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Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzktlldemények is küldendők.

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

Törvényhatóság vagy nagy
község.

Félrevezetők és félrevezetett jóhiszemű 
félrevezetők újból felszínre hozták és foly
ton felszínen tartják a kérdést: Nem volna-e 
jobb s nem válna-e e város lakósságának 
anyagi hasznára, ha Selmecbánya szab. kir. 
bányaváros közönséges nagyközséggé deg
radálná önönmagát.

Ha e mozgalom újabb megindítóit és 
szitóit törekvéseikben csakis e város anyagi 
jólétének szem előtt tartása vezérelné; ha 
ezen már régebben felmerült, de azután 
csakhamar elcsendesedett eszmének újabb 
felélesztöi kizárólag csakis a közjó, a köz
érdek hamisítatlan céljait követnék ; ha nem 
va'lÍ0Pa minden jel és eddigi ténykedés arra, 
hogy 4tt voltaképpen nem a köz érdeke, 
hanem személyéit kŐ'rfiTtoíyiYa' harc fákkoF  
mi e törekvés megindítói és szitói előtt kalapot 
emelnénk és teljes erőnkből iparkodnánk 
őket nyornos érvekkel meggyőzni arról, hogy 
e törvényhatósági joggal bíró városnak nagy
községgé leendő lcsiilycsztése e városnak 
sem számba vehető anyagi, még kevésbé 
erkölcsi hasznára nem volna.

Mivel azonban jól tudjuk, hogy e kér
dés m égből ygatóit és éppen ez idő szerinti

megbolygatott csakis személyes érdekek 
ösztökélik, hozzájuk szavunk nincsen. De 
igenis szólunk azokhoz, akik félre vannak 
vezetve és mint ilyenek maguk is félre 
vezetnek, azaz félre vezetett jó hiszemü 
félre vezetők. Ezekhez beszélünk most, a 
midőn teljes tárgyilagossággal felsoroljuk 
mindazon latba vethető nyornos okokat, a 
melyek egyrészt a nagyközséggé való 
degradálás, másrészt pedig a törvénylmtó- 
sági jog további fentartása mellett és ellen 
felhozhatók.

Még egyszer ismételjük, hogy ezekhez 
intézzük szavunkat; mert, igenis, nagyon 
jól tudjuk, hogy közönségünk túlnyomó 
része tisztában van és volt e kérdéssel már 
akkor, amidőn ezt legjobb meggyőződésé
ből és a kormánynak a mozgalmat elitélő 
határozatából is a nar»i’’í*.ndről végképpen 
iüvétette.

Városunknak sajátságos történelmi fej
lődése és alakulása úgyszólván páratlanná 
teszi a többi városok sorában. Alig vau 
még egy város hazánkban, amelynek még 
csak nem régen teljesen önálló szabad ki
rályi bányaváros, mint. Bélabánya a testvér- 
városa és amelyhez oly aránylag nagy köz
ségek (külutcák) mint Hodrus, Istvánháza, 
Felsőróna, Kisbánya tartoznának.

Ez a különös territoriális állapot Sel
mecbányát magát, mint belvárost mint egy 
kis megyének székhelyévé teszi és ha e. 
székhely nagyközséggé lenne, természetesen 
Bélabánya testvérváros, Hodrus, Istvánháza, 
Felsőróna, Kisbánya u. n. kiilutcák mind 
elszakadnának és kisközségekké lennének.

Már most ezek a kisközségek részt 
követelnének Selmecbánya szab. kir. bánya 
város igen tekintélyes törzsvagyonából. 
Ilyen, hogy csak a nagyobbat soroljuk fel 
és a gazdag alapítványoktól eltekintsünk, 
az erdők, a szénásfalusi birtok, Vihnye- 
fiirdő, földek, telkek, épületek, regalmeg- 
váltási kötvények stb. Bélabányával az. 
osztálynál — bár itt is nagy nehézséggel 
— még valamiképpen megegyezés létesül 
hetne. De ez is a belváros nagy vagyoni 
hátrányára történhetnék csak meg.

Mi jutna azonban Hodrusbánva, István
háza, Felsőróna, Kisbánya külutcáknak 
mint kisközségeknek? Ez a kérdések kér
dése.

Selmecbánya támaszkodva szerzett ősi 
jogaira, bizonyára, mit sora adna vagyonából 
önként a válság beálltával t. i. akkor, ha 
ezen külutcák töltr £fsz,«tkadnának. Ha pe
dig arra kény szeretetnék, hogy vagy á 
lakosság számának vagy a közterhek vise-

Mese a halálról és a korhelyről.
Irta: K öm ény S im on.

I.
Volt egyszer egy ember, akit Benedeknek 

hívlak, s aki nagyon istentelen életet élt. Ez a 
Benedek minden idejét a korcsmában töltötte, 
ahol hasonlóan istentelen társaival, lilerszámra 
Öntötte magába a sárga, fehér, vörös és zöld 
szinll italokat, amelyek közül egyiknek édes, a 
másodiknak keserű, a harmadiknak savanykás 
ize volt, de valamennyinek cserjei között ott 
úszkált, bukdácsolt millió kis gonosz szellem; ezek 
felmásztak Benedek agyába, elkeverődtek a véré
ben és hihetetlen módon felforgattak olt mindent. 
Benedek, aki különben szelíd ember volt, ilyenkor 
nekivadult,ordított, káromkodott, belekötött ember
társaiba és ártatlan poharakkal, ártatlan abla
kokat zúzott össze. Egy ideig bírta Benedek ezt 
az életet, de egy napon beteg lett. De 6 evvel 
nem törődött, továbbra is eljárt a korcsmába s 
öntötte magába a gyilkos italokat. És mikor az 
Úr valamelyik hajnalon letekintett a zengő kék 
magasságból, a beteg Benedeket az ut sarában 
látta fetrengeni. Magához intette ekkor a halál 
angyalát, igy szólt hozzá:

— Fiam, holnap este leszállsz a földre s 
eloltod Benedek gyertyáját.

II.
Annak a napnak reggelén, melynek estéjén 

Benedek gyertyájának Isten akarata szerint el 
kellett aludnia, a konok lumpot valami különös ; 
gyengeség szállta meg. Egész nap nagyon szomorú 
volt és elhatározta, hogy estére nem megy korcs- ! 
mába. Mióta az eszét tudta, ez volt az első éjjel, | 
melyet otthon töltött. Belebámult a lámpájába I 
és egyszerre csak minden ok nélkül keservesen 
sírni kezdett. Mikor pedig elcsendesedett, tintát. ' 
papirost vett elő és Írni kezdte a végrendeletét.

III.
És a menynek az a hivatalnoka, akinek az 

a kütelesége, hogy az emberek élete után pontot 
tegyen, s akit a költők a halál angyalának ne
veznek, ebben a pillanatban elindult az égből. 
Leszállt abba a városba, melyben Benedek lakott 
és egyenesen abba a korcsmába ment, amelynek 
Benedek a nap és éj minden órájában vendége 
szokott lenni. Körülnézett, de az öreg korhelyt 
sehol sem találta. Talán valamelyik másik csap
székben van, gondolta a halál és benyitott a leg
közelebbi lebujba. Hanem Benedeket olt sem ta
lálta meg; sem a harmadik, sem a negyedik

korcsmában. Ahová az angyal belépett, ott a 
savanyu szesz illatos levegőn hideg lehellet futott 
át, az ajkak elnémultak s a lámpák lángja lo
bogni kezdeti.

IV.
Ejhaj — gondolta — Benedek már bizo

nyosan ráunt az idevaló italokra, alighanem a 
másik városban mulat. Azzal egy vidám irótát 
fütyülve, a halál nekiindult a szomszéd városnak. 
Akik találkoztak vele emberek, azok megborzad
lak s a foguk vacogott. Összejárta a szomszéd 
várost is, de Benedeket egyik csapszékben sem 
találta meg. Ekkor már kezdte bosszantani a 
dolog és megint tovább állt egy várossal. De ott 
is hiába járt, épp úgy, mint a tizedik, huszadik, 
századik és ezredik városban. És amint igy mind
inkább nekidühösödve kutatta át a városokat, 
hogy valamelyikben lefülelje áldozatát, azon vette 
magái észre egy nap, hogy az öreg Európával 
végzett s ázsiai városok utcáin barangol. És a 
mellett, hogy a kötelessége kergette, nagyban 
vonzotta, a neki uj élet is. a vidámság, a tánc, 
a zene, a dal. A komor halál az életnek ezeket 
a virágjait nem ismerte. Ő az életből csak a 
könnyeket, jajgatásokat, fájdalmaktól, vagy rémü
lettől eltorzult arcokat ismerte. Fülei csak a
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arányához képest vagyonát ossza
akkor ebből a most nagy törzsvagyon-
bíró törvényhatósági joggal felruházott 

osból oly szegény nagy község lenne, 
. mely, hogy háztartásának szükségleteit fe
dezhesse, nem GO, sem 80, (le bizonyosan 
még 100 százalékon túl is volna kénytelen 
községi pótlékkal megterhelni a majd későn 
kiábrándulandó és elhamarkodott tettüket 
későn megbánandó nagyközségbeli szegény 
polgárokat.

Mert aki azt hiszi, hogy Selmecbányá
nak magának, mint nagyközségnek admi
nisztrációja sokkalta kevesebb költséget 
nyelne el, mint ma, mint város, az erősen 
téved. Igaz ugyan, hogy a külutcák admi
nisztrációnál is költségei megszűnnének; de 
megszűnnének azok jövedelmei is és meg
szűnne azon jövedelem is, melyet a Béla- 
bányára és a külutcákra eső törzsvagyon- 
beli osztalék hoz. De a nagyközséggé le
endő, 8000 lakossal biró belváros közigaz
gatása, melynél a bírói, a városi gazdasági, 
a jegyzői, adóügyi kezelési, árvaügyi, rend
őri, egyházi, iskolai, népnevelési és szegény- 
ügyi, kórházi stb. stb. kiadások alighanem 
annyit tennének ki, mint jelenleg, a mos
taninál olcsóbb nem volna.

És feltéve, hogy olcsóbb volna is, még 
azon esetben is nagyobb teher háramlanék 
a lakosságra, mert a belváros, vagyis a 
nagyközség elesne a Bélabánya vá osra és 
a külutcákra eső törzsvagyon osztályrészek 
tetemes jövedelmétől és majdnem kizárólag 
a pótadóra szorulna.

Mi volna azután ezen okvetctlenül be
következendő állapot következménye, mint 
az, hogy a nagyközség polgárai több adót 
fizetnének, mint jelenleg és mégis minden 
ügyes bajaikkal a megye székhelyére kel
lene futkosniok és annyi kitartással és ál
dozatokkal szerzett önrendelkezési jogaikat 
örökre elveszítenék. Mert itt is áll ám Deák 
Ferencnek az a nagy találó mondása, hogy

gyászdalok komor, nehéz hangjaihoz s megálló 
emberi gépezetek végső hörgéseihez voltak szokva.

És most látott arcokat, melyekre a szesz j 
mámora a tökéletes, mindenről megfeledkező bol
dogság kifejezését varázsolta; látott rut vonásokat 
melyeket a részegség össze-vissza kuszáit s az 
ellenállhatatlan báj hálójába igazgatott. Különben 
csúnya szemeket, amelyekben a mámor az érle
lem.. a szellem villamos lámpáit gyújtotta fel. 
Hallott vidám, profán dalokat és mindez uj volt 
neki s nem győzte eléggé csodálni. Aztán a gyö
nyörök rejtettebb barlangjaiba is benyitogatolt. 
Volt egy homályosan megvilágított, tompa sely
mekkel kibélelt négyszögletes teremben, melynek 
közepén ezüst liliomot ábrázoló kandelláber állt 
s a közepén illatos fűszerek égtek vakitó fehér, 
de nem világitó lánggal. A liliom széles meden
céből nőtt ki, melybe a virág száraiból illatos 
rózsavíz szivárgott. Egy lilaselyem sátorból halk 
zene hallatszott s a bóditó dalok úgy töltötték 
meg a termel, mint a nemes vörös bor a kristálv- 
kelyhet. A falak körül puha színes kereveten 
férfiak és nők heverészlek s tiszta kék füstöt 
eregető szivarkákat szívtak vagy édes gyümölcsö
ket eltek s kábító italokat ittak. Néha felkelt egy 
leány s körültáncolla a tüzet. Nagy, erős, hófehér 
bőrű. szőke selyemhaju gyönyörű leányok gyorsan,

amely jogtól meg leszünk erőszakosan fosztva, 
azt vissza szerezhetjük, de amely jogról 
önként mondunk le, azt többé vissza nem 
szerezhetjük.

Bélabánya testvérváros és a külutcák 
lakossága az elszakadással és külön kis
községgé válással anyagilag szintén semmit 
sem nyernének, de erkölcsileg kiszámítha
tatlan sokat vesztenének. Hiszen eklatáns 
példa reá Bélabánya, amely egyesült, azután 

j ismételten elszakadt, hogy ismét egyesüljön 
I Selmecbányával. Történelmi események vol- 
| tak okai annak, hogy az egykori Goldbach, 

Tópatak és Secken, Sekély elszakittattak 
e várostól és külön kis községekké lettek. 
No és mi lett belőlük? lía  e városhoz tar- 

| toztak volna máig, bizonyára másként álla
nának úgy közművelődési, mint ipari és 
közgazdasági tekintetekben is.

Egészséges fejlődési törekvésnek tar
tanék tehát azt, amely e város törvény- 
hatósági területének nagyobbitására, legalább 
is a régire való terjesztésére tör, a szét
bomlasztás helyett.

Mert vessünk egy pillantást a jövőbe.
Minden eddigi alkotmányos magyar 

kormány, de kiváltképpen a mostani, erő
sen hangoztatta és egyik program injául 
tűzte ki, a nagyobb vidéki városok nagyobb 
arányú fejlesztését, gócpontok létesítését és 
ezzel a területileg véve manapság- már el
avult vármegyék ki kerekítését. És ezen 
nemzeti és álladalmi szempontból is főfon - 
tosságu cél további követése és — habár 
bizonytalan időbe? elérése teljesen biz
tosra vehető. Képtelenség, hogy úgyszólván j 
minden kulturális intézményt, társadalmi, ! 
ipari, közgazdasági életet nélkülöző faluk- 1 
bau hagyassanak meg a megyei székhelyek, 
melyekben a hivatalnokok sem gyermekeiket | 
úgy nem neveltethetik, sem társadalmi igé
nyeiket úgy ki nem elégíthetik, mint a 
nagyobb városokban.

Legközelebb álló példa erre Léva vá-

ülemesen keringlek. Vékony selyemingük hozzá
tapadt testükhöz s kidomborodtak az izmos idő- : 
mok s a keblek kupolák módjára büszkén koro- j 
názlák a mellüket. Barnabőrü maláj leányok ál- ! 
modozva, lustán lejtettek, szemüket lehunyták, ; 
vastag, vörös ajkuk kissé megnyílt s összes fehér I 
séggel ki villogtak a fogak. Karjukat széttárták s í 
mint a repülni készülő darvak a szárnyukat le
begtették; testük súlypontja lábuk ujjainak hegyén 
nyugodott s ez valami csodálatos, megejtő rit
musba szédítette mozdulataikat. Jöttek degenorált 
apró, dushaju, hosszú karú, hosszú ujju nők, akik 
mezítelenül és vadul énekelve járták a táncot.

A halál angyala ezeken a tanyákon meg
ismerte a szerelem millió hangját. A vágy sóha
jait, melyek hosszan, egyenletesen szállnak s a 
beteljesedéseit, amelyek görcsösen szakadozottak; 
az öröm sikoltásait s a csókok zenéjét. Látott 
görcsösen összeszoruló ujjakal, melyeket nem a 
kínok görbítettek bele a párnákba, hanem a kéjek. 
Látott gyönyörtől reszkető térdeket, az epedós 
édes kínjában vacogó fogakat és egy nagy csóktól 
elfehéredett ajkat.

Mindez szenzációsan uj volt a komor égi 
hivatalnoknak. És mint egy dohos irodában meg
vénült dijnokot megrészegít egy csodás tavaszi !

ro8a, amely máris elérte, a vármegyei ki
kerek itési nagyobb reform életbe lépte előtt 
azt, hogy Bars várni egye székhelyévé lett, 
a nagyközség Aranyosmaróth helyett. Ha 
már mostan akad egy régi város, amely 
fölötte áll kultúra tekintetében majdnem 
minden vidéki városnak, mint Selmecbánya 
és ez azt mondja: én nem akarok tovább 
város lenni, hanem falu, hát akkor ez a 
mig egyrészt az önbizalomnak nagyon el
szomorító példája, addig más részt azt kö
vetkeztethetik belőle a nagy mérvadó intéző 
körök, hogy ennek a városnak nem ambí
ciója a kikerekitendő megyék egyikének 
székhelyévé lenni, tehát — nem is érdemes 
reá. De ha a mérvadó körök azt látják és 
tapasztalják, hogy e város bár erős áldo
zatokkal, de sem eddigi jogairól le nem 
mond, sem további fejlődését önokozta se
bekkel meg nem akadályozza, hanem igenis 
és teljes joggal igényekkel lép fel, figye
lembe vételét követeli és célja elérésében 
öntudatos éréilyel halad előre, akkor ezt a 
várost negligálni nem lehet, nem szabad.

Bár be kell látnom, hogy e város szegény 
polgársága mostan sokat áldoz a város fen- 
tartására és fejlesztésére, de más város is 
teszi ezt és teszi még nagyobb mérvben. 
De azt is belátom, hogy ezen áldozat hozást 
csak most, a jelenben követelik meg az 
általánoságban ránk szakadt kedvezőtlen 
viszonyok, amelyek leküzdése után biztosan 
egy szebb jövő következik be. Még az se 
cstig-gesszen el, hogy a bányászat, niinf 
dani már megszoktuk, a város létalapja, 
hanyatlásnak in dúlt."Nem egy ctlülTTét alapj a 
ez a városnak, mint nem volt egyedüli lét
alapja az előre törő Besztercebányának sem, 
hol a bányászat már jó régen úgyszólván 
teljesen szünetel és a város mégis hatal
masan halad előre.

Igazán csodálatos, hogy akkor, amidőn 
más városok aria iparkodnak, hogy törvény- 
hatósági jogot nyerjenek, mint Miskolc, de

reggel, melynek báját eddig nem ismerte, úgy 
szédült bele a halál az élet káprázatos újdonságaiba.

V.
Negyven évig barangolt igy, egészen meg

feledkezve a kötelességről, melyet az Ur reá bí
zott, mikor egy éjjelen — bizonyosan a föld ke
rekségének okán — visszatért abba a városba, 
amelyből elindult s amelyben Benedek lakott. És 
csak ekkor jutott eszébe a kötelessége és az, hogy 
a vén korhelyt a lakásán keresse.

Otthon a Benedek a negyven évig tarló be
tegségtől s a roppant öregségtől meggyötörtén 
lesujiú látvány volt. Iszonyúan szenvedett s negy
ven évnek minden percében rimánkodolt az ég 
urához, hogy küldje már érte a halált, aki kínjai
tól megváltsa. Ám az Ur ezt a legjobb akarattal 
sem teljesíthette — mi tudjuk, hogy miért. Mikor 
aztán Benedek látta, hogy minden hiába, az ég 
nem szánja meg szörnyű szenvedéseiben, a sze
gény kínlódó agg revolvert vett ölő — kínlódásai 
negyvenedik évének utolsó napján — s megma
radt végső kis erejével agyonlőtte magát.

A golyó épp abban a pillanatban ölte meg, 
melyben a halál angyala végre megtalálta s a 
szobájába lépett.
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különösen a hozzánk képest kicsi Nagy
bánya szab. kir. bányaváros, akkor mi e 
nehezen szerzett jogunkról, amely egyedüli 
biztosítéka jövőbeni fejlődésünk és haladá
sunk utjának, erről lemondjunk!

Veszedelmesen hasonlít ez az öngyil
kossághoz és óriási felelőség terheli azokat, ; 
akik e mozgalmat felidézték és szítják és 
azokat is, akik félre vezettetik magukat.

Lehetséges, sőt valószínű, hogy e moz
galom szitói nincsenek megelégedve a város 
mostani vezetőségével, úgy hogy bármely 
oknál fogva a vezetőség mostani irányát 
nem tartják helyesnek és ezen okból óhajt
ják a véleményük szerinti radikális orvoslást, 
a császárvágást, a nagyközséggé való degra- 
dálást.

Hát ha ez igy van, akkor ez sem nem 
igazságos, sem nem méltányos, sem nem 
törvényes eljárás, sem nem menthető azon 
izgalmakkal szentben, amelyeket az ily fajta 
agitálás az amúgy is ingatag szegény nép
nél előidézni szokott.

Ha valaki nem bizik a mostani veze
tőségben és e város bajait annak rója fel, 
ott van éppen önkormányzati jogunk, mellyel 
megvonhatjuk a bizalmat; hiszen éppen a 
tisztujitás küszöbén állunk. Minden hivatott 
polgár itt szabadon gyakorolhatja szabad 
polgári jogát. De, hogy bár ki is a veze
tőség irányában! bizalmatlanságából, vagy 
éppen ellenszenvéből egy egész város ősi 
jogát megingatni megkísérelje, az lelket- 
lenség, az bún.

Ha pedig akadna olyan hiszékeny ern- j 

bér, aki azt hinné, hogy nagyközséggé le- ■ 
endő átalakulás esetén a mostani vezető- j 
ségtől, tehát a város tanácstagjaitól és a 
többi alkalmazottaktól minden teher nélkül ; 
megmenekül e város és úti laput köthet ! 
talpukra, az roppantul téved; mert ezeknek 
nyugdíjazása, amihez szerzett joguk van, 
ismét csak óriási terhet róna a — nagy- . 
községre.

De menjünk tovább és kérdezzük 
csak váljon olyan város, amely önmagát 
nem tartja méltónak arra, hogy városi jel
leggel bírjon, érdemesitést fog-e nyerni a 
főiskola áthelyezésének, sajnos, meg mindig 
nem szünetelő kérdésénél? Jót cselekszik-e 
tehát e város polgárságával, összlakosságá
val az, aki a nagyközséggé való átalaku
lást propagálja?

Ugyan gondolkozzanak e fölött hig
gadtan és komolyan adófizető polgártársaink 
és lehetetlen, hogy arra a meggyőződésre 
ne jutnának, hogy nem és százszor nem.

Mindéhez járul még és talán nem is 
utolsó nyomatéknak az igazi magyar nem
zeti hazafias kérdés, amely éppen e súlyos 
időkben és viszonyokban, ha minden egyéb
től eltekinthetnénk is, már egymagában elég- 
ok volna arra nézve, hogy igenis város, 
törvényhatósági joggal bíró város marad
junk továbbra is és ha kell nagyobb áldo
zatok árán is.

Lebegjen szemünk előtt csak Baka
bánya volt szab. kir. bányaváros példája,

amely a mig városi jogairól le nem mondott, 
ment volt a pánszlávizmus mételyétől, ho
lott most, mint nagyközség, sajnos, egyik 
meleg fészkévé lett a magyar nemzet ellenes 
agitációnak.

Hát ezt akarnék mi itt elérni Selmec
bányán is? Jól és megdönthetetlen igazság
gal mondja az e kérdésben még 1904. év
ben tett közgyűlési felterjesztés: „De a 
nagy teher és nehéz viszonyok között is 
határozottan vissza kell utasítanunk minden 
törekvést, mely a nyugalom felzavarására, 
a kedélyek felizgatására irányul, konkolyt 
hint a hazafias élet mezején. Nem jó polgár, 
nem jó hazafi, ki a nép vezetőjeként kíván 
szerepelni s ahelyett, hogy azt a magyar 
nemzeti élet harcában további kitartó küz
delemre serkentse, a hatóság és fennálló 
intézmények ellen lázitva megrontja a nép
nek érzületét, erejét gyáva .módon megbé
nítja. E törekvés tehát a törvényes követel
ményekkel nem fér össze, ez ős bányaváros
hoz, mely a liazafiság gyakorlásában solia 
sem maradt hátra, méltatlan és a magyar 
állam megszilárdítására irányuló nemzeti 
törekvésekkel ellentétben áll.w Ezen indo
kokat az akkori 67-es kormány is nagyon 
méltányolta; mennyivel inkább fogná ezt 
tenni a mostani függetlenségi többséggel 
bíró koalíciós kormány.

Ha még felhozom, hogy egy községben, 
ha mingyárt nagy község is sem ipar, sem 
kereskedelem nem virulhat, vasutat egy 
község kedvéért építeni nem igen fognak, 
lakosaink majdnem minden ügyes bajos dol
gaikban a megye székhelyére lesznek majd 
rászorulva és ez az utazgatás egyeseknél 
többe kerülne mint az eddigi pótadó; ha 
még azt is kiemelem, hogy alkotmányos 
jogaink gyakorlatában, tehát a képviselő 
választásnál is csak megyei kerületet és 
nem önálló városi kört képeznénk, és hogy 
mindezeknek nagy erkölcsi, de még nagyobb 
anyagi hátrányait csak akkor éreznök amúgy 
Isten igazában ha nagyközséggé vedlenénk 
át: akkor, persze, csak vázlatosan és nagy
jából elmondottam azon okokat, amelyek 
amellett szólnak, hogy városi önrendelke
zési jogunkról le ne mondjunk és perhorres- 
káljuk azt a célt, amely Selmecbányát nagy
községgé akarná átalakítani, helyesebben 
mondva alásülyeszteni.

És most még az maradna hátra, hogy 
elmondjuk, hogy milyen érvek támogatnák 
azt a törekvést, hogy ne legyünk ezentúl 
törvényhatósági joggal felruházott város, 
hanem falu, vagy, ha úgy tetszik nagy
község. De erre nézve helyt álló érveket 
felhozni nem tudunk és ha ezt a mozgalom 
szitói tudják és nem csak hevenyészett, oda 
dobott frázisokkal, hanem nyomos okok fel
sorolásával képesek lesznek, különösen a 
nagy vagyon mikénti felosztásának kulcsát 
meg tudják találni, ám lássuk a medvét... 
majd állunk elébe!!

Az uj esztendő. 77
A hivatalokban szokásos újévi (idvölLag- 

nagyrészt Szilveszter napján történtek meg. 7*Y
Szilveszter napján délelőtt tizenegy órakor 

tisztelgett a városi tiszti kar is Horváth Kálmán 
polgármesternél. Ez évben a tisztikarhoz több bi
zottsági tag is csatlakozott, igy ott láttuk Pod- 
hragyay Pál prépost-plébános, Rauchbauer Józset 
dr. gymnásiumi igazgatót, Hornyacsek István, 
Oszvadlt Gusztáv bizottsági tagokat s többeket

A tisztikar nevében Kuli István rendőrfő
kapitány üdvözölte a polgármestert. Beszédében 
visszatekintvén az elmúlt esztendőre, amelyben a 
tisztikar az uj vezér alatt dolgozott, megállapítja, 
hogy a vezér azokat az az Ígéreteket, amiket akkor 
tett az év elején, amikor polgármesterré választatott, 
teljesen betartotta, teljesítette. Mindnyájan meg
vannak győződve, hogy a polgármester a legjobb 
akarattal s minden tehetségével azon dolgozik 
hogy e nagymultu s hajdan tekintélyes város az, 
uj időkben is megállhasson azon a nívón, amelyre 
az ősök munkássága és hazaszeretete emelte. IgévAk 
hogy a polgármestert a város javát célzó mun
kájában mindenha teljes odaadással segítik. Óhajuk 
az uj esztendőre az, hogy ne veszitso munka
kedvét, ne rontsa meg azt sem a közöny és nem
törődömség, sem a ravasz rosszakarat. Mert liaza- 
fiatlan s áldatlan munkál végeznek azok, akik 
mindent lekicsinyelnek s nevetségessé akarnak 
tenni s a kishitűség növelésével kedvetlenilik s a. 
közös munkálkodásra mintegy alkalmatlanokká 
teszik az egyeseket. Beszédét azzal az óhajjal fe
jezi be, hogy a jó Isten tartsa meg munkaerejét 
s egészségét, hogy a múlt évihez hasonló ered
ménynyel dolgozhassák e város javáért, boldogu
lásáért.

Az éljenzés megszűntével Horváth Kálmá'a 
polgármester megköszönte a tisztikar ragaszkodásá t 
s köszönetét mondott a mgjelent bizottsági tagok-1 
nak is, akik szintén megjelentek a tisztikarral együlL

Hosszabb beszédben visszapillantást vet a:z 
elmúlt év eseményeire s elismerését és köszönetét 
fejezi ki a tisztikarnak, amely megértette őt és 
intencióit s gyakran a személyes érdekek 
feláldozásával is segélyére volt neki abban 
hogy azt a programmot, amelyet hivatalba lépése 
alkalmával kifejteti a lehetőségig végrehajtsa.

A közélet mezején az újabb időben észlel
hető zavarok, nyugtalanság, a vezetők ténykedései
vel való elégedetlenség általános kóros jelenségek 
s azoknak, akik a közügy szolgálatában állanak, 
nagy türelemmel s odaadással kell végezniük 
sokszor igen nehéz körülmények közölt kötelessé
güket, de ha ezeket jó lólekismeretlel végzik, ez a 
legmegnyugtatóbb minden tisztviselőre nézve. A 
világszerte megnyilvánuló rendbontásra irányuló 
tüneteknek legjobb ellenszere nézete szerint a 
vallásos* érzés fejlesztése a teljes vallási türelines- 
ség betartásával. Vallásosság nélkül nincs tiszta 
erkölcs s anélkül nincs alapja a közéletnek. Bizik 
abban, hogy olőbb-utóbb megjavul a helyzet, de 
addig is kitartásra, s a jobbak összetartására van 
szükség.

A város ügyeit illetőleg megemlékszik arról 
a veszedelemről, amely a várost az ős iparágnak 
a bányászatnak beszüntetése állal érheti, valamint 
arról, amely a főiskola elvitelével érné e város 
közönségét. Nagy csapás volna mindakettő a vá
rosra nézve s épen ezért azt hiszi hogy e város 
mingen polgárának kötelessége az utolsóig küzdeni 
a város érdekében.

Egymásküzli bizalomra, becsülésre és össze
tartásra hívja fel a tisztikart, és arra, hogy soha 
ne feledjék, hogy e város valaha nagy és jelen
tőségteljes volt s hogy a mai nemzedéknek s 
azoknak, akiket e nemzedék a város ügyeinek 
vezetésével bízott meg, széni kötelessége az ősök 
örökét megőrizni, fejleszteni.

Lelkes éljenzéssel fogadták a jelenlevők a



.érnék szavait, amelyek arról tettek
“ífgot, hogy a jüvfibcn is minden erőjével 

alt tehetségével a város javán boldogulásán fog 
holgozni s ebben buzgé munkatársai lesznek a 
tisztviselők is.

Podhragyay Pál prépost-plébános üdvözölte 
ezután a polgármestert s a katholikus lelkés/.i 
kar nevében megígérte, hogy teljes erejükből azon 
lesznek, hogy a híveik körében terjesszék és meg
erősítsék a világi hatalom iránt való liszteletet is, 
mert hiszen minden hatalom az Istentől van

A tisztviselők ezután az egyes hivatalfőnö- 
kökel keresték fel üdvözletükkel.

Délután az isteni tisztelet után Podhrctyyay 
Pál prépost-plébánost keresték fel igen sokan hívei 
közül A városi tisztikar nevében Horváth Kálmán 
polgármester, a bányaigazgatósági tisztikar nevében 
Niki János bányatanácsos üdvözölte a köztiszte- 

, leiben álló jeles főpapot, aki emelkedett, szép be
szédben köszönte meg az üdvözléseket.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kinevezés. Téglás Károly erdőtanácsost 

a bányászati és erdészeti főiskola tanárai főerdő- 
tanácsossá nevezte ki a király, s a földművelés
ügyi miniszter a központba rendelte be szolgálat- 
tételre. Amennyire örvendetes, hogy az előléptetés 
egy rendkívül érdemes férfiút ért, ép oly sajnálatos 
a főiskolára nézve, hogy az egyidejű áthelyezés

: által egyik legkiválóbb szakemberéi veszíti el. Az 
\ uj főerdő tanácsos állását a minisztériumban ez 

év február végén foglalja el.
1 — Előléptetés. A m. kir. igazságügyminiszler

Tomcsányi József telekkönyvvezetőt a IX. rang- 
> osztályba léptette elő.

— Iparhatósági megbízottak választása, 
s Az 1908. évre az iparhatósági megbízottakat a 
(múlt hó 28-án választották meg a városház köz-

f  gyűlési termében. Megválasztanak: Bánik Lajos 
•Burth László, Bányai Antal, Chrien Károly iíj.} 
ErnsztZsigmond, Frilz Péter,Gverk Mihály, Goldner 
Adolf, Joerges Ágost, Kozák Lajos, Klein Jakab, 
Muzsik Gyula, Novák József, Pánlyik Pál, Singer 
Ignác, Finkelstein Alajos, Veiner Lipót, Visnyovszky 
Dániel, Friebert Ferenc, Bukovits István.

Hitközségi közgyűlés. A Selmecbányái 
izraelita hitközség e hó elsején délután tartotta 
évi rendes közgyűlését a városi vigadóban Tandlicli 
Ignác dr. hitközségi elnök vezetése mellett. A köz
gyűlés a számadásokat, költségvetést elfogadván a 
választások során elnökké Tandlich Ignác dr 

s. városi tb. főorvost, aleinükké Ungár Kálmán dr 
,, ügyvédet, pénztárossá Golducr Adolf kereskedőt 
3D választotta meg.

— Beszámoló. Az ev. nőegylet 1907. de
cember 22-én mint Advent é-ik vasárnapján fel
állította karácsonyfáját árvái és szegényei részére 
az Erzsébet-utcai iskolában. Az elhagyatott árvák 
és szegények barátai, akik a mindenkor meghaló 
ünnepélyen a délutáni órákban részt vették, a 
megindulás örömkönvei között hallgattak az árvák 
énekét és szívből fakadó köszönetét a gazdag 
adományokért. Az adományozók szivében bizony- 
nyál megerősödött ezek ha!láttára azon szent 
feltétel, hogy a jövőben is szívesen nyújtják segítő 
jobbjaikat az árvák és szegények gondozásához, 
megmentéséhez s megtartásához. A karácsonyfa 
adományaiban részesült 20 iskolás gyermek, még 
pedig 7 fiú és 13 leány. Mindezek teljesen lettek 
felöltöztetve. Ezeken kivül részesült gazdag ado
mányokban úgymint ruhában s élelmi szerekbeo 
4 özvegy számos kiskorú gyermekével, továbbá 
26 özvegy és hajadon s 4 férfi, kik hajlott koruk 
mellett nem képesek többé elegendőleg megke
resni a mindennapi kenyerei. A nőegylet készpénz 
kiadása volt 272 korona. A többi a hívek adomá
nyaiból telt ki. Akik ilyenképen segélyezték a sze
gényeket és árvákat, azok kölcsön adtak az Urnák. 
Voltak pedig számosán, akik felekezet különbség

nélkül jó szivük unszolásának engedvo, ezt cse- 
lekedték. Fizesse meg ezt nekik a jó Isten sok
szorosan. S ezt bizonynyal meg is teszi, mert a 
ki jót mivel, az a jóban részesül is, különösen 
pedig a jó cselekedet boldogító tudatában, Az 
egyletnek munkáját pedig kisérje a jó Isten to
vábbra is legjobb áldásaival. Ildiidéi Vilmos.

— Szilveszter esti mulatság1. Várakozáson 
felül jól sikerült az a mulatság, amelyet az ó 
esztendő utolsó estéjén rendezett a városi vigadó
ban egy pár vállalkozó szellemű, ügyes fiatal 
ember. Szembeszállotlak a régi szokással s meg
rendezték az első Szilveszter esti mulatságot s 
vállalkozásuk kitünően bevált, mert a vigadóban 
ez idén igen sokan érték meg az uj esztendőt 
vig mulatozás, pompás jó kedv mellett. A kitűnő 
mulatság reggeli hal óráig tartott.

— A női gyakorló iskolát Cziczka Sándorné 
úrnő ideiglenesen szünetelteti a csipke készítő 
tanfolyamul azonban saját lakásán megszakítás 
nélkül folytatja.

— -  Selmeci népszokások gyűjtése. Sebestyén 
Gyula dr. a nemzeti muzeum igazgató-őre és a 
néprajzi társaság főtitkára és Ernyey  József a 
muzeum néprajzi osztályának tagja tegnap váro
sunkba érkeztek a Selinecen és vidékén divó 
karácsonyi népszokások gyűjtése céljából. A két 
kitűnő tudós pár napot fog városunkban tölteni.

— Újévi körszemle. Az uj év szökőév. 
Ekképen az Ur 1908. esztendejének kapuzárása 
előtt oly «munkás* és «buzgó* parlamentünk egy 
egy egész munkanapot nyer. «Éljen február 29-ike»! 
— kiált föl a favágótól kezdve a miniszlerig min
denki. Nem is csoda, hisz a favágónak három, a 
képviselőknek huszonnégy és a miniszternek tudj' 
Isten hány koronával hoz többet ez a nevezetes 
nap. Örvendjetek Selmecbánya szép leányai. Hosszú 
lesz ez évben Carnevál herceg uralma, jó messzire 
egész március 4-ikére tolla ki hamvazószerdát. 
Kerek nyolc bélig tart a farsang. Táncolhattok 
annyit, hogy három évre elég lesz! És ti jó fiuk, 
főiskolások ilyen bolond szerencse! Épen vizsgák 
utánra esik farsang három napja. Ez már valami. 
Fogjuk is járni annyit a ropogóst, hogy még! 
Február havában majd a profeszor urak hege
dülnek a talpunk alá, ami nagyon szép tőlük, hisz 
farsangi hangulatot csak kell valamivel kelteni. 
Március 1-ére pedig a Laci már feni a szerszámát 
mert akkor még mindig tartja magát Carneval! 
Hát szökőév az 1908-ik, 366 napból álló, Szökjön 
is el fölültünk vidáman, vigyen magával minden 
baji nyomorúságot, ami a magyar ember szivét 
keseríti. Az aslrologusok is megüzenték már, hogy 
enyhe és termékeny lesz ez év, lesz bor, búza, 
békesség, nem is csoda, hisz a szép Vénus istennő 
uralma alá esik. És megint csak rátok nézve sze
rencse lánykák, mert Vénus istennő a szerelem 
patronusa, a ki nagyon szereli a sziveket hagyó • 
Hiányos rózsaláncával üsszebogozni. — Mit adtam 
mull évi január elsején — kérdi az uraság a «b. 
u. é. k»-oló cselédektől? — Semmit, nagyságos 
új! — Helyes akkor ozidén is ugyanazt kapjátokl 
Nemde szépszemü lánykák evvel nem volnátok 
megelégedve? Ti nemcsak ugyanazt kívánjátok, 
hanem legalább is még valamit hozzá! Hát kí
vánjuk is, hogy mindegyikteknél valósuljon meg 
a Szilveszter éji ólomön lés, és ne szökjön el ez a 
szökőév csak amúgy üresen a fejelek fölött, hanem 
hozzon mindegyikleknek aki arra jogot és igényi 
tart, ha mást nem, hát egy — főkötöt.

A hatóság1! mészárszék ügyének tárgya
lása során a helybeli mészárosok kölelezőleg ki
jelentenék. hogy a húst a következő árakon fog
ják árulni, és pedig:

I.
Balás János. Gemeiner Adolf, Iinmerblum 

Dávid, Lestyánszky József, Muzsik Gyula és Pánlyik

g  E L M F, C B A N Y A 1 H Í R A D Ó

Pál mészárszékében:
1. vesepecsenye és más hús kilója.........  P28 K
2. leveshus ... ...  .................................  i -jjq »
3. pörköli- és gulyáshus ...........................  104 »

II.
Immerblum Ignác mészárszékében:

1. vesepecsenye----------- —------- -------- -- 1‘20 lí
3. más pecsenye .......................................  1*12 »
3. más hús........................................ 050—0 80 »

III.
Moicska Gyulánó mészárszékében:

1. vesepecsenye és más pecsenye .........  1'20 K
2. elejo hús és más gyengébb hús 0’96—P12 »

IV.
Fábry Mihály és Tilsár Ferenc mészárszé

1908. január 5.

kében:
1. vesepecsenye és más pecsenye .........  P20 K
2. elejo hús................................................... 112 »

V.
A juhhús kilója mindenütt egyforma, vagyis 

kilója 72—80 fillér.
Ezen árak az eddigi árakkal szemben 8—10 

fillérrel alacsonyabbak és ezeket Fodor József vá
rosi ra. kir. állatorvos megfelelőknek találja és 
szakvéleményében azt is kifejti pontos számítással, 
hogy a hatósági mészárszék felállítása esetén ebben 
sem lehetnének alacsonyabbak az árak.

Érdekes különben a vidéki húsárak következő
kimutatása is:

Mai hnli iis Birkahús
Arad............................... . 1-42—1-60 110 K

_ 1-30—136 116 *
Békéscsaba...................... P20—L28 136 »
Debrecen ...................... 116—1-32 0 86 *
Győr........................... ... .. 1-44—P56 — »
Kaposvár ............ . .,.. 1-48—1-54 0 95 »
Kassa ............................ 1-48—P56 0 90 »
Léva.............................. ... P20-1-28 1-04 *
Losonc ......................... .. 128—136 — »
Nagybecskerek............. .. P38—P44 104 »
Nagykanizsa ............. .. P30—160 — »
Nagyszentmiklós .......... P48—1-52 100 »
Nyíregyháza ......... ... .. 1-28—1*36 — »■
Nyílra ........................ ... 112—120 M 2  *-
Pancsova ................... .. 1 2 8 -1 3 6 070 *
Sopron...... .................. .. P36-1 7 6 — »
Szatinár......................... .. P28—P36 1-04 *
Ujarad ........................ ... P28—P36 100 »
Versec_________  _. 1 -20 1-1C *
Zalaegerszeg ______ .. 1-20—1-28 — »
Zenla ............................ 1-22— P28 0-90 »

— Gyűjtés. A József Kir. Herceg Szanató
rium Egyesület embermentő céljaira a Ferenc- 
József akna kir. bányatelep tiszti és altisztig kara 
7 korona 10 fillért és a munkás személyzet 12 
koronát összesen 19 korona 10 fillért adományo
zott, mely a 826 számú gyüjtőtáskával lelt be- 
küldve. Fogadják a jószivü adakozók az egyesület 
hálás köszönetét.

— Az újévi üdvözlések megváltása címén 
a szegény iskolás gyermekek részére újabban a 
következők adakoztak: A helybeli m. kir. bánya
igazgatóság tisztikarának gyűjtése: 65 kor. 60 fillér.
N. N. és Tomcsányi Pál 2—2 koronát. — Hodrus- 
bdnydn: Habermanné, özv. línauz Franciska, Sós 
Antal dr. 2—2 K, Berka József, Jelűnek Büske, 
Oszvald Mátyás, Peternák János. Sztarna Sándor, 
Weisz Jakab 1—1 1(, N. N. 80 f, Kubinyi József, 
Szpiska János 60—60 f, Rafifel 50 f, N. N. 40 f 
összesen 14 K 90 f. — Istvdnhdedn: Baliga Aurél 
Immerblum Károly 2—2 K, Weinstein Adolf 1’ 
50 f, Hamrák Ferenc, Wodilska István 1—1 K, 
Erdős Ármin 40 f összesen 7 K 90 f. — Felső- 
rónán: Faller Gusztáv dr.-né, Tvanovics József, 
Szép Gábornó 1—1 K, Bunkovszky János, özv. 
DessewíTy Aurélné. Gallé Anna 60— 60 f, Grosz- 
mann Ignác 50 f, Eichler József 40 f, Waller 
Mária, Fslvánik Mihályné 30—30 f. Burda János, 
llcsik Jakab, Kögler Ignác, Marosi Károly 20—20 
f, Révay Józsefné 12 f, Maruska Ignác, Stang Fe
renc, Trcka János 10—10 f összesen 7 K 72 f- 
— Kisbdnydn: Csorba Ödön 2 K. Gubrianszky 
Anna 1 K, id. Muszil József N. N. 70—70 f, 
Csorba Károly né, Slahl Péter 50—50 f, id. Mojzsis 
György, Brodnyanszky János 40—40 f, Golala 
Ignác, Gotala Ignácnó 30—30 f, Frustik Pál,
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Wancso Antal, Czitán Samu, Waginger Gyula, 
fesslabi Anna, Nanácsik Béla, Hrncsiár György, 
Hüsterár Teréz, Uraz Ferenc, Stól Samu, Adamecz 
Gyula, id. Brodnyanszky János, Rajosok András
20—20 f, Donoval Márton, Bevelaqua József, Cho- 
vanecz András, Groszmann Ágost, Uraz János, 
Hrncsiár János, Krieger Károly, Slrenger János, 
Nanácsik Mária, Szászik Éva, Stohl Mária, Marcsek 
Antónia, Maszni Samu, Lupták Márton,1 Weszeli 
Pál, Rusznák Ignác 10—10 f összesen 12 K.

— ,,Az állam segélykérvények szerkesz
tése és felszerelése az 1907. évi XXVII. t.-c. 
alap ján“ címen dr. Pacséri Károly sopronmegyei 
kir. tanfelügyelő szerkesztésében megjelent müvet 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter folyó évi 
november hó 7-én 128 341. sz. a. kelt rendeletével 
az összes kir. tanfelügyelőknek mint hasznos és 
célravezető munkát a következő végszavakkal 
ajánlotta: »Ha Kir. Tanfelügyelő Úr azt tapasz
talná, hogy az iskolaszékeknél e tekintetben (az 
államkérvényozós körül) tájékozatlanság mutat
kozik figyelmeztetheti az iskolaszékeket, hogy a 
jelzett füzeiben részletes útmutatást találnak.* 
Ezen ajánlás eléggé igazolja a mü hasznos, cél
szerű és aktuális voltát, de igazolja ezt azon kö
rülmény is, hogy 3000 példányban megjelent első 
kiadása teljesen elfogyott, mi a műnek második 
kiadását vonla maga után. A második kiadás bő
vült különösen a tanítói uj javadalmi jegyzőkönyvek 
felvétele körül felmerüli kételyek eloszlatása végett 
a vallás és küzokt. minisztériumnak ezen jegyző
könyvekre vonatkozó legújabb 125.413./1907. sz 
rendelete következtében szükséges intézkedések 
ismertetésével; közli többek közt az uj javadalmi 
jegyzőkönyv mintáját. Általában a mü néikülöz- 
hellen minden tanügyi hatóságra nézve, mely az
1907. évi XXVII. t.-c. alapján államsegélyt óhajt 
igénybe venni. A 4 Ívre terjedő mü dr. Pacséri 
Károly kir. tanfelügyelőnél Sopronban rendelhető 
ineg s egy (1) koronának postautalványon való 
beküldése ellenében bérmentve küldetik meg

— A „Zenélő Magyarország-**. Az ország
szerte ismert zenemüfolyóirat a ,,Zenélő Magyar- 
országu ez újévi 350-ik füzetével, 15-ik évfolyamát 
kezdi meg. A magyar zenekedvelő közönség osz
tatlan szeretelében megizmosodott egyetlen zene- 
m ti folyóiratunk ezután is — mint programmja ki
fejti — havonta kétszer megjelenő 14-14 oldal 
terjedelmű füzeteiben mindig első kézből hozza azon 
legjobb s legsikerültebb magyar és külföldi hír
nevesebb zeneszerzők kompositióit, melyek a ma
gyar dal, népdal, opera, operetté, müdal, vigdal, 
tánc és szalonzene terén, énekre zongorára, s 
helylyel közzel hegedűre megjelennek. Munkatársai 
a legnevesebb magyar és külföldi zeneszerzők. 
Előfizetői teljesen nélkülözhetik a drága zenemü
veket, mert minden számottevőbb zenemüujdonság 
először a «Zenélő Magyarországában lát napvi
lágot. Nevezetes újítása, hogy: ez évi első félévi 
előfizetői a páratlan tartalmú — Húsvéti zene- 
albumot — az egész éves előfizetők ezt és még 
hozzá'a — Karácsonyi zenealbumot — díjtalanul 
kapják. Az 1908. évi 350-ik füzet tartalma: I. 
Két uj magyar dal: Ablakomra ráhajlik a szomoru- 
füz ága, Istenem, mikor lesz énnékein ötforintos 
kedvem?. . . II. Lányi Ernőtől egy pompás »Inter- 
mezzó. III. Szent-Gály Gy.- Reviczky Gy. »Han
gulat* ciinü müdala IV. Heffheimer Jerome, «In 
Maroccó» moór sorenádja. Előfizetési ára a régi: 
Egész évre 24 füzetre 12 korona, félévre 12 fü
zetre 6 korona. Egyes füzetek ára 1 korona. 
Előfizetések a «Zenélő Magyarország* (Klökner 
Ede) zeneműkiadó, hivatalához, Budapest., VIII. 
Józsefkörut 24. intézendők, honnan megismerésre 
mutatványszámot is küldenek. A magyar zeneter
mékeink külföldön is becsületei szerző érdemes 
vállalatotminden zenebarátnak figyelmébe ajánljuk.

— Az ideális cseléd. Budapesten nemrégen 
Leállított egy előkelő házhoz egy nőszemély cse
lédnek és igen szerényen ajálkozott. «Tud főzni*

után körültekintve, mindenütt csak a megvásárol
ható áru kiánya észlel kötő. Lucerna. Ezen mag
féle árai is emelkedő irányt köveetnek, minthogy 
a külföldi magkereskedőknél a fedezetnek még 
nagyobb szükséglete forog fenn mely az árakat 
valószínűleg feljebb fogja hajtani. Takarmányré
pamagvak. A vörös lóhere árának emelkedése 
lényegesen hozzájárult az áitalónos irányzat meg
szilárdulásához, ennek folytán a répamag — bár 
ára nem ment feljebb — do mégis szilárdabb 
hangulatot kelt mint a múlt héten. Fűmagvak, 
bükköny és muharmag árai nem változtak Jegy
zések nyersáruért 100 kilogramonként: Vörös 
lóhere természettől arankamenles 175—185 K. 
Vörös lóhere kis arankás 170 -175 K. Vörös ló
here nagy arankás 155—160 K. Lucerna, termé
szettől arankamentes 155—160 K. Lucerna, világos- 
szemű, arankás 145—150 K. Lucerna, barnás- 
szemű 135—140 K. Biborhere 36—40 K. Balta
cím 32—34 K. Tavaszi bükköny 18—20 K. Muhar
mag 15—16 K.

— Singer varrógép. Ezen név, Singer, a 
a varrógépek részére azon biztosíték, inolylyel 
világhírüket a legjobb anyag és mintaszerű össze
állításuk által nyerték. Ez annak az oka, hogy 
annyi sok gyáros és kereskedő arra törekszik, 
varrógépeit, melyek a Singer és T. cégbeliek 
mintájára vannak összeállítva, «Singcr» «Singer 
rendszer* «javitolt Singer* sőt «valódi Singer* 
név alatt hozzák forgalomba. Ezért ne hagyja 
magát senki megtéveszteni, hanem a varrógép 
vételénél mindig azt kell megkérdezni, vájjon a 
gép «Singer Co.» gyárából ered-e? és ne eléged
jék meg az ember kitérő nem határozott válasz- 
szal, «Singer» eredeti varrógépek csakis a Singer 
Co. eladási helyein kaphatók és azért legcélsze
rűbb, lessék egyenesen azon eladási helyek egyi
kéhez fordulni, melyek mindegyike nagyobb he
lyen, Selmecbányán Kossuth Lajos-tér 4. szám 
alatt létezik, azon célból, hogy az ember valóban 
Singer eredeti varrógéphez jusson.

— A „Divat Szalon“-tMagyarországegyetlen 
komoly és hasznos irányú női lapját ajánljuk olva
sóink figyelmébe. A mai súlyos gazdasági viszonyok 
közölt, m'kor feltétlenül megköveteljük a család 
minden asszonyaiéi, hogy a dolgozó férfi mellé 
allva, a maga házikörében szorgalmával, ügyes- 
sével megtakarítsa a nehezen szerzett filléreket, 
teljes megnyugvással vihetjük be otthonunkba a 
Divat Szalont, melynek minden törekvése odairá
nyul, hogy a leghasznosabb formák közölt fejezze 
be a leánynevelési és álljon támaszul a feleségek 
és anyák mellett. Tanít szabni-varni s ez által

kérdezi a háziasszony ? Igenis, naccsága, mindent 
amit parancsol! Mosni? Parancsára! Mennyi sza
bad időt akar hetenkint? Semennyit, nagyságos 
asszony! Hányszor tisztogathatna meg hetenkint 
alaposan o konyhaeszközöket? Kétszer! És az 
ablakokat? Minden keddenl Mennyi ideig volt 
legutóbbi helyén? Négy évig! És mért megy el 
onnan? Mert az uraság Párisba költözik! Milyen 
fizetési, óhajt? Tizennyolc koronáll Mikor jöhet?
Azonnal naccsága! A nagyságos asszony a bőré
ből szeretni kiugrani örömében. E pillanatban be
rohan a tébolydái betegápoló és fölkiált: «Hála 
Istennek, hogy megint megfogtam*! Az ideális 
cselédet kényszer zubbonyba dugja és elvezeti!

— Rockefeller vagyona. Egy statisztikus 
nem régiben kiszámította, mennyire nő Rockefeller 
vagyona, ha száz éves lesz. Rockefeller vagyona:
1855-ben semmi, 1865-ben 5000 dollár (25000 
korona) 1870-ben 50000, 1872-ben egy millió,
1875-ben öt millió, 1885-ben száz millió, 1899-ben 
250 millió, 1900-ban 400 millió, 1905 ben 550 
millió, 1907-ben 690 millió dollár. Föltéve, hogy 
vagyona ugyanily arányban szaporodik, akkor 
RocKefeller száz éves korában, 1938-ban 22 mil
liárd dollár birtokában lesz. vagyis ami pénzünk 
szerint 128 milliárd 690 millió korona. Ezen 
mesés összeg háromszor akkora, mint az összes 
arany és ezüst készlet, mely manapság az összes 
bankok pincéiben fekszik és részben a világ min
den tájékán mint pénz cirkulál. Ha valaki ez ösz- 
szeget dollárokban megakarná olvasni, úgy, hogy 
másodpercenkint 3 dollárt olvasna, akkor éjjel- 
nappal 925 év 5 hónap 2 hét 16 óra 35 perc és 
33 másodpercig kellene olvasni. És ezen Rockefeller 
oly egyszerű ember, hogy még sport lovat sem 

I tart mint a többi millionos, és legnagyobb szó
rakozása az, hogy órák hosszat játszik hegedűjén 
és magányos sétákat tesz, vagy legfüllebb billi- 
árdozik.

— Hogyan ju tn i legolcsóbban egy pár 
zsevró cipőhöz azt megmutatta egy vándorszin- 
társulat direktora aki egy közeli vidéki városban 
csodás módon szerzett egy pár vadonatúj cipőt.
Rosszul ment az üzlet egy fillérje sem volt és 
égető szüksége volt egy pár cipőre. Hivatott tehát 
két cipészt és minden mesternél egy-egy pár cipőt 
rendelt. Midőn az egyik mester elhozla a kész 
cipőt, fölpróbálta és kijelentene, hogy a cipő a 
jobb lábára szorítja. Vigye vissza és verje kapta
fára. Majd holnap, ha elhozza kifizeti. A második 
mesternél megismételte a fogást, csakhogy most ; hatalmas fegyvert ad a nő kezébe a divat ellen,
a balcipő szorította. Ekképen, egy pár cipővel j 
fölszerelve megugrott é3 faképnél hagyta a társu- j

melyet mellőzni, megtagadni úgy sem lehet, hanem 
,-cle kiegyezni asszonyi kötelesség. Kedvet ébreszt

latál. Nyilvános gyűjtést kellett rendezni és ékké- ; eszközöket nyújt arra, hogy fiatal anyák a gyer-
pen visszaküldeni a társulatot a fővárosba.

- Amerikai élelmesség:. Nálunk is ipar
kodnak a kereskedők karácsony táján, hogy vonzó 
és föltűnő kirakatokkal magukra vonják a járó
kelők figyelmét. De túltesznek rajtuk az ameri
kaiak leleményesség dolgában, amint ezt a követ
kező new-yorki tudósítás mutatja: A Boadway 
járókelőinek ritka látványosság jutott osztályrészül 
egy esőköpenyeg kereskedő kirakata előtt. A nagy 
üvegtábla mögött gondosan beburkolt fiatal, csinos 
hölgy látható kire sürü záporeső hull. Negyed
óránkul! eláll az eső, erre a hölgy bájos mosoly 
közepette leveszi a köpenyt és kifogástalan báli 
toillelben áll a nézők előtt. Reggeli 10 órától 
este 7-ig lehet a látványosságot élvezni, hogy 
minden ki meggyőződjék az esőköpenyegok meg
bízhatóságáról.

— Vetőmagvak Mauthner Ödön tudósí
tása. A lefolyt héten a lóhere a jelenleg leginkább j 
érdeklő cikk ára lováóbi lényeges emelkedését 
tapasztaltuk. Kereslete napról-papranagyobb,evvel 
szemben jó minőségben semmi ajánlat nincs, úgy 
hogy az árak néhány koronával emelkedtek. Ha 
belföldről, különösen Erdélyből legközelebbi időben 
még valamelyes piacra kerülne is, úgy másrészt 
mégsem engedi a nagy szükséglet az árcsökkenés

inekeikkel foglalkozzanak: készítsék a ruhácskáikat, 
játékszereiket, kézbeadhassák az olvasnivalóikat és 
rendezhessék a játékaikat. Ugyanígy foglalkozik 
foglalkozik a háztartás vezetésének kérdéseivel, 
az otthon czinositásával s főképen azokkal az 
otthon végezhető házias munkákkal, melyeknek 
eredménye tekintélyes megtakarítás. Szórakoztatás 
céljából pedig egy, a divatlap fogalmát pedig te
kintélyesen fölülmúló szépirodalmi részt is ad, 
melynek válogatóit közleményeit kiváló irók szol
gáltatják. Szerkesztői postáját pedig, e női lapnál 
oly fontos, szinte életkérdéssé benső összekötte
téssé, gondviselésszorü vezetéssé feljetl rovatot, 
maga a szerkesztő: Szabónó Nogall Janka intézi 
el, a kihez igazi gyermeki szeretettel járulnak 
hosszú évek óta bajban, gondban tanácstalanság
ban szenvedő hívei, hogy azokat folyton vigasz
talja, bátorítsa, felvilágosítsa, s asszonyi köteles
ségeiben megerősítse. Nemes, értékes házibarát a 
a Divat Szalon, melynek kiállítása is pazar pom
pával bizonyítja be, hogy előkelő magyar úri 
hölgyák kezébe való. Előfizetési ára: egész évre 

1 12 Ív, mellékletekkel, szabásivekkel, zenemüvekkel, 
| színes nyomású képekkel egyben. Mutatványszámot 
i ingyen bénnentvo küld a Divat Szalon kiadóhi-lohetőségét érvényesélni, annál is inkább, mert a j '"gyen bernien ve k u .u. a u  -  o* 

belföldi forrásokon kívül más vásárlási források valala Budapest, IV., L&ku-ut 5. sz.
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NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlöttokúrt nem felelős i szeik.

Van szerencsénk a n. é. közönség becses 
tudomásara hozni, hogy Goiger Zsigmond úr be
tegsége folytán a kezelése alatt álló értékekkel 
leszámolt és 1908. január l-lől kezdődőleg társa
ságunk ügynökségéről lemondott

Geiger Zsigmond úr sok évi sikeres műkö
désével úgy társaságunknak mint a közönségnek 
hasznos szolgálatot tett, miért is e helyen leg
melegebb köszönelünkel fejezzük ki,

Képviseletünket 1908. január 1-től kezdődő
leg a „Selmecbányái Kereskedelmi és Hitelintézet 
Részvénytársaság11-re. ruháztuk át és kérjük tisztelt 
ügyfeleinket úgy a n. é. közönséget biztosítási 
ügyleteikkel a «Kereskedelmi és Hitelintézet»-hez 
bizalommal fordulni.

Hazafiul tisztelettel 
Az Első magyar általános biztosító társaság 

LÉVAI FÖÜGYNÖKSÉGE
mini koresked. meghatalmazott:
F a ra g ó  S ám uel, titkár.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, hogy betegségem folytán nem 
vagyok képes tovább is az igen tisztelt «Első 
magyar általános biztositó társaság* ügyeit kezelni 
minélfogva az ügynökségről 1908. január l-lől 
lemondtam.

Ez alkalommal hálás köszönetét mondok 
mindazon uraknak, kik biztosítási ügyekben bizal
mukkal megtiszteltek és kérem, hogy ugyanazt a 
,,Selmecbányái Kereskedelmi és Hitelintézet 
Részvény társa ság“-vd átruházni szíveskedjenek.

Teljes tisztelettel 
G eig er Zsigm ond.

Ezen nyilatkozatokkal kapcsolatosan van 
szerencsénk a n. é. közönséget értesíteni, hogy az 
•Első magyar általános biztosító társaság* kép
viseletét, 1908. január 1-től ‘Selmecbánya és vi
dékére* elvállaltuk és kérjük minden biztosítási 
ügy elintézése végeit hozzánk fordulni.

Teljes tisztelettel 
Solmecbányai

K e resk e d e lm i és H ite lin té z e t r .- t .

e n m B s o a
S E l  D L I T Z - P O R ~

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 
az ülő életmód egyéb következményeiben szenvednek.

É p p  eredeti doboz á r a  2  l í .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit.

M  O L L - F E L E  ImE E E H S i a
FáidVsTrStöapil“ Bellii rzsoles,
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  | 
és hüléstUl származó mindennemű betegségek 

ellen.
E re d e ti ilveg  á r a  K  1 0 0  J

Kapható minden gyógysiertárban es drogériában.

F ö szó tk ü ld é si h e ly  MOLL A. g y ó g y sze rész ,
cs. és kir. udr. szállító, Bécs, I. Tuchlaubcn 9

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VAROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Pályázati hirdetmény.

A helybeli Kerületi Munkásbiztositó Pénztár 
igazgatósága ogy kiszolgáló állásra pályázatot 
hirdet, mely állásra pályázhatnak férfiak és nők.

Követelmények: a magyar és tót nyelv is- 
merete, az irás, olvasás és számolás tudása.

Javadalma: havonkint utólagos részletekben 
fizetendő évi 400 (négyszáz) korona, ugyariily 
összeget tartozik megválasztott biztosítékul az 
elnökség kezébe letenni és állását köteles folyó J  óv február 1-én elfoglalni.

A megválasztott állását ideiglenesen foglalja j 
■ el, abban az Országos MunkásbelegsególyzŐ és 

Balesetbiztosító Pénztár jóváhagyása elán végle- i 
gesilletik.

A kérvények 1908. január 15-ig az igazga- ; 
tósághoz beadandók.

Selmecbányán, 1907. december 30.
V elics G yörgy,

nlelnök.

10616 sz. 1907.

Hirdetmény.
Vonatkozással f. évi 10349. számú hirdet

ményre értesítem az érdekelt kereskedőket és 
iparosokat, hogy a folyó hó 27-éré meghirdetett 
árlejtés az érdekeltek kérelme folytán nem tartatott 
meg, hanem ujabbi árlejtési határidőül 1908. évi 
január itt s hó 16-ik napjának d. e. 10. órája 
tűzetett k i a városház tanácstermébe.

Felhívom tehát a kereskedőket és iparosokat 
hogy a városi szegény és mén ház részére szükséges 
ruha-, fehérnemű-, bútorzat és konyhaeszközök 
szállítására nézve ajánlataikat a fonti határidőre 
szóval vagy Írásban terjesszék elő.

A részletek a számvevőségnél belekinthetők, 
a szállítandó áruk honi eredete igazolandó.

Selmeccányán, 1907. december 27-én.
Horváth Kálmán,

polgármester.

10761. sz. vt. 1907.

Pályázati hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa 

pályázatot hirdet a Hodrusbánya külulcában el
halálozás folytán megüresedett városi szülésznői 
állásra.

Ezen állással odybekötött illetmények: 200 
korona évi fizetés és 60 kor. évi lakpénz.

A folyamodványok a törvényhatósági bizott
ságra címezve 1908. évi januárius hó 11-ig a 
polgármesterhez adandók be.

az állás azonnal elfoglalandó lesz.
Selmecbányán 1907. évi december hó 27.

Horváth Kálmán,
polgármester.

h i r d e t é s e k .

Szives tudomásul!

Jltináon vasár* és ünnepnap friss

Jarsangi fán/fj
(állandóan raktáron iartoh sajá t la ss ít- 

mányit f r is s  ieasüteményeh

B o r h e g y i  I s t v á n
c u k r á s z n á l

Kossuth Lajos-tór 45. (Magas hás.)

XXXXXXXXfXXXXXXXXX
A Szentháromság-téren levő II . X  

kor. 6. sz. Kachelnmnn-féle házban gg
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egy üzleti helyiség
azonnal kiadó.

Tudakozódni lehet, a tulajdonos- IC 
Utál délutánonkint 2 — 7-ig. §mxx

A N á d p a rip a -  
L ilio m te jsz a p p a n

B erg m a n n  és" t á r s á tó l  D rezd a  és T e tse h e n  a/E. 
Mamii i\ naponta beérkező elm erő nyilatkozatok sze
rint a leghathatósabb minden gyógyszappanok közt 
szépük ellen is. Használata az arc-bőrt puha bárso

nyossá teszi és rózsásszint idóz elő.
Kapható 80 filléres darabokban minden gyógyszertár
ban, droguerin-, párfin-, szappan- és fodrász-üzletben.

K é sz ít ik  M ag g i G y u la  é s  T á r s a .  
I r o d a :  W ie n , IV 1. G y á r :  B re g e n z .

3  UJ SZÓ ... 
ALTVATER

GESSLER
B U D A P E S T

, GESSLER SlEGFRIED
J aíerndorfbudapestGESSltB rÉU VALÓDI
DANUBIUS 

MUSTÁR

Aki  k ö h ö g
ós egészségét szereti, az hasz
nálja az orvosilag kipróbált, kö
högés, rekedtség , huru t, el- 
nyálkásodás, görcs- és torok- 

k a ta ru s  ellon ajánlott 
KAisER-reie

MELL-CAR AMEILÁT
A HÁROM FENYŐVEL,

okirat
C a o m o g j u  3 0  é s  4 0  f. 
D o b o z o k b a n  BO f i l l é r .  

Kapható
MÁRKUS M. c u k r á s z a tá b a n  ós 

MARGÓTSY J . ÖRÖKÖSÖK 
gyógyszeriára a „Megváltóhoz"

Selmecbányán.________

Siro/in
•Emeli a i étvágyat és a lMUúlyi, megszün
tet! a köhögést, váladékot, éjjeli Izzadást.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ Roehe" erede ti e/tott: ápolást.

F. HoiTmann-La Hoc he .1 Co. Basel (Stílje)

,Roche"9 9 1
Kapható onroal rendeletre a gyógyszertárak

ban. —  Ara Uvegenkint 4.—  korona

Nyomatott Joergcs Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1908


