
31. kötet 

 

1898. október 31. (rendkívüli) [folytatás] [2-22. p.] 

381. Olvastatott a községi elöljáróságnak az 1898. évi községi pótadó kivetése, és a kivetési 

kulcs megállapítására vonatkozó tervezetét, valamint a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslatát magában foglaló jegyzőkönyv. – (A pótadó kulcsot 25,1 

%-ban állapították meg.) [részletes indoklás] [2-12. p.] 

382. Előterjesztés Lővinger Rezső községi orvos betegsége ideje alatt helyettesítő Dr. Schenk 

József orvos tiszteletdíja megállapításáról a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentésével. – (100 forint tiszteletdíjat szavaztak meg.) [12. p.] 

383. Előterjesztés Auerhammer János községi állatorvos szabadság ideje alatt helyettesítő 

Bolyós Béla járási állatorvos díjainak megállapításáról a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság javaslatával. – (25 forint tiszteletdíjat szavaztak meg.) [12-13. p.]  

384. Kovács József községi segédjegyzőnek 200 forint fizetési előleg iránti kérvénye a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Engedélyezték, a törlesztés pedig 

november 1-től havonként 16 forint 66 krajcár.) [13. p.] 

385. Elöljárósági előterjesztés Bauer Miksa volt községi képviselő elhalálozásával megürült 

szakbizottsági helyek betöltéséről. – (A közegészségügyi és az adóügyi bizottságba Wirkler 

Gyulát, az iskolaszék tagjául pedig Grószberger Lajost választották.) [13-14. p.] 

386. Előterjesztették az augusztus és szeptember hónapokban foganatosított 

adóvégrehajtásoknál felmerült költségszámlát a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság jelentésével. – (Az 51 forint 40 krajcár összeget kifizethetik.) [14. p.] 

387. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának az október 14-én 

kiütött tűzvész alkalmával a tűzfecskendők és lajtok kiállítása céljából fogataikkal elsőként 

megjelentekről szóló jelentése. – (Elsőként saját fogatával megjelent Benkő Sándor 5 forint, 

másodikként Steer Mihály kocsis Bőhm Béla fogatával 3 forint, harmadikként saját fogatával 

Ponyi Pál 2 forint jutalom.) [14-15. p.] 

388. Elöljárósági előterjesztés a községi köztisztasági szabályrendeletben foglalt teendők 

ellátásáról és a községi gyepmesteri állás betöltéséről a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (Megbízták az elöljáróságot, hogy árverésen adja ki 

vállalkozásba, addig is az eddigi vállalkozó, Kivovics Lajos végezze a tevékenységet.) [15-16. 

p.] 

389. Bemutatták a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Testület által a folyó évben rendezett országos 

tűzoltó szaktanfolyamra kiküldött Holcsek Antal önkéntes tűzoltó képesítő bizonyítványa. – 

(Tiszti minősítést kapott, amit tudomásul vettek.) [16. p.] 

390. Olvastatott Auerhammer János községi állatorvosnak a harmadik negyedévről szóló 

állategészségügyi jelentése. – (Tudomásul vették.) [16. p.] 

391. Olvastatott Fürst Henrik salgótarjáni lakos tanítónak tűzvédadó hátraléka leírása, és a 

jövőben ily adó fizetése alóli felmentése iránt beadott kérvénye, valamint a községi 

számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság erre vonatkozó jelentése. – (A kérvényt a 

szabályrendeletbe foglaltak alapján elutasították.) [16-17. p.] 

392. Olvastatott Dudás István salgótarjáni lakos sérelmeinek orvoslása, és a faiskola kezelési 

járulékának kiadatása iránti kérvénye, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentésével. – (A negyedévre járó 12 forint 50 krajcár kiadását elrendelték, a többi igényt 

elutasították.) [17-18. p.] 

393. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 30-31. számú vármegyei Hivatalos Értesítőt. 

– (Tudomásul vették.) [18. p.] 

394. A földművelésügyi miniszternek a Berlinbe szánt magyarországi friss hús küldeményekre 

vonatkozó állami állatorvosi bizonyítványok kiállítását szabályozó, a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 30. számában megjelent 8876. elnöki számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [18. p.] 



395. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában közzétett 

hirdetménye, mely szerint Salgótarján nagyközségben a vörheny és diphteria járványszerű 

fellépését hivatalosan megállapították. – (Tudomásul vették a kellő egészségügyi rendőri 

intézkedéseket.) [18. p.] 

396. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 30. számában közzétett 

hirdetménye, mely szerint Salgótarján nagyközségben a sertésvész járványszerű fellépését 

hivatalosan megállapították. – (Amikor kinyomtatták a Hivatalos Értesítőt, még nem volt 

sertésvész, azóta azonban megjelent, így a hír cáfolását mellőzték.) [18. p.] 

397. A vármegyei alispánnak a vármegyei Hivatalos Értesítő 31. számában 24570/1898. 

számon közzétett hirdetménye, mely szerint a vármegyei törvényhatósági bizottság legtöbb 

adót fizető bizottsági tagjainak 1899. évre összeállított névjegyzéke október 20-tól az alispáni 

hivatalban 15 napig szemlére van téve, és az ellen a felszólamlások november 4-ig ugyanott 

beadhatók. – (Tudomásul vették, külön értesítették azokat, akik az adófőkönyvbe fel voltak véve, 

illetve az adójuk kétszeres beszámítására igényt tarthattak.) [19. p.] 

398. A kereskedelemügyi miniszternek a gümőkór terjedésének korlátozására kiadott, és a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 31. számában közzétett rendelete, mely szerint a gyártelepek 

munkásházaiban a nyilvánvaló tüdővészben szenvedő, de még munkaképes egyének lehetőleg 

külön helyiségekben, vagy legalábbis a többiektől elkülönített fekhelyeken helyezendők el. A 

gyártelepek munkatermeinek tisztaságáról, a munkaszünetek alatt való jó szellőztetéséről a 

munkaadó köteles gondoskodni. A munkaadó ezen kívül tisztálkodásra és mosdásra szolgáló 

helyiségekről és eszközökről tartozik gondoskodni. Azon ipartelepeken, ahol közfogyasztási 

szövetkezet közvetíti az élelmi cikkek elárusítását, a telepek, illetőleg vállalatok vezetőségei az 

elárusításra kerülő élelmi cikkeket nem csak romlatlan és hamisítatlan voltuk, hanem tápértékük 

szempontjából is gondosan ellenőrizni tartoznak. – (Tudomásul vették, és kivonatban külön 

értesítették az Ipartestületet, illetve a vállalatok igazgatóságait.) [19-20. p.] 

399. Előterjesztették a Néplap című gazdasági heti közlöny 41-44. számait. – (Tudomásul 

vették.) [20-21. p.] 

Időközben beérkezett, halasztást nem tűrő ügyek: 

400. Olvastatott Nógrád vármegye tanfelügyelőjének a községi iparostanonc-iskolai felügyelő 

bizottság választására vonatkozó 3264/1898. számú átirata. – (Tudomásul vétel mellett kiadták 

a községi iparostanonc-iskolai bizottságnak, hogy vizsgálja meg, a felügyelő bizottságba 

beválasztott tanítók közül van-e olyan, aki nem töltheti be tisztét.) [21. p.] 

401. A vármegye törvényhatósági bizottságának a vármegyei alispán 23423/1898. számú 

rendeletével kihirdetés végett kiadott 366/1898. számú határozatával alkotott szabályrendelet a 

körorvosi fizetések rendezéséről, beszedéséről és a házi pénztárból való kiszolgáltatásáról. – 

(Tudomásul vették, de Salgótarján külön orvost tart, ezért rá nem terjed ki.) [21. p.] 

402. A vármegye törvényhatósági bizottságának vármegyei alispán 23423/1898. számú 

rendeletével kihirdetés végett kiadott 368/898. számú határozatával alkotott szabályrendelet a 

bérkocsi iparról. – (Tudomásul vették.) [21. p.] 

403. A vármegye törvényhatósági bizottságának vármegyei alispán 23423/1898. számú 

rendeletével kihirdetés végett kiadott vármegyei nyugdíj és segélyalapról alkotott 

szabályrendelet módosítása, és az 1893. évi általános tisztújításnál meg nem választott, de az 

1896. évben ismét rendszeres állásba jutott vármegyei tisztviselők szolgálati folytonosságának 

megállapításáról hozott 367/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [21-22. p.] 

 

1898. október 31. (XVII., választási) [23-24. p.] 

A vármegye törvényhatósági bizottsága által 419/1898. szám alatt jóváhagyott aljegyzői állásra 

6 pályázat érkezett, melyek közül kettő nem tartalmazta az országos érvényességű igazoló 

okmányokat, egy pedig semmilyen oklevelet, vagy annak másolatát, ezért azokat kizárták. A 

megmaradt három pályázó közül a választásra jogosultak Tininszky Antalt választották meg. 



 

1898. november 24. (XVIII., rendkívüli) [25-42. p.] 

Jelen vannak: Barella Henrik elnök, községi bíró, Hankus Imre, Jónásch Antal, Okolicsányi 

István a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Rákos Gyula, Szalay István, Szilárdy Ödön, 

Auerhammer János állatorvos, Hroziencsik István községi mérnök, Lővinger Rezső községi 

orvos, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Tininszky Antal aljegyző 

 

404. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Hankus Imre) [27. p.] 

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

406. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi közmunka összeírása, megváltása, a 

váltságösszeg behajtása és felhasználásáról szóló 111/1898. számú határozatával alkotott 

szabályrendelete. – (Tudomásul vették, és kiadták a közmunkák nyilvántartásával megbízott 

aljegyzőnek végrehajtásra.) [27. p.] 

407. A vármegye törvényhatósági bizottságának az 1890. évi I. törvénycikk 25.§-án alapuló, 

valamint a készpénzbeli kézi és igás útadó tartozásoknál általában, illetve annak kivetéséről, 

levonásáról, elszámolásáról és számviteléről szóló 110/1898. számú határozatával alkotott 

szabályrendelete. – (Tudomásul vették, és kiadták az adóügyek kezelésével megbízott 

aljegyzőnek végrehajtásra.) [27-28. p.] 

408. A vármegye törvényhatósági bizottságának egy harmadik anyakönyvvezető-helyettes 

kineveztetésére beadott községi 262/1898. számú határozatra vonatkozó közigazgatási 

bizottsági végzése. – (Tudomásul vették, hogy nem támogatják a felterjesztést.) [28. p.] 

409. A vármegyei alispánnak az 1898. évi községi (vicinális) közmunka mérvét és váltságdíját 

megállapító községi 140., 184. és 223/1898. számú határozatokat elvileg jóváhagyó 

19515/1898. számú végzése. – (Tudomásul vették, bár fenntartják, hogy ha valaki tartozását 

fele részben természetben akarja leróni, azt nem lehet megtiltani.) [28. p.] 

410. A vármegyei alispánnak a községi közmunka összeírása, megváltása, a váltság összeg 

behajtása és felhasználásáról, valamint a természetbeli útadó tartozások kivetéséről, lerovásáról 

és számviteléről szóló vármegyei törvényhatósági bizottsági 110. és 111/1898. számú 

határozatokkal alkotott szabályrendeletnek kihirdetését, és annak hatályba léptetésének idejét, 

valamint az azokban felsorolt intézkedések pontos végrehajtására vonatkozó utasítást magában 

foglaló 17688/1898. számú végzése. – (Tudomásul vették, kiadták az adóügyi aljegyzőnek 

végrehajtásra, illetve utasították az elöljáróságot, hogy a szükséges nyomtatványok a 

Balassagyarmati Könyvnyomda Rt-nél, később pedig Friedler Ármin helyi nyomdájánál 

rendelje meg.) [28-29. p.] 

411. A vármegyei alispánnak a Füleki járásbeli II. számú vicinális út hozzájárulási arányának 

megállapításáról 25326/1898. szám alatt kiadott végzése. – (Tudomásul vették, hogy 

Salgótarjánnak az út kiépítéséhez 44%-ban kell hozzájárulni.) [29. p.] 

412. A járási főszolgabírónak a Füleki járásbeli II. számú vicinális útcsoport kiépítésének 

vezetésére hivatott úti bizottságba Salgótarján nagyközség részéről négy tag megválasztására 

kiadott 9988/1898. számú felhívása. – (Boczkó Dániel, Schmiedt Géza, Szvoboda Jakab községi 

képviselőket és Hroziencsik István községi mérnököt választották.) [30. p.] 

413. Előterjesztés Salgótarján nagyközség és a község elöljárósága címére érkező hivatalos 

pénzküldemények, ajánlott és szállító levelek átvételére vonatkozó meghatalmazás 

kiállításáról. – (Az eddigi megbízottak mellett Tininszky Antal is felhatalmazást kapott.) [30. p.] 

414. Elöljárósági előterjesztés elhalálozás és elköltözés folytán megürült szakbizottsági helyek 

betöltéséről. – (A községi fogyasztási adóügyi bizottságba elhunyt Thomásch János helyére 

Löllbach Gusztávot, a községi tanügyi és szegényügyi bizottságba elköltözött Kamm Ede 

segédlelkész helyett Borbás György segédlelkészt választották.) [30-31. p.] 

415. Olvastatott a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságának a november 16-án 

kiütött tűzvész alkalmával a tűzfecskendők és lajtok kiállítása céljából fogataikkal 



megjelentekről szóló jelentése. – (Elsőként Steer Mihály kocsis Bőhm Béla fogatával 5 forint, 

másodikként saját fogatával megjelent Fülöp Pál 3 forint, harmadikként saját fogatával Benkő 

Pál 2 forint, negyedik és ötödikként megjelent Ponyi Pál és Kivovics József 1-1 forint jutalom.) 

[31. p.] 

416. Elöljárósági előterjesztés a Magyar jogi lexikon szakmű beszerzéséről. – (Okolicsányi 

János ellenindítványa miatt a napirendről levették.) [31. p.] 

417. A salgótarjáni evangélikus hitfelekezet elöljáróságának az evangélikus templom 

toronyórája kezelési és fenntartási költségeihez évi járulék megállapítása iránti kérelme. – 

(Mivel az egész község lakosságát szolgálja, és a katolikus templom toronyórájának 

fenntartásához is évi 20 forinttal hozzájárul a község, erre is 20 forintot ajánl meg 1899-től.) 

[31-32. p.] 

418. Özv. Vígh Andrásné, született Révai Mária salgótarjáni lakosnak a községi szegényalap 

pénztárából segélyezett községi szegények sorába való felvétele, és heti segélyben 

részesítésének kérvénye. – (Mivel elaggott, munkaképtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki 

eltarthatná, heti 50 krajcárral segélyezik.) [32. p.] 

419. Schvarz Mór és érdektársai, salgótarjáni lakosok, kocsmárosoknak Salgótarján 

nagyközség területén az italmérési jogok további szaporításának mérséklése iránti kérelme. – 

(Mivel Salgótarjánban 35 kocsma és vendéglő mellett 22 kismértékben alkoholt árusító üzlet 

van, támogatták a kérvényt, és továbbították a döntésre befolyással bíró 

pénzügyigazgatósághoz és járási főszolgabíróhoz.) [részletes indoklás] [32-35. p.] 

420. Pap Zsigmond segédjegyző, volt községi végrehajtónak, az adóvégrehajtási költségekből 

10 éven át a községi pénztárban visszamaradt összeg bizonyos hányada kiutalása iránti 

kérvénye. – (Elutasították a kérvényt, mivel a költségeket a község mindig kifizette, a 

maradványokat pedig a következő évben mindig felhasználták.) [35-36. p.] 

421. Elnök szomorú kötelességet teljesít, midőn bejelenti, hogy a község képviselő-testületének 

egyik tagja, Thomásch János november 5-én, Budapesten elhunyt. A Budapesten történt 

temetésén a községi bíró és főjegyző a községet képviselve részt vett, és ravatalára a községi 

képviselő-testület nevében koszorút helyezett el. Indítványozza, hogy a képviselő-testület, 

melynek 25 éven keresztül tagja volt, megboldogult halála miatti részvétét jegyzőkönyvileg 

örökítse meg. – (Részvétet jegyzőkönyvbe rögzítették, és a kivonatot elküldték özvegyének, 

született Hausvatter Idának. A koszorú árát, 30 forintot pedig utalványozták.) [36. p.] 

422. Előterjesztették elhunyt Thomásch János volt községi képviselőnek Budapesten november 

8-án történt temetésén részt vett küldöttség költségszámláját. – (A részletesen kimutatott, 

összesen 51 forint utalványozását engedélyezték.) [36-37. p.] 

423. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 32-34. számú vármegyei Hivatalos 

Értesítőket. – (Tudomásul vették.) [37. p.] 

424. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 32. számában közzétett, 

a Galíciába szállítandó szarvasmarhák, juhok és kecskék bevitelét szabályozó 69638. III. 2. 

számú rendelete. – (Tudomásul vették.) [37-38. p.] 

425. A vármegyei alispán 25873/1898. számú rendeletével a vármegyei Hivatalos Értesítő 32. 

számában közzétett, a király uralkodásának ötvenedik évfordulója emlékére az állami polgári 

hivatalnokok és alkalmazottak részére alapított jubileumi érem alapszabályai. – (Szokásos 

módon kihirdették.) [38. p.] 

426. A belügyminiszternek a kártékony házi és mezei állatoknak, nevezetesen patkányoknak, 

egereknek, pockoknak, hörcsögöknek stb. kiirtására szolgáló mérgek beszerzését és eladását 

szabályozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában megjelent 104455. VI. b. számú 

rendelete. – (Tudomásul vették.) [38. p.] 

427. A földművelésügyi miniszternek az állatok bélyegzéséről 39909/897. szám alatt kiadott, a 

vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában közzétett rendelete. – (Tudomásul vették.) [38. p.] 



428. A kereskedelemügyi miniszternek a kisipar érdekében a kazánügyi kormányrendelet 1.§-

ának a kisebb gőzfejlesztőkre vonatkozó részét módosító, a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. 

számában közzétett 41635.10/898. számú rendelete. – (Tudomásul vették, a kisebb 

kazántulajdonosokkal közölték.) [38-39. p.] 

429. A földművelésügyi miniszternek a ragadós száj- és körömfájás, sertésvész, vagy 

sertésorbánc miatt az ausztriai szabad forgalomból kitiltott Magyar- és Horvát-Szlavonország-

i törvényhatóságok járványmentes községeiből származó és levágásra szánt kérődzőknek a 

grázi vesztegzárra való szállítása, és a grazi vágóhíd rakodójára való kirakása céljából 

követendő eljárást szabályozó, a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában közzétett 9376-

III.2.elnöki számú rendelete. – (Tudomásul vették, kiadták a marhalevelek elszámolásáért 

felelős aljegyzőnek végrehajtásra.) [39. p.] 

430. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában közzétett 

68434.III.2/898. számú körrendelete, mely szerint Németország ragadós tüdőlob miatt jelenleg 

Magyarországnak egyetlen törvényhatósága ellen sem tart fenn szarvasmarha beviteli tilalmat; 

ha azonban valamely törvényhatóság csak egy községében ragadós tüdőlobot megállapítanak, 

azon törvényhatóság egész területéről szarvasmarhát szállítani Németországba feltétlenül tilos. 

– (Tudomásul vették, kiadták a marhalevelek elszámolásáért felelős aljegyzőnek 

végrehajtásra.) [39. p.] 

431. A földművelésügyi miniszternek Magyarország némely törvényhatósági területéről 

ragadós tüdőlob miatt a szarvasmarhák, ragadós száj- és körömfájás miatt a sertések és 

kérődzők, sertésvész miatt a sertések Ausztriába való kivitelét tiltó, a vármegyei Hivatalos 

Értesítő 33. számában megjelent 73033.II-2/898. számú rendelete. – (Tudomásul vették, hogy 

Nógrád megyére sertésvész miatt vonatkozik a tiltás, és kiadták a marhalevelek elszámolásáért 

felelős aljegyzőnek végrehajtásra.) [39-40. p.] 

432. A vármegyei alispánnak a telekkönyvi betét szerkesztéssel járó helyszíni tárgyalásokhoz 

az 1891. évi XVI. törvénycikk 10.§-a ötödik bekezdése értelmében bizalmi férfiak 

kirendeléséről kiadott, és a vármegyei Hivatalos Értesítő 33. számában közzétett 25617/898. 

számú körrendelete. – (Tudomásul vették, utasították az elöljáróságot a bizalmi férfiak 

személyére javaslattételre.) [40. p.] 

433. A belügyminiszternek az esküdt bíróságokról szóló 1897. évi XXXIII. törvénycikk 

végrehajtására 94179/898. B.M. szám alatt kiadott, vármegyei alispánnak 24388/1898. számú 

végzésével a vármegyei Hivatalos Értesítő 34. számában közzétett bel- és igazságügyi 

miniszteri rendelet. – (Tudomásul vették, utasították az elöljáróságot, hogy a rendelet 

értelmében állítsa össze az 1899. évre érvényes névlajstromot.) [40-41. p.] 

434. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap című gazdasági heti közlöny 45-47. 

számait. – (Tudomásul vették.) [41. p.] 

435. Olvastatott a községi iparostanonc-iskola felügyelő bizottsága jegyzőjének a bizottsági 

jegyzőkönyv 7. pontja alapján az iparostanonc-iskolai igazgató megválasztása iránti 

előterjesztése. – (A felügyelő bizottság Rúber Vincét, Holcsek Antalt és Fürst Henriket jelölte, 

közülük Holcsek Antalt választották meg egyhangúlag.)  [41. p.] 

Indítványok: 

436. A községi elöljáróságnak Thomásch János volt községi képviselő elhalálozása alkalmából 

tett intézkedéseiről. – (Kimondták, hogy ilyen esetekben az idő rövidségére tekintet nélkül, 

rendkívüli közgyűlést kell összehívni.) [41. p.] 

437. Okolicsányi István községi képviselő sérelmesnek tartja azt az eljárást, hogy a községi 

mérőháznál, tekintet nélkül arra, hogy valaki több szekér rakományt méret egyszerre, a 

métermázsán felüli töredéket minden szekérnél külön egy egész métermázsának számítják. 

Indítványozza, hogy ilyen esetben az összes szekér súlyát adják össze, és csak az így mutatkozó 

töredéket tekintsék egész métermázsának. – (Úgy határoztak, hogy métermázsán felül 33 kg-ig 

egy, 66 kg-ig kettő mérési díj számítson, és csak az ezen kívüli töredék számítson egész 



métermázsának, a mázsánál kisebb súlyok mérésénél tekintett nélkül a súlyra, egész mázsa utáni 

három mérési díj számítandó.) [41-42. p.]  

438. Jónásch Antal községi képviselő tapasztalat alapján indítványozza, hogy a különféle 

pénzek, mint beteg ápolási költségek, hadmentességi díjak, nem a pénztárnak, hanem más 

községi alkalmazottak által szedetnek be és nyugtáztatnak, ezen szabályellenes eljárást 

szüntessék meg. – (A képviselő-testület elfogadta, hogy a pénztár szedje be a pénzeket.) [42. p.] 

439. Községi főjegyző bejelenti, hogy elhunyt Thomásch János volt községi képviselő helyett 

Korsós József póttagot hívták be. – (Tudomásul vették.) [42. p.] 

 

1898. december 2. (XIX., rendkívüli) [43-52. p.] 

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

Gönczöl János, Jónásch Antal, Löllbach Gusztáv az SKB Rt képviselője, Marschalkó Richárd, 

Perné Ferenc, Rákos Gyula, Schmiedt Géza, Szalay István, Szilárdy Ödön, Auerhammer János 

állatorvos, Herczeg János tanácsnok, Hricsovszky András tanácsnok, Lővinger Rezső községi 

orvos, Okolicsányi Lajos helyettes bíró, Pap János községi főjegyző, Kovács Antal aljegyző, 

Tininszky Antal aljegyző 

 

440. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [44. p.] 

441. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [44. p.] 

442. Elnök jelenti, hogy a király a vármegye eddigi alispánját, szendrői Török Zoltánt Nógrád 

vármegye főispánjává kinevezte. – (Örömmel tudomásul vették, üdvözlő táviratot küldtek, és 

felkérték a községben lakó megyei bizottsági tagokat, hogy a beiktatáson a nagyközségi 

küldöttséggel együtt vegyenek részt.) [44. p.] 

443. Elöljárósági előterjesztés arról, hogy a vármegye törvényhatósági bizottságának 2/1894. 

számú határozatával 1895-1899. évekre megállapított 3 %-os millenniumi törvényhatósági 

pótadónak kulturális célokra még további két évre való kivetését tervezik. Ennek elfogadása 

esetén a Salgótarjánban létesítendő polgári iskola felállítási költségeire a célba vett 

törvényhatósági pótadóból hozzájárulási segély kieszközlésére tegyenek intézkedést. – (Az 

eddigi adókból Losonc és Balassagyarmat részesedett, a most kivetendőből szintén, pedig a 

legnagyobb befizető Salgótarján.) [részletes indoklás] [45-48. p.] 

444. Előterjesztették a községi képviselő-testületnek a borital és húsfogyasztási adó 1899-1901. 

évekre megváltására vonatkozó, a kezelővel kötött szerződéseket és kezelési utasítást elfogadó 

379/1898. számú határozatot azon jelentéssel, hogy sem a szerződések és utasítás, sem a 

határozat ellen észrevétel be nem adatott. – (Véglegesen jóváhagyták a szerződést, és a 

határozatot kiadatni rendelték Bőhm Bélának és Kóhn Lipótnak.) [48-50. p.] 

445. Elöljárósági előterjesztés a vármegye területén felállítatni tervezett adóhivatalnak 

Salgótarjánba elhelyezésének kérelmezéséről. – (Megerősítették a kérvény benyújtását azzal, 

hogy három szobából álló hivatali helyiséget biztosítanak térítésmentesen.) [részletes indoklás] 

[50-51. p.] 

446. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap gazdasági heti közlöny 48. számát. 

– (Tudomásul vették.) [51. p.] 

447. Jónásch Antal községi képviselő kéri felolvasni a megelőző közgyűlés azon határozatát, 

mely a községi pénzkezelésre vonatkozólag hoztak. – (A felolvasott határozatot kielégítőnek 

tartja, azzal a megjegyzéssel, hogy minden községi bevételre kiterjedő hatályú legyen.) [51-52. 

p.] 

448. Előterjesztették az 1898. évi XXIII. törvénycikk alapján létesítendő Országos Központi 

Szövetkezet december 4-én, Budapesten megtartandó alakuló közgyűlésre szóló meghívó. – 

(Tudomásul vették.) [52. p.] 

 

1898. december 28. (XX., rendes) [53-103. p.] 



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

Gönczöl János, Klein Jakab, Korsós József, Kovács Nándor plébános, Porázik György, Rákos 

Gyula, Szilárdy Ödön, Auerhammer János állatorvos, Gazdy László közgyám, Herczeg István 

tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Lővinger Rezső községi orvos, Pap János községi 

főjegyző, Kovács Antal aljegyző, Tininszky Antal aljegyző 

 

449. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. – (Szilárdy Ödön, Rákos Gyula) [56. p.] 

450. Elnök jelenti, hogy Nógrád vármegye főispánja, szendrői Török Zoltán a járás 

főszolgabíráját, varbóki Plachy Józsefet vármegyei tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki.  

Indítványozza, hogy a nagyközség képviselő-testülete jegyzőkönyvileg üdvözölje a 

kinevezettet. – (Elfogadták, és a jegyzőkönyvi kivonatot kiadni rendelték.) [56. p.] 

451. A megelőző közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [56. p.] 

452. A vármegye törvényhatósági bizottságának a Salgótarjáni Ipartestület által fenntartott 

iparostanonc-iskola 1897/98. tanévi költségtöbblet fedezésére vonatkozó községi 282. és 

307/1898. számú határozatokat jóváhagyó 574/1898. számú határozata. – (Jóváhagyták a 302 

forint 22 krajcár kiutalását.) [56-57. p.] 

453. A vármegye törvényhatósági bizottságának a községi iparostanonc-iskola 1898/99. tanévi 

költségvetésének, és az erre vonatkozó községi 283. és 368/1898. számú határozatokat 

jóváhagyó 575/1898. számú határozata. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot a 

szeptember-december időszakra 672 forint kiutalására, illetve az 1899. évi szükségletre 

pótköltségvetés készítésére.) [57. p.] 

454. A vármegye törvényhatósági bizottságának az 1896-1897. évi italmérési és fogyasztási 

adóból eredő nyereségeknek a salgótarjáni fogyasztási adó beszedési körbe beosztott községek 

közötti felosztásáról hozott 577/1898. számú határozata, illetve a beszedési körbe beosztott 

Andrásfalva, Alsó- és Felső Pálfalva, Kazár, Karancsalja, Vizslás és Etes községek képviselő-

testületének a jutalékok felosztásáról szóló közgyűlési határozatai a községi fogyasztási 

adóügyi bizottság jelentésével. – (Nem fogadták el Kazár, Karancsalja és Alsó- és Felső 

Pálfalva képviselő-testületeinek a nyereség felosztását vitató határozatait, továbbra is 

fenntartották az eredeti 11/1898. számú határozatban leírtakat.) [részletes indoklás] [57-62. p.] 

455. A vármegyei alispánnak Salgótarján nagyközség területére a sertésvész megszűnését 

kimondó 30156/1898. számú végzése. – (Tudomásul vették.) [62. p.] 

456. A vármegyei alispánnak Szkanpil József volt salgótarjáni lakos, segédlelkész tűzvédadó 

leírása iránt benyújtott kérvényét elintézni rendelő 29714/1898. számú végzése. – (Elutasították 

a kérvényt, és a határozatot felterjesztették a járási főszolgabíróhoz.) [részletes indoklás] [62-

63. p.] 

457. A vármegyei alispánnak Vadkert és Varbó vármegyebeli községek tűzkárosultjai részére 

adomány gyűjtéséről kiadott 20075/1898. számú végzése. – (Főjegyző bejelentette, hogy a 

gyűjtés megindult, a nagyközség nevében 5-5 forint adományt szavaztak meg.) [63-64. p.] 

458. A vármegyei alispánnak az állatvásártér szabályszerű beosztását rendelő, járási 

főszolgabírónak 9314/1898. számú felhívásával kiadott 23412/1898. számú rendelete. – (A 

földművelésügyi miniszteri rendelet szerinti beosztás megvan, utasították a községi vásárügyi 

bizottságot, hogy a felülvizsgálatra és a kerítések kijavítására az intézkedéseket tegye meg.) 

[64. p.] 

459. Olvastatott a Balassagyarmati Pénzügyigazgatóságnak a borital és húsfogyasztási adó 

1899-1901. évi kezelésére vonatkozó, községi intézkedést helyben hagyó 39710.VIII./1898. 

számú átirata. – (Tudomásul vették.) [64. p.] 

460. Olvastatott a Balassagyarmati Pénzügyigazgatóságnak az italmérési engedélyek 

kiadatásának mérsékléséről hozott községi 419/1898. számú határozatra vonatkozó 

39675.VIII/1898. számú értesítése. – (Tudomásul vették, hogy támogatja a pénzügyigazgatóság 

a határozatot.) [64-65. p.] 



461. Olvastatott a Balassagyarmati Építészeti Hivatalnak a község főutcáját képező 

törvényhatósági út javítási költségeihez hozzájárulás iránti 2759/1898. számú átirata, és a 

községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak erre vonatkozó jelentése. – (Az alispán 

engedélyezett kavicsot, ha a hengerlési költséget a község vállalja, amit nehezményeztek, mert 

az utat a község építette ki saját költségén, és jelentős összeggel járul a vármegyei utak 

fenntartásához, de vállalták a költséget.) [65. p.] 

462. Előterjesztették a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak a községi képviselő-testület 

379/1898. számú határozatával a salgótarjáni fogyasztási adóbeszedési körbe csoportosított 

községek részére biztosított beszedési jutalék részletes felosztási tervezetét. – (Elfogadták, és 

utasították az elöljáróságot, hogy közszemlére tegye ki.) [részletes indoklás] [65-67. p.] 

463. Előterjesztették a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak a községi képviselő-testület 

379/1898. számú határozata alapján a borital és húsfogyasztási adókezelők biztosítékára 

vonatkozó jelentését a biztosítási okmányokkal kapcsolatban. – (Elfogadták az 

ingatlanfedezetet a készpénz és értékpapír helyett Bőhm Bélától és Kóhn Lipóttól.) [67-69. p.] 

464. Olvastatott a községi fogyasztási adóügyi bizottságnak az italmérési és fogyasztási adó 

beszedési illeték címén 1898. évre előirányzott 2817 forint 23 krajcárból a községi elöljáróság 

és alkalmazottak részére járó jutalékok megállapítására vonatkozó javaslata. – (Elfogadták a 

bizottság javaslatát.) [részletes indoklás] [69-70. p.]  

465. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a vármegye 

főispánja, szendrői Török Zoltánnak 1899. január 6-án a községbe érkezése alkalmából 

fogadtatása iránt jegyzőkönyvi javaslata. – (Elfogadták a bizottság javaslatát.) [70-71. p.] 

466. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak, a községi képviselő-

testületnek 388/1898. számú határozata alapján, a községi köztisztasági szabályrendelet 

végrehajtása céljából megtartott árverés sikertelensége miatt a gyepmesteri munka átalányok 

felemelésére vonatkozó javaslata. – (A 2200 forintos átalányt felemelték 3000 forintra, a sikeres 

árverésig pedig az eddigi feltételek mellett továbbra is Kivovics Lajost bízták meg.) [71-72. p.] 

467. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak, a községi képviselő-

testületnek a községi egyéb követelések kezeléséről hozott 438. és 447/898. számú 

határozataiból javaslata – (A képviselő-testület továbbra is fenntartotta a határozatokba 

foglaltakat.) [72. p.] 

468. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság javaslata a községi 

képviselő-testületnek Barella Henrik községi bíró előlegéről hozott 333/1896. számú 

határozatáról. – (Az 500 forint előleget a mérőház kezelés alapján állapították meg.) [részletes 

indoklás] [72-74. p.] 

469. Előterjesztették az 1899. évi adókötelezettek összeírása alkalmával a puszták és telepekre 

kiállított előfogatok költség kimutatását, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottság 

jelentésével. – (Jóváhagyták a 33 forint 20 krajcár kifizetését.) [74. p.] 

470. Előterjesztették a községi házi pénztár bevételi részében nyilvántartott tolonc- és 

börtönügyi költségekből eredő behajthatatlan követelések kimutatását, a községi számvizsgáló 

és pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (1888 óta azért tartották nyilván a költségeket, 

mert reménykedtek a behajthatóságba, de vagy az érintettek lakhelye ismeretlen, vagy teljesen 

vagyontalanok, így az összesen 384 forint 66 krajcárt leírták.) [74-75. p.] 

471. Előterjesztették a községi házi pénztári számadás bevételi részének nyilvántartott kórházi 

ápolási költségekből eredő behajthatatlan követelések kimutatását, a községi számvizsgáló és 

pénztárfelügyelő bizottság jelentésével. – (1886 óta azért tartották nyilván a költségeket, mert 

reménykedtek a behajthatóságba, de vagy az érintettek lakhelye ismeretlen, vagy teljesen 

vagyontalanok, így az összesen 671 forint 35 krajcárt leírták.) [75-76. p.] 

472. Előterjesztették az 1898. évi járdaépítési költségek kiszámításánál az építést ellenőrző 

községi mérnök által készített részletes kivetést, a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő 

bizottság jelentésével. – (Utasították a község elöljáróságát, hogy a megállapított 5477 forint 



58 krajcárt háztulajdonosokra bontsa le, értesítse ki és hívja fel őket, az összeg harmadát 8 

napon belül fizessék be. Ha 15 napon túl elmaradás lesz, akkor pedig közadók módjára hajtsák 

be.) [76-77. p.] 

473. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a nemzeti és 

gyászzászlóknak a község főépületére kitűzésének, és a községi képviselő-testületnek a 

halálesetek alkalmával való összehívásáról előterjesztett javaslata. – (A nemzeti zászlót felsőbb 

rendeletre kell kitűzni, a gyászzászló kitűzése, és a képviselő-testület összehívása pedig 

belátásra van bízva.) [77. p.] 

474. Olvastatott a községi számvizsgáló és pénztárfelügyelő bizottságnak a községi pénztári 

számadások zártával némely kiadási címeknél mutatkozó hiányoknak fedezésére adandó 

meghatalmazás iránti javaslat. – (Feljogosították a községi elöljáróságot, hogy a hiányokat a 

maradványokból fedezze, ha az nem lenne elég, akkor az alapokból kölcsönözzön.) [77-78. p.] 

475. Előterjesztették az 1899. év folyamán Salgótarjánban tartandó országos vásárok hirdetési 

jegyzékét. – (Tudomásul vették, utasították az elöljáróságot, hogy a szomszédos városokat és 

községeket értesítsék a kihirdetés miatt, a májusi vásár 17-ére áthelyezését, mivel ünnepre esik, 

kérelmezzék.) [78. p.] 

476. Elöljárósági előterjesztés az 1899. évi III. osztályú kereseti adó, bányaadó és nyilvános 

számadásra kötelezett vállalatok adója tárgyalásához bizalmi férfiak kiküldéséről. – (Rákos 

Gyulát és Bóth Bélát jelölték ki az elöljáróság mellé.) [78. p.] 

477. Előterjesztették az 1899. évben segélyezendő községi illetőségű szegények névjegyzékét. 

– (Név szerint felsorolták a segélyezetteket.) [78. p.] 

478. Olvastatott a községi iskolaszéknek az óvoda felügyelő bizottság női tagjainak 

megválasztásáról felvett jegyzőkönyvi kivonata. – (Név szerint felsorolják a bizottságba 

választottakat, és felkérik őket, hogy az iskolaszék ülésein vegyenek részt.) [79. p.] 

479. Olvastatott a községi iskolaszéknek az óvoda felügyelő teendőkkel megbízás folytán még 

három taggal kiegészítéséről felvett jegyzőkönyvi javaslata. – (Megválasztották iskolaszéki 

tagnak Dr. Kovács József bányatársulati orvost, Lépes Miksa acélgyári tisztviselőt, és Perné 

Ferenc bányatársulati tanítót, kizárólag óvodai ügyekben pedig Lővinger Rezső községi tiszti 

orvost.) [79. p.] 

480. Olvastatott Rákos Vince községi ipariskolai tanítónak a községi képviselő-testület 

435/1898. számú határozata ellen beadott fellebbezése. – (A képviselő-testület nem bírálhatta 

felül és nem változtathatta meg saját határozatát, amely december 1-jén életbe lépett, 

fellebbezésként továbbította a királyi tanfelügyelőhöz.) [80. p.] 

481. Schlecter Zsigmond losonci lakos, vegyeskereskedőnek Salgótarján nagyközség területén 

letelepedés iránti kérvénye. – (Engedélyezték.) [80. p.] 

482. Előterjesztették az október–december hónapokban foganatosított adó végrehajtásoknál 

felmerült költségszámlát. – (A tanúk és előfogatok költsége 131 forint 70 krajcár volt, melynek 

kifizetését engedélyezték.) [80. p.] 

483. Előterjesztették a különféle községi követelések behajtása alkalmából felmerült 

költségszámlát. – (Tanúk napi díjaként 3 forint 80 krajcár kifizetését engedélyezték.) [81. p.] 

484. Pék Vencel salgótarjáni lakosnak a község kötelékébe való felvételének kilátásba 

helyezése iránti kérelme. – (A kérvényező a csehországi Hohenleipa községben született, 34 

éves államvasúti felvigyázó gyakornok, 1893 óta a községben lakik, ha megszerzi a magyar 

állampolgárságot, a község kötelékébe felveszik.) [81. p.] 

485. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett 35-37. számú vármegyei Hivatalos 

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

486. A vármegye törvényhatósági bizottságának 3/1898. számú határozatával alkotott, felsőbb 

jóváhagyást nyert, és a vármegyei Hivatalos Értesítő 35. számában közzé tett szabályrendelete 

a kéményseprési ipar gyakorlásáról. – (Tudomásul vették, és utasították az elöljáróságot, hogy 

a községi épületek seprési díjait a szabályrendelet szerint módosítsák.) [81-82. p.] 



487. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 35. számában megjelent 

76191/898. számú rendelete a ragadós száj- és körömfájás, sertésvész vagy sertésorbánc miatt 

az ausztriai szabadforgalomból kitiltott Magyar- és Horvát-Szlavonország-i törvényhatóságok 

járványmentes községeiből származó, és 120 kg élősúlyon alóli sertéseknek a praghallesehoviki 

központi vágóhídra való engedély melletti beviteléről. – (Tudomásul vették.) [82. p.] 

488. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 36. számában megjelent 

80186. III-2/898. számú rendelete a ragadós tüdőlob, száj- és körömfájás és sertésvész miatt 

kérődzőknek és sertéseknek Horvát-Szlavonországba való bevitelének korlátozásáról. – 

(Tudomásul vették.) [82. p.] 

489. A földművelésügyi miniszternek a vármegyei Hivatalos Értesítő 36. számában megjelent 

76902/898. számú rendelete a sertéseknek Pozsega-Zágráb és Verőcze vármegyékből 

Magyarországba való behozatalának feltételes engedélyezéséről, valamint Belovár-Körös 

vármegye területéről való behozatalának tiltásáról. – (Tudomásul vették.) [82-83. p.] 

490. A belügyminiszternek a szegény betegek számára az országos betegápolási alap terhére 

rendelt orvosi vényeken a szegénység igazolásánál, és a rendelt gyógyszerek árának 

kifizetéséről teendő eljárásról szóló, a vármegyei Hivatalos Értesítő 37. számában közzé tett 

118956.VII/898. számú körrendelete. – (Tudomásul vették.) [83. p.] 

491. Előterjesztették a múlt közgyűlés óta érkezett Néplap gazdasági heti közlöny 49-52. 

számait. – (Tudomásul vették.) [83. p.] 

492. A földművelésügyi miniszternek a gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898. 

XXIII. törvénycikk értelmében megalakult Országos Központi Hitelszövetkezet tagjai sorába 

való belépését a nagyközségnek köszönetét nyilvánító II. ad 10814. számú leirata. – 

(Tudomásul vették.) [83. p.] 

493. Elöljárósági előterjesztés a Salgótarjáni Villamossági Rt terhére a kúttisztító szivattyúért 

1896. évben előírt használati díj helyesbítéséről. – (48 forint helyett csak 20 forint a használati 

díj a szabályrendelet alapján.) [83-84. p.]  

494. Olvastatott Rákos Gyula községi képviselőnek éjjeliőri állások szervezéséről beadott 

írásbeli indítványa. – (Az elöljáróságot utasították, hogy a községi szabályrendelet szerint 

ellenőrizze az éjjeli őröket.) [84. p.] 

495. Indítvány a 469/1898. számú határozat kiegészítéséről. – (Szabályozták az előfogatok után 

fizethető összegeket.) [84. p.] 

496. Olvastatott Bogenglück Ignác és társának, Eckstein Jakab salgótarjáni lakosnak a III. 

osztályú kereseti adó tárgyalásához bizalmi férfiként megválasztatása iránt beadott kérvénye. – 

(Későn nyújtotta be, nem a közgyűlést megelőző 24 órával, de már korábban döntöttek a 

személyről.) [84-85. p.] 

497. Előterjesztés Mazuner Mór vasúti felvigyázónak az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1890 óta a községben lakó, vasúti 

felvigyázóként élő kérelmezőt 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [85. p.] 

498. Előterjesztés ifj. Rúber Vince tanítónak az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1890 óta a községben lakó, tanítóként élő 

kérelmezőt 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [85-86. p.] 

499. Előterjesztés Frindl János mészáros mester és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1885 óta a községben lakó, 

mészáros mesterként élő kérelmezőt és nejét, Godó Margitot 20 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [86. p.] 

500. Előterjesztés Hankus Imre gyógyszerész és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1893 óta a községben lakó, 

gyógyszerészként élő kérelmezőt és nejét, Szvoboda Olgát 20 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [86-87. p.] 



501. Előterjesztés Paraszti Gusztáv mészáros mester és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1880 óta a községben lakó, 

mészáros mesterként élő kérelmezőt és nejét, Polednik Franciskát 10 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [87-88. p.] 

502. Előterjesztés Pongó György kocsmáros és nejének az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe való felvétele iránt. – (Az 1884 óta a községben lakó, 

kocsmárosként élő kérelmezőt és nejét, Filo Erzsébetet 10 forint felvételi díjért felvették a 

község kötelékébe.) [88. p.] 

503. Előterjesztés Bagyó Károly irodatiszt és családtagjainak az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1884 óta a községben lakó, 

irodatisztként élő kérvényezőt, és nejét, Pladovics Jozefint, valamint Erzsébet, József, István, 

Rezső, Ödön, Ilona, Mária, Júlia, Margit, Béla, Irma, Károly, Janka és László nevű gyermekét 

5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [88-89. p.] 

504. Előterjesztés Bragyánszky Károly vasúti rendező és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1884 óta a községben 

lakó, vasúti rendezőként élő kérvényezőt, és nejét, Majling Annát, valamint Teréz és Antónia 

nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [89. p.] 

505. Előterjesztés Deutschberger Mór kereskedő és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. - (Az 1873 óta a községben lakó, 

kereskedőként élő kérvényezőt, és nejét, Grószberger Czeváskát, valamint Frigyes nevű 

gyermekét 15 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [89-90. p.] 

506. Előterjesztés Egry Gyula háztulajdonos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1885 óta a községben lakó, rendőr 

felügyelőként élő kérvényezőt, és nejét, Grodovszky Cecíliát, valamint örökbe fogadott Csejke 

nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [90-91. p.] 

507. Előterjesztés Fekete János acélgyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1874 óta a községben lakó, 

acélgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Baldovszky Viktóriát, valamint János, Ilona, 

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

[91. p.] 

508. Előterjesztés Fuksz Antal acélgyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. - (Az 1893 óta a községben lakó, 

acélgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Fisz Karolinát, valamint Mária, Borbála, Lajos 

és Emma nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [91-92. p.] 

509. Előterjesztés Herczko László órás-ékszerész és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1887 óta a községben lakó, órás és 

ékszerészként élő kérvényezőt, és nejét, Weinheim Rózát, valamint Ernő nevű gyermekét 10 

forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [92-93. p.] 

510. Előterjesztés Jancsik Gyula önálló iparos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1869 óta a községben lakó, önálló 

iparosként élő kérvényezőt, és nejét, Sendey Zsuzsannát, valamint Gyula és Ödön nevű 

gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [93. p.] 

511. Előterjesztés Kis Ármin szobafestő és fényképész és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt - (Az 1891 óta a községben 

lakó, szobafestő és fényképészként élő kérvényezőt, és nejét, Groszman Cecíliát, valamint 

Zoltán, Margit és Béla nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) 

[93-94. p.] 

512. Előterjesztés Kmeth Lajos acélgyári tanító és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1885 óta a községben lakó, 



acélgyári tanítóként élő kérvényezőt, és nejét, Szalay Ilonát, valamint Margit nevű gyermekét 5 

forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [94. p.] 

513. Előterjesztés Krupácsak Mihály kovácsmester és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1892 óta a községben 

lakó, acélgyári munkásként élő kérvényezőt, és nejét, Tóth Rozáliát, valamint Gizella, Ilona, 

Dezső, József, Margit, Julianna, Mária, Erzsébet és Anna nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [94-95. p.] 

514. Előterjesztés Link József szakács és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1891 óta a községben lakó, szakácsként 

élő kérvényezőt, és nejét, Morgenstein Amáliát, valamint Zsani, Rozália, Lajos és Bertalan nevű 

gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [95-96. p.] 

515. Előterjesztés Maczkó József vasúti szivattyúőr és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1894 óta a községben 

lakó, háztulajdonosként élő kérvényezőt, és nejét, Vancziszovszky Ágnest, valamint József, 

János, Julianna, Anna és Gizella nevű gyermekét 6 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [96. p.] 

516. Előterjesztés Pap Zsigmond segédjegyző és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1887 óta a községben lakó, 

segédjegyzőként élő kérvényezőt, és nejét, Keller Vilmát, valamint Mária, Irén, Antal, Irma, 

Rozália és Ilona nevű gyermekét 5 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [96-97. 

p.] 

517. Előterjesztés Ruttkay Sándor evangélikus lelkész és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. –  (Az 1875 óta a községben 

lakó, evangélikus lelkészként élő kérvényezőt, és nejét, Kiss Bertát, valamint Ilona, Erzsébet, 

Irén, Anna és Lenke nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [97. 

p.] 

518. Előterjesztés Schmidt Pál és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a értelmében 

a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1872 óta a községben lakó, acélgyári munkásként élő 

kérvényezőt, és nejét, Zibnen Petonát, valamint János nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [97-98. p.] 

519. Előterjesztés Simán József szűrszabó és hentes és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1857 óta a községben 

lakó, szűrszabó és hentesként élő kérvényezőt, és nejét, Kristóf Borbálát, valamint Antal, Jenő, 

Imre, Mariska, Etel és Ilonka nevű gyermekét 15 forint felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [98-99. p.] 

520. Előterjesztés Timaróczky Sándor háztulajdonos és családjának az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1885 óta a községben 

lakó, háztulajdonosként élő kérvényezőt, és nejét, Laczi Máriát, valamint Anna, Sándor és Lajos 

nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [99. p.] 

521. Előterjesztés Vattay József és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-a 

értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1880 óta a községben lakó, nyugalmazott 

postamester és községi pénztárnokként élő kérvényezőt, és nejét, Énekes Máriát, valamint 

Nándor, József, Valéria, Erzsébet, Terézia és István nevű gyermekét 10 forint felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [99-100. p.] 

522. Előterjesztés Viczián József acélgyári felügyelő és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1886 óta a községben 

lakó, acélgyári felügyelőként élő kérvényezőt, és nejét, Veszelovki Angélát, valamint Vilmos, 

Ernő, István és Iván nevű gyermekét 3 forint felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [100-

101. p.] 



523. Előterjesztés Dr. Winter Simon orvos és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 10.§-

a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1890 óta a községben lakó, orvosként 

élő kérvényezőt, és nejét, Seidner Bertát, valamint Ella és Lilike nevű gyermekét 20 forint 

felvételi díjért felvették a község kötelékébe.) [101. p.] 

524. Előterjesztés Zábor János acélgyári munkás és családjának az 1886. évi XXII. törvénycikk 

10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1871 óta a községben lakó, 

acélgyári munkásként élő kérvényezőt, és néhai nejétől, Bubánszky Máriától származott Anna, 

Zsuzsanna, Mária, Emília, Verona és Gusztáv nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért 

felvették a község kötelékébe.) [101-102. p.] 

525. Elöljárósági előterjesztés Kóhn Lipót vendéglős és családtagjainak az 1886. évi XXII. 

törvénycikk 10.§-a értelmében a község kötelékébe felvétele iránt. – (Az 1878 óta a községben 

lakó, vendéglősként élő kérvényezőt, és nejét, Baldovszky Viktóriát, valamint János, Ilona, 

Mária és József nevű gyermekét 1 forint 50 krajcár felvételi díjért felvették a község 

kötelékébe.) [102-103. p.] 


