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Az expedíciót s  hirdetéseket illető reklamációk a lapkezolő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők.
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Az év első közgyűlése.
Sok bizottsági tag. Elénk érdeklődés. 

Zajos tárgyalás. Vehemens jelenetek. Ko
moly felszólalások és kijelentések. Rendre
utasítások és vég-lil nevetés.

Ez mozgófényképszerU bemutatása tör
vényhatóságunk ez évi első közgyűlésének.

A zajos tárgyalást, a vehemens jele- j 
1 neteket, a komoly kijelentéseket, a rendre

utasításokat mind-mind Wagner László dr. 
bizottsági tag okozta s ő idézte fel végül 
a nevetést is, amely elhangzott a küzgyü- j 
lésnek komoly termében s ez a nevetés . 
neki s az ő működésének szólott.

A közgyűlés huszonkét pontból álló 
tárgysorozatát felében Wagner László dr. 
bizottsági tag beadványai, felebbezései, in
dítványai töltötték be.

A tizenegy beadványt, indítványt a 
közgyűlés egyhangúlag elutasította; pedig 
Wagner László folyton azt hangoztatta 
hogy az ő jogi felfogása helyes, az ő állás
pontja törvényes, tárgyilagos.

Piát mi nem tesszük most bírálat tár
gyává, hogy vájjon helyesen vág) helyte
lenül járt-e el Wagner László dr. a foru-

J lé íji n ó ta .
Ő n a g y  leány volt, én meg n a g y d iá k  
S  lapozga ttuk együtt a  bibliát.

H á n y  m agas eszme, óh m e n n y i ábránd  
H in tette  mosolygó sugará t r á n k  !

A z tá n  m á s t o lva sta m  n ek i h a lk a n ,
Tétovázó és rem egő a jkka l.

8  ha  vá llam on á t a  könyvbe nézett, 
E lfogott v a la m i bús igézet.

S  m á r m ondogatták, hogy egy p á r  leszünk, 
H ogyha m egjö m a jd  k issé  aa eszünk.

Össze is  ü lü n k  m i  szépen ke lten ,
K ét rég i ism erős — ism eretlen.

S  a z tá n  e lvá ltak — a  rég i n ó ta  —
A  szép leá n y ka  s  a  bús poéta.

S  jö tt egy m á s ik  — ez a  regény vége —
S  ő  e m á sn a k  lett a  felesége.

S  ha  ta lá lkozunk, hangom  m egremeg , 
Szem em  facsaró  könnyel te lik  meg.

„ Ta n á r bácsit g y a k ra n  em legetjük:
V an egy okos p u b ik d n k  is  n ekünk.

K i  m aho lnap  m á r  iskolába já r  
S  a k i t  m a y a  ugy-e hogy protegdl."

S  én. ped ig  m a jd  a  szivem  sza ka d  meg, 
Örülök, hogy p u b i okos gyerek.

S  m i  ■ hordom  a z  elet d u rv a  já rm á t, 
Ijclketn most is  róla szö vi á lm á t . . .

mon való szereplésével. Ezt azt hisszük ő 
érzi és tudja a legjobban.

Ha azt hiszi, hugy jól sikerült neki 
az ő első szereplése; — legyen az ő hite 
szerint. Ez esetben boldog ember az irás 
szavai szerint.

Kis játékaiban mi nem akarjuk zavarni. 
Játszók, játszadozzék, amig kedve tartja, 
hisz múlandó az élet s miért ne használná 
fel mindenki úgy amint tudja, szereti és 
kedve tartja.

Komolyan foglalkozni vele, tetteivel, 
írásaival igazán fölöslegesnek tartjuk. Egy
szer tettük meg ezt, akkori okfejtéseink 
azonban arra vezettek, hogy ő vagy szent 
vagy beteg.

Ez okoskodásunkért be is perelt s ezt 
egészen komolyan tette, bár nem tárgyila
gosan, mert akkor önmagát kellett volna 
beperelnie. Mi csak tükröt tartottunk tettei 
elé s arról nem tehetünk, ha a tükör olyan 
képet mutatott, amely neki nem tetszett. Ő 
nézett bele.

Most is mit csinált ?
Elfogadjuk, hogy a közérdeket akarta 

szolgálni. De lássa be, hogy a közgyűlési 
terem nem a cirkusz porondja, ahol a közérdek 
az, hogy a közönséget megnevettessük s a 
bizottsági tag nem bohóc, hogy kinevettesse 
magát, mintahogy kinevették őt és szánal
mas szereplését.

Látja Wagner László dr. úr, ön azt 
hiszi, hogy mi önnek ellenségei vagyunk. 
Nem. Most is azt kívánjuk, hogy azok a 
komoly intelmek, jóakaraté leckéztetések, 
amelyeket önhöz intéztek a közgyűlésen 
igen komoly, igen derék férfiak, a köz
ügynek rég idők óta kipróbált, komoly 
harcosai: Hcindel Vilmos főesperes, Sobó 
Jenő főbányatanácsos, Heincz Hugó volt 
országos képviselő, B aán  Elemér királyi 
közjegyző, hatással legyenek.

Fontolja meg ezeket a jóindulatú in
telmeket s fogadja el azokat. Ha megteszi, 
hasznos munkása lehet még a közérdeknek, 
amelyet annyira szeret hangoztatni.

Ha nem szívleli meg, akkor bizony a 
karaván haladni fog, hiába ugat a kutyuska.

Mi azt szeretnék, ha ezeket az intel
meket. megfogadná!

•*
*  •*

Részletes tudósításunk az uj esztendő első 
közgyűléséről a következő:

Jelen voltak a gyűlésen.

Elnök: Lits Gyula főispán.
Jegyző: Vörös Ferenc.
Baán Elemér, Bocsák István. Binder Antal, 

Engel Zsigmond, Ernst Zsigmond, Pallér Gusztáv 
dr., Faller Károly, Fizély Károly, Goldfusz Mihály, 
Hamrák Ferenc, Hándel Vilmos, Heincz Hugó, 
Hlavathy József, Hornyacsek István, Joerges Ágost, 
Jezsovits Károly, Király Ernő, Kőrös László, Liha 
Antal, Oszvaldl Gusztáv, Rauchbauer József dr., 
Seheile Róbert, Sobó Jenő, Stuller Gyula dr., 
Szever János, Székely Vilmos, Tóth Imre dr., 
Veress József, Velics György, Vitális István dr., 
Timkó Pál, Wagner László dr., Weisz Jakab, 
Weisz Ignác, törvényhatósági bizottsági tag '- 
a tisztviselők.

Lits Gyula elnök délután három órakor . 
nyitván a gyűlést az ujeszlondő első gyűlt 
üdvözli az egész törvényhatósági bizottságot 
üdvözli egyúttal a bizottságnak uj tagjait, akik a 
gyűlésen első i/.ben gyakorolják azokat a jogokat 
s végzik azokat a kötelességeket, amelyekkel a 
válaszlók bizalma felruházta őket. Megvan győ
ződve arról, hogy minden ténykedésükben az igazi 
közérdeket fogják szem előtt tartani. (Éljenzés.)

A tárgysorozat rendjén Vörös Ferenc tb. 
főjegyző felolvasta a polgármester havi jelentését. 
Részletes, áttekinthető képet nyújt a jelentés a 
városnak mull havi közigazgatási és gazdasági 
életéről.

A közgyűlés tudomásul vette a jelentést azzal, 
hogy a jelentésnek Vilinye-fürdőre vonatkozó ré
szét a fürdőbizottsághoz utasította.

Wagner László dr. a polgármesteri jelentés 
után szól kér a tárgysorozat előtt. Interpellációt 
terjeszt elő. Egy indítványt terjesztett elő nem 
régiben, amikor még nem volt tagja a törvényha
tósági bizottságnak, ez indítványát azonban a 
városi tanács elutasította. Mivel az indítvány nem 
a tanácshoz, de a törvényhatósági bizottsághoz 
volt intézve, az ő jogi érzése azt súgja, hogy itt 
törvénytelenség történt s ez ellen óvást emel.

Kérdést intéz más szabálytalanság miatt is.
Mint köztudomású ő sokszor szokott felebbezni 

a törvényhatósági bizottság határozatai ellen, mert 
jogérzéke és tárgyilagossága készteti a szerinte 
nem törvényes határozatok megfelebbezésére. Meg
ütközéssel látja, hogy számos felebbezéseire nem 
kap semmi választ.

Kérdi a polgármestert, hogy mi ennek az oka.
Horváth Kálmán polgármester az interpellá

ció első részére kijelenti, hogy az interpelláló akkor, 
amikor indítványát beadta, nem volt még tagja 
a törvényhatósági bizottságnak s igy a tanácsnak 
az volt a jogi felfogása, hogy nem tehet indítványt, 
ezért hivatalból visszautasította. Ez ügyben elvi 
döntésre van szükség, s amennyiben az illetékes 
fórum kimondja, hogy nem bizottsági tagok is 
lehelnek indítványokat a törvényhatósági bizott
sághoz, akkor a tanács jövőre e szerint fog el
járni, addig azonban nem tarthatja a Wagner 
László jogi felfogását irányadónak.

A második kérdésre kijelenti, hogy abban igaza
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van az interpellálónak, hogy számos felebbezást 
szokott beterjeszteni s ezzel nehézséget is okoz 
a közigazgatás rendes menetének, s ha eddig még 
nem kapott értesítést felebbezéssé sorsáról, annak 
azaz oka, hogy a számos felebbezések egyrésze 
még nincs ellátva a legfelsőbb fórumnál s azok 
pedig, amelyek ellátlattak már, most vannak iro
dai ellátás alatt.

Wagner László dr. nem veszi tudomásul a 
választ, — a közgyűlés azonban egyhangúlag el
fogadja azt.

A m. kir. belügyminiszter jóváhagyta a köz
gyűlés 210. számú határozatát az árvaszéki ki
adások fedezésére a gyámpénztári tartalék-alapból 
fölvett 1000 K átvétele tárgyában. Wagner László 
dr. annak idején e határozatot megfelebbezte; e 
felebbezést a miniszter mellőzte.

A közgyűlés megnyugvással vette ezt tudo
másul.

Jóváhagyta a miniszter a bélabányai víz
vezeték helyreállítása tárgyában hozott közgyűlési j 
határozatot. Tudomásul vétetett.

A belügyminiszter jóváhagyta a közgyűlés
nek azt a határozatát, amelylyel a Vüröskuti tó 
tisztítását rendelte el.

Wagner László dr. törvényes alapon áll s 
igy törvénytelennek látja azt, hogy a tó tisztításá
nak költségei nincsenek benne a város költség- 
vetésében, kéri, hogy pótköltségvetés terjesztessék be. .

Horváth Kálmán polgármester felvilágosítja 
a felszólalót, hogy a vízvezeték költségei nincsenek

n is lehelnek benne a város rendes évi költ- '
tésében. A vízvezeték létesítésének külön j

a van s ebből fedeztetett a tó kitisztításának 
..séges munkája.

A hasonló kiadásokat soha sehol nem veszik, 
nem vehetik be a rendes költségvetésbe.

Wagner László nem érti ezt meg s ragasz
kodik a pótköltségvetéshez. Beszédje során meg- j 
említi Hlavathy József bizottsági tag nevét is.

Hlavathy József bizottsági tag erélyesen 
tiltakozik az ellen, hogy Wagner László reá hi
vatkozzék annál kevésbbé mert ő oly értelemben 
amint Wagner László mondja, soha nem szólalt föl.

A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a 
miniszter jóváhagyó rendeletét s Wagner László 
indítványa fölött napirendre tér.

A belügyminiszter jóváhagyja a Kisbánya 
külutcai vízvezeték helyreállítása tárgyában hozott 
közgyűlési határozatot.

Wagner László újból előadja az előbbi tárgy
nál elmondott mondókáját s pótköltségvetést kér.

A közgyűlés türelmetlenül hallgatja a fel
szólalót.

Horváth Kálmán polgármester türelemmel • 
s igen érthető módon tanitgatja a felszólalót, hogy 
itt fölösleges a pótköltségvetés.

Wagner László kijelenti, hogy ő felfogását 
helyesnek tartja s fenntartja indítványát.

Heincz Hugó bizottsági tag kijelenti, hogy 
ha fenntartja indítványát, akkor vagy nem érti a 
dolgot s nincs tisztában azzal, vagy nem akarja 
érteni. A közgyűlés nem arra való, hogy itt elemi 
oktatásokat adjanak sem arra. hogy értelmetlen 
és céltalan vitatkozással az időt töltsék.

A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a 
miniszter rendeletét.

A belügyminiszter Wagner László dr. feleb- 
bezésének elutasításával jóváhagyta a házi pénztár 
és az egyes alapok tulkiadásainak fedezése céljá
ból fölveendő 86.000 koronás kölcsönre vonatkozó 
közgyűlési határozatot.

Wagner László felolvastatni kéri a minisz
teri rendeletét. Ennek megtörténte után kijelenti, 
hogy az ő jogi felfogása a helyes, mert a miniszter 
is azt jelentette ki jóváhagyó rendeletében, hogy 
csak kivételesen hagyja jóvá a kölcsön fölvételét.

A közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi a 
miniszter rendeletét.

A belügyminiszter jóváhagyta a városi óvó
nők drágasági pótlékát megállapító közgyűlési 
határozatul. Tudomásul vétetett.

A Hontvármegyei Gazdasági Egyesület gaz
dasági és ipari kiállítást rendez a nyár folyamán 
Ipolyságon. A kiállítás elnöke Lits Gyula főispán 
Selmecbánya város közönségét is meghívja, hogy 
e kiállításon vegyen részt. A meghívó felolvasása 
után Lits Gyula főispán a vidéki kiállításoknak 
erkölcsi és anyagi hasznát ismertetve kifejti, hogy 
a kiállítást rendező bizottság csak abban a biztos 
reményben határozta el magát a kiállítás rende
zésére, hogy azon mint a megye területéhez fekvő 
város Selmecbánya is részt vesz becses és a város 
iparának fejlettségéről tanúskodó ipari cikkeivel.

A közgyűlés kimondja, hogy a kiállítás elnö
kének meghívóját köszönettel fogadja, s bizottságot 
küld ki a kiállítás szervezésére és rendezésére.

Szabolcs vármegye a Kossuth-muzeum álla
mosítását kéri a kormánytól; megkeresésére ha
sonló tartalmú felirat küldését határozta el a köz
gyűlés.

A városi tanács s a gazdasági bizottságnak 
a Városi Vigadó építése tárgyában tett előterjesz
tése került sorra. A mai Vigadó helyisége egy
általán nem felel meg a célnak s régi óhaja a 
város közönségének egy uj Vigadó-szinház létesí
tése. A város tanácsa foglalkozott is a kérdéssel 
és számbavéve azt, hogy a város közönségének 
e célra nincsen pénze, úgy tervezte az ügy meg
oldását, hogy az építendő Vigadó maga-magát 
fizesse ki. E célból a mai Vigadó átalakítására 
gondolt s az átalakítás terveit meg is csináltatta 
Hugyecz és Rosenauer besztercebányai építész- 
mérnökökkel, a tervek szerint azonban 160— 
170,000 koronába kerül az átalakítás.

A gazdasági bizottság behatóan foglalkozott 
az ügygyei s abban állapodott meg., hogy nem 
javasolja a közgyűlésnek a Vigadó-szinház kérdé
sének e megoldását, meri azt hiszi, hogy a mos
tani Vigadónak a város központjától való félre- 
esése miatt a befektetendő tekintélyes összeget 
nem lehet finanszírozni.

A közgyűlés elfogadta a gazdasági bizott
ságnak azt a javaslatát, hogy a kérdésnek uj 
megoldási módozatáról gondoskodjék a tanács.

A felülvizsgált erdősítési számadást elfogadta 
a közgyűlés.

Wagner László dr. bizottsági tagnak indít
ványai következtek ezután.

Indítványozta, hogy a közgyűlési határozatok 
szóról-szóra megjelenjenek a város hivatalos lap
jában. Indítványát szóval is megokolta.

A gazdasági és jogi bizottság az indítványt 
nem tartja elfogadhatónak. Horváth Kálmán pol
gármester kifejti, hogy a városnak a »Selmec- 
bányai Híradó* nem hivatalos lapja, mert sem a 
polgármester, sem a tanács, sem a törvényható
sági bizottság nem felelős azért ami a lapban 
megjelen s a lapnak csak szerződése van a város
sal, hogy azokat a közérdekű hirdetményeket, 
amelyeket a közönség tudomására kell hozni a. 
lap egy bizonyos átalányösszegért közölni köteles.

Wagner László dr. visszavonja indítványát.
Wagner László dr. indítványt tett az ital

mérések számának korlátozása iránt.
A gazdasági és jogügyi bizottság az indítvány 

mellőzését javasolja, mivel a törvényhatósági bi
zottság már a múlt óv nyarán erélyes intézkedé
seket tett az iszákosság korlátozására, amikor ki
mondta, hogy szeszes italok vasár- és ünnep
napokon nem mérhetők ki s a mikor kimondta, 
hogy a főutcán pálinkamérések nem lehetnek.

E kérdéshez hozzászóllottak Wagner László 
dr., Kuli István, Heincz Hugó, dr. Tóth Imre, 
Hilndel Vilmos s végül a közgyűlés egyhangúan 
elfogadta az indítvány mellőzését.

\\  agner László dr. indítványt tett, hogy a 
város költségvetése és zárószámadása ne nyomat- 
tassék. hanem irassék vagy más olcsóbb módon

sokszorosittassék. Wagner László dr. megokolja 
indítványát. Horváth Kálmán polgármester elő
adja, hogy az indítvány elfogadása esetén még 
több költsége volna a városnak s emellett lehetet
len is keresztül vinni az indítványt.

A közgyűlés egyhangúan mellőzte az indít
ványt.

Wagner László dr. indítványt tett a városi 
lótartás beszüntetése iránt.

A gazdasági bizottság az indítvány mellő
zését javasolja.

Wagner László dr. fönntartja és indokolja 
indítványát.

Horváth Kálmán polgármester, Sobó Jenő, 
Veress József bizottsági tagok a gazdasági bizott
ságjavaslata mellett szólalnak fel, s a  közgyűlés 
egyhangúan mellőzte az indítványt.

Wagner László dr. az Ó-vár restaurálásának 
elhalasztását indítványozta. Indítványát fenntartja 
és megokolja.

A közgyűlés a gazdasági és jogügyi bizott
ság javaslatát fogadva el az indítványt mellőzi.

Wagner László dr. indítványt telt, hogy a 
városnál az előző években előfordult túlkiadások 
ügyében a mulasztók kinyomoztassanak és ezek 
ellen vizsgálat rendeltessék el. Az indítvány fel
olvasása alkalmával a közgyűlés tagjai felhábo
rodásuknak adnak kifejezést az indítványnak a 
közgyűlés tagjait meggyanúsító, kicsinylő hangjai 
mialt. Az általános zajban »zárják ki«, »dobják 
ki«, »komiszság* stb. kifejezések hallhatók.

A tárgyhoz először Hiindel Vilmos biz. tag 
szólott hozzá.

Az indítványozó bizottsági tag — monda — 
folyton azt hangoztatja, hogy tárgyilagos. Lehet, 
hogy az akar lenni, de nem tud, sőt ellenkező 
látszata van szereplésének. A szőnyegen levő in
dítványa olyan, amely személyeskedő, tárgyila
gosság nélküli és gyanúsító céljáról fényes bizony
ságot tesz s egyúttal a legvisszatetszőbb a becsüle
tesen gondolkozók előtt, hogy a halottakat sem átalja 
bántani. A célzatot, s a hangot, amely nem illik 
a tanácskozó terem komolyságához és tisztes
ségéhez, a közgyűlés nevében visszautasítja. (Élénk, 
zajos helyeslés.)

Wagner László dr. kijelenti, hogy ő teljesen 
tárgyilagos és törvényes alapon áll. Tárgyilagos
ságát igyekszik most is megóvni, holott a közbe
kiáltások között személyét sértő kifejezések is 
hangzottak el. Kéri az elnököt, hogy személyét 
és szólásszabadságát védje meg, mert itt ő nem 
mint ügyvéd vagy újságíró, de mint a testület 
tagja vesz részt. Hosszan indokolja indítványát.

Lits Gyula főispán biztosítja felszólalót, hogy 
amig ő az elnöki székben van, teljesen pártatla
nul vezeti a tanácskozást minden párt nagy 
érdek nélkül. A nagy zajban nem hallotta azt a 
kifejezést, amely nem volt illő s ezért felhívja azt, 
aki e kifejezést használta, hogy jelentkezzék.

Richter Ede biz. tag szólásra áll föl s elő
adja, hogy amikor Wagner László indítványát 
hallotta, mint ahogy a közgyűlés majdnem minden 
tagját úgy őt is elfogta a fölháborodás s e közben 
e szó tört ki belőle, hogy «komiszság». Indítvá
nyozó replikázott neki erre s igy vele quittclt, a 
közgyűléstől azonban bocsánatot kér az imparla- 
mentáris kifejezésért.

Lits Gyula főispán úgy Richter Edét mint 
Wagner Lászlót rendreutasitja.

Sobó Jenő biz. tag. Mint e komoly és kö
telességét mindig híven s lelkiismeretesen telje
sítő testületnek tagja elvárta volna Wagner László 
dr. bizottsági tagtól, hogy e testületet, amelynek 
ő is tagja lett, megbecsülje és olyan hangú be
adványnyal, mint a milyen indítványa, ne sértse 
meg. Indítványa nagy mértékben sértő e testület 
minden tagjára nézve s el várta volna Wagner 
Lászlótól, mint bizottsági tagtól azt is, hogy a 
Hiindel Vilmos biz. tag felszólalása után, megköveti 
a megsértett testületet. Ám ezt nem tette, sőt főn-
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tartja indítványát s amellett folyton hangoztatja 
hogy tárgyilagos és sérteni nem akar. A maga 
részérdi is visszautasítja Wagner Lászlónak indít
vány ábau lévé sértő hangot s kéri Őt, hogy mini 
bizottsági tag szerepeljen e helyen s nem mint 
ügyvéd, aki perirataiban kcvésbbé köteles meg
válogatni kifejezéseit. (Helyeslés.)

Wagner László dr. újból kijelenti, hogy sér
teni nőin akart.

Kuli István: Ismerjük már az efajta kijelen
téseket.

Baán Elemér biz. tag, harminc éve működik 
a közpályán, de igy, mint most solia nem gyanú
sították meg. Ő meg van győződve, hogy e leiem
ben mindenki úgy gondolkozik, mint ő a becsü
letről és tisztességről s épen azért elítéli indít
ványozónak azt a hangjai, amelylyel alaptalanul 
az egész bizottságot meggyanúsítja. Ezt ő nem 
tenné, nem engedné becsülőlérzése. A gyanúsítást 
tehát a maga nevében is visszautasítja.

Wagner László dr. újólag kijelenti, hogy 
indítványát fönntartja, de sérteni senkit nem akar.

Lits  Gyula elnök. A bizottsági tag úr indít
ványának több kifejezése olyan, amely nemcsak 
a bizottságot diílaminálja, de a minisztert is és 
őt is. Az ügyet, ameiyel a biz. tag úr megvizs 
gáltatni óhajt, a miniszter már megvizsgálta, s 
nem talált okot a megtorlásra, ami pedig el nem 
maradt volna, ha tényleg fenn forgott volna az 
ok. A maga részéről is kijelenti tehát, hogy az 
indítvány hangja olyan, amely nem tárgyilagos.

A közgyűlés Wagner László dr. indítványát 
egyhangúlag elveti.

Wagner László indítványozza, hogy a víz
vezetéki szabályrendelet módosíttassák s a víz
vezetékből befolyó tübbleti jövedelemre pótkölt
ségvetés készíttessék. Indítványát megokolja.

Horváth Kálmán polgármester megmagya
rázza, hogy indítványozó légből kapott állításokra 
alapítja indítványát.

lieincz  Hugó biz. tag indítványozó indítvá
nyának azt a kifejezését kifogásolja, hogy: jogta
lanság, bár igazán fölöslegesnek tartja, hogy e 
testület komolyan foglalkozzék indítványozóval 
és felszólalásaival, mert az eredmény azt mulatja, 
hogy nem a közérdek vezeti indítványozót, amint 
hangoztatni szereti.

Sobó Jenő bizottsági tag teljesen vallja 
lieincz Hugó felfogását, az'indítványok tárgytala
nok, azokat elfogadni nem lehel s igy tisztán e 
testület zaklatását látszanak célozni.

A közgyűlés egyhangúlag elveti Wagner 
László dr. indítványát.

Wagner László dr. indítványt lesz a köz
gyűlési tárgysorozatok ügyében. (Nagy nevetés) 
Indítványát megokolja s hangsúlyozza, hogy ől 
mindenben a közérdek vezeti. (Nagy nevetés.)

A közgyűlés az indítványt elveti.
Wagner László dr. felebbezle a Vihnye sür

gős javítások ügyében hozott közgyűlési határo
zatot. A felebbezéa lel terjesztetik.

Az utolsó pont választás volt. A liodrus- 
bányai szülésznői állásra megválasztotta a köz
gyűlés Beloviczky Jakabnét.

Ezzel a zajos közgyűlés este 7 órakor vé
get ért.

Davosi levél.
Davosl minden télen ezernél több sport

ember kizárólag a téli sportok miatt lálogatja. 
Az ember a loboggánozásnál vagy skifulásnál 
nemcsak az összes világnyelveket, de még sok 
jelenlékteien nyelvet is halihal, amilyen pl. a 
portugál, a görög slb. Sajnos, a magyar sport
ember itt ritkaságszámba megy. Pedig nincs gyö
nyörűbb élvezet a téli sportnál. Ezt igazában 
csak az mondhatja, aki ismeri a téli sportok 
misztériumát, ismeri azt a csodás varázst, azt a 
poézist, mely a hó és jég birodalmában rejlik. S

ha mindezt megismertük, úgy szinte kétségbeejtő 
az a tudat, hogy saját hazánkban a téli sportok 
gyönyöre ismeretlen fogalom s hogyha az utóbbi 
időben Magyarországon is több szó esett is a téli 
sportokról, az nagyobbrészt csak az idegen pénzen j 
épült Tálralomnici Palace-szálloda reklámhirdc- 
téseinek köszönhető. Pedig mit ér az 30—40 
ember tátrai sportolása, ha 18 millió magyar nem 
gyakorolja e sportot, amely pedig elsősorban is | 
arra van hivatva, hogy edző, erősítő, népnevelő ■ 
tömegsport legyen.

Hazafiul kötelességemnek tartom tehát a 
léli sportot, annak elismert hazájában — Davos- I 
bán — bemutatni, hogy a már lassan mutatkozó j 
érdeklődésnek elegei lehessek s tiszta képet nyújt- i 
hassak a felől, hogy tulajdonképpen mi is az a i 
téli sport. — hisz ininálunk jóformán csak a nagy I 
népszerűségnek örvendő korcsolyázást ismerik az 
emberek. A korcsolyázásról és a vele kapcsolat- | 
bán lévő angol jégjátékokról, a curlingról és a j 
Hookeyról egyelőre nem akarok beszélni; annál ! 
több szavam volna azonban a téli sportok egyéb, I 
nálunk praxisban még alig ismert nemeihez. Ezek j 
a szánkósport, a ski és a skikjorring.

A szánkózást már régenlo mindenütt űzték j 
az iskolás gyerekek és a modern szánkósporl sem ! 
olyan régi keletű. A sporlszákónak kétféle típusát j 
különböztetjük meg: a németet és az angolt. A ! 
német szánkó, mely Ausztriában és sok helyütt 
nálunk is ródli név alatt ismeretes, Svájcban ! 
♦svájci szán»-nak (swiss toboggan, Schweitzcr j 
Schlillen) neveztetik. A ródli kizárólag fából ké
szült, csak a talapzata van vékony vasabroncscsal 
bevonva. E szánkó igen könnyű, igen olcsó s 
csakis 1 vagy 2 személyre van berendezve. Az 
irányítást és a fékezési a ródlizásnál részben a 
lábakkal (sarkakkal végzik. E szánkónak tehát 
nincs se fékje, so irányitó készüléke. Olcsóságánál ; 
fogva a ródli igazi népies sporteszköz. Svájcban j 
vagy az osztrák alpesi tartományokban majdnem , 
minden embernek van egy iiven ródlija, melyet , 
séta alkalmával egy zsinegen vezet s ahol a séta 
közben egy lejtőre bukkan, ott leereszkedik. Da- 
vosban sok apró, 3—4 éves kisleányt látni ilyen ; 
ródlikon szánkózni A szán sokszor kétszer akkora, 
mint az egész apróság. Természetes, hogy az iskolás- 
fiú rendesen ródlival megy az iskolába. De nem- 1 
csak a gyerekek, hanem meglett komoly emberek, 
sőt a legkövérebb bácsik, nénik, a rendőrök, a 
katonák slb. láthatók az ilyen zsinegen vezetett 
ródlikkal, akik lejtőhöz érve, azon nagy hűhóval ; 
leszánkáznak. A ródli különösen a társas kirán- í 
dulások és a szerelmes párok kitünően bevált ; 
sporteszköze. Épp azért még a büszke angol 
gentleman sem véli meg, melyei különösen akkor 
kedvel, ha égy kicsit szerelmes egy missbe. Ilyen- | 
kor, főkép holdvilágos estéken, lassan és csöndé- , 
sen felballag a szép miss-szel a hegytetőre, honnét 
szépen összefogódzkodva, pazar élvezettel lobocsát- 
koznak. Aki nem hiszi, hogy ebben van némi 
poézis, az próbálja meg. Szóval a ródlinak nép
egészségi és egyéb szempontokból igen fontos 
szerepe van s megérdemli, hogy népszerüsiléso 
érdekében Magyarországon is minden lehetőt el
kövessünk.

Mig a ródli ily nagy elterjedésnek örvend, 
addig az angol szán többnyire csak felnőttek által 
kizárólag sportcélokra használlaiik. Utóbbi nem 
fából, hanem vasból készült és csak az ülőke 
táján van némi faulkalrésze. Az egy személyre 
való angol szánt sceleton-nak kivják. Annyiban 
hasonlít a ródlihoz, hogy sem hámja, sem irányiló- 
készülékc nincsen. Az ember hasomekve szanka- 
zik rajta s a fékezés és az irányítás a lábujhe- 
gyekkel történik, melyekre egy vasdarab van 
erősítve. A szeriül, hogy mely lábujhegycinel bo
csátom lo. arra az oldalra fordul a szán. A több 
személyre való angol szán neve: bobsleigli vagy 
rövidesen: «bob». Ennek úgy irányiló készüléke, 
mint külön hámja is van. A hámot a hátul ülő

kezeli. Az angolok által rendezett szánkó-verse
nyeknél rendesen 4—5 üléses bobsleighszánok 
használtatnak. Ezeket a versenyeket bobraces-nak,
azaz bobversenyeknek nevezi az angol, inig a 
toboggánraces vagyis tobogganyverseny néY alatt 
ródlik, azaz svájci szánok (swiss toboggan) ver
senye értendő. Ajánlom a magyar sportközönség
nek, hogy a rógliversenyt színién egyszerűen 
szánkóversenynek és a többülésos angol szánok 
versenyét bobversenynek nevezzék el. Ez teljesen 
megfelel az angol elnevezéseknek, mert toboggán 
alatt az angol egyszerűen szánt ért. A davosi uj 
bobversenypályái tehát «bob run»-nek, a régi 
ródlipályát pétiig «toboggán run»-nok nevezik itt 
az angolok.

A nagysulyu, 4—5 üléses versenybob, pláne 
keményre fagyott pályánál irtózatos gyorsasággal 
tud lefelé szaladni. Az irányító-készülék kezelése 
épp ezért hidegvért, lélekjelenlétet, éles szemet 
és gyors elhatározást igényel. Különösen hirtelen 
kanyarulatoknál nem olyan egyszerű a dolog. 
Ilyenkor megesik, hogy a bob felfordul, szintúgy 
megtörténhetik, hogy a bob nekimegy valaminek, 
mire a bennülők kifordulnak, s ha esetleg lezu
hannak a meredek lejtőn 10 —15 méternyire, 
örülniük kell. ha be nem törik a fejüket. A fék 
kezeléséhez is gyakorlat kell. Ha a fék eltörik s 
ha keményre fagyott az ul, akkor a bob feltar- 
túztathatlanul szalad tovább, mint az istennyila. 
Ilyenkor az elől ülő vezetőnek a bobot egy alkal
mas helyen a hóba kell hajlani, ahol felfordul. 
Jól kezelt lékkel (hámmal) a bob legkésőbb két 
méternyi fékezésre megáll. Kanyarulatoknál a 
bennülőknek idejekorán kell testüket behajlilani, 
mert ha elkésnek vele, úgy bekövetkozhelik az 
utasok hirtelen kilóditása, vagyis a már többször 
említeti felfordulás.

A davosi uj bobversenypályának vagy 800 
méternyi kifutója van, szabad nyílt területen, 
úgy hogy a cél melletti tribünről gyönyörűen 
láthatja az ember a bob befutását. t\. bobverseny 
a szánkázás legszebb és logizgatóbb neme. Hogy 
mit. érez az ember ilyen bobverseny alatt, azt 
csak az tudja megmondani, aki ezt egyszer végig
csinálta.

___________________  8 |

A szánkázásnál nemkevésbbé elterjedt sport 
a skifulás. A ski nemcsak azt az élvezetet nyújtja 
amit a szán, de jóval többet is, mert inig a szán- J  
kázó kiszabott pályához van kötve, addig a ski- 
ember szabadon járhat a természetben, oda megy, 
ahová akar s gyönyörrel élvezi a szabad termé- 

! szét szépségét. Ha meg egy hegy ormára ér, oly 
i sebesen repülhet onnan a lejtőn lo a völgybe, |

akár csak egy kétüléses bob, közbe még akadá- 
dályokat is vehet, azokon nagy Ívben átrepülve.
A skifuló inog hegynek felfelé is gyorsabban ha- 

! lad a gyulogcmbernél, lejtőkön meg úgy iramodik 
j lefelé, mint a karikacsapás. A skifutásnak a svájci 
j sportéletben igen nagy szerepe van. Svájc egyik 
| specialitását képezi, hogy itt minden jóravalóbb j 

hegyre fogaskerekű vasul vezet fel, még ha az |
a hegy 3000 méternél magasabb is. Természetes, 
hogy az ilyen vasutak végállomásain mindenütt 
modern kényelemmel berendezett szállodák van
nak. Jelenleg a Monlblancra építenek egy ilyen 
vasutat, úgy, hogy az embert nagy kényelemmel { 
felviszi majd a vonal a 4000 méter magasban 
fekvő szállodába. Így tehát a skifulónak még 

| május, esetleg júniusban is alkalma van a skifu- 
láshoz, hisz csak oly szállodába kell mennie, 
mely, valamelyes fogaskerekű mentén 3000 m. 
magasban fekszik, ott aztán még ilyenkor is elég \ 
havat talál. Davos környéke ugyan turisztikailag j 
nem épen elsőrangú terület, de miután a közeli 
hegyek itt is magasabbak a 3000 méternél, a 
Tálra 2B00 méteres lomnici csúcsával ezek is 
felérnek. A Tálralomnici sporttelep pláne csak 
kilenc és félszáz méter magas. Első Ízben tehát 
arra kell törekednünk, hogy ezt a végtelenül szép 

; sportot Magyarországon is jobban felkaroljuk
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mert míg a szán csak hegyes-dombos vidéken 
használható, a ski mindenütt járhat széles Ma
gyarországon, s aki o sport élvezetére egyszer 
rájött, az soltse hagyja többé abba.

Davos nagy látogatottságát jórészt kitűnő 
klímájának köszönheti. E klíma gyógvhatása nem 
csupán hegyi levegőjében, hanem főkép rendkívüli 
szárazságában rejlik, mely pl. az egyiptomi kiima 
szárazságával teljesen egyenrangú. A Tátrában, 
főleg a csorbató vidékén, a sok erdőség s más, 
viszonyok folytán jóval több csapadék és nedves
ség van, beteg tüdőnek azonban szárazság kell. 
A nagy idegenforgalom lényeges előmozdítója egv 
más, igen fontos körülmény is. És ez Davos olcsó
sága. Az élet itt nagyjában olcsóbb, mint Buda
pesten. A legolcsóbban jár az, aki valahol hónapos 
szobát vesz s vendéglőbe jár kosztolni. A sport
ember itt a számos sporlhotelben (hova beteg 
ember nem mehet) naponta 7 koronáért már tel
jesen jő ellátást és lakást kap. Aki azonban jól 
akar élni s délben «lunch»-ükel és este 7—8 fo- 
gásos dinner-ket akar enni (még pedig smocking- 
ban), az itt igen előkelő szállodákat talál, ame
lyek amellett olcsóbbak, mint pl. a tátrai szállo
dák. Az igaz, hogy a két davosi szálló mindegyi
kének négy hónapon keresztül naponta körülbelül 
250 vendége van.

Mig tehát a sportolás a Tátrában oly drága 
marad, hogy abban csak főispáni vagy generálisi 
jövedelemmel biró urak vehetnek állandóan részt, 
addig fel kell hagynunk azzal a reménynyel, hogy 
a tátrai sportolás a téli sportokat nemzeti tömeg
sporttá legye Magyarországon. Sajnos, de már ez 
igy van. A téli sportok dolgát minálunk csakis a 
sportkörök vihetik valamire. Sok szó volt a budai 
hegyekről is. Nézetein szerint olt nagyszabású 
téli sporttelep nem létesülhet, főleg a hóhiány 
miatt, mert Budapest és környékének téli kiimája 
enyhe, sőt ogy léli sporttelep szempontjából egye
nesen melegnek mondható. Lesz olt azért alkal
mas hó, de sohso sokáig, már pedig egy téli sport
telephez állandó vastag húréteg kell. A budai 
hegyek skiszerapontból csak mint ideiglenes gya
korlóterepek jönnének tekintetbe, inig a szánkázni 
ott csak ródiikkal lehetne, mert a nehézsúlyú 
bobok versenyéhez jó nagy hideg s vastag hólepel ] 
szükséges, mi a budai hegyekben csak ritkán ; 
található. A jelenlegi viszonyok közölt a legalkal
masabb terep egy magyar téli sporttelep beren
dezéséhez Selmecbánya városában volna. Ez a 
város egy gyönyörű természeti szépségű elhagyott 
hegyvidéken, körülbelül 900 méternyi magasság- j  
bán fekszik. Magaslati fekvése körülbelül megfelel 
Tátralomnic fürdrlelepnek. Selmecbányán a hó t 
úgyszólván egész télen állandó s hó és jég vagy 1 
4 héttel tovább t irt, mint Budapest vidékén. Jó j 
jégpálya is van. A közeli magaslatokon esetleg j 
sporlszállodák létesülhetnének, melyeknek magas
sága a csorbái tónak megfelelne. Ha Tálralom- 
nicon hó van, akkor Selmecbányán is van. Ski
fut Asra e fülséges hegyi terep még talán alkal
masabb, mint a Tátra vidéke. Szánkósportra meg j 
pláne fölötte kedvező viszonyokat mulat fel. A i 
dunamenlén állomásozó közös hadseregbeli ezredek 
legénységét télen oda küldik skigyakorlatokra. A : 
skiversenyekhez ott semmi előkészület nem volna : 
szükséges, csak ki kell menni a szabadba. Jó és i 
olcsó szállodák is vannak a városban. Angol | 
szánnal való versenyekre pedig a meglevő utakat 
rövid idő alatt alkalmassá lehetne tenni. Fel a I 
hegyre a bobokat lovakkal kéne huzatni, úgy j 
mint a Tátrában.

Ajánljuk az eszmét a budapesti sportkörök ! 
s Selmecbánya illetékes hatóságainak, valamint ; 
derék főiskolai sportklubjainak figyelmébe. A tél 
megkezdődött. A téli sport csak akkor nyerhet 
általános ellcrjcdésl, ha azt nagyobb anyagi be
fektetések nélkül elég olcsón bocsátjuk a sport- j 
körök használatába. Bartunek József,

cs és fcir. lóh adu agy.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kitüntetés. A király Rcitzner Miksa fő- 

bányatanácsosl, a körmöcbányai pénzverő hivatal 
főnökét miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel 
tüntette ki. A kitüntetésre érdemes derék férfiul 
kitüntetése alkalmából városunkból is számosán 
üdvözölték.

Név ünnep. Farbciky Islvánné szül. 
Kürthy Piroska úrnő, a Vöröskereszt Egylet helyi 
fiókjának elnöke, tegnap ünnepelte novenapját, 
amely alkalomból a Vöröskereszt Egylet tiszti
kara és számos tisztelője üdvözölte az igazán 
köztiszteletnek örvendő nemes úrnőt.

— A F. M. K. E. g-yülése. A F. M. K. E.
' évnegvedes gyűléséi, a melyen ezúttal elnökölt az 
: egyesület uj elnöke, Dessewffy Emil gróf az igaz

gató választmány tagjainak nagy érdeklődése 
mellett tartottak meg Nyitrán. A gyűlés elhatá-

| roztu, hogy a nyitrai kultúrpalota megépítése ér- 
gekében újabb fül terjesztést intéz a vallás és küz- 

j oktatásügyi miniszterhez; a privigyei egyesületi 
óvodát átadja a közönségnek, az Én Újságom 

| gyermeklapnak a nemzetiségi vidékek elemi isko
láinak legjobb növendékei számára százezer pél
dányban való előfizetését, az összes magyar kul- 

; luregyestilelekkel egyetértésben, együttes fölter- 
í jeszlésben fogja leérni a miniszterelnöktől, belügy

minisztertől, vallás- és közoktatásügyi és földmi- 
velésügyi miniszterektől, a nógrádinegyei választ
mány azon szándékát pedig, hogy működését 
beszünteti és feloszlik, azzal a föltétellel vette 

j tudomásul, hogy vagyonát és jövedelmeit, miül a 
melyek a F. M. K. E. egyetemének vagyonát ké- 

| pozik, szabályszerű elszámolás mellett, a közponli 
j elnökségnek átadja. Sajnálattal vette tudomásul 
j a gyűlés, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
| az egyesület nemzetiségi vidékeken működő óvó

nőinek fizetését, mely az állami óvónők javadal
mazásához képest, koldusmódra szegényes, meg
felelő költségvetési fedezel hiányában, ezúttal sem 
hajlandó rendezni. A Országos Magyar Szövetség 
kezdnményczésél, hogy a magyar közművelődési 
egyesületek kongresszusa ez év tavaszán össze- 
hivassék, a gyűlés örömmel üdvözli, de egyben 
bejelenti, hogy a kongresszuson határozati javas
latot terjeszt elő, hogy azoktól a nemzetiségi 
újságoktól, a melyeket a magyar nemzet ellen 
való izgatás vétségében már háromizben jogerős 
bírói itóleltel marasztalt el, a postai szállítói 
joga és kedvezménye megvonassék. A nemzeti
ségi mind veszélyesebb jelleget öltő államellenes 
propagandával szemben a F. M. K. E. ezt a 
megtorlást tartja első sorban alkalmazandónak. A 
további leendőkre nézve szintén lesznek javas
latai, ezeket azonban a többi kulluregyesülclekkel 
ogyelérlőleg csak a jövő évi kongresszuson fogja 
előterjeszteni. A gyűlés végül segélyeket szavazott 
meg az egyesület területén működő hazafias irányú 
műkedvelő társaságoknak, olvasókörök és ifjúsági 
egyesületeknek.

— Gyorsírók a  főispánnál. A selmeci gyors
írók nevében Vörös Ferenc Ib. főjegyző és a Fő
iskolai Gyorsiró-Kör nevében ennek elnöke Váczy 
Mihály a főispánt a gyorsíró ünnepség egyik véd
nökéül fölkérték. A főispán szívesen fogadta a 
megtiszteltetést és a küldöttséget a gyorsírás iránti 
meleg érdeklődéséről biztosította.

A Selmecbányái ág. hitv. ev. egyház
ban az islenilisztelelek rendjét a folyó évre a 
következőleg állapították meg. Magyarnyelvű isteni 
tisztelet lesz. Január 1. lljév. Január 12.1. vasár
nap Epiphanias után. Január 26. III. vasárnap 
Epiphanias után Február 9. V. vasárnap Epiphanias 
után. Február 23. Hatvanad vasárnap. Március 8.
I böjti vasárnap. Március 22. III. böjti vasárnap, 
ükuli. Április 5. \ .  böjti vasárnap. Április 11. 
Nemzeti ünnep. Az isleniliszlelet kezdete délelőtt 
10 órakor. Április 19. Husvét vasárnapja. Május 3. j 
11. ' asárnap husvét után. Május 17. IV. vasárnap |

husvét után. Május 31. VI. vasárnap husvét után. 
Úrvacsora oszlás. Junius 7. Pünkösd vasárnapja. 
Junius 14. Szent-Háromság vasárnapja. Konfir
máció. Junius. 28. II, vasárnap sz. Háromság 
után. Julius 12. IV. vasárnap sz. Háromság után. 
Julius 26. VI. vasárnap sz. Háromság után. 
Augusztus 9. VIII. vasárnap sz. Háromság után. 
Augusztus 23. X. vasárnap sz. Háromság után. 
Szeptember 6. XII. vasárnap sz. Háromság után. 
Úrvacsora-osztás. Szeptember 20. XIV. vasárnap 
sz. Háromság után. Október 4. XVI. vasárnap stf 
Háromság után. Október 18. XVIII. vasárnap sz. 
Háromság után. Október 31. A reformáció emlék
ünnepe. Kezdete délelőtt 9 órakor. November 1. 
XX. vasárnap sz. Háromság után. Nozembor 15. 
XXlf. vasárnap sz. Háromság után. November 29. 
Advent I. vasárnapja. December 13. Advent III. 
vasárnapja. Úrvacsora-osztás. December 25. Ka
rácsony. December 27. Vasárnap karácsony után. 
A vasár- és ünnepnapi istentisztelet kezdődik dél
előtt 10 órakor: a fő-ünnepeken délután három 
órakor. Az ifjúsági istentisztelet, — mely minden 
vasárnapon meglartatik — kezdetét veszi délelőtt 
1 , 12-re s tart 12-ig; január 5-től május 10-ig 
lartatik a papiakban levő elemi iskolák valamely 
termében; május 10-től október 25-ig a templom
ban; november 1-től december 20-ig ismét a 
papiakban levő iskolák valamely termében A 
konfirmandusok tanítása megkezdődik április 23-án 
reggeli 7 órakor a papiakban levő leányiskola 
termében s folyik reggel 7—8-ig mindennap junius 
13-ig bezárólag; junius 14-én pedig közistentisz- 
leleinél meglartatik a konfirmáció. Szeptember 
1-én megkezdődik az uj tanév. Gyónás úrvacsora- 
oszlással tartható minden vasárnap- és ünnep- 

! napon, az egyházfinál vagy a lelkésznél történt 
előleges bejelentés melleit. Adományok g y ü j^ ' 
a hazai gyámintézet (Gusztáv Adolf-egylel ‘

| szegények javára, ki vannak állítva mindo,,pun 
j istentiszteletnél — még pedig a templom 

belül — a gyüjlő-perzselyek.
— Gyorsíró gyűlés. Vasárnap 19-án dél

után fél 3 órakor, a városház tanácstermében a 
gyorsírók gyűlést tartanak, melyen az érdeklődőket 
is szívesen látjuk. Ezen gyűlésen kibővittetik a 
rendező bizottság s itt állapítjuk meg a meghí
vandó diszelnökük névsorát.

— A jég-király Besztercebányán. Beszterce
bányának agilis korcsolya egylete folyó hó 19-én 
vasárnap nagy jég ünnepélyt rendez. Lesz lam- 
pionos diszfelvonulás tűzi játék és katonazent. Az 
est fénypontját mindenesetre Horváth Lajos \ .!ág- 
hirü műkorcsolyázónk szereplésének kerete fogja 
betölteni, ki gyönyörködtetni fogja remek mti- 
korcsolyázásával a sporküzünségel.

— Téli sport. Mai számunkban a Magyar 
Sportnak, ennek az előkelő folyóiratnak egyik 
cikkét vesszük át, mint olyat, amely városunkat 
közelről érdekli. Egy levél ez Davosból, a téli 
sportnak külföldi Mekkájából, amelynek Írója 
figyelmeztet, hogy Magyarországnak is van Davosa 
s ez Selmecbánya, amely ép oly alkalmas a téli 
sportok, különösen a kézi szánkózásra mint Davos. 
Úgy értesülünk, hogy e cikknek hatása alatt már 
is mozgalom indult meg városunkban a téli sportok 
felkarolására.

— Rendőrkapitányok hirtelen halála. A
múlt héten az országban két rendőrkapitány 
halt meg hirtelen, váratlanul. E hó 14-én hét
főn Szászváros rendezett tanácsú városnak rend
őrkapitánya Mihályi Bélát tárgyalás közben sziv- 
szélhiidés érte. Az elhunyt ötvenkét éves, élet
erős ember volt, aki nemcsak városában, de 
az egész Hunyad vármegyében köztiszteletnek 
örvendett Fiát, Mihályi Ernő bányajogászt sür- 
günyileg hívlak haza atyja temetésére. — A mtilt 
héten, e hó 15-én szintén hirtelen, szivszélhüdés 
következtében halt meg a szomszéd Beszterce
bánya város rendőrkapitánya Kollarik János is, 
aki szintén köztiszleleinek örvendett városán
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kívül is, amit igazolt az is, hogy nagy részvéttel 
végbement temetésén, e hó 17-ón rósztvettek a 
szomszéd városok is kiküldötteik által. így kül- 
döttségileg képviseltette magát Körmöcbánya, 
Zólyom, Zólyombrézó és városunk is.

— Cabaret-estélyt rendez ma este Jeszenszky 
Dezső volt színigazgató a vigadóban. Az igen jó
nak Ígérkező mulatságra felhívjuk a figyelmet.

— Halálozás. Oecsdnyi Irina, Krausz Vilmos 
kereskedő volt neje e hó 16-án Budapesten elhunyt.

— A hegybányai postahivatal. A követ
kező sorokat vettük: A «Selrneci Ujság» lisztéit 
szerkesztője, gúnyosan hirdeti a hegybányai posta- 
hivatalnak a község másik részébe való költöz
ködését, de az igazi okot nem nevezi meg. Koránt
sem azt fájlalja, hogy messzebbre kénytelen a 
postamester áttenni hivatalát. A közönség érdekét 
tekintve ő reá nézve lalán mindegy lenne ha a 
Róza szállóba is költözködhetne, de ugylátszik 
saját házát sajnálja parlagon hevertetni. Nem a 
magas házbér kényszeritette a postamestert a 
hivatal áthelyezésre, de van ott elég más ok is. 
Először is egy külön éjjeli őrről kell mindig gon
doskodni, aki arra ügyel, hogy a szomszéd korcs
mából hazatérő részeg emberek a már amúgy is 
gyenge ajtónak neki ne essenek, mert esetleg aj
tóstul esnének a hivatalba, már pedig ez egy 
csepp biztosítékot sem nyújt a posta kincstárnak. 
Azonkívül még egy külön portást is kell tartani, 
aki a legkisebb légáramlattól is folyton kinyilló 
ajtókat kénytelen minden alkalommal betenni. — 
Azonkívül attól is kell tartani, hogy ma-holnap 
hivatalostól együtt átesik a szobák alatt lévő 
istállóba, honnét a padló réseken át amugyis 
nagyszerű illat áramlik, melyet a hivatalba jövő 
felek nem győznek élvezni. Hanem egy mégis 
d icsértre méltó és praktikus oldala is van e 
háznak, a feljárati lépcsők olyanok, hogy ott 
minden megerőltetés nélkül a legfelső lépcsőre 
lépve egész a legalsóig csúszik az ember s a 
gyönyörű szép és tiszta udvar kárpótlást nyújt 
minden hiányért. Ám ez az egy előny nem nyújt 
kárpótlást a sok hátrányért s bizony a hegybányai 
postahivatal helyiséget cserél.

— A városi szegény- és menház felszere
lése tárgyában meghirdetett árlejtés e hó 16-án 
tartatott meg a városház tanácstermében. Öröm
mel láttuk, hogy kereskedőink és iparosaink igen 
jó Hiinőségű mintákat terjesztetlek be, melyek 
honi' gyártmányok és hogy nagy érdeklődésük 
melfétt a verseny is nagy volt és így az árlejtés 
eredménye is kedvező a megrendelő városra 
nézve. A szegényház átalakítási munkálatai is 
meg lesznek indítva a kora tavasszal úgy, hogy 
a szegényház f. évi május hú 1-én megnyitható 
legyen Örülünk, hogy végre lesz egy megfelelő 
menhely, ahol az elszegényedett polgárok, nők és 
gyermekek illő ellátást kapnak. Kívánatos volna 
azonban az, hogy ezen igazán nemes célt szolgáló 
intézményünk minél erősebb legyen; — bárha 
találkoznának itt is emberbarátok úgy, mint más 
városban, akik alapítványokat tennének a szegény- 
és menház javára.

— Gyorsíró ünnepségünk. Múlt számunk
ban már jeleztük, hogy mozgalom indult meg 
gyorsíróink részéről a Markovits Iván emléktábla 
felállítása iránt. A szűkebbkürű bizottság felhívást 
bocsájtolt ki a magyar gyorsírókhoz, melyben 
figyelmüket ünnepségünk felé terelte. Ha minden 
gyorsíró, csak nehány fillérrel rója is le kegyele
tének adóját, ezen emléktábla méltó lesz Marko
vits Iván nevéhez, s fennen fogja hirdetni a ma
gyar gyorsírás diadalát. Nagyobb gyorsiró ünnep
ségeket rendeztek már Szegeden, Pápán, Ungváron, 
Sopronban, majd ismét Szegeden, de egyiknek 
sein volt olyan jelentősége, mint a mienknek. A 
rendezőség tudatában van ennek és mindent el
követ, hogy az ünnepség és az országos verseny 
méltó kerete legyen az emléktábla leleplezésnek.

— Singer varrógép. Ezen név, a Singer, 
a varrógépek részére azon biztosíték, melylyel 
világhírüket a legjobb anyag és mintaszerű össze

állításuk állal 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-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, tessék egyenesen azon oladási 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 vadorzók és a bíró. A «Magyar Erdész* 
a következő víg históriát beszéli el: Egy erdész 
rajta kapott három vadorzót amint épen egy el
ejtett őzikét daraboltak szét, miközben puskájukat 
egy fának támasztották. Mielőtt azonban az erdész 
nyakon csíphette volna a jómadarakat, ezek meg
pillantották és megugrottak. Erre fogta a puská
kat és mivel a vadorzókat egész bizonyossággal 
nem ismerte föl, erősen gyanakodón följelentett 
három gazdát a közeli faluból. Ezek erősen ta
gadlak és nem akarták az asztalon fekvő fegyve
reket sajátjuknak elismerni. Mivel nem bizonyít
hattak rájuk semmit a biró igy szólt közönyös 
arccal: No, ti nem voltatok, az bizonyos. Most 
hát mindenki veheti a puskáját és hazamehet. 
Alig mondta ki a vallató biró e szavakat mind
egyik a puskája után nyúlt és boldogan akart 
távozni. Hanem persze most már igazán lefülelték 
őket és dutyiba vitték.

NYILT-TÉR.
E rovat ahtj/közlö ttek írt nein felelős a szerk.

nagyon alKalrcas utazásoknál.—KéMlöztetetlen rövid basznál̂ ? r.ián.
F e i t ő t l e n l t ő  i. ru ta i m e g v iz s g á lv a .

n é l k ü l ö z . m- 11. ti ,.- i ,

A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. — 
Eltávolítása a foglius körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesitett 
egy felélesztő és antiseptikus hatással hiró fog-Crtm- 
mel elérhető. A , ,K A L O D O N T “  használata az 
összes kiilturállouiokbiui a leghatásosabbnak be

bizonyult. ,

M  O L L -  F E L E
I S  E I P L IT Z -P O Rfcl

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 
az Illő életmód egyéb kövotkozményeibon szenvednok.

E g y  e rede ti doboz á r a  2  K .
Vidéki gyógyszortárakban kérjük Moll készítményeit.

M  O L L - F

F4n X S aplt6Bdorzsölés,
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  i 
és hüléstül származó mindennemű betogségek 

ellen.
E r e d e ti  ü v e g  á r a  IC T 9 0

Kapható minden gyógysaertdrban'és drogériában.

F ő sz é tk ü ld é s i  h e ly  MOLL A. g y ó g y sz e ré sz ,
cs. és kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuchlaaben 9

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
7028 sz. 1907. vsz.

Hirdetmény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 

évi Országos gazdasági munkás és cselédadó ki
vetési lajstromok érvényesítési záradékával ellátva 
a városi adóhivatalnál folyó évi január hó IG-lól 
folyó évi január hó 24-ig terjedő nyolc napi köz
szemlére kitétetnek azon figyelmeztetéssel, hogy 
az adókötelesek netáni felszólamlásaikat a városi 
tanácsnál megtegyék.

Selmecbányán, 1908. évi január hó 16-án.
Városi adóhivatal.

210 sz. 1908. szv.
Hirdetmény.

Felhivatnak mind azon adófizetők, kiknek 
föld és házbirtokát bekebelezett kölcsön terheli, 
hogy az esetre, — ha az 1883 X 410 t. a 13. 
§-ában biztosított kedvezményben részesülni óhaj
tanak, hogy szabályszerű vallomásaikat az alul
írott hivatalnál folyó évi január hó 31-ig nyújt
sák be.

A később benyújtott vallomások figyelmen 
kívül hagyatnak, illetve a 21.275/1907. sz. B. M. 
rendelet értelmében csak is igazoló kérvény utján 
fognak figyelembe vétetni.

Az űrlapok a városi adóhivatalnál ingyen 
szolgáltatnak ki

Városi adóhivatal.
168/908 sz.

Hivatalos árverési hirdetmény,
az illeték hátralékok fejében lefoglalt zálog

tárgyaknak az 1883. évi XL1V. t.-c. 67., 68., 69., 
70., 71., 72., 73. és 74. §-ai értelmében eszköz- 
lendő nyilvános elárverezéséről.

Selmecbánya belváros 1908. január 20., 21., 
22-én délután 3 órakor. Selmecbánya belváros 
1908. január 30., 31-én délután 3 órakor.

A zálogolt tárgyak megnevezése, sommásan, 
nemenként.

Lovak, hintó, szekér, mindenféle szobabútor, ágy
nemű, ruhák, órák stb.

Á rv e ré s i  f e lté te le k :
1- ször. Az első árverésen mindazon egyes 

zálogtárgyak, a melyek érléke 100 koronát meg 
nem halad, becsáron alól is mindjárt föltétlenül 
cl fognak adatni; 100 koronán felüli értékű egyes 
tárgyak pedig csak akkor, ha a becsárnak legalább 
háromnegyed része igértetik.

2 - szór. A második árverésen azonban minden 
zálogtárgyak különbség nélkül a becsérték három
negyedén alól is, — a legtöbbet Ígérőnek minden-

| esetre álengedtelnek.
3- szor. A vételár készpénzben azonnal 

í fizetendő.
Kelt Selmecbánya 1908 január hó 11-én.

Városi adóhivatal.
211 sz. 1908 vsz.

Hirdetmény.
Az adózók kötelesek 1908. évi január hó 

31-ig üzletük, vállalatuk, vagy egyéb haszonhajtó 
foglalkozásuk után — az adóivet megelőző három 
évi, vagy ha az 'üzlet vállalat vagy foglalkozás 
annyi év óta még fenn nem állana, az annak meg
kezdéséből számítandó, illetve fennállása idejére 
eső kereseti, vagy üzleti tiszta nyereményt be
vallani.

A III. osztályú kereseti adó alá eső jöve
delmek (kereskedők, segédekkel dolgozó iparosok, 
korcsmárosok, gyárosok, ügyvédek, orvosok stb. 
stb.) bevallására szolgáló űrlapok az adózóknak 
a városi adóhivatal által ingyen szolgáltatnak ki.

Mindazon adózók, kik üzletüket, vállalatukat, 
keresetüket, vagy jövedelem forrásokat az állam- 
kincstár megrövidítésére irányzott szándékból el
titkolják jövedéki kihágást követnek el és az 1883. 
évi XL. 10 t.-c. 100 §-a értelmében bűntetteinek

Városi adóhivatal.

212 sz. 1908. vsz.
Hirdetmény.

1908 évi január havában az állandó fizetést 
nyug.-, kegy.-, vagy tiszteletdijat huzó állami tiszt
viselők (kivéve szórásán vett hivataluk után járó 
fizetés és járulékait) törvényhatósági közalapítványi, 
községi, egyházi, társulati és magán tisztviselők, 
hivatalnokok, közegek, nyug.- vagy kegydijat özve
gyek, állandó alkalmazásban levő üzletvezetők, 
felügyelők, kezelők, könyvvivők, pénztárnokok s 
általában a 80 koronánál több havi dijat huzó 
segédek, állandó fizetést huzó lelkészek, tanárok, 
tanítók, nevelők stb. IV. oszt. kér. adó alá eső 
keresményüket bevallani tartoznak.

A bevallási űrlapokat a városi adóhivatal 
ingyen szolgáltatja ki.

A ki a IV. oszt. kér. adó alá eső jövedelmét 
be nem vallja és eltitkolja az 1875 évi XXIX. 
t.-c. 31. §-a értelmében jövedéki kihágást követ 
el és ez alapon az eltitkolt adó 1—8 szoros össze
gével birságollalik.

Városi adóhivatal.
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32 sz. 1908. p.
Hirdetmény.

Felhívom mindazon polgárokat, akik x folyó 
évben építkezni akarnak és a szükséges fát pol
gári árban óhajtják megszerezni, hogy e végből a 
v. erdőhivatalnál mielőbb jelentkezzenek és a 
kijelölendő fát legkésőbb április hó végéig el is 
szállítsák, mert május hóban a visszamaradt összes 
faanyag ledöntetni fog és azután épületi fa az 
év végéig többé kiszolgáltatható nem lesz.

Selmecbánya 1908. január lü.
Horváth Kálmán,

p o lg á rm e s te r .

209 sz. 1908 vsz.
Hirdetmény.

Az 1908. január hó 31-ig a tőkekamat és i 
járadékadó alá eső jövedelmeket, az azokat él
vező, egyén vagy erkölcsi személy bevallani köteles.

Tőkekamat- és járadék adótárgyát képezi 
mindazon vagyon, mely a fő, ház és keresetadó, 
valamint a nyilvános számadásra kötelezett vál
lalatok és egyletek adója által közvetve vagy 
közvetlenül nem érintetik; képezik jelesül mind
azon kamatok, osztalékok és jutalékok melyeket 
valamely egyén vagy erkölcsi testület következő 
jövedelem forrásokból élvez:

1. bel- vagy külföldről folyó életjáradékokból, 
özvegyi ellátásból vagy rokonsági évi járadékból;

2. kézi- vagy jelzáloggal biztosított vagy 
egyszerű adói levelekre, váltókra vagy bárminemű 
kötvényekre, bel- vagy külföldön kölcsön adott 
további hilbizományi, családi és alapítványi tő
kékből, dologi jogosítványokból eredő kamat jö
vedelmek.

A tőkekamat és járadék adó az adóévet 
megelőző évben élvezett kamat- és járadék jöve
delem után lévén kivetendő, 1908. évi adóztatás 
alá az 1907. évben élvezett kamatjövedelem val- 
landó be.

Mindazon adózók, kik a tőkekamat és jára
dék adó alá eső jövedelmeiket eltitkolják jövedéki 
kihágás miatt az 1883. évi XL. IV. t.-c. 100 §-a 
értelmében bűntetteinek.

Városi adóhivatal.
7357 sz. 1907. vlT~

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

közhírré teszi, hogy ezen város tulajdonát képező 
Vihnye fürdőben, az úgynevezett régi fürdőház 
földszintjén levő bolthelyiségek f. évi május hó 
l-lől kezdve bérbevehetök.

Az árverés 1908. évi február hó 6-án d. 
e. 10 órakor lesz megtartva a városház tanács
termében.

Kikiáltési árak: divatáru üzletre évi 65 kor. 
borbély üzletre 72 kor. papirkereskedésre 65 kor. 
játékáru üzlelre 150 kor. lej. ásványvíz és sütemény 
boltra 70 kor. cipész üzlelre 60 kor.

Fellnvalnak a bérbevenni szándékozók, hogy 
ajánlataikat a fenti határidőig írásban vagy az 
árverésen szóval előterjeszszék és ajánlataikhoz a 
bérösszeg 10'Vo-át bánatpénzül csatolják.

Selmecbányán, 1908. évi január hó 16 án 
tartott tanács ülésből.

Horváth Kálmán,
polgármester.

H I R D E T É S E K .  

D eák-u . 17. s z .  (Sólu-féle) h á z b a n

emeleti (légyszobás lakás
bármikor kiadó.

m -  Évi bér 700 K. TW
Fodor László dtr».

301. sz. 1908.
Hirdetmény.

Selmec- és Bélabánya sz. kir város tanácsa 
közhírré teszi, hogy a városházi IV. sz. bolthelyi- 
ségel melyet eddig Hrncsiár Gábor borbély bérelt 
a f. évi január 30-án a városház tanácstermében 
tartandó nyilvános árverés utján a folyó évi febr. 
1-től kezdve bérbeadja

Kikiáltási ár: évi 160 (egyszázhatvan) koro
nából álló bérösszeg.

Selmecbányán, 1908. évi január hó 16-án. 
tartott tanács ülésből.

Horváth Kálmán,
polgármester.

A Nádparipa- 

Liliomtejszappan

B ergm ann  és tá r s á tó l  D rezda és  T etsch en  a  E.
Marad a naponta beérkező climerő nyilatkozatok sze
rint a leghathatósabb minden gyógyszappanok közt 
azeplök ellen is. Használata az arcbőrt puha bárso

nyossá teszi és rózsiisízint idéz elő.
Kapható 80 filléres darabokban minden gyógyszertár
ban, drogueria-, pariin-, szappan- és fodrász-üzletben.

Szives tudomásul!

3ItinSon vasár* és ünnepnap friss

JÜrsatitfi fán ff!
S ajá t késiiíménvü friss  fTeg»süteincn?cb

állanSóan raktáron

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

Kossuth Lajos-tér 45. (Magas ház.)
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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 1. G y á r :  B re g e n z .

E sk ü v ő k , b a n k e tte k  (
slb. megfözésére vállalkozik

szakács egyszersmind cukrász
ki csak elsőrendű üzletek 
s úri házakban volt alkal
mazva s legunyensebb igé
nyeket is ki tudja elégíteni. 
Szives megkeresések inté

zendő

H u szág h  Adolf
V ihnye-fürddV

A Szentháromság-téren levő II. 
kér. 6. sz. Kachelmann-féle házban

egy üzleti helyiség
a z o n n a l  k i a d ó .
Tudakozódni lehet a tulajdonsa- 

nál délutánonkint 2— 7-ig. gg
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Mi újság
Van szerencsénk a következő újonnan 

megjelent zene újdonságainkat a ján lan i:
4 tini. Szövegét irta. Erdős Rímén. Zenéjét

szerzettű Ssila sv P á l ................................ 3 — K
Ibolya-dal. Szöveget irta : Peti i Mór. Zenéjét

szerző E öri Szabó I m r e ............................ 1*80 „
A z ódon táncterem-dal. Szövegét és zenéjét

szerző Farka* I m r e .................................... 1 80 „
10 dal. Énekhangnv zongora kísérettől. Szorzó

Agghtíey K ároly  1/11 f ü z e t ........................4 — „
Oh szív. te dóré s z í v . Hetét keringő a „ G iire  

G á b o r  B n d a p e s tö n “  oíuiii énekes bohó
ságban ...............................................................2 — „

Szellem, édes szellem ! (A spiritiszta özvegy.)
Szövegét ős zenéjét irta W cincr István . 1 '80 „ 

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

A néger szerelem  Szövegét irta: K o m á i
A r t h u r ......................................................... 2V— „

Merengés Dmkó Pisla l. gszobb dalai felett
Átírta L á n y i E r n ő .....................................2 40 „

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

Kiváló tisztelettel

J o e r g f e s  A .  é s  ö z v .  f ia .

3  UJ S Z Ó ... 
flL T V A T E R

GESSLER
B U D A P E S TJl

, 4ES51ER SlíCFMED
j M I R N U m  BU D A PEST

A ki k ö h ö g
és egészségét szereti, az hasz
nálja az orvosilag kipróbált, Kö
högés, rekedtség , hu ru t, el- 
nyálknsodás, görcs- ós torok- 

k a ta ru s  dión ajánlott 
K A I S B R - f é l e

MEL1-CAR AMELLÁT
A HÁROM FENYŐVEL, 

molynok páratlan voltát és köny- 
tOiC nyobbUlést hozó sikoroil 

közjegyzőileg hitelesített 
okirat eléggé bizonyítja,

Kapható
MÁRKUS M. cuk rásza tában  és 

MARGÓTSY J. ÖRÖKÖSÖK 
gyógyszertára a „Megváltóhoz" 

Selmecbányán,

Siro/in
* Emeli ax étvágyat és a testsúlyt, megszün
tet! a k&hégéat, váladékot, tfleJI tzzsdást.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„Rochté* eredeti csom agolást.

F .  H ofTm ann-Lft R o c h e  A  C o . B a s e l  (Svájc)

„Roehe“
Kapható orvoat rendeletre a gyógyszertárak

ban. —  Ara Qvegenklnt 4.— korona

Nyomatott Joerges Ágost özv. és 11a könyvnyomdájában Selmecbányán, 1908


