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VEGYES TARTALMÚ H ETILA P
SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VAROS HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.

Egy évre 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona.
------------ E g y es  sz á m  á r a  2 0  f i l lé r .-------------
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
------N y lltté r  d ija  s o ro n k é n t  2 0  f i l l é r .-------

Felelős szerkesztő is  laptulajdonos:

K U T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

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

A városok érdekében.
Tiz esztendeje már jóformán állandóan 

szőnyegen van a magyar városok fejlesz
tésének kérdése. Tiz esztendő óta folyton j 
folyvást foglalkoznak a városok egyre tűr- | 
hetetlenebbé való helyzetükkel s évrő-évre ; 
jogos kérelmezéssel járulnak a kormányok
hoz, hogy ezek is lássák he végre tartha- j 
tatlan állapotát a városok közönségének és 
segítsenek.

Nem kegyet, nem alamizsnát kértek ! 
a városok a kormányoktól, hanem azt kér
ték, hogy az állam megfelelő módon kár- j 
pótolja azokért a teendőkért, amiket a vá- ! 
rosok adófizető közönsége az államhatalom ; 
helyett végeztet el az uj községi törvény 
létrejötte óta.

Addig amig a rohamosan fejlődő kor 
igényei nem róttak nagyon sok terhet a 
városok adófizető polgárságának vállaira, e 
polgárság nobilisán, gavallérosan viselte a 
kisebb terhet; amióta azonban a kultúra, 
az egészségügy, a humanizmus egyre több 
követelménnyel lép elő s emellett többet 
kíván az állam is az egyre fejlődő közigaz
gatási ügykezeléssel: a városok polgár
sága alig bírja már a terhet s kénytelen 
az államhoz fordulni, hogy terheinek egy 
részétől szabadítsa meg.

Tiz év óta minden kormány belátja a 
városok kérésének igazságos, jogos voltát 
s minden kormány hűségesen ígéretet is 
tesz, hogy szivén viselvén a városok polgár
ságának sorsát, minden lehetőt megtesz a 
városok érdekében egynémely korményclnök 
ki is jelentette, hogy hatalmas virágzó góc
pontokká kell tenni a vidéki városokat. i 
Sajnos az Ígéretek Ígéretek maradtak s ma j 
már a legtöbb magyar város ha csak valahogy j 
lépést akar tartania haladó korral, úgy óriási 
50—70— 90— 100 sőt ezen felüli pótadók
kal kénytelen terhelni.a mindenféle állami 
adókkal amugyis nagyon igénybevett pol
gárságát s ez összeg nagy részét is elnyeli 
az egyre komplikáltabb adminisztrácró s 
igy vajmi kevés jut az adófizető közönség 
kényelmének, egészségügyének javítására.

Nálunk Selmecbányán mintegy hatvan
ezer koronába kerül annak a munkának 
ellátása, amit az állam helyett végeztet a 
város adófizető közönsége, hatvanezer ko
ronába azonkívül, amit iskolákra s a tan- 
ügyre sül ki a közönség, s ami nézetünk I

szerint szintén állami teendő volna s ami 
megint vagy harminckétezer koronába kerül.

Ha az állam s illetőleg a kormány 
végre tenne is valamit s ne csak ígérne, 
s megváltaná, megfizetné azt a munkát, 
amit a város közönsége az állam helyett 
végez, a 68 %-os pótadó majdnem egészen 
elenyésznék.

Legújabban megint aktuális lett a vá
rosok ügye s ezúttal Fembach Péter Zumbor 
város főispánja veti felszínre a kérdést. 
Lehetetlennek, tarthatatlannak látja a ma
gyar városok állapotát s ezért megkeresést 
intéz a törvényhatósági városok főispánjai
hoz, hogy karöltve a városok képviselőivel 
karolják föl a vidéki városok ügyét és kér
jenek, eszközöljenek ki sürgős segítséget a 
kormánytól.

A főispánok tudvalevőleg a kormány 
bizalmas férfiai, akiknek szavát, tauácsát 
megszokták hallgatni s igy remélhető, ha 
ők is melléje állanak a vidéki városoknak, 
s ha támogatják azoknak jogos kívánságát, 
végre valahára nemcsak Ígéretet kapnak a 
városok, de valami egyebet is, — azt amit 
kérnek.

Ámde most már, hogy a főispánok is 
segélyére vannak a városoknak, ezek se 
érjék be csendes kongresszus tartással, 
memorandumozással, sok beszéddel semmi 
eredménynyel, hanem egymásután küldött
ségek utján igyekeznek meggyőzni a kor
mányt és a képviselőliázat is, hogy sürgős- 
sürgős szükségük van a városoknak, az 
ország pilléreinek a segítségre s ha e se
gítség későn érkezik, annak az ország is 
kárát vallhatja.

Azokat a megkereséseket, amelyekkel 
Zombor város főispánja legújabban felszínre 
hozza a városok érdekét, alább közöljük 
azért, hogy törvényhatósági bizottságunk is 
foglalkozzék érdemlegesen e kérdéssel, csat
lakozzék a mozgalomhoz, amelynek úgy 
reméljük, eredményesnek kell lennie, ha 
összetartunk.

*  •»
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Mélyen tisztelt karldrs ú r!
K e d v e s  b a r á to m !

A törvényhatóságok kormányzásának vallóink
ra nehezedő sokszor súlyos gondjai közöli lelki- j 
ismeretes kötelességünket képezi az, hogy a ve- ! 
zelésünk alall álló közületnek virágzását, anyagi : 
és szellemi niveujának emeléséi féltő gonddal és ! 
minden erőnkkel előmozdítsuk. A mily kedvező I 
helyzetben vagyunk a szellemiekben, oly nehéz i

az anyagiakban biztos és sikeres eredményeket 
elérnünk.

Magam, aki megyei és egyúttal városi tör
vényhatóság élén is állok, sajnosán tapasztalom 
azon óriási ellentétet, mely a megyei és városi 
törvényhatóságok vagyoni állapota és háztartásában 
mutatkozik.

A vármegye adminisztratív költségei majdnem 
kizárólag az állam állal fedeztetnek, holott a 
városok teljesen önerejükből kénytelenek azokat 
fedezni.

A vármegyék c kedvező helyzetéhez viszo
nyítva a városokét, látjuk azt, hogy a városokra 
adminisztratív kiadásaik mellett mily terheket 
rónak az állam érdekében s az állam által reájuk 
rótt teendők. Mert a mig a vármegyei törvény- 
hatóságok adókezeléssel nem foglalkoznak, köz- 
biztonsági szolgálataikat az állam áltál fentartott
m. kir. csendőrsóg látja el, addig a városok ön
erejükből kényszeriltetnek az adók kivetését elő
írását, behajtását teljesíteni, erre nagy munkaerői 
alkalmazni, ellátni a közbiztonsági szolgálatot, 
mely teher a turbulens elemeknek a városokban . 
való tömörülése miatt hova-tovább nagyobb és 
fejlettebb rendőrség fenntartását és fejlesztését 
kívánja, és ezeken kívül kötelesek végezni a köz- 
igazgatás mind modernebbé fejlesztésével szük
ségképen felmerülő s a törvényhozás és kormány
rendeletek által önmagától értetőleg reájok rovandó 
mindig több és több az állam fen tartás érdekében 
szükséges teendőket.

Szomorúan kell tapasztalnom azt, hogy a 
vezetésem alá rendeli Zombor sz. kir. város az 
adóügy ellátására 41000, rendőrsége fenntartására 
s az ezzel kapcsolatos teendők ellátására 65000 
koronát költ évenkint, mely összegek nálunk még 
hozzá a csekély adó alapunk miatt 3 0 %  pótadót 
vesznek igénybe.

Mennyi közhasznú, a város szellemi fejlesz
tését előmozdító közművelődési, és mennyi a város 
anyagi felvirágoztatását magában rejlő közgazda- 
sági intézmény volna ez össszegeken létesíthető.

A városok lakósságát azonban többel ter
helni immár nem lehet. A fejlődés szükségképeni 
gócpontjai, a nemzeti haladás letéteményeseinek, 
a városoknak működése megbénittatik és félő, hogy 
a folyton fokozódó terhek súlya alatt azok össze
roppannak és a községek niveaujára sülyednek.

Egyik szomorú következménye a túlterhelt
ségnek az, hogy a városok nem képesek oly tiszt
viselői kari fentartani, mely hivatása magaslatán 
állva, tegyen eleget nemes kötelezettségének, ki
véve azon városok egyikét-másikát, a melyek 
egyébkénli tehetőségük folytán önerejükből immár 
némiképen segiltellek vagy segíteni szándékoznak

Az anyagi gondokkal folyton küzdő liszlvi-' 
selő nem képes oly buzgalommal teljesíteni fel
adatát. mint az tőle elvárható, s melynek sajnos 
és megdöbbentő következménye az, hogy a köz
igazgatás rendes és pontos menete szenved be
hozhatatlan hátrányokat, mi közvetve az egész 

! ország ügy szolgálatának menetében nagy zavaro- 
! kát okozhat. Tehát a jelenlegi súlyos állapoton 
i segíteni, s a tisztviselők szomorú helyzetén javítani 
! kell, különösen akkor, a mikor az állam hiva- 
; talnokainak javadalmait bölcs meggyőződéssel,
' méltányosan rendezte és tisztviselőivel jót tévén 

magának lett legjobbat.
Ámde, mint fentebb is hangoztattam, a 

városokra újabb terhek immár nem hárilhatók. 
Honnan merítsenek lehál a városi törvényható
ságok ehhez anyagi erőt?

Igaz meggyőződésem szerint most már nem 
csak méltányos, de éppen felette jogos is azon
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kívánság, hogy mórjen az állam egyenlő mértékkel 
kinek-kinek!

A városi tisztviselők fizetése a városokban 
csaknem kivétel nélkül mindenütt a városok sajátos 
viszonyainál fogva azt lehet mondani ötletszerűen 
van rendezve s alig van törvényhatóság, mely a 
szolgálati pótlékokat ismerné, úgy hogy az elő
léptetés lassúsága, lehet mondani majdnem lehe
tetlensége kizárja azt, hogy a tisztviselő hosszú 
szolgálatának legalább némi jutalmaként magasabb 
javadalom élvezetéshez jusson.

Igenis rendezni kell a városok tisztviselőinek 
fizetését akként, hogy azok úgy, mint az állami 
hivatalnokok megfelelő törzslizetést kapjanak, 
továbbá osztályokba és fokozatokba soroztassanak 
és szolgálati idejük nüvekedtével magasabb foko
zatokba és osztályokba felléphessenek, nem szólok 
azon városokról, de mondhatom boldogok azon 
városok, kik a szerint avagy legalább ehhez meg
közelítőleg immár rendezhették.

Tehát mint láthatod, a céltudatos működés 
s a kívánt tovább fejlesztés biztosithatása végett 
az államnak kell sorompóba állani és tenni, igenis 
törvényhatóságilag rendelje el, hogy a városok 
állal teljesített nagy fontosságú s felette sok ál
lami funktiók ellenértékeként e fizetések rende
zéséből felmerülő többletkiadások az állam által 
megtéríttessenek addig is inig a közigazgatás ke
retébe beillesztett, de oda tényleg nem tartozó 
állami teendők teljesítésének terhei a városi tör
vényhatóságok vállairól törvényhozás utján levé
tetnek, mig a fentebb felemlített azon szerencsés 
városok, melyek a tisztviselők fizetéséi önererejük- 
ből máris rendezhették ezen nyerendő állami do- 
tátiót mindenesetre még szükséges kulturális köz
művelődési, avagy a városok felvirágzásához s 
fejlesztéséhez megkívánt közgazdasági intézmények 
kiadásainak fedezésére kapják meg illetve fordít
hassák.

Ezért véltem szükségesnek, hogy az ide 
mellékelt feliratot elkészíttessem és Neked meg- 
küldjem felkérve Téged arra, hogy im szóljál 
hozzá, jónak s célravezetőnek gondolod-e ezen 
irányú kezdeményezést, mert tenni kell, tétlenül 
nem maradhatunk, miután immár üt a 12-ik óra, 
miért is szíveskedjél nyilatkozni még az iránt is 
vájjon helyesnek vélnéd-e azt, ha a városi törvény- 
hatóságok főispánjai és országos képviselői tömü- j 
rülve és teljes számban a magas kormány tag- ; 
jainál küldültségileg tisztelegve nekik ezen, vagy i 
esetleg ezzel egyező más ily feliratot átnyújtaná
nak és arra kérnénk, hogy az országgyűlés kép- ; 
viselő házához egy, ezen szomorú, súlyos és igazán 
tarthatatlan helyzetet gyökeresen orvosló törvény- ' 
javaslatot a legrövidebb időn belül előlerjeszte- i 
nének.

Történelmileg beigazolt és megdönthetetlen 
tények bizonyítják azt, hogy a viharos időkben, 
amikor a népek, nemzetek kivont karddal állot
tak egymással szemben, élet-halál harcot vívni 
létükért, hazájuk virágzásáért, s mikor a népek 
nemessége drága vérével festé a harcmezőt, éle- ; 
tével fizetett hazaszeretetéért, s birtokai elpusz
títva, terméketlenné téve mutatták az emberi 
vandalizmus szomorú nyomait; a városok s azok | 
hazafias hü polgárai voltak egyedüli megmentői 
a pusztulásnak indult nemzetnek.

A városok gyenge falait a bennlakó polgárok 
hazaszeretete tette erős védőbástyákká és mén- ; 
tette meg a hazát a nemzetnek, bátran dacolva 
a mindent rombolni akaró számtalan ellen ha
talmának sokszor fékezhetetlen kitöréseivel s vérét 
ontva vagyonát áldozva akaszlá meg a mindent 
elsöpréssel fenyegető embercsordák előnyomulását.

A csendes tétlenség szomorú napjaiban alap- ; 
ját veti meg a nemzet uj irányú tevékenységének i 
s az ipar és kereskedelem fejlesztésével gyarapítja 
vagyonát, lehetővé teszi fejlődését s tekintélyt 
szerez neki a külföld előtt.

Gócpontjává válik a lelki erők fejlesztésének ; 
s hatalmas letéteményese a szellemi tőkék gyara
pításának. Öntudatosan válik első osztályosává a 
nemzet anyagi és erkölcsi küzdelmeiért vívott 
harcoknak.

És a midőn a béke olajágának árnyékában 
a nemzet jogainak biztosítása erős lelkek alkotta 
százados törvényekkel szilárd alapokra fektettelik, 
neki ezekből csak morzsányi rész jut, de azzal 
is megelégszik.

Az idők haladtával a modern fejlődés hova
tovább mindig több és több terhet ró a népre, 
s a misera plebs kontribucns soraiban a városok 
ismét csak az első helyet foglalják el.

Avagy ki tagadhatná cl azt, hogy az adók

viselésében nem a városok állanak első helyen ? 
A házadók, kereseti adók, fogyasztási adók s az 
ebből folyó általános drágulás terhe, nem-e a 
városokat sujija a legkiáltóbbanV

És akkor, amikor a vármegyék törvényha
tóságai a nekik biztosított jogok mellett ügykeze
léseik költségeit nemcsak hogy maguk nem fedezik, 
— de sőt ezekhez az állam pénztára nemcsak, 
hogy hozzájárul, hanem az összes költségeket 
megadja, — ezzel szemben a városok adminis- 

I trativ költségeiket maguk kénytelenek fedezni, 
i viselni a közoktatással és közbiztonság fentarlá- 
; sával járó költségeket, és e mellett állami teen- 
! dőket saját lerhökre teljesíteni.

Az adókezelés költségeiből felmerülő nyo- 
! masztó terhekhez hozzájárulnak a közbiztonság 

fentartásával járó rendőri kiadások is. A boldog 
vármegyei törvényhatóságok ez alól is mentesek, 
mert hisz a közbiztonsági szolgálatot az állam 
terhén fentartott in. kir. csendőrség látja el, s ha 
egyes vármegyékben, mint a vezetésem alatti 
Bácsbodrog vármegyében is, községi rendőrség 
szerveztetett, a költségek a községeket terhelik, 
és a törvényhatóságnak erre egy üllérnyi kiadása 
nincs.

Azonban másként áll ez a városoknál. A 
jórészben szintén állami funkciókat teljesítő rend
őrség javadalmazása teljesen a várost terheli.

A bűnügyi előnyomozások megindítása, a 
toloncügy ellátása, a mindig nagyobb mérveket 
öltő társadalmi mozgalmak ellenőrzése és útlevél 
kezelés stb. állami teendők, teljesítve a város 
költségén igy például Zombor városának rend
őrségi kiadásai évi 65000 koronára rúgnak, mig 
a vármegyék egyáltalában ilyenféle kiadásokat 
nem ismernek.

A közügyek kezelése mindinkább fejlődik, 
senki sem tudhatja, mit hoz a holnap.

Újabb törvényhozási, vagy kormányhatósági 
intézkedések napról-napra fokozódó terheket fog
nak róni a városi törvényhatóságokra, amelyek
ből állami teendőket végző hatóságok lesznek 
állami javadalmak nélkül.

Hol találjuk tehát nyomát a városi törvény
hatóságokkal szemben a méltányosságnak ? Sajnos 
sehol!

Különös figyelemmel kell lennünk egy kiáltó 
körülményre: a város adminisztrációjának, adó
kezelésének, közbiztonsági szolgálatának pontos 
viteléhez nagy számú kellően képzett, anyagi 
gondoktól ment tisztviselőkre van szüksége.

Ámde miként volna a szellemi tőkéjének 
megszerzéséért súlyos anyagi áldozatokat hozott 
tisztviselő gondoktól ment, ha majdnem csak 
alamizsnaként tekinthető fizetéssel kénytelen a 
létért küzdeni, gyermekeit tisztességes polgárokká 
nevetni és éppen a városokban e társadalmi 
nagy kényszer alatt megfelelő életmódot is foly
tatni!

Egy rosszul fizetett tisztviselő csak kerék
kötője lehet a közület egészséges fejlődésének, 
mert ha a város igazgatása és közügyeinek inté
zése oly egyének kezébe van letéve, kiknek az 
élettel való nehéz és szakadatlan küzdelem és 
elkeseredés munkakedvöket és erejüket folyton 
zsibbasztja és bénítja, s lelket marcangoló gon
dokkal terhelten úgy, ahogy teljesitik élettelen 
gépként kötelességeiket, mennyire káros befolyást 
gyakorol ez a reájok bizolt közérdekek megvaló- 
sithatására ?

Ebből kitetszik, kétségtelen s elvitázhatlanul 
áll előttünk, hogy ezen kell tehát okvetlenül segíteni!

Ámde hogy ?
A városok lakóssága a fentebb ösmertelett 

nagy követelések folytán közadókkal most már 
túl van terhelve. Igen a városoknak a fentebb 
hangoztatott évenként visszatérő elkerülhetetlen 
kiadásai, a fejlődés előmozdítása céljából szük
ségkép előálló újabb és újabb terhek, a törvény- 
hozás által reáháritott mindig újabb és újabb 
kötelezettségek a lakósságol nemcsak túlterhelték, 
de mondhatni most már nyomják, úgy hogy több 
áldozatra immár nem képes.

Önként merül fel a kérdés, hát most hol 
keressen c súlyos baj ellen orvoslást?

A magas kormány a legutóbbi időkben tör
vényhozás utján rendezte alkalmazottainak java
dalmazását, s e példán okulva a vármegyei tör
vényhatóságok is emelték alkalmazottaik évi 
járulékait, melyhez a kormány jóváhagyó hozzá
járulását és segélyét megadta.

A városi törvényhatóságok pedig anyagi j 
tehetlenségök tudatában kénytelenek ezt tétlenül , 
szemlélni és tisztviselőiket hagyni, hogy küzdje
nek a megélhetés nehézségeivel, — pedig tünk

szélén vannak — mondhatni, hogy immár ütött 
'a 12-ik óra, hogy tenni kell!

Szomorú tény az és még szomorúbb, ha 
egyes városok speciális helyzetét mérlegeljük, o 
helyütt példánként felhozom a vezetésem alatti 
Zombor város viszonyait és megvagyok győződve, 
hogy egyéb városok viszonyai sem kedzőbbek, 
hiszen a folytonos feljajdulások fényesen igazolják 
a mindenütt meglevő mostoha és tarthatatlan 
állapotokat 1

A tisztviselők fizetései és lakbéiei a törvény- 
hatóság jóakaratából ezelőtt 4 évvel pótoltattak, 
amikor az egész országban egyedül álló lehetet
lenül csekély fizetések 30%-al emelkedtek, de 
még mindig oly arányban, hogy az időközben 
országszerte bekövetkezett rendezésekhez még csak 
nem is hasonlíthatók.

Hozzájárul még ehhez azon sajnálatos körül
mény is, hogy a tisztikar csekély létszáma mellett 
az előléptetés majdnem lehetetlenné van téve, 
s a kórpótlék sem állapíttatván meg, úgy vannak, 
hogy a huzamosabb időn át szolgáló tisztviselők 
fizetése mindig ugyanaz marad, de mostanában 
a folyton fokozódó drágaság és fejlődő gyerme
keinek neveltetése napról-napra több kiadást igé
nyel úgy, hogy a hosszú szolgálat keserű jutalma 
a mindinkább fokozódó anyagi romlás és munka
képtelenség esetén a további megélhetés lehetet
lensége, ami igazán szomorú állapot!

A tisztviselő kellő ingatlan vagyonnal nem 
rendelkezvén, hitelképessége a semmivel határos, 
az elkerülhetetlenül szükségeseket készpénzen kell 
beszereznie, javadalmazása pedig ehhez elegendő 
nem lévén, keserű vergődése, tépelődése, a foly
tonos harc és küzdelem a létért a családja fen- 
tartásáért, kérdeni, hogy ilyen lelki állapottal s 
szakadatlan gyötrelmekkel a tisztviselő teendőit 
a legnagyobb lelki megrázkódtatások és gondok 
között lelkiismeretesen hogy teljesítheti?

Ez még csak a rendes napi kérdések fogla
lata, azután még az anyagi jólét hiánya pedig 
éppen nem mentesíti a tisztviselőt attól, hogy 
rendkívüli csapások ne érjék, igy például a maga 
vagy családja bármely tagjának hosszas beteg
sége, egy várt vagy váratlan haláleset bekövet
kezte esetén mit tegyen?

Továbbá éppen nem telik arra, hogy magát 
vagy családjának tagját enyhet nyújtó vidékre 
küldhesse. szakavatott tudósokkal kezeltesse, a 
folyton dráguló gyógyszerekkel elláthassa és a 
sokat hánytorgatott rangjához képest örök nyu
galomra is helyezhesse. És a súlyos veszteség 
feletti fájdalomhoz hozzájárul szokás szerint a 
nyilvánosság vádja is, hogy: miért nem tette ezt, 
vagy azt, miért nem küldte betegjét ide vagy 
oda, miért sajnálja halottjától a megfelelő vég
tisztességet ?

Erre egy városi tisztviselő igazán nem fe
lelhet másként, csak úgy, hogy: nem miért, ha
nem miből.

Vannak egyes körletek az ország különböző 
vidékein, melyeknek központjai a megélhetéshez 
okvetlenül szükséges cikkek szolgáltatása tekinte
tében a termelők állal a legmostohább elbánás
ban részesiltetnek, nagyon sajnos, hogy e köz
pontok mindenkor a városok. A tisztán fizetésére 
utalt tisztviselő a szükséges élelmi cikkeket nem 
termelhetvén, kénytelen azpkat a termelőktől be
szerezni és a legtöbb esetben mesterségesen kar- 
tellszerűleg emelt árakkal megfizetni, ha család
jával együtt éhezni nem akar.

És sajnos, hogy mindenkor de éppen most 
ezen szűk viszonyok közepette e drágítás azon 
cikkekre a legnagyobb mérvben terjed ki, amelyek 
rendes napi szükségletet képeznek.

Szomorú tényként kell konstatálnom azt, 
hogy például Zomborban a drágaság annyira fo
kozódott, hogy egyes cikkek ára 40—50, sőt né
melyiké 100—150 %-al emelkedett az utolsó 3 
év alatt, úgy, hogy ma kétségtelenül sokkal ne
hezebb megélhetési viszonyokkal kell a tisztvise
lőknek küzdeniük, mint az előtt és fizetésük sokkal 
kevésbbé elegendő fenntartásukhoz, mint az utolsó 
pótlás előtti silány javadalmazás.

Szükséges tehát, hogy a tisztviselők és csa
ládjuk jól felfogott érdekében a lehetetlen és tart
hatatlan helyzet orvosollassék.

E tekintetben csak egy meggyőződésem lehet 
és határozott véleményem az, hogy nem méltá
nyos az, hogy az oszló igazság róluk a leginkább 
terheltekről megfeledkezzék.

Ha a törvényhozás az állami alkalmazottak
nak megélhetését, törvényileg biztosította, miért 
feledkeznék el róluk akik a jelen viszonyok között, 
valóságos páriák ?
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Nem kell kérnünk lehetetlenséget, csak méltá
nyosságot és igazságot.

Kegyelmes Urunk!
Mélyen lisztéit Képviselőházi

Nézetem szerint ez ügynek helyes és sikeres 
megoldása akként történhetnék, ha az 1904. évi 
X és XI. cikkek hatálya a városi tisztviselőkre is 
kiterjesztetnék, s állapíttassanak meg javadal
maik oly mértékben, mint az állami tisztviselőké 
továbbá osztassanak be fizetési osztályokba és 
fokozatokba, hogy ha már az előlópés lehetősége 
ki is van zárva, a hosszú és hü szolgálat legalább 
anyagilag némi jutalmat nyerhessen.

Minthogy pedig a tisztviselők helyzetének 
javítása immár elodázhatatlan szükséget képez, a 
törvényhatósági városok pedig ez idő szerint a 
tisztviselőik illetményeinek megkívánt gyökeres 
rendezéséhez szükséges fedezettel nem rendel
keznek, üdvös és célszerű volna az, ha a törvény- 
hatósági városok terhein könnyítendő, az általuk 
teljesített állami teendőkért kilátásba helyezett 
kárpótlás terhére tisztviselőik fizetésének rende
zésére már a jövő évtől kezdve az állami költ
ségvetés terhére felvétetnék oly összeg, melyből 
tisztviselőik illetményeit a mai követelményeknek 
megfelelően rendezhetik.

Ezen elsősorban is legégetőbb kérdés ilyetén 
megoldása esetén lennének a városokat és külö
nösen anyagi érdekeiket s ebből kifolyólag létfon- 
tartásukat mélyen érintő kérdések törvényhozási- 
lag megállapitandók, és ezen esetben a közigaz
gatás keretébe beillesztett, de tényleg oda alig 
tartozó állami teendők terheitől a városi törvény- 
hatóságok felmentendők vagy elkerülhetetlen szük
ség esetén ezen teendők teljesítéséért az állam 
által megfelelőkép kártalanitandók, amely összeg 
úgy lenne megadandó, hogy a városok abból 
tisztviselőik fizetését tartoznának gyökeresen és 
véglegesen rendezni.

Mert életerős fejlődésre csak is oly küzület 
számíthat, csak is az felelhet meg fontos és nemes 
hivatásának, mely a fejlődéséhez szükséges eszkö
zükkel kellőkép rendelkezik s nem kénytelen a 
a polgárok áldozatkészségét kiaknázva azok vállaira 
folyton fokozódó s már ma is elviselhetetlen ter
heket hárítani.

Zombor, 1907. évi november hó.
F ernbaeh  Károly,

főispán.

K Ü L Ö N F É L É K .
Heincz Klára.

Minden megadatott neki, amit a teljes bol
dogság feltételének tart a közfelfogás: érző szive, 
nagy műveltsége, a szerető szülők végtelen gondos
kodása, boldog férj mellett boldog családi élete és 
a földi javak, A teljes boldogságot csak még az a 
kis várt ismeretlen, de nem idegen tetézte volna 
gyügyügésével, angyali mosolyával, aki csak meg
jött s azonnal el is tűnt mint alig felfogható láto- 
mány. Megérkezte pillanatnyi öröm, eltűnése hosszú 
fájdalom szülője: két élet fáklyája aludt ki egy
szerre. az angyalszivü anyáé és a kis angyalé.

Mikor virágdiszszel ékes ravatalát körül állot- 
tuk, e városnak közönsége, ifjak öregek, gyerme
kek, azt kérdeztük a sorstól: miért kellett éppen 
Heincz Klárának meghalnia, neki az igazán bol
dognak, mikor annyian vannak, kikre megváltás 
volna a halál s fájó könnyek peregtek le annyink 
arcán, akik őszintén osztottuk a gyászoló család 
fájdalmát.

De a ki mélyebben látott az elhunyt kedves 
nőnek leikébe, az mást kérdezne a sorstól, mert 
Heincz Klára sohasem tekintette az ő boldogságát 
öncélnak, nemes lelke még ettől az önzéstől is 
ment volt, neki magasabb hivatása volt: mások 
bóldogitása. Nem mintha ezt tervezte, érezte volna, 
nem. Az isteni szikra magától fejlődött lánggá 
lelkében, a gondos nevelés nem gátolta, sőt elő
segítette lobogását s mint gyermek, hajadon, mint 
hitves a maga boldogságának mindig fölébe he
lyezte mások boldogitását.

Szerelő szivének, angyali jóságának áldását 
családi körén kívül is oly sokan érezték, szegények, 
vigasztalásra, szükségre szorulók, akikkel szemben 
egész gyermeteg módon, minden hiúságtól menten 
gyakorolta a felebaráti szeretet erényeit.

Oh ha láttátok volna örömtől kigyult arcát, 
szeme tiszta csillogását, mikor a Szilnyahegy me
redekéről a város felé törekvő szegény gyermek
nek válláról leemeli a terhet s maga viszi azt 
oda, ahova az a kis tót fiú csak nagy fáradsággal, 
kimerülve vihette volna!

Mily boldogság töltötte el egész lényét, mi
kor beteg gyermek, szenvedő anyáknak gyógy
szerre valót, ruhát, élelneraüt adott s azokat szen
vedésükben oly kedves szavával megvigasztalhatta.

A jót, a mit másokról hallott, szívesen hitte 
el s örömmel közölte másokkal, a rossz hirre 
mindig talált valami enyhítőt s fájdalommal hal
lotta azt.

Ha tovább él vala, rege szőné körül emlékét, 
a néprege, mely áldó angyalként örökítené meg 
az utókor részére a nevét, mely elfeledtetné annak 
az egyetlen nagy regénknek hősnőjét, akinek nevét 
a leányvár tartja emlékezetben.

Hogy mily kiszámíthatatlan erkölcsi előny 
származott volna egy ily életre való folytonos 
visszaemlékezésből, elregéléséből a népnevelésre, 
a nép gondolkodásának, érzésének irányítása te
kintetében, ezt csak az képes felfogni, aki a népet 
szereti s Heincz Klára nemes lelkét ismerte.

Kedves halottunk, egy előkelő nagy család
nak, de e mellett sok, sok tisztelőidnek és segélyt? 
vigasztalást áhilóknak drága halottja Heincz Klára, 
ezért is nagy a mi fájdalmunk, mert eddigi rövid 
életed, áldó jóságod is beleszüvődölt már a nép
hitbe, hát még tovább élve, mennyi szenvedést, 
bajt hárítottál volna el s mennyi boldogságot 
árasztottál volna övéid szerető körébe!

Benned a jóság fogalma, eszménye volt meg
személyesítve. Ezt az eszményünket képeddel szi
vünkben hordozzuk. Oh vajha hosszabbra nyúlt 
volna életed, hogy késő századoknak emeltél volna 
emléket nemes szived gyöngyeiből, drága kin
cseiből,

— Kinevezések. A m. kir. pénzügyminiszter 
Stempel Gyula főbányabiztost bányakapitánynyá, 
Pfeffer Aladár bányabizlosl főbányabiztossá ne
vezte ki.

— Egy főiskolai tanár ünneplése. Téglás 
Károly főerdőtanácsost, a bányászati és erdészeti 
főiskola tanárát abból az alkalomból, hogy főer- 
dőtanácsossá neveztetett ki a főiskolai fiatalság 
fáklyás zenével ünnepelte a múlt szombaton este.
A fáklyás menetben részt vett az egész fiatalság, 
kiknek nevében Pető János köri elnök üdvözölte 
a szeretett tanárt, akinek kineveztetése azonban 
csak részben öröm a fiatalságra, mert az egyidejű 
áthelyezéssel a főiskola és az ifjúság veszteséget 
szenved. Az ünnepelt tanár köszönetét mondott az 
ifjúságnak megemlékezéseért s rendkívül tartalmas 
és nagyhatású beszédben a munkára, a munka 
szeretetére hívta fel a fiatalságot, mert a Széchenyi 
nagy mondása, hogy Magyarország nem volt, 
hanem lesz, csak akkor válik valóvá, ha hova
tovább nagyobb becse lesz a derék tisztességes 
munkának. Múlt csütörtökön este a főiskola ta
nári és tanársegédi kara rendezett bucsulakomát 
a távozó kartárs tiszteletére a Bogya-féle virág- 
teremben. Az estélyen teljes számban vetlek részt 
a főiskola tanárai és tanársegédei és számos fel- 
köszöntőben ünnepelték a távozó jó barátot, aki 
pár évi itt tartózkodása alatt mindnyájuk előtt 
rokonszenvessé lett. Téglás Károly főerdőtanácsos 
különben uj állását a földmivelósügyi minisztérium
ban február hó végén a főiskolai félévi vizsgálatok 
után foglalja el.

— Egy kis statisztika a városi muzeum, 
köz- és népkönyvtárról. A városi muzeum ré
giségtára az elmúlt 1907-ik évben 42 darabbal, 
a néprajzi gyűjtemény (3 darabbal, a képzőmű
vészeti gyűjtemény 47 darabbal gyarapodott, úgy, | 
hogy a régiségtárban 4642 darab, a néprajziban 
47 és a képzőművészetiben 240, tehát összesen | 
4949 darab van kiállítva és e számban a száznál | 
több régi nyílvessző és különféle golyó beszámítva

nincsen. A múzeumot a múlt évben is igen 
sokan, különösen idegenek látogatták meg. A múlt 
évben a a vendégkönyvbe 312-en írták be neveiket. 
A muzeum megnyitása, tehát 1900 évi julius t-je 
óla a vendégkönyvbe összesen 4532-en irlák be 
nevüket, köztük Ferdinánd bolgár fejedelem, her
ceg Coburg Fülöp és Lipót, Luitpold bajor herceg, 
Boris bolgár koronaherceg, Dr. Leverktihn Pál udv. 
tanácsos, a szófiai muzeum és könyvtár igazgatója, 
Fleischman Péter lovag, bolgár b. titkos tanácsos, 
Markov P. tábornok, Ferdinánd bolgár fejedelem 
főhadsegéde, Sztojanov V. bolgár őrnagy, Cur- 
lokliev, Chevremont márki, azután Horváth Béla 
volt főispán, Lits Gyula mostani főispán, dr. Török 
Aurél, dr. Fejérpalaky László, br. Schönberr Gyula, 
dr. Semayer Vilibald, dr. Vosinszky Mór, dr. Sebes
tyén Gyula, dr. Békefi Rémig, dr. Krenner József, 
dr. Szendrey János, dr. Zimányi Károly, dr. 
Partsch József lipcsei egyetemi tanár, Kmet András, 
Radisits Jenő, Kammerer Ernő, Gohl Ödön, Ernyei 
József szaktudósok, Matunák Mihály, Telekes Béla, 
dr. Singer Zsigrnond, Béla Henrik, Cziklay Lajos, 
dr. Kosutany Ignác, Serédy Lajos, Zivuska Jenő, 
Virter Ferenc, dr. ifj. Reissig Ede, Rubinek Gyula, 
Kemechey Jenő, Pongrácz Elemér irók, Neogradi 
Antal festőművész, Aigner Sándor és Sztehlo 
Ottó műépítészek, Hami Herevtava és Hidemi 
Matumiami japán erdőtanácsosok, dr. Shitaro 
Kawai tókiói egyetemi tanár, egy svéd és két 
hollandi tudós, dr. Demeczky Mihály és Mihálynó, 
dr. Wolf György özvegye, páter Velics László, 
Czobor László, Pulszky Ágost, báró Boxberg János, 
Weltslein Gyula, Szemző László és neje Odes- 
chalci Erba grófnő, ifj. Jankovich Béla és neje, 
Beniczky Kálmán, Főldváry Miklós, Kaffka László, 
Bolza Pálné grófné és gróf Bolza J., Pallavicini 
György őrgróf. gróf Zichy János, gróf Lázár Imre 
és neje, grót Csáky Ilona, báró Bornemisza Béla 
és neje, Hengervári Hcngelmüller László amerikai 
nagykövet, gróf Vilcsek Vilmos és neje, Piánk Ede 
táborkari ezredes, Banovits Kajetán, Novelli J., báró 
Nyári Alfonz slb. stb. A vendégkönyvet a meg
nyitáskor elsőknek Máli Sándor akkori osztály- 
tanácsos és neje, azután selmeci Pöschl Vilmos 
resicai főmérnök és ifj. Kachelman Károly Vihnye, 
írták alá. — A városi közkönyvtár 1907. évben 
73 mü, 97 kötettel gyarapodott, úgy, hogy az állag 
jelenleg 1502 kötet. A népkönyvtár 118 mü, 128 
kötettel gyarapodott, az állag: 867 kötet. A köz
könyvtárból 1907. évben 2777 olvasó 3609 kötetet 
vett ki. A népkönyvtárból 2625 olvasó 3228 kö
tetet vett kölcsön. Ezek a száraz számok eléggé 
bizonyítják, hogy mily szép fejlődésnek indult 
ez a három uj kultúrintézményünk, persze az 
állam hathatós támogatásával.

— Selmecbánya egészségügye. Kopp 
Jakab dr. tiszti főorvosnak a múlt havi közigaz
gatási bizottság ülésén előterjesztett évi jelentése 
szerint a város egészségügye állandóan javul s ez 
időszerint kielégítőnek mondható. A jelentés sze
rint élve született az 1907. évben 521 gyermek, 
harmincöttel kevesebb mint az 1906. évben. Ezer 
lélekszámra igy 32 születés esik s városunk e te
kintetben a 26 törvényhatósági város között a 
14 helyre jut A születések száma feltűnően apad 
különben az egész országban, aminek oka egy
részt a mostoha gazdasági viszonyokban, a femi
nizmus terjedésében, a középosztálynál egyre fo
kozódó fényűzésben, élvhajhászásban és az anyaság 
elhikai fogalmának hanyatlásában keresendő. Vi
gasztaló ezzel szemben azonban a halálozások 
számának csökkenése. Meghalt az 1907. évben 
381 egyén, 1906-ban 483 és igy ezer lélekre vi
szonyítva 22’8 a halálozási arányszám s városunk 
igy e tekintetben a törvényhatósági városok közt 
az 5. helyet foglalja el. Az egészségügynek e fel
tűnő javulásához hozzájárult elsősorban a bánya- 
és kohóüzemeknél életbeléptetett hygienia, a fer
tőző kóroknak erélyesebb kezelése, a népnek tu
datába némileg már átment közegészségügyi is-
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meret. A halálozások legnagyobb részét — 103 
esetben — a tudőgümőkór okozta s ezért indokolt 
a tuberkulózis elleni országos mozgalomnak vá
rosunk részéről való mentői hathatósabb pártolása.

— Városi múzeumunk képe a londoni 
kiállításon. A május hó. 16-án Londonban meg
nyitandó magyar kiállítás keretében a múzeumok 
és könyvtárak országos főfelügyelősége a selmeci 
városi múzeumot és annak gyűjteményes helyisé
geit fényképben bemutatni kívánja s e célból 
megkereste a muzeum vezetőségét, hogy a fény- 
képfelvételeket a főfelügyelőség számlájára nagyí
tásra alkalmas lemezekkel mielőbb eszközöltesse. 
A belső képek felvételét Litschauer Lajos bánya- 
iskolai igazgató-tanár, a kitűnő amatőr fotográfus 
volt szives magára vállalni.

— Az Óvár átépítési munkálatának ta
vaszkor leendő megkezdését a műemlékek orszá
gos bizottságának minapi gyűlése végképpen elha
tározta és az előmunkálatok megtételére Aiyner 
Sándor müépilészt, a műemlékek bizottságának 
tagját felhívta. Az építkezés Aigner Sándor terve 
szerint fog végbe menni.

— Jótékonycélu mulatság’ Zsarnócán. A 
zsarnócai m. kir. erdőhivatal tisztikara folyó évi 
február hó 8-án, szombaton az alsózsadányi tűz- 
károsultak javára a tiszti kaszinó összes helyisé
geiben tánccal egybekötött kedélyes estélyt rendez. 
Belépti dij személyenként 2 korona. A mulatság 
kezdete este 8 órakor. Felülfizetésekct köszönettel 
fogad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség.

— Halálozás. Okolicsnói Okolicsdnyi Gyula 
ügyvéd január hó 27-én elhunyt Ipolyságon 73 
éves korában. Temetése nagy részvét mellet ment 
végbe. Az elhunytat kiterjedt előkelő rokonság 
gyászolja.

— A folyó évi sorozás a honvédelmi mi
niszter által jóváhagyott ujoncozási tervezet szerint 
április hó 25. 26 és 27 napjain lesz. A fősoro
záshoz ez idén az 1887, 1886, és 1885. években 
született hadkötelesek vannak felhiva.

— Sport. Horváth Lajos hírneves mükor- 
csolyózó ki az elmúlt napokban óriási sikereket 
aratott a besztercei, losonci és kassai közönség 
előtt a mükorcsolyázás terén, hozzánk is elláto
gatott, hogy bemutassa im sl vasárnap délután 3 
órakor a mükorcsolyázás igazi tökélyét. Az ér
deklődés városszerte igen nagy. Belépti dijak: 
60 fillér diákok részére 30 fillér. A mükorcsolyá
zás tartama alatt Farkas Laci zenekara műkö
dik közre.

— Az ebzárlat vége. A veszoltség miatt 
elrendelt negyvennapi ebzárlat holnap véget ér.

— Tisztelgés. A Selmecbánya vidéki r. kath. 
népnevelők egyesületének választmánya január 
31-én tette tiszteletét Hegybányán Lilasy  János 
esperes plébánosnál, aki a közel múltban egész
ségére való tekintetből saját kérelmére fel lett 
mentve tanfelügyelői lisztjétől. Bachraty József 
elnök az egylet nevében megköszönte a másfél
évtized alatt tapasztalt buzgóságol, jóakaratot, 
szeretetett és önzetlen áldozatkészséget, melyek 
előidézték az egylet felvirágzását. Litassy János 
esperes-plébános meghalva mondott köszönetét a 
megtiszteltetésért, ígéri, hogy az egyesületet to
vábbra is minden erejével támogatni fogja.

— Tanítóink ügye. Az 1907. évi 27. l.-c. 
alapján városunkban levő összes felekezeti elemi 
iskolák fentartói államsegély kérését határozták 
el oly célból, hogy a tanítók illetményei kiegé
szíttessenek; Ezen kérvények úgy adandók be, 
hogy az iskolafenlartó minden egyes tanító részére 
külön-külön kéri a segélyt. Minden kérvény mellé 
22 db. melléklet van előirva. Óriási munka volt 
a 22. tanító kérvényének felszerelése, most végre 
az elkészült és a kérvények e napokban küldöttek 
el a kir. tanfelügyelőhöz, mint a közigazgatási 
bizottság előadójához.

— Adófizetők figyelmébe. A városi adó
hivatal felhívja az adófizetők figyelmét arra, hogy 
a folyó évi első negyedévi adók o hó 15-ig be- 
fizelendők.

— Értesítés. Tuka  Antal helybeli kerületi 
munkásbizlositó pénztári pénztáros folyó évi febr. 
2-án (vasárnap) délután 4 órakor a «Sembery»- 
féle teremben a munkásbíztositiis köréből elő
adást tart, melyen a munkaadó és alkalmazott 
urak, nők szívesen láttatnak. Saját érdekében áll 
minden egyes egyénnek, hogy ezen mibe sem 
kerülő aktuális előadáson részt vegyen s az ott 
hallottakat hasznára fordíthassa.

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó

— Singer varrógép. Ezen név, a Singer, 
! a varrógépek részére azon biztosíték, 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 Sifiger és T. cégbeliek 

| mintájára vannak összeállítva. «Singer» «Singer 
I rendszer* fjavított 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 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.

— Természetes, folyékony vegyileg legtisz- 
i  lább szénsavat a világhírű buziáslürdői termé

szetes szénsavas forrásokból szállítanak a kartellen 
kívüli Muschong-Buziásfürdői szénsavművek. Ipar 
célokra szükségelt nagyobb mennyiségek biztosí
tása már most ajániatos.

Jelenetek a leendő-selmeci-nagyközség beléletéból.
it

A községi adóhivatalban.
A háztulajdonosok. (Dühösen rontanak be és félro- 

lökve az adóvégrehajtókat egyenesen Jámbor Krisztián adóhiva
tali vezetőhöz rohannak.) Micsoda szemtelenség ez?! Több 
(lázadót követelnek, mint mikor még törvényhatósági joggal 
felruházott szab. kir. bányaváros voltunk!? Házaink után 
még több pótadót is akarnak behajtani? Panaszt emelünk! 
Vizsgálatot követelünk!! Behozták-e bár mely községben a 
világon, hogy a disznóól és a tyukkotreo után községi adót 

i űzessen az ember? Még csak az kellene, hogy más szükséges 
helyiség után is rendkívüli községi pótadót fizessünk.

Jámbor. Mind ez nem tartozik hozzám. Tessék pana
szukkal a bíróhoz fordulni.

A  háztulajdonosok. Jól van. Győrünk akkor a bíró
hoz. (Dühösön el.)

A  szabók, cipészek, bádogosok, asztalosok, m észn- 1 
rosok, lakatosok, p é k e k , borbélyok, kovácsok, kefekötök, i 
korcsm árosok. (Adókönyvecskéiket kezeikben szorongatva 
hangosan berohannak és fenyegetödzve Jámborhoz fordulnak.) 
Mi ez uram? Hát mi azért lettünk nagyközséggé, hogy még, 
különösen még több pótadót fizessünk?! Ki csinálta ezt? 
Feleljen az ur?

Jám bor. Tessék a bíró úrhoz fordulni.
M ind. Menjünk hát a bíróhoz. (Elrohannak.)
K ereskedők, ügyvédek, orvosok, gyógyszerészek, 

bábasszonyok. (Már messziről hadonáznak s nagy lármával 
jönnek be Jámborhoz.) Ki volt oly vakmerő ezt az adót mi 
ránk kivetni? Micsoda égbe kiáltó dolog az, hogy mi most 
még több adót, különösen községi pótadót fizessünk, mint 
mikor város voltunk.

Jámbor. De kérem uraim, hiszon ón erről mind nem 
tehetek. Ha van valami panaszuk, menjenek a biró úrhoz.

M ind. Igen, menjünk hozzá! Majd meg tanítjuk mi, 
ha kell,, a biró uramat is moresre! (El.)

A fövizvédnök. (Haragosan Jámborhoz.) Hogy mer
nek önök több vizdijat követelni tőlünk vízhasználóktól, mint 
eddig. Mint nagyközségboliek egyáltalában nem tartozunk 
vizdijat fizetni. Ha pedig igen, akkor dr. Kapánerrel majd 
megcsináljuk, hogy kisközséggé vagy pusztává alakuljunk át.

Jámbor. De jó uram, ón nekem meg leit hagyva, 
hogy a vizdijak behajtását foganatosítsam. Ha valami kifo
gásolni valója van, tessék a biró úrhoz menni.

A fövizvédnök. Jól van, hát hozzá megyek. (El.)
A  p ia c i gyüm ölcs és sü tem ény á ru d á k  és vásár- ! 

csarnok hölgyei. (Különféle toalettekben, nem éppen gració- 
zus tostmozdulattal és egymást tulkiabálva Jámborhoz) Mi
csoda rend ez? Még a helypénzt is felemelik?! Vigyázzon 
magára Jámbor ur, mi nem vagyunk jámborak!

Jámbor. (Haragosan.) Tudom. Maguk kofák. Ha bajuk 
van, menjenek a bíróhoz. De nekem hagyjanak békét

M ind. Mii nekünk a biról
Jám bor. Akkor takarodjanak a pokolba, ahová előbb- j 

utóbb úgyis belekerülnek.
M ind. Ha muszáj, tnég oda is elmegyünk. Nem félünk 

mi még az ördögtől sem. Hanoin hát jól van; gyerünk a ! 
bíróhoz. (Zajongva el)

Dr. K apdner ügyvéd és lapszerkesztő. (Szellemi j 
fölénnyel Jámborhoz) Uram! Én törvényes alapon állok és 
kérdezem: hogy mertek maguk ongemet az én újságom után 
megadóztatni, amikor az egy fadorombot sem é r ..  • már tudni 
illik úgy értve, hogy nekem egy fadorombot sem jövedelmez; 
mert szellemi, de kivaltképen erkölcsi értéke, no az koioszális ' 
sót piramiilálÍ8.

Jám bor. Tessék felszólamlását a bitóhoz intézni. Én ! 
csak végrehajtó közeg vagyok. Kiilöinben r.raságodnak, a vár
megyei alispán szigorú rendelkezésénél fogva, egy egészen

külön iratgyűjtő szekrény áll rendelkezésére a biró előszo
bájában.

Dr. K apdner. Hogy-hogy ?
Jám bor. Tegnap órkpzett az Alispántól egy gyűjtő 

postaszekrény ezzel a felírással: ..A dr. Kapáner által beadott 
összes beadványok, tehát felszólamlások, felfolyamodások, fo- 
lobbezósek, fölterjesztések, kifogások, folyamodványok, kérvé
nyek, denunoiálások, panaszok, sérelmek, indítványok, kifaka- 
dások, feljelentések stb. összegyűjtésére szánt szekrény.“ A 
szekrényt kisérő iratban pedig ez áll: „Dr. Kapáner ügyvéd 
és lapszerkesztő összes beadványai ebben a szekrényben gyűj
tendők és azután 5 kilós postacsomagokban hozzám külden
dők be.“ Kérem tehát ezt tudomásul venni és jelen panaszát 
is Írásban foglalva, e szekrénybe bedobni.

Dr. K apdner. (Az alispán eme rendkívüli figyelmes
sége fölött láthatólag megörvendezve.) Hol van az a szekrény?

Jám bor. A biró előszobájában.
Dr. K apdner. Akkor oda megyek, mert én mindig 

törvényes alapon állok. (Ünnepélyes léptekkel el.)
G alganszki. A „Klopaeska" szerkesztője. Mosolyogva 

Jámborhoz.) Proszim pokno szkrzo poroio . . .
Jám bor. (Közbe vág.) Beszéljen magyarul. Én nőin 

tudok tótul.
G alganszki. A le vegy. to nye mozso bity.

Jám bor. (Boszusan.) De úgy van. Menjen a bíróhoz.
G alganszki. Nus teda dobre. Vegy ja igyom aj panu 

riehtarovi. (Mosolyogva el.)
A  m u n k á so k kü ldötteinek szószólóik Nyébojsea és 

N yedajsza, (Nagy lármával Jámborhoz.) Igazságot és jogot 
a népnek! Mi nem bírunk több adót fizetni! Micsoda község 
ez? A hi lio csert zau, aki ezt megcsinálta! Jobb volt a város!

Jámbor. (Idegesen.) De kérem, páni moi, forduljanak 
a biróhoz.

M ind. Pome! (El.)
N ehány ném et gömbölyű benszülött őspolgár, élü

kön  S tru d lte ikka l. (Lassú lépésekkel közelednek Jámborhoz.) 
Aber lieber, guter Herr Froinmer, das heist, dingsta jezt schon 
Jámbor ur, minek muszáj nekünk nagyobb Steuert pleholni, 
ha már régi szép Stadtrechtiinket elvették és mi nem va
gyunk többé Stadtburgerek, hanem csak solehteno Dorf- 
bauerek ?

Jám bor. Forduljanak kérdésükkel a biró úrhoz.
M ind. Hát gut ist Gerao zum Dorfrichter. (El.)
Jegenye föerdötanácsos, kinek neve a multi közle

ménynek jelen evők sorából, a szedő hibájából, kimaradt.
A ranyos föbdnyatandcsos, K rudelszky föpénsügyi 

tanácsos, N u lla fi föszám tandcsos. (Haragos arcokkal vo
nulnak fel Jámborhoz.) Bennünket kirendeltek közúti mun
kákhoz az ntkaparók mellé. Ez hallatlan dolog Hogy lehet ez?

Jám bor. Én nem tehetek róla. Tessék a biró úrhoz 
fordulni.

M ind. (Megbotránkozással.) Hát menjünk a biróhoz. (El.)
Selm ecbánya volt szab. kir. bányaváros díszpolgá

ra in a k  kikü ldöttje, küllőmben bukott m in iszter. (Finom 
ironikus mosolygással Jámborhoz.) Miután a diszpolgárság 
után is községi adót akarnak kivetni, az összes díszpolgárok 
nevében kijelenteni, hogy mi nem nagyközségi, hanem vá
rosi diszpolgársággal lettünk kitüntetve és igy o községi 
díszről ezennel lemondunk. (A díszokleveleket Jámbor asz
talára csapja.)

Jtímftor.(Két8égbe eséssel.) De nagyságos, illetve mól- 
tóságos, vagyis kegyelmes uram én ártatlan vagyok a dolog
ban. Tessék a biró úrhoz fölfáradni.

A  kikü ldött. Jól van. Elmegyek hozzá (El.)
A III-ik jelenet, amely a nagyközség bírója olőtt já t

szódik le, a következő számban jelenik meg.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőttekért nem felelős a szerk.

T i ó l i  C J ű l i r n i T i  85 krl41' 11 flL kr-Ig né- JL>ctJLl n w l  V  v)111 törje, utolsó újdonság. — Bór- 
** mentve és már elvámolva házhoz

szállítva. Gazdag mintaválaszték forduló postával.

Henneberg selyemg-yáros, Zürich.

biá.
S E I D L I T Z - P  Ö R h

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési zavarokban ős 
az ülő életmód egyéb kövelkozményoiben szonvednek.

K f/y  e r e d e t i  d o b o z  á r a  2  l í .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készitmőnyoit.

f M  O L L - F E L E  I
S O S  - B O R S Z E S Z

Fájdalom  csillapító
és erösitö  _____

elismert, régi jó hírnevű házisser s z a g g a tá s  
és halóstul származó mindonnomü betegségek

E r e d e t i  ü v e g  á r a  K  T  9 0
Kapható minden gyógyszertárban rs drogériában, , „  .  .  .

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
________ ca- és kir. udv. szállító, Bócs, I. Tuehlauben 9
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Altest Uócb, 188 i.|ius

n ó lk U lö z h e t e t l e n  - '* •“»

A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. — 
Eltávolítása a foghus körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesített 
egy felélesztő ós nntiscptikus hatással bíró fog'-Crőui- 
mol elérhető. A „ K Á L O D O N T 11 használata az 
összeB kulturállomokban a legliatásosabbnak be

bizonyult.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

H I V A T A L O S  K Ö Z L E M É N Y E I .
7357 sz. 1907. vt.

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

közhírré teszi, hogy ezen város tulajdonát képező 
Viiinyo fürdőben, az úgynevezett régi fürdőhez 
földszintjén levő bolthelyiségek f. évi május hó 
1-től kezdve bérbevohetök.

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

Kikiáltási árak: divatáru üzletre évi 65 kor 
borbély üzletre 72 kor. papirkereskedésre 65 kor. 
játékáru üzletre 150 kor. lei, ásványvíz, és sütemény 
boltra 70 kor. cipész üzletre 60 kor.

Felhivatnak a bérbe venni szándékozók, hogy 
ajánlataikat a fenti határidőig Írásban vagy az 
árverésen szóval elöterjeszszék és ajánlataikhoz a 
bérösszeg 10% -át bánatpénzül csatolják.

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

Horváth Kálmán,
___ polgármester.

Árlejtósi hirdetmény.
A Selmecbányái Önkéntes Tűzoltó-Egylet 

választmánya 25 darab tűzoltói téli kabát beszer- 
zéséi határozta el.

Felhivatnak a helybeli szabó iparosok, akik 
a kabátok elkészítésére vállalkoznak, tegyék meg 
szó- vagy Írásbeli ajánlatukat az Önkéntes Tűz
oltó parancsnokságnál. A minta kabát a Tűzoltó 
Őrtanyán megtekinthető.

K ünsztler János,
tűzoltó alparancsnok.

Selmec- és Bélahánya t. h. j. város erdohivatalának
é v e s  je l e n té s e .

1907. évről.
Erdőgazdaságunknak úgy a kihasználás és 

értékesítés, valamint az crdőápolás terén kifejlett 
eredményeiről az alábbiakban törekszem beszá
molni általánosságban és végeredmények feltün
tetése mellett, inig a csatolt rovatos kimutatások 
részletesen tüntetik fel az adatokat.

1. T erü le tk im u ta tás .
Területben változás nem történt és erdő- 

állományunk az év végén 9498 5 kát. holdat tett ki.
2 . Föha. ználatok.

A főhasználatok szigorúan a megállapított 
« Favágatási terv* alapján letlek*foganalositva és 
pedig:

a Selmecbányái birtokon 36*1 kát. hold 
a bélabányai » 101 »
a vihnyei » 6*8 > »

összesen: 53-0 kát. hold 
hozam területen, mely az üzem terv 663 k. hold 
előírásával szemben 13*3 k. hold megtakarítást 
mulat fel és a melyet a hótörések rendkívüli fa

használata folytán a kiadott miniszteri rendelet 
értelmében kellett megtakarítanunk.

A fahozam mennyiségre és minőségre nézve 
a következő volt:

a) Müfa: fenyő 9720ra*, bükk 363 m*. tölgy 
651 m3, kőris, juhar szil 60 m s; összesen 10794 m*.

A ‘Favágatási terv* becslései szerint 218 m* 
bükk 453 m3 tölgy és 42 m* kőris, juhar; összesen 
8885 in3, vagyis ugyanazon vágáslerületen 1909 
m -rel több faanyag lett mint mtifa értékesítve, 
mely pénzértékben kifejezve 13006 korona több
lett bevételt eredményezett ez előirányzattal 
szemben s a melyet azáltal értünk el, hogy a 
rendelkezésre álló faanyagnak lehető legmagasabb 
percentjét mint müfát igyekeztünk értékesíteni és 
és a müfa anyag felvételénél s a vállalkozó ré
szére való átadásával a legnagyobb szigorúságot 
alkalmaztuk. Az ezek után visszamaradt törzsek
ből vagy farészekből a tűzifa termelése előtt vagy 
akközben a zindelyre, bányatámfára, oszlopokra, 
fürészrönkökre alkalmas részeket mint müfát ér
tékesíttettük. Csak ily eljárás mellett volt elérhető 
hogy legfontosabb fanemünknek, a jegenye fenyő
nek /8'35%-a lett mint müfa értékesítve, inig a 
tűzifa csak 21 65°/0.

Erdőgazdaságunk többleti jövedelmezősége 
vagy deficitje legfőképen a főhasználatok faanya
gának értékesítésénél dől el, mely minden kiadási 
rovat ellensúlya nélkül tisztán emeli az összjöve
delmeket.

b) Tűzifa: fenyő 2685 ürms, bükk 5019 ürm3, 
tölgy és cser 771 ürm3, egyéb vegyes 1128 ürm3, 
összesen tehát 9603 ürm8.

3. 1908—1910. év re  m ég rende lkezésre  álló 
vágás terü letek .

Csatolt kimutatás osztagonként mutatja ki 
a még rendelkezésre álló vágásterüieleket melyek 
hozamterületben 1069 k. holdat tesznek ki.

Az üzemterv szerint a hótörések folytán elő
irt megtakarítások figyelembe vétele mellett 104*7 
k. hold területnek kell még fenállania s igy 2.2 
k. holdnyi vágásterületünk mind megtakarított 
folesleg szerepel.

4. E lőhasználatok.
A «Favágatási terv*-ben a múlt évre 238 

k. holdban Íratott elő az előhasználat, amely az 
üzemtervi becsléli adalok szerint 124 m* fenyő 
müfát eredményezett volna a tűzifán kívül.

A tényleges eredmény azonban ezt jóval túl
haladta, mert egyrészt a tulsürü zárlat miatt több 
faanyagot kellett szakszerűségi szempontból ugyan
azon osztagból kitermelni, másrészt a hólörések 
folytán megakadt gyérítéseket több helyt ez évben 
kellett pótolni s végül idesoroltattak mindazon 
faanyagok, melyek az előliasználatra bármi címen 
előirt osztagokban széltörések, szurágások, szél- 
dőillések slb. folytán kihasználva lettek.

A tényleges eredmény volt fenyőmüfában 
666 m3. mely vékonyabb szarufából, bányalám- 
fából, rudakból és lécekből állott, azonkívül tölgy 
mii faképen 87 m3 használtatott ki, mely a tisz
tázó vágatra előirl osztagokban tűzifa termelésre 
visszahagyott túlkoros, korhadt tölgy törzsek még 
ép részeiből, a bélabányai 22. sz. osztagban pedig 
az olt előfordult tölgy széldönlésekből nyeretelt.

E rovatolon á remélt bevételhez képest ezek 
folytán pénzértékben kifejezve 4122 K több bevé
telünk volt.

5. Esetleges haszná la tok .
E cim alá soroltattak mindazon az üzem- 

tervben használatra semmi címen elő nem irt 
osztagokban kitermelt faanyagok, amelyeket szél
döntések, szurágások slb. folytán, vagy teljes el- 
száradás miatt haladéktalanul kitermelni, illetve 
kitakarilani kellett.

A «Favágatási terv»-ben e címen 200 m 3 
fenyő müfa lelt előirányozva és a tényleges ki
használás 195 m* volt. Mint hulladékfa kitermel
te telt még 814 ürm3 vegyes tűzifa.

6. M ellókhasználatok.
A 850 korona előirányzottal szemben e cí

men 1008 korona 84 fillér jövedelem folvl be, j 
mely többet csaknem tisztán úgy állt elő, hogy a I

hodrusbányai kir. bányamüvezetőségek építkezé
seikhez tetemes mennyiségű követ fejtettek az 
erdei kőbányákból. A mészégetés és füsarlózás 
jövedelmei az előirányzattal megegyeznek.

7. Raktári tűzifa eladás.
1906, évről 686 2 ürm3 készletünk maradt. 

Befuvaroztatott 4551*8 ürm*, értékesítve lett 4673 
ürm* s igy az év végén készletünk 564*4 ürm* volt.

Az év első negyedében a nagy kereslet 
folytán a befuvarozás a lehető legnagyobb erővel 
folyt, amely ugyan a raktár eladási jövedelmeit 
de viszont az erdei készlet annyira megcsappant, 
hogy az év második felében e magán eladást be
szüntetni s a vevők részére más forrást szerezni 
kellett, mely az anlali uradalomnál történi meg
állapodás folytán sikerült is. Ennek következtében 
a raktár az előirt rendes szükségleteknek akadály 
nélkül meg is felelt.

E címen előirányozva lelt 160C0 korona 
tényleg befolyt, 23163 korona 72 fillér s igy a 
többleti bevétel 7163 korona és 72 fillér volt.

8. Feküfa eladás.
500 koronával szemben 1331 korona és 20 

iillér folyt be, mert a vihnyei erdőbirtokon talál
ható elszáradt, hullott fát, a melyet tűzifába ter
melni lehetetlen volt, szekér számra adtuk el a 
Kaeiielmann gyárnak és az ottani mészégetőnek 
Többlet 831 korona 20 fillér.

9. Erdősítések.
Végzett munkálatainkról külön jelentésben 

számoltam el a tekintetes törvényhatóságnak, a 
mely szerint az üzemiem 77 holdnyi előírással 
szemben 365 holdat erdősítettünk be, illetve ré- 
gebbbi erdősítéseket pótoltunk.

E nagymérvű munkálatokra szükség volt 
erdőgazdasági szempontból egyrészt azért, hogy 
az 1909. évben végzendő revisióig kihasznált vagy 
erdősítésre szánt területeink felujulva legyenek, 
másrészt a rendkívül nagy jegenye fenyőmag és 
tekintélyes tölgymakk termés folytán, amennyiben 
szükségleteinket házilag állíthattuk elő és végül 
a rendkívül kedvező őszi időjárást, valamint ja
vult napszám viszonyainkat igyekeztünk kellő 
módon kihasználni.

Fanemek szerint elültetve lett: 186000 luc
fenyő, 180000 kocsánytalan tölgy, 26000 jegenye- 
fenyő, 14000 vörösfenyő, 18000Ó erdeifenyő, 3500 
akác, 500 berkenye, összesen tehát 590000 drb. 
csemete.

A lucfenyőt csak más fanemek közé ele- 
gyitve vagy kisebb foltokban, a tölgyet pedig a 
bükkösök helyébe ültettük, melyek tenyésztésére 
eddigi bélabányai vágásaink, valamint a vihnyei 
és hodrusi kerületek alsó részei kiválóan alkal
masak s a hol természetes utón keletkezeti szép 
tölgy egyedeink is vannak.

Az erdei fenyőt az egyes vágásoknak olyan 
foltjaiba alkalmaztuk, hol a jegenyefenyő a talaj 
silány voltánál vagy más kedvezőtlen viszonyok
nál fogva sem természetes, sem mesterséges utón 
megtelepülni nem tudott. A vörösfenyöt szintén 
ily viszonyok között levő, de magasabb tekvésü 
kopár területekre ültettük. S mindkét fanemet 
alkalmaztuk még elegyltésképen a jegenyefenyő 
közé is.

Az akácot vízmosások kötésére, valamint 
nagy területeken elszórtan egyes egyedekel ültet
tünk el, főleg a méhtenyésztés előmozdítása céljából.

Yelés utján ielliasználluuk nagyrészt alále- 
lepilésképcn 28 liekt. tölgy makkot, továbbá 600 
klgr. jegenyefenyő magot részint áttelepítésként 
a természetes felujulás elősegítésére részint a 
gyommal lepett vagy tulsekély talajú vágások 
bevetésére, hol az eddigi ültetéseknek ép ez okok
nál fogva eddig sikere nem volt.

Megjegyzem, hogy a jelen félfordaszok má
sodik felében alkalmazott végvágataink nagy ré
szében a természetes felujulás oly szépen sikerült, 
hogy ezekben a jüvü félfordaszakban mesterséges 
ültetésre alig lesz szükség

Az üzemterv szerint az erdősítésekre átlag
ban elő van Írva: tölgy 27'5%, jegonyefenyő 
36 8 %, lucfenyő 26% , erdeifenyő 7'50 . és vörös- 
fenyő 2-2%.

5

Siroíin
'Em eli az étvágyat és a testsUlyt, uicrbzOd-  
ted a köhögést, váladékot, éjjeli Izzadást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrnfulozis. Influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokai is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ lioohe“ ered e ti cxonuiffoláM .

F. HofTmann-La Ilorho &  C o . Ilasel (Svájc)

Moe/iea
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Kapható orvnál rendeletre a gyógyszertárak

ban. — Ara Uvegcnkínt 4 .— korona
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Ha a mull évben elültetett vagy elvetett 
anyagot tekintjük, úgy az arány kürülbelül a kö
vetkező lesz;

Tölgy 17*60/0, jegenyefenyő 492 %, lucfenyő 
158°/°. erdei 15 6 ° 0 és vörösfenyő 1 °/0. A fa
nemek alkalmazása tehát átlagban az Uzemtervi 
előírásoknak is megfelel.

Az erdősítések összes költsége 8160 korona 
és 24 fillér volt, mely az előírással szemben 4160 
korona 24 fillér többleti kiadást jelent s mely az 
épületi fa többleti bevételeiből nyert bő fedezetet.

A multévi erdősítési munkálatokat megdrá
gította azon körülmény, hogy jórészt eddig ko- 
páran maradt helyeket pótoltuk, hová nem egy 
esetben hátikosarakban kellett a gyökér vagy mag 
befedésére szolgáló földet távolabbi helyekről 
hordatni, do átlag kevesebbet végezhetett a nap
számos azért is mert a pótlásoknál az üresen 
maradt helyeket keresgélnie kellett. Mindezek 
dacára azonban holdankénti erdősítési költség 
csak 2236 koronát tett ki.

(Vége  köv.)

H I R D E T É S E K .

Zsigmondy-utca 67. számú házamban

három szobás fö ldszin ti lak ás
m á j u s  1 . - t ő l  k i a d ó .

Évi bére 360 K és a házbórfillór.
F o d o r  L . d r .

K é s z ít ik  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 .

Szives tudomásul!

Mlindon vasár- és ünnepnap fr is s

J'ársangi fiinlfj
S ajá t l?4szitinényü fr is s  Tea-sütemények 

állandóan raktáron

Borhegyi István
c u k r á s z n á l

Kossuth Lajos-tcr +5. (Magas ház.)

Z s i n m o n d y - u t c á b a n  H O .  
s z á m  a l a t t  X ö l e - f é l e  h á z b a n

május elsejétől
e g jy  h á r o m  s z o b á s  é s  lv á t  s z o 
b á s  l a k á s  a m e l l é k h e l y i s é g g e l  
a  f ö l d s z i n t e n  k i a d ó .

ö £ v .  f ő i g  Y i l r r t o s  d r . - r t é .

A Nádparipa* 

Liliomtejszappan

Bergmann és társától Drezda és Tetschen a E 
Marat! a naponta btúrknzű olimerö nyilatkozatok sze
rint a IpglntliatóüuU' minden gyógys/.appanok közt 
azeplók ellen is. Használata nz arcbőrt puha luirso- 

nyoB8» teszi és rózsiisszint idéz elő.
Kapható ho filléres darabokban minden gyógyszertár
ban, drogticria-, partin-, szappan- és fodras/.-iizletben.

Nyomatott J

G ó z  é s  v i l l a n y e r ő  !!

K E MÉ N Y  DÁVID
vegyi tisztitó, müfestö és  fehórnemű 

mosó-intózete
BESZTERCEBÁNYÁN

elvállalja mindennemű férfi, női és gyermek- 
rúhák, egyenruhák, függönyök vegyi tisztí

tását és festését igen olcsón. 
jgCjr Jó és szép munkáért jó t áll.
Elvállalja továbbá mindennemű gallérok és 

kézelők mosását és keményítősét.

Gyűjtő és megrendelő hely
Selmecbányán

H E R C Z O G  M. d iv a tá r u ü z le t é b e n .

N y a v a l y a t ö r é s !

Olcsó és jó úri öltönyök.
alkalm i vitelnél fogva sikerült na
gyobb mennyiségű kitűnő minőségű 
é s  divatos posztót vásárolnom  s  30 
K-tól fölfelé finom s  kitünően szabott 
ttri ruhát vagyok kópes szállítani. 
Kórve becses megrenSelósét, vagyok

1,1 kitűnő tisztelettel —

ROSENBERG FERENC
fé r f i  s z a b ó .

Szenthárom ság-tér (Jfflrges ház).

A városháza 
alatti üzlet- 

helyiség Gregess—Urbanek)
azonnal kiadó.

Bővebbet Greguss Antalnál.
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban szen
ved, kérjen íratott, ingyen és bérmonlve kapható a 
szabd , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  által M a jn a  F r a n k fu r t .

xxxxxxxx:xxxxxxxxx
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 tulajdonos

nál délutánonkint 2— 7-ig.
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E s k ü v ő k , b a n k e tte k
stb. megfőzdsére vállalkozik

szakács egyszersmind cukrász
ki csak elsőrendű üzletek 

úri házakban volt alkal
mazva s leglnyensebb igé
nyeket is ki tudja elégíteni. 
Szives megkeresések inté

zendő

Huszágh Adolf
Y i h n y e - f ü r d ő .

x x x x x x x x j x x x x x x x x x

Ij-ürdetések, 

felvétetnek 

e lap

kiadóhivatalában,

3  UJ SZÓ ... 
/UTVATER

G ESSLER
B U D A P E S T

, GesslerSiegfried
Jagerndorfbudapest

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

k a ta ru s  ellon ajánlott
KArsER-féle

MELL-CARAMELÜT
A HÁROM FENYŐVEL,

nolynok páratlan voltát és köny-
nyohbülést hozó sikoroit 
közjegyzőileg hitolositett 

okirat eléggé bizonyítja.

Kapható
MÁRKUS M. c uk rásza tában  és 

MARGÓTSY J. ÖRÖKÖSÖK 
gyógyszertára a „Megváltóhoz" 

Selmecbányán._______

MUSCHONG-BUZIASFURDOI

S Z E M S A I T - M U I T E M
újonnan berendezve kartelen kivül szállítanak azonnal bármily mennyiségű 

term észetes vegyileg legtisztább folyékony

S Z E X S A V A T
a  v ilágh írű  buzlásfU rdöl s z é n sa v fo rrá so k b ó l sz o d a v iz g y á r tá sh o z , 

v e n d é g lő sö k n e k  é s  e g y é b  ip a rc é lo k ra

ÖSSZE NEM TÉVESZTENDŐ k ia d ó s  szé n sav v al. - bé
ATr(/bizható. le lk iism ere tes

k iszo l f/n ln s  !

isziASFsmei h h - ts  gyógyvizek

M

V ,  é s  ' .j l i t e r e s  ü v e g e k b e n  S / i v - .  v e s e *  é s  í . ó l y a g l i ö n i a i ’ , - i á k n á l  u t o l  n e m  é r t  g y ó g y i i a t á s ,  
E l s ő b e ; ! * t i í a  a s a s t a l i  -v ís k S

F elv ilágosítá ssa l k é sz sé g e se n  sZblgál
Muschong-buziásfardői szensavmüvek cs ásványvizek
—.. széiküídé:-;i telepe Biiv.iásfüvdőn.
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