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S Ü T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendő!;, hova az összes pénzküldemények is küldendők.

M E C J E L E N  M I N D E N  V A S Á R N A P .

Selmecbánya nyaralóhely.
lí)07. aug. 11.

Bármely vidék boldogulásának titka, 
hogy felismerje az eszközöket, melyekkel 
előre haladhat; hogy józanul mérlegelje 
erejét és a körülményeket, amelyek egy 
vagy inás irányú tevékenység kifejtésére 
alkalmasok. Városunk közönségének a bá
nyászat hanyatlásával sürgős kötelességévé 
vált, hogy más jövedelmi forrásokról gon
doskodjék, melyek által a polgárság jólétét 
előmozdítsa. Történtek is kísérletek az 
iparfejlesztés terén, melyeknek eredménye 
kétséget kizárólag üdvös lesz. Van azonban 
egy még ki nem használt jövedelmi forrá
sunk, melynek kellő kiaknázása nagy ha
szonnal járna polgárságunkra.

Tudjuk mindannyian, hogy városunk 
vidéke igen szép, úgy hogy már jelenleg 
is szórványosan felkeresi a nyaraló közön
ség. Jelenleg azonban meg nem vagyunk 
kellőképen előkészülve és berendezkedve 
az idegenek befogadására. Feladatunk lenne 
idegenforgalmi egyesület létesítése, mely 
a kiadó lakásokat, szobákat nyilvántartaná, 
gondoskodnék az idegenek tájékoztatásáról, 
kalauzolásáról, az ellátásról és végre kellő 
reklámról. A Selmeeen tartózkodó vakációzó 
diákok közül nagyon szép kalauz-gárda 
kerülne ki, mely a mellett, hogy a séták 
által testét edzené, még zsebpénzre valót 
is keresne a kalauzolási napidijak révén.

Ami az idegenek ellátását illeti, töb
bek közt gondoskodnunk kellene egy minta- 
tehenészetről is, mert bizony nagy elmara
dottságra vall az a körülmény, hogy hegy
vidéki városunkban — ahol még a legrosz- 
szabb tejet is drágán fizetjük — egyetlen 
európai nívón álló, tisztán berendezett hegyi- 
tehenészet i t  sem találunk. Ez pedig kétsé
get kizárólag jól jövedelmező üzlet, lenne.

Biztosak lehetünk benne, hogy ha 
városunk gyönyöre látképével ellátott rek
lám-képeket küldenénk szét az országba, 
pl. minden középiskolának és hivatalnak, 
s megemlitcnök, hogy itt o lc só n  lehet nya
ralni, úgy valóságos özönlése lenne az ide
geneknek.

Azok az urak, kik a nemrégen lefolyt 
gyermek-ünnepély alkalmával bebizonyí
tották elsőrangú szervező képességüket az 
idegenforgalmi ügyet is biztosan eredmé
nyesen intéznék el.

A városi nyaralás ügyét sikeresen le

hetne Vihnye-fürdő ügyével összekapcsolni. 
Mindig mosolyra kényszerit ama kishitiiek 
szava, kik e jeles fürdőt eladni szeretnék. 
Tény az, hogy a fürdő mindig zsúfolva van 
és lenne akkor is, ha a város háromszor 
akkora szobaszámmal rendelkeznék. Más 
város polgárai erre a tényre szobák építé
sét határoznák el és pedig sürgősen, egy
hangúlag; minálunk erre a biztos befek-| 
tetésre nincs pénz, mert kishitück, bizal- ! 
inatlanok, élhetetlenek vagyunk.

Vihnye-filrdő összekapcsolva a selmeci . 
nyaralással nagy jövőt és jövedelmet jelent ' 
városunknak, azonban mind ennek az alap- 
feltétele, hogy gondozzuk, szeressük a 
hozzánk jövő nyaralókat és ne tekintsük 
őket kizsákmányolási objektumoknak. Sel- 
mec- és Vihnye közt naponként közlekedő i 
omnibusz-járatot kell fenntartani, hogy a ; 
nagyszáma vihnyei közönség ne legyen 
kénytelen drága fiakkert űzetni ha váró- j 
sunknt fel akarja keresni.

Természetes, hogy a város szépítése | 
és rendezése is egylapra tartozik a nya- j 
ralási ügygyei és ezen irányban is sok 
feladat vár reánk. Hogy egyebet ne em- j 
litsiink, a könnyen hozzáférhető és mesésen s 
szép kilátó helyre: a Leányvárra jól gon
dozott sétautat kell vezetni, a járvány kór
házat elhelyezni és a Leányvár terraszán j 
nyári vendéglőt kell berendezni Ez két
ségtelenül látogatott hely lenne és előmoz
dítaná a város idegenforgalmát.

Egyszóval sok minden tennivaló van j 
és ideje, hogy komoly szándék kai és erős 
elhatározással neki fogjunk és városunkat 
elsőrangú nyaralóhelyéé fejleszszük.

Boleman Géza.

Az augusztusi közgyűlés.
A kánikulái meleg nem lanyhasztotta a bi

zottsági tagoknak a küzügyek iránt való érdeklő
dését s a keddi közgyűlésen igen szép számmal 
jelentek ineg a városházán. Akik itthon voltak s 
nem nyaralnak máshelyen, mind ott voltak a 
közgyűlésen, dacára a szürke, egyhangúnak Ígér
kező tárgysorozatnak, amely semmi érdekeset 
nem Ígért.

A gyűlésen H orváth  Kálmán polgármester 
elnökölt, mivel L its  Gyula főispán akadályozva 
volt az eljövetelben. Jelenvoltak a gyűlésen: 
Bárdossy Antal, Farbakv István, Gazsó Mihály. 
Goldfusz Mihály, Hiindel Vilmos, Heincz Hugó, 
Hlavathy József, Hornyacsek István, Joerges Ágost, 
Király Ernő, Pelachy Ferenc, Richter Ede, Schelle 
Róbert, Slullcr Gyula, Tóth Imre, Wankovits Lajos, 
Weisz Ignác bizottsági tagok és a tisztviselők.

Elnöklő polgármester kijelenti, hogy a fő
ispán az elnöklésben akadályozva van, az ülést 
megnyitja s a napirend előtt szót kér és nyer 
H ándel Vilmos törvényhatósági biz. tag s két 
kérdésben< kíván felvilágosítást a polgármestertől:

hogy áll az elemi iskolák szervezése és az 
állami segítség ügye és hajlandó-e a város polgár- 
mestere a Selmecbányán annyira szükséges pol
gári iskola felállításának ügyét felkarolni: s ez 
ügyben sürgetöleg eljárni, hiszen már évtizedek 
előtt meg volt Ígérve a városnak, hogy az állam 
ez iparvárosban polgári iskolát állit fel és éppen 
a vezető emberek helytelen felfogása és maga
tartása volt eddig az oka annak, hogy a meg
oldás késik s mindeddig elmaradt.

Horváth Kálmán polgármester válaszában 
részletesen mutatja ki, hogy az elemi iskolák 
ügyében eddig csak előkészilőleg intézkedhetett, de 
ezt azonnal és minden irányban megtelte, az 
állami segítség kérése már nem a hatóság, de az 
iskolafenlartó felekezetek ügye, tehát a városi 
iskolák ügyében is a róin. kalh. egyháznak kell 
kérelmeznie, de mindazonáltal e tekintetben is 
még az 1907. XXVII. t.-c. végrehajtására vonat
kozó utasítás leérkezte előtt intézkedett előkészi- 
tőleg, a közbenjött szünidő s a vezeték távozása 
miatt abban történt a megállapodás, hogy folyó 
évi szeptember hó elején ez ügyben az összhang- 
zatos eljárás biztosítása céljából az iskola fentar- 
tók együttes tanácskozást fognak tartani s az 
ekkor létrejövő megállapodás fogja alapját képezni 
a további eljárásnak, a maga részéről biztosítván 
felszólalót, hogy a hatósági eljárásban késedel- 
meskedni nem lóg s a legsietősebben fogja az 
ügyeket tárgyaltatni.

A polgári iskola létesítése ügyét tanulmá
nyozni a régi ügyiratokat kikerestclni fogja s mi
után barátja a város fejlődésének és emelkedé
sének közintézményei szaporításának szintén teljes 
buzgósággal fog arra törekedni, hogy a városnak 
eme igazolt régi óhaja teljesüljön.

Felszólaló és a közgyűlés a polgármester 
válaszait egyhangúlag tudomásul vette.

Ugyancsak napirend előtt interpellálja meg 
a polgármestert K irá ly  Ernő törvényhatósági biz. 
tag. hogy mi igaz van a «Selmeci Ujság» helyi 
lap ujabbi támadásában, mely szerint a város 
polgármestere a főkapitányi és alkapitányi állás 
betöltésénél nem a város közjavát tartotta szem 
előtt, de befolyását úgy érvényesítene, hogy ro
kona kerülhessen az alkapitányi állasba?

H orváth  Kálmán polgármester kijelenti, 
hogy habár e felszólalás szoros kapcsolatban van 
a tárgysorozat 19. pontja alatt felvett ügygyei, 
Szta n ka y  Ferenc indítványával s ez ott lenne 
tárgyalható — mint önálló interpellációra is kész
séggel adja meg a választ. A támadás, melyre 
Király Ernő céloz, igaztalan és alaptalan; igenis 
érvényesítette befolyását teljes őszinteséggel az 
iránt, hogy K u li István volt rendőralkapitányt 
nevezze ki a Főispán, tette ezt azért, mert Kuti 
István arra érdemesült, mint azt az egész közönség 
tudja s amint azt, hogy úgy legyen, maga a kö
zönség kívánta és óhajtotta, ezt tehát nem azért



tette, hogy helyébe az alkapitányi állásba L in d 
m áyer  János rokona kerülhessen, ki hogy egy
általában lehet-e alkapitány — ahhoz is szó fér, 
mert jogi qualifikációja nincs. Megürülvén az al
kapitány állás — ő neki mint magánembernek s 
mint e város polgármesterének az rolt s az ma 
is a felfogása, hogy egy önálló vezető hatóságot 
ellátó rendőrfőkapitánynak kell, hogy helyettessé 
legyen — ő tehát az alkapitányi állás betöltését 
tartotta és tartja szükségesnek, de mindannyian 
emlékezhetnek, hogy a közönség legnagyobb része 
azon felfogásnak hódolt, hogy a mai súlyos vi
szonyok mellett minden vonalon takarékoskodni j 
kell, első sorban azért, hogy a szégyenletesen < 
fizetett tisztikar fizetése rendezhető legyen, a több 
terhet nem biró lakosság megterhelése nélkül, 
tehát ugv, hogy bizonyos nem feltétlenül szüksé
ges, vagy bizonyos ideig nélkülözhető, vagy alkal
mas egyénekkel helyettesíthető állások be ne töl
tessenek, ennek hódolt a fizetésrendezésre kikül
dött bizottság s miután úgy találta, hogy a jelen 
viszonyok mellett az alkapitányi állást nem kell I 
okvetlenül betölteni, mert Lindmáyer János rend
őrfogalmazó egyéni tulajdonainál fogva az ezzel 
egybekötött teendőket helyettesként ellátni képes 
— azt javasolta s javaslatát a közgyűlés is ma
gáévá tette, hogy az alkapitányi állásnak betöl
tését szüneteltette; ezen szabályrendelet érvényű 
rendelkezést fogadta el a főispán is, midőn az 
állásra nem irt ki pályázatot, de Lindmáyert 
rendelte ki helyettesnek s ő mint polgármester 
megkellett, hogy hajoljon akkori és mostani meg
győződése ellenére a többség s a közönség hatá
rozata és akarata előtt azért, mert tényleg ez idő 
szerint s mindaddig, inig a viszonyok nem vál
toznak — ebben a közjó sérelmét nem látja, a ; 
pénzbeli megtakarítás pedig elvitathallanul nyíl- j 
vánvaió.

Lindmáyer János tényleg rokona, mert nagy- | 
bátyja, de, hogy u dolog ily alakulásban a rokon- 
ság istápolásának mi része sem volt, ha talán az  ̂
eddig felhozoltak nem világítanák meg a kérdést j 
teljesen rá mutat arra is, hogy Lindmájer ez által | 
anyagilag vesztett, mert nemcsak, hogy fizetése j 
maradt a régi, de a mellékjövedelmeket — az 
éjjeli inspekciós szolgálatokkal járt díjazásokat 
elvesztette. Kijelenti még azt is, hogy a mostani 
rendőrfőkapitány egyenes előterjesztésére és csak 
azon kijelentése után fogadta cl a megoldást, hogy 
az általa ajánlott módon az ügyeket ellátja és a 
köz kárát vallani nem fogja, aminthogy eddig e

megoldásnak hátrányai nem mutatkoztak, termé
szetes azonban, hogy jöhet idő, mikor az alkapi
tányi állást betölteni kell, mert a jelenlegi meg
oldás csak ideiglenes lehet.

A közgyűlés a polgármester válaszát egy
hangúlag s helyesléssel veszi tudomásul.

A polgármesternek a háztartás és közigaztás 
múlt havi meneteléről szóló jelentése során több 
felszólalás történt.

Bejelentette a polgármester, hogy L ite  Gyula 
főispán lemondott a város által neki fenntartott 
és berendezett lakásról. E tárgyban kelt értesitése 
a következő:

5JJ4. tó is p. 907.
Tekintetes H orváth K á lm á n  polgárm ester ú rn a k  

Selmecbánya.

Auibár a város közönsége pár bő elit! egy indít
vánnyal szemben közgyűlési határozottal kimondotta, 
hogy a főispáni szállást a főispán részére továbbra is 
fentaitja, mely közgyűlési határozat a Nsgyméltóságu 
beliigyminisztorium által is jóváhagyatott, mégis tekin
tettel Selmec- ás Hélabánya város snlyos anyagi vi
szonyaira, s tekintettől ama törekvésre, hogy minden 
irányban eszközlondö megtakarítások vagy újabb jövo- 
delmi források nyitása által ezen súlyos pénzügyi 
helyzete a városnak lehetőleg enyhitessék; indíttatva 
érzem magamat arra, hogy a magam részéről is ezen 
törekvéshez hozzájáruljak, s ama feltevésben, hogy 
a jelenlegi főispáni lakás bérbeadása által a költség
vetés bevételi rovatában számottevő tétel lesz beilleszt
hető: ezen szállás használatáról ezennel lemondok, 
csupán annyit kérve a várostól, hogy idóközökénti ott 
létem alkalmával részemre egy dolgozó s egy fogadó 
helyiségről gondoskodni szíveskedjék.

Meghízom Polgármester urat, hogy ezen elha
tározásomat a legközelebbi közgyűlésnek, melyen jelen 
nőin lehetek, bejelenteni szíveskedjék.

Ipolyság, 1907. évi augusztus bó 9-én.
Lits

főispán.

H lava thy  József biz. lag köszönetét mond 
a főispánnak elhatározásáért, amely azt igazolja, 
hogy melegen érdeklődik a város iránt s nehéz 
anyagi viszonyain a maga részéről is segíteni 
óhajt a városon.

H eincz Hugó biz. tag, tekintettel arra, hogy 
ez irányban bizonyos irányból hajsza indult a 
főispán ellen s úgy tűnhetik fel a dolog, hogy e | 
hajsza következtében mondott le a főispán a la
kásról, mivel a törvényhatósági bizottság nem azo
nosíthatja magát azzal vagy azokkal, akik e haj- : 
szát rendezték, indítványozza, hogy kéressék föl | 
a főispán lemondásának visszavonására.

Farbaky István és Hlavathy József hozzá- I

S E L M JE C R A N Y  A l  H Í R A D Ó

V a d á sz a t .
Irta: B o lg á r  Z sigm ond.

Már fiatal koromban szenvedélyes vadász 
voltam. Mihelyt csak egy kis szabad időt szerez
tem, leutaztam Makkfüredre. Makkfüred közelében 
hatalmas erdő volt, melynek égbenyuló tölgyei 
sötét árnyu köntösbe vonták az ilt-ott felbukkanó 
vadvirágokat. Ennek az erdőnek felügyelőjét üsmer- 
tera én. Jó barátom is volt. Ö engedte meg ne
kem, hogy erdejében lődüzzem az állatokat, én 
azonban többnyire, sajna, csak bakokat lőttem.

Vagy tiz esztendővel ezelőtt, akkor még jobb 
idők járlak, alig hogy megkaptam három napi szabad
ságomat, vonalra szállottam és Makkfüredre utaz
tam. Felügyelő barátom igen szívesen fogadott és 
pompás vadászfegyvert bocsátott rendelkezésemre.

Nimródszenvedélylől űzve. hajtva, már korán 
reggel kis tisztás szélén lesben álltam.

Szép volt, mint mindenkor ilyen korán az 
erdő. Falevelek titokzatos suttogása, virágok kábító 
illata, madarak vig csicsergése jól esett a nagy
városi zajban egészen eltompult, elcsigázott lel
kemnek. A harmat fehér gyöngye messziről úgy 
csillogott, mintha minden levél, minden fűszál 
gyémánttal lenne behintve. A szokatlan csendben 
messzire elkószált a lelkem, el, egészen poros 
irodám asztaláig.

Egyszerre csak megrezzenl a szomszéd bokor 
és magam is megrezzentem hallatára. Gyönyörű 
szarvas törtetett elő a cserjékből és épen a tisz
táson keresztül száguldott tova.

Felkapom a fegyverem, egy pillanat és el
dördül a lövés.

De mi az? Mintha viszhangja is lett volna 
a lövésnek. Ugyanakkor, mikor az én puskám 
szóllott, más lövés is dördült.

Mi lehet ez? Körültekintettem.
De nem láttáin semmit, csak amikor a ver

gődő szarvashoz közeledtem, bukkant ki valaki a 
sűrűből.

— Alagi Jenő vagyok.
— Német József.
— Nagyon örvendek.
— Részemről a szerencse!
— Mit akar Uraságod a szarvasomtól, kér

deztem tőle, látva, hogy egész bátran vizsgálgatni 
kezdi a szarvas sebét.

Az önétől? Hiszen ezt én lőttem!
— Bocsánat, ezt én lőttéin!
Német ur egészen veres lett a meglepetéstől.
— Különben igen könnyen győződhetünk 

meg a dologról.
— Hogyan?
— Igen egyszerűen. Én eminnen állottam, 

kegyed meg auionnan. Miután pedig a szarvas

szólása után a közgyűlés a következő határoza
tot hozta.

E bejelentést a közgyűlés Lits Gyula főis
pánnal szemben köszönetének és elismerésének 
kijelentése mellett tudomásul veszi s a főispáni 
lakásról történt lemondást elfogadja és a lakást 
birtokába visszaveszi legfőképpen azért, mert a 
megindult vita és tárgyalás során elnöklő polgár- 
mester szóbeli kijelentéseiből arról értesül, hogy 
a főispán e lemondásra nem az ez ügyben meg
indított hírlapi hajsza s a «Selmeci Újság* táma
dásai következtében határozta el magát, hanem 
az önkéntes és az átiratában hangsúlyozott indo
kokra alapított már korábbi elhatározása volt, 
melynek megtevésében éppen csak a megindított 
hírlapi hajsza akasztotta meg, ily körülmények 
között pedig tudva azt, hogy a főispán a lemon
dást vissza nem vonná — a lemondást tudomá
sul kell vennie annak erős hangsúlyozásával, hogy 
a közönség ez alkalommal is kívánja és óhajtja, 
hogy főispánja e városban is otthonnal bírjon, 
itt magát idegennek ne érezzo és ne tekintse s a 
város ügyeinek hathatós támogatásában és előre 
vitelében a kölcsönös jóindulat megmaradásával 
a város érdekében működni meg ne szűnjön ép
pen azért, midőn pusztán a főispáni lemondó 
nyilatkozat indokaira alapítottan a város jelenlegi 
súlyos anyagi helyzetében a lemondást elfogadja 
s a város tanácsát felhatalmazza, hogy a bútorok 
és lakásnak értékesítése iránt intézkedjék — utóbbi 
tekintetben lehetőleg oly módon, hogy azt nyilvános 
árverés mellőzésével a kir. adóhivatalnak adja ki évi 
1 2 0 0  korona bérért és a házbér fillérekért egyúttal 
utasítja a város tanácsát megfelelően gondoskodni 
arról, hogy valahányszor a főispán Selmecbányára 
jön — legalább 2 szoba álljon a főispán ingyen 
rendelkezésére.

A polgármesteri jelentés során igaz öröm
mel vette tudomásul a közgyűlés, hogy a kiráiy 
a törvényhatósági bizottságnak egyik régi munkás 
tagját Svehla  Gyula miniszteri tanácsos bá> ya- 
igazgatót hosszas szolgálata alatt szerzett érde
mei elismeréséül a Lipót-rend lovag keresztjével 
tüntette ki, — egyúttal azonban sajnálattal azt 
is tudomásul vette, hogy e kitüntetés a városra 
veszteség is, mert Svehla Gyula nyugalomba vo
nulván, e városból távozik, hol több éven át tel
jesen önzetlenül buzgó jóakarattal és meleg tá
mogatással volt erős munkatárs a város közügyeiben.

Farbaky István biz. tag indítványára a köz
gyűlés örömmel veszi tudomásul líárdossy Antal 
biz. tagnak kitüntetését is.

1907.; augusztus 18.

csak erről az oldalról van megsebezve, világos, 
hogy az én lövésem talált.

— Ebben igaza van.
— Szép, hogy elösmeri.
— Elösmerem és egyúttal apellálok az ön 

nagylelkűségére.
— Nem értem.
— Mindjárt megmagyarázom. Nagy szíves

séget tenne vele, ha ezt a szarvast átengedné.
— Miért?
— Fogadásról van szó kérem, melyet ha el

vesztek . . .
— Köszönöm, ne folytassa tovább. A szarvas 

az öné. Vigye!
Német ur csak úgy áradozott a boldogság

tól. Egy készszoritás és azután elváltunk.
Néhány évvel ezelőtt a vigadóban nagy bál 

volt. Nekem is részt kellett vennem. Mivel azon
ban a táncnak nem valami lelkes barátja vagyok, 
egy óra múlva már alig győztem klakommal födni 
ásilozó számat.

Körülnézve, egyszerre csak ismerős arcot 
pillantottam meg. Nini! az én vadászó társam. 
Amint engem meglátott, bocsánatot kért táncos- 
néjáiól és felém sietett.

— Amióta csak Pesten vagyok, mindig az 
jár az eszemben — kezdé — miként hálálhatom 
meg szívességét.
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A folyó évi február hó 12-én tartott bizott
sági küzgy ülésben 42. sz. alatt hozott véghalározalot, 
melylyel a bizottsági tagok száma 04-ben állapít
tatott meg s a város két választókerületre osz
tatott a in. kir. belügyminiszter jóváhagyván a 
végrehajtás szempontjából szükségessé vált átme
neti intézkedések a következőkben rendelteinek 
el és állapíttatnak meg.

1. Az eddigi gyakorlat szerint a bizottsági 
tagok választása oly időbon ejtelelt meg, hogy a 
választott tagok megbízatása az év april hó 4-én 
járt le. teliát a megbízatás april hó 4-ig tartó volt.

F. gyakorlat nem bizonyult célszerűnek, meri 
e mellett olkerülhetlen a téli (január, február 
hónapokra eső) választás, mely bizonyos mértékig 
a választójog szabad gyakorlását is megnehezíti 
s e melleit a város háztartására is hátránynyal 
jár, mert a tőrvény szerint az évközben megszűnt 
helyek az év végén lévén betöltendők (1880. XXI. 
t.-c. 33 §) gyakori eset volt, hogy az év végén 
megválasztottak megbízatása csak a követő év 
ápril 4-ig tartó volt s igy igen rövid időközükben 
két választást kellő megejteni, mi a város háztar
tását fölös költségekkel terhelte.

Különösen áll ez eset a folyó évre midőn 
az 1908. évi ápril hó 4-ig tartó megbízatással 
biró törvényhatósági bizottsági választott tagok 
sorában 4 hely lenne választás utján betöltendő, 
holott már egy néhány hó múlva az összes bizot t
sági tagok megbízatása járván le általános vá
lasztást kellene elrendelni, mely eljárás mellett 
az 188G. XXI. l.-c. 33 §-ának rendelkezése sem 
lenne szó szőrint végrehajtva, hogy t. i. a meg
szűnt tagsági helyek minden év végével tölten
dők be.

Ez indokokból kimondja a törvényhatósági 
bizottság, hogy minden választott törvh. bizottsági 
tag megbízatása jövőre épp úgy az illető év vé
gével szűnik meg, mint a legtöbb adóifizető bizott
sági tagoké, tehát azon választolt bizottsági tagok 
megválasztása, kik 1911. évi april hó 4-ig tarló 
megbízatással tartatnak nyilván 1910. évi decem
ber hó 31-ével az 1908. évi ápril 4-ig tarló meg
bízatással nyilvántartott választolt tagok megbí
zatása pedig 1907. évi december hó 31-ével szű
nik meg.

11. Figyelemmel arra, hogy jövőre a bizott
sági tagok választása két választókerületben ej- j 
tendő meg az üresedések szabatos nyilvántartása j

Óh igen egyszerűen. Mulasson be annak a 
leánynak, akivel azelőbb táncolt.

Német ur fanyar arccal bár, de elegei lelt 
óhajomnak.

Egy óra múlva már vigau keringőztem 
Torday Juliskával.

Nemsokára mindennapos vendég lettem 
Tordayéknál. Es azt kelleti tapasztalnom, hogy 
Német urráí megint csak egy vadra vadászunk. 
Miután nem vagyok barátja a hosszas habozás
nak, 'nyíltan és Őszintén megmondtam Német 
urnák:

Kedves mester. Raj van. Én átengedtem 
önnek a szarvast, ön pedig engedje át Juliskái.

Kissé uzsoraszagu üzlet lenne! Kacagott 
fel sötéten Német ur és harmadnap reggel már 
kint találkoztunk a cinkotai erdőben.

Az első lövés joga Német űré volt. Hosszan 
óvatosan célzott, látszott rajta, hogy mennyire 
szívesen küldene a másvilágra. Fegyvere eldör
düli, egy tompa hürgés, és vergődve kalimpált 
előttünk egy himszarvas. Szegénynek szemébe 
ment az egész töltés. Itt van vissza szarvasa és 
kvittek vagyunk, harsogta felém Német ur, és 
fejét kalapjába nyomva, úgy távozott, mint egy 
spanyol grand . . .

Én pedig olt álltam, lefözve, megsemmisül- 
ten. Igaza volt, lekvitleltünk. Szót se szólhattam.

És még a lakodalomra sem hívott meg a 
gazember.

és a szabályszerű betöltés előkészilhetéso okából 
a jelenlegi bizottsági tagok a megfelelő választó 
kerületekbe oszlatnak be úgy, hogy mindkét vá
lasztókerületbe 1 0 - 16 bizottsági tag jusson, a be
osztásnál alapul vételik jelen alkalommal a vá
lasztott bizottsági tagok lakhelye, mihez képest a 
bizottsági tagok következőkben soroztainak.

A ) Az I-ső választókerületbe soroztainak 
1910. évi megbízatással: Ágfalvi Alajos, Farbaky 
István, Kachelmann Farkas, Király Ernő, Oszvaldt 
Gusztáv, Paulovich József, Sobó Jenő.

1907. évi december 31-vel megszűnő meg
bízatással. Gazsó Mihály, Greguss Antal, Jezsovits 
Károly, Eeslyánszky József, Eiha Antal, Szlresko 
János, Velics György, Vitális István dr.

Ti) A II. választókerületbe soroztainak a) 
1910. évi december 31-vel megszűnő megbízatás
sal: 1 . Rencze Gergely, 2. IIöndel Vilmos, 3. Illavathy 
József, 4. Pelachy Ferenc, 5. Scholle Róbert, 0.,
7., 8 ., üresedésben.

b) 1907. évi december 31-vel megszűnő meg
bízatással: 9. Rárdossy Aulai, 20. C-ziczka Sándor, 
11. Vojtás Mátyás, 12. VVeigel János, 13., 14., 15., 
16. üresedésben.

III. A bizottság választás alá eső tagjainak 
megválasztása az 1886. XXJ. l.-c. 34. §-ának ren
delkezéséhez képest csak a legtöbb adótfizetők 
névjegyzékének összoállilasa, illetve kiigazítása 
után történhetvén meg a törvényhatósági bizottság 
a választás napjául folyó évi október hó 17-ikél 
tűzi ki s a választás helyéül kijelöli az I. választó
kerületre nézve a város közgyűlési (tanács) termét.

A II. váloszlókerülelre nézve a rendőrkapi
tányi hivatal, alkapitány hivatalos helyiségét az 
előcsarnokkal, s kiküldi választási elnökökként az 
I. választókerületre nézve Farbaky Istváu törvh. 
biz. tagot, helyettes elnökül Oszvaldt Gusztáv 
törvh. bizyllsági tagot.

A Il-ik választókerületbe pedig elnökül 
Wankovits í.ajos biz. tagot, helyettes elnökül 
Hornyacsek István biz. tagot.

A in. kir. belügyminiszter elutasította a vá
rosi tisztviselőknek a pénzintézeteknél viselt tiszt
sége tárgyában hozott közgyűlési határozata ellen 
Wagner László dr. állal beadott felebbezést — 
tudomásul vétetett.

Több törvényhatósági megkeresést párlolólag 
vett tudomásul a közgyűlés.

A városon átvonuló állami közutszakaszok 
len tartására a jövőre évi 4000 koronát kér a vá
ros, mivel az eddigi 2700 korona évi átalány nem 
elegendő.

Az ág. hiLv. evang egyháznak kegyúri segély 
címén 3688 korona 99 fillért, az izr. hitközség
nek 1522 korona 15 fillért ad.

A vihnyei vadászati jogot hal évre Zoloniy 
Imre erdőmeslcrnck adják ki évi 22 korona bérért.

Elfogadtatott Yibnyo - fű i dő védőkörének
Böclli Hugó dr. főiskolai tanár állal elkészíteti 
szakértői javaslata.

A Sembery-házban levő korcsmaholyiség 
bérletét átruházták Kemény Mórról Nics Istvánra.

Ág fa lv i Alajos pénzügyi tanácsost fölvették 
a város kötelékébe.

S zta tikay  Ferenc biz. tag indítványt adott 
be, mely szerint az alkapilányi állás mint fölös-, 
leges töröltessék el.

A gazdasági szakbizottság és a városi tanács 
ez indít vány mellőzését és az állás megtartását 
javasolják.

Kifli István rendőrfőkapitány kért szót o 
tárgynál s hosszabb beszédben kifejti, hogy bár 
a rendőrkapilányi hivatal ügyeit jelenleg alkapi
tány nélkül is elvégzi, azért jó lelki ismerettel nem 
javasolhatja az állás végleges beszüntetéséi, meri 
helyettesre feltétlenül szükség van s ez pedig az 
alkapitány, akinek leendőit most teljesen kifogás
talanul L in d m a ycr  János rendőrfogalmazó végzi, 
beszédje során megemlíti, hogy a Selmcci Újság
nak a főkapitányi állás betöltésére és az alkapi

tány i állás bo nem töltésére vonatkozó és a pol
gármestert meggyanúsító cikko teljesen ellenkezik 
az igazsággal s kijelenti, hogy nein a polgármester, 
de épen ő volt az, aki annak időjén olőtorjesztést 
tett, hogy az alkapilányi állás egyolőrc ideiglene
sen ne töltessék be. A polgármester épen az állás 
betöltése mellett érvelt s csak nehezen sikerült 
öt meggyőzni arról, hogy a közérdek nem fog 
hátrányt szenvedni az állás bo nem tültéso miatt. 
Kijelenti végül, hogy az olyan gáncsolást, amilyen 
a Selmoci Újságé, amely a közönség és a város 
érdekében kifejtett fáradozásáért és hasznot hajtó 
munkáért éri, bármikor szívesen eltűri.

A törvényhatósági bizottság Szlankay Ferenc 
indítványát elvetette.

A F. M. K. E.-nek e hó 27-én Nyilrán tar
tandó közgyűlésére a közgyűlés hivatalból senkit 
nem küld ki, fölhívja azonban az érdeklődőket, 
hogy azon jelenjenek meg.

A bankai evang. egyházközségnek és a béla- 
bányai róin. katli. plébániának építési célokra 
kisebb mennyiségű fát, özv. Petykó Sándornénak, 
Bélabánya volt polgármeslore özvegyének pedig 
10 K kegydijat adott a közgyűlés.

K Ü L Ö N F É L É K .
Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 

M illenovich Ferenc pénzügyi számellenőrl pénz
ügyi számvizgálóvá nevezte ki.

A bolg*ár fejedelem szerdán automobilján 
Pohorelláról jövet megtekintette a zólyorabrezói 
vasgyárban eszközölt nagyszabású újításokat 
K ésm arszky  és M arék főmérnökök vezették másfél 
órai kőrútján, l tját ezután különvonaton Bulgária 
felé vette.

— A F. M. K. E. jubiláris közgyűlése. A
F. M. K. E. igazgató választmánya aug. 14-én 
Nyilrán megtartott ülésében elhatározta, hogy 
XXV. évi rendes és ezúttal jubiláris közgyűlését 
— az augusztus végén Nyílra városában történendő 
nagy katonai összpontosítások és hadoszlálygya- 
korlalok okából — nem augusztus 27-én, a mint 
az hirdellve volt, hanem szeptember 12-én fogja  
m egtartani. Nagy lelkesedést keltett, kogy az 
egyesület védnökségét, a melyet boldogemlékti 
József Főherczeg huszonegy éven át viselt, fia 
József Főherceg elfogadta. Az igazgató választmány 
egyhangúlag elhatározta, hogy az egyesület elnökéül 
D essew ffy  Emil gr. orsz. képviselő megválaszta
tását fogja ajánlani a közgyűlésnek s az egyesület 
összes választmányait megkeresi, hogy azt a jelölt
séget támogassák. Dessewffy Emil gróf azelőtt a 
diplomáciai pályán működött s mint. sárosmegyei 
nagybirtokos, ismeri a Felvidék nemzetiségi viszo
nyait. Fia D esseiv/fy Aurél gróf v. b. t. t. volt 
főrendiházi elnöknek és K áro ly i Pálma grófnőnek 
néhai Károlyi István gróf nőtestvérének. Felesége 
szül. Batthyány Ella grófnő, apai részről néhai 
Batthyány Lajos gróf 48-as miniszterelnöknek, 
anyai részről pedig néhai Andrássy Gyula gróf 
külügyminiszternek u n ok áj a.

Vihnyefürdő vendégei. Vihnyefürdőbe 
július 25-től a következő vendégek érkeztek:

Bocnnann Anna tanító Érsekújvár, Krausz 
Emil keresk. alkalmazott és Kincs József Buda
pest, Pőcse Lajosnó fővárosi hivatalnokáé és ki- 
séiöiiöje Budapest, Mirkva llonrikné ny. posta és 
táv. feliigy. neje, lia és leánya Komárom, Engci 
Anniimé kiskereskedő és fia Kassa, Sehenk Sa
rolta MÁV. kezelőnő, buga és unokaluiga Buda
pest, Illovszky Antalné kereskedő nője és 2 leánya 
Vác, özv. Sleiner Nátháimé kiskereskedő Garam- 
szentbenedek Gábor Menyhért d.t.-né orvos neje 
és fia Tiszadob. Schwarz Regina kiskereskedő, 
Kerekes Ernőné szatócs Budapest, Molnár Józsefnó 
kisbirtokos C.egléd, Horn Lipót néptanító, neje és 
cselédje Bálh, Schulz Simonná szatócs neje Rálh, 
Kuti Istvánná rendőrfőkapitány neje, Szilágyi Szi
dónia és Fanni Selmecbánya, Schünfeld Hermin 
szabónő, Schünfeld Szidi és Paula Nyíl ra, Rolhmann 
S.-né keresk. neje és Fricdlaiider Katalin Budapest, 
Eisenberg Samuelnéhitközségi alkalmazott Puszta-
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szentlőtinc, Kaliczky Kálmánná kir. adólárnuk 
neje, Yerebély, Skergnla István magánzó ás neje 
Sátoraljaújhely, Schwarz Fftnni varrónő, Schwarz 
Franciska és anyja Pozsony, Kamocsyné Beregi 
Malvin szabónő Budapest, Beimfeld .lózsefné sza
tócs Érsekújvár, özv. Hudákné Mikulich Margit 
Eperjes, Sándori Samuné gyáros neje, Sándori 
Margit és Sarolta Budapest, Simonyi Flóra kir. 
főmérnök leánya és Simonyi Ilus Szolnok, Steiner. 
Péterné nyug. tanítónő Kassa, Ériek Róza kir. Iii 
valalnoknő Budapest, Sabl Arnoldnó géprak t. lu- 
lajd. és Wagner Margit Zsambolya, Frev Milli 
rabbi neje, 2 gyermeke és cselédje Nagysurány, 
Herz Netti szatócsné Nagysurány. Weisz Teréz 
házaló Nagvsurán, barabási Kun Kálmánná tör
vényszéki biró özvegye Miskolc, Kószó István dr.-ne 
ügyvéd neje Szeged,’Pomolliy Kálmánné v. liszt- 
viselő neje Budapest, Koperniczky Józsa magánzó 
Nagyölved,őzv. Felvelliné szül. Bende Edith Nándor, 
Acliim Gusztávné főmérnök neje Békéscsaba, özv. 
Hubay Adolfné postamesternő és lia Kishal Nagy 
László pénzügyminiszteri tisztviselő Budapest, Pár- ; 
tos Henrik dr. körorvos, és leánya Krzsébelfalva, 
Winkler .lózsefné utazó neje és lia Budapest, Kőim 
Józscfné szatócs és lia, Besztercebánya, Kohn 
Bernátné szatócs Besztercebánya. Kohn Árminná 
csipész Besztercebánya, Lőbl Adolfné kereskedő 
és fia Pancsova, Dcutsch Károlyné szabóné és fia 
Komárom, Singer Mórné iparos és Weisz Gizella ; 
Nyílra, Singer Lajosné hivatalnok neje és cselédje i 
Selmecbánya, Fejér Lajos gimnáziumi tanár, neje.
2 gyermeke és cselédje Mezőtúr, Sárly Sándorné 
Nagy becskerek, Svoboda nyug. főgimnáziumi tanár 
Budapest, Proli Ilona MÁV. kezelőnő és Proli 
Gothardné l'jpest, özv. Schimkó Mari magánzó 
és leánya Pozsony, Haas Olga Budapest, Földiák j 
LipólnékiskereskedőnéSalgótarján,('.serny.lózsefné ' 
tanítónő ás özv. Horváth Jánosné Kassa, \ edrcs j 
Erszébet tanítónő Nyírbátor, Szluika Ella polg. | 
isk. tanítónő Modor, Emánuel Gézáné gyógyszerész : 
neje és Machovics Margit Pöstyén.

— A közös konyha. A mull számunkban 
röviden ismertetett közös konyha intézmény 
úgy látszik és hallatszik — nálunk is nagy tet
szésre talált. Mindenütt beszélnek róla, pártolják 
és szapulják az eszmét; tetszik, mert akkor a 
háziasszony unatkozni fog, egész nap vizittel, a 
gyerekek igy is — úgy is, gondozatlanul maradnak. 
Sokan már előre is céltalannak mondják a moz
galmat meri Selmecen többel kritizálnak mini 
lesznek. Az szent igaz, hogy sokan szívesen pár 
tolják és be is állanak — ha beválik.

Vannak azonban épen elegen, kik nem hall 
gatva másra csak saját zsebükre és gyomrukra, 
egész lelkesedéssel az eszme megvalósításán fá
radoznak. Ezek épen elegen avnyian mini 
Nagy becskereken — nem vitatkoznak, hanem esi- í 
nálnak, nem akkor állnak be, ha beválik, hanem 
megcsinálják a közös konyhát.

A kik az ügy iránt érdeklődnek, legközelebb 
egy szükebb bizalmas értekezletre jönnek össze, 
a hol megbeszélik a dolgot és megindítják az elő
készületeket. Már helyiségre nézve is történt aján
lat, sőt már a gazda nevét is emlegetik.

Legújabban Temesváron. Kassán, Gyulán 
szervezték a közös konyhát, de készül Békéscsabán 
is, a hol — mint a «Békésmegyei Közlöny * Írja 
— örömmel szervezik, mert a háziasszonyok 
vállairól a gondok legnagyobbikái, a nagy és költ
séges cselédtartást leveszi s megmenti őket azoktól 
az apró kellőméilonségeklől is, melyek a konyha- 
tartással járnak.

Legközelebb módunkban lesz, hogy kiírjuk 
annak a nevét is, a ki a mozgalom élén áll és 
megindítja az előkészület munkáit és segitölár | 
saival együtt hozzáfog a létesítéshez. Minden fel
világosítást, utasítást, tudnivalót csak akkor ad
hatnak, ha az egész ügyel áttanulmányozva annak 
minden csinyját-binyját ismerik. Akik tehát az 
ügy iránt érdeklődnek addig is várják nyugodtan 
az időt, mert bár inennyire hívei vagyunk is ennek 
az intézménynek, vakon bele nem mehetünk, 
hanem számbavévc minden körülményt, eshető
séget, helyi viszonyokat, személyi és dologi ügye
ket, számottéve az utolsó fillérig lehet csak a

nyilvánosság elé állani. Addig csak vitatkozzunk, 
az nőin korül semmibe. F.

Térzene. Ma vasárnap délután Csiczlm 
Sándor karnagy a hegybányai bányászzenekarral 
térzenét rendez a Zöldfánál.

Jótékonycélu előadás. A lankai ifjúsági 
egyesület jövő vasárnap, azaz folyó hó 25-én a 
bankai búcsú alkalmával táncvigalommal egybe- 
kölölt műkedvelői színi-előadást rendez, amelyre 
ezúton is fölhívjuk a hazafias közönség figyelmét. 
Színre kerülnek «Szalmaözvegy* és ^Mostoha* 
cimü egy felvonásos bohózatok és «Kakasülőn* 
cimü vjgmgnológ. Előadás kezdete délután b ó ra 
kor lesz szabadban a «Bákóci-léren». Helyárak:
I. hely: 1 kor., II. hely: 00 fiII., állóhely: 40 fill., 
gyermekjegy: 20 fill. Mivel a tiszta jövedelem az 
anyagiakban csökenő egyesület fellendítésére lesz 
fordítva, azért a felül fizetések köszönettel fogadja 
s hírlapikig nyugtázza a rendezőség.

Vihar, jég. A kánikulai nagy meleget, 
amely a múlt egész héten tartott, pénteken este 
nagy vihar követte. Este nyolc óra után kezdődött 
a vihar mogyoró s elvétve diónagyságu jégesővel 
amely azonban pár perc után megszűnt. A vihar 
után a levegő nagyon lehűli. A melerologiai in
lé/, ot jóslása szerint tarlós zivataros, hűvös idő 
várható.

Tüzeset. Mull héten csütörtökön este 
kilenc óra tájban kigyulladt Bélabányán Kusik 
Péter kisbirtokos majorja s teljesen leégetl. A tűz 
oka ez ideig ismeretlen.

Az életmentő tanitó. Nagy szerencsét
lenségtől szabadított meg e hó 14-én Póton Flórián 
Géva ág. ev. tanitó több családot. Egy mogyoródi 
gazda ugyanis, mig a községi nagyvendéglőjóben 
borozott, lovait az utcán őrizet nélkül hagyta. A 
lovak egy arra robogó automobiltól megbokrosod
tak s megvadulva vágtattak a falun végig 
vezető országúton. Midőn majd utjokat állták az 
országúiról lerohanlak s kél gyenge «Millcniumi 
diófái* kitörve, nyolc A- 5 éves játszadozó gyer
mek felé száguldozlak s azokon okvetlenül ke 
resztül gázolnak, ha a gondviselés arra nem hozza 
a község derék tani tóját, Flórián Gézái, ki látván 
az óriási veszedelmet, a gyermekcsoport léd alig 
négy lépésnyire elszántan a lovak elé ugrott s 
vasmarokkal megragadva azok gyoplőjél, megfé
kezte a megvadult csikókat, miközben lábán erős 
sérülést szenvedet. A bátor fiatal tani lót az ekkora 
nagy csapatban összosereglelt és megrémült so
kaság lelkes ovációban részesítette.

— Árverés a zálog-házban. Lichtér Adolf 
magánkézi zálogüzlelében árnerész lesz o hó 
26-án. Árverés alá kerülnek a már lejárt, meg 
nem hösszabitotl és ki nem váltott zálogtárgyak.

Művészi síremlékek. Vas és PhiUpp 
budapesti szobrászművészek művészi kivételt! sír
emlék kiállítást rendeztek be Budapesten az Aréná
ul (iH. szám alatt. A kiállítás állandóan nyitva 
van s a művészek készséggel szolgálnak felvilágo
sítással és tervezetekkel.

Térzene a Felsőrónán. A mull vasárnap 
délután igen sikerült térzenét rendezeti a bányász
zenekar Csiczka Sándor karnagy vezetése mellett. 
Előadták többek közt Sclmoider Norvin overiiirjéh 
llellige Buine im Erzgebirg cimü ovnrl.ürjét, 
Xdrassil Xwcikompf overliirjél, Ifibb magyar népdal 
egyvelegei és táncdarabokat. Az igen nagy számú 
közönség valósággal élvezel lel hallgatta a zenét s 
azt az óhaját fejezle ki, hogy vajha többször volna 
része hasonló élvezetben.

— Talált pénz. Folyó évi julius hó 21 én 
egy drb. papírpénz találtatott a Kossuth l.ajos- 
léren. Tulajdonosa kellő igazolás után átveheti a 
rendőrségnél.

— Súlyos baleset. E hó 16-án délután bal
eset áldozata lett Novak József ékszerész neje. 
A Deák Ferenc utcában az evang. papilakást fes
tette (Siirller János szobafestő s amint a mozgó 
álvány t az épületre felhúzták, elszakadt a tartó
kötél s a súlyos ál vány két méter magasságból 
lezuhant a járdán álló Novák Józsefit őre, akinek 
jobb lábszárát eltörte. A súlyosan sérültet a 
Margólsy-féle gyógyszertárba szállították ahol 
Kapp Jakab t. főorvos részesítette az első segély
ben. A rendőrség azonnal megindította a vizsgá
latot s mivel mulasztás forog fönn, a vizsgálati 
iratokat állotté a királyi ügyészséghez.

— Talált tárgy . Joerges A. özv. és fia 
könyvkereskedésében f. évi julius hó 10-én egy 
sétából találtatott. Tulajdonosa átveheti a rend
őrségnél. — Múlt vasárnap egy harisnya follozó- 
gép találtatott. Átvehető a rendőrségnél.

— Ég-ető kérdést oldottak meg- a Globin 
legjobb és legfinomabb cipőliszlilószerrel, mely 
tisztítószerrel ápolt cipők mindig megtartják 
szépségüket és tarlós fényüket. E szer ment minden 
ártalmas akalrészlől, különösen savaktól. A Globin 
oly szer, a moly nagy zsirlalma folytán a bőrnek 
puhaságot, hajlékonyságot és tartósságot kölcsö
nöz. Keveset kell belőle felhasználni és tükör- 
liszta, mely fekete szint ad, nem piszkil, nem 
zsiroz és meggátolja a ruha bepiszkilását. Előállítja 
Erilz Schulz jun. r, t. Lipcse, Neuburg, Eger és 
Lincolnban New-York mellett.

N Y IL T -T É R .
E rovat alatt kö/Jöttekórt nőm felelős a szóik.

Nyilatkozat.
A «Selmecbányái Híradó* múlt heti számában 

a Selmecbányái Keresi*, és Hitelintézet r. t. áru
osztálya és a velük szövetkezett kereskedők cége 
alatt osztrák liszt feliratú közleménynek szemé
lyeinél, mint a Gizella gőzmalom helyi ügynökéi 
érintő bár valótlan, de meggyalázó tartalma miatt 
a bűnvádi feljelentést, megteltein, melyből kifo
lyólag az ügynek személyemet érintő része a bí
róság által fog eldöntetni.

Miután pedig a fent. megnevezett áruosztály 
önbeismerésben van, hogy világszerte elismeri 
malmaink hátrányára a helyi piacot osztrák liszttel 
árasztja el, a magyar iparpárlolásnak beismert 
arculcsnpásával szemben feleslegesnek tartom a 
kapkodó, de sikertelen védekezés hátteréről a 
függönyt, folebhenleni. Szóval, a garral hirdetett 
hazafiság csak a zsebig terjed.

Szegedi Béla
a Gizella gónnlom helyi 

ügynöke.

KALOGEN
B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
FOGKRÉM A l e g j o b b  ★  ★

Hagvoo a lkalm as u tazásoknál. —  Nélkülözlietelleii rövid haszná la t m án.
F e r t ő t l e n í t ő  h n t ó a á g  j i l t n l  m e g v i z s g á l v a .

Á llast llócs, 18H7. julius 3.

n é l k ü l ö z h e t e t l e n

fogr-cpeme.
A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. — 
Eltávolítása a foglius körül akaratlanul képződő á r t a l 
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesitett 
egy felélesztő és antisoptikus hatással biró fog-Criin- 
mel elérhető. A ,,KALODONT“ használata az 
összes kulturállomokban a leghatásosabbnak bű

bizonyult.
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Közönség köréből.

A „Selmecbányái Híradó“ tekintetes szerkesztő
ségének

Selmecbánya

Tisztelettel kérem a tekintetos szerkesztősé
get a «Selmeci Újság* 32. számában ^Felfordulás* 
cira alatt a Hegybányai Temetkezési és Segélyző 
Egyletre vonatkozólag közzé tett cikkre válaszom
nak becses lapjálján egy kis helyet engedni.

Szükségesnek tartom becses lapját igénybe 
venni azért, mert dacára, hogy az alábbi sorokat 
a «Selraeci Újság* szerkesztőségének is közlés 
végett megküldöttem, hugy azt becses lapjában 
közölje, de tartok attól nem fogja tenni, mivel a 
a nevezett lap csak támadni tud, de a védelem
nek helyet engedni nem igen szeret.

A Hegybányai Temetkezési és Segélyző Egy
letnél még ez ideig semmi zavar nem állott be. 
Ha ilyen beállhatott volna, csak is körülbelül 2 
év múlva következhetett volna, hogy azonban ez 
ne következzék be, mozgalom indult meg a bajok 
idő előtti orvoslására, mi célból a volt elnök 
Heiler Libór is fel lett szóllitva, de ő erre nem 
is hederitett. Később egy értekezlet megtartására 
kéretett tőle engedély, amennyiben ő ezt meg 
nem engedheti annak megtartására a politikai 
hatóságtól engedélyt eszközöljön ki. A helyett, 
hogy ezt megtette volna még a felhívási ivet is 
vissza tartotta magánál s minden utón módon 
oda törekedett, hogy az ne legyen megtartható. 
Tehát nem való a t. cikk iró ama állítása, hogy 
a volt elnök erélyesen oda hatolt, hogy a bajok 
orvoslást nyerjenek. Ő éppen az ellenkezőt igye
kezett keresztül vinni.

A folyó évi junius hó 16-án megtartott köz
gyűlés alkalmával benyújtott indítványoknál egy 
kis forma hiba csúszott be, melyet azonban a 
folyó évi augusztus 4-ére jogérvényesen miután 
azt a volt elnök megtagadta összehívott rendkí
vüli közgyűlés módosított és nagy többség által 
azt mondhatni egyhangúlag elfogadtatott.

Ez az elfogadott s határozatiig kimondott 
kifizetési módozat nemcsak egyesek érdekeit védi, 
hanem hivatva van az egylet jövőbeni felvirágzá
sát, és azt, hogy úgy az ujjonnan belépő tag, vala
mint a régi tag semmi néven nevezendő esorbát 
ne szenvedjen, hanem a befizetett összeg arányá
ban a magáéi kamatostul megkaphassa.

Hogy az egylet mostani állapota és műkö
dése miniszteri vizsgálatnak lesz kitéve, azt a je
lenlegi elöljáróság emelt fővel várja és az csak 
megnyugtatásul fog mindenkinek szolgálni, ha be
következik.

Az egylet többsége tudtommal nem szabály
talanul járt el akkor, midőn folyó évi augusztus 
hó 4-én a rendkívüli közgyűlés alkalmával az 
elöljáróság, a bizottsági tagok, ellenőrző választ
mány és beszedőkre vonatkozólag a választást 
megejtette a volt elnöknek ünkényü és a tagok 
zömének véleményével homlok egyenest ellenkező 
eljárása. Ha Heiler Libór volt elnök az egylet ja
vát szivén hordta, miért ellenkezett mindenben a 
többség akaratával ? Azt hiszem, hogy az elnök a 
tagok bizalma folytán ülhetett be az elnöki székbe 
amelyből azok bizalmatlansága meg is foszthatja. 
Nem pedig mint a volt elnök képzeli, hogy őt 
csak a ministerium foszthatja meg állásától.

Szerény nézetem az, hogy Ő nem a magas 
minisztérium által lett kinevezve, hanem a tagok 
által megválasztva és igy onnét azok nagy több
sége által elmozdítva.

A mint már fentebb érintettem, az egylet
nél semmi zavar jelenleg nincs, csak akkor lett 
volna ha továbbra is a régi utón halad, vagy ha 
azt a t. cikkíró kifakadásai felkorbácsolják.

UgylAtszik, hogy a t. cikkíró mindenbe bele
kapaszkodik és mindenütt zavart kíván csinálni 
ami kitűnik abból is, hogy most más híján a 
kincstár által fentartolt mérleg ellen intézett tá
madást, nemsokára még az utkaparóba is beleköt 
azért mert ő az országúton egy kőben megbotlott.

Ami az egylet tisztikarát illeti, nagyon téved 
a t. cikkíró, hogy botrányosan ragaszkodik az 
úgynevezett húsos fazékhoz. Ez állítás helytelen
ségét legjobban megvilágítja az a körülmény, hogy 
éppen a tisztikar a legmesszebbmenő takarékos
ságot léptette életbe az által, miszerint mindenütt 
ahol csak megengedhető volt lejebbitette a mini
mumra úgy a tiszteletdijakat, mint a beszedési 
járulékokat, az útiköltségeket stb. egy szóval 
minden lehetőt megtett arra, hogy a kiadások 
csökkentve legyenek.

Már ez pedig a mellett szól, hogy a jelen
legi tisztikar inkább tiszteletből, mint díjért vá- 
lalta el nehéz és nagy munkával járó felelőség 
terhes hivatalát. Végre, hogy rá mutassak arra, 
miszerint nem ragaszkodunk a husosfazékhoz, az 
elöljárói állást elvállalni nem akartuk, csakis a 
közóhajnak engedve fogadtuk azt el, de nem mint 
altisztek, hanem mint egyleti tagok, akik a sza
bályok értelmében választók, illetve választhatók 
vagyunk. És azt nem bírja és nem tudja senki 
szemünkre lobbantam, hogy erőszakos, avagy rá
beszélés, vagy pedig etetés vagy itatásért kerül
tünk volna az egylet élére, mint az két év előtt 
egyik elöljáró részéről történt, s mit a tagok 
többsége a rendkívüli közgyűlésnél hangoztatott, 
mely helyen csak addig maradunk, inig a köz
bizalom bennünk összpontosul, amint ennek ellen
kezőjéről győződünk meg, azonnal és szó nélkül 
ott hagyjuk helyünket az úgynevezett husosfazekat 
és nagy örömünkre szolgálna, ha a t. cikkíró azt 
azért a nagy honoráriumért elvállalna, amiről 
biztos vagyok élnem vállalná, mert zsírosabb fa
latokhoz van szokva.

Talán legjobb volna ha a cikk t. szerzője 
| nemcsak a vádlót, hanem a vádlottat is meghall

gatná, akkor nem volna Ítélete is egyoldalú.
Ennyit véltem szükségesnek válaszképen a 

nyilvánosság elé hozni és kijelenteni ezentúl to
vábbi újság polémiába nem bocsátkozom, de be
várom a miniszteri vizsgálatot.

Hegybányán, 1907. évi augusztus 12-ón.
Sípos József,

egyl. elnök.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI

5549/rkp. 1907.
Hirdetmény.

KöktMF-pó löszein, hogy az egyenes adót nem 
fizető küzumkakö telezettek, városrészen kinti össze
írása számvevőségi megvizsgálás után 15. napi 
közszemlére van kitéve hivatalomban, azt min
denki megtekintheti és ellene a polgármesterhez, 
az ő határozata eUen pedig a .közigazgatási bi
zottsághoz lehet fölebbezni, mely utóbbi ezen 
ügyben végérvényesen dönt.

Selmecbánya 1907. évi augusztus hó 13-án.
Kuti István, s. k.

rfókapitány.

Hirdetmény.
Az ebtartásról szóló szabályrendelet értei- 

j mében az 1007/8. évi ebadó megállapítva lévén, 
| felhívom az ebtulajdonosokat, hogy az ebadót f. 
| évi augusztus 20-tól—30-ig fizessék be, illetve az 
! ebbárcákat váltsák ki hivatalomnál, miután ezen 
í időn túl a bárca nélküli kutyák a pecér által el

fogatnak és a tulajdonos ellen a kihágási eljárás
meginditlatik.

Selmecbánya, 1907 augusztus 17.
Kuti István,

rfókapitány.
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A székes főváros, továbbá valamennyi vár
megye és törvónyhatósági joggal felruházott 

város közönségének.
Tudomás és megfelelő további eljárás végett 

értesítőm a közönséget, hogy «First Hungária Oil 
and mining Co» (Első magyar kőolaj és ércbánya 
r.-t.) név alatt Amerikában egyvállalat alakult, 
mely hirdetéseiben arra hivatkozik, hogy a ma
gyar kormány kedvezményeket, úgy szintén pénz
segély, helyezett neki kilátásba és hogy a társaság 
azt el is fogja fogadni, továbbá, hogy a társaság 
a galíciai hírneves petroleumlerületek szomszéd
ságában 18000. hold oly földnek tulajdonosa Ma
gyarországon, amelynek petróleumot találtak.

A vállalat úgy amerikai mint hazai sajtó- 
hirdetésekkel hívja fel a közönséget részvények 
vásárlására és e részben első sorban a magyar
ságra számit.

Minthogy ezen hirdetésekkel szemben tény 
az, hogy az említett részvénytársaság semmi ál
lami kedvezményben nem részesült s ilyennek 
részére fúró vállalata létesítése esetére a törvé
nyes adómentességen kívül kilátásba sem helyez
tetlek, tehát a részvénytársaság hirdetése megté
vesztésre alkalmas valótlanságókat tartalmaz: 
ennélfogva felhívom a közönséget, hogy a közül
ieket megfelő óvás kibocsátása mellett alkalmas 
módon tegye közhírré. Egyúttal közlöm, hogy 
Clevelandi konsulátusunk jelentése szerint az em
lített vállalat igazgatósága kötelező Ígéretet tett 
neki, hogy az eddig befizetett részvénytőkét az 
aláíróknak visszafizeti, sőt hogy ezen szándékát 
minden részvényessel Írásban is közli.

A végből, hogy az érdekeltek ezen ígéretre 
' hivatkozhassanak, mellékelten közlöm a vállalat 

idevonatkozó levelének másolatát.
Budapest, 1907 julius hó 20-án.

A miniszter helyett 
aláírás olvashatatlan, 

államtitkár.

H  | R  D E T  É S  E K. 

Cselédet
(e lve szek . Jó bánásm ód, étk ezé s  az  én a s z ta lo m ró l. A vá ro sba n  
fé r jh e zm en é s  n incs k iz á rv a . Ú ti kö ltsé g et én fize te m . 17 —  21 éves  

tisztességes le á n y o k  fo rd u lja n a k  le vé lb e n  h o zzám .

Lakást
fe lve szek  V l-o d  o s ztá lyú  fiam  r é s z é ,e  reg g e liv e l. S z e re tn é m , ha  

hason os ztá lyb a  já ró  s zo rg a lm as  fiú v a l la k h a tn a . 

M o t y v a y  G y u l a ,  je g y z ő . D ó v a v á n y a .

6 0 3 .  1 9 0 7 .  t lk v .  al.

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

tóság közhírré teszi, hogy a selmeci népbanknak 
Treiter János és Drienko Erzsébet elleni végre
hajtási ügyében az ipolysági kir. törvényszék te
rület köréhez tartozó selmecb. kir. jbiróság terü
letén Selmecbányán fekvő a selmecb. 107. sz. 
tljkvben A +  l  sor sz. 771. hr. sz. a. f. s B 9 és 
7 t. a. Treiter János és Drienko Erzsébet nevére 
irt 90/1. össze írási sz. házra 1950 kor. megálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanság az 1907. 
évi augusztus hó 19-ik napján d. e. 10 órakor 
a kir. jbiróság hivatalos helyiségeinek I-ső sz. szo
bájában megtartandó nyilvános árverésen a kiki
áltási áron alul is el fog adatni.
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Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási árának 10 °;0-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. jbirúság mint tlkvi hatóság.
Selmecbányán, 1907. évi április hó 30-án.

Liba, kir. járásbiró.

éi bérmt-ntve m ap jar nyelvű, gazdagon illusztrált f ö á r j e g y z é k e -  
m e t ,  JOO0-nél több rajzzal, m indennem ű n i k k e l - ,  e z ü s t -  Gs 

a r a n y  O r a k ,  valamint mindonnemü s z o l i d  a  r a n y  
ó s  e z ü s t á r u k ,  h a n g s z e r e k ,  a c é l -  é s  b ő r 

á r u k  stb.-röl e r e d e t i  g y á r i  á r b a n .
Kikkel remonloir ó r a .................................... K. a .—
System ltoskopf paten t ó r a ......................... K. ■».—
Svájci eredeti system ltoskopf patent . . K. 5.— 
Itejegyzctt *Sas ltoskopf* nikkel rém . . K. 7,— 
Kxüst remontior óra «tilória» müvei . . . K. v-to !
í z ű i t  remontoir óra f e d é l l e l .....................K. 12 50 |
Kbresztöóra K. J '•.*• •. Konyhaóra . . . . K. 1‘— 1 
Schw arzw aldi óra  K. Kaknkóra . . K fr.MJ ; 
Minden óráért :t évi iólállas. N i n c s e n  k o c -  ; 
k á z a t !  B e c s e r é l é s  m e g e n g e d v e  v a g y  a  

p é n z  v i s s z a  1
Első óragyár Brüx

K O N R A D  J Á N O S
cg. és kir. udvari szállító.

Brüx 1258. szám. (Csehország.)

F e l h i  v á s !
Az „Első Selmecbányái Íny- és Fehérnemű- 

gyár részvénytársaság'1 /. c. részvényesei fel- 
kéretnek, hogy a részvények névértékének 300 '„-át 
azaz részvényenkint 60 K-t harmadik részlet 
fejében az alakuló közgyűlés határozata alapján 
folyó évi szeptember hó 1-ig a Selmecbányái 
Kereskedelmi és Hitelintézetnél lefizetni szives- | 
kedjenek.

Azon részvényesek, kik a fizetést a kitűzött j 
határidőre nem teljesítik, a kitűzött határidőtől 
kezdve 6°/0-os késedelmi kamatot tartoznak fi
zetni. Amennyiben pedig valamely részvényes , 
a fizetést a kitűzött határidőtől számított 30 nap 
múlva sem teljesítené, az igazgatóság a késedel
meseket a fizetésnek 8 nap alatti teljesítésére 
ajánlott levélben felhívja.

Azon részvényeket, melyekre a fizetés ekkor 
sem teljesittetnék, az igazgatóság semmiseknek 
nyilváníthatja és a megsemmisített részvények 
tulajdonosai a már teljesített befizetések tekin
tetében — a keresk. törv. 1Ö3. §. rendelkezései- ! 
nek fentartásával — minden igényüket elvesztik, j 
Az igazgatóság a meg semmisítettek helyett uj j 
részvényekéi bocsáthat ki; az ekként eredmé- j 
nyezett többlet a társaság tartalékalapjához csa- j 
tolandó.

Selmecbánya, 1907. évi augusztus hő 15-én.
Az igazgatósait.

S zé lha jtó , c s ö m ö rc s illa p itó

J^ódepeesöppek.
Qz 1844* évföl bevált káziszer, 
amely> éíuágyaí gerjeszt és az 
.Y.Y. emésztést elősegíti. .Y.Y. 

Á ra 1 K p a la ck o n k in t

3 üregnél kevesebb (utánvéttel 
2‘6C K csomagolással) postán 
Y.Y.Y nem szállittatik* Y.Y.Y

Kapható:
BíTTNER GYULA gyógyszertárában GLOGGNITZ

Alsóausztria.

K i i < l a | > c * ( e n .  N y á r i és té li 
gyógyhely, ;i magyar Irg a lm a s re n d  
tu la jd o n a , elsőrangú kénes hévv izü  
gyógyfürdő : modern berendezésű 

gőzlU rdö , k é n y e lm e s  is zap fü rd ő k , us zo d ák -, tö rö k*, kő- és m á r-  
ványfU rdók : h c lé g -. szé nsa va s- és v illa m o s v lz -fü rd ó k . Iv ó - és b e 
légzés i k ú ra . 200 kényelmes lakószoba Szolid kezelés, jutá

nyos árak.
pflJT" í’rospestust ingyen és bérroontvn küld

Az igazgatóság.

K él utcai lakás kiadó az Opostán.

838 1007 tlkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Slandner József és Já
nosnak Standner Zsuzsanna elleni végrehajtási 
ügyében az Ipolysági kir. törvényszék terület köréhez 
tartozó selmecb. kir. jbiróság területén Hodrus- 
bánya külutcában fekvő a selmecb, 915. sz. tljkvben 
A. -j- 1. sor 2155 hrsz. a. f. s 13. 4. illetve 7. t. a. 
Standner Zsuzsanna nevére 3 „-ód B. 8 a. t. a. ifj. 
Standner János nevére V6, B. 8/b. t. a. k. k. 
Standner József nevére ',v, és B. 8 c. t. a. k. k. 
Standner Anna nevére Ve-od részben irt 81. össze- 
irási sz. házra és kertre «Hodrilsch» 336 kor. 
ezennel megállapított kikiálláei árban az árverést 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanság 
az 1907. évi augusztus hó 28-ik napján cl. e. 
10 órakor Hodrusbánya külutcába a rendőrbiztos 
hivatalos helyiségeiben megtartandó nyilvános ár
verésen a kikiáltási áron alul is el fog adatni.

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

A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
Selmecbányányán. 1907. évi junius hó 3-án.

Liha Antal,
kir. járásbiró.

3  r é g i  szó . . . 3  uj s z ó . . .

A l t v a t e r A l t v a t e r

G e s s l e r G e s s l e r

J á g e r n d o r f B u d a p e s t

M aggi G yu la  és T á rsa . 
Iro d a : W ien , iV  1. G y á r: B regenz.

Csemegeszőlő, csakis elsőrendű nemes fajok, 
postakosarankint 2*80 kor., 100 kg. vételnél 
40 kor. Csemege alma és körte postakosaran
ként 2-40 kor. 100 kg. 24 koronától feljebb. 
Görög és sárga dinnye 100 kg. 10 kor., tu r- 
kesztán és ananász 32 kor., postakosaranként 
2'40 kor. Paradicsom, tölthető zöld paprika 
és fejes káposzta postakosár 2 kor. Vasúti

rendelést csakis előleg beküldéssel szá llít:

Szabó 169. C í  Csongrád.

Kiadó i: Akademia-utca 94. sz. alatt 
(Kőrös-Kálich-féle) h á z b a n  
8 szoba, konyha, éléskamra, 

fáskamrastb. állóiÖ lds:j£nti la k á s
f. évi november hó 1-töl kiadó.

Deák-utca 17. sz. alatt (Sóltz-féle) ház 

emeletén
négy szobából stb. álló lakás

kellő helyreállítás után 
f. é. név. fl-tőB kiadó.

Bővebbet: Fodoi» L. dr>.

| a  Nádparipőa-
L iiio m te jsza p p a n

Bei’gmann és társátó l Drezda és Tetsehen a E. 
Marad a naponta beérkező elimerő nyilatkozatok sze
rint a leghathatósabb minden gyógyszappanok közt 
szeplők ellen is. Használata az arcbőrt puha bárso

nyossá teszi és rózsásszint idéz elő.
Kapható 80 filléres darabokban minden gyógyszertár
ban, drogueria*, párán-, szappan- és lodrász-íizlctben.

Nagy és állandó
j ö v e d e l e m r e

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

zenek.
H u s z á r  Bélánál

IV., Egyetem -utca 4.

‘pércyképészeti gépek 
J és kellékek □ □ □

első és m ind ig  friss m inőségben 
(hitelképes egyéneknek részlet- 
--------- —  fizetésre is ) . ----------—

K apha tók: Joerges Á gost özv. és fiánál
T erasseon.

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