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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

E város baja.
Ki cammogott hát a medve, de nagyon 

.gyönge talpakon sötét barlangjából, a Sel- 
meoi Újság alakjában. Selmecbányának 
nagyközséggé való átalakulásáért ugyanis 
a ,rSelmeoi Ujságu újból lándzsát tör.

Argumentálása azonban olyan roskatag 
alapokra van fektetve, hogy ezt. figyelembe 
se vennők, mert önmagától dőlne az össze, 
ha hogy ez a mindent lerombolni akaró 
újság, megszokott tenorjához híven, minden 
esak képzelhető bajért nem a tárgyilagosan 
figyelembe veendő körülmények és okok 
általános előidézését, hanem e város köz- 
igazgatási tisztikarát akarná felelőségre 
vonui azzal, hogy ezt az amugyis rosszul 

i fizetett, mégis kvalifikáláshoz kötött, nehéz, 
nagy munkát végző testületet folyton és 
untakul oktalan támadásokkal valósággal 
üldözésnek szeretné kitenni.

Szabad-e egy lapnak, különösen a köz 
és e város érdekének megoital mazását nagy 
garral hirdető helyi lapnak indokolatlanul 
igy írni és ezzel a lakosságot feluszitani 
akarni: „A tisztviselők, a tanács, a bizott
ságok mind a garas után nyargalnak, a 
gazdát (tehát a város közönségét) pedig 
közös akarattal biztatják : jól megy minden?44

Hiszen mi nem tudjuk, hogy kik cso
portosulnak a Selmeci Újság vezetője és 
irányzata köré, de azt már igenis jól tudjuk 
és bátran állíthatják, hogy ha valaki nyar
gal a garas után, akkor az, köztudomásúlag, 
maga e famozus Újság ügyvéd — szerkesz
tője.

És ha még csak a tisztikart, a tanácsot 
támadná és e támadást konkrét esetek fel
sorolásával indokolná is, akkor más utón 
védekeznénk. De a leghatározottabban vissza 
kell már most is itt utasítanunk azon kva
lifikálatlan támadást, amellyel még a bizott
ságokat, tehát magát a törvényhatósági bi
zottságot is illeti, oly bizottságokat, ame
lyekben minden tekintetekben kifogástalan, 
erkölcsös alapokon álló, a város körül ér
demeket szerzett férfiak töltik be nemes 
önzetlenséggel helyeiket.

Miért nem támadja e derék lap az 
államot, a törvényhozást, amely oly bor
zasztó terheket ró a városra az állami köz- 
igazgatás közvetítésének teljesitéso körül 
és amely terhek már valóban elviselhetle- 
nekké lesznek? Mért nem mutat rá azokig 
a gyökeres bajokra és okokra, amelyek 
egész álladalmi, társadalmi életünk meg
reformálását teszik égető szükséggé és a

melyek ami bajainknak is előidézői? Miért?? 
Mert felületes okvctetienkedésével részben 
talán sértett hiúságát akarja megboszulni, 
részben olcsó babérokat akar szerezni egye
sek és a városi tisztikar meghureolásával.

Igazán roppant kedvtelenül mentük 
bele ezeknek előre bocsájtásába, de kény
szerítve éreztük magunkat erre, nehogy a 
nagy közönség azt gondolja, hogy aki 
hallgat beleegyezőnek látszik.

A Selmeci Újság mindenkit és minden
ben támadó irányzatát különben a nagy 
közönség meggondolt, higgadt és elfogulat
lan megbirálására bízzuk és Ítélete alá bo- 
esájtjuk azt, hogy az ily irány jó szolgá
latot tesz-e városnak, amelynek éppen most 
e nehéz időkben a legnagyobb összetartásra 
volna föltétien szüksége.

Ezeknek kénytelen-kelletlen előre bo- 
csájtásíi után rá térünk voltaképpeni tár
gyunkra, e város bajainak mikénti orvos
lására.

Kezdjük pedig ezt a legfőbbel, a kar
dinális ponttal.

Mind addig, a mig e városnak nem 
kellelt állami közigazgatási teendőket vé
gezni és nem volt sújtva az ezekkel járó 
óriási terhekkel, saját közvagyonának jö-

Ejnye, de kemény a gombóc!
Dömötör László, a negyveni csizmadia mes

ter. napszámba volt alsócsábori Istenes János 
gazduramnál. Sok béres és cselédnép volt a 
csábori pusztán ezért a gazda minden évben ki
vitte a tanyára a csizmadia mestert, ki aztán 
helyre igazította, megpatkol la, megfollozta a ren
geteg csizmát, inil a cselédség egész éven át ki
taposott és elkoplatott . . .

Az alsócsábori pusztán szükecskén éltek, 
amennyiben Örzse néni, Istenes uram oldalbor
dája dirigált, aki úgy mondta, hogy az Ur Isten 
nein eszem-iszomra teremtette az einbort és hogy 
a gyomornak tökéletesen mindegy, akármivel j 
tömjük meg.

Különben is arra a tapasztalatra jutott, 
hogy a lejféleségek igen kapós dolgok a városban ! 
és sokat hoznak a konyhára, csak érteni kell a i 
módját.

— Nem tudja az ember, mitől hízik, és j 
éhség a legjobb szakács — szokta mondogatni 

rt férje urának, ha néhanapján teremtetlézetl a rossz i 
elemózsia miatt . . .

Úgy is füstöltek valainenyien a Csáboron 
mint a hét szűk esztendő. Hét napból szerkesz
tene össze az Úristen a hetet és mind a hét nap 
ugyanaz került az asztalra, csak a nyolcadik nap

hozott valami változatosságot. Meg is különböz
tettek a Csáboron egy krumpli csúszás, egy angyal- 
büdölő, egy krumplinietélke és egy gombóc hetet 
havonkint.

Ez megrögzött szokás volt a csábori pusztán 
és tán Ábrahám atyánk kedvéért sem változtat
ták volna meg.

Ez alól még Dömötör László, a negyveni 
csizmadia mester sem képezett kivételt, akit más
helyen barátfülivel, vajas fánkkal, turóscsuszával 
és más finomsággal traktáltak.

Midőn a tiszteletreméltó és találékony mester 
a pusztára került, épen a gombóchét kezdődött 
és úgy ment minden, a hogy az öregbérös meg
haló nótája mondja;

Tennap délbe' gombóc vót 
Csili iái óin haj!
Mn délbe is gombóc vót 
Csi 11 iá rom haj!
Hónap megint gombóc lösz 
8 hónnpwtón kétszer lösz 
lhsij, csithnjjaj! I

De Dömölöruram nemcsak keresett csizmadia- 
mester, hanem kényesgyomru kéjenc is volt s 
mint ilyen, a gombócok minden néven nevezendő 
fajtáját gyűlölte. Örzse asszony pedig akkorákat 
főzött, hogy a legéhesebb béres is csak keserves 
kínok közt tudta őket legyűrni, s hogy látásukra 
Dömötör uramamt a legelső pillanatban kilelte a

hideg. Nehéz idők járlak a mesterre. Hétfőn 
gombóc volt (a hogy a nóta mondja) és Dömötör 
uram megevett egy felet, s egész délután olyas
féle érzelmei voltak, mintha a negyveni nagy
harang lógna a gyomrában; Kedden gombóc volt 
és Dömötör uram nem evett belőle egy mor
zsányit sem és egész délután úgy érezte, mintha 
krikszpartit játszanának a gyomrában; szerdán 
újra gombóc jött, Dömötör mester egy pillantást 
sem vetett a tálba, de délután valóban arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a gyomra kivándorolt 
Amerikába.

Azt hitte, hogy ezen politikával megváltoz
tathatja a gazdasszony következetességét, de a 
gazdasszonynak tökéletesen mindegy volt, hogy 
Dömötör uram gyomrában miféle érzelmek vál
takoznak.

Csütörtök délelőtt Örzse asszony a szegény 
Dömötör borzalmára újra bejött a gyúródeszká
val és kezdte aprítani a gombócba való húst. A 
mester kétségbeesésében föl akart ugrani és se 
szó se beszéd, elkutyagolni, de rögtön eszébe ju
tott valami. A csizmadia mesterek tudvalévőén 
mind igen politikusok és nemcsak a kalapácscsal 
és árral, hanem a fejőkkel is erősen dolgoznak 
és sokszor olyasmi jut őszökbe, amire más ember 
egész világélelében sem gondol.

Ilyen gondola! pottyant most Dömötör uram



védelmeiből tudta szükségletét fedezni és 
ha kivetett is mérsékelt községi pótadót, 
ezt a mindinkább küvetelöbben fellépő szük
séges beruházásokért tette.

Amidőn azonban az állami közigazgatás 
teljesítésének súlyát vállaira szorították, 
ennek terhét pótadó emelés nélkül elviselni 
nem bírta.

Tessék csak elgondolni, mennyibe ke
iül az összes állami adónemnek kivetése, 
előírása, behajtása, ügykezelése stb. körüli 
eljárás? És még az a legelszomoritóbb, 
hogy az a szegény, tudatlan és sokszor 
szándékosan félre vezetett nép abban a 
tévhitben él, hogy mivel a városi alkal
mazottak végzik ezt az odiozus munkát, 
ők az okai annak, hogy ilyen nagy az adó
teher, ők az okai, hogy annyi egyenes, ház, 
fogyasztási, bélyeg és más illetéki adót 
kell fizetniük.

Nem állana-e minden jóra való ember
nek és magyar honpolgárnak kötelességében 
ez iránt a népet felvilágosítani: lássátok 
ezeket az összes állami terheket az általunk 
fizetett szegény városi tisztviselőknek kell 
előírni, behajtani, biztosítani, végrehajtani 
stb. pedig mind ez az állam — molocli 
pénztárába folyik be,

Erről azonban rendesen hallgat a rosz- 
akaratu krónika és a szegény városi tiszt
viselők viselik az — ódiumot.

Hol van azután az árvaügy a közbiz
tonság és rendészet stb. A minek vezetése 
és kezelése mind állami kötelesség volna?

Nem uj dolog és sokszor elhangzott 
már, sokszor keserves feljajdulásokban is, 
hogy a városok ezen elviselhetetlen teher 
alól felmentessenek, vagy ezekért legalább 
is államsegélyben részesittessenek.

Ha mi ettől a tehertől megmenekül
hetnénk, vagy pedig ezen, a terhek leg
nagyobb részét okozó teendők végzésére 
tetemes államsegélyt kapnánk, városi finan-

eszelokjába is és rögvest készen volt a tervvel, 
mely Örzse asszonyt a gombócfőzés betegségéből 
egyszersmindenkorra kigyógyilja. Mialatt a gazd- 
asszony szorgalmalosan aprította a füstölt húst, 
Dömötör is kezdeti valamit vagdalni. Elővett egy 
tenyérnyi barna talpat és apróra vágta, szakasz
tott úgy, ahogy a gombócba való húst szokás 
fölapritani. Észrevétlenül fére tette a fölvagdalt 
bőrt és igy szólt, az asszony felé fordulva:

— Ejnye, Örzse néném, kutyául megszom
jaztam; legyen olyan készséges, hozzon egy csöpp 
vizet!

— Rögtön, mester, szólt az asszony és ki
szaladt az ajtón.

Alig volt kint a konyhában, Dömötör mester 
fölugrott és összekeverte a bőrdarabkákat a föl- 
apritott hússal úgy, hogy a legélesebb szem sem 
vette volna észre. Aztán újra leült háromlábú 
székére, fenékig itta a pohár vizet és beszédbe 
ereszkedett a gazdasszonynal, mig ennek végre a 
konyhába kellett mennie a gombócokkal. Itt bele
dobta ókét a bográcsba hol vigan kezdtek táncolni 
mintha csak nevettükbcn hánynának bukfencet a 
sikerült csiny fölött.

Pont délben előkerültek a béresek és fehér
cselédek a mezőről és istállókból és éhesen neki- ; 
láttak; csak Dömötör maradt a háromlábú széken | 
éflidolgozott tovább. Nemsokára csodálatos rági-

ciális mórlegUnk egyszerre másként állana, 
és annyi pótadóra szükségünk nem volna.

Oda kell tehát vállvetve törekednünk,, 
hogy ettől voltaképpen az államot megillető 
tehertől meneküljünk, vagy e célra, tetemei 
államsegélyt kapjunk.

Mint mondottuk nem uj dolog ez, de 
folytou és uutalan rajta kell lennüuk, hogy 
a többi városokkal együtt tartva, elvégre 
is célt érjünk.

A második fődolog, hogy szükebb körű 
városi házi gazdaságunkat jövedelmezőbben 
és racionálisabban rendezzük be.

Igenis, minden felesleges kiadást ke
rüljünk, igenis, minden gazdasági ágnál — 
ha csak lehet — a jövedelmet fokozzuk.

Senki sem tagadhatja, hogy ebben az 
irányban polgármesterünk programjához hí
ven már is sok történt és megmenekültünk 
jó árban jövedelmet alig hajtó, csak terhet 
okozó több ingatlantól és más részt a bér
letbe adással, az eddig házilag kezelt 
földek jövedelmét is fokoztuk.

Erdőgazdaságunk valamint Vihnye- 
fürdő jövedelme s illetve értékesítése szin
tén kell, hogy azon az utón haladjon, amely 
hivatva van e város vagyonának jövedel
mezőségét tetemesen gyarapítani.

Az ipar és kereskedelem fellendítése 
által arra kell minden erőből törekednünk, 
hogy a teherviselést megosztva könnyebbé 
tegyük. Ezt pedig az annyira óhajtott és 
tfiajdnein életkérdést! szükségnek talált nagy 
vasúti forgalomba leendő bekapcsolásunkkal 
és az idegen forgalom emelésével érhetjük el.

Hogy pedig vasutunk legyen, hogy a 
nagy vasúti izomrendszerbe belé kerüljünk, 
annak nem az a módja, hogy nagyközséggé 
sülyedjünk, hanem igenis az, hogy a mig 
egyrészt az államhatalmat meggyőzzük ar
ról, hogy ezt a várost többé vasút nélkül 
nem hagyhatja és nem csak nagy álladalmi 
nemzeti és pénzügyi szempontból, hanem

csalás, fogcsikorgatás lett hallható az asztal kö
rül. Az öreg bérös már harmadszor vesz ki va
lamit a szájából és dobja mérgesen az asztal alá, 
Örzse asszony olyan arcot vág mintha krajcárt 
nyelt volna, a bojtár gyúrja és gyűri, mintha a 
cigányutcába ment volna egy falat, a gazda pedig 
úgy kelepel, mintha törököt kéne aprítani.

— Ördög bele — kiált föl aztán mit tettél 
ma a gombócba!

— Nincs benne semmi oda nem való, véde
kezik az asszony — biztosan egy porcogóst kap
tál be.

— Én már négy ilyen porcogóst kaptam 
be — szól az öreg bérös — de ennek akkurátus 
olyan szaga van mint a talpnak . . . félek hogy 
nehezen emészthető a dolog.

— Van ám talpszaga a . . . majd meg
mondtam kicsodádnak — mérgelődik az asszony, 
máskor bezzeg megemészted a szalonna bőrt!

— Engöm uccse! gazdasszony, ha ez sza
lonna bőr, akkor a disznóknak szarvuk van! fe
leli gúnyolódva a bérös.

— Ó jaj, jaj — kiabál most már a kis boj
tár — tele van a szám szurokkal!

— Szurok van az orrod alatt, te tacskó 
pattog az asszony és nyakon akarta legyinteni a 
kölyköt; ekkor azonban össze csattog az ő foga \ 
is és fájdalmasan sziszeg föl:
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még: sztratégiai szempontok búi is ehhez cél- 
téró hathatós segélyt nyi íjtson, addig e 
célra jó magunk is meghozz uk áldozatunkat.

Az idegen forgalom eq íeléséhez pedi£, 
én jó Istenem, mennyit, do mennyit tehet
nénk összetartó erővel!

Ha az ember Németors zágba, de csak 
Ausztriába is eljut és látja azí . a tömérdek 
nyaraló helyet, melyek három hónap alatt 
egy egész év jövedelmét b usásan Jiozzák 
meg, ekkor valóban, elszomo.ritja a magyar 
embert az a tudat, hogy mennyire hátrav, 
vagyunk e téren is.

Vidékünk változatos természeti szép
sége, városunk tagadhatatlan érdekessége, 
mily alkalmassá tenné a nagy idegen forga
lomra, ha az idegen látogatók kellő befo
gadásáról, ha vidékünk és különösen váro
sunk érdekességének széleskörű? ismerteté
séről gondoskodnánk.

De hát mind ezt el lehet-e érni egyet
értés, együttes £s céltudatos vá3vetett mű
ködés nélkül ? El lehet-e érni* ott, hol a. 
lakosság az esetleges vállalkozók mindun
talan csak deprimáló, indokolatlan lehan
goló benyomásokat nyernek a közvéleményt 
képviselni akaró bizonyos meggondolatlan 
tényezők részéről ? !

Audaces fortuna juval —  a bátraknak 
kedvez a szerencse! Ne csüggedjünk, de 
friss tetterővel törjünk előre!

A harmadik főkérdés, a fogyasztási 
adó jövedelme.

Ennél is az állam-moiocli szedi be reá: 
geteg hasznát és csak kis alamizsnát ád l. 
lakosságunk által fizetett nagy adó összegből.

Az sem uj dolog, hogy az igazsághoz 
és méltányosághoz mérten saját fogyasztási 
adójából a város az eddiginél jóval nagyobb 
osztalékban részesüljön.

Nem uj dolog, de folytonosan felszínei) 
kell tartani és kellő kitartással célt fogunk 
elvégre itt is elérni. Ez előtt az állam mái

— Csakugyan nem főtt ki ma jól, a szalonna j
— A szalonna ki van főive — gúnyolódd 

a béres — csak a marhabőrnek hosszabb ideig köl!
— De mi bajod van ma mindig evvel i 9 

a bőrrel . . .
— Csak úgy vélekszek, hogy a bőr c s íz -  

mába való talpnak nem pedig a gombócba feleli > 
nevetve a bérös.

— Szeretném nagyon tudni, hogyan szár- |
mázott bőr a gombócba — mérgelődik tovább f 
az asszony? Szalonnahéja nem más, csakhogy 
keveset főtt. |

— Nesze itt egy szalonna darab szól a bérös
— mialatt egy nagy darab bőrt húzott ki a fogai 
közül — rávarrathatja a csizmáira dísznek. j

— Ördög b.ele — káromkodik a gazda, — 
most az ón szám is tele van szurokkal.

— Nyeld le — nevet az öregbéres nem 
tudja az ember, mitől hízik.

A gazda köpköd és köhint ekkor meg a 
lánycseléd kiáll:

— Nekem egész bocskorszij jutott — pfujl 
pfuj! brr!

— És nekem egy valóságos csizmatalp — 
egészíti ki a béres.

Az asszony vérvörös lett és kétsegbeesve
kiált:

_________ ______  ___  1908. január 12. _
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alig fog kitérhe tnt És ha ez megtörténik, 
városunk is egy csapásra oly jövedelemre 
tesz szert, ameU / a községi terhet 1 elemesen 
csökkenteni fogja.

A negyedük dolog a kormányt meg
győzni arról, Inogj a selmeci bányászatot, 
ha veszteséggí d is jár, nemzetgazdasági, 
magyar nemzeti, politikai szempontból okvet
lenöl íolytatniu kell mindaddig, a mig e 
város lakossága más intézményekkel kár
pótolva nem lesz.

Az ötödik törekvés legyen az, hogy 
kapjunk ide, mint ahogy e város kulturális 
élete, nagysága joggal meg is kívánhatja 
központi Hivatalokat, törvényszéket, pénz
ü g y  igazgatóságot és bányakapitányságot. 
Nem elérhetetlen ez, ha, ismét csak egyet
értéssel szívósan törekedünk erre. Hiszen 
a kormány utóvegre sem fog elzárkózhatni 
e jogos kívánság elől.

Még többet is hozhatnánk fel, miként 
kellene és lehetne bajainkat orvosolni, de 
most egyelőre elég legyen ennyi.

Hogy azonban mind ezt csak úgy ér
hetjük el, ha törvényhatósági jogunkat fel
áldozzuk, ha minden hajért a városi tiszt- 
viaelökart, vagy egyeseket okozunk, ha 
az összetartás helyett a szétbomlás áldatlan 
rnagvát hintjük el, ha kicsinyes személyes 
érdekből leszóljuk még legderekabb, leg
jelesebb embereinket is, ez rengeteg téve
dés, amelyet az utókor raegbocsáthatatlan
nak fogna teljes joggal megbélyegezni.

Tartsunk Össze, klizdjünk a nemes cél 
elérésében válvetve és az áldás elmarad
hatatlan !

A legfőbb baja e városnak tehát épen 
az, hogy nincs meg a kellő Összetartás, 
egyetértés, amely nélkül a baj orvoslása 
nem igen lesz elérhető.
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— De az ég szerelmére, hál honnan jött | 
volna bele a bőr.

— Itt a mester a házban — nevet a béres.
— Az én dolgaimból egy mákszemnyi sem 

.'hiányzik jelenti ki Dömötör uram.
Erre a gazda dühös lelt. — Örzse — ki

áltotta. a füzfánfütyülőjét, vidd ki rögtön a gom
bócot és csinálj turóscsuszát és kolbászt mert 

I különben baj lesz! Nem tűröm, hogy beszéd tár
gya legyen az én házam!! Éried?

— És mihez kezdjek a gombóccal — zsör
tölődik az asszony.

— Edd meg magad vagy tömd be az egér
lyukakat. de nekünk bőrgombócot ne hozz az

i asztalra!!
— Pedig kár a jó gombócért jajgat az asszony.
De akarva nem akarva ki kellett mennie a

konyhába és turóscsuszát csinálni és kolbászt 
sülni. Egy félóra múlva már ott párolgóit az 
asztalon a jószagu kolbász, mire Dömötör uram 
is serényen hozzálátott. — És örzse asszony ez 
időtől fogva nem főzött többé gombócot, úgy 
hogy a gombóchót kieseit a hónapból ós az öreg- 

l bérüs nótája is elvesztette érvényét.

Csengődi.

m

Válasz a „Selmeci Újságnak.41
Az újság szerkesztésnek az a legkönnyebb 

módja, melyet a Selmeci Újság követ. Hallomá
sok, feltevések és nem tárgyilagos meggyőződés 
szerzések alapján könnyen lehet bombasztikus 
valótlanságokat világgá kürtölni, különösen ha 
iránya és elve ellen van akármit is rektifikálni 
és beösmerni.

A közönséget rosszul tájékoztatni és egy-két 
hétig szándékos sajtóhibákkal (86 % községi teher) 
forrongásban tartani: no ezt a célt igen könnyű 
elérni, az intelligens tanult tájékozottak az ily 
forrongó eszmekohóból kikerült termékeket éret
leneknek látva — hamar napirendre térnek felettük, 
de sajnos messze állunk még attól, hogy a nagy 
közönség legnagyobb százaléka annyira intelligens 
legyen, hogy maga is tudjon józanul birálni s 
azért felette károsnak tartom, ha bárki a feltű
nések és csinált vagy kiszínezett botrányok fel
színen tartásából élősködő krajcárosmjságok mód
jára egy társadalmi hetilapban az ellenzéki kriti
kának oly módját használja, mint azt a Selmeci 
Újság teszi. Több ennek a romboló hatása, mint 
lehet a haszna.

Ezért nem helyeslem a «Selmecbányai Híradói
nak eddig követett"politikáját, hogy a «SeImeci 
Ujság»-gal polemizálni érdemesnek nem tartja.

A székesfővárosban lehetséges az, hogy a 
komoly lapok a krajcáros s napként világítani 
akaró újságokat nem tekintik hir forrásnak, de 
egy kis városban számolni kell azzal, hogy itt a 
közérdeklődés ébrentartása mellett a tárgyilagos 
kritika nem maradhat el, ha közérdekű ügyről 
van szó.

Ismerjük a szereplőket, egyik szerkesztő sem 
szorult arra, hogy a létért való küzdés s anyagi 
előnyükért forgassa a mindenható tollat, fel kell 
tehát tennünk, hogy munkásságuk erkölcsi alapja 
tisztás miután társadalmi hetilapot szerkesztenek, 
közös céljuk a város közügyeinek krónikásai és 
munkálói lenni.

Az csak érthető és egészséges dolog, hogy 
az egyik ellenzéki, erre szükség van, de legyen 
tárgyilagos s meggyőző, érvekkel harcoljon, ne 
pellengére állításokkal s ne váljék bohóccá, 
hogy a nagy közönség hahotával kacagjon kije
lentésein tudva, hogy amit mond nem igaz csak 
tréfa, de ne csapjon fel erőmüvésznek sem, mert 
az ököljog korszakán már régen túl vagyunk, s 
bizony a magyar nábob korszaka is lejárt már.

Ha már a «Selmeci Ujság»-nak külön stílusa 
van — ára legyen! A bombasztokat, frázisokat 
nagyobb örömmel olvassa a közönség, ha rövidek 
szaggatónak, vagy ám legyen, csattanósak! Egy 
kissé szokatlan, hogy egy társadalmi hetilapnak 
egy főiskolai ifjúság (úgy egytől-egyig) legyen a 
munkatársa, az csak egy ifjúsági, főiskolai újság 
élén állhatna igy meg, de még ez is legyen, jó, 
ha az ifjú gárda egylől-egyig toliforgatáshoz szo
kik, nemes ambícióval, ifjúi hévvel szerepel kér 
a nagy harcból, amikor élni és haladni akarással 
küzdünk a hazáért és közjóért, de a szerkesztő 
ez esetben oktasson, tanítson s bizony egy-két 
esetben a köszörükőnek kellene az érdekességeket 
lecsiszolni.

Ha pedig a ‘Selmecbányái Híradó* a komoly 
társadalmi lap nehéz szerepére vállalkozik, akkor 
a közjó érdekében ne térjen ki e harc és küzde
lem elől, ha a Selmeci Újság nagyot mond, ne 
mellőzze azt hosszú ideig hallgatással, mert sokan 
olvassák hirlaptársál olyanok, kik tájékozva nin
csenek s ha nem jön rá cáfolat — azt hiszik el 
igaznak, amit az mond s ha nem is csinál 48-at 
de tápot ad a helyi szocializmus izü elégedetlen
ségek terjedésére, lassankint a féreg romboló 
munkáját teljesíti azokban a rétegekben, hol 
könnyű a forrongás, a hatás, a közbizalom meg- i 
indítása, a hatóságok tekintélyének lerombolása.

Késő aztán már az eredmény telelt sírni, jobb 
lehetőleg megelőzni és akiket lehet észretériteni

Városunk nem alkalmas arra. hogy világ 
forradalmak innen induljanak ki, városunk min
dig a rendes' munka szintere volt, lehet ez a 
munka ma élénkebb is, terhesebb is, hiszen 
megnehezült felettünk az idők járása, de annál 
inkább kell összetartanunk, egy mást becsülve 
küzdenünk s őszinte nyíltsággal harcolnuuk, ha 
kell. Reánk is találna, oly kevesen vagyunk, hogy 
kár minden kituszkolt, kiüldözött emberért, ki 
legjobb tehetségével és belátása szerint a köz
ügyért munkál.

Jól tudom, inért látom, hogy a «Selmeci 
Újság* ellenünk, a hatóságok tisztikara ellen 
rendezkedett be. Ez a legkönnyebb s leghálásabb 
alap, melyen csattanósan ülni Jehet s népszerű 
is. Nohát én szerkesztő ur engedelmével felveszem 
a harcot, ha nemesen s a közügy érdekében tu
dom megvívni s kérem, hogy ily célra társa
dalmi érdekekért küzdeni hivatott lapjában erre 
tért engedjen.

L ,
A vizuzsora.

E címmel a »Selmeci Újság* első hire ezzel 
ijeszti meg a közönséget, hogy a város hatósága 
(melyről szokás szerint vezető helyen azt irja, 
hogy a féltett konc vagy kenyér bánija, vagy pedig 
pénzért, koncért beszél, ezek a jó urak az érdek 
után indulnak; a maga haszna után szaladgál 
mindenik, azt lesi, azt nézi, a pusztuló vagyonból 
egy koncot, hogyan kaparithat, a maga hasznán 
hogyan lendíthet, a tisztviselők, a tanács, a bizott
ságok mind a garas után nyargalnak stb.) a vízzel 
kezd uzsoráskodni. Dijakat hajlanak be oly helyi
ségek után, melyekben viz egyáltalán használva 
nem lelt, sőt tovább mennek, mert kilenc évre 
visszamenőleg követelnek oly dijakat a nem hasz
nált viz után, melyek kivetve sohasem lettek 
Csupa igazságtalanság. Majd azt mondja tovább- 
a vizvezetésért nemcsak annyi dijat szednek, a 
mennyit a szükséglet kivan a tételnél, de többet, 
sokat s ezzel áthárítják a város terheinek egy 
részét azokra, akik azt hiszik, hogy jó vizet kap
hatnak.

Nem idézek többet!
A valóság egészen más!
Ahhoz szó sein fér, hogy minden város, 

mely oly szerencsés helyzetben van, hogy víz
vezetéket létesíthetett — ezt kölcsönpénzen, vagy 
amortizációs pénzen építette meg s minden város
ban ez a legjövedelmezőbb »vállalat*, molyét 
éppen ezért a miniszter sem enged elidegeniteni, 
tény, hogy a vízvezeték jövedelme minden más 
városban jóval több, mint a mennyi szükséges 
volna a tőke évi amortizációs részletére s a több 
jövedelmet más közcélokra használják fel, más 
szóval a több jövedelem arányában csökken a 
községi teher!

Nálunk ez még nem lehet igy, mert nincs 
kiépítve a vízvezetékünk s dacára annak, hogy 
az érvényben levő szabályrendelet megadná erre 
a modol, hogy a kiépített vízvezeték mentén levő 
s attól bizonyos távolságra (2ö0 m.) eső házakra 
és telkekre a hatóság vizdijakat vessen ki, azt 
nem tette, nem tette pedig igazságérzeléből kifo
lyólag azért, meri tudla és tudja, hogy a vízellá
tás kellően biztosítva nincs s ezért a vizdijak 
kivetésének az ideje még el nem érkezett.

Lám az #ujuti vízvezeték még 1898. évben 
épült ki, de azért egyetlen egy ház sem fizetett 
még az után vizdijat, talán egy kissé tulságba is 
ment e téren a méltányosság gyakorlása.

Így vagyunk a később kiépített szakaszokkal 
is. Egészen más elbírálás alá esnek azok a házak, 
melyek tulajdonosai önként kérelmezték, hogy 
telkeikre házi vezetéket vezetnek be s önként 
vállalkoztak arra, hogy a megszabott vizdijakat 
fizetik.



Szabályrendeletünk tehát kétféle vizdijat 
ismer — a kötelezőt, mely minden lelket terhel 
azon időponttól, midőn a hatóság a házi vezeték 
létesítését külelezőleg elrendeli (szab. rend. 5. §.) 
s az önkéntes dijakat, midőn t. i. a telektulaj
donos kérelmezi a házi vezeték létesítésének 
engedélyezését, mayát a szabályrendeletben meg
határozott feltételeknek aláveti és e vizdijak pon
tos fizetésére kötelezi (szab. rend. 9. §.).

Városunkban kötelező vizdij még nincs, 
mert a hatóság a házi vezetékek létesítését köte
lezőig mindeddig még el nem rendelte sőt e már 
kiépített szakaszok után sem szed még vizdijakat, 
melyeket pedig a vizdijak szedéséről szóló szab. 
rend. 3. §-a értelmében azon házak és telkek 
után is szedhetne, melyekbe a bázi vezeték be
vezetve nincs, szedhetne tehát az Uj-uton, Aka
démia-utcán, Deák Ferenc-utcán s a Szt.-Három- 
ság-tér egy részén fekvő házak után a távolság 
szerint (I. 75 m., II. 150, III. 150—250 m.) lak
részenként 2 K 60 f, 2 K illetve 1 K vízvezetéki 
adót, de azt nem vetette ki eddig azért, mert 
mint fentebb emlitém — a tartósabb vízellátást 
nem látja biztosítottnak, tehát éppen megfordítva 
áll a dolog s nem úgy, mint a »S. U.« magyarázta, 
mert éppen az egész közönség áldozott s áldoz 
azon városrészek előnyére, melyek e vízvezeték 
hasznát (már e helyi viszonyok szerint!) élvez
hetik.

(E tekintetben lehet olcsó gúny és élcelődés, 
mert azt jól tudjuk, hogy vízvezetékünk nem ki
fogástalan, nem is lesz soha az, mert nincs tisz
tán kezelhető s bevezethető elegendő forrásvizünk, 
a múlt évben is tárgyalt ez ügyben a hatóság s 
maga részéről meglett minden lehetőt, a város ! 
csekély számú lakossága és anyagi ereje pedig j 
kizárja azt, hogy milliókba kerülő s messzi vidék
ről felszivattyuzott víz ide vezetésére gondolhas
sunk)

A jogi igazság tehát az lenne, hogy a kö
zönség követelje a vizadók kivetését, mert a viz- i 
vezeték kiépítése pénzbe került, ennek a kölcsön
pénznek kamatai a költségvetésben szerepelnek, 
tehát minden adófizetőt terhelnek, holott e víz
vezetéknek hasznát látók egy fillérrel sem járul
nak hozzá külön vizdij adóval.

Egyszóval vizdijakat oly értelemben, mini 
a »S. U.» közli, a hatóság ki nem vetett és nem 
szed. Egészen más elbírálás alá esik a házi veze
tékek, az önkéntes bevezetések után megállapított 
vizdijak, az nem lehet igazságtalan azért, mert 
az illető maga kérelmezte, folyamodott saját 
érdekében az engedély kiadásáért s önként köte
lezte magát a szab. rend. rendelkezések betartá
sára és a vizdijak fizetésére; ezek tehát magán
jogi köteiezettségek és követelések.

Ezeket a vizdijakat a hatóság akkor álla
pította meg, mikor a bevezetést engedélyezte s a 
múlt évben csak helyesbbilette a kivetéseket, a 
mi talán mégis csak helyes, ha a hivatalos felül
vizsgálás más tényálladékot állapit meg, mint a 
bevallás.

A vizdijak megállapítása valóban hatósági 
eljárás, az esetleges sérelmek felebbezési utón 
orvosolhatók, végső fokon a közigazgatási bíróság 
előtti panasznak van helye, az ily egyes esetek 
tehát nem újságba valók, de ha mar ilyenekből 
is hirt kovácsolnak s az ügyet nem ismertetik 
úgy, hogy a nagy közönség azt félre.ne magya
rázhassa, hogy ok nélküli riadalmat ne okozzon 
— rátérek röviden a 9 évre visszamenő helyesb- 
bitésekre, melyről a »S. U.« bizonyáré csak sajtó
hibából azt írja, hogy 1789. évtől s igy ma el
évült dijakat szed c város.

Az ujuti vízvezeték 1898-ban épült ki, akkor 
dr. Tóth Imre kérelmezte, hogy házába házi veze
tékei vezethessen, mire a tanács meglelte ren
delkezését, kimondván, »hogy magánosok esetle- i 
ges megkárosításának mellőzése okából az egyes 
házakba történő bevezetés csakis az épülő viz-

__4 _

vezetéki és kormány hatósági jóváhagyásának 
leérkezte után találhat helyet* (1898. aug. 24. 
5996. sz.), majd mikor dr. Tóth Imre újólag ké
relmezte azt s beadta nyilatkozatát, a tanács 
1899. évi május 19-én kelt 4083. sz. a. követke
zőleg határozott »miután dr. Tóth Imre kinyilat
koztatta, hogy a házi vezetéket saját felelősségére 
és költségére hajlandó bevezettetni és a vizdijakat 
mindaddig, mig a tárgyalás alatt álló szabály- 
rendelet kormányhatóságilag jóváhagyatik — a 
33. főjegyzői — 1899. sz a, beterjesztett javaslat 
szerinti mennyiségben és összegben fizetni*. — 
Kijelenti a város tanácsa, hogy a kért házi veze
ték létesítését engedélyezi, kötelezi azonban dr. 
Tóth Imrét, hogy az előre is magára nézve köte
lezőnek elfogadott szab. rend. javaslat 11. §-a 
értelmében a követelt helyszinrajzot bemutassa 
s utasította a város mérnökét, hogy a kirovandó 
vizdijak tárgyában előterjesztést legyen.

Ez ügynek a valóságnak megfelelő tárgyila
gos ismertetése talán eléggé igazolja azt, hogy ez 
esetekben magánjogi követelésekkel állunk szem
ben, melyből az egész közönségre vonatkoztatott 
eljárásra utalni téves, ilyenekkel egyesek kedély
állapotára lehel zavarólag halni, de ilyenekből 
általánosítani nem szabad.

Az ily adó nem közteher, s az ismertetett 
eljárásra alapított nívót, hogy a »S. U.« saját 
szavaival éljek, igen is fenn lehet és fenn kell tartani.

Selmecbánya, 1908. jan. 10.
Sztancsay Miklós,

v. főjegyző.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kinevezés. A m. kir. államvasutak igaz

gatósága Boleman Ede városi mérnököt Tren- 
csénbe az államvasutak osztálymérnökségéhez 
mérnökké nevezte ki. Boleman Ede uj állását 
e ho 15-én elfoglalja.

— Városi közgyűlés. A törvényhatósági ; 
bizottság e havi rendes közgyűlését a jövő héten j 
kedden délután tartja. A gyűlésen Lits Gyula fő- l 
ispán fog elnökölni. A rendes tárgysorozatul lapunk j 
hivatalos részében hozzuk.

— A F. M. K. E. igazgató választmánya e ! 
hó 14-én ülést tart a következő tárgysorozattal: j
I. Ő Felsége a Király köszöneté az egyesület 
közgyűlésének üdvözlésére. II. József Főherceg Ő 
Fenségének értesítése, hogy az egyesület védnöki 
állását elfogadja. III. Az elnökség időszaki jelen
tése, az egyesület 1907. október-decemberi mű
ködéséről. (A nyitrai kulturház ügye) 2. Az egye
sületi óvónők fizetésrendezése. 3. Az egyesületi 
óvodák. 4. A törvényhatósági választmányok. 5. 
Elhunyt és uj tagok. 6. A magyar közművelődési 
egyesületek országos kongresszusa. 7. Az egye
sület anyagi ügyei s ezzel kapcsolatban a behajt
hatatlan követelések leírása. 8. A Balassa-emlék 
ügye. 10. Tanoncok telepítése magyar városokba.
II. Egy árva gyermek örökbe fogadása ügye. IV. 
Beérkezett kérvények. (I. A trsztenai Magyar 
Műkedvelői Kör segélyt kér. 2. A liptómegyei 
Kereskedő és Iparos Ifjak Önképző Köre, a Zsar- 
nócai Magyar Kör és a rózsahegyi kir. honvéd
altiszti olvasókör könyvtárát, illetőleg könyvek 
adományozását kéri.) V. Szeghalmi-Szennovitz 
Gyula tanár ajánlata, a Felvidék népregéinek ki
adatása iránt. VI. Indítványok.

— Gyorsíró tanfolyam. Markovits Iván 
nemcsak városunknak büszkesége, ahol gyermek
korát és lanulóéveit töltötte, de büszkesége a 
magyar hazának is. Sokkal tartozunk neki a 
Gabelsberger rendszer álüllelőjének a magyar 
gyorsírás megalapítójának s fejlesztőjének. E tar
tozás némi lerovásául egykori növendékei, akik 
ez idő szerint a magyar gyorsírás ügyének élén 
allanak a most kezdődő évet jelölték meg olyanul 
melyben Markovits Iván iránti kegyeletüknek azzal 
óhajtanak kifejezést adni, hogy 'szülői házát: a 
Markovits-házat emléktáblával jelölik meg. A ke
gyelet ez ünnepétől már csak négy hó választ el 
bennünket, tehát serényeknek kell lennünk az
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ünnepség előkészítésében, hogy az méltó legyen 
ünnepelt jelesünk érdemeihez. Nem kételkedhe
tünk abban, hogy az ünneplés Aerete, disze méltó 
lesz, hisz előre láthatólag a város közönsége fogja 
ezt az ügyet magáévá tenni, de ogy igen lényeges 
dolgot kisebb körben kell előkészítenünk és pedig 
már a január hó napjainak felhasználásával: a 
versenyben részt venm kívánók, vagy a versenyre 
felhívottak begyakorlásához a kellő alkalom meg
adását. Ily alkalmul kínálkozik a7 az uj tanfolyam, 
mely e hó 15-én nyílik meg mindazok részére, 
akik némi jártassággal bírva a gyorsírásban, a 
pünkösdi gyorsíró versenyben részt akarnak venni, 
vagy akik egyáltalán a gyorsírást elsajátítani kí
vánják. A versenyben érdemes részt venni, úgy 
magáért a gyorsírás ügyéért, de a pályadijakért 
is, mert mint értesülünk, annyi pályadij van már 
biztosítva a verseny részére és pedig férfiaknak 
s nőknek egyaránt, amennyivel eddig még egy 
gyorsíró verseny sem rendelkezett. A tanfolyam
ban résztvenni kívánókat arra kérjük, jelentkez
zenek e hó 14-éig Vörös Ferenc tb. főjegyzőnél 
a szükebbkörü előkészítő bizottság tagjánál mint a 
tanfolyam szervezőjénél. Főiskolánk és középtano- 
‘dáink ifjúsága k ö ré in  bizonyára lendületet fog 
ez ünnep híre kelteni, hisszük, hogy tisztviselőink, 
kereskedő s iparos ifjaink sorából többen fognak 
e tanfolyamban való részvételre jelentkezni.

— A posta m últ évi forgalma. A Selmec
bányái m. kir. posta és távirdahivatal forgalma 
a múlt esztendőben a következő volt: Postataka
rékpénztári és cheque befizetés 3,708,693 K 13818 
darabbal, Postalakarékpénztéri cheque visszafize
tés 727,688 K 1209 darabbal, Postamegbizás ér
kezett 103,302 K értékben 920 darabbal, Posta
megbizás kiváltatott 49,007 K értékben 442 da
rabbal, Postautalvány érkezett 1,361,468 K 28823 
darabbal, Postautalvány kifizettetett 1,402,188 K 
23969 darabbal, Feladoolt csomag- és pénzkülde
mény darabszáma 23868, Érkezett csomag- és 
pénzküldemény darabszáma 44,564, Feladott aján
lott küldemények darabszáma 16,068, Érkezett 
ajánlott küldemények darabszáma 20,852, Feladott 
táviratok darabszáma 7533, Érkezett táviratok 
darabszáma 7895, Feladott levélpostai küldemé
nyek darabszáma 495,092, Érkezeit levélpostai 
küldemények darabszáma 482,768, Távbeszélge
tések száma a helyi forgalomban 43594, Távbe
szélgetések száma a távolsági forgalomban 494, 
Álrovatolt ajánlott küldemények darabszáma 4784, 
Átrovalolt pénz és csomag küldemények darab
száma 10.296, Átmenő táviratok darabszáma 1943. 
A magas számok amellett bizonyítanak, hogy da
cára az állítólagos hanyatlásnak, mégis csak van 
valamelyes forgalom e szegény városban, mert 
amit a számok beszélnek, azt nem lehet elcsürni-
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csavarni.
— Érdekes képkiállitás. A «Zemp)éni 

Lapok*-ból vesszük ál az alábbi kis közleményt, 
mert Pécsi János, honvédhadnagy, akiről e köz
lemény a legnagyobb elismeréssel ir, Selmecbányái 
fiú, itt járta alsóbb iskoláit. A derék fiatal ember 
gyámfia Fodor József városi m. kir. állatorvos
nak. A közlemény a következő: Egy rokonszenves 
egyéniségű, fiatal művész ember fog bemutatkozni 
Sátoraljaújhely város müpártoló közönségének a 
jövő hét folyamán. Pécsi János a helyben állo
másozó m. kir. honvédzászlóalj egyik hadnagya ez 
a művészember, ki festményeiből a vármegyeház 
kistermében képkiállitást rendez, amelyeket mind
azok, kik a talenlumos művész képeit már ismerik 
— csak sikert jósolhatnak. Pécsi Jánosban a ki
állítás révén a közönség egy önálló tehetség al
kotásait fogja megismerni, melyek részleteik finom
ságában, a kivitelben ép úgy, mint a felfogásban 
dicséretére válnak alkotójuknak: s kiforrott mű
vészemberre vallanak, a kezdők minden aprólékos 
hibái nélkül. Pécsi János önálló képkiállitás ren
dezését illetve: most lép először a .közönség elé 
s úgy hisszük, hogy városunk müizléssel biró kö
zönsége e szimpathikus egyéniségű művész katona 
ember ambíciójának növelésére jóakaratu pártfo
gással fog közrenuinkálni. A képkiállitás csekély 
belépődíj mellett lesz megtekinthető, melyet a ki- 
álitó a helybeli városi szegényaiap javára saánl.
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A kiállilásra kerülő képek java-része eladó lesz s 
vonzó tárgyukat, művészi kivételüket tekintve j 
bizonynyal fognak találni vevőközönsóget, mely ! 
ezzel kettős célt őrt el: egyrészt nem inuló becsű 
értékes tárgyat szerez otthonának, másrészt hozzá
járul a kiállítás erkölcsi sikerének előmozdításával 
a kiállító tiszteletreméltó művészi törekvésének 
elismerésével ambíciójának emeléséhez.

— A F. M. K. E. óvónői érdekében. A 
F. M. K. E. elnöksége, a jubiláris közgyűlés hatá
rozatához képest, az egyesületi óvónők fizetésének 
rendezése s illetőleg az állami óvónők fizetésével 
és egyéb jövedelmeivel egy összegben való meg
állapítása tárgyában, alaposan indokolt fölterjesz
tést intézett Apponyi Albert gróf vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez. Egy állami óvónő — 
fejtegeti meggyőzően a fölterjesztés — akit a 
véletlen szerencse az óvónő-képezdéből egyenesen 
valamely állami óvodához juttat, huszonöt évi 
szolgálat után, tehát 43 éves korában, az ötöd
éves korpótlékol^kal és személyés pótlékkal együtt 
évi 1500 korona fizetésig viheti fül, még ha egy 
pillanatig sem szolgált nemzetiségi vidéken. Egye
sületünk óvónői ellenben, akik mindannyian és 
állandó nemzetiségi vidéken szolgálnak, huszonöt 
évi szolgálat után sem vihetik többre, mint leg
feljebb 700 korona évi fizetésre. Hosszú, nehéz 
és hazafias szolgálatuk jutalma tehát az, hogy 
öreg napjaikban még fele fizetésük sincs, mint 
az állam óvónőinek. Miután az egyesület, óvó
nőinek ezen aránytalan és igazságtalan javadal
mazását, megfelelő alap és anyagi eszközök hiá
nyában, belátható időkön belül és a saját erőiből 
rendezni nem képes, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez fordul s azon az alapon, hogy a kis
dedóvás ma már állami feladat, arra kéri a mi
nisztert, hogy az összes egyesületi óvónőket ne
vezze ki állami óvónőknek vagy pedig évi 2600 
korona külön államsegélylyel nyújtson módot az 
egyesületnek arra, hogy óvónőinek évi fizetését 
800 koronára emelhesse s egyidejűleg adja meg 
az egyesületi óvónőknek az ötödéves korpótlékot 
s az állami óvónőkkel egyenlő személyes működési 
pótlékot. Az egyesület egyben fölkéri a Felvidék 
összes országgyűlési képviselőit, hogy ezen méltá
nyos és humánus kérését a miniszternél támo
gatni szíveskedjenek, s amennyiben időközben 
intézkedés nem történnék, a vallás- és közoktatás- 
ügyi tárca költségvetésének tárgyalása alkalmával 
tegyenek megfelelő indítványt.

— Indítvány eső. A folyó hó 14-iki köz
gyűléshez Wagner László ügyvéd, törvényható
sági bizottsági tag eddig nyolc írásbeli indítványt 
terjesztett elő, ezeken kívül három felebbezése is 
ugyanezen közgyűlés elé kerül. Amint látszik, az 
uj bizottsági tag igen szorgalmas és tevékeny 
tagja lesz a törvényhatósági bizottságnak.

— Elismerő oklevél. A szegedi gyorsírókor 
által 1907. junius hó 1908. junius hó 19-étől 
25-éig Szeged sz. kir. városban tartott nemzet — 
és rendszerküzi gyorsirási kiállításon kiállított 
tárgyaiért és a kiállítás előmozdítása körül kifej
tett tevékenységéért a bíráló bizottság Vudy 
Alfréd okleveles gyorirási tanítót második dij fejé
ben ezüst éremmel, Ocsovszkyné-Márkovics Mária 
úrnőt díszoklevéllel tüntette ki. A kiállítással egybe
kötött szabatos levelezőirási versenyben a leve- 
lezőirási versenyben a líceumi gyorsíró kör és 
Vudy Alfréd könyv jutalmat és oklevelet nyert.

— Eljegyzés. Goldschnddt Samu kereskedő 
Turócszentmártonban eljegyezte K lein  Olgát Klein 
Lipót kereskedő leányát.

— Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang egy
házkerület eperjesi Collegiumának jogakadémiáján 
az 1907—1908. tanév II. felére a beiratások 1908. 
január 8-ikálól 19-ikéig eszközlendők; az előadások 
január 23-ikán veszik kezdetüket. Utólagos felvé
telnek január 20—22 napjain dékáni-, azután pedig 
tanári-kari engedélylyel lehet helye. A kik jogi 
tanulmányaikat csak most fogják kezdeni, azok 
az érettségi bizonyítványt, a kik pedig az egye
temekről vagy más jogakadémiákról lépnek át, 
azok csupán eddigi leczkekönyvüket tartoznak 
a beiratkozásnál felmutatni. A félévi tandíj 50 
kor. Evangélikus lelkészek, tanárok és tanítók fiai — 
tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra — minden 
további folyamodás nélkül a tandíj felét fizetik. A

jogakadémiai hallgatók általában részesülhetnek, a j 
a Collegium kebelében fennálló, újonnan épített 
s kényelmesen felszerelt tápintézet kedvezményei
ben, ebéd- és vacsoráért a második félévben 96 
kor., csak ebédért 42 kor. fizzetendő. Az arra 
érdemesek igényt tarthatnak a Collegium által 
évenkint kiosztatni szokott ösztöndíjakra; valamint 
a szegénysorsuak tandíjmentességre, tápintézeli-dij 
elengedésre s a jelentékeny alaptőkével rendelkező 
•jogász segély-egylet* támogatására számíthatnak. 
A jogakadómiai ifjúsági-, valamint a collegiumi 
nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére áll. 
A karácsonyi és félévi szünidőben mindennemű 
felvilágosításokkal, levélbeli megkeresésre, szívesen 
szolgál az akadémia igazgatósága. A tiszai ág. 
hitv. ev. egyházkerület eperjesi ősi Collegiumának 
jogakadémiáján, — a hazai ág. hitv. ev. vallásfe
lekezet ez egyetlen ilynemű tanintézetén, — az 
1907—1908. tanév I. felében a következő tanárok 
működtek: Mikler Károly dr. dékán, Ereky István 
dr., Flórián Károly dr., Horovilz Simon dr., Réz 
Mihály dr., Obelko Dezső dr., Raffay Ferenc dr., 
Szlávik Mátyás dr., Horovitz Imre dr., Máriássy 
Béla dr. Az 1907- -1908. tanév első felében a jog
akadémián összesen 270 hallgató volt beírva, úgy 
hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a 
tanintézet a hazai tiz jogakadémia között a má
sodik helyre emelkedett. Az akadémia ifjúság 
egyesületeid jogászegyesület, segélyegylet, turista
egylet és vivóegylet, élénk működést fejtetlek ki. 
A városban egészséges és nem drága lakások ele
gendő számmal állanak rendelkezésre s az ifjúság 
ellátása jutányos. A Jogakadémia igazgatósága.

— Innen-onnan. Sopron város 1908. évi 
költségvetését 94 °/0*os • pótadónál irányozták elő.

Újvidék város1908.éviköltségvetése. 82L867 
kor. bevétellel szemben 1.102,635 kor. kiadást 
irányoz elő, tehát 280.768 kor. a hiány, melyet 
65%-os póladóval fognak fedezni.

Versec város 1908. évi költségvetéséi a vá
rosi tanács 977.272 kor. kiadással és 774.417 kor. 
bevétellel irányozta elő. A hiányt 80%-os pót
adóval fedezik.

Győr város pótadója. Győr város közgyű
lése a város pótadót 1908-ra 73 °/0-kan állapította 
meg.

Szeged város 1908. évi költségvetését 
4,568.275 kor. kiadással és 3,956.384 kor. bevé
tellel irányozták elő. A hiányt 50%-°s póladóval 
fedezik.

Kolozsvár város költségvetése szerint a 
pótadó 66%-os az eddigi 68%-kal szemben. Le
hetséges azonban, hogy a tárgyalások folyamán 
68% -ra emelkedik a pótadó.

Nagyközségből rendezeti tanácsa város. 
Fogaras nagyközség ez év elejével rendezett 
tanácsú várossá alakult át. A városi tanács e hó
1-én kezdte működését.

Községi takarékpénztár Orosházán. Oros
háza képviselő testületé elhatározta a községi ta
karékpénztár felálitását. A takarékpénztár alap
tőkéjéül a regale kártalanítási alapból 200.000 
koronát kiszakit. Az alapszabályok és kezelési 
utasítások kidolgozására 15 tagú bizottságot küldtek 
ki. Az országban ez idő szerint 12 községi taka
rékpénztár működik igen szép eredménnyel, tehát 
alapos a remény, hogy Orosházán is beválik és 
jövedelmével gyarapítani fogja a község bevételeit, 
amire nagy szükség is van, mert 1908. évre a 
póladót 61%-kim állapította meg a közgyűlés.

— Gyűjtés. Árkosy Béláné urhölgy a szegény 
tüdőbetegek gyógyítására, a József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület által a helyibizottságnak 
küldött 771 számú gyüjtőtáskával 14 korona 40 
fillért gyűjtőit. Ezen összeghez az Erzsébet Zsigmond- 
aknai munkás személyzet 6 koronával járult, a 
többit nemesszivü urhölgy buzgó fáradozásánák 
köszönhetjük. Fogadják a nomeslelkü gyűjtő és a 
jószivü adakozó az Egyesület hálás köszönetét.

— Az Apolló a szeg ényiskolás gyermekek
nek. A mozgófénykép színház igazgatója hálából

a nagy közönség iránt, amely itt tartózkodása 
alatt szokatlan mértékben felkarolta, holnap hét
főn a szegény iskolás gyermekek részére rendez 
előadást teljesen uj műsorral. Aki holnap tekinti 
meg a különben is érdemes néznivalót, nemcsak 
mulat, de jótékonyságot is gyakorol.

— Gyorsíróinkhoz. Tisztelettel kérem e vá
rosunkban lakó gyorsíró urakat és nőket, legyenek 
szívesek a Markoviig lván-emlékünnepen rende
zendő gyorsírói verseny ügyének megbeszélése 
végett e hó 12 én vasárnap délután 3 órakor a 
városháza tanácstermében megjelenni. Vörös 
Ferenc tb. főjegyző.

— Iparkam arai illeték felemelése. A
besztercebányai kereskedelmi és iparkamara leg
utóbbi közgyűlésén elhatározta, hogy a kamarai 
illetéket négy százalékról öt százalékra emeli fel, 
mivel kiadásait nem tudja fedezni a régi kulcs 
mellett,

— A gazdasági és jogügyi szakbizottság
e hó 10-ón látogatott ülést tartott, melyen a folyó 
hó 14-iki közgyűlés elé kerülő ügyek tárgyaltat
lak, ezek között Wagner László dr. bizottsági tag 
nyolc indítványa is. Az indítványozó azonban nem 
jelent meg, habár nagyon is közérdekű dolog az, 
hogy a város ügyeiben beadott és ujitó intézke
déseket célzó indítványok szakbizottságilag a pro 
és kontra argumentumok meghallgatásával elő
zetesen tárgyallassanak. A szakbizottság a vigadó 
ügyében a beterjesztett terveket nem ajánlja, mert 
drágák és illetve mert az ajánlott (mostani) he
lyet nem tartja olyannak, ahol a befektetett na
gyobb tőke amortizálható lenne, e helyett fent a 
városban kellene jó kelyet keresni, mi végből 
záros határidőre uj tárgyalás elrendelését java
solja. A hontmegyei gazdasági egyesület meghí
vására a szeptemberi ipari és gazdasági kiállítá
sára javasolja a bizottság, hogy ezen városunk is 
részt vegyen és egyúttal az intéző bizottság meg
választását is ajánlja. Wagner László dr. indít
ványai közül egyel sem talált elfogadhatónak a 
bizottság, mert azok egy részét már előbb hatá
rozattá emelte a közgyűlés, mint a korcsmák 
korlátozását az iszákossgg megakadályozását és a 
múltban felmerült lulkiadások ügyét, és Így ezekre 
nézve az indítványok lárgytalanak, más részét 
pedig a magánjogi természetű szerződések meg
szegése nélkül nem lehetne elfogadni, ilyenek az 
óvár restaurálásának és a vízvezetéki dijak ügye, 
végül a közgyűlési határozatok szó szerinti köz
lése, a költségvetések és zárszámadások nyoma- 
lásának mellőzése, a városi lótartás megszünte
tése és a közgyűlések tárgysorozata ügyében elő
terjesztett indítványok, mint olyanok, melyek el
fogadása részben fölösleges költséget és munkát, 
részben kárt okozná a városnak, szintén nem ta
láltattak elfogadhatóknak.

— A múlt év népmozg-almi kim utatása. 
A múlt esztendő népmozgalmi adatai az egész
ségügyet illetőleg igen kedvezők városunkra nézve, 
az alábbi kimutatás szerint. Született ugyanis a 
belvárosban 122 fiú, 131 leány gyermek, Béla- 
bányán 29 fiú, 30 leány, Hodrusbányán 38 fiú, 
40 leány, Istvánházán 37 fiú, 40 leány, Kisbányán 
8 fiú, 12 leány, Felsőrónán 14 fiú, 22 leány. A 
születések összes száma 523. Ezzel szemben a 
halálozások széma 382 és pedig a belvárosban 
188, Bélabányán 36, Hodrusbányán 78, István
házán 47, Kisbányán 12, Felsőrónán 21. A szü
letések száma tehát 141-el nagyobb mint az el
halálozások száma, ami feltétlenül amellett bi
zonyít, hogy a város egészségügye az utóbbi idő
ben sokat javált. Házasságkötés a múlt évben 
121 volt, a belvárosban 69, Bélabányán, Hodrus
bányán 14—14, Istvánházán 16. Kisbányán 6, 
Felsőrónán 2.

— A város múlt óvi húsfogyasztása.
Fodor József városi rn. kir. állatorvos elkészí
tette a mull évi húsfogyasztásról szóló kimuta
tását, amely szerint a múlt évben a helyi piacon 
eladatolt 987 darab felnőtt szarvasmarha, 299 
darab növendék marha és 1219 darab borjú
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húsa. Juhot 1309 darabol, bárányt 725 darabot 
adtak el. Sertés 1906 darab került közfogyasztásra.

— Erdészeti Kísérletek. A in. kir. központi 
kísérleti állomás folyóirata a Vadas Jenő föerdő- 
tanácsos szerkesztésében megjelenő Erdészeti 
Kísérletek 3. és 4 száma egy vaskos kötetben a 
mull héten jelent meg. E magas színvonalon álló 
szakfolyóirat most megjelent kötetébe nagyobb 
tudományos cikkelyeket Vadas Jenő, Boleman 
Géza, Rudi Gyula, Zemplén Géza dr. és Ziign 
Nándor Írtak, Darthos Gyula pedig kisebb közle
ményeket irt. A kötetben négy igen szép kép is 
van s az egész kötet kiállítása igazán dicséretére 
válik a Joerges-cég könyvnyomó intézetének.

— Gazdasági és Ipari kiállítás Ipolyságon. 
A hontmegyei gazdaságiegyesülel a megyei törvény- 
hatóság hozzájárulásával 1908. évi szeptember 
hóban egy gazdasági és ipari kiállítás tartását ha
tározta el. Az ezen ügyben Lils Gyula főispán 
elnöklete alatt tartott alakuló értekezlet azon 
óhaját fejezte ki, hogy ezen kiállításba Selmec
bánya város is bevonassák, mi által a városnak 
is mód nyujtatnék arra, hogy különösen ipari, 
erdészeti és bányászati érdekességeit a kiállításon 
bemutathassa. Ennek folytán főispánunk átirt a 
városhoz és azt a kiállításon való résztvevősre 
felkérte. Ezen átiratot, illetve meghívót a folyó 
hó 14-iki közgyűlés fogja tárgyalni. Nagyon cél
szerű és üdvös volna, ha városunk ezen kiállításon 
résztvenne és bemutatná érdekét, hasznos és igen 
becses bányászati, erdészeti és gazdasági termékeit 
ehhez azonban lelkes és buzgós ügybarátokra 
van szükség, akik mint rendező bizottság vezet
nék az itteni szervezést. Nem kételkedünk abban 
hogy kiváló bányász, erdész és ipari szakértőink 
dűlőre viszik ezen ügyel!

— Sok  p é n z t takarítunk ineg, ha kevés hozzávalóval 
jó és erőteljes levest főzünk. A maggi-féle leves és ételízesítő 
segítségével megtehetjük, a melyből néhány csepp böjti és 
húsleveseknek kiváló jóizt ad. Az ízesítő nem főzendő a le
vessel, hanem találásnál adandó hozzá!

— B u ziásfü rd o , melynek természetes szénsavas for
rásai már a rómaiak idejéből világhírűek, immár nemcsak a 
szenvedő emberiségnek, hanem az iparnak is fontos szolgá
latokat teljesít. .Muschong Jakab, ezen hírneves fürdő nj tu
lajdonosa nagy áldozatkészséggel hatalmas müveket létesített 
a természetes vegyileg tiszta folyékony szénsavnak ipari cé
lokra való felhasználásara. A kartellen kívüli müvek képesek 
bármely mennyiséget szállítani.

— Singer varrógép. Ezen név, a Singer, 
a varrógépek részére azon biztosilék, melylyel 
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, «Singer» ‘Singer 
rendszer* ‘javított 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-c ? 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, tessék 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.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a s/.eik.

H e n n e b e rg - s e ly e m
méteronkint. blúzra és ruhára Franko és már megvaiuolva 
házhoz szállítva. Gazdag minta választók postafordultával.

Henneberg selyemgyáros Zürich.

Nyilatkozat.
Alulírott Gemeiner József nyilvánosan bo- j 

csánalot kérek Deutsch Miksától azért a szóbeli

sértésért, amelyet vele szemben ezelőtt három 
héttel elkövettem s kijelentem, hogy nyilatkoza
tommal nem volt szándékom őt egyéni becsüle
tében sérteni.

Selmecbánya, 1908 január 9-én.
G e m a in er Jó zse f.

Van szerencsénk a n. é. közönség becses 
tudomásara hozni, hogy Geiger Zsigmond úr be
tegsége folytán a kezelése alatt álló értékekkel 
leszámolt és 1908. január 1-től kezdődőleg társa
ságunk ügynökségéről lemondott

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

Képviseletünket 1908. január 1-től kezdődő
leg a „Selmecbányái Kereskedelmi és Hitelintézet 
Részvény társaság “-ra ruháztuk át és kérjük tisztelt 
ügyfeleinket úgy a n. é. közönséget biztosítási 
ügyleteikkel a ‘Kereskedelmi és HitelintézeU-hez 
bizalommal fordulni.

Hazafiui tisztelettel 
Az Első magyar általános biztositó társaság 

LÉVAI FÖÜGYNÖKSÉGE
mint koresked. meghatalmazott:
F a ra g ó  Sám uel, titkár.

Van szerencsém a n. é: közönség becses 
tudomására hozni,»Jiogy betegségein folytán nem 
vagyok képes tovább is az igen tisztelt «Első 
magyar általános biztositó társaság* ügyeit kezelni 
minélfogva az ügynökségről 1908. január 1-től 
lemondtam.

Ez alkalommal hálás köszönetét mondok 
mindazon uraknak, kik biztosítási ügyekben bizal
mukkal megtiszteltek és kérem, hogy ugyanazt a 
,Selmecbányái Kereskedelmi és Hitelintézet 
Részvénytársaság"-ez átruházni szíveskedjenek.

Teljes tisztelettel 
Geiger Zsigmond.

Ezen nyilatkozatokkal kapcsolatosan van í 
szerencsénk a n. ó. közönséget értesíteni, hogy az 
«Első magyar általános biztositó társaság* kép- j 
viseletét, 1908. január l-lől ‘Selmecbánya és vi- ! 
dékére* elvállaltuk és kérjük minden biztosítási 
ügy elintézése végett hozzánk fordulni.

Teljes tisztelettel 
S e lm ecb á n y á i

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

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

E g y  e r e d e t i  d o b o z  á ra . 2  A .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit.

f M  O L L - F  E L E  1
S Ó S  - B 0 R S Z E S 2

FáJdt e ra apitóB E iljrzsü ia .
elismert, régi jó hírnevű háziszor s z a g g a t á s  
és hQléstUl származó mindennemű betegségek 

eilon.
E re d e ti üveg  á r a  K  l'V O

Kapható mindén gyógytéérlárhan es drogirinbnn.

F ö szé tk ü ld és i h e ly  MOLL A. g y ó g y sze rész ,
cs. és kir. udv. szállító, Eécs, I. Tuchlauben 9 J

Intimitások a cári udvarból.
A cár bizalmas környezete igen kevés sze

mélyt foglal magában. Nagyon kevesen vannak, 
akik II. Miklóst nap-nap ulán láthatják. Legsű
rűbben érintkezik a cárral főhadsegéde, aki állandó 
szolgálatot teljesít. A cári családon kívül senki
nek sem szabad a palola kénjében sétálni és az 
udvari rendőrségnek feladata vigyázni arra, hogy 
a tilalmat senki át ne hághassa. TunanoíT herceg 
aki ezredesi rangban a cár mellé van beosztva, 
egy ízben, amikor keresztül ment az Alexander! 
kerten, megpillantott egy tisztel, aki egy pádon

ült, elrongyolódott egyenruhában. Látszott rajta, 
hogy szenved. Egy csomó irás volt kezében és 
egészen elmélyedt annak az olvasásában.

Az ezredes odalépett hozzá:
— Mit keres ön itten ? Mi a szándéka ? — 

kérdezte tőle.
— Várom a cárt, felelt a tiszt, á t akarom 

adni ezt a folyamodványt.
Az ezredes átvette tőle. A szerencsétlen 

ember elmondta a történetét. Előtte való nap 
érkezett meg Szibériából gyalogszerrel. Már éve
ken keresztül többször nyújtott be folyamodványt 
az udvari ministeriumhoz, de sohasem lett foga
natja. Végre elhatározta, hogy személyesen jár 
utána az ügynek. Az ezred parancsnoka ugyanis 
visszaélt fölöttes helyzetével, elragadta a feleségét 
s őt magát elűzte az ezredtől. Azóta egész kis 
vagyonát fölette, mert egy kopeket se keresett, s 
most egy fillér nélkül áll a nagy világban s 48 
óra óla egy falat kenyeret sem evett.

Tunanoff ezredes magára vállalta az ügyet, 
mindenek előtt 20 rubelt adott a szerencsétlen
nek, a folyamodványt pedig személyesen vitte el 
a cárhoz. II. Miklós rövid tanácskozás után úgy 
döntött, hogy a liszt helyeztessék vissza állásába 
s azon felül egy összeg pénzt adott át neki, hogy 
vissza térhessen Szibériába.

Hogy az ilyen esetek, melyek rettenetes kor
rupcióra vallanak nem éppen ritkák Oroszország
ban, egy másik följegyzés is bizonyítja. Néhány 
évvel ezelőtt a Szent György rend lovagjai szá
mára adott ebédet a cár s ebéd után e szóval 
fordult egyik vendégéhez:

— Hol szolgált ön?
— A X-ik huszárezredben, Felség,
— S miért lépett ki a hadseregből ?
— Mert feleségemet nem akartam átengedni 

parancsnokomnak, Felség.
A tiszt aztán elbeszélte a cárnak, hogy mit 

kelleti szenvednie föllebbvalójától
A cár ismét kérdéssel fordult hozzá:
— Ment ön panaszra?
— igenis, Felség.
— Nos, és? . . .
— Nem volt haszna.
— Adjon be egy panaszt az én nevemben.
— Felség, hasztalan volna.
— Parancsolom önnek.
— Köszönöm, Felség. Ily módon elégtételt 

fogok kapni.
S valóban a dolgot megvizsgálták s az 

ezredparancsnok szigorú büntetést kapott.
Kedves embere volt a cárnak Tirlov tenger

nagy, aki politikus, tudós és katona egy személy
ben. Történt egyszer, hogy az admirális súlyosan 
megbetegedett. Egy napon egy ezredes jött a la
kására s tudakozódott hogyléte felöl.

A szolga, aki csak rövid idő óta volt Tirlov- 
nál azt felelte:

— Ezredes ur, a teogernagy ur nem fogad
hatja.

Az ezredes azonban nem tágít s minthogy 
a szolga mindig ugyanazt a feleletet adja, igy 
szól hozzá:

— Mondja meg a tengernagynak, hogy a 
cár óhajt vele beszélni.

Az ezredesi uniformisba öltözött vendég, 
nem volt más, mint Miklós cár maga. Természetes, 
hogy azonnal fogadták, bár nem minden aggoda
lom nélkül, mert Tirlov admirális úgy tudta 
hogy a cár csak akkor látogatja meg a katonáit, 
amikor ezek halálukon vannak. De II. Miklós 
szavai csakhamar megnyugtatták:

— Eljöttem önhöz, mert fivére azt mondta, 
hogy már sokkal jobban érzi magát.

Ezt a kis történőiét maga az admirális mon
dotta el fölgyógyulás után.

Érdekes ez az epizód is, mely szintén a 
Szent György lovagok ebédjén játszódott le.
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A cár azt kérdezte az egyik lovagtól, hogy 
miféle munkálatokkal foglalkozik.

— E pillanatban, Felség, — felelte az — 
egy találmány foglalkoztat, de nincs reményem 
hozzá, hogy célhoz jutok vele.

— Miért?
— Nincs pénzem.
A cár azonnal megszólitotta egyik ministerét, 

aki éppen a közelben állott:
— Állítson mindjárt holnap egy bizottságot 

amely meg fogja vizsgálni a találmányt. Ha, a 
mint remélem, jónak találják, a szükséges kiadá
sodat az állam fogja födözni.

A föltalálónak azonban nem volt Ínyére igy 
a dolog. Igen tisztelettudóan kijelentette, hogy 
találmányát nem hajlandó egy bizottság Ítélete 
alá bocsátani s azután igy folytatta:

— Ha adnak hatezer rubelt, találmányom 
sikerülni fog.

A cár másnap kiGzettette a 6000 rubelt s 
a föltaláló állott a szavának. A kölcsönt nemso
kára visszaGzette s magának szép vagyont szerzett.

1 fílelmites selmeci Giklopsz ön himnusz a.
( B a r l a n g i  m o n o lo g .)

Selmecbánya városában 
Igazat csak én mondok 
A mikor bősz vastollammal 
Mindonnok neki vontok.
Retteg tőlem ur és koldus,
Férfi, asszony és gyermek;
Ha közelembe kerülnek 
Még sziszegni sem mernek.
Pedig miként minden Ciklops 
Csak egy szemmel pislogok,
Hat szemnél is többet látok 
Mikor hirt kovácsolok.
E sikeidus kovácsmunkám 
Máris babért hozott rám,
Egy évi tevékenységért 
Meg is jubiláltak ám.
Ezt én ki is érdémeltem 
Sikeres működéssel,
Minden felé suliingatott 
Bút és vessző ütéssel.
Bibacsekkel fenyegetőm 
A pénzintézeteket,

(Magában: mert kitették a szűrömet.) 
Kancsukával veregetem 
A más intézményeket.
Mégis a legfőbb céltáblám 
A főispán 8 a tanács,
Mert számomra nem sül náluk 
Sem pecsenye, sem kalács.

(Magában: mért nem tettek meg tiszti főügyésznek?!!) 
Lassan nem lesz ember, állat,
A kit ostorom nem ér,
Ahhoz, hogy itt éldegéljen 
Tőlem engedélyt nem kór.
Civilizált társaságba 
Ugyan igy nem járhatok,
De kárpótol ezért engem,
Ha varjúként kárrogok.
Sőt erőmbe bizakodva 
Az egész város felett 
Még a lélekharanggal is 
Kárörvendve csengetek.
Minek legyen Selmecbánya 
Még továbbra is város?
Mikor nemes céljaimnak 
Nem használ ez, sőt káros.
Jótékony intézeteknek 
Tagja ugyan nem vagyok,
De ha másukat buzdítok. . .
A markomba kacagok.
Markom pedig elég nagy van 
Hej, nagyon sok fér bele*!
És aki ezt nem hinné el,
Kliensokot kérdezze.
Szabadosságom itt oly nagy,

Hogy adót sem fizetek,
Mégis, ez már több a soknál,
Virilista lehetek 
Ilyen módon jól megy sorom 
Csakhogy egy a bökkenő,
Mindenkivel összeveszve. . . .
Váljon mit leszek tevő?I 

(A szedőnek: az utolsó szó„tu betűjét ki no hagyja!)

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VAROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Meghívó.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény- 
hatósági bizottságának folyó évi 1908. január 
havi rendes közgyűlését ugyanazon hó 14-ikének d. 
u. 3 órájára tűzöm ki, s ahhoz a bizottsági tagokat 

ezennel meghívom.
Ipolyság, 1908. január hó 4.

Lits Gyula főispán.
T árgysorozat:

1. 14/polg. szám 1908. A polgármester havi 
jelentése a városi háztartás és közigazgatás 1907. 
évi deczember havi állapotáról.

2. 10055. szám vt. 1907. A m. kir. belügy
minisztérium 134424/Vili—1907. számú rendelete, 
melylyel Dr. Wagner László felebbezésének mellő
zésével jóváhagyja a közgyűlésnek 210/7358. számú 
a gyámpénztári tartalékalapból 1908. évben árva
széki kiadások részbeni fedezésére szolgáló 1000 
korona átvétele“tárgyában hozott határozatát.

3. 10599. szám vt. 1907. A m. kir. belügy
minisztérium 146209/111—1907. számú rendelete, 
melylyel jóváhagyja a bélabányai vízvezeték helyre
állítása tárgyában hozott 214/7937. számú köz
gyűlési határozatot.

4. 10628. szám vt. 1907. A m. kir. belügy
minisztérium 139396/III—1907. számú rendelete, 
melylyel jóváhagyja a belvárosi vízvezeték létesí
téséhez szükséges «Vöröskuti tó» tisztítása és 
ennek költségei tárgyában hozott 235/8479. számú 
közgyűlési határozatot.

5. 10629. szám vt. 1907. A m. kir. belügy
minisztérium 139396/III—1907. számú rendelete, 
melylyel jóváhagyja a Kisbánya külutczai vízve
zeték helyreállítása tárgyában hozott 234/8430. 
számú közgyűlési határozatot.

6. 10894. szám vt. 1907. A m. kir. belügy
minisztérium 139141/III—1907. számú rendelete, 
melylyel Dr. Wagner László felebbezésének el

utasítása mellett jóváhagyja a házipénztárnál és 
egyes alapoknál mutatkozó tulkiadások és hiányok 
fedezése czéljából felveendő 86000 koronás kölcsön 
tárgyában hozott 129/4064. számú közgyűlési ha
tározatot.

7. 7. szám vt. 1908. A m. kir. belügyminisz
térium 151104/III—1907. számú rendelete, mely
lyel jóváhagyja a városi kisdedóvónők 1908. évi 
drágasági pótlékát megállapító 245/9546. számú 
közgyűlési határozatot.

8. 6. szám vt. 1908. A város főispánjának, 
mint a «Hontmegyei Gazdasági Egyesület* elnö
kének 887/1907. számú meghívója az Ipolyságon
1908. évi szeptember hóban tartandó gazdasági és 
ipari kiállításon leendő résztvevős iránt.

9. 9933. szám vt. 1907. Szabolcsvármegye 
19395/1907. számú megkeresése a Kossuth-muzeum 
s az 1848/49-iki ereklye-gyűjtemény államosítása 
iránt a m. kir. kormányhoz intézett feliratának 
hasonszellemű felirattal leendő támogatása tár
gyában.

10. 10632. szám vt. 1907. Udvarhely vármegye 
8704/1907. számú megkeresése a horvát obstrukció 
letörése lárgyában hozott határozatának párto
lása és hasonló szellemű határozathozatala iránt.

11. 10896. szám vt. 1907. Előterjesztés a 
létesítendő városi vigadó tárgyában.

12. 118. szám vt. 1908. Előterjesztés az 
1907. évi erdősítési költségszámadás megállapí
tása iránt.

13. 74. szám vt. 1908. Dr. Wagner László 
bizottsági tag indítványa a közgyűlési határozatok 
szószerinti közzététele iránt.

14. 98. szám vt. 1908. Dr. Wagner László 
bizottsági tag indítványa az itahnórések számá
nak korlátozása iránt.

15. 153. szám vt. 1908. Dr. Wagner László 
bizottsági tag indítványa a költségelőirányzat és 
zárszámadás kinyomatásának mellőzése és e he
lyett írásban leendő sokszorosítása iránt.

16. 133. szám vt. 1908. Dr. Wagner László 
bizottsági tag indítványa a városi lótartás be
szüntetése iránt.

17. 189. szám vt. 1908. Dr. Wagner Lát 
bizottsági tag indítványa az ó-vár restaurál, 
nak elhalasztása iránt.

18. 268. szám vt. 1908. Dr. Wagner Lászi 
bizottsági tag indítványa az előbbi évek túlkiadása. 
ügyében a mulasztók kinyomozása és ezek ellen 
vizsgálat elrendelése iránt.

19. 58. szám vt. 1908. Dr. Wagner László 
bizottsági tag indítványa a vízvezeték többleti jö
vedelmére és esetleges több kiadására pótköltség
vetés előterjesztése és a szabályrendelet módosí
tása tárgyában.

20. 279. szám vt. 1908. Dr. Wagner László 
bizottsági tag indítványa a közgyűlések tárgysoro
zata ügyében.

21. 188. szám vt. 1908. Dr. Wagner László 
bizottsági tag felebbezése az 1907. évi deczember 
hó 10-iki közgyűlésen hozott 269/9559. számú 
határozat ellen a vihnyei sürgős javítások és át
alakítások tárgyában.

22. 10771. szám vt. 1908. Előterjesztés az 
elhalálozás folytán üresedésben levő hodrusbányai 
városi szülésznői állás betöltése iránt választás 
utján.

Selmecbánya, 1908. január hó 10-én.
Horváth Kálmán

polgármester.

10616 sz. 1907.

Hirdetmény.
Vonatkozással f. évi 10349. számú hirdet

ményre értesítem az érdekelt kereskedőket és 
iparosokat, hogy a folyó hó 27-ére meghirdetett 
árlejtés az érdekeltek kérelme folyián nem tariatou 
meg, hanem ujabbi árlejtési határidőül 1908. évi 
januárius hó 16-ik napjának d. e. 10 órája 
tűzetett ki a városház tanácstermébe.

Felhívom tehát a kereskedőket és iparosokat- 
hogy a városi szegény és menház részére szükséges 
ruha-, fehérnemű-, bútorzat és konyhaeszközök 
szállítására nézve ajánlataikat a fenti határidőre 
szóval vagy Írásban terjesszék elO.

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

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

polgármester.

7786/rkp. 1907.
Hirdetmény.

Közhirré teszem, hogy a helybeli bányászati 
és erdészeti főiskola vadászterületeihez tartozó, 
következő határ és erdőrészekben, úgymint:

1. Selmecbánya határában: Kovácsova, 
Humelajt. 2. Bélabánya halárában :Meltava,Szkalka. 
Sztrela és Podbielikamen dűlők erdőrészekben, a 
rókák mérgezésére engedélyt kér. Az engedély meg
adása előtt felhívom azokat, kiknek az engedélye
zés ellen kifogásuk van, hogy azt hozzám 1908. 
évi január hó 19-ig jelentsék be.

Selmecbánya 1908. évi január hó 3-án.
Kuti István, s. k.,

rfókapitány. i

Sirolin
•Emeli az étvágyat és a leaUúlyt, megszfln- 
t*U a köhögést, váladékot, éjjeli Izzat]ást

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„tinnhe“ ered e ti csom agolást.

p ,  H oíT m ann -L a  H o c h o  A  C o. B a s e l  (Svájc)

„Roehe“
Kapható orvod rendeletre a gyógyszertárak* 

bán. — Ara Ovegenklnt 4.— korona
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H I R D E T É S E K .

Szives tudomásul!

Jllináen vasár- ős ünnepnap friss

/Jársangi
Saját készitményű friss Tca-siitomónyck 

állandóan raktáron

B o r h e g y i  I s tv á n
C u k r A s z n A l

Kossuth Lajoi-tér 45. (Magas hát.)

/Z7 ) ,  . .  . Teljes lakás és konyba-
gjjatoreladas. b e r e n d e lé s h e z  vali 

bútor egyben vagy darabonkmt j u t á n y o s á n  
e l a d ó .

G E liŐ  G Y U L A , bányamérnök
Z s lg m o n d a /c n a .  v

K é sz ítik  M aggi G y u la  é s  T á r s a .  
I r o d a :  W ie n , IV I. G y á r :  B re g en z .

Hl

A Nádparipa- 

Liliomtejszappan

Bergmann és t á r s á tó l  D rezda és T etschen  a'E. 
Murád a na; ont* beérkező élimerő nyilatkozatok sze
rint a leghf.thatóiabb minden gyócyszappanok közt 
szeplők ellen is. Használata az arcbőrt puha bárso

nyossá te*/.i és rózsásszint idéz elő.
Kapható 80 filléres darabokban minden gyógyszertár
ban, droguoria-, pariin-, szappan- és fodrász-üzletben.

X  A Szentháromság-téren levő II.
Xt*  kér. i». s . Knchelmann-féle házban

*  egy üzleti helyiség
fi azonnal kiadó.
X  Tudakozódni lehet a tulajdonos-
^  nál délntánonkint 2—7-ig.8

K*#KK»KX:*K8S»KÍÍSt«K
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1929. 1907. tlbv. sz.

S i Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a selmeci takarék- 
pénztárnak Moritz Józsefné és társai ellen végre
hajtási ügyében az Ipolysági kir. törvényszék terü
let köréhez tartozó Selmecbányái kir. járásbíróság 
területén Hegybánya községben fekvő a hegy bányai 
161. sz.. tljkvben A -f- 1—5. sorszám alatt felvett 
s B fi. t. a. Móritz Józsefné szül. Gregan Katalin 
nevére 2Ved, B 7. t. a. kk. Moritz József nevére 
14-ed és B 8 t. a. kk. Moritz Anna nevére l/4-eá 
részben irt: 1. 725. hrsz. kertre 46 K, 2. 726. 
hrsz. ingallanságra s azon épült 193. össze Írási 
számú házra 1104 K, 3. 727. hrsz. kertre 38 K, 
4. 728. hrsz. kertre 2 K, 5. 729. hrsz. kertre 1 K 
és az oltani 362. sz. tljkvben A - f  1 sor 785. 
hrsz. alatt felvett s B 5. t. a. Gregan Katalin ne
vére irt rétre 144 koronában ezennel megállapí
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingat lanság az 1908. évi 
február hó 12-ik napján d. e. 10 órakor Hegy
bánya községben a községházában megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
ianság kikiáltási árának 10% -át készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban a kiküldőd, kezéhez 
letenni.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Selmecbánya, 1907. évi november hó 12-én.

L iha, kir. jbiró.

Mi újság a  z e n e iro d a lo m  
te r é n ?

Van szerencsénk a következő újonnan 
megjelent zene újdonságainkat a ján lan i:
4 dal. Szövöget irta. Erdős Rónáé. Zenéjét

szerzetté Szilasy P á l .................................3 — K
Ibolya-dal. Szóvegét irta : P etri Mór. Zenéjét

szerzé Pori Szabó I m r e ............................. 1-80 „
Az ódon táncterem-dal. Szövegét és zenéjét

szerzé Farkas Im re ..................................... 1 80 „
10 dal. Enekhangra zongorakisérettel. Szerzé

Agghriey Károly  I /il f ü z e t ........................4 — „
Oh szin. te dere sz ili. belét keringő a „ G ö re  

G á b o r l t iu la p c s tö n “  eimü énekes bohó
ságban .............................................................2 -___

Szellem édes szellem ! (A spiritiszta özvegy.)
Szövegét és zenéjét irta We.incr Tstvdn  . 180  „ 

A  házmester kisasszony. (Hej van én ben
nem valami ) Előadja László  R ó z s i . . . 2-— „ 

A  néger szerelem Szövegét irta: K o m á i
A rth u r .............................................2 -  „

Merengés 1 Jankó Pista legszebb dalai felett.
Atilla L á n y i E r n ő ..................................... 2 40  „

Dóczy. Újabb nótás k ö n y v e ...............................2-— „

Kiváló tisztelettel

J o e r j r e s  Á .. é s  ö z v .  f ia .
XXXXXXXXSXXXXXXXXX vm

[~ SELMEGZBÁHYAI I

i jiirdetésekl 

felvétetnek 

e lap 

kiadóhivatalában.

3  UJ SZÓ  ... 
A lT V A T E R

G E S SIE R

;s^ esslerSie<ífried
dA ÍE R N D O R F  BUDAPEST

o e s s i t t ?  r ú t  valódi

DANUBIUS
MUSTÁR

A k i  k ö h ö g
és egészségét szereti, az hasz
nálja az orvosilag kipróbált, kö
högés, rekedtség , hu ru t, el- 
nynlkásodás. gö rcs-és  torok- 

k a ta ru s  ellen ajánlott 
K A I S E R - f ó l e

MELL-C A R AMEILÁT
A HÁROM FENYŐVEL,

melynek páratlan voltát és ktiny- 
CniC nyebhülést hozó sikereit

Kapható
MÁRKUS M. cu k rásza táb an  és

MARGÓTSY J .  ÖRÖKÖSÖK 
gyógyszeriára a „MoRváltóhoz"

1929. 1907. tlkv sz.

Árverési hirdetmény és feltételek.
A selmecbán/ai kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság a selmeci takarékpénztár végrehajtatónak 
Mortz Józsefné sz. Gregan Katalin és társai végre
hajtást szenvedettek elleni végrehajtási ügyében a 
végrehajtási árverést 308 K követelés ennek 1905. 
évi január hó 1 napjától járó 8 % kamata valamint 
jelenlegi 15 kor. 30 fii. megállapított és a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 
ipolysági kir. törvényszék lerületköréhez tartozó 
selmecb. kir. jbiróság területén Hegybányán fekvő 
a hegybányai 161. sz. tljkvben A 4- 1—5. sorsz. 
a. lek vő s B 6. t. a. Moritz Józsefné sz. Gregán 
Katalin nevére B 7. t. a. kk. Moritz József 
nevére Ví-ed és B 8. t. a. kk. Moritz Antal nevére 
%-ed részben irt: I. 725. hrsz. kertre 46 K, 2. 
726. hrsz. ingallanságra s azon épült 193. össze- 
irási sz. házra 1104 K, 3. 727. hrsz. kertre 38 K, 
4. 728. hrsz. kertre 2 K, 5. 729. hrsz. kertre 1 K 
és az ottani 362. sz. tljkvben A 4- 1 sor 785. 
hrsz. a. f. s B 5. t. a. Gregan Katalin nevére irt- 
rétre 144 koronában ezennel megállapított kiki
áltási árban az alábbi feltételek mellett elrendeli

1. Az árverés által a 161. sz. tljkvben a 
726. hrsz. ingatlanságra a 2579/1860. tkv. sz. 
végzéssel a «cs. és kir. Oberbiberslollner Berg- 
handlung* javára bekebelezett vízvezetékből álló 
szolgalmi jog és az 1—5. sorsz. a. ingatlanokra 
a 2297/1882. tkv, sz. végzéssel Moritz Sirola Ka
talin javára bekebelezett özvegyi jog nem fog 
érintetni.

2. Ezen árverésen a fent körülirt ingatlanság 
a kikiáltási áron alul is el fog adatni.

3. Árverezni szándékozók minden egyes in
gatlanság becs- illetve kikiáltási árának 10 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban a 
kiküldött kezéhez letenni kötelesek.

4. Vevő köteles a vételárt 2 egyenlő rész
letben és pedig az árverés napjától számított 30 
és 60 napi időközökben minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától számítandó 5%-os 
kamatokkal együtt a selmecb. kir. adóhivatal mint 
bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszá
míttatni.

5. Vevő köteles az ingatlanságot terhelő és 
az árverés napját követőleg esedékes adókat és 
átruházási illetéket viselni

6. Vevő a megvett ingatlanság birtokába az 
árverés jogerőre emelkedése napján lép és annak 
haszna ezen időtől őt illeti.

7. A vevőnek a vételi bizonyítvány csak az 
esetben fog kiadatni, ha az árverés napjától szá
mított 15 nap alatt utóajánlat nem lesz léve.

8. A tulajdonjognak vevő javára leendő be
kebelezése csak a vételár és kamatainak teljes 
lefizetése után fog hivatalból elrendeltetni.

9. Amennyiben vevő az árverési feltételek 
bármelyikének a kitűzött időben eleget nern tenne 
az általa megvett ingallanságra az érdekelt felek 
bármelyikének kérelme következtében vevő ve
szélyére és költségére bánatpénzének elvesztése 
mellett újabb árverés fog elrendeltetni.

Az árverés megtartására határnapul 1908. 
évi február 12 ik napjának d. e. 10 órájé* 
Hegybánya községbe a község házához kitűzi.

Az elrendelt árverésnek a fentebbi i.ijkv 
feljegyzését szokott módoni közzétételét és 
árverési hirdetmények a Selmecbányán megje.
• Selmecbányái Híradó* című lapban 1 ízt 
leendő közzététel végeit Heincz Hugó ügyvédi 
kiadatni rendeli

Erről az összes érdekelt felek értesiltelne.<
A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.

Selmecbányán, 1907. évi november h<$ i 

Liha, kii jtaró.

Nyomatott .loena-s A özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1908
i


