
23. kötet 

 

 

1895. szeptember 24. (rendkívüli) [folytatás] [1-23. p.] 

330. Előterjesztés Lóska György háztulajdonos, mészáros és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1886 óta a községben lakó, háztulajdonos és mészárosként élő kérvényezőt, 

és nejét, Kiszelik Herminát, valamint Borbála, Matild és György nevű gyermekét 10 forint 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [1-2. p.] 

331. Előterjesztés Turcsányi Géza háztulajdonos, szabómester és családjának a község 

kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben lakó, háztulajdonos és szabómesterként élő 

kérvényezőt, és nejét, Vásárhelyi Júliát, valamint Margit nevű gyermekét 10 forint felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [2. p.] 

332. Előterjesztés Weiszenbacher János kereskedő és családjának a község kötelékébe 

felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó, háztulajdonos és kereskedőként élő kérvényezőt, 

és nejét, Marschalkó Máriát, valamint Endre, Lujza és Mariska nevű gyermekét 10 forint 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [3. p.] 

333. Előterjesztés Szalay István és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta 

a községben lakó, mészárosként élő kérvényezőt, és nejét, Hrakusai Cecíliát, valamint Ilona, 

István, József és Sándor nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[3-4. p.] 

334. Előterjesztés Bőhm Béla és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1875 óta 

a községben lakó, kereskedő és vasgyárosként élő kérvényezőt, és nejét, Keszler Ilonát, valamint 

Bella nevű gyermekét 15 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [4-5. p.] 

335. Előterjesztés Köller Károly és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 

óta a községben lakó, háztulajdonos és órásként élő kérvényezőt, és nejét, Nadeja Annát, 

valamint Margit és Melánia nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [5-6. p.] 

336. Előterjesztés Tisch Gyula és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1879 óta 

a községben lakó, háztulajdonos és bádogosként élő kérvényezőt, és nejét, Tyroller Adélt, 

valamint első nejétől, Krausz Teréziától született Hermin, Franciska, Ferenc, Cornél és Margit 

nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [6-7. p.] 

337. Előterjesztés Okolicsányi Lajos és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 

1871 óta a községben lakó, háztulajdonos és kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, néhai 

Bodnár Máriát, valamint Margit és Irén nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [7-8. p.] 

338. Előterjesztés Bóth Béla és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a 

községben lakó, kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Karcs Annát, valamint Anna nevű 

gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [8-9. p.] 

339. Előterjesztés Csíkász Ferenc és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 

óta a községben lakó, szabómesterként élő kérvényezőt, és nejét, Virág Emmát 5 forint felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [9-10. p.] 

340. Előterjesztés Bartó Lajos és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1888 óta 

a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Bodnár Teréziát, valamint 

Anna és Lajos nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[10-11. p.] 

341. Előterjesztés Baffia József és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta 

a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Repka Máriát, valamint Mária 

Aliena nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [11-12. 

p.] 



342. Előterjesztés Auszt Károly és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1886 óta 

a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Pollák Jusztinát, valamint 

János és Margit nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [12-13. p.] 

343. Előterjesztés Bares Gyula és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1876 óta 

a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Mrázik Ilonát 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [13. p.] 

344. Előterjesztés Bares Márton és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta 

a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Lavaj Teréziát, valamint 

András, Mária, József és Apollónia nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették 

a község kötelékébe.) [13-14. p.] 

345. Előterjesztés özv. Matyó Sománé, szül: Schőnfeld Róza salgótarjáni lakos és családjának 

a község kötelékébe felvételéről. – (A néhai férjével, Matyó Somával 1873 óta a községben 

lakó, háztulajdonos és csizmadiamesternőként élő kérvényezőt, valamint Matyó Imre, Margit 

és Sándor nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [14-15. p.] 

346. Előterjesztés özv. Wantuch Józsefné, szül: Hornyik Anna és családjának a község 

kötelékébe felvételéről. – (A néhai férjével, Wantuch Józseffel 1881 óta a községben lakó, 

kávéház tulajdonosként élő kérvényezőt, valamint Wantuch Irén, Mihály, Serena, Janka, Olga 

és Helén nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [16-17. p.] 

347. Előterjesztés Barón Helén és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (A férjével, 

Gerstman Manóval 1888 óta a községben lakó, bordélyház tulajdonosnőként élő kérvényezőt 

és férjét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [17. p.] 

348. Blumberg Salamon volt egri lakos, kereskedőnek a községben letelepedés engedélyezés 

iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [18. p.] 

349. Az Országos Diákszövetség és a Kecskeméti Evangélikus-Református Jogakadémia 

millenniumi bizottságának az 1896-ban Magyarország ezeréves fennállása emlékére 

Pusztaszeren felállítandó díszes emlékoszlop költségeire gyűjtés felhívása. – (Engedélyezték a 

gyűjtést és 5 forintot adományoztak.) [18-19. p.] 

350. Olvastatott az Országos Díjnok Egylet és Nyugdíjintézet elnökségének 570/1895. számú 

átirata, melyben a községi képviselő-testületnek 313/1895. számú határozatával az egylet 

részére megállapított 25 forint adományért köszönetet mond. – (Tudomásul vették.) [19. p.] 

351. Előterjesztették a műlt közgyűlés óta érkezett 25-27. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. - (Tudomásul vették.) [20. p.] 

352. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 25. számában megjelent 54919.VI/a 

számú körrendelete a halott vizsgálati bizonyítványokban a halottkémek által megállapítandó 

halálokok bejegyzéséről. – (Tudomásul vették.) [20. p.] 

353. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítőben megjelent 16463/895. számú 

hirdetménye, mely szerint a vármegye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak az igazoló 

választmány által megállapított névjegyzéke szeptember 18-tól 15 napon át az alispáni 

hivatalban megtekinthető. – (Tudomásul vették.) [20. p.] 

Indítványok: 

354. A vármegyei alispánnak 16050/1895. számú értesítése, hogy a községnek a 

villanyvilágításra vonatkozó ügyiratait elektrotechnikai felülvizsgálat végett a 

kereskedelemügyi miniszterhez terjesztette fel. – (Tudomásul vették.) [20. p.] 

355. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesületnek október 3-án, Losoncon tartandó évi 

rendes közgyűlésére kiadott meghívó. – (Tudomásul vették.) [20-21. p.] 

356. Olvastatott Herczeg István, mint a helybeli római katolikus iskola gondnokának kérvénye 

az iskolához vezető gyalogjáró javításáról. – (Felkérték az építési bizottságot, hogy a Pécskő-

patak szabályozásával egyidejűleg, az esős idők beállta előtt intézkedjen.) [21. p.] 



357. Bemutatták Eisenkolb Ivor, Floró Lajos és Ádám Endre salgótarjáni lakosok, mint a 

Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet működő tagjainak a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Testület 

által folyó évben rendezett országos tűzoltó szaktanfolyam vezetőségétől nyert képesítési 

bizonyítványait és látogatási igazolványait. – (Eisenkolb Ivor segédjegyző tűzoltó tiszti, Floró 

Lajos és Ádám Endre iparosok tűzoltó segédtiszti képesítést nyertek, melyért a képviselő-

testület jegyzőkönyvi elismerésben részesítette őket.) [21-22. p.] 

358. Jelentés arról, hogy vármegyei alispán a Pécskő utcában létesítendő kút építéséről a 

jelentést sürgeti. – (Felkérték az építési bizottságot a telekvételre vonatkozó költségvetés, és a 

kút építési tervének beadására.) [22. p.] 

359. Pap János községi főjegyző bejelenti, hogy a Rimaszombati Dalegyesület október 12-én 

Salgótarjánban, részben a községi kisdedóvoda javára, hangversenyt rendez; indítványozza, 

hogy a dalegyesületet a községi képviselő-testület erkölcsi és anyagi támogatásban részesítse. 

– (Tudomásul vették, és a kiadások fedezésére, illetve az estély jövedelmének gyarapítására 50 

forintot utaltak ki.) [22-23. p.] 

 

1895. október 25. (XVI., rendes) [24-69. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Bauer Miksa a Keszler, Bőhm és Bauer cég 

képviselője, Boczkó Dániel az RMSTV Rt nyugdíjintézete élelemtára képviselője, 

Deutschberger Mór, Horváth Imre, Okolicsányi István, Okolicsányi Lajos, Rákos Gyula özv. 

Rubint Károlyné képviselője, Szalay István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, 

Fülep István tanácsnok, Gazdy László közgyám, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső 

községi orvos, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

360. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Okolicsányi Lajos, Horváth Imre) [27. p.] 

361. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [27. p.] 

362. Községi bíró bejelenti, hogy Nógrád vármegye főispáni széke gróf Degenfeld-Schomburg 

Lajos lemondásával megüresedett, és e méltóságra Rudnay Bélát nevezték ki, kinek október 

15-én tartott ünnepélyes beiktatásán a község küldöttségileg vett részt. – (Tudomásul vették, és 

50 forint 36 krajcár költséget kiutaltak.) [27-28. p.] 

363. A vármegye alispánjának 18384/1895. számon kiadott, a kereskedelemügyi miniszternek 

a község és a Salgótarjáni Villamossági Rt között kötött községi 243/1895. számú határozattal 

elfogadott és 293/1895. számú határozattal megerősített szerződés némely intézkedéseire kelt 

észrevételeket tartalmazó 68469/895. számú intézkedése, és ezzel kapcsolatban Nógrád 

vármegye tiszti ügyészének véleménye, illetve a módosított szerződés. – (Jóváhagyták a 

módosításokat.)[részletes indoklás] [28-34. p.] 

364. A belügyminiszternek a végrehajtási eljárás és egyéb alkalmakkor a kiküldött községi 

közegek működését megakadályozó ellenszegülésekből folyó bírói eljárási költségek 

fedezésére vonatkozó községi 231/1895. számú határozatra vonatkozó 74418/IV.a számú 

intézkedése. – (Tudomásul vették.) [35. p.] 

365. A vármegye törvényhatósági bizottságának a község területén a köztisztaság fenntartásáról 

szóló községi szabályrendeletet észrevétellel jóváhagyó 280/1895. számú határozata. – (A 

kihágások minősítéséről és megtorlásáról szóló 29.§-t törölték, egyben utasították az 

elöljáróságot, hogy 1000 példányban nyomtattassa ki, ossza ki a nagyobb ház- és 

üzlettulajdonosok között.) [35-36. p.] 

366. A vármegye törvényhatósági bizottságának az új toronyóra beszerzéséről hozott községi 

239/1895. számú határozatot és költségvetést jóváhagyó 281/1895. számú határozata. – 

(Utasították az elöljáróságot, hogy Kovács Nándor esperes-plébánossal együtt a megfelelő 

lépéseket tegyék meg.) [36. p.] 



367. A vármegye törvényhatósági bizottságának a mezőrendőri kihágásokért 

szabadságvesztésre ítéltek közmunka kötelezettségéről szóló községi szabályrendeletet 

jóváhagyó 279/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [36. p.] 

368. A vármegye törvényhatósági bizottságának a mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. 

törvénycikk alapján alakítandó véleményező és közreműködő bizottságok szervezéséről szóló 

községi szabályrendeletet jóváhagyó 276/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették, a 

bizottságba megválasztották Szilárdy Ödönt, Kovács Nándort, Herczeg Jánost, Herczeg Istvánt 

rendes tagnak és Fülep Istvánt póttagnak.) [36-37. p.] 

369. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi rendőrség számának növeléséről 

hozott községi 174. és 238/1895. számú határozatokat, és az ezekkel alkotott 

pótszabályrendeletet jóváhagyó 278/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [37. p.] 

370. A vármegye törvényhatósági bizottságának Pap János községi főjegyző 25 évi szolgálata 

alkalmából tartott ünnepélyes, és a nevezett főjegyző arcképe lefestése költségeit megállapító 

községi 415/1894. számú határozat tárgyalásáról hozott törvényhatósági 142/1895. számú 

határozatot módosító 277/1895. számú határozata. – (Tudomásul vették a tollhibából eredő 400 

forint költség 600 forintra módosítását, illetve Pap János többszöri Budapestre utazásának 

költségeit az addigi tényleges 411 forint 52 krajcár költségek után fennmaradó 188 forint 48 

krajcárból fedezték.) [37-38. p.] 

371. A vármegyei alispánnak a budalehotai tűzkárosultak nyomorának enyhítésére adomány 

gyűjtésére szóló 17676/1895. számú felhívása. – (A község 20 forintot adományozott.) [38. p.] 

372. A vármegyei alispánnak a „Magyarország tiszti cím és névtár” című könyv 1896. évi 

előfizetés iránti 16090/1895. számú felhívása. – (Egy példányra előfizettek.) [38-39. p.] 

373. A járási főszolgabírónak az anyakönyv-vezetői hivatalban a községi kórház alap 

gyarapítására szolgáló gyűjtőpersely elhelyezésére vonatkozó 7194/1895. számú átirata. – 

(Tudomásul vették, és utasították a községi bírót a persely beszerzésére.) [39. p.] 

374. Olvastatott a községi óvodafelügyelő bizottságnak az evangélikus templom és az 

Acélgyár-telep között létesítendő óvoda épület vétel útján beszerzéséről beadott jelentése. – 

(Mivel csak magas bérlettel és jelentős költségű átalakítással lehetett volna megfelelő épülethez 

jutni, ezért jóváhagyták, hogy Makróczy Gusztávné sz. Toman Teréz 188 c/1 népsorszámú házát 

312 négyszögöl telekkel 7600 forintért vegyék meg. Az átalakítás 1082 forint 28 krajcárba 

kerül, de biztosítható az óvónő és a dajka részére is lakás ugyanitt. A vármegyei jóváhagyást 

sürgősséggel kérték.) [részletes indoklás] [39-43. p.] 

375. Előterjesztés az adó összeírás és kivetés tartamára a megelőző közgyűlésen már 

kérelmezett díjnokok alkalmazásának engedélyezése iránt. – (Mivel Pap János főjegyzőt 

anyakönyv-vezetővé, Kovács Antal aljegyzőt pedig helyettesévé is kinevezték, a község ügyeinek 

intézésére szükséges a segédmunkaerő, ezért a meglévő mellé még két díjnokot alkalmaztak 

egyenként 1 forint 80 krajcár napidíjért meghatározatlan időre.) [részletes indoklás] [43-47. 

p.] 

376. Előterjesztés a községi bíró javadalmazásáról. – (A lakosság jelentős számú gyarapodása 

miatt szükséges a községi bírónak hivatalszerű állandó működése, ezért az 1870-es években 

megállapított, és tiszteletdíjnak tekinthető évi 450 forint fizetést november 1-től évi 800 forintra 

emelték, ennek megfelelően módosították a szabályrendeletet is.) [részletes indoklás 

népmozgalmi adatokkal] [47-51. p.] 

377. Olvastatott a községi jegyzői hivatali segéd és kezelő személyzetnek házbér illetmény 

emelés iránti kérvénye. – (A növekvő lakosság miatt a lakbérek is magasak, ezért a jegyzői 

hivatal állandó alkalmazottainak pótlakbért állapítottak meg, összesen 440 forintot.) [részletes 

indoklás] [51-55. p.] 

378. Olvastatott Weiszenbacher Jánosnak, mint a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 

főparancsnokának hivatalos jelentése az október 19-én éjjel kiütött tűzeset alkalmával a 

tűzfecskendők és lajtok kiszállítására elsőként megjelent kocsisok, illetve fogattulajdonosokról. 



– (Bőhm Béla fogatával elsőként megjelent Deák Andrásnak 5 forint, másodikként megjelent 

Gabrik Jánosnak 3 forint, az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt fogatával harmadikként megjelent 

Sipos Mátyásnak 2 forint, negyedikként megjelent Rácz Ferencnek 1 forint jutalmat adtak.) [55-

56. p.] 

379. Olvastatott özv. Rubint Károlyné salgótarjáni lakos, gyógyszertár tulajdonosnak a községi 

285/1894. számú határozat megváltoztatására, és a község gyógytári szükségleteinek továbbra 

is nála bevásárlása iránti kérvénye. – (Elutasították.) [56-57. p.] 

380. Breincz József volt csatai lakosnak a községben letelepedés engedélyezése iránti kérvénye. 

– (Engedélyezték Csata község igazolása alapján.) [57. p.] 

381. Olvastatott a községi elöljáróságnak Ádám József budapesti lakos községi illetőségének 

édesatyja, néhai Ádám József volt salgótarjáni lakos itteni illetősége alapján megállapításáról 

felvett jegyzőkönyve. – (Mivel apja 1870-től haláláig, 1883-ig a községben élt és adófizető volt, 

fia követi illetőségében, felvételi díját 5 forintban állapították meg.) [58. p.] 

382. Az elöljáróságnak Bona József vasgyári munkás és neje községi kötelékbe felvételéről 

felvett jegyzőkönyve. – (Az 1879 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, 

és nejét, Roszing Teréziát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [58-

59. p.] 

383. Az elöljáróságnak Brzják János vasgyári munkás és családja községi kötelékbe felvételéről 

felvett jegyzőkönyve. – (Az 1881 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, 

és nejét, Benkó Máriát, valamint Mária Zsuzsanna, Béla és Berta nevű gyermekét 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [59-60. p.] 

384. Az elöljáróságnak Csaba Pál vasgyári munkás és családja községi kötelékbe felvételéről 

felvett jegyzőkönyve. – (Az 1880 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, 

és nejét, Pozsár Ilonát, valamint Mária, Pál, Ilona, Ferenc és Teréz nevű gyermekét 1 forint 50 

krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [60-61. p.] 

385. Az elöljáróságnak Buchmelter Károly vasgyári munkás és neje községi kötelékbe 

felvételéről felvett jegyzőkönyve. – (Az 1889 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, és nejét, Pantyis Rózát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [61-62. p.] 

386. Az elöljáróságnak Brecska József vasgyári munkás és családja községi kötelékbe 

felvételéről felvett jegyzőkönyve. – (Az 1883 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, és nejét, Putnok Máriát, valamint Zsuzsanna, Anna, Sámuel és János nevű 

gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [62-63. p.] 

387. Az elöljáróságnak Csarba József vasgyári munkás és családja községi kötelékbe 

felvételéről felvett jegyzőkönyve. – (Az 1883 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, és nejét, Putnok Karolinát, valamint Gida, Adolf, Gyula és István nevű gyermekét 

1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [63. p.] 

388. Az elöljáróságnak Brezai Nétusz vasgyári munkás és családja községi kötelékbe 

felvételéről felvett jegyzőkönyve. – (Az 1879 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, és nejét, Kozma Máriát, valamint első nejétől, néhai Krimán Máriától született 

József és István nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[64. p.] 

389. Az elöljáróságnak Blaskó Samu vasgyári munkás és családja községi kötelékbe 

felvételéről felvett jegyzőkönyve. – (Az 1884 óta a községben lakó, vasgyári munkásként élő 

kérvényezőt, és nejét, Buschnyák Máriát, valamint Samu, Vithold, Mária és Gusztáv nevű 

gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [64-65. p.] 

390. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 28-30. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [65-66. p.] 

391. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 28. számában megjelent 81418/IV.c. 

számú rendelete, mely szerint az állami vagy egyéb közpénztárakból állandó, vagy ideiglenes 



ellátásban részesülő felek életben létének, ilyen ellátásban részesülő özvegyek özvegyi 

minőségének és árvák, ellátatlan állapotúak az illető ellátásban részesülők igazolása, 1895. 

október 1-től kezdve, kizárólag a községi elöljáróság, illetve a községi bíró és főjegyző együttes 

kötelessége. – (Tudomásul vették.) [66. p.] 

392. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 28. számában megjelent 

67742/III. számú rendelete a kérődző állatoknak Alsó-Ausztriába szállításáról. – (Tudomásul 

vették.)  [66. p.] 

393. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában megjelent 

73960/III. számú rendelete a sertéseknek Budapest-Ferencváros rendező pályaudvarra 

szállítása iránti kérvényezésről. – (Tudomásul vették.) [66. p.] 

394. A vármegye törvényhatósági bizottságának 236/1895. számú határozatával alkotott, a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 29. számában megjelent szabályrendelet Nógrád vármegye 

mezőgazdasági bizottságának szervezetéről. – (Tudomásul vették.) [66-67. p.] 

395. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában megjelent 

72132/III. számú rendelete a sertésvész fellépése következtében érvényesítendő forgalmi 

korlátozásokról. – (Tudomásul vették.) [67. p.] 

396. Olvastatott a Füleki Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 1459/1895.tkvi számú 

végzése, mely szerint a Szilárdy Ödön és társaitól megvett salgótarjáni beltelek, valamint a 75 

négyszögölnyi terület tulajdonjoga a község nevére telekkönyvileg bekebeleztetett. – 

(Tudomásul vették.) [67. p.] 

397. Olvastatott a Füleki Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 1457/1895.tkvi számú 

végzése, mely szerint a Herczeg Pálné, született Benkő Terézia salgótarjáni lakostól faiskola 

céljaira megvett 840 négyszögölnyi terület tulajdonjoga a község nevére telekkönyvileg 

bekebeleztetett. – (Tudomásul vették.) [67-68. p.] 

398. Deutscberger Mór és társai, salgótarjáni kereskedők kérvénye a községi bíráskodásból 

eredő végrehajtásokra még egy községi végrehajtó alkalmazása iránt. – (Elfogadták a javaslatot 

még egy végrehajtó alkalmazásáról, de a képviselő-testület fenntartotta magának a jogot, hogy 

a jelentkezők közül válasszon, és ne a kérvényezők által megnevezett személyt nevezze ki.) [68-

69. p.]  

399. Olvastatott Dudás István községi mezőőr köszönő levele a községi képviselő-testületnek 

303/1895. számú határozatával részére a faiskola kezelésért megállapított külön díjazásért. – 

(Tudomásul vették.) [69. p.] 

 

1895. október 31. (XVII., rendkívüli) [69-76. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Boczkó Dániel az RMSTV Rt nyugdíjintézete 

élelemtára képviselője, Bőhm Béla, Gönczöl János, Hoffman Mór özv. Jankovich Miklósné 

képviselője, Horváth Imre, Huszár Antal, Jungmann Mihály, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi 

István, Perné Ferenc, Szalay István, Szilárdy Ödön, Weiszenbacher János, Auerhammer János 

állatorvos, Gazdy László közgyám, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András 

tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pusztay Antal tanácsnok, 

Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

400. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Szalay István) [71. p.] 

401. Elöljárósági előterjesztés a községi képviselő-testület által az utóbbi közgyűlésben hozott, 

és közszemlére kitett határozatoknak, illetve szabályrendeleteknek, valamint az 1895. és 1896. 

évi pótköltségvetési előirányzatoknak, melyek hirdetési ideje még nem jár le a november 5-re 

kitűzött vármegyei törvényhatósági közgyűlésig, jóváhagyása iránti kérvényezésről. – (Mivel 

az előző években november végén tartották a vármegyei törvényhatósági bizottság ülését, a 

képviselő-testület ebben az évben is erre számított, ezért nem hozta meg korábban azokat a 

határozatokat, melyekhez elvi jóváhagyást kérnek, és az alispán felhatalmazását a záradékkal 



való ellátásukhoz. Ezek: 320/1895. számú határozat az állami anyakönyvi hivatal 

elhelyezéséről, berendezéséről és hivatali szolgájáról; az óvoda épületének vételéről; 

376/1895. számú határozat a községi bíró javadalmazásáról és hivatalos óráinak 

megállapításáról; 377/1895. számú határozat a jegyzői hivatal személyzetének pótlakbér 

megállapításáról; pótköltségvetési előirányzatok.) [71-76. p.] 

402. A vármegye törvényhatósági bizottságának 247/1895. számú határozatával alkotott ”A 

baromfiak fertőző betegségei ellen való védekezésről” szóló szabályrendelet. – (Tudomásul 

vették.) [76. p.]  

 

1895. november 14. (XVIII., rendkívüli) [76-120. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Bauer Miksa a Keszler, Bőhm és Bauer cég 

képviselője, Grószberger Miksa, Horváth Imre, Huszár Antal, Jónásch Antal az RMSTV Rt 

képviselője, Löllbach Gusztáv, Okolicsányi Lajos, Szalay István, Szilárdy Ödön, Szvoboda 

Jakab, Auerhammer János állatorvos, Fülep István tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, 

Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János községi főjegyző, Kovács 

Antal aljegyző 

 

403. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Löllbach Gusztáv, Szalay István) [79. p.] 

404. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [79. p.] 

405. Elnök bejelenti, hogy Rudnay Béla főispán november 15-én este a Losonc felől érkező 

gyorsvonattal a községbe érkezik, mely alkalomból, a községi elöljárósággal egyetértve, a 

közgyűlés jóváhagyása reményében, intézkedett. Felolvassák a fogadás programját, 

hangsúlyozva, hogy „politikai jelleggel nem bír” és önkéntes a részvétel. – (Jóváhagyták.) [79-

81. p.] 

406. A vármegye alispánjának a járási főszolgabírói hivatal 7694/1895. számú átiratával áttett, 

Salgótarján nagyközség területére nézve a száj- és körömfájás felléptét megállapító 

18496/1895. számú végzése, és a járási főszolgabírónak 8149/1895. szám alatt kiadott 

értesítése, hogy a száj- és körömfájás miatt elrendelt zárlat vármegyei alispánnak 20453/1895. 

számú határozatával feloldatván, a szarvasmarhák szállítására vonatkozó marhalevelek 

kiadhatók. – (Tudomásul vették.)  [81. p.] 

407. A vármegyei alispánnak az anyakönyv-vezetőkké kinevezett községi és körjegyzők mellé 

munkaerő alkalmazása engedélyezéséről kiadott 18438/1895. számú körrendelete. – (Mivel a 

belügyminiszterhez ebben a kérdésben felterjesztéssel éltek, egyelőre függőben hagyták az 

intézkedést.) [81-82. p.] 

408. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az állami anyakönyvi hivatal berendezése, 

bebútorozása, és egyéb dologi kiadások fedezése, valamint kiszolgálására egy hivatali szolgai 

állás rendszeresítéséről hozott 320/1895. számú határozatát, és az ezzel alkotott, a községi 

szervezeti szabályrendeletet kiegészítő pótszabályrendeletet azon jelentéssel, hogy azok ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [82-83. p.] 

409. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek két új díjnok alkalmazása, és azok, 

valamint a már korábbról alkalmazott díjnok napidíjainak egyenkint 1 forint 80 krajcárban 

megállapításáról hozott 375/1895. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [83-84. p.] 

410. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi aljegyző és segédjegyzők, 

valamint az írnokok és végrehajtó lakbérpótlékainak megállapításáról hozott 377/1895. számú 

határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen 

jóváhagyták.) [84-85. p.] 

411. Előterjesztették a községi elöljáróság, illetve a birtokossági közgyűlés jegyzőkönyvét, 

valamint az 1894. évi XII. törvénycikk 6.§-a értelmében a közös legelő rendtartás, legeltetés, 



és az apaállat-tartás módozatainak megállapításáról alkotott szabályrendeletet, azon jelentéssel, 

hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [86-87. p.] 

412. Előterjesztették a község házi pénztárának, a községi törzsvagyon gyarapítási és 

rendelkezési alap pénztárának, a községi vásárjog jövedelmi alap pénztárának, a községi 

toronyóra-beszerzési alap és a községi kisdedóvoda alap pénztárának 1895. évre szóló 

pótköltségvetési előirányzatait, a községi elöljáróság indoklásával és a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslatával, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem 

adatott. – (Jóváhagyták.) [részletes indoklás] [87-96. p.] 

413. Előterjesztették a község házi pénztárának 1896. évre szóló pótköltségvetési előirányzatát, 

a községi elöljáróság indoklásával és a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

javaslatával. – (Jóváhagyták.) [részletes indoklás] [97-101. p.] 

414. Előterjesztették a községi elöljáróságnak az 1895. évre kivetendő községi pótadó kivetési 

kulcs megállapítására vonatkozó, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság által 

elfogadásra ajánlott, tervezetét. – (A pótadó kivetési kulcsot 31,6 %-ban állapították meg.) 

[részletes indoklás] [101-112. p.] 

415. Elöljárósági előterjesztés a községi jegyzői hivatal részére egy másológép beszerzéséről. 

– (Mivel a községi nyomda sem képes sokszor a sokszorosítási feladatokat ellátni, ezért 

elfogadták a javaslatot.) [112-113. p.] 

416. Elöljárósági előterjesztés a meglévő vásártereknek vétel útján kibővítéséről. – (Az októberi 

országos vásár során a közlekedési utak mentén is kénytelenek voltak elárusító helyeket 

kijelölni, ennek ellenére a képviselő-testület nem látta szükségesnek az azonnali intézkedést, 

ugyanakkor megbízta az elöljáróságot, hogy figyelje a következő vásárok forgalmát, és ha 

szükséges tegyen újabb jelentést.) [113-114. p.] 

417. Elöljárósági előterjesztés a községi főépületben szükségesnek mutatkozó átalakításokról 

és javításokról. – (Az 1879 júliusában használatba vett épületben eddig csak kisebb javításokat 

végeztek, ezért utasították az elöljáróságot, hogy a községi mérnökkel és Szvoboda Jakab 

építőmesterrel vizsgálják meg az épületet, tervezetet és költségvetést terjesszenek be a községi 

építkezési bizottságnak a szükséges munkákról.) [114-115. p.] 

418. Olvastatott a községi adóügyi bizottságnak a salgótarjáni fogyasztási és italadó beszedési 

körre vonatkozó 2. számú jegyzőkönyvi jelentése, mely szerint bemutatja a Balassagyarmati 

Pénzügyigazgatóság által október 14-én 36396-VIII/1895. számon jóváhagyott megváltási 

szerződéseket. Ezek alapján a salgótarjáni beszedési körre nézve, melyhez Salgótarján 

nagyközségen kívül még Alsó- és Felső-Pálfalva, Andrásfalva, Zagyva, Baglyasalja, Vizslás, 

Etes, Kazár és Karancsalja községek tartoznak, Salgótarján nagyközség által az 1896. évre 

feltétlenül, és az 1897-1898. évekre feltételesen a fogyasztási és italadó összesen évi 85757 

forint 20 krajcár váltságdíj mellett váltatott meg, mely összeg után a községet a törvényben 

megállapított évi 2817 forint 23 krajcár beszedési százalék illeti meg. A magas váltságdíjat a 

bizottság csak azért fogadhatta el, mert a salgótarjáni Keszler, Bőhm és Bauer gyáros cég egyik 

tagja, Bauer Miksa, a bizottságot még a megváltási tárgyalás előtt, július hó 25-én kelt 

ideiglenes szerződéssel nemcsak az évi megváltási díj teljes beszedéséről, de a beszedési 

százaléknak a község javára leendő teljes biztosítása mellett még 6000 forint tiszta haszonról 

is biztosította úgy, hogy a végleges szerződés megkötésekor 4000 forintra, a kezelés átvétele 

előtt legalább 6 nappal az évi megváltási összeg két havi hányadainak, és az 1896. január 31-ig 

három havi bérösszegnek megfelelően kiegészítendő 1200 forintot értékpapírokban tett le az 

ideiglenes szerződés megkötésekor. Kikötése, hogy őt az évi váltságdíjon felül befolyandó 

haszonból 80 % illeti meg, míg 20 %, tekintet nélkül az összeg magasságára, a község javára 

esik. A 20 % azonban a kincstár által törvény szerint kiadandó beszedési járulékon kívül, mely 

teljesen és kizárólag a községet illeti, évi 6000 forintnál kevesebb nem lehet. Bauer Miksának 

módjában volt a község által megajánlott váltságdíjnál magasabb ajánlatot is beadni, azt nem 

tette, sőt még a megváltási szerződés jóváhagyatása céljából sok időt és költséget igénylő 



utánjárással a község érdekeit segítette elő. Ezen indokból Bauer Miksa salgótarjáni lakost a 

községi fogyasztási és italadó beszedőjeként a községi képviselő-testületnek ajánlja, és vele a 

fentebbi feltételeknek szigorú betartása, egyebekben a törvény és az előbbi években a 

beszedőkre nézve fennállott szerződési feltételek és utasítás szem előtt tartásával, míg az 

időszaki leszámolásra nézve a vele kötött ideiglenes szerződésben kikötött módon a kezelési 

szerződést megkötni javasolja. Egyben kijelenti bizottsági elnök, hogy Alsó- és Felső-Pálfalva 

községnek, melynek elöljárósága a megkötött megváltási szerződés felbontása céljából felsőbb 

helyen lépéseket tett, hogy a megváltási szerződés felbontásától visszatartsa, a beszedési 

százaléknak a nevezett községekben kinyomozott fogyasztási és italadó arányában esedékes 

hányadát, mely azonban évi 300 forintnál többre nem rúghat, a községi képviselő-testület 

utólagos jóváhagyása reményében, oda ígérte; kéri ennek határozati kimondását. – (Elfogadták 

a jelentést, és felhatalmazták a bizottságot Bauer Miksával a szerződés megkötésére, valamint 

jóváhagyták az Alsó- és Felső-Pálfalvára vonatkozó kötelezettségvállalást.) [115-118. p.]  

419. Gutfreund Jónás volt lapujtői lakos, szódavíz-gyárosnak a község területén letelepedés 

engedélyezése iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [118. p.] 

420. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett vármegyei 31-32. számú Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [118. p.] 

421. A vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában megjelent következő miniszteri rendelet, 

illetve vármegyei alispáni utasítás: „M. kir. belügyminiszter 88155/I.a. szám. Körrendelet 

valamennyi törvényhatóságnak. Az 1848. évi XXI. tc. 2.§-a kötelezőleg elrendeli, hogy minden 

középületeknél s közintézményeknél minden nyilvános ünnepek alkalmával, és minden magyar 

hajókon a nemzeti lobogó és ország címere használtassék. Tapasztaltatván, hogy a törvény eme 

határozott rendelkezése nincs kellően foganatosítva, amennyiben a nyilvános ünnepélyek 

alkalmával használni szokott nemzeti színű lobogók nincsenek mindenütt az országos címerrel 

ellátva, aminek a nemzeti lobogón használása pedig úgy a törvény szavai és intenciói szerint, 

mint egyáltalán közjogilag is a magyar államiságnak leghatározottabb külső kifejezését képezi; 

felhívom a törvényhatóságot, gondoskodjék megfelelően arról, hogy az 1848. XXI. tc. 2.§-ának 

rendelkezése jövőre pontosan végrehajtassék. Budapest, 1895. évi október hó 11-én. Perczel 

s.k.” 

„18697/895. szám. Midőn belügyi m. k. miniszter úrnak fenti körrendeletét a Hivatalos 

Értesítőben közhírré tenni rendelem, egyben felhívom polgármestert és járási főszolgabíró 

urakat, hogy erről szoros alkalmazkodás végett a középületek tulajdonosait és a közintézetek 

igazgatóságait hivatalból értesítsék és a körrendeletben foglaltak végrehajtását szigorúan 

ellenőrizzék. Balassagyarmaton, 1895. évi november hó 3-án. Scitovszky alispán s.k.” – 

(Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot a betartására.) [118-119. p.]    

422. A belügyminiszternek vármegyei alispáni 18906/1895. számú végzésével kiadott 

86435.IV/895. számú leirata, mellyel a vármegyei törvényhatósági bizottságnak 144/1895. 

számú határozatát megváltoztatva, a községi képviselő-testületnek a közvágóhíd használati és 

hússzemlészeti díjak kezelése fejében a község főjegyzőjének 15 %-os díjazásban részesítését 

kimondó községi 76/1895. számú határozatát érvényre emeli. – (Tudomásul vették.) [119-120. 

p.]  

423. Olvastatott Auerhammer János községi állatorvosnak az 1895. év harmadik negyedéről 

szóló állategészségügyi jelentése. – (Tudomásul vették.) [120. p.] 

 

1895. november 26. (XIX., rendkívüli) [120-148. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Horváth Imre, Jónásch Antal 

az RMSTV Rt képviselője, Szilárdy Ödön, Szvoboda Jakab, Auerhammer János állatorvos, 

Gazdy László közgyám, Herczeg János helyettes bíró, Hricsovszky András tanácsnok, 

Hroziencsik István községi mérnök, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János községi 

főjegyző, Kovács Antal aljegyző 



 

424. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Gönczöl János) [122. p.] 

425. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [123. p.] 

426. A kereskedelemügyi miniszternek vármegyei alispáni 19499/1895. számú végzésével 

kiadott, a községi vásárrendtartási szabályrendelet, illetve a vásári helypénzdíj szabályzat 

módosítására vonatkozó 70870-VI/895. számú leirata. – (Kiadták a községi vásárügyi 

bizottságnak javaslattételre.) [123. p.] 

427. A vármegye törvényhatósági bizottságának több rendbeli, még jogerőre nem emelkedett 

községi határozatok, illetve szabályrendeletek és pótköltségvetési előirányzatok előzetes elvi 

jóváhagyásáról községi 401/1895. számú határozat alapján tett felterjesztésre hozott 409/1895. 

számú határozata. – (Tudomásul vették.) [123. p.] 

428. A járási főszolgabírónak 8029/1895. számú felhívással áttett, Baron Helena salgótarjáni 

lakos, bordélyház tulajdonosnőnek, bordélyházi engedély-okmány kiadása iránti kérvénye. – 

(A közforgalomtól külön álló 189 ½ népsorszámú házban lévő bordélyház üzemelése ellen nem 

emeltek kifogást.) [123-124. p.] 

429. Elöljárósági jelentés Rudnay Béla főispánnak november 15-én Salgótarjánba érkezése 

alkalmából a községi képviselő-testület 405/1895. számú határozata alapján rendezett 

ünnepélyes fogadtatásáról. – (Tudomásul vették, hogy a 16-ra tervezett programok elmaradtak, 

mert előbb el kellett utazni a főispánnak. Jegyzőkönyvi köszönetet mondtak Ruttkay Sándor 

lelkésznek beszédéért, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt és a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt 

igazgatóságának a zenekarok közreműködéséért, a Salgótarjáni Ipartestületnek és a 

Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyletnek a tagok nagyszámú részvételéért.) [124-125. p.] 

430. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi bíró fizetésének 

megállapításáról hozott 376/1895. számú határozatát, és a községi szervezeti szabályrendelet 

118. és 121. §-ait módosító pótszabályrendeletet, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel 

be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták.) [125-126. p.] 

431. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek egy kisdedóvodai célokra szolgáló 

épületnek vétel útján beszerzéséről hozott 374/1895. számú határozatát. – (Nem tudtak döntést 

hozni, mert nem volt jelen a megfelelő számú képviselő.) [126-128. p.] 

432. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek második végrehajtói állás 

rendszeresítéséről hozott 398/1895. számú határozatát. – (Mivel a 321/1895. számú határozatot 

a községi jegyzői hivatal növeléséről a belügyminiszterhez felterjesztették, a válasz alapján 

döntenek ebben is, addig is utasították a községi főjegyzőt, hogy a végrehajtások során, szükség 

esetén, a jegyzői hivatal alkalmazottai is működjenek közre.) [128-129. p.] 

433. Elöljárósági előterjesztés az 1895. évi községi vicinális közmunka főkönyv alapján 

szerkesztett kimutatás szerint behajthatatlanokként feltüntetett hátralékok leírásáról. – (109 

forint 56 krajcár hátralék leírásáról határoztak.) [129-130. p.] 

434. Elöljárósági előterjesztés az 1895. évi szoros értelemben vett községi közmunka főkönyv 

alapján szerkesztett kimutatás szerint behajthatatlanokként kitüntetett hátralékok leírásáról. – 

(73 forint 80 krajcár hátralék leírásáról határoztak.) [130-131. p.] 

435. Elöljárósági előterjesztés a községi közvágóhíd használati, és a marha- és hússzemlészeti 

díjaknak 1896. évi kezelésére, és a kezelési díj megállapítására. – (Házilag végzik és Pap János 

főjegyzőt bízták meg a beszedéssel 15 %-os jutalék fejében.) [131-133. p.] 

436. Stössel Ede volt rimaszombati lakosnak a községben letelepedés engedélyezése iránti 

kérvénye. – (Engedélyezték.) [133. p.] 

437. Olvastatott özv. Rubint Károlyné salgótarjáni háztulajdonosnő kérvénye, melyben a 6. 

népsorszámú háza előtt elvonuló járda teljes kiépítését, és annak megtörténtéig járdájának e 

vonalára kivetett költség behajtását függőben tartatni kéri. – (Elfogadták.) [133-134. p.] 

438. Előterjesztés özv. Rubint Károlyné, született Keczéry Ida, és gyermekeinek a község 

kötelékébe felvétele iránt. – (Férje, Rubint Károly gyógyszerész és háztulajdonos 1870-től a 



községben élt, így illetőséget szerzett, ezért nejét, Keczéry Idát, valamint Gábor, Dezső, Adél és 

Károly nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [134. p.] 

439. Előterjesztés özv. Krosbak Gáborné, született Kohn Anna, és gyermekeinek a község 

kötelékébe felvétele iránt. – (Férje, Krosbak Gábor kereskedő 1867-től 1877-ig, elhunytáig, a 

községben élt, így illetőséget szerzett, ezért nejét, Kohn Annát, valamint Ármin nevű gyermekét 

10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [134-135. p.] 

440. Előterjesztés özv. Teslák Jánosné, született Blatniczki Mária, és gyermekeinek a község 

kötelékébe felvétele iránt. – (Férje, Teslák János bányatársulati bognár 1867-től 1891-ig, 

elhunytáig, a községben élt, így illetőséget szerzett, ezért nejét, Blatniczki Máriát, valamint 

Katalin nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [135. 

p.] 

441. Előterjesztés özv. Krausz Jánosné és gyermekeinek a község kötelékébe felvétele iránt. – 

(Férje, Krausz János vasgyári munkás 1870-től 1895-ig, elhunytáig, a községben élt, így 

illetőséget szerzett, ezért nejét, Gireth Terézt, valamint Antal és Júlia nevű gyermekét 1 forint 

50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [136. p.] 

442. Előterjesztés Breznyánszky Pál és családjának a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 

1885 óta a községben lakó, kalapos iparos társas cég tagjaként élő kérvényezőt, és nejét, 

Losonczi Máriát, valamint Ilona és Lajos nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.)  [136-137. p.] 

443. Előterjesztés Schvarcz Herman és családjának a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 

1876 óta a községben lakó, szappanfőzőként élő kérvényezőt, és nejét, Bűchler Polát, valamint 

Nella, Lajos, Sarolta, Etel, Irén, Jenő és Zoltán nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették 

a község kötelékébe.) [137-138. p.] 

444. Előterjesztés Czirbesz Sámuel és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 

óta a községben lakó, mészárosként élő kérvényezőt, és nejét, Kovács Erzsébetet, valamint 

István nevű gyermekét és Bacsó József nevű mostoha gyermekét 10 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [138-139. p.] 

445. Előterjesztés Friedler Ármin és családjának a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1880 

óta a községben lakó, nyomdászként élő kérvényezőt, és nejét, Kohn Karolinát, valamint Jenő 

és Gizella nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [139. p.] 

446. Előterjesztés Richveisz István és családjának a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 

1870 óta a községben lakó, bányászként élő kérvényezőt, és nejét, Vatelik Teréziát, valamint 

Irma, Amália, István és Rozália nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [139-140. p.] 

447. Előterjesztés Eckstein Jakab és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1885 

óta a községben lakó, kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Mühlstein Rózát, valamint 

Mihály, Béla, Margit és Károly nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [140-141. p.] 

448. Előterjesztés Breyer Fülöp és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1885 óta 

a községben lakó, kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Stössel Máriát, valamint Olga és 

Elza nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [141-142. p.] 

449. Előterjesztés Grószberger Miksa és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 

1867 óta a községben lakó, 1884-től kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Schőnberg Icukát, 

valamint Etel, Zoltán, Frigyes és Béla nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [142-143. p.] 

450. Előterjesztés Rőmer Hermann és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1882 

óta a községben lakó, kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Reinfeld Etelt, valamint Zoltán 

és János nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [143-144. p.] 



451. Előterjesztés Polacsek Ignác és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1869 

óta a községben lakó, 1878-tól pincér és vendéglősként élő kérvényezőt, és nejét, Bloch Rózát 

10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [144. p.] 

452. Előterjesztés Link Bernát és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1880 óta 

a községben lakó, kereskedő és bérlőként élő kérvényezőt, és nejét, Weisz Máriát, valamint 

Anna, Margit és Ilona nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[144-145. p.] 

453. Előterjesztés Csellár Ignác és családjának a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1875 óta 

a községben lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Prukner Máriát, 3 forint 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [145-146. p.] 

454. Olvastatott Wilheim Sámuel salgótarjáni lakosnak a vásártéren egy állandó gyümölcs és 

zöldségáru sátor felállítása iránti kérvénye. – (Bár a vásártéren állandó sátrak nem állíthatók 

fel, de a képviselő-testület szerint a szabályozott árusítás miatt szükséges lenne a zöldség- és 

gyümölcsárusoknak egységes, községi kivitelezésű elárusító helyeket biztosítani, ezért megbízta 

a községi vásárügyi bizottságot javaslattétellel. Ha ez nem történik meg, engedélyezik a 

kérvényezőnek, előre bemutatott terv alapján, kijelölt helyen sátor építését.) [146-147. p.] 

455. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 33. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. – 

(Tudomásul vették.) [147. p.] 

456. A főispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában megjelent 431/1895. számú 

pályázati hirdetménye, melyben köztudomásra hozza, hogy a vármegyei tisztikar újítására 

szolgáló választó közgyűlést december 20-ra tűzte ki, és a törvényhatósági bizottság 1886. évi 

névjegyzékében megállapított tagjai által választás útján betöltendő állásokra pályázatot hirdet. 

– (Tudomásul vették.) [147. p.] 

457. A belügyminiszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában megjelent, az ausztriai 

értékű 21 krajcáros ezüst, és 4 krajcáros réz váltópénzek beváltásának idejét december 31-ig 

meghatározó 95001.V.eln. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [147. p.] 

458. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában 

megjelent, a közgyűlési tárgysorozat szerkesztéséről kiadott, 419/1895. számú határozata. – 

(Tudomásul vették.) [147-148. p.] 

 

1895. december 23. (szám nélküli., rendkívüli) [148-150. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Bőhm Béla, Deutschberger Mór, Gerber 

Frigyes az SKB Rt képviselője, Horváth Imre, Huszár Antal, Kádas István, Löllbach Gusztáv, 

Szalay István, Auerhammer János állatorvos, Herczeg János helyettes bíró, Lővinger Rezső 

községi orvos, Kovács Antal aljegyző 

 

459. A vármegye alispánjának 22869/1895. számú, a vármegyei tiszti főügyész 1688/1895. 

szám alatti véleménye alapján hozott, a község és a Salgótarjáni Villamossági Rt között kötött 

községi 243/1895. számú határozattal elfogadott, és 293/1895. számú határozattal megerősített 

szerződés némely intézkedéseire tett észrevételeket tartalmazó végzése. – (Jóváhagyták a 

módosításokat.) [149-150. p.]  

 

1895. december 30. (XX., rendes) [150-219. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Gönczöl János, Löllbach Gusztáv, Szilárdy 

Ödön, Auerhammer János állatorvos, Herczeg János helyettes bíró, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző 

 

460. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Löllbach Gusztáv) [154. p.] 

461. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [154. p.] 



462. A vármegyei alispánnak a községi szegények részére kiszolgáltatandó gyógyszereknek a 

község kifizetéséről kiadott 21025/1895. számú rendelete. – (Tudomásul vették, és intézkedtek, 

hogy a község számláját terhelő vényeket a törvényhatósági tiszti főorvos negyedévenként 

vizsgálja felül, és ha jóváhagyta, akkor történik a kifizetésük.) [154-155. p.] 

463. A vármegyei alispánnak a budalehotai tűzkárosultak javára gyűjtött adományokat elismerő 

21348/1895. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [155-156. p.] 

464. A járási főszolgabírónak, a járási állatorvosnak Salgótarján székhellyel történt kinevezését 

tudató 8693/1895. számú értesítése. – (Tudomásul vették.) [156. p.] 

465. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek az 1895. évi községi pótadó kivetési kulcs 

megállapítására vonatkozó 414/1895. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen 

észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták az egyéni kivetési listával együtt.) [156-158. p.] 

466. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan községi /vicinális/ 

közmunka-váltság hátralék leíratásáról hozott 433/1895. számú határozatát, a hátralékosok 

kimutatását, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [158-

159. p.] 

467. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a behajthatatlan községi közmunka-

váltság hátralék leíratásáról hozott 434/1895. számú határozatát, és a hátralékosok egyéni 

kimutatását, azon jelentéssel, hogy azok ellen észrevétel be nem adatott. – (Jóváhagyták.) [159-

160. p.] 

468. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a községi közvágóhíd használati, és a 

marha- és hússzemlészeti díjak kezeléséről, és kezelési díjainak megállapításáról hozott 

435/1895. számú határozatát, azon jelentéssel, hogy az ellen észrevétel be nem adatott. – 

(Jóváhagyták.) [160-162. p.] 

469. A Felső-Nógrádvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület VIII. rendes évi 

közgyűlésének jegyzőkönyve. – (Tudomásul vették.) [162. p.] 

470. Előterjesztették Baranyai I. turfa termények és szabadalmazott önműködő turfa hintő-

closetek vállalatának memorandumát, és az arra vonatkozó Dumtra Sándor-féle útmutatást. – 

(Kiadták az építési bizottságnak véleményezésre, sokszorosítva pedig a háztulajdonosoknak, 

hogy ha valaki alkalmazni akarja, jelentse be az elöljáróságnak.) [162. p.] 

471. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek egy kisdedóvodai célokra szolgáló 

épületnek vétel útján beszerzéséről hozott 374/1895., illetve 431/1895. számú határozatait. – 

(Mivel nem volt jelen kellő számú képviselő, 1896. január 31-re újabb közgyűlést tűztek ki.) 

[162-164. p.] 

472. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek 418/1895. számú határozata alapján a 

községi ital- és fogyasztási adó kezelővel 1896. évre feltétlenül, és 1897., 1898. évekre 

feltételesen megkötött szerződést, és a kezelő részére kiadott utasítást. – (Jóváhagyták.) [164. 

p.] 

473. Elöljárósági előterjesztés a pénztári számadások zártával némely címeknél mutatkozandó 

kiadási többletnek más címeken fennmaradó összegekből fedezéséről. – (Felhatalmazták az 

elöljáróságot a hiányok pótlására más forrásokból, illetve a községi törzsvagyon gyarapítási 

pénztárból kölcsön felvételére.) [164-165. p.] 

474. Elöljárósági előterjesztés a mezőgazdasági statisztikai adatok összeírása alkalmából 

felmerült költségek megállapításáról. – (Mivel rövid határidő állt rendelkezésre, a fogatokra 

kifizetett 24 forintot, és Pap Zsigmond számláló munkájáért 30 forintot jóváhagytak.) [165-166. 

p.] 

475. Elöljárósági előterjesztés az 1896. évi III. osztályú kereseti és egyéb adónemek 

tárgyalásához bizalmi férfiak kiküldéséről. – (Az elöljáróság mellé Okolicsányi Lajos képviselőt 

és Holcsek Ferenc segédjegyzőt választották meg.) [166-167. p.] 



476. Elöljárósági előterjesztés az 1896. évben a községi szegényalapból segélyezendő községi 

illetőségű szegényekről. – (Jóváhagyták a segélyezendő idős özvegyek, családos özvegyek és 

munkaképtelen betegek névsorát, kiknek heti 50-50 krajcárt juttatnak.) [nevek] [167. p.] 

477. Előterjesztették az 1895. második felében foganatosított adó és egyéb közadók módjára 

behajtandó követelések behajtása körül felmerült költségszámlát. – (Elfogadták a 480 forint 

költségről szóló számlát.) [167-169. p.] 

478. Olvastatott Weiszenbacher János, mint a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet 

főparancsnokának hivatalos jelentése a november 26-án kiütött tűzeset alkalmával a 

tűzfecskendők, lajtok és szerelékek kiszállítása céljából elsőként megjelent kocsisokról, illetve 

fogat-tulajdonosokról. – (Szalay István fogatával elsőként megjelent Oravecz Pálnak 5 forint, 

másodikként megjelent Bőhm Béla fogatával Eczet Lajosnak 3 forint, a saját fogatával 

harmadikként megjelent Benkő Sándornak 2 forint jutalmat adtak.) [169-170. p.] 

479. Elöljárósági előterjesztés Brzják János salgótarjáni lakos és családjának községi kötelékbe 

felvételéről hozott községi 385/1895. számú határozattal megállapított 1 forint 50 krajcár 

felvételi díj leíratásáról. – (Mivel a 358/1894. számú határozattal már felvették a község 

kötelékébe, és be is fizette a felvételi díjat, a 385/1895. számú határozat csak az azóta született 

Berta nevű gyermekére érvényes, ezért felvételi díjat nem kell fizetnie.)  [170-171. p.] 

480. Előterjesztették a Salgótarjánban 1896. év folyamán tartandó országos vásárok 

határnapjainak kihirdetéséről szóló jegyzéket. – (Tudomásul vették.) [171. p.] 

481. Leibler Chiel volt wisniczi lakos és illetőségű kereskedőnek a községben letelepedés 

engedélyezése iránt beadott kérvénye. – (Engedélyezték.) [171-172. p.] 

482. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 34-35. számú Hivatalos Értesítőket. – 

(Tudomásul vették.) [172. p.] 

483. Elöljárósági előterjesztés a Losonc-Rapp-Salgótarján-i törvényhatósági közút összekötő 

vonalán, a Karancsallyai út mentén, a Vadász Szálloda átellenében fekvő 71 négyszögölnyi 

teleknek a község részére megvételéről. – (Elvben elfogadták, de részletes tárgyalását 1896. 

január 30-ra halasztották.) [172-173. p.] 

484. Elöljárósági előterjesztés az 1895. évi házi pénztári számadási főkönyv bevételi részének 

XIV. címén fennálló börtön- és toloncügyi költségekből eredő behajthatatlan követelések 

leírásáról. – (Bár többször megpróbálták behajtani a 32 forint 55 krajcárt azokon, akiket 

Budapestre a Szent Rókus kórházba szállítottak bujakór miatt, eredménytelen maradt, ezért 

engedélyezték a leírást.)  [173-174. p.] 

485. Elöljárósági előterjesztés az 1895. évi házi pénztári számadási főkönyv bevételi részének 

XXI. címén fennálló ápolási és temetési költségekből eredő behajthatatlan követelések 

leírásáról. – (A 355 forint 90 krajcárt leírták behajthatatlanság miatt.) [174-175. p.] 

486. Elöljárósági előterjesztés az 1895. évi házi pénztári számadási főkönyv bevételi részének 

XVI. címén fennálló újoncozási költségekből eredő behajthatatlan követelések leírásáról. – (Az 

1 forint 80 krajcárt leírták behajthatatlanság miatt.) [175-176. p.] 

487. Elöljárósági előterjesztés a községi törzsvagyon gyarapítási és rendelkezési alap 1895. évi 

pénztári számadási főkönyv bevételi részének 2-3. tételein Schromner Antal és Kurcsinka Antal 

salgótarjáni lakosok terhére előírt követelések, és a községi képviselő-testület 137. és 138/1888. 

számú határozatainak hatályon kívül helyezéséről. – (Mivel a határozatokban csak a 

nevezetteket vették fel a község kötelékébe, az új helyzetnek megfelelően utasították az 

elöljáróságot új jegyzőkönyv felvételére, és az akkori 5-5 forint felvételi díj visszafizetésére.) 

[176-177. p.] 

488. Elöljárósági előterjesztés Schwalbl Ferenc és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben 

lakó, órásmesterként élő kérvényezőt, és nejét, Mikluska Máriát, valamint Mária és Anna nevű 

gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [177-178. p.] 



489. Elöljárósági előterjesztés Wlcsek Tamás és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1872 óta a községben lakó, 

asztalosmesterként élő kérvényezőt, és nejét, Korsalai Emmát, valamint Mária, Anna, Emma, 

Sándor és Irén nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [178-

179. p.] 

490. Elöljárósági előterjesztés Biletel Frigyes és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben lakó, 

salgóbányai gépészként élő kérvényezőt, és nejét, Frischfeld Zsuzsannát, valamint Henrik, 

Tivadar és Hilda nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [179-

180. p.] 

491. Elöljárósági előterjesztés Stricz Lőrinc és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1873 óta a községben lakó, 

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Schneinder Erzsébetet, valamint Gyula és Mária 

nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [180-181. p.] 

492. Elöljárósági előterjesztés Marek József bányamunkásnak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó, 

bányamunkásként élő kérvényezőt, és második nejét, Zmiskalovecz Máriát 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [181-182. p.] 

493. Elöljárósági előterjesztés Podesva György és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1874 óta a községben 

lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Szidor Annát, valamint Ádám és Antal nevű 

gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [182-183. p.] 

494. Elöljárósági előterjesztés Tauschitz János és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben 

lakó, bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Borza Zsuzsannát, valamint János, Károly, 

József, Ferenc, Mária és Gusztáv nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [183-184. p.] 

495. Elöljárósági előterjesztés Bender Lajos és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1888 óta a községben lakó, élelmezési 

kezelőként élő kérvényezőt, és nejét, Korker Ilonát, valamint Lajos, Ottó, Károly és Ernő nevű 

gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [184. p.] 

496. Elöljárósági előterjesztés Rauchwerger Dávid és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben 

lakó, kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Ratosman Antóniát, valamint Jozefa, Zsani, 

Nathán, Mór, Ludovica és Malvin nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [184-185. p.] 

497. Elöljárósági előterjesztés Skolnik Pálnak az 1886. évi XXII. törvénycikk 15.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben lakó, 

csizmadiamesterként élő kérvényezőt 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[185-186. p.] 

498. Elöljárósági előterjesztés Ulicsni Antalnak az 1886. évi XXII. törvénycikk 15.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben lakó, cipészmesterként 

élő kérvényezőt 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [186-187. p.] 

499. Elöljárósági előterjesztés Csizmár András és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 15.§-

a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó, 1879 óta gyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Matula Máriát 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették 

a község kötelékébe.) [187-188. p.] 

500. Elöljárósági előterjesztés Vavrovics Ferenc és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1873 óta a községben lakó, 1880 óta 



cipészmesterként élő kérvényezőt, és nejét, Venczel Zsuzsannát 5 forint felvételi díjért felvették 

a község kötelékébe.) [188. p.] 

501. Elöljárósági előterjesztés Kovács Márton és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 15.§-

a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1876 óta a községben lakó, 

cipészmesterként élő kérvényezőt, és nejét, Mrázik Máriát 10 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [188-189. p.] 

502. Elöljárósági előterjesztés Holecz Gyula és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 15.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1884 óta a községben lakó, pékmesterként 

élő kérvényezőt, és nejét, Keller Paulint 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[189-190. p.] 

503. Elöljárósági előterjesztés Pisch Ferenc és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1868 óta a községben lakó, 

bányamunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Maramecz Zsófit, valamint Franciska nevű 

gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [190-191. p.] 

504. Elöljárósági előterjesztés Fabinyi Samu és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1885 óta a községben lakó, vasgyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Miskovics Karolint, valamint Mária, József, Gyula és 

Samu nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [191. p.] 

505. Elöljárósági előterjesztés Csizik József és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1882 óta a községben lakó, vasgyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Stugner Máriát, valamint Mária, Júlia és Margit nevű 

gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [191-192. p.] 

506. Elöljárósági előterjesztés Chlebovecz Márk és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Czibula Annát, valamint Ferenc és Mária 

nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [192-193. p.] 

507. Elöljárósági előterjesztés Chlebovecz Fülöp és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1881 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Barbenik Annát, valamint József, Irén és 

Gizella nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [193-

194. p.] 

508. Elöljárósági előterjesztés Olschläger János és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1879 óta a községben 

lakó, vasgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Linkes Máriát, valamint Mária nevű 

gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [194-195. p.] 

509. Elöljárósági előterjesztés Girtl Vince és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1877 óta a községben lakó, vasgyári 

munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Schmiedt Máriát, valamint István nevű gyermekét 1 forint 

50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [195. p.] 

510. Elöljárósági előterjesztés Dolák János és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó, vasgyári 

előmunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Ványa Viktóriát, valamint Margit, Ilona, Camilia és 

Mariska nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [195-196. p.] 

511. Elöljárósági előterjesztés Keresztényi István és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1887 óta a községben 

lakó, szabómesterként élő kérvényezőt, és nejét, Tiskola Szidóniát, valamint Irén, Ödön, István 

és Árpád nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [196-197. p.] 

512. Elöljárósági előterjesztés Garab Elek és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1881 óta a községben lakó, 



takarékpénztári tisztviselőként élő kérvényezőt, és nejét, Trummer Szidóniát, valamint Gyula és 

György nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [197-198. p.] 

513. Elöljárósági előterjesztés Kádas István és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1873 óta a községben lakó, 

takarékpénztári tisztviselőként élő kérvényezőt, és nejét, Melczer Klotildot, valamint Jenő, 

Malvin és István nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [198-

199. p.] 

514. Elöljárósági előterjesztés Hegedűs József és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben 

lakó, csizmadiaként élő kérvényezőt, és nejét, Ficsur Júliát, valamint Gyula, Irén és Erzsébet 

nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [199. p.] 

515. Elöljárósági előterjesztés Krébecz János és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1870 óta a községben lakó 

kérvényezőt, és nejét, Petruska Máriát, valamint Mária, Vilma és Viktória nevű gyermekét 1 

forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [199-200. p.] 

516. Elöljárósági előterjesztés Weisz Emánuel és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1878 óta a községben 

lakó, kisrőfös kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Hercskovics Rozit, valamint Dávid, 

Márkus, Izidor, Katalin, Sándor és Etelka nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [200-201. p.] 

517. Elöljárósági előterjesztés Csillagh Lajos és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1871 óta a községben lakó, 

takarékpénztári szolgaként élő kérvényezőt, és nejét, Daudó Franciskát, valamint Géza, Emma, 

Irma és Zsuzsanna nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [201-202. p.] 

518. Elöljárósági előterjesztés Grünfeld Ignác és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1885 óta a községben 

lakó, cipészmesterként élő kérvényezőt, és nejét, Pollák Júliát, valamint Mariska, Jenő, Manó, 

Poldi, Olga és Malvin nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[202. p.] 

519. Elöljárósági előterjesztés Kacser Dávid és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1868 óta a községben lakó, 

cserépedény-kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Grosz Máriát, valamint Samu, Náci, 

Márkus és Eszti nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [203. p.] 

520. Elöljárósági előterjesztés Matyó János és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1875 óta a községben lakó, 

csizmadiaként és háztulajdonosként élő kérvényezőt, és nejét, Rozsnyai Annát 10 forint felvételi 

díjért felvették a község kötelékébe.) [203-204. p.] 

521. Elöljárósági előterjesztés Deutsch Mózes és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1875 óta a községben 

lakó, rabbiként élő kérvényezőt, és nejét, Markovits Bertát, valamint Rebeka, Manó, Áron, 

Sámuel, Éliás és Simon nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[204-205. p.] 

522. Elöljárósági előterjesztés Lővi Mór és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1868 óta a községben lakó, 

kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Herkovics Etelt, valamint Helen, Lajos, Ernő, Mihály 

és Gizella nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [205-206. p.] 

523. Elöljárósági előterjesztés Meiszter Dávid és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1866 óta a községben 



lakó, cipészmesterként élő kérvényezőt, és nejét, Leopold Hannit, valamint Juli és Mátyás nevű 

gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [206. p.] 

524. Elöljárósági előterjesztés Breiner Kálmán és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1883 óta a községben 

lakó, fuvarosként élő kérvényezőt, és nejét, Schönfeld Leonórát, valamint Ignác, Margit, Emil, 

Helén, Elza és József nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[206-207. p.] 

525. Elöljárósági előterjesztés Rosenberg Herman és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1879 óta a községben 

lakó, kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Sonnenschein Szalit, valamint Ignác, Sándor, 

Janka és Berta nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.)  [207-208. 

p.] 

526. Elöljárósági előterjesztés Vrabecz Lajos és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1889 óta a községben lakó, 

kötelesként élő kérvényezőt, és nejét, Limatz Zsuzsannát, valamint Irma és Anna nevű gyermekét 

5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [208-209. p.] 

527. Elöljárósági előterjesztés Kohn Samu és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1886 óta a községben lakó, 1888 óta 

könyvárus ügynökként élő kérvényezőt, és nejét, Klein Zsannit, valamint Elza, Rebeka és Sándor 

nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [209-210. p.] 

528. Elöljárósági előterjesztés Kivovics József és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1865 óta a községben 

lakó, 1887 óta fuvarosként élő kérvényezőt, és nejét, Kacser Jankát, valamint János, Berta, 

Margit és Erzsébet nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [210-

211. p.] 

529. Elöljárósági előterjesztés Borván István és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1863 óta a községben lakó, 1885 óta 

földészként élő kérvényezőt, és nejét, Balgóczki Terézt, valamint Sándor, István és Rozália nevű 

gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [211. p.] 

530. Elöljárósági előterjesztés Ambróz János és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1869 óta a községben lakó, bányász 

előmunkásként élő kérvényezőt, és nejét, Kovács Terézt, valamint Mária, Antal, Hermina, Teréz 

és Gizella nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [212. p.] 

531. Elöljárósági előterjesztés Auerhammer János és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1874 óta a községben 

lakó, állatorvosként élő kérvényezőt, és nejét, Sáfár Teréziát, valamint Franciska nevű 

gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [212-219. p.] 

532. Elöljárósági előterjesztés Klein Jakab és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1890 óta a községben lakó, 

cipészmesterként élő kérvényezőt, és nejét, Neumann Fannyt, valamint Janka, Czili, Ármin és 

Srámi nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [213-214. p.] 

533. Elöljárósági előterjesztés Grószberger Barna és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1867 óta a községben 

lakó, 1887 óta kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Feuerman Etelt, valamint Oszkár és 

Imre nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [214-215. p.] 

534. Elöljárósági előterjesztés ifj. Gazdy László és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1862 óta a községben 

lakó, 1871 óta kántortanítóként élő kérvényezőt, és nejét, Mikulka Erzsébetet, valamint Gyula, 

Béla, Gizella, Ilona és Anna nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [215-216. p.] 



535. Elöljárósági előterjesztés Heksch Dávid és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

15.§-a értelmében a község kötelékébe felvételéről. – (Az 1867 óta a községben lakó, 

kereskedőként és háztulajdonosként élő kérvényezőt, és nejét, Klein Katalint, valamint Bernát, 

Jakab, Ármin, Gábor, Srali, Lidi, Regina és Pepi nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [216. p.] 

536. Olvastatott Draskóczy Zsigmond községi ügyész jelentése Fülep András, Fülep György 

örökösei és Fülep János ellen a salgótarjáni 66. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sorszám 

alatt foglalt beltelekből 143 □öl területre vonatkozólag tulajdonjog megítélése iránt 

folyamatban lévő per állásáról. – (Tudomásul vették.) [217. p.] 

537. Olvastatott Link Bernát községi helypénzszedési jog bérlőnek kérvénye, melyben a folyó 

évben a szarvasmarhák ragadós száj- és körömfájása, valamint a sertésvész miatt csökkent 

vásári forgalom figyelembe vételével bércsökkentést kér. – (Elvileg elfogadták, és kiadták a 

számvizsgáló- és pénztárfelügyelő bizottságnak javaslattételre.) [217-219. p.] 


