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SELMECZBÁNYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kózsa-uteza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Előfizetési ára :
Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Egy évre.........................................................4 frt.
Fél évre......................................................... 2 „
Negyedévre.....................................................1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges A. ózv. és fia 

könyvkereskedésében.

A nélkülözhetetlenek.
Három tényezője van városunknak, mely 

tényező e város nem fényesnek nevezhető gaz
dasági életében, nélkülözhetetlennek kezd be
bizonyosodni. nélkülözhetetlennek legalább azok 
előtt, kik e város vezetésében döntő szereppel 
bírnak.

E nélkülözhetetlen tényezők Popper Sándor 
báró, Krausz Vilmos György és Rosenfeld Jó
zsef urak vagy ezégek, a mint tetszik.

Hogy ezen állításunk nem alaptalan, sőt 
nagyon is alapos, kitűnik a következőkből:

A faeladási szerződés ismét a Popper ezég- 
gcl köttetik meg további tiz évre, a fogyasztási 
adók kezelése ismét csak Krausz V. Gy. és 
Rosenfeld J. uraknak adatik át, mi a városra 
nézve hivatalos állítás szerint alegel őnyösebb 
ekspediens lesz.

Ezen ügyekről különben hadd szóljanak a 
következő sorok, melyeknek helyt adni köte
lességünkben áll.

A ministerium csakugyan jóváhagyta tehát 
a Popper czéggel kötött faeladási szerződésnek 
tiz évre való meghosszabbítását. Jóváhagyta 
ezzel mindazon kölcsönösen, a pótszerződésben 
is kikötött feltételeket, melyek a közgyűlés 
által megállapítva lettek.

A kormány eme intézkedését megmásítani 
a városnak immáron módjában alig áll, de 
igenis arra kell véghetetlenül kitartó figyelmét 
fordítani, hogy e megerősített faeladási szer
ződés pontozatai legalább betartassanak a leg- 
minucziálisabb, legszigorúbb módon.

Nagy és fontos feladat teljesitése várako
zik itt az erdészeti szakbizottságra, melynek 
ellenőrzési körébe esik az üzemterv pontos be
tartására, a fának kellő értékbeni elszámolására, 
hogy ne áruljanak épületfát tűzifa értékben, és 
az utó erdősítés megkívánt módon való eszköz
lésére való felügyelet.

Antiochiai Anna magyar királyné.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárczája. —

Irta: Király Ernő.
Mikor II-ik Géza királyunk 1161-ben meghalt, 

három kiskorú fin maradt utána. A legidősbik, Ill-ik 
István lett a király ; de Mánuel keletrómai császár nem 
engedte őt békén uralkodni, mert minden áron hazánkra 
is ki akarta terjeszteni befolyását. II. Lászlóval és IV. 
Istvánnal nem boldogulván, 1164-ben rávette végre 
111. István tanácsosait, hogy adják hozzá nevelésbe a 
király öcscséf, az akkor körülbelül 16 éves Béla 
herczeget.

Mánuelnek az volt terve, hogy Bélát majd össze
házasítja Mária nevű leányával, s kettőjükre fogja 
hagyni az ő császárságát és nekik fogja megszerezni 
esetleg Magyarországot is,

Mánuelnek ugyanis akkor még nem volt fia. 
1161-ben kötött második házassága is meddő maradt. 
De mikor ezen házasságából 1169-ben fia. született, 
természetesen ezt akarta most már a császári trónon 
utódjának.

Béla és Mária eljegyzését tehát feloldotta, Bélához 
pedig feleségül adta Antiochiai Annát, saját sógornéját, 
második nejének mostohanővérét.

Ki volt ez az Antiochiai Anna ? Milyen rokona 
volt ennek Mánuel császár második felesége ?

E kérdéseket csak mintegy 10 év előtt tisztázta 
Dr. Városy Gyula.

Az első keresztes-háborúnak az lett az eredménye, 
hogy a győzök 1099-ben a Szentföldön megállapították

Fánk eladására nézve ugyan nagyon sze
rettük volna a nyilvános árverés megtartását és 
ezt tartottuk volna a legalkalmasabbnak arra 
is, hogy a közvéleményt megnyugtassa — hi
szen a kipróbált Popper ezég ott is érvénye
síthette volna ajánlatát — de ha már a kor
mány döntött az ügyben és döntött a Popper 
czéggel kötött szerződés meghosszabbítása javára, 
ez ellen aggályaink nem volnának, ha biztosan 
tudnék, hogy e szerződés pontozatai szigorúan 
be is fognak tartatni és a város — ez a sze
gény város — kárt szenvedni nem fog, sem 
erdői tulmértékben kihasználva nem lesznek.

Hogy mért lett a nyilvános faeladási ár
verés mellőzve? ennek indokát csakis abban 
véljük megtalálhatni, hogy tartottak attól, hogy 
elfogadható árverező egyáltalán nem lesz és a 
Popper ezég még ajánlatánál is olcsóbb áron kapja 
meg újból vállalatát. De ebben tévedhettek, 
mert úgy tudjuk, hogy a Popper ezég által 
tett ajánlatnál kedvezőbb ajánlat is tétetett 
volna . . . csak az a kérdés, váljon ez az 
ajánlat a tartós garancziáknak meg is felelt 
volna.

Ebbe a dologba tehát még csak valami
képpen belé tudnánk nyugodni, de mindig azon 
feltételezéssel, hogy az erdőbizottság figyelme 
el ne lankadjon és a város közönsége is éber 
megfigyeléssel viseltessék legnagyobb kincsé
nek a városi erdőknek mikénti kezelése, ki
használása iránt.

Ha már ebbe a — nem akarjuk mondani 
szükséges roszba — de megmásithatlan hely
zetbe bele tudunk és akarunk.nyugodni, sehogy 
sem tudjuk azt megcselekedni a bor- és hus- 
fogyasztási adók tervbe vett kezelésénél.

Hivatkozzunk azon intézkedésre, a mely 
határozottan kimondja, hogy a község, város 
által megváltott fogyasztási adók csakis házi
lag kezelhetők ? Hozzuk fel azon határozatokat, 
melyek Lukács László pénzügyminister indít
ványára a pénzügyi bizottság által hozattak és 
a jeruzsálemi királyságot. Ezen királyság azonban nem 
képezett egységes országot, mert a tripoliszi és odesszai 
grófságok és az antiochiai fejedelemség csak hűbérileg 
voltak alávetve a jeruzsálemi királynak.

Azon hősök közül, kik ezen első keresztes
háborúban vérüket ontották, különösen kitüntette ma
gát a délolaszországi normann, tarantoi Boemund; 
azért jutalmul az antiochiai fejedelemséget kapta.

Úgy Boemund, valamint az ő hasonló nevű fia 
hamar elhaltak. Utóbbi csak egy leányt hagyott hátra, 
ki tehát az antiochiai fejedelemség örököse volt. 
Konstancziának hívták.

Hogy a kormány férfi kezekbe kerüljön, Konstan- 
cziát az ő rokonai nagyon fiatalon adták férjhez és 
pedig a Francziaországból származott Rajmund, poitoni 
grófhoz. Házasságukból négy gyermek született; a leg- 
ifjabbik, Mária lett később 1161-ben Mánuel császárnak 
második felesége.

Konstanczia csakhamar özvegységre jutott, mert 
férje a második keresztes-hábo ru folyamán vívott egyik 
csatában 1148-ban elesett.

Noha a fejedelemségnek akkori veszélyeztetett 
helyzete ugyanis kívánatossá tette volna, hogy azt 
erős férfikar igazgassa, a húsz éves özvegy mégis több 
éven nem akart újra férjet választani. Hasztalan volt 
a jeruzsálemi királynak és többi rokonainak minden 
kérelme.

Vonakodásának titka azonban nemsokára nyil
vánvalóvá lelt. VII. Lajos franczia királylyal a máso
dik keresztes-háborúba vonult t. i. egy előkelő szár
mazású ugyan, de mint legifjabb fi, vagyontalan levente; 
ki meghódította a fiatal özvegynek szivét. Ghatillon 

kimondják, hogy az akár nyílt, akár lep
lezett albérletbe adása a fogyasztási adóknak 
tilos és magával vonja a beváltási jog meg
semmisítését ??r

Es mind ezzel szemben micsoda indítvány
nyal akar, — helyesebben mondva mer — a 
város tanácsa fellépni ?! Azzal, hogy Krausz 
V. Gy. és Rosenfeld J. urak legyenek meg
bízva ezen fogyasztási adók kezelésével, kik 
azokat eddig is kezelték.

Hát hogyan?
Krausz V. Gy. ur és Rosenfeld J. ur akar 

lenni városi fogyasztási adó alkalmazott? 
Még erre sincs szükségünk.

Ott van a húsfogyasztás ellenőrzésére a 
városi állatorvos, a borfogyasztásra nézve pedig 
valamelyik városi számtisztet és a külutezákban 
a rendőrbiztosokat lehetne megbízni.

Nem vagyunk képesek — lehet, hogy nem 
tudunk annyira észszel és erkölcscsel felemel
kedni — megérteni, hogy ezen adók kezelése 
mért legyen azon urakra bízva, kik bizonyára 
nagyobb jövedelmet húztak ezen adók kezelé
séből eddig, mint a legjobban fizetett városi 
számtiszt.'

Annyira szegény a város intelligencziális 
szempontból is már, hogy nincsen embere, ki a 
fogyasztási adók kezelését végezhetné, holott 
azok kezelése eddigelé az intelligencziának 
éppen nem a legmagasabb fokán álló egyének 
által volt eszközölhető ?

Hát mivé leszünk, hogy leszünk??
Egyet akarunk mondani és ez az: az egész 

nagy közvélemény ezt a városi gazdálkodási 
rendszert helytelennek, rossznak, elhibázottnak 
és a különféle gyanúsításokra alapot adónak 
tartja.

Ha ezt az irányt a városi vezetőség, nyíltan 
mondva, a tanács forszírozni fogja, még meg
érheti, — ne bizakodjon el, nagyobb hatalmas
ságok nálánál lettek semmivé — hogy a város 
Rajnáid volt az, egy ősi franczia nemzetségnek sarja, 
a Marne mellékéről. Miután több jeles haditett által 
kitüntette magát, érdemessé lett Konstancziára, s az 
özvegy kezével 1153-ban elnyerte az antiochiai feje
delemséget is.

És Rajnak! és Konstanczia gyermeke volt Ágnes, 
vagy a mint őt Konstantinápolyban később nevezték : 
Anna, a mi királynénk.

De hogyan lehetett a messze Keletnek szülöttje 
a mi Bélánk Felesége?

Már az eddig mondottakból is sejthetjük, hogy 
Máriának, az ő mostohanénjének Mánuel császár második 
nejének közvetítésével. Úgy is volt.

Annának atyját 1160-ban elfogta a mohamedán 
ellenség, anyját pedig 1170-ben elragadta tőle a halál, 
így az árvaságra jutott hajadont magához vette mos
tohatestvére Mária, a keletrómai császárné, ki kevéssel 
azelőtt hozta meg férjének a várva-várt trónörököst, 
minek folytán azután Mánuel is megváltoztatva tervét, 
nem leányát, hanem sógornéját adta feleségül a nála 
tartózkodó Árpádházi herczegpek, Bélának.

Néhány évvel később bátyja halála után Béla 
magyar kir^lylyá, neje pedig, Antoichiai Anna Magyar
ország királynéjává lett.

Nem sokáig boldogíthatta férjét, mert 1184-ben 
már meghalt. Lehet, hogy az a feletti bánat, hogy 
Konstantinápolyban Mánuel halála után az ő mostoha- 
nénje fiával együtt meggyilkoltatott, siettette ki
múltál

III. Béla 1186-ban újra nősült, de ezen házas
ságából gyermekei nem maradtak. A mely utódjai 
tehát az Árpádnemzetséget még egy századot! keresztül 

Megjelen minden vasárnap.
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egész közönsége bizalmatlanságot fog szavazni 
az ily immáron az ügyben jól átlátható veze
tőségnek viselt dolgai fölött.

Ne provokálja ezt!!
A bizalom nagy mérvben van úgyis meg

ingatva !
Bármily néven nevezendő hivatalos enun- 

cziácziok ezt elaltatni többé nem képesek.
A tények, a számok beszélnek!
A város jövedelme, legnagyobb jövedelmi 

forrása kellőleg felhasználva nem lett. A múltra 
visszatérni nem akarnánk, de rettenetesen el
szomorító adatokat mutat ez fel. A város nem 
képes, állítólag pénz hiányából, vízvezetéket, 
csatornázást és tömérdek csak más egyebet, mi 
életkérdés, létesíteni, de alkalmat nyújt magá
nosoknak a meggazdagodásra.

Az eddig rövidlátó szemek megnyíltak és 
— mondhatjuk — jól látnak. Ne kényszerítsék 
ezeket arra, hogy jól látásuk mellett még olyat 
is lássanak, mi a még csak megingatott bizal
mat teljesen tönkre silányithatja.

Nem „videat consules!“ hanem „quonsquc 
tandem abutere Catilina patientia nostra?“ . . . 
kerülhet itt szóba.

És akkor? . . .
Tessék a nélkülözhetlen tényezőkhöz for

dulni, de a város közönségének támogatására, 
bizalmára többé nem hivatkozni vagy éppen 
apellálni.

Ha a végrehajtó hatalom a megbízó aka
ratát teljesíteni sehogy sem akarja, akkor vonja 
le ennek konzekvencziáit is és ne akarjon 
olyasmit feloktrojálni, a mi ellen a közvéle
mény és vele e város, lehetne mondani, kivétel 
nélkül egész lakossága felzudul.

E felzúdulás teljes erőveli kitörését pedig 
„ca v e an t con sules !“

Mindez azonban a legnyugodtabb mederbe 
kerülhet, ha a város, mint azt a törvényhatósági 
bizottság többször hangoztatta és kívánatos
nak jelezte, e redukált fogyasztási adókat házi
kezelésbe veszi, mi semmiféle komolyabb és 
számbavehetőbb akadályokba nem ütközhetik.

A holnaputáni keddi közgyűlés tehát ma
radjon konzekvens és ily értelemben határozzon.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek, Horváth Béla főispán 

holnap hétfőn este érkezik városunkba és kedden d. u. 
5 órától kezdve fogad a főispáni lakban. — Svehla Gyula 
bányaigazgató hivatalos utjából pénteken visszaérkezett.

— Eljegyzés. Danko Andor gyekési állami 
tanító jegyet váltolt Hoffman Irma kisasszonnyal, néhai 
Hoffman Sándor volt kőpataki földbirtokos és posta
mester müveit lelkű leányával.

fenntartották, mind Antiochiai Annában tisztelték ős
anyjukat.

De nemcsak az Árpádok, hanem női ágon a 
Przemiszl, a Luxemburg, a Habsburg és Jagello- 
család közvetítésével, még a mostani dicsőségesen 
uralkodó családunk, a Habsburg-Lotharingiaiak is III. 
Béla és Antiochiai Anna utódai. Mert az ő gyermekük 
volt az a Konstanczia, ki a Przsemiszl családbeli I. 
Ottokár cseh királynak lett a felesége. Ezek utódjai 
sorban: I. Venczel, II. Ottokár (elesett a morvamezei 
csatában 1278-ban), II, Venczel, Erzsébet. Ezt nőül 
vette Luxemburgi János, ki igy lett cseh királylyá; 
kettőjük utódjai: IV. Károly, Zsigmond Királyunk, 
Erzsébet, kinek férje Habsburgi Albert magyar király. 
Ezeknek leánygyermeke szinte Erzsébet, ki neje lett a 
Jagelló házbeli Kázmér lengyel királynak, s az ő gyer
mekük a mi II. Ulászlónk, kit rendesen Dobzse László
nak szoktunk nevezni. II. Ulászlónak leánya Anna,
I. Ferdinánd neje, s a Habsburgok most már igy 
következnek: Károly, stájer herczeg, II. Ferdinánd, 
III. Ferdinánd, 1. Lipót, III. Károly, Mária Terézia,
II. Lipót, I. Ferencz, Ferencz Károly főherczeg és végül 
a legalkotmányosabb magyar király, I. Ferencz József.

Az irgalmas nővérek zárdája.
Ne csodálkozzék azon a nyájas olvasó, hogy a 

selmeczi apáczazárdát vettük tárgyul; nem oly nagyon 
ismert az, hogy szólni ne lehessen róla; nem oly 
ránk nézve közömbös valami, hogy bármikor szívesen 
ne szentelnénk neki néhány szót.; hiszen, eltekintve 
mindeu egyébtől, ez a zárda leánynevelő intézet.

Hogy mily lényeges szerepük van a leánynevelő 
intézeteknek nem csak a társadalom terén, hanem a 
nemzet életében is, azt tán fölösleges hangsúlyoznunk.

— Kinevezés. Porubszky Béla selmeczi bánya
gyakornok Ronaszékre segédmérnöknek lett kinevezve.

— Kitüntetett tanító. Mordiny János hegybányai 
rom. kath. kántortanitó a magyarnyelv tanítása körül 
kifejtett buzgalmáért és elért sikereiért az ipolysági 
takarékpénztártól 30 frtnyi jutalomba részesült.

— Breznyik síremléke. Breznyik János a sel
meczi evang'. lyceum volt felejthetetlen igazgatója iránt 
tanítványai a kegyeletet egy díszes síremlék emelésével 
kívánják leróni Az e tárgyban kibocsátott lelkes felhí
vást e lapok szerkesztője is, mint a nagy férfiú volt ta
nítványa megkapta. A felhívás igy szól:

Leborulunk a nsegdiesőiilt nagy szelleme előtt s fölhívunk 
Benneteket az ő egykori tanítványait, hogy mindannyian, kik a hála 
nemes érzelmeivel viseltettek emléke iránt, siessetek iránta a ke
gyeletnek legszebb adóját leróvni! Hozzátok széliünk, kik bölcs 
vezetése alatt a tudományokat megszeretni Tőle tanultátok; Hozzá
tok egykori tanítványaihoz intézzük fölhívásunkat, kik a selmeczi 
ev. Lyeeumban a tudományok e fölkent, dicső bajnokától, a nagy 
Breznyik Jánostól tanultátok el mindazt, amit az életnek köszön
hettek, a ki Benneteket lelkületekben műveltté, nemessé, igaz 
magyar honfiakká s mint embereket, a szó nemes értelmében em
berekké nevelt! Szükségtelen őt, a megdiesöült nagy férfiút Előt
tetek újból és újból ismertetnünk, hiszen Előttetek él testben és lé
lekben egyaránt ismert nagy alakja ma is. Mit emlegetnék soha el 
nem évülhető hallhatatlan erdemeit, melyek köztudomásnak, hiszen 
minden ténye, lelke nagyságát, szive mérhetetlen jóságát jellemezte. 
— Az a nemes, az a jóságos szív nyilatkozik meg végintézkedé
sében is, midőn a mit szigorúan, következetes gazdálkodásával szer
zett, földi javait az ő szerelmetos jegyesének, a selmeczi ev. 
Lyeeumnak hagyományozta s nem-e borulsz le lelkülete nagysága 
előtt midőn azt mondja „fáztam; éheztem egykor eleget, hagyaté
kom egy részéből a szegény, de szorgalmas tanulónak kell enni 
adni, hogy ne éhezzék, föl kell ruházni, hogy ne fázzék.“ Az ado
mányok legkésőbb 1899. januárius végéig Okolicsányi Gyula a 
magyar jelzálog hitelbank ügyészének címére Budapestre, Tisztvi
selők telepe Delej utcza 10. szám alá küldendők A síremlék fel
állításáról annak idején . hirt adunk. Az ünnep módozatait a fel- 
hivók a tanári karral egyetértve állapítják meg. Valamelyik tanít
vány ez alkalommal beszédet mond.

— A keddi közgyűlésen, melyen sok érdekes 
tárgy, a többi között a fogyasztási adókezelés is napi
rendre kerül, Horváth Béla főispánunk fog elnökölni.

— A következő sorok közlésére kérettünk fel: 
A Selmeczbányái Híradó 44 száma a czipögyárról egy 
oly közleményt hoz, melyet szó nélkül nem hagyhatunk 
és amely legalább is igen téves informáczión alapszik. 
Legyen tehát szabad az igazság érdekében a követke
zőket megjegyeznünk. Egészben nyolez munkásról van 
szó, kiknek — valamint a többieknek is, munkabéréből 
csak annyiban történt levonás, amennyiben megvontunk 
tőlük egy már előbb is jogtalanul húzott összeget. Az 
említett 8 munkás mellett 1 — 1 tanoncz dolgozik, kik
nek a munkájáért előbb szintén e munkások kapták 
a fizetést. Megvontunk tőlük tehát oly kereseti részt, 
mely őket egyáltalán nem, hanem igenis a tanonezot 
illette. Levonásról vagy bér-leszállitásról tehát szó sem 
lehet egyáltalán. Hasonlóképen kétségbevonhatók czik- 
iró ur amaz állításai, hogy a munkások panaszkodnak, 
csekély keresetükből nem tudnak megélni, hogy éhez
nek és hogy a helyiségek miatt elégedetlenkednek. 
Hiszen annak a „nagy munkás küldöttségének leg
gyöngébb tagja keres annyit, mint amily összeggel a

A»neveléslöl függ, mily honleány lesz majd a 
serdülő gyermekből ; s igy a leánynevelő intézet van 
arra hivatva, hogy növendékeibe nem csak a hasznos 
tudást, de még inkább a honszerelmet ojtsa, ápolja, 
fejlessze.

Tanulhatjuk a történelemből, hogy nem egy 
esetben, midőn már a férfiak bátorsága, kitartása 

.lankadt, reménye elveszelt, akkor a nők voltak azok, 
kik uj lángra lobbantollák a férfi erényeket buzdító 
szó, elragadó példa által.

De oly magasabb erényt, oly kitartó lelkesedésre 
képes tántorithatlan honszerelmet csak akkor talál
hatunk a nőkben, ha neveltetésük alkalmas volt ama 
nemes rnagasztosabb érzelmek fejlesztésére.

Így hát hogy ne érdeklődnénk a leánynevelés 
ügye iránt; hogy ne érdeklődnénk az irgalmas nővé
rek selmeczi leánynevelő zárdája, a Kolos-intézet iránt.

Nehányan, sokan vannak talán, kik megelégsze
nek vele tudni azt, hogy a jelenlegi zárdaépület he
lyén valamikor (nehány év előtt) rozzant, repedezett, 
ódon ház állott; hogy ennek helyébe újat építettek; 
hogy ott apáczák tanítanak s a leánygyermekek, mint 
már szokott lenni, bizonyos órákban be- s kijárnak 
amaz épület kapuján.

Miként vnn az az épület berendezve ; miként s 
mily erők tanítják ott a leánykákat; mily áldozatok 
árán létesült amaz intézet, avval nem törődnek ; nem 
talán nembánomságból, hanem az emberinem azon 
hibájából folyólagj hogy leginkább csak a közvetlen
ség hat rá, s a mit nem lát, arra s avval nem gon
dol, mint elmegy hidegen, közömbösen a réten nyíló 
virág előtt, és csak, ha valaki figyelmezteti, rá; ha 
megmutatja, mily gyöngédek, mily finomak annak 
szirmai, mily csodás annak alkata, szerkezete, akkor 
telik el csodálattal.

város évente bármely tanitójáí díjazza. Tény hogy a 
gyár helyiségei szőkék, de nem annyira, hogy a mun
kás ne legyen bennük jobban elhelyezve, mint saját 
sötét nyvirkos lakásán. Ha a gyárba lépnek, nem vesz
tik el vevőiket mert nem is voltak vevőik miután 
egész mesterségük csupán javítgatásból állott, a gyárból 
kilépve pedig akadály nélkül újra munkához foghatnak 
mert érvényben maradt iparűzési joguk. Különben is 
sokkal szívesebben lépnek a gyár kötelékébe 8-10 frt 
heti fizetéssel, mintsem hogy otthon foldozgatva nyo
morúságosán tartsák fen családjukat és minisem azt 
a czikkiró ur gondolja. Ennyit tartottunk szükségesnek 
megjegyezni az igazság érdekében és arra kéajük 
szerkesztő urat hogy sorainknak becses lapjában helyet 
szorítani szíveskedjék. „Selmeczbányái Czipészet, Tan
műhely” vezetősége.

— Az akadémia első vadászati gyakorlata. 
Múlt hó 30-án verőfényes, meleg őszi napon volt az 
akadémiai erdész hallgatók első vadászati gyakorlata. 
A vadászat a Zólyorn-vármegye határához közel fekvő 
Volarszka nevű fás legelő körül folyt le. Az első haj
tás kizárólag hajtókkal nyúl és szalonkára, a második 
haimadik és negyedik hajlókkal és tacskókkal, az ötö
dik szintén kizárólag hajtókkal nyúl, szalonka császár
madár, róka, őz és a hatodik kizárólag vaddisznókra. 
Az igen élvezetes hajtásokban összesen öt darab nyúl 
háiom darab őz, 1 drb szalonka, három fészek császár
madár, egy drb róka és állítólag 2 drb vaddisznó ve
retett fel. Ezekből puska cső elé került mind az öt drb 
nyúl, a szalonka és öt drb császármadár. Az őzek, 
daczára, hogy mind lövésre jöttek volna, felsőbb pa
rancsra kegyelmet kaplak. A róka komának csak a 
bundája ritkittatott meg, mint azt elhibázója az össze
szedett szőrczafatokból be is igazolta. A disznók pedig 
elvesztek a Skalka és Siroka Vrch fiatalosainak átha- 
tolhatlan sűrűjében. Diana istenasszony kegyeltjei 
Borsitzky, Véssey, Krause, Hudák, Kubicza és Léder 
erdész akad, hallgatók voltak. A vadászatot Irinyi Aurél 
és Véssey Mihály harmadéves erdészek rendezték.

— Baleset a nyomdában. Maschek Manó 
nyomdánk tanoncza, saját vigyázatlansága folytán, 
jobb karján a minap sérülést szenvedett midőn a mű
ködésbe hozott gép körül forgolódott. Sérülése, sze
rencsére, könnyebb természetű és semmi komolyabb 
következményei nem lesznek.

— A két kaszinó egyesülésére kiküldött bizott
ság múlt pénteken polgármesterünk elnöklete alatt 
ülést tartott és elvileg elhatározta, hogy a közös 
kaszinó részvénytársasággá alakuljon 10 frtos névértékű 
részvényekkel és ha a városi faraktári területet e czélra 
megkapni nem lehetne, a Sembery-féle ház vétessék 
meg. Összesen 500 részvény lesz kibocsájlva.

— Kanyaró és vörheny, megbetegedési eseteket 
jelentettek be orvosaink és az elsőfokú közegészségügyi 
hatóság dicséretes erélyességgel azonnal intézkedett 
is, hogy a beteg gyermekek elkülönítve ápoltassanak 
és a ragályos betegség terjedésének gát vettessék. Igen 
ám, de ott, hol egy szobában lakik a szegény bánya- vagy 
más munkás gyermekeivel, hogy lehet a beteg gyermeket 
elkülöníteni? A többiekkel együtt kell maradnia, mert 
járvány kórházunk, hová az ily szegény betegeket lehetne 
ápolás alá venni, nincsen. Megírtuk, hogy a törvény 
elrendeli, hogy minden városnak járvány kórháza

Ne menjünk el bözömbösen e zárda mellett ; áll- 
junk meg; tekintsünk végig rajta; szálljon vissza kép
zeletünk nehány évvel.

Ott áll előttünk valami régi épület; meglátszik 
rajta, hogy nem kímélte az idő vasföga; oldalát két 
fáradt, támpillér tartja ; bizony, már nem soká bírja ; 
a fal repedezik, süpped.

Ilyen volt a zárda ; kivü! rozzant belül czélsze- 
rütlen.

Látjuk aztán, mint omtanak falai a csákányok 
ütései alatt.

Az irgalmas nővérek kénytelenek ötfelé osztani. 
A város különböző pontjairól kénytelenek hóban, víz
ben forró napsugárban erre-arra, föl-lejárni, hogy 
feladatukat, a tanítást, teljesíthessék.

S ők teljesítik hűségesen.
Majd látjuk, mint emelkednek az uj falak; mint 

zárul a tető az uj falakra, s ünnepélyes menet vonul 
be a nyilt kapun, s kihajlik a hálaadó zsolozsma, 
hogy az Ur kegye im megengedte, hogy az Isten szol
gálói, a tudás terjesztői, a nevelés odaadó bajnoknői, 
az irgalmas nővérek valahára oly otthont kapjanak, 
mely nem teszi folytonos és fájó áldozattá hivatásukat.

Készen áll a szép, terjedelmes épülel. Ablak
sora nyájasan tekint le a főtérre; földszintjét bolt
helyiségek foglalják ; továbbá a cselédszoba és a pinezék. 
Kényelmes feljarat felvezet az emeletre, hol az óvoda, 
az I. a. II, III és IV elemi iskola van, mind külön, 
tehát 5 teremben ; továbbá egy zeneszóba, a bennlakó 
növendékeknek egy nappali szobájuk, egy étkező szoba 
s mellékhelyiségek. A II. emeleten van elemi I. b. 
osztály és a 4 polgári osztály 5 tanszobában, az iskolai 
ssertár, négy hálószoba, az irgalmas nővérek nappali 
szobája, egy házi kápolna s mellékhelyiség.

Az a tisztaság, az a csin, mely minden egyes 
helyiségben oly jóltevőleg hat azonnal a belépőre, arról 
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legyen; megirtuk, hogy ilyen ez idő szerint nálunk 
nincsen! megirtuk, hogy ezt mielőbb létesíteni kell; 
ámde a mi szavunk elhangzott a pusztában és nem 
jutott el azon hatalomhoz, mely ezt a törvény 
által előirt intézményt létesítette volna. És vigyázzunk ! 
lesznek még ebből nagyobb bajok is!! Várjunk csak 
egy kis időt! És e bajok a mi nyakunkra, a közön
ség nyakára nőnek ! Egyenesen rendszertelen állapot
nak kell neveznünk — mindenféle külmáz mellett — 
azt, hogy összevásárol a város mindenféle telkeket és 
házakat — isten tudja mily czélra? vagy tán újbóli 
eladásra? — de a törvényben szigorúan előirt, egész
ségünket, gyermekeink egészségét megóvó közegészségi 
intézményekre, mint a milyen a járvány kórház is 
gondja, intézkedése úgy látszik nincsen.

— Óvás czim alatt lapunk mai számához egy 
melléklet van csatolva, melyet t. olvasóink figyelmébe 
ajánlunk.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Szeginy Náczkónak mindegy zakárki lesz fogyasztási zadó- 

kezelö, sak ők isszák a rossz trunkot is fizetik drága zitalt, hogy 
drága egiszsigiiket tönkre tegyék vele is pusztuljanak,

Zenyirn zostoba eszem szerint jobb volna zembervédő, mint 
zállatvédő zegyleteket csinálnyi is minister zurnak, de nem a 
bányász minister zurnak, ki sak jót akarja nekünk, többet gon- 
dolnyi népiskolákra, mint leveleket firkálnyi, zasszonyok doktorsá- 
gárul, művészi históriákról mindig kifundálnyi valami zujat a 
papiroson. Zasszonyok zelöbb, mig doktorok nem voltak, jól főztek 
is zotthoni életet csináltak; művészek is szebb dolgokat produkáltak, 
de szeginy nép ziskolás gyermekek nem satnyultak úgy el, mint 
most. Zilyen ministeri papiros firkálás nem ziri semmit.

Zenyirn klapcsok is ha zegiszsiges ziskolába járna, nem 
volna zolyan beteges, mint most, mikor van Styavniezán városi 
zelemi ziskola vizes falak miatt gyermekek közt mindenféle 
betegsig.

Kivilágítottuk mi Náezkók zis sírokat zis láttuk, hogy sak 
több halottunk van nekünknek, mint zuraknak. Hát zéletben is 
kell, hogy mi sokkal többen legyünk ... és mégis mi nem tehetjük 
semmit, hogy zéletnsk jobban lehetnye zörvendeni.

Ha a kresmiskás zakarna lennyi városi vibornak tagja is 
zenyirn tovarisoknak zadnya ingyen innyi zitalt, biztosan meg is 
választanyák. De kresmiskás zokos zember és zitalt ingyen mig 
viborsági tagságért sem adja.

Már nekemnek nem tetszik, ha sehichtenineister és bergrot 
zűr még zasztat is kívánják, hogy ziskolás fiaikat „pánvelkomozsni 
mladipánnak" muszáj ezimeznyi. Zenyirn hlapcsok is sak lilapesok 
és játszadozzon a „pánvelkomozsnyi" lilapcsokkal zis, sak czim 
zaxiás nélkül.

Tudjuk mi Náezkók, hogy tudósos bányász zurak is nekünk 
zakarnak jót; de mikor vannak nem tudosos zurak, kik bányászat
hoz nem értenek és parancsolgatják! Tője hiba 11

Própálnak csinálnyi vízvezetéket, akarják valamt árvaházat 
zis; de hogy a Styavniezán zélő sok ezer bányász nipen legalább 
zugy zakarnának segitenyi, hogy sak ha betegsig van ragályos, 
vigyék jó ápolásba járványkórházba . . . zolyan nincs. Pedig van 
bányász néptől zösszeszedett 54000 frt szvati trojiczi (szer.t-haromság 
szobri) zalap zis kellene lennyi városi járványzisputálynak zis . . . 
de zerre nincs pénz. Hát sak legyen pestis, majd lesz pénz zis. 

Zenyirn kmotor povedálja, hogy nagy szamár vágyom 
zennyit zössze-vissza okoskodnyi. Prauda más povedálom neki és 
nem is fogom többet zokoskodnyi, sak a jövő héten. Addig is: 
„Pohvalen 1“

A közönség köréböl.
Elismerő Bizonyítvány.

Alulirotlak ezennel bizonyiljuk, hogy Záchej János, 
felső rónai lakos a hegybányái r. k. templomban levő 
nagy orgonát egészen szét szedte, kitisztította, kijaví
totta, és felhangolta.

Az orgona, javítás után, tökéletesen megfelelőnek 
találtatott.

Hegybányán, 1898. évi november hó 4-én
Dr. Faller Gusztáv. Litassy János

Danko Andor esperes-plebános
Sípos József 

templom-gondnok.

győznek meg, hogy az intézet gondos kezekre van 
bízva, hogy a bennlakó növendékek ez intézetben ott
hont találnak.

Hogy ez igy van, kétségtelenül tisztelendő 
Dyonisia nővér, vezető főnöknő érdeme, a ki buzgal
mának köszönhető az is, hogy 1895-ben megnyílt a 
polgári leányiskola, melynek odaadó, lelkes, fáradhatlan 
igazgatója jelenleg Szártorisz Ferencz, szathmár-egyház- 
megyei miséspap, kir, kath. nagygymnasiumi rendes 
tanár. Ily jeles kezekben hogy virágozhatna fel az 
intézet még inkább, ha anyagilag is nagyobb támoga
tásban részesülne.

S ily támogatást talán várhatnánk az intézet 
védnökétől, Vaszary Kolos herczegprimástól, kinek 
nevét viseli az intézet.

Hétfőn volt Kolos napja; gondoll-e akkor a fő- 
magasságu védnök védenezére, a selmeczbányái Kolos- 
intézetre ? !

A közelmúlt napokban ott járt nála a selmeczi kül
döttség; de hát — be nem eresztették.

Ez a küldöttség arra kérte a magas kormányt, hogy 
a selmeczi szent-háromságszobor alapból engedélyezzen 
18.000 frtnyi kamatnélküli kölcsönt a zárda felépítésére 
felvett 18.000 forintnyi kölcsön törlesztésére, mely kölcsön 
fizetendő kamatai súlyos terhet képeznek. E szent
háromságszobor alap 54.000 frtnyi alaptőkével rendel
kezik ; mily könnyű volna ebből azt a 18,000 frtnyi 
kamatnélküli kölcsönt megadni.

De azért az intézet nem marad el. Tovább fej
lődik, a mennyire körülményei engedik ; az udvar és 
kert rendezése is nemsokára be lesz fejezve. Utóbbit 
az épület II. emeletével köti össze, s benne nyári 
torna is van berendezve.

Látjuk, az intézet vezetősége semmit sem mulaszt 
el, mi az intézetet minden tekintetben tökélessé teheti.

Fejlődjék hát és gyarapodjék erkölcsi elégtételül 
Vezetőinek s a növendékek, s igy a haza javára.

Selmeczi 
„ZETxiss -CTjsá-g'“ 

pletykamentes hírmondó.
Szerkeszti: Bárki.

A deputáezíó hallomás szerint egy viseltes kaszinót is kért, inár 
ez a hir is szaporította a tagok számát.

A bizottsági tagok közül sokan attól félnek, hogy a tizenhétezer 
forintos ajánlatot tevők koldusbotra jutnak, azért velük szem
ben állást foglalnak el.

A bizottsági tagok másik része pedig kiszámította, hogy a régi 
kilenezezer forintos bérlet mellett a városnak lehetne: európai 
liirii vízvezetéke, fényes villámvilágitása, modern iskolái, 
nagyszerű színháza, pompás kórháza és — szegényebb bér
lői — ha a város maga kezeltetné.

A primási titkárt legközelebb nagy lelkesedéssel a deputatio érde
kében tett önzetlen fáradozásaiért a város díszpolgárává fog
ják megválasztani.

A hodrusi kötömühely helyett legközelebb, tekintve az italmérés 
statisztikai adatait, kefekötő műhelyet állítanak fel.

A gázgyár a gáz szagának büztelenitését úgy fogja eszközölni, hogy 
a gázcsövek nyílása elé városi hajdúkat állíttat, a kik kelle
mes illatot fognak terjeszteni.

A városi épület anyagraktár nemsokára megnyílik, már eddig is 
nagymennyiségű elhasznált pezsgő és egyéb parafadugó áll 
a t. közönség rendelkezésére.

A mi szerény nézetünk szerint legjobb hely szobrunk számára a 
tanácsteremben levő kályha melletti kuczkó, a hol a pókok 
kegyeletesen befonják a feledés fátyolával.

A vigadó összes helyiségeit, tekintettel a leendő nagyszámú bálokra 
egy modern szerkezetű helylyel bővítették, ennek mintájára 
alakulnak át később az összes helyiségek.

Az elkészült nyaraló nagytermében a télen korcsolya pályát ren
deznek be.

Csak magából a nyers húsból bejön kilenezezer forint, hát a sok 
sült malaezka. sonkáeska és szalonnácska stb., az mind tisz- 
tahaszonképen az éléskamrákba vándorol.________________

Kitűnő jóságu gyöngyösi 
és báti édes must 
kapható Bogya János szt-háromságtéri vendéglőjében 

literje 40 kr.
Tisztelettel

Bogya János.
1898. évi 4375. sám.

Árverési hirdetmény.
Alólirott m. kir. erdőhivatal közhírré teszi, hogy 

a m. kir. kincstár • tulajdonát képező zsarnóczai sor

Dukász Gyula üzleti jelentése.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a terasszon 

a Hungária szállóval szemben lévő üveg, porczellán, lámpa stb, raktáromat s illetve

= áruházamat az őszi évadra =
oly gazdagon szereltem fel, hogy bármely nagyvárosi hason üzlettel bátran versenyezhetek.

Raktáron tartok: kristály, vésett és festett sör, bor és likőr, Karlsbadi porczellán 
és angol majolika, asztali, kávé, tea, mokka készleteket, tömérdek porczellán és 
majolika figurákat és szebbnél-szebb nippeseket, asztali és függő, irodai és üzletekbe 
való legjobb minőségüeknek elismert Ditmár és Brünner-féle lámpákat; tükröket, ké
peket, tea és toilette asztalkákat, vasból készült mosdó asztalokat, hajlított faszékeket; 
aranyozott, diófa, mahagán és palizánder faléczeket, melyekből olcsón, jól és gyorsan 
készítek, az adott méretek szerint kereteket és mindenféle iivegnemüeket.

Elvállalok mindennemű üveges munkákat és porczellán ragasztásokat, mely 
utóbbiak saját kombináczióm szerint lesznek eszközölve, úgy, hogy hidegnek-melegnek 
is ellentállanak.

A nálam vásárolt árukat szakszerűen ingyen csomagolom és bármily távolságba is 
az adott czim alatt megküldöm.

A midőn a n. é. közönséget arról biztosíthatom, hogy jutányos árak, pontos 
kiszolgáló i. kifogástalan áruezikkek nyújtása által teljes megelégedését kiérdemelhetnem 
főtörekvésem leend, egyben kérem nagyrabecsült pártfogását.

Kitűnő tisztelettel
Dukász Gyula.

háznak az 1899. év január hó 1-jétől kezdődőleg 1904 
év végéig, tehát hat évre terjedő időtartamra leendő 
bérbeadása iránt f. évi november hó 23-án délelőtt 
10 órakor ZSarnóczán az erdőhivatal tanácstermében 
nyilvános árverés fog megtartatni.

Kikiáltási ár mint évi haszonbér 800 frt.
Az ajánlattevők tartoznak a kikiáltási ár 10 %-át 

bánatpénzül letenni.
Az árverési és szerződési feltételek az erdőhiva

talnál megtekinthetők.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Zsarnóczán 1898. évi október hó 29-én,

M. kir. erdöhivatal.

Két egymásba nyíló első 
emeleti, szépen bútorozott 

hónapos szoba
az Ezüst-utoea 16-ik sz. a. fekvő házban azonnal 

kiadó. — Bővebbet*, a kiadóhivatalban.

Egy jókarban levő zongora 
150 írtért eladó.

Hol ? Megmondja a kiadóhivatal.

Átadó üzlet Bátban.
Bát (Hontmegye) nagyközségben a főtéren lévő 

fűszer, festék, bőr, vas, gabona stb. üzletemet, melyben 
dohánytőzsde, váltóürlap és bélyegeladás is van, 
kedvező feltételek mellett, miután a magán életbe 
szándékozom visszavonulni, átadom, esetleg a tulaj
donomat képező házzal együtt, melyben az üzlet van, 
szabadkézből eladom.

Az átvevéshez szükségelt készpénz 2000—3000 frt 
Bővebb felvilágosítást ad :

Kaufman Kálmán, tulajdonos 
Bátlban.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Ar<lrássy-ut 39. (I. em.) 

Raktár: BÉCS. I., Seilergasse 3. szám.

A „SZANDIIK” e2Ü$tarú*gyar,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított. Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
in i ii d e n ív e m rí ezüstárut, 

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 
kat, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.
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I
Heider Emil-féle Morva- 

Schönbergi vászon.

Nagy nyakkendő választék 
igen olcsó árakban 1

Szőnyeg raktár!

Karmantyúk és női sipkák !

i

eisz Adolf nagy áruháza Selmeczbányán. (Deák F erencz-utcza)l
Z”--------------------------------------------------------

Női kelmék, diszek, fűzők, esernyők, barchettek, ágy és áztál térítők, paplanok, berlini 
kendők, női sálok selyemből és berlini gyapotból, gyermek és női harisnyák, legdivatosabb 
kötött és szarvasbőr keztyiik, csipke és más függönyök, damaszt áruk, kanafaszok, 
siffonok, törülközők, portörlők, damaszt grádlik, zsebkendők, legújabb divata batiszt 
és siffon úri ingek, nyakkendők és minden féle úri divatczikkek gazdag valász'ékban, 
minden nemű tábbeliek. egyedüli elárusitása a híres assbest talpoknak (4-0, 80, és 120 
kr.) s*b. stb.

Feltűnő olcsó árak[! — Tartós, kitűnő áruczikkek!

StarU Mihály
üveg-, porczellán-, lámpa-, tükör- és képraktára Selmeczbányán

Deák Ferenez-utcza — (Ochtendung ház).

Rendkívüli nagy választék és feltűnő olcsó árak!!
Függő, 
asztali, 
zongora, 
irodai és 

üzleti
lámpákat

csakis
Ditmar és
Brünnertől 

tartok
a 

legújabb 
égőkkel.

Ajánlom a n. é. közönség b. figyelmébe a legújabb 
valódi angol, majolika, karlsbádi porczellán, asztali, kávé, thea 
mokka és mosdó készleteket. Teljes mennyasszonyi kelengyék 
egy mintában. Kiváló szép falidiszek, virágtartók, figurák külön
féle szentszobrok, nippek, sör, bor és likőr készletek. Dús kép 
és tükör választék. Mosdó asztalok, és hajlított faszékek, valamint 
a közegészségügyi követelményeknek megfelelő köpőcsészék. 
Képkeretezéseket és ablak bevágásokat mélyen leszállított 
árban eszközlök. A nálam vásárolt áruk oly szakszerűen lesznek 
csomagolva, hogy azokért a felelősséget magamra vállalom.

A n. é. közönség b. látogatásait kérve vagyok 
teljes tisztelettel

Stark Mihály,
üveg- és porczellánáruház tulajdonos.

Kérj 6
(ontinental 

y$/dggfó fámpany.

oilághírii spanyol és portugál/ 
bóráit 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragonastb.

Kaphatók az összes finomabb 
pisze r és csemege kereskedő - 
sekbero, valamint poharanként

az előkelőbb szállodák, kávéházak és vendéglőkben.
Sqjátfwk: Budapest

csakis: IVKossuth-Lajos és Újvilág utcza, 
sarkán, a Gentry Casirtooaíszemben -

„Bodega“-borok főelárusitói Selmeczbányán

Ernst Zsigmond és KrauszV. G.
&

Iskolai szerek!
Az akadémiai tanév kezdete alkalmából bátor 
vagyok a n. é. közönség és a t. szülők, akad, 
hallgató urak becses tudomására hozni, hogy 
üzletemet mindennemű tanszerekkel, 
úgy mint:

papír, iron, tinta, toll, tollszár, 
rajzeszközök, könyvtáskák, táblák, 

festékek és más egyebekkel 
különösen fiumei rajzpapirossal 

dúsan felszereltem és régibb készletemből 
képes vagyok ezen áruczikkeket 

fél árban
árusítani.

Egyben ajánlom fűszer, bőr, czukor, 
kereskedésemet a n. é. közönség figyelmébe 
és pártfogásába.

Üzletemben azonnal felvétetik egy 
jó házból származó tanuló tekintet nélkül annak 
hitfelekezetére.

Kiváló tisztelettel

Weisz Ignácz.

Kitűnő minőségű 
burgonya 

a legolcsóbb árban kapható (nagyobb 
nyiségben ingyen házhoz szállítva)

ErnstZsigmond
főtéri üzletében.

meny-

Birtok eladás.
Egy 28 holdból álló a Kalvária-hegy alatt fekvő föld
birtok, gazdasági épületekkel együtt szabad kézből 
eladó, esetleg bérbeadó. — Bővebb értesítést 

ad a kiadóhivatal.

Ilázeladás.
AHonvéd-utcza60-ik sz. a. fekvő egy emeletes Kirchner- 
féle ház, a hozzátartozó kerttel és pipagyári felszerelé
sekkel együtt szabad kézből eladó. — Bővebbet 
megtudhatni ott a házban a Kirchner testvéreknél.

Poharankénti eladás:
3VTá>x»kus ÍME. czukrászatában.

9 9Ügyes munkások,
értelmes tanonczok 

kerestetnek 
Matzán Ferencz selmeczbányai épület, bútor és mü- 
asztalos műhelyébe azonnali belépésre. — Bővebbet 
megtudhatni:

Matzán Ferencz
üzlettulajdonosnál.

Tudomásul I
Uj üzlet megnyitás!

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség b. tudomására 
adni, hogy az itteni piaczon, a Fő-téren lévő és J. Wankovits L. 
ur tulajdonát képező házban egy
nagy és kis elárusitás melletti bor, palaczksör, 

pálinka és likőr árudát rendeztem be,

a melyben a legolcsóbbtól a legfinomabb minőségig terjedő bort és 
palaczksört, valamint a legekszkvizitebb likőröket, rumot és konyakot 
tartok raktáron. — A legnevezetesebb bevásárlási forrásokkal való 
összeköttetésem egyrészt, másrészt pedig azon tán tori thatatlan 
üzleti elvem, hogy csak a legjobb minőségeket, a lehető legolcsóbb 
árakon fogom árusítani, felbátorítanak arra, hogy a nagyra becsült 
közönség támogatását kérjem azon biztosítással, hogy főtörekvésem 
leend a belém helyezett bizodalmát meg is érdemelhetnem.

Mély tisztelettel

Rosenfeld József.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.
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Melléklet a „Selmeezbányai Hetilap" 46-ik számához.

Óvás.
Alul jegyzett fogyasztási adófizetésre kötelezettek 

két ízben kérvényt adtunk be a városi tanácshoz 
illetve polgármesterhez oly czélból, hogy a fogyasztási 
adók kezelése, az érdekelt adófizetőkre bizassék, külö
nösen pedig azért, hogy az adók kezelése körül 
követett nemcsak sérelmes, de törvénytelen eljá
rásnak vége vettessék.

A város polgármestere 7(>58/1898. sz. alatt 1898. 
október 29-iki kelettel értesített bennünket, hogy a 
fogyasztási adók megváltása ügyében kötött szerződés 
még jóváhagyva nincs s ezért kérelmünk érdemben 
még nem tárgyalható.

A «Selmeczi Híradó* november 3-áról keltezett 
45. számában azonban már közli, hogy a «városi 
tanács több ülésében s legutóbb hétfőn tartott ülésé
ben alaposan tárgyalta az ajánlatokat s hosszú vita 
után meghányva-vetve minden oldalról a dolgot úgy 
találta, hogy a Krausz—Rosenfeld-féle ajánlat a legelő
nyösebb a városra, mindazonáltal törvényes alapon 
fog eljárni s a közgyűlésnek azt az ajánlatot teszi, hogy 
a házi kezelés rendeztessék be és a közgyűlés alkal
mazza kezelőkül Krausz V. G.-t és Rosenfeld .Józsefet 5 
mert külön tisztviselők alkalmazása s az ellenőrzés 
gyakorlásával járó tetemes költségek a tiszta házi ke
zelés mellett a város jövedelmét iilusoriussá teszik és 
különösen a jelen viszonyok közt a támasztható ver
seny a bor fogyasztási adóbevételt a sörfogyasztás 
mesterséges emelésével csökkenthetné; hogy pedig a 
fogyasztók összesége kezelje az adókat — lehetetlen
nek bizonyult a közel múltban, mikor a rövid próba 
is kimutatta, hogy a számos kellemetlenség mellett a 
törekvés minden tekintetben meghiúsult.*

Reméljük, hogy a városi tanács kérelmünk ér
demben való elintézéséről törvényes alakban és módon 
fog bennünket értesíteni, addig is a félhivatalos színe
zetű, de mindenesetre jó értesültségen alapuló közlemény 
folytán szükségesnek tartjuk már most óvást emelni 
az állítólag hozott határozat s a városi tanácsnak 
abban megnyilvánuló felfogása ellen.

A közleményből megállapítható, hogy a városi 
tanács az adók kezelését isidét Krausz és Rosenfeld- 
nek kívánja átadni olyképen, hogy ezek az urak a 
haszon egy részét nagy kegyesen átengedik a városnak, 
nagyobb részét pedig megtartják, csak ezt a felte
vést engedi meg a közlemény, midőn az ellenőr
zést már eleve elejti a tetemes költségek miatt.

Megállapítható, hogy a fentnevezett urakat olyan 
quasi tisztviselőknek akarja minősíteni s »külön« tiszt
viselőket nem akar alkalmazni.

Megállapítható, hogy törvénytelen eljárásának a 
törvényesség látszatát akarja adni, mert úgymond 
»törvényes alapon fog eljárni,* tévútra akarja vezetni 
a város közönségét, sőt magát a határozatot hozandó 
törvényhatósági bizottságot is a jövedelmek menynyi- 
ségére nézve azzal, hogy feltételezi, miszerint a tiszt
viselők alkalmazása s az ellenőrzés gyakorlásával járó 
tetemes költségek a tiszta. házi kezelés mellett a 

város jövedelmét iilusoriussá teszik,* mesterséges oko
kat keres, nddőn eljárását a sörfogyasztás mesterséges 
emelésével is meg akarja okolni; a fogyasztási adó
fizetésre kötelezetteket nem részletezett kellemetlen
ségekkel már most lehetetlenné akarja tenni.

Ha a törvénytelenség tévedésből ered, megbocsát
ható, de ha egy testület, melynek a törvény betartása 
legfőbb kötelessége, törvénytelenséget tudva követ el, 
azt leplezi, ha egy testület, mely hivatva van a kö
zönség érdekeinek megóvására, ezen érdekeket lábbal 
tapossa, — ez meg nem bocsátható bűn. Reméljük, 
hogy a városi tanács határozatát, ha az a jelzett ér
telemben hozatott, megváltoztatja és ily Ítélkezésre 
okot és alapot nyújtani senkinek sem fog.

Mi tudjuk, mennyit tesz ki a fogyasztási adókból 
eredő jövedelem. Maga a belváros húsfogyasztási adója 
fedezi a megváltási összeget. Hol van a többi, tudja 
ezt a városi tanács is, tudják Krausz—Rosenfeld is.

Tény az, hogy a város az adók kezelését úgy 
engedte át a múltban, hogy a nevezett urak egynéhány 
ezer írttal a várost kielégítették s a beszedett adókat 
maguknak tartották meg. tény az is, hogy ez törvény
telen eljárás. Vájjon mivel okolhatják meg a tanács
beliek a vesztett haszonnal a város közönségétől való 
elvonását? Ha a város kételkedik e hasznok nagy
ságában, nem kellett volna az adókat megváltania 
engedte volna át másnak, aki eddigi jövedelmét bizto
sította volna, amire nagy készség nyilatkozót meg min
den oldalon megfelelő anyagi biztosíték nyújtásával- 
Ha a haszon valakit megillet, az csak a város közön
sége lehet s ettől azt semmi szín alatt elvonni nem 
lehet. Ha pedig kétes a haszon, vesse el a törvény
hatósági bizottság a szerződést, mi ismételve és egész 
vagyonúnkkal szavatosságot vállalunk az eddigi 
jövedelemért, ha az adók általunk váltatnának 
meg. A város közönsége, mint szerződő fél a maga 
rovására nem gazdagíthat egyeseket.

Miféle tisztviselő az, aki sem megválasztva nem 
lesz, sem kinevezve, aki felett az ellenőrzés nem gya
korolható, felelősségre nem vonható, aki azon hasznot, 
mely megbízóját illeti, magának tartja meg * Ilyen tiszt
viselők volnának Krausz és Rosenfeld urak, ilyen 
tisztviselőket akar a város! Milyen tisztviselő az, aki 
a megbízási viszonyban anyagilag első sorban is leg
főképpen van érdekelve, aki állásából hasznot húz, 
meg nem engedett hasznot. Ilyen tisztviselők nekünk 
nem kellenek. Ezek maguk is korcsmárosok s az 
adók kezelésének rájuk való bízásából eredő ked
vezményt az egészségtelen verseny megteremté
sére, ami anyagi megrontásukkal használják fel.

Ha megvan a törvényes lehetősége annak, hogy va
lamely átalányért az adók valakinek átengedhetők, 
akkor is mi vagyunk az elsők, mi az adófizetésre köte
lezettek összesége. kik" a terheket viseljük. Ez esetben 
kívánjuk, követeljük, hogy nekünk egyesekkel szemben 
előny adassák, főleg azért, mert mi is biztosítjuk a vá
rosnak eddigi jövedelmét, azt hisszük, az összeség 



vagyona elegendő ezen jövedelem biztosítására s 
mi evvel a vagyonnal vállalunk kezességet a város 
által élvezett ismeretlen összegű néhány ezer írtért.

Vájjon törvényes eljárás-e az, ha a város oly 
embereket javasol kezelőkül, akik tulajdonképen nem 
kezelők hanem bérlők? törvényes eljárás-e az, ha a 
szerződő város helyeit a hasznot a kezelők tartják meg 
maguknak? törvényes eljárás-e az. midőn a város tiszt
viselői minőségben alkalmazni kért emberek ellenőr
zéséről eleve lemond? törvényes eljárás-e az, midőn a 
közvagyon kezelésével olyanok bízatnak meg, akik a 
város közönségét megillető százezreket tudtak minden 
lelkiismerelfurdalás nélkül a kötött üzlet nyereségeként 
maguknak megtartani? törvényes eljárás-e az, midőn 
közvagyon kezelésével üzérkedők bízatnak meg? A fe
lelet nem és ezerszer nem! Ily javaslatot egy 
városi tanács nem tehet.

Amennyiben a városi tanács a »tiszta házi ke
zelést® akarja keresztülvinni, meglehető anélkül, hogy 
jövedelmeit koczkáztatná. Az aránylag csekély fáradt
ságot magára vállalja bármily tisztviselő, akinek állása 
ezt megengedi csekély, de megfelelő tiszleletdij mellett 
s ha ez nem lehetséges a nagyobb érdekek koczkázta- 
tása nélkül, külön tisztviselők alkalmazása mellett sem 
kell tartania jövedelem felemésztésétől, sőt egész bizton

Selmeczbánya, 1898. november hó 5-én.

Lestyanszky György, 
Ács Ferenczné, 
Bogya János,

Trgina
mint a kérvényt benyújtó 41 

számíthat arra, hogy eddigi jövedelmei fokozódni fognak, 
amit a kezelési jog megszerzése körüli versengésből 
következtethet. Meg lehet a városi tanács győződve ar
ról, hogy a tiszta házi kezelés, a tisztviselők alkalmazása 
ellenőrzés stb. kisebb összeget igényel, mint amennyit 
azon haszon kitesz,melyet Krausz—Rosenfeld eddig húztak 
az üzletbői. Meg lehet a városi tanács arról is győződve, 
hogy az, aki eddig bort ivott egyes érdekeltek bosszan
tására vagy a város megkárosítása végett nem adja 
magát a sörivásnak, ha még úgy mesterkedik is majd 
valaki.

Reméljük ezek után, hogy a törvényhatósági bi- 
zotlság a városi tanács félhivatalosan közölt javasla
tára amennyiben a félhivatalosan jelzett értelemben 
tétetnék, súlyt nem helyez, azt mint törvénytelent 
félreteszi, a közérdeknek megfelelő határozatot fog hozni 
a törvényesség állásponíjára helyezkedve. Reméljük, 
hogy a városi tanács a törvényes felfogást ellensúlyozni 
nem fogja s ha ez is megtörténik a törvényhatósági 
bizottság tagjaiban lesz annyi lelkierő, hogy az igaz
ságáért, saját és a város érdekeinek megóvásáért síkra 
szállni mer. Ezt kérjük- ezért könyörgünk. Csalatkoz
tunk, de ismét remélünk és bízunk. Most egyebei 
még nem tehetünk.

Mojicska János, 
Barth Antal, 

Bukovics István, 
Antal,

adófizetésre kötelezett megbízottjai.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fiánál, Selmeczbányán.


