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Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított dij 

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

== Meg jelen minden vasárnap. -'■■■

A fogyasztási adók kezelése.
— A múlt keddi közgyűlésből. ~-

Egyszer igy, azután úgy és végül megint 
csak amúgy, hogy a régi állapot megmaradjon, 
ez a selmeczi fogyasztási adók kezelésének 
signaturája.

Több mint egy éve annak, hogy az egyik 
törv. hat. bizottsági közgyűlés egyhangúlag el
rendelte, hogy a fogyasztási adók házi keze
lésbe vétessenek lehetőleg és utasította a város 
tanácsát egy szervezeti tervezet kidolgozására. 
Sokszor sürgettük mi azóta e tervezet elkészí
tését és rámutattunk egyik erről száló czikkünk- 
ben, hogy addig-addig halogatják azt, a mig 
majd kifogynak az időből és ürügyül az idő 
rövidségét fogják felhasználni.

Ez szó szerint be is következett. Elkészült 
ugyan a városi fogyasztási adóhivatal szerve
zeti tervezete, fel is lett az olvasva, sőt pontról 
pontra tárgyaltatott is két gazdasági bizottsági 
és két törv. hat. bizottsági gyűlésen, de életbe 
azért nem léphet, mert — „rövid az idő4. 
Ez volt az előzmény, a selmeczi fogyasztási 
adóknak réges-régen tartó krónikus betegségé
nek egyik része, a mig azután e betegség a 
kormány és törvényhozás újabb intézkedései 
folytán egyszerre akuttá vált és ekkor hirtelen, — 
de azért mondhatjuk alapos és szép munkát végzett 
vele Csányi Ottó főszámvevő — elkészült a szer
vezeti tervezet, össze lett hiva a gazdasági bi
zottság, sürgősen napirendre lett tűzve a kérdés 
és a nagy közönség, e város mérvadó közön
sége nagy hozsannával fogadta a gazdasági bi-

Susog a fáknak . . .
Susog a fáknak édeni lombja, 
Melyen levelek, virágok játsznak, 
A mi csak kedves, élvet kínáló, 
Mind megsúgják a dalos madárnak.
Bevonja fénynyel a néma, csendes 
Erdőt a játszi, pajkos napsugár. ■ 
Az első édes csókod talán ez. 
Te régen várva-várt rövidke nyár! 
Nem tudom miért, de én úgy érzem, 
Úgy tudnék sírni, mint szokott az ég... . 
Tán szerelmünknek első óráját 
Idézi föl bennem e kedves kép.

Mi is igy kezdtük, igy ismerkedtünk, 
En, csendes erdő, s te mint napsugár... 
S ha lesz éltünkben még annyi ősz tél 
Mind oly édes lesz, mint az első nyár. ’

Migrain. ---- W----  ■
Álom.

— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tárczája. —

„Álom; álom; édes álom.*
Mi az az álom ?!
Tündérliget, menyország és pokol.
A mi ábrándot a lélek rejt, mi reményt a szív 

ápol, a mi érzelem átpezseg a vér lüktető árján, annak 
az álom alakot ad.

A mitől titkoltan rettegsz, a mi kebledet emésztő 
kinnal tölti el, s te csak akaratod erejével tudod kis 
időre legyőzni, az rémhatalomra kap álmodban s őrülés
hez közel hajt.

Hányszor van az, hogy nehéz álomból ébredve, 
s a hideg verejtéket letörölve homlokodról könnyeb- 
bülten felsóhajtasz: „Be jó, hogy csak álom volt!* 

zottság és a törvényható sági bizottság egyhangú 
határozatait, hogy végrt-valahára a fogyasztási 
adók a város által házilag kezeltessenek, hogy 
igy legalább azzal jöjjön a város tisztába: 
mily jövedelmet hajtanak ezen adónemek való
jában, mert azt eddig csak a kezelők tudhatták.

De mi történik?
Krausz V. Gy. és Rosenfeld József — az 

úgy látszik csakugyan nélkülözhetetlenek — 
újabb ajánlatot adnak be és tetemesen feleme
lik az elébb ígért bérösszeget, ha a város a 
fogyasztási adók beszedését nekik adja bérbe. 
E fölött lóhalálában összehívnak egy gazdasági 
bizottságnak mondott, de voltaképpen annak 
nem tekinthető értekezletet a polgármester szo
bájába s ott zárt ajtók mellett eldöntik, hogy 
az előbbi látogatott és nyílt gazdasági bizott
ság egyhangú határozata ellenére azt fogják 
ajánlani a közgyűlésnek, hogy ezen újabb aján
lat alapul vétele mellett a fogyasztási adók 
bérbeadása tárgyában tartassák meg e ho 20-án 
egy nyilvános árverés ü 21-én egy rendkívüli 
közgyűlés, mely hivatva lesz ezen árverést 
megerősíteni.

Hát ez nem komédia ?
Nem játék üzés a gazdasági bizottság és 

közgyűlés határozataival ?
Hát mért nyúzták végig azt a szervezeti 

tervezetet pontonként, ha ismét csak bérbe ad
ják a régi „megbízható" kezelőknek e jöve
delmi forrást?

Hát nem merev ellentétbe helyezkedés ez 
az immáron oly erősen és többszörösen meg
nyilvánult közvéleménynyel?

S hányszor van az, hogy az álom boldogít, tel
jesíti titkos vágyaidat; öledbe adja azt, a kit szeretsz, 
de a való életben meg sem közelíthetsz; s ha fel
ébredsz s szétfoszlik az álomkép, sajnálod, hogy ismét 
életre tértél.

Mily édes is volna az, ha, a kit a dicsszomj 
ösztökél, álmában megtalálná az óhajtott babért s igy. 
teljesült vágya érzetében fellelve a boldogságot, soha 
többé föl nem ébredne.

Mily édes volna az, föl nem ébredni többé, ha 
álmunkban viszonszerelmet találva annál, kiért a való 
életben hiába epediink, őt ölelve tartjuk s ajkunk ideg- 
mámoritó csókban odatapad az ő ajkaihoz.

S tudod-e te, miért irom én mindezeket?!
Azért, mert én is sajnálom, hogy az én édes, 

. ah, mily édes ! — álmom nem fejezte be fájdalom
telt életemet.

Minden reményom megcsal; minden érzelmem 
fáj; utamon csak tövis terem ; boldogtalan vagyok.

És az az álom boldogított!
Elmondjam-e ? !
„Hiszen csak álom!* fogod mondani s talán 

mosolyogsz a szegény bolondon, ki álmában elmondja 
lelke legmélyebb gondolatait, szive fájó szerelmét.

Te tudod, hogy szeretlek.
Ha csak látlak is, hevesebben dobban fel szivem. 

Ruhád érintése mámorba ejt. Ha megfoghatom szép 
kezedet, úgy érzem, mintha lelkem átszállna beléd, 
s ha szemedet rám veted, az úgy éget, úgy perzsel, 
hogy azt gondolom, lángra gyullad bennem a vér 
s elemészt.

Oh hányszor fog el az ellentállhatatlan vágy, oda 
borulni elédbe, s átölelve térdeidet, forró csókokkal 
illetni csábitó termetedet véges-végig.

Hát nem kérdezhetjük jogosan, hogy mi 
akar ez lenni? Tápnyujtás a további bizalmat
lanságok, gyanusitgatásokra ?

Az, hogy előreláthatólag csak két és fél 
évig fogják még a városok ezen adókat kezel
hetni, egy máknyi ok sem arra, hogy azok 
házi kezelésbe ne vétessenek. Sőt éppen ok 
arra, hogy igenis házi kezelésbe vétessenek, 
mert csak igy tudja meg a város azoknak va
lódi jövedelmét és az esetleg bekövetkező meg
váltásnál csak előnyt fog magának ezáltal bizto
sítani. Holott ha ismét bérbeadják a fogyasz
tási adókat, a bérlők jövedelmeikről bölcsen 
hallgatni fognak, mint azt eddig is tevék.

Az sem áll, hogy az idő rövid volna. A 
módosításokkal elfogadott szervezeti szabály
rendelet azonnal életbe léptethető és az alkal
mazottak kinevezéséig a városi tisztikar né
melyike végezheti a szükségelt teendőket.

Ez egy oly nagy aparatussal dolgozó tiszti
karnál, mint a milyen a városé, akadályt nem 
képezhet.

De különben is: hiszen egyenes közgyű
lési határozat van rá, mely elrendeli a fogyasz
tási adóknak házi kezelésbe vételét. E határo
zat talán már kormányhatóságilag meg is van 
erősítve vagy legalább megerősítés miatt fel
terjesztetett.

így hát már formailag sem lett volna 
szabad belemenni abba, hogy a fogyasztási adók 
bérbe adása iránt nyilvános árverés tartassák 
és azt a kormány semmi szín alatt jóvá nem 
is hagyhatja; mert akkor illuzoriussá válik az 
egyhangúlag hozott közgyűlési határozatoknak

Ha rád nézek s szép ajkad mosolyog, ködbe 
borul körülöttem az egész világ, csak egy vágyam, egy 
gondolatom van: megcsókolni azt a szép ajkat — s 
azután meghalni.

És e vágy gyötör kimondhatatlanul; mert hiszen 
e vágyam talán nem teljesül soha.

— Vagy igen?!
Nem őrület-e, ily reményt, ily vágyat táplálni ?!
Csak egyszer, csak egyetlen egyszer legalább 

tapadhatna ajkam a tiedre; csak egyszer, csak egyet- 
leu egyszer legalább erezhetném kebled alatt szived 
dobogását mellemen.

Nem kell nekem más gyönyör, mint egy csókod, 
más menyország, mint egy ölelésed.

De hiába vágyom; te nem is tudod talán, mily 
izzó szenvedély emészt; s ha tudnád is, hogy sze
relmem megöl, hideg maradna szived.

Azért mondottam, bárcsak az az álom befejezte 
volna életemet.

Valami láthatatlan erő irányozta lépteimet.
Erdőn, berken át, rólad ábrándozva, végre kerttel 

körülvett épületbe tévedtem. Nem volt ott benn senki- 
sem s tárva előttem a szobasorok ajtói.

Végig mentem a szobában, sebes léptekkel; szi
vem hevesen dobogott; valami sejtelem szállt meg, 
hogy téged talállak meg ott. Egy ajtó felöl rózsaillat 
szállt felém; oda tartottam.

S ott, déli növények és rózsabokrok közt ott 
voltál te.

Szivem repesett, felujjongtam, nevedet kiálltva; 
te elémbe jöttél, én hozzád rohantam, átöleltelek, 
ajkunk egymáshoz tapadt, hosszú forró csókban.

Kebled pihegett, szemed pillája félig lezárult; 
hozzám simultál; én benned a mennyet öleltem magam
hoz; azt hittem meghalok a gyönyörtől.

Bár haltam volna meg és igazán. A rideg élet oly 
hideg; oly dermesztő.

Bár halnék meg; talán, ha az életben egy csókot 
tőlem igen, síromtól egy könnyüt még sem tagad
nál meg. Remete. 
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hatálya, ha azt a biz. tagoknak egy töredéké
ből álló csonka közgyűlés akármikor, kénye 
kedve szerint megsemmisítheti.

Ha már mostan figyelembe vesszük még 
azt is, hogy az ajánlatot tevők, látva a veszélyt 
mely jövedelmeiket érheti a házi kezelésbe vé
tel által, egyre nagyobb ajánlatokat, tehát ha
tározottan nem szolid lábon állókat adnak be, 
akkor ismét csak azt kérdjük: micsoda nagy 
jövedelmi forrás lehet az, melyhez ily csökö- 
nösen ragaszkodnak azok, kik e forrás valódi 
jövedelmezőségét alaposan kiismerni tanulták?

Össze fér az a lelkiismeretességgel, hogy 
mi mint város, legalább próbaképpen egy év le
forgása alatt, meg ne tudjuk, mennyit jövedel
mez ez a forrás?

Avagy attól félnek, hogy ez elszomorító 
és vakító fényt vetne a múltra? Ettől ne tart
sanak, mert sajnos a múltat már sürü fátyol 
borítja.

Nem hihetjük, hogy ilyette körülmények 
között a 21-iki közgyűlés a bérbeadást elfo
gadhatná és nem ragaszkodnék előbbi egyhan
gúlag hozott és a házi kezelést elrendelő hatá
rozatához.

De ha még ez is megtörténne, nem hihet
jük, hogy ezen intézkedés kormányhatósági 
jóváhagyást nyerhetne.

Éppen azért sopánkodva fordulunk az igaz
ság, jog és törvény emberéhez, belügyroiniste- 
rünkhöz azzal: „Uram vess már egyszer egy 
hatalmas pillantást Selmeczbánya felé is'.“

Még egy pár szó az uj vasútról.
Lapunk által már annyiszor szőnyegre hozott 

és annyiszor megtárgyalt vasutügyi kérdésünk végre- 
valahára — ha nem is kívánalmainknak megfelelően -- 
a megvalósulás stádiumába lépett.

Rövid idő múlva tehát kiépíttetik a Selmeczbánya- 
Németi közti vasúti vonal. Igaz ugyan, hogy a vasút 
végállomása meglehetősen városunkon kívül lesz, de 
meg kell elégednünk ezzel is. Azt mondja a régi ma
gyar közmondás: „jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok." Helyzetünkre ez a közmondás annál is 
jobban illik rá, mert ha nem elégedtünk volna meg a 
kohó-állomással, hosszú időre ismét le került volna a 
napirendről a vasút kiépítése. Ebben pedig financzi- 
ális okok rejlenek. A tervbevett állomással vasutunk 
1,260,000 forintba kerül, mig ha az állomást okvetle
nül a Ferencz-aknánál akartuk volna, a vasút körül
belül egy negyed millióval drágább lenne.

Ugyanis a kohótól a Ferencz-aknáig óriási módon 
emelkedik a talaj úgy, hogy a tervet egészen meg kel
lene változtatni és a vasutat csak egy nagy, a jelen
leginél jóval hosszabb ut megtételével volna lehetséges 
a Ferencz-aknáig felhozni. A szükséges pénzt pedig 
csak igy is nagy fáradságok árán lehetett összehozni, 
hát még úgy! ?

Múlt számában lapunk különben már fejtegette 
a vasút financziális oldalát, most tehát arra újból ki 
nem terjeszkedhetünk, hanem inkább a vasút társa
dalmi és közgazdasági fontosságát óhajtjuk megvi
lágítani.

Városunk a Garamberzencze-Lévai h. é. vasút 
kiépítése folytán teljesen elvesztette az egész Garam- 
völgyet, mely eddig Selmeczet tekintette centrumjának, 
vagyis idehozta összes terményeit eladásra és viszont 
itt szerezte be mindennemű szükségletét. Most Léva 
forgalma lett tetemesen nagyobb, mig városunk eddigi 
forgalmából és élénkségéből jelentékeny részt vesz
tett el.

Most pedig, hogy kiépült az Ipolyság—Korpona 
közti vasút, még hátrább szorittattunk, ugyannyira, 
hogy jelenleg csak kis környékünkre vagyunk utalva. 
E környék pedig — sajnos — oly jelentéktelen sze
repet visz a forgalomban, kereskedelemben és ipar
ban, hogy arra, egy oly régi, fontos és társadalmilag 
szintén előrehaladott város mint Selmecz, semmi kö
rülmények között nem támaszkodhatik.

Nyilvánvaló tehát, hogy ez az aggasztó helyzet 
sokáig nem uralkodhatik, mert különben városunk 
— hogy úgy mondjuk — exisztencziájában volna 
megtámadva és tovább haladna lefelé a sülyedés lejtő
jén. Az egyedüli faktor, melytől városunk fejlődését, 
gazdagodását és egyáltalán haladását remélhetjük, e 
vasút kiépítése. Kereskedők, iparosok és a társadalom 
minden osztálya a legnagyobb örömmel fogadja a 

vasút kiépítését, mint boldogulásának egyik legfőbb 
tényezőjét.

De meg kell lennie e vasútnak, tekintettel a Ruttka- 
budapesti vonal tulnagy forgalmára, mely már-már 
egy lij sínpárnak a lerakását teszi szükségessé, — 
egyéb oknál fogva is.

Ez pedig a nemrég megnyílt Ipolyság—Korponai 
vonal élénktelensége. E vasút jelenleg nagyon keveset ér, 
teherforgalma teljesen jelentéktelen és személyforgalma 
tudomásunk szerint szintén csekély. Mig ha városunk 
Németivel összeköttetik, a vasút igen sokat nyer majd 
és a reá fordított pénz nem hogy csak kárba nem 
vész, hanem dús kamatokat fog hajtani.

De nézzük csak azon hatást, melyet az uj vasút 
városunk kereskedelmére és iparára fog gyakorolni, 
mely — hozzátehetjük -— jelenleg nagyon szomorú 
lábon áll.

Azáltal, hogy a fuvar jóval olcsóbb lesz, ismét 
visszanyerjük vidékünket és igy a régi forgalmat. Az 
ipari és kereskedelmi áruczikkek, különösen az élelmi
szerek olcsóbbak lesznek, miáltal a fogyasztó társada
lom lesz érdekeiben támogatva.

Hozzunk csak fel állításunk bebizonyítására egy
két példát. Egy waggon liszt szállítása Budapestről 
Selmeczbányára a rutlkai vonalon 78*/s frtba kerül 
mig Németin át a vasúti fuvar 62 frt, tehát a különb
ség I6V2 A czukor szállítási dijánál pedig waggo- 
nonkénl 35y2 forint különbözet mutatkozik. Láthatjuk 
innen, hogy a fuvarkülönbözetek egy év lefolyása alatt 
szép összeget tesznek ki. És hová vándorol a fuvarnál 
megtakarított pénz ? Nemde a fogyasztó közönség 
zsebébe!

De még mindezekhez vegyük hozzá a Garain- 
berzenczén való átrakodással járó bajokat. Az átrako
dásnál az áru nem csak hogy megrongálódik, miáltal 
természetesen értékéből vészit, hanem kisebb nagyobb 
mennyiség el is kallódik, Pl. mikor átrakodásra kerül 
egy waggon kősó, akkor rendszerint 100 kgrig menő 
sulyhiányt szenved, vagy a süveg czukornál a szállit- 
litmánynak néha 3/4-része is összetörik úgy, hogy a 
selmeczi kereskedő rendszerint kárt szenved.

Mivel pedig az áru a kereskedő veszélyére jön 
és ily fajta károkért a vasút nem felel, a kereskedő 
kénytelen megdrágítani az árut. Mindebből kiveszi a 
részét a fogyasztó, mert az igazság és méltányosság 
úgy követeli, hogy a .kereskedő jelentékeny kárának 
legalább egy részét a fogyasztó viselje.

Mindezen rossz oldaloknak híján lesz a Németi— 
Selmeczi vasút, lévén olcsóbb fuvarja és direkt össze
köttetése.

De a közjövedelmek szempontjából szintén kívá
natos a vasút. A kereskedők nagyobb forgalmat tud
nak kimutatni, az iparosok készítményeiket jobban 
képesek értékesíteni, miáltal keresetük emelkedvén, több 
adót lesznek képesek fizetni.

A bányász és egyáltalán a munkás osztály az 
olcsó áruczikkek, de különösen élelmi szerek folytán 
szintén jobb helyzetbe jutnak. A város gyáripara 
szintén felleudül az ország minden vidékével, de külö
nösen a fővárossal való jó összeköttetés folytán. Tár
sadalmi tekintetben pedig határozottan nagy jótéte
mény lesz e vasút. Magyarországon különösen, hol 
mindennek központja a fővárosban van. Selmecz kö
zelebb jutva Budapesthez, jobban fejlődhetik, mivel a 
város lakossága sűrűbben keresheti fel az olcsó és jó 
közlekedés folytán.

Elmondtuk volna fentiekben az uj vasút előnyeit 
vázlatosan, de már ebből is mindenki ama konklúzióra 
juthat, hogy Selmecz biztosan fel fog lendülni, keres
kedelme. ipara és forgalma élénkebb lesz, mi a város 
vagyonosodását fogja előmozdítani. A vagyonosodás 
természetszerű következménye a közjövedelmek na
gyobbodása lesz.

Reméljük már most, hogy a hiányzó 40000 frt, 
(mi egy vasút építésénél száinba sem vehető össze- 
gecske) nem fog semmi akadályt képezni a vasút ki
építése tárgyában.

Jelen czikkünket épp azért már a biztos siker 
tudatában írjuk, abban a kellemes reményben, hogy a 
vasutat rövid időn belül okvetlenül építeni fogják.

Egyben regisztráljuk még amaz eszmét, mely 
mellett számos bizottsági tag kardoskodik — és mely, 
részünkről megjegyezhetjük, igen jő — nem-e lehetne 
a vasúti állomást a steffultói utón felevő úgynevezett 
„Bombái*helyezni. Ez talán gazdaságosság szem
pontjából is előnyös volna és mi mégis közelebb jut
nánk a vasúthoz.

Végül, hogy vasúti összeköttetésünk teljes legyen, 
ismételten felkérjük az illetékes körök figyelmét, hogy 
a Garamberzencze—Selmecz közti keskenyvágányu 
vasútnak minél előbb rendes nyomtávúvá való kiépí
tését forszírozzák.

Eichel Vilmos.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Esküvő. Holuby Vilmos felsőrakonczai ág. 

evang. lelkész f. hó 12-én kelt egybe Priviczki Rezső 
selmeczi széles körben ismert kereskedő kedves leá
nyával, Ilonával.

— Eljegyzések. B in dér Lajos dalmadi köz
ségi jegyző múlt vasárnap jegyet váltott Gas parik 
Guszti kisasszonnyal, néhai Gasparik János közbecsü- 
lésben állott polgártársunk kedves leányával. — Vincze 
János selmeczi vasúti pénztárnok eljegyezte Braxa- 
toris Iván selmeczi telekkönyvvezetőnek kedves leá
nyát, Emmát.

— A selmeczi tiszti alorvosi állásra dr. Moller 
Istvánt nevezte ki Horváth Béla főispán.

— Adomány. Özv. Ocsovszky Vilmosné úrnő ő 
nagysága a klr. kath. nagygymnasium oly növendékének, 
ki a gyorsírásban legjobb előmenetelt tett egy db. 10 
(tíz) frtos aranyat adományozott, miért az intézeti 
igazgató ez utón is hálás köszönetét mond.

— A selmeczi honvédszobor javára. Hein Fe- 
rencz teremtötárói bányaigazgató 10 irtot, a szandriki 
ezüst árugyár munkásai 10 frtot és Torontálmegye 20 
frtot adományoztak.

— A Tóth Imre dr. által tett iskolai alapítvány 
tanítói jutalmát — mint halljuk — a magyar nyelvnek 
sikeres tanításáért Báchrati József városi elemi iskolai 
tanító; a magyar nyékben legszebb előmenetelt felmu
tató tanulói diját pedig Bachrati Iózsef tanítványai: 
Buzik József és Opanek József elemi iskolai tanulók 
kapják meg az idén.

— Sérülés a bányában. Prácska János Miksa- 
tárói bányamunkás é hó 14-én éjjel a Ferencz császár 
altárói rakodóban mnttkaközben a lezuhant kőzet által 
megsérült és a kincstári bányakóházba szállíttatott. 
Prácska csak könnyebb sérülést szenvedett és a kezelő 
orvos állítása szerint 14 nap múlva teljesen helyre áll.

— A bélabányai elemi iskolában és pedig: a 
róm. kath. valamint az ág ev. iskolákban f. hó 15. 
illetve 13-án lettek aZ évzáró vizsgálatok az illetékes 
egyházi hatóság, a városi tanács kiküldöttjei, valamint 
a tanűgy iránt érdeklődő szüIők jelenlétében megtartva. 
Az eredmény, melyet a két kath. és az ev. tanító — 
mint a népoktatásügy igazán lankadatlan tevékenységű 
munkásai — bemutattak, úgy a praesideáló egyházi 
és világi hatóság, valamint a jelenlevő közönség teljes 
megelégedésére szolgált. Látva a különféle tárgyakban 
tett szép előhaladást, hallva a tót anyanyelvű apró 
emberkék szabatos és helyes kiejtésű magyar feleleteit 
és — hogy dr. Stuller Gy. főorvos ur szavaival éljek — 
tudva azt, hogy: „sehol sincs annyi idióta, hülye, bár
gyú és buta kreten gyermek mint Bélabányán" akkor 
azután elgondolhatja az ember, mily heroikus tevé
kenységet, mily nagy fokú türelmet, kitartást kell az 
ily gyenge testű és elméjű gyermekek tanítóinak ki
fejteniük, hogy a kijelölt tananyagot feldolgozhassák 
és a vizsgán ily kedves eredményt mutathassanak föl. 
Vizsgálat végével a kiválóbb szorgalmú tanulók a vá
rosi tanács részéről képes könyvekkel, a főt. róm. kath. 
esperes plébánus ur részéről egy-egy szent képpel, a 
Szent-Mihály tárót képviselő. Hein F. igazgató, illetve 
Goldfusz M. és Záhn Á. részéről több darab egy-egy 
koronással lettek megjutalmazva. Isten fizesse meg a 
nevezett tanügy barátoknak jótékonyságát. A tanítóknak 
pedig, kik a magyar nemzeti nyelv elterjedése és meg- 
kedveltetése érdekében oly szép és valóban ernyedet- 
len buzgalmat fejtettek ki, egyéb jutalom hiányában 
kívánjuk, élvezzék jól a nagy szünidőt.

— A III-ad oszt, adókivetési bizottság befe
jezte tegnap szombaton működését, mely általános 
megelégedését szült. Az előadó, Schwatz Lipót lévai 
pénzügyigazgatosági számellenőr, a bizottsági elnök 
Heincz Hugó tisszti főügyész és a biz. tagok is oly 
nemes, dicséretes eljárást követtek, mely mig az állam 
közős érdekeit megvédte és érvényre juttatta, addig 
másrészt az adózókkal szemben is a humánus méltá
nyosságot tartotta szeme előtt. Ily igazságos eljárás 
mellett azután nem csoda, hogy alig jelentetett be a 
kivetések ellen fellebbezés és ellenszenv helyett a ro- 
konszenv érvényesült az állam közegeivel szemben.

— Szép egyházi ünnepély folyt le elmúlt ked
den a Szent-Katalin templomban a midőn Cziczka 
Sándorné úrnő kezdeményezéséből a selmeczi r. kath- 
asszonyok közt gyűjtés utján bejött összegből felállított 
Szent Antal szobrának ünnepélyes felszentelése ment 
végbe. A szertartást Podhragyay Pál prépost-plébános 
végezte fényes segédlettel és gyönyörű megható be
szédet mondott az egybesereglett hívőknek. A Szent 
Antal szobrán elhelyezett perzselybe begyült pénz 
nyomban az igazi szegények segélyezésére fordittatik 
és úgy a kiosztást, mint a pénzkezelést Krausz Kálmán 
főkapitány és Cziczka Sándorné úrnő eszközük. 
Mindjárt az első napon szép összeg gyűlt egybe, mely
ből nyolezvan szegény lett segélyezve, még pedig 70-en 
egész kenyereket, 5 beteg család ebédet és öt szegény
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család pénzsegélyt kapott. E gyűjtés czélja tehát nem 
a tőkésítés, hanem a gyors segélyezés. Melegen ajánl
juk tehát e perzselyt, mely a valódi szegénységet és 
nyomort van hivatva gyorsan segélyezni, a jószivü 
adakozók figyelmébe.

— Kirándulás. A polgári dal- és zenekör mű
ködő tagjai ma az az junius 18-án d. u. 2 órakor 
kirándulást [rendeznek Rovnára a hol nehány ének 
darabot elő fognak adni. Gyülekezés d. u. 2 órakor az 
egyleti helyiségben.

— Az érettségi vizsgálatok a helybeli íyceum- 
ban tegnap szombaton fejeztettek be még pedig igen 
szép sikerrel. Az eredmény ez: 39 maturáns közt 36 
lelt éretté képesítve. Szlavik Mátyás az itteni érettségi 
vizsgákhoz kiküldött kormánybiztos ma vasárnap uta
zik el Selmeczbányáról.

— Érdekes turista ut. Dr. Téry Ödön, Dóri 
Gyula és Sembery I. érdekes turista utat lettek meg 
a múlt héten. A nevezett turisták ugyanis e hó 10-én 
Budapestről a délutáni fél két órai vonattal elindul
tak és az ipolyvölgyi vasúti vonattal ugyan az nap 
este érkeztek Korponára. Rövid időzés után, onnét 
fél tizenegy órakor éjjel, lámpa világítás nélkül, Téry 
Ödön vezetése mellett a Szittnyahegy felé vették út
jukat és a szent-antali oldalról menve vasárnap haj
nali 4 órakor a Szittnya tetőre értek. Dr. Térytől ér
kezett sürgönyi értesítés folytán azután vasárnap dél
előtt a budapesti turisták találkoztak a Szittnyán Tirls 
Rezső, Marschalhó Gyula és Jezsovits Károly selmeczi 
turistákkal, kik a budapesti vendégek kedvéért rán- 
dultak ki e napon a Szittnyára. A kis társaság vasár
nap este azután együtt jött le városunkba, hol a há
rom budapesti turista Tirts Rezső vendégszerető há
zában töltötte az éjt. Másnap hétfőn a reggeli vonattal 
a fővárosi turisták a Tátrába utaztak, hogy ott az öt 
tó menházának berendezése tárgyában az orsz. t. 
egyesület nevében egy vállalkozóval szerződést kössenek.

— A múlt keddi közgyűlés Szitnyai József 
polgármester elnöklésével tartatott meg. Azon a 72 
törv.-hat. bizottsági tagok közül a következők vettek részt: 
Szitnyai József, Bernhardt Adolf, Arthold Géza, Heincz Hugó, Csá- 
nyi Ottó. Sztanosay Miklós, Krausz Kálmán, Ács József, Krepuska 
Lajos, Krausz Géza, Muszka József. Dr. Kapp Jakab városi tiszt
viselők, Nyitrai László, Pauer János és Marschalkó Gyula városi 
tb. tanácsosok és Fodor László, Dr. Goldstücker Márk, Székely 
Vilmos, Mendl Frigyes, Fizély Károly, Greguss Antal, Panek 
Ödön, Csiba István, Velits György, dr. Schwartz Ottó, Margótsy 
János, Steiner Bcrnát, Heigel J. Lestyánszky József, Sobó Jenő, 
Usehlbetz Mihály, Hidvéghy Árpád, Priviczky Rezső és Sturez 
Mihály bizottsági tagok.
Ezek közül a biz. tagok közül azonban midőn a fogyasz
tási adók kezelésének tárgyalására került a sor, a leg
többen eltávoztak. Ezja közgyűlés különben is azt a be
nyomást tette kedvtelen tárgyalási modorával, mintha 
erezné, hogy ily fontos ügyben, mint a fogyasztási adó 
kérdése, nem határdzatképes; de azért a programmba 
felvett pontokat csak letárgyalta. A polgármesteri je
lentés, a bejelentési hivatal mikénti szervezetére és a 
pénztár rovancsolás mily szigorú eszközlésére vonat
kozó ministeri leiratoknak tudomásul vétele után, a 
hodrusi iskolák és óvodák felépítései a Wflnsch czég- 
nek adattak vállalatba. A gazdasági tanácsnok, mérnök 
és erdőmester jelentései tudomásul vétettek, valamint 
az is, hogy a város házilag kezelt mezőgazdasága 
436 frt 29 krt jövedelmezett tisztán. — A bélabányaiak- 
nak módosított kívánalma egy orvos kirendelése iránt 
tanulmány tárgyává fog tétetni és annak idején ismét 
napirendre tűzetik ki. Kétségkivüli dolog, hogy e köz
gyűlés legfontosabb tárgyát a fogyasztási adók miként, 
kezelése képezte. Csányi főszámvevő felolvasta a házi 
kezelésre vonatkozó szabályzati tervezetet, mely a gaz
dasági bizottság által, némi módosításokkal, már egy
szer egyhangúlag elfogadtatott ... De azután felolvasták 

.Krausz V. Gy. és Rosenfeld József újabb bérleti aján
latát is, mellyel most már 20740 frt 5 krt Ígérnek a 
bérletért azzal, hogy a szesznél literenként nem 5, 
hanem csak 3 krt fognának városi pótfogyasztási adó
ban szedni. Erről véleményünket a vezérczikkben 
mondjuk meg. Itt csak felhozzuk, hogy a bérbeadás 
mellett Marschalkó Gyula biz. tag kardoskodott a leg
élénkebben. Hozzá szóltak még a polgármester, ki a 
másodízben tartott gazdasági bizottság és a városi 
tanács azon javaslatát, hogy e fogyasztási adók 
bérbe adása iránt tartassák nyilvános árverés a 
maga részéről is indítványozta, mondván, hogy 
különösen az idő rövidsége teszi ezt szükségessé, — 
Heincz Hugó, Krausz Kálmán, ki a házi kezelést fo
gadná el határozottan, ha akadályok és az idő rövid
sége fenn nem forognának, Csányi Ottó, Sztancsay 
Miklós és dr. Goldstücker Márk. A határozat az lett: 
hogy e hó 20-án nyilvános árverés tartatik a fogyasztási 
adók bérbeadása iránt a benyújtott ajánlat alapul vétele 
mellett és annak el vagy el nem fogadása fölött dönteni 
fog az e hó 21-én tartandó rendkívüli közgyűlés. — A víz
vezetékre, különösen a felsőrónai vízvezetékre nézve 
dr. Fodor László, Krausz Kálmán, Heincz Hugó, Sztan
csay Miklós és Krepuska Lajos felszólalásai után abban
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állapodott meg a közgyűlés, hogy a belvárosi valamint 
a bélabányai vízvezetékre nézve a már eddig is ered
ményesen teljesített munkálatok folytattassanak (mint 
értesülünk a nagy vízvezeték létesítéséhez az árlejtés 
már ki is Íratott); a felsőrónai vízvezeték azonban, de 
csak oly vizek felhasználásával, melyekre a belváros
nak szüksége nincsen, már most létesittessék 5000 
frtnyi költségelőirányzat mellett.

— Elgázolás. Hányszor emeltünk már szót, hogy 
a Kamaraház és Heim ház közti kanyarulatnál a sze
kér közlekedésre nagyon vigyázni kell és ott egy foly
tonos rendőrörszemre van szükség. Tegnap szombaton 
reggel 8 óra tájban egy 1 iskolába haladó fiúcskát 
e veszélyes kanyarulatnál legázolt egy téglát fuvarozó 
szekér, és szerencse, hogy a gyermek, bár súlyosabb 
sebesüléssel, de élve menekült ki a bajból.

— A szegedi községi polgári leányiskola igen 
sikerült iskolai ünnepélyt tartott f. hó 8-án a koroná
zási évforduló alkalmából, melynek lefolyásáról a „Sze
gedi Napló* junius 9-iki számában ezt írja: „10 órakor 
kezdődött az iskolai ünnepély, mit szép számú közön
ség, jobbára érdeklődő szülők, hallgattak végig. Az al
kalmi műsor egyes pontjait sikerültén mutatták be a 
szereplők. Az ének, szaválati, zongora és hegedű 
számok mellett általános tetszesse! találkozott Moesz 
Etelka, fiatal tanítónőnek (városunk szülötte, Moesz 
Géza helybeli lyc. tanár leánya) szép alkalmi beszéde, 
ki a tanulók értelmi fejlettségének megfelelő nyelve
zettel, szépen átgondolt beszéddel ismertette a koro
názás jelentőségét és a jó király kiváló erényeit.*

--Az elszegényedett öreg honvéd Tarnóczy 
Atilla javára 1 frtot küldött szerkesztőségünkhöz Hacher 
József selmeczi órás mester. Köszönetét érte!

— Piaczi üzérkedés. Héttől hétre, napról napra 
hangosabban nyilvánul a panasz, hogy a piaczi élelmi- 
czikkek árai aránytalanul magasak s az ember mindent 
másod-sőt harmadkézből kénytelenül venni. Jól ismerjük 
e bajt, s jól tudjuk okát s már nem egy Ízben rámu
tattunk ama visszás állapotokra, melyek e tekintetben 
háboritlanul fennállanak. Hogy most e tárgyat újra föl
vetjük, arra az a már igazán tűrhetetlen nyerészkedés 
indított, melylyel az úgynevezett „kofák* az első kézből 
való s igy jutányosabb vásárlást lehetetlenné teszik. 
Az élelmiczikkeket, zöldséget, szárnyasokat stb. a körül
levő helységekből behozó árus még le sem telepedett, 
már is körülfogják a piacz ama hiénái s megveszik 
tőle áruját mind egy szálig, pl. a csibe párját 60 
krajczárjával, hogy azután a selmeczi fogyasztó közön
ségnek kettős áron, 1 frt 20 krért eladják. így van 
mindennel. E kofák 100 perczenttel dolgoznak a közön
ség nagyon is számbaveendő kárára ; kivált a szegé
nyebb osztály van az elővásárlás által tetemesen meg
károsítva. Sajnos, nincs törvény e, kimondjuk kereken, 
e zsarolás végleges meggátlására, de koronkint mégis 
tettek némi kísérleteket ama, a fogyasztó közönségre 
nézve káros üzelmek némi korlátozására, nem tudjuk, 
mi okból, e kísérletekkel felhagytak s a „csarnokok 
hölgyeidnek — hogy is mondjuk?!1—vállalkozási 
merészsége immár elérte azon határt, hol a város er
kölcsi kötelessége azt mondani: „Vissza egy lépéssel!“ 
A lakosság érdeke megkívánja, megköveteli azt, hogy a 
„kofák* általi ez összevásárlás némi korlátok közé 
szorittassék. Azt talán csak megteheti a város, hogy 
bizonyos órát tűzzön ki, mely előtt a viszonteladás 
czéljából történő vásárlás szigorúan tiltva van s igy 
legalább a szegényebb sorsú közönségnek az első for
rásból való vásárlást lehetővé tegye. Csakhogy ez intéz
kedéssel nem szabadna ám késni, hanem mielőbb életbe 
kell azt léptetni s a rend éber őreinek szigorú köte
lességévé tenni, hogy a hozott rendelkezés pontos be
tartásáról a lelkiismeretesebben gondoskodjanak; ily 
intézkedés nem csak fölötte kívánatos, de múlhatatlanul 
szükséges.

T’-u.d.oxxi.éusu-l I
Tiszteletteljesen hozom tudomására a n. é. közönségnek, hogy 

sikerült a székes-fővárosban egy kitűnő czipokészitőt találnom a hírneves 
Gáborcz Béla személyében, kinek eredeti,

áruházamat dús választékban felszereltem.
Kaphatok tehát üzletemben a legfinomabb, modern Ízlésű és legjobb kivitelű úri-, 

\ női- és gyermek-czipök non plus ultra.
Ezenkívül a n. é. közönség b. figyelmébe ajánlom az áruházamban gazdag 

választékban kapható szöveteket, kész férfi-, fiú- és gyermek-ruhákat, un divatáru- 
czikkeket, nyári nemez- és szalma-kalapokat, fehérnemüeket, gallérokat, 

X. kendőket, esernyőket, utazó táskákat stb.,

----- 4 rri ind olcsó árban, b-----
Kitűnő tisztelettel

nyak-

\ Singer Ig-nácz
x. ruhakereskedő,

V \ az alsó gyógytárral szemben.
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— A közös sertés ólra vonatkozólag a követ
kező sorok közlésére kérettünk fel: „T. szerkesztő ur. 
A sertésól építésére pályázat van hirdetve, pedig ed
dig a hentesek megkérdezve nem lettek, hogy miként 
óhajtanák a sertésól felépítését, sem nekik a tervrajz 
megmutatva nem lett. Hát mi hentesek nem ok nél
kül aggódhatunk, hogy ez a sertésól is majd oly hi
ányosságokkal épül fel, mint a híres husárucsarok. 
Különben ne feledjük el, hogy nem vagyunk Kőbányán 
és hogy a Dolinán a sertésólat körül kell verni egy 
vas kapuval biró két méter magas fallal, mert ha ez 
meg nem lesz, akkor inkább nem is kell a közös ól. 
A Dolina ugyanis távol esik a várostól és azon „is
meretlen tetteseknek*, kik már eddig is kimutatták 
ügyességüket a sertés és tehén lopásban, igen kapós 
és kedves alkalmul szolgálna az ily körfal nélkül épült 
sertésól arra, hogy nemes mesterségüket olt szaporán 
gyakorolják. A lopások megakadályozása miatt tehát 
a falra és vaskapura okvetlenül szükség van; mert az 
esetleges károkért az építő város nehezen fog jótállást 
vállalni. Vagy igen ? Azt hisszük, hogy felszólalásunk 
nagyon jogos, mert hiszen az ól költségeit mi fogjuk 
fizetni, ha nem is egyszerre és igy csak van beleszólá
sunk annak mikénti építésébe. E sorok közlését kérve 
maradok tisztelettel Teleki Antal hentesmester*.

— A sertés vész Bélabányán szórványosan lépett 
fel és a hatóság a ragály terjedésének megakadályo
zására és gyors elnyomására a szükséges intézkedéseket 
megtette.

— A felső rónai „Róza Szálló" és a klingertárói 
tónak Backer Alajos derék fényképészünk által készi- 
tett sikeres látképeit, Fekete István érdekes szöveg leírá
sával, legközelebb közölni fogja a „Turisták Lapja.*

— Rendkívüli közgyűlés lesz e bó 21-én szer
dán, mely végleg dönt a fogyasztási adók mikénti 
kezelésében. Felhívjuk erre a törv. hat. biz. tagok éber 
figyelmét.

— Nagyobb építkezések folynak ez idő szerint 
városunkban. Az uj akadémiai palota már majdnem 
teljesen készen áll; a czipőgyár épül; a dohánygyár és a 
lyceum kibővítése halad; a rovnai „Róza Szálló* készen 
áll; Geiger Márkus szép házat épit az Erzsébet-utczá- 
ban, csak kár, hogy még a lyceummal szemben levő 
Heincz házat fel nem építik, mert a jó lakás hiány 
Selmeczen mindinkább érezhetőbbé válik.

— Klincsok NAcző kalemdAriiiiuűt szeretnék 
a jövő évre megesinálni, ha arra kellő számú előfizetőket kapnánk. 
A kalendárium, mely a bányász életből merített bő tartalommal 
jelennék meg, egy forintba kerülne. Ha tehát t. olvasóink és lapunk 
barátjai e specziális magyar népies bányász naptár megjelenését 
lehetővé tenni akarják, akkor legyenek szívesek mentői többen, 
japunk szerkesztőségénél posta levelezőlapok utján előfizetési 
szándékukat bejelenteni, a mi azután kötelezi az illető
ket egy-egy példánynak megvásárlására, de a pénz csak a naptár 
megjelenése pián lesz beküldendő. Nagyon szeretnék, ha e nem 
nyerészkedésre,, hanem a bányászélet szélesebb körii, vidám hangú 
ismertetésébe számitó szerény vállalatunk sikerülne, a mi tisztán 
olvasóink jóakaratától függ. Munkát és áldozatokat mi kímélni nem 
fogunk és Klincsok Náczó alakja már is oly jól ismert, kedvelt 
embere lett nemcsak lapunkat olvasó bányász, hanem a nagy 
közönségnek is. — Hát sak küldjenek zelőfizetési bejelentést, 
hogy zöröme legyen Klincsok Náczónak, a ki mindig kívánja, 
hogy: „Polivalen!"

Állásfák, padlók, londénák és 
építkezésekhez szükséges különféle 
anyagok a bányászati akadémia 
építkezésénél kaphatók.
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WEISZ ADOLF, Selmeczbányán
divatáru és rőfös kereskedés terén kifejtett nagy konkurencziával szemben is helyét minden tekintetben megálló

nagy áruházai
bízvást és melegen ajánlja a n. é. közönség nagyrabecsült figyelmébe és pártfogásába,

BÉRBEADÓ VENDÉGLŐ.
Az akadémiai utczában fekvő

Gulrich-féle vendéglő 
Kerthelyiséggel, 

Tekepályával,
B i 11 iárddal, 

és összes berendezézekkel azonnal 
bérbeadatik.

Ugyanott egy bútorozott szoba 
is ágyneművel vagy anélkül azonnal 

kiadó.
Bővebb értesítést ad:

Özv. Gulrich Józsefné,
tulajdonosnő.

Eredeti SINGEB varrógépek
a gyártás minden szakmájára s az összes házi varrómunkákra.

A Singer Co. varrógépek kitűnő minőségük és nagy 
horderejűknek köszönik világhírüket, mi által már rég felül
múlták az összes hasonló gyártmányt. A folyton emelkedő 
kelendőség, a magas kitüntetések, melyek minden kiállítá
son adattak, a 40 évet haladó fönnállása a gyárnak és a 
világhír, melyet gépeink kivívtak maguknak, a legbiztosabb 
és legteljesebb biztosíték azok jóságáért.

Ingyenes oktatás a divatos mühimzésben. — Legújabb szerkezetű Singer erőátviteli berendezés 
Singer villamos motor csupán varrógéphajtásra minden nagyságban.

CSdlÓdáSOk kíkeriilllfitéSe szemPonbáhó] felemlítendő, hogy minden eredeti Singer varrógép karján az itt 
- - látható védjegyet viseli, mely azonkívül az állvány oldalaiba is beöntve van

The íVfantifactiiring <Do. i-.-t.
(Ezelőtt nSTeid.lin.g'er G-_)

Unsz t e fcz(‘b;iiiyáii. IvoHKiitli Jjajos-utcza. 14. sz.

Egy jól berendezett 

kőfaragó-üzlet 
ó i" q H A ”“*wsCl L Cl IA
melyhez tartozó

nagy köraktárból 
a kövek darabonként is 20 °i0 
árkedvezmény mellett megvásá
rolhatók.

Hogy hol? megmondja:
A kiadóhivatal.

Pártoljuk a honi i

Pá
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t! i A magas kormány által támogatott

_  magyar textil ipar
rövid nehány évi fennállása után a pamutvászongyártást oly tökéletességre vitte, hogy egyes gyártmányai szépség, különös tartósság 
és olcsóságuknál fogva minden külföldi vásznat a piaczról leszorítanak.

Ezen vásznak máris széles körben a legelőnyösebb módon ismeretiek. Női és gyermek ingek ágynemüek és egyéb fehér- 
nemüek készítésére a következően megnevezett vásznak alkalmasak:

„Szepesi vászon** ™tag száln
FínCim R1 imhl ívcri44 középfinom szálú 86 cm.1 11 LUII1 nuinu u I gi széles x vég ára 6 frt 50 kr.

Helyi főraktár:

>5

76 cm. széles 1 vég ára 6 frt 30 kr.
» r 1 » »

Irisch vászon “ ?n0“szf"88™-szé- les j. veg ma

GOLDNER ADOLF
vászon- és divatárukereskedésében.

Pártoljuk a honi ipart!6 frt.

TUDOMÁSUL!
Van szerencsénk a n. é. közönség h. tudomására hozni, hogy 

a Weii róáratSetaz város közöasásólölmooevén, 
azt . f. évi junius hó 1-én saját kezelésünkbe átvettük és a kezeléssel Torger 
Emil felügyelő urat megbíztuk. Egyúttal tudatjuk azt is, hogy a magánosok 
által elhasznált gáznak ára köbméterenkint az eddigi 17*65 krnyi árról 16 krra 
szállt le, és hogy a motori czélokra továbbá főzésre, fűtésre stb. szükségelt 
gázat kmtkint 12 krral szolgáltatjuk.

Végre felhívjuk a n. é. közönség figyelmét arra is, hogy 

zz gázberendezéseket ~ 
a legolcsóbb áron létesítünk 

és a világításhoz szükséges alkatrészeket a legméltányosabb árban 
szolgáltatjuk ki.

Aktién gesellchaft für Gas Wasser und 
Elektrizitáts-anlagen zu Berlin.

Pártoljuk a honi ipart!
Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1899.


