állandó 
Ivóvízzel. — Bármely órában eladja özv. 

K ö g l J ó z s e f  né.
K ö z e l  a  v á r o s b a ,  n a p o s  o ld a l  ó s  
n y a r a l ó k  r é s z é r e  i g e n  a l k a l m a s . " " " " " 1

Születés.
Wágner János, Krajcsok Katalin fiú Selmecbánya 
Biohter János, Lámos Teréz leány ,
Turuian Mihály, Nemosok Anna leány Uodrusbánya 

Kihirdetés.
Beloviczky Alajos, Kollár Erzsébet Selmecbánya 
Gáfrik János, Kasjar Zsuzsanna 
Strengor János, Stoll Mária „

Halálozás.
MakoTinszky Alajos 40 évos, tüdőgűmőkor Selmecbánya 
Bartalik Amália 77 éves aggkor Selmecbánya 
Neibauvcr István 5 hónapos hoveny bélhurut Selmecbánya 
Klein György 70 éves tüdőgyulladás Selmecbánya 
özv. Décsi Károlyné 53 éves idült veselő „
Weigel Samu 45 éves tiidőgiiuiőkor „
Torony György 20 hónapos liiirulos tödölob Selniocbánya 
Nemcsok Anna 6 éves agyhártyalob „
özv. Paxner Józsefné 74 éves szerviszivbaj 
Szonko Pál 77 éves aggkor Selmecbánya 
Boldis Anna 2 hónapos hörghurut Hodrusbánya 
Bodnár Antal 07 éves tüdögiimökor 
Nyitrai Jánosnó 39 éves hnsvizkór „

V Í Ü  —  Kereskedelemügyi m. kir. minister.

Valamennyi magyarországi város 
másodfokú iparhatóságának.
Panasz tárgyává tétetvén előttem, hogy az 

iparhatóságok udvari szállítók részéről gyártmá
nyaikon alkalmazott magyar országos címer hasz
nálata miatt, az ilyen áruk lefoglalása mellett az 
iparhatóság 58 §tába ütköző eljárás címén a ki- 
liágasi eljárási megindították, felvilágosításul a 
következőkről értesítem az iparhatóságot.

Az 1883. évi XVIII. törvénycikk 6 tj-ának 
második bekezdése értelmében az ország egyesi
lett címerét azok is használják, kik a m. kir, 
udvari címet a fennálló szabályszerű eljárás mel
lett. eddig megnyerték vagy ezentúl megnyerni 
fogják.

Miután pedig úgy az idézett törvény meg
alkotása idején mint azóta is a szabályszerű el
járás mindig az volt, hogy a m. kir. udvari szál
lítói cim osztrák udvari szállítói címmel együt
tesen adományozlalott, az ilyen udvari szállítók, 
kik a cs. és királyi udvari száiiitúi címet viselik 
egyúttal magyar királyi szállítók is, akik az idé
zett törvényszakasz értelmében a magyar orszá
gos cimert áruikon teljes joggal használhatják.

Épen azért az ilyen cégeknek a magyar 
címerrel ellátott árui még akkor sem képezhetik 
iparhatósági beavatkozás tárgyát, ha az illető 
áruk nem magyar származásúak.

Midőn még megjegyezném, hogy az iránt, 
hogy valamely cég udvari szállitó-e, kétség ese
tében a kereskedelmi és iparkamarák nyújthat
nak felvilágosítást — felhívom, hogy az elsőfokú 
iparhatóságokat a fentiek értelmében világosítsa fel.

Budapest, 1906. december 21-én.
K o ssu th  s k.

Sertészsírt tisztán olvasztottad friss sertés 
héjat és bőrtelen zsirolvasztásra való szalon
nát hizott sertésekből, kolbászt, sonkát s 

mindenféle hentesárut leg,olcóbban szállít 
K U C Z I K  G Á B O R  u t ó d a

D E B R E C Z E N I  L A J O S
D E B R E C E N .-----------  Á r je g y z é k  in g ye n  és bérm entve.  -----------

1981. szám. tlkv./190ü.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a Selmeci takarékpénz
tárnak Weisz Adolf jogutóda Czibulya István 
elleni végrehajtási ügyében az ipoiysági kir. tör
vényszék területköréhez tartozó Selmecbányái kir. 
járásbíróság területén Tópatak községben fekvő, 
a lópalaki 23. sz. tjkvben A I.fö sor 298. hr. sz. 
a. felvett s B. 5. 7. és 13 tétel a. Czibulya István 
nevére irt ingatlanságra 653 koronában megálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennteb megjelölt ingatlanság az 1907. 
évi február hó 23-ik napján d. e. 10 órakor 
Tópatak községben a község házában megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban a kiküldött 
kezéhez letenni.

Selmecbányán, 1906. évi november 23-án
A kir. járásbíróság mint tkvi. hatóság.

L ih a A n tal
kir járásbiró

i n g b e n
és bérm entve  m agyar nyelvű , gazdagon Illu sz trált f ő á r je g y -  
B é k ém ét, 3'00-nől több ra jn a i,  m indennem ű n ik k e l- ,  e z ü s t -  

ó s  a ra n y ó rá k ,  T alam int m indennem ű s z o lid  
a r a n y  ó s  e z ü s t  á r a k ,  h a n g s z e r e k ,  a o ó l-  
é s  b o r a in k  atb.-röl e r e d e t i  g y á r i  á r b a n .
Nlkkol rem onto ir é ra  ... ... ........... K 3.—
System  Hoskopf paten t óra  _  ... _  K 4.— 
Svájol eredeti system  Roakopf paten t K 5.— 
B e jegy iett .S as Roskopf" n ikkel rém . K 7.— 
E züst rem onto ir ó ra  .G lória" m üvei K 7.80 
E züst rem onto ir óra  dnp la  fedé lle l... K 11.GO 

! É bresztőóra K 2.90. K onyhaóra ... ... K 3.— 
Sohw arzw aldl óra  K 2.80. K akákéra  K 8.60 
Minden é ráért 8 évi Írásbeli jótállás. — N tn -

KONRAD JÁNOS
J l s ö  ó r a g y á r  ó s  s z é tk ü l d é s t  á ru h á z ,  

B rU x  1258 s z á m .  (Csehország.)

H IR D E T É S E K  FEL- 
. VÉTETNEK E LAP. 
KIADÓHIVATALÁBAN.

Sirclin
"Emeli az étvágyat és a lesUOtyt, megszOo- 
teti a köhögést, váladékot, éjjeli taadást

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kórjen mtottento# 
„ R o o h eu e r e d e t i  c s o m a g o lá s t .

F, Hoffmann-La Ktoche ól  Co. Basel (Svájc)
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TTénvképészeti gépek 
 ̂ és kellékek □ □ □
első és m ind ig  friss m inőségben  
(h ite lképes  e g y én ek n ek  részle t- 
------------- fizetésre  i s ) . ---------------

K a p h a tó k : Jo e rg es  Á g o st özv  és fiánál 
T erasseon .

nélkül ne együnk levest. 
Néhány csepp elegendő.

Nagy és állandó
j ö v e d e l e m r e

tehetnek szert
oly intelligens urak ós hölgyek, kik 
régi előkelő magyar Képes szép- 
irodalmi folyóirat számáraelő- 
fizetést tudnak gyűjteni. Érdeklő
dők sürgősen, levélben jelentkez

zenek
H u s z á r  B élánál

IV., Egyetem-utca 4.

Állandóan friss  tea sütemények! !  |

M in d en  v a sá rn a p  fr i s s

farsangi fánk!

B O R H E G Y  1 I S T V Á N
cukrász. Ezüst-utca I. kér., 14. sz. 

Megrendelések szolid  és pontos kiv ite lben ! ■

J<iadó lakás.
Deák Ferenc-utca 8 I. szám alatt egy 

utcai lakás azonnal kiadó.
Bővebbet: MIHALIK ISTVÁNNÉNÁL.

K ő D a ő g é s !
A ki e z t  figyelem be nem  v esz i, bün- 

h ő d ik  s a já t  te s tén !!

S Z A L O N N A
fehér sói, esontnélkiili, szép tiszta, pörkölt börfi, bár

minő részleiekben, kg - j a ..............................................  132
Zsírnak való szalonna, sótalan, friss v á g á s ú ...................  13(1
Füstölt vastag sza lo n n a......................................................  140

„ vékony ................................................................. 140
Debreceni paprikás sza lo n n a ..............................................  1(50
Füstölt kolbász sertés húsból, azonnal ehető v főzni való 1^4
Pácolt fokhagymás paprikás szalonna.................................  200
Pácolt bőrös sonka, karnionádll, o ld a la s .........................
Pácolt sovány, szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas 130 

A fö n tl á r u k  sz á ll ító  levo lo  ós c so m a g o lá sa  In g y en .
Elsórondú h á z i z s l r  k g .- j a ..............................................  144
Hozzá szolcneók: 5 kg-os 120, 10 kg-os 1G0, 2f> kg-os 300 f.

100 -200  k g . v ó te ln ó l in g y e n  h o rd ó .
Tormás virsli párja 10 f, 50 pár vételnél 8 f. Szalvaládá darabja 

10 f, 50 pár vételnél 8 f.
-----------  A z  á r a k  f i l l é r e k b e n  é r t e n d ő k .  -----------

Áruim árai, melyek g y a k r a n  v á lto z ó k , o helyen minden 
számban „400 mm. szalonna'* cim alatt találhatók. 

Szállítja

B a lc z á r  L ajos k iv ite li ü z le te  N y íregyh áza
T ele fo n  134. sz . S ü rg ö n y e im : B a lc z á r  h e n te s  N y íreg y h á za .

K A I S E R - fél e

M E L L - C A R A M E L L Á K
A HÁROM FENYŐVEL 

Orvosilag kipróbált és ajánlva köhögés, 
rekedtség, hurut, elnyálkásodás és torok- 

katarus ellen
C j OH közjegyzőiig hitelesített okirat 
J 1 AU eléggé bizonyítja, hogy a mit 
Ígérnek, azt be is tartják.

C so m a g ja  20 és 40 fillé r. 
Kapható: M árkus 1VI.

k cukrászatában Selm ecbányán 
Deák Perene-u. 7/1.. saját ház. 

És
M ákonyi I*.

T is z te le tte l é r te s íte m  a n. é. 
közö nsége t, hogy

JYorinbergi és 
diszmű-áruimat

az üz le tágga l fe la k a rv á n  h a gyn i 
a beszerzési á ro n  a lu l, k iá ru s íto m .

K é rve  a n a g yé rd e m ű  k ö z ö n 
ség szives lá to g a tá s á t, v a g y o k

k i t ű n ő  t i s z t e l e t t e l

Őváry Kálmán.

Tisztelettel értesítem Selmecbánya és vidéke nagyérdemű közönségét, h°9T25 év óta fennálló üzletemet
egy, a mai kor igényeinek teljesen megfelelő és a legnagyobb kényelemmel berendezett

JSodegával bővítettem ki.
TáraHságot és költséget nem kimébe, képes vagyok a legkényesebb igényeket is kielégíteni. 

Naponta friss kassai sonka, különféle felvágott, minclenfaju 

csemege, kalak, sajtok a l e g j u t á n y o s a b b  árban kaphatók-

A zon k ívü l va lód i m agyar és fra n c ia  p ezsgők , a legjobb izü  m agyar borok p a lack on k in t é s  p oharank int k im érv e .
ű  nagyérdemű közönség becses látogatását kérve, vagyok 

«.» i n -  T - • kitűnő tisztelettelJVaponta friss kőbányái sor.
—  Esténkint tea. —

íiodiga és dohánynagylözsde tulajdonos.

Nyomatott Joerges Ágost özv. ós fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1907.
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