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Uj korszak.
A mikor eltemettük az elmúlt eszten

dőt s vele az elmúlt századot, a múlt év 
vég-e felé egy nem uj mozgalom indult meg 
a magyar társadalomban, amely mozgalom 
korszakot alkotó lehet az uj évszázbau 
Magyarországra nézve.

Ez a mozgalom azt célozza, hogy a 
magyar pártolja a magyar ipart, a kiizködő, 
tengődő magyar ipart, amely épen azért 
tengődik csak, mert nem támogatja azt a 
magyar közönség.

Milyen különös az, hogy nálunk moz
galom kell hogy induljon azért, hogy ma
gyarok maradjunk, hogy a magyar a saját 
hazájában ne tótosodjék, oláhosodjék e l ; 
milyen különös az, hogy a magyar hazafi- 
ságra kell hivatkozni akkor, mikor arról 
van szó, hogy magunkon segítsünk, magun
kat erősítsük, magunkat óvjuk.

Páratlan az a nembánomság, amelylyel 
a magyar faj illeti mindazt, a mi az ő ja 
vára szolgál és páratlan az a nemtörődés, 
amely megzsibbasztja ezt a nemzetet, mi-

u SJLMECZBÁNYAI H IR A f' TÁRCZÁjT
A század revue-je.

A Vidéki Lapszővetsóg számára irta:

AMBRUS ZOLTÁN.
(Utánnyomat tilos)

Hiába minden vitatkozás: a tizenkilencedik 
századdal már végeztünk. Joggal-e ? a nélkül ? — 
nem tudom. Bizonyára helyesen okoskodnak, a 
kik,azt mondják, hogy: kilencvenkilenc nem száz, 
s hogy a század a századik év végén válik tel
jessé, nem az elején. Viszont helyes az az ellen
vetés is, hogy időszámításunk nem Krisztus szü
letése után egy évvel, nem Kr. u. 1-ben, hanem 
Krisztus születésének pillanalában, lehat: egy 
évvel hamarább kezdődnék. Leghelyesebb azonban 
az az észrevétel, hogy az egész számi! ás úgyis 
fiktiv (mert Krisztus vagy kilenc évvel hamarabb 
született, mint a hogyan a hatodik századbeli 
naptár-csináló barát számította) s a dolog nem 
ezen fordul meg, hanem a megszokáson, ügy 
szoktuk, hogy azokat az éveket, a melyeknek a 
két első számjegye egyező, egy századba soroljuk; 
1700. már tizennyolcadik század, akárcsak 1742. 
De a ki nem igy szokta — hát annak is igaza 
van. Szóval ezen nem érdemes hajba kapni, s ha 
barátainkkal nem vesztünk össze a Dreytus-pörön, 
vagy időközben már kibékültünk velük, ezért kár 
volna örökre elveszíteni őket.

| kor arról van szó, hogy magáért tegyen, 
maga-magát támogassa.

Ám igy van ez. Keleti, kényelemszerető 
nép vagyunk, a kik csak az utolsó pilla
natban szánjuk el magunkat cselekvésre, 
s addig tujiya egykedvűséggel várjuk, hogy 
mit hoz a sors.

Ám az utolsó pillanat megérkezett, 
most itt van az ideje az ébredésnek, a cse
lekvésnek. Itt van az ideje, hogy ha segí
teni akarunk magunkon és a magyar ipa
ron, komolyan, erélylyel, kitartással fog
junk a munkához. Az ország közgazdasági, 
pénzügyi létele megköveteli azt, hogy a 
magyar közönség siessen azoknak segítsé
gére, akik minden lehetőt elkövetnek az 
ország vagyoni helyzetének megjavítására.

Az uj évben, az uj évszázban moz
duljon meg a magyar Hri-adalom s ha más
kép nem lehet, alakítson egyesületeket, 
szövetségeket, melynek tagjai lehetőleg csak 
azt vegyék, ami magyar, ami honi gyárt
mány. Képezzen az uj évszáz korszakot, 
a magyar nembánomság eltűnésének kor
szakát és a nemzeti önzés feltámadásának 
s ezzel a nemzeti vagyonosodás megindu

lásának korszakát. Legyünk sovinisták min
den tekintetben; védjük nyelvünket; fej- 
leszszük kultúránkat és iparunkat !

Ezer éves fennállás után nyisson uj 
korszakot magának a magyar; legyen a mi 
nem volt, de a minek lennie kell — önző, 
hogy lehessen v a g y o n o s  és e rő s , fü g 
g e t l e n  és b o ld o g .

A B. u. é. k.
Az uj első napjával egybe forrott ez a négy 

betű: b. u. é. k., s annyira általános lett az uj év 
első napján a boldogság kívánása, hogy a nélkül 
bizonyosan nem is lenne boldogság a főidőn, ha 
egyáltalában van boldogság.

Szép szokás különben, s a mai reálisan 
gondolkozó, önző korban olyan szépnek tűnik fel, 
hogy hamarjában szebb általános szokást nem is 
tudnánk találni.

A hivatalokban Szilveszter napján történt 
meg a tisztelgés, s legünnepélyesebb volt a város
házán, a hol délelőtt 11 órakor a város tiszt
viselői kara s a törvényhatósági bizottság számos 
tagja jelent meg a város első polgárának, a pol
gármesternek üdvözlésére.

A polgármestert Altman Imre városi taná
csos üdvözölte a következő beszéddel:

Mi, a kiknek úgyis édes-kevés közünk van 
a századhoz és a világtörténethez, bátran bele
nyugodhatunk a német császár döntésébe. Isme
retes, hogy II. Vilmos, a ki, mint Brennus vagy 
Nagy Sándor, a kardjával okoskodik, elrendelte, 
hogy a huszadik század 1900. január 1-én kez
dődik. Elrendeli majd egyszer azt is, hogy Pytha- 
goras tantéte helytelen, hogy Faustina szentéletü 
volt, s hogy Napóleon nem gilt. És ime, a római 
pápa sem mond neki ellent, pedig, úgy látszik, 
másképen gondolkozik, mert megünnepli a szent 
évet, a mi annyit jelent, hogy 1900-al a század 
utolsó évének tartja. A római pápát a történelem 
Diplomata Leónak fogja nevezni. Tanuljunk tőle, 
és ne vitatkozzunk erről a dologról.

Érjük be vele, hogy — legalább hivatalo
san — belejutottunk a huszadik századba, s a 
tizenkilencedikkel végeztünk mindenkorra. Úgy 
látszik, örömmel evezünk át e másik óceánba, 
mely mindnyájunk közös sírja lesz; örömmel, sőt 
lázas sietséggel, mert mintha a német császár ez
úttal kardjának fogójával, csak egy meglehetősen 
általános óhajtást pecsételt volna meg . . Úgy 
látszik, untuk már ezt a megviselt tizenkilencedik 
századot, szégyeltük a fm-de-siécle-t, s alig vár
tuk a jobb kort, vagy legalább: a másikat akár- ' 
minő lesz. Mert az élnirohanó ember türelmet- i 
lenül lesi azt, a mi még nem volt: s mert némi | 
elégtételül szolgál, hogy: lám megértük ezt a fór- j 
dűlőt is. Ez tehette, hogy a szegény tizenkilence- j

dik századot olyan készségesen leszavaztuk. Nem
csak a német császár ejtette őt el, hanem a köz
hangulat is.

Denikve leszavaztuk. Átadtuk a históriának, 
s gyászkeretbe foglaltuk a nevét. Lehet, hogy nem 
halt meg egészen, de annyi mintha már meghalt 
volna. Talán még agonizál, de mi már levettük 
róla a kezünket. Vége Vig Andrásnak: ideje, hogy 
elparent.áljuk. Persze olyan nekrológja lesz, a 
minőt érdemelt. Emlékezetét hónapokon át fogja 
zengeni husz-harminc zenekar, ugyanannyi szín
házban és caffe-concert-ben. Magától értetődik, 
hogy ez a sok zenekar mind Párisban fog csi- 
nadrattázni. Mert ma még csak ott szokás, hogy 
revue-ket Írnak az eltemetett évekről.

A revue igen mulatságos műfaj. Épp oly 
lármás és épp oly kevéssé tartózkodó, mint az 
operette; csak nem olyan komoly, Először is: nincs 
cselekvénye. E helyett van benne egy vékony kis 
alap-ötlet; ez fűzné össze valamelyest a tarka
barka jeleneteket. Ezek a tarka-barka jelenetek 
az év nevezetesebb eseményeit parodizálják, azok
kal az élő alakokkal egyetemben, a kik leginkább 
en vue vannak. A ki nem ismeri ezeket az ala
kokat, a ki nem olvas újságot: egy kukkot sem 
fog érteni a revue célzásaiból. Mindazonáltal igen 
jól fog mulatni, mert hallani fogja az összes ui- 
vatos nótákat (természetesen uj szöveggel) s ha 
netalán egy kissé süket volna: gyönyörködni fog 
a világ legrosszabbul öltözött hölgyeinek gyakori
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Nagyságos kir. tanácsos, Polgármester l r !
A folytonosan váltakozó idő szárnyain ismét 

egv uj állomás küszöbéhez értünk, honnan vissza
tekintve a múlandóság pusztulásait látjuk s előre
nézve reánk mosolyog a játszadozó remény. A 
múlandóság az életnek elválaszthatatlan kísérője. 
Minden a mi van, az öröm és fájdalom, az emberi 
s z ív  minden érzelme, vágyunk, törekvésünk, az élet 
minden mozzanata a múlandóság örvényébe me
rül. Eltűnik minden, mint az árnyék, eloszlik, 
mint a lenge kőd, s mint az elszivárgó harmat- 
csepp: az élet lezajlott eseményei felett csak az 
emlékezet lebeg, ezen hu barátunk, mely a múl
tat szemeink elé varázsolva feledésbe menni nem 
engedi. S a mai napon ezen jótékony nemlö egy 
évszázadról lebbenti fel a feledés fátyolét, s lelki 
szemeink előli események merülnek fel, melyek
nek láttára gondolkozóbbá lesz az ész, hangosab
ban dobog a s z ív , s  nagyobb tettekre kész az 
akarat.

S látjuk a század küzdelmeit, az igaznak 
harczát a hamissal, s borongva látjuk a tespedésl 
e század elején nemzetünk történetében. Azon 
reformtörekvés, mely az 1790. évi országgyűlésen 
mutatkozott, elpárolgott; miután az alkotmány 
visszaállíttatott, a lelkesülést és erélyt tétlenség 
váltotta föl. A kormány ugyan már nem germa- 
nizált, de a nemzet semmit sem tett nemzetisé
gének biztosítására. Magyarország gazdag nemes
sége egy nyelvmivelő társulatot, egy kis állandó 
színházat sem tudott megalapítani, s nemzeti 
nyelvünk nemcsak az országos és iskolai életben 
nem foglalta el helyét, de a miveltebb társasá
gokban is csak vendégképen jelent meg. Csak az 
irodalom lelkes munkásai ébresztgették aléltságá- 
ból a nemzetet, őrokszépségü költeményekben 
a múltat dicsőítve a honfiakat nagyobb tetterőre 
lelkesiték. „Romlásnak indult hajdan erős magyar, 
nem látod Árpád vére miként fajul, nem látod a 
boszus egeknek ostorait, nyomorult hazádon ?u 
Szólt elkeseredetten a költő.

S a nemzet jobbjai megértették szavát, főleg 
midőn egy nagy szellem jő előtérbe, mely bevilá
gította az egész országot, s neve fényes marad, 
mig magyar lesz a földön. És meg lett a tudo
mányos akadémia, színház, lánczhid; az ipar, mü- ' 
vészét, tudomány virágzásnak indult, a nemzeti j 
nyelv mindinkább kezdé helyét elfoglalni, a nem

de mindanny iszor szemkápráztató föl vonulásban' 
Ezenkívül van a revuc-ben egy fél felvonásnyi ; 
intermezzo, a melyben a legújabb színdarabokat 
s a legismertebb színészeket figurázzák ki, sok 
látványosság, végül : egy c o m p é r o, aki rendesen 
igen jó komikus és ennek a párja egy c o m m é r é  j 
a ki az öltözés hiányossága dolgában valóságos 
királynéja a többi bájdalu zenérnek.

Ha minden szürke esztendő busz-harminc 
revue-t parenlál el, az eltemetett századnak bizony
nyal egész revue-irodalma lesz. És a messzeség- i 
bői is látom azt a sok kövér asszonyt, a ki mind ! 
a tizenkilencedik századot fogja személyesíteni, 
a huszadik divatja szerint öltözve, a világkiállítás 
vendégeinek nagyobb örömére.

De mi lesz a század revueiben a kövér asz- j 

szonyokon kívül ? Miképen fogják feldolgozni szá
zadunk történetét a nevető bölcsészek ? A revue- ; 
nek három kötetes felvonása van; minő bárom 
kép fogja feltüntetni az eltemetett század sikereit? 
A legújabb kor történetének mely három jelenete 
az, mely legmarkánsabban jellemzi az elmúlt száz 
esztendőt ? A nevető bölcsészeknek most az egy
szer meg kell erőltetniük a fantáziájokat.

Az első képet okvetlen Napolennak adják. 
U a XVIII-ik századbeli forradalom eszméinek a 
végrehajtója s ez a művelet a század egyik leg
nagyobb dolga. Utána Európa majdnem egy fél
szazadig egyebet se tesz, mint: összeszedi magát 
s rázza magáról a vizet, mint az ázott kutya.

___S E  LM E C. 7 . BÁ N Y  A I H I R_A

zcl felébredt, s felhangzott a büszke je lszó : j
.Magyarország nem volt, hanem l e s z - ................. '

Majd a politikai élet mezején egy más ala
kot látunk feltűnni a szabadság védelmében. 0  , 
az, a nép atyja, kinek lángszavára a nemesség 
lemondott ősi jogáról s a szabadság, testvériség 
és egyenlőség szent eszméi egy lánczolatba kö
tötték össze a haza fiait. „Csak egy pontot adjon 
az Isten - szólt elragadtatva — melyre támasz
kodva elmondhassam, hogy a nemzet fel tud lel
kesedni, nem esem kétségbe jövendője felelt.® . . • 

És a nemzet fel tudott lelkesülni. Szabad
ságának védelmére fegyvert fogott. Minő kép tárul 
elénk ! Mintha a mythofmak alakjai elevenednének 
fel! A nemzet egy tábor, ott küzd testvér testvér 
mellett, az atya a fiú niellett reltenhetetlen harcz- 
ban, „hol nem volt szó a halálról, nem volt szó 
a megadásról, csak egy jelszó volt: előre!®

De haj! Az egyesült túlhatalom legyőző a 
hős sereget. Sötét felhők borítják be a haza égéi, 
gyászos idők következnek, melyekre oly keserű a 
visszaemlékezés, a fájdalomtól elszorul a s z í v . É s 
halljuk az elitéit honfiak halálhörgését, a börtönre 
vetettek bilincseinek csörgését, az árvák s özve
gyek jaj kiáltásait! Szomorú kor, borítson fátyol, 
a feledés fátyola, a te véged is bekövetkezett . . .

Ismét látunk egy nagy történelmi alakot, 
kinek lelkében a hazaszeretet tüze lángol, bölcse- 
ségc miként szővétnek vezeti az országot, s a nem
zetet kibékíti királyával. Az alkotmány ismét 
helyreáll, a nemzet megkoronázza királyát, magyar 
kormány vezetése mellett békés korszak követ
kezik, melynek áldásaitól halad a nemzet minden 
irányban, s megizmosodva s megerősödve üli meg 
ezeréves fennállásának öröniünnepét.

Nagyságos királyi tanácsos s polgármester 
Úr! „A történelem az élet mestere®, mondja a 
római költő. Ezen mestertől s századunk történe
téből sokat tanulhat nemzetünk. Bebizonyítva lát
hatja különösen a haza bölcsének ama szavait, 
hogy „a Icspcdésaek életölő álma lassú halál, 
még inkább semmivé teszi a nemzetet s annak 
függetlenségét, mint a fegyveres ellenség dúlása.
A feldúlt országnak eldarabolt ereje ismét össze
állhat, idő és körülmények kedvezésével meg
törheti az ellenség hatalmát, de a tespedésben 
kialudt nemzeti erőt semmi hatalom többé vissza 
nem hozza.“ Hazánk is a legválságosabb körül
mények között akkor volt. midőn tétlenségbe me

rült. S midőn e tétlenséget erély, összetartás 
munkásság váltotta fel, győzelmi babér lett a 
jutalom. Egy évszázad alatt sokat küzdött, de 
sokat is haladt a nemzet. Nyelve többé nem ide
gen otthonában, s a többi müveit államokkal nem
zetünk minden tekintetben kiállja a versenyt. 
S e tudat megnyugvással töltheti be lelkünket 
a jövőre nézve is.

De valamiképen a nemzetnek úgy városunk
nak is a jövője csak éberség, serény munkálkodás, 
s polgárainak összetartó ereje által lehet bizto
sítva. S e tekintetben az összesnek — Nagyságos 
kir. tanácsos s polgármester Úr — csak a te 
példádat kell követnie, ki úgy e város közérde
kének javára irányuló fáradhatatlan munkásság
ban, mint az együvé tartozás érzele által áthatott 
jó indulatban, s a város polgárai iránt táplált 
önzetlen szeretetheti mintaképen s vezérlő csillag 
gyanánt állsz előttünk.

Midőn tehát a század alkonyán körülötted 
összejöttünk, vedd e város tisztikarának fogadá
sát, hogy a közös jó érdekében példádat követni 
s munkásságával úgy a városnak, mint a hazának 
javát előmozdítani mindenkor kész leend, s fogadd 
azon szívből fakadó hő kívánságunkat, hogy a 
Mindenható jutalmazza meg minden törekvésedet 
áldásos malasztjával, s úgy hazánk mint városunk 
javára boldogságban s teljes megelégedésben ked
ves családoddal együtt élj sok á!!

Szives éljenzés hangzott fel a beszéd után 
melynek csillapultával Szitnyai József kir. tanácsos 
polgármester a következő tartalmas beszédben 
köszönte meg az üdvözlést:

Tekintetes Tanácsnok Úr!
Mélyen tisztéit szeretett Barátim !

A mi az egyesek életében ismétlődik, gyak
ran megszokottá vállván, csakhamar mégis szűnik ; 
s ime ezen köztapasztalati tény ez alkalommal 
fényes cáfolatot nyert akkor, midőn ti, kedves 
barátim törvényhatóságunk ezen szentélyében azért 
gyűltetek ma egybe, hogy az év utolsó napján, 
az együvé tartozás érzelmeit őszinte kivánatok 
kifejezése mellett nyiltan tolmácsoljátok. Miből 
kifolyólag azon következtetésre kell jutnom, hogy 
titeket, nem a személyes viszony érdeke, de az 
ennél sokkal magasabban általunk képviselendő 
közérdek érzete, vagyis az egy kötelékhez tartozók

A 'század közepén lezajlott forradalmak csak a 
következései ennek a reakciónak, tehát közvetve 
amannak a nagy világváltozásnak; ezeket már 
nem lehet a revue-ben szerepeltetni. Ez már csak 
ismétlés volna. De egy kép megvan.

A második kép . . . azt is könnyű kitalálni. 
A század második nagy vívmánya: a feltalálások. 
Az exakt tudományok e száz év alatt csakugyan 
roppant szolgálatokat tettek az emberiségnek. A 
faggyugyertyától, a dilizsánclól meg a gyalog
postától a villamos reflektorokig, az Orient Ex- 
pressig, a london-budapesti telefonig, a drót nél
kül való telegrafálásig. stb. — ez igazán szép 
fejezele az emberi epopoiának. E nagy vívmány 
mesés kényelmeket szerzett az embernek, de csak 
kényelmeket. Rendkívül becses eszközöket adott 
neki, de semmivel sem tette tökéletesebbé. Baby- 
lon, Róma, Alexandria 'óta. az ember még csak 
egy uj bűnt se tudott kitalálni. És nem lehetet
len, hogy Nebukadnézár király, a ki megcsömö- 
rölve a földi jóktól, megkívánta a ló-sóskál, tö
kéletesen olyan lélek volt, mint a Szeczesszió 
fin-de-siéele Paul Gostard-ja.

De a kényelem is nagy dolog, s a feltaláló
kat, a nagy kutatókat stb. nem lehet e század 
történetéből kihagyni. Azért a második kép talán 
Edison laboratóriumában fog játszani.

A harmadik kép . . . azt már a nevelő böl
csészekre kell bíznunk, hogy kitalálják, mi lehetne 
a harmadik képben. Harmadik képre már egy

hamar nincs anyag. A többi megtörténhetett volna 
kél-három századdal előbb is.

A fölvilágosodás századának szerette nevez- 
getni magát a szegény megboldogult. Kik világo
sodlak fel? A királyok? A népek? Az utolsó lap 
is véres háborúkkal záródik, mint az utolsóelőtti. 
A szolgaság is megvan, csakhogy most más for
mája van: gazdasági. Az emberi állat nem lett 
se jobb, se intelligensebb. Csak egyben világosod
tunk fel. Bizonyosságot szereztünk róla, hogy a 
tudomány az emberi lelket nem elégítheti k i; s 
most keressük a visszatérést a valláshoz. Majd 
visszafelé fogunk tévelyegni . . .  És ha hirtelené
hen egy harmadik vívmányt kell keresnünk, aligha 
találunk egyebet, mint e z t :

Rájöttünk, hogy az emberi nyomorúságon 
igenis lehet segíteni, és pedig békés utón. Hogyan? 
Még nem tudjuk. Ebből a titkos tudományból, a 
tudományok tudományából, még csak egy szót 
betűztünk ki, ezt a szó t: fejlődés.

Valami dereng kelet felől, ennyi az egész. 
De a sociológia még sem született meg ; vagy ha 
megszületett, bizonyára csecsemő. Az már kima
radt ebből a reyue-ből.

A mennyi elég volna egy jól szerkesztett 
revue-nek mind a három felvonására; annyit a 
tizenkilencedik század már nem adott az embe
riségnek.
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együttérzése, egyértelműsége s lelkes baráti össze
tartása ide hozott.

S csakis ezen következtetés nyugtat meg 
engemet, az igénytelent, a felett, hogy ide fá
radni szíveskedtetek. Mert igy a személyes érdek 
felett, a közérdek győzelme lesz nyilvánvalóvá.

A miért is fogadjátok leghálásabb köszöne
tén! nyilvánítását, hogy csekélységem iránti jóaka
ratotok első sorban és főképen annak a kötelék
nek, annak a testületnek felmagasztalására. meg
szilárdítására irányult, mely minket összeköt, s 
melynek ápolása legszilárdabb biztosíték arra, hogy 
vállvetve s osztatlan egyetértéssel az élénkbe tű
zött nagy feladatokat sikeresen s megbízó városi 
közönségünk üdvére és javára megoldhassuk.

Habár azon ékes szavak után, melyek az 
imént kedves barátunk, a gazdasági tanácsnok 
ajakán oly ékesen elhangzottak és melyek a múl
tak tanúságainak gazdag eszmekincstárát előttünk 
feltárták, — alig nyilatkozhatni meg hasonló 
ihletéggel és elragadtatással: engedjétek meg, hogy 
érzelmeimnek ismert egyszerűségemmel kifejezést 
adjak akkor, a midőn a közélet egyik fontos sza
kába lépünk, s a múltra fátyolt vetve, a mély 
fátyolba borított jövővel szemben biztos alapot 
keresünk.

Hazánk egyik jelese tisztelt barátim azt 
mondja s igen helyesen, hogy az élet jelesül, a 
közélet, világtenger, melyen vezércsillagunk az 
igazság, a hajó melyen utazunk, becsületességünk 
által szerzett erkölcsi javainknak tárháza és rév
partja a mi boldogulásunk.

Ezen kijelentésre támaszkodva csakis úgy 
felelhetünk meg magasztos hivatásunknak, ha mi 
is követjük ezen vezércsillagot, vagyis az igazsá
got, mert csakis ily utón gyűjthetünk kincseket 
az élettengerén hányatott hajónak és csakis igy 
és csakis igy érhetjük el a boldogulás révpartját, 
mely után úgy a magunk, mint a városi közön
ség, végül pedig a haza érdekében vágyódunk és 
törekednünk kell.

Ez elv oly arany szabály, mely nélkül a 
közérdek meg nem óvható, s mely nélkül a bő
ségben is szegények, a hatalomban gyöngék és a 
fényes állásban fénytelenek leszünk.

A miért is azt, a mit Goethe a lángelmék
ről mondott, hogy a mit ezektől követelünk első 
és utolsó az igazság — kétszeresen követelhető 
a közigazgatás terén működőktől.

Ez arany szaoáiyt az igazságot mélyen be
vésve lelkembe a ti lelketekre is kötöm az uj 
évszázad első évének előestéjén, s kérve-kérlek 
sorakozzatok kőrém ezen mindnyájunkra a bol
dogságot — a sikert — és áldást biztositó szent 
törvénynek érvényesítésében, mert csak ennek 
követésében leszünk képesek a város közérdekeit 
hathatósan előmozdítani, a barátság és az össze
tartás kötelékét megszilárdítani és igy a boldogu
lás azon révpartjához is eljutni, mely után mind
nyájan vágyódunk és én azt kívánom, hogy azt 
ti úgy ezen szentélyben, mint saját családotok 
körében mindnyájan és egyenként elérhessétek 
és az uj évszázad számos évtizedén át abban 
boldogan és megelégedetten élhesselek hazánk és 
a város javára !

A rendőrségnél.
A rendőrtisztviselök szintén Szilveszter nap

ján jelentek meg hivatali főnöküknél Krausz 
Kálmánnál, a ki előtt Androvits Béla rendőr- 
biztos adott kifejezést a tisztviselői kar jó kivá- 
natainak.

Az üdvözölt hivatal főnök meleg szavakkal 
köszönte meg az üdvözlést s e mellett kitartásra 
buzditá kicsiny tisztikarát, hogy a folyton szapo
rodó munkát sikerrel végezhessék, s becsülettel 
felelhessenek meg annak a feladatnak, melyet a' 
nagy közönség érdekében kell tcljesiteniök. A 
becsületes munka után nem maradhat el a siker 
és az elismerés, amely annál jobban esik a fára-

dozónak, a minél inkább megérdemli azt. Legyünk 
azon mondta — hogy mentői jobban eshessek 
as elismerés.

Krausz Kálmán főkapitányt a városház tisz
tikara is fölkereste a kiknek nevében Szitnyai 
József polgármester üdvözölte Őt, mint fiatal, ki- 
fáraszthalatlan munkaerőt, aki nemcsak a hiva
talban felel meg mintaszerüleg kötelességének 
de a város érdekében társadalmi téren is nagy 
becsű munkásságot fejt ki.

Az uj év a templomokban.
A róm. kalh. plébánia templomban Szilvesz

ter napján délután három órakor hálaadó isteni 
tisztelet volt, éjjel 11 órakor pedig mise s más
nap az uj év első napján ünnepélyes isteni tisz
telet, a melyen a szent évre vonatkozó pásztor 
levelet olvasták föl. Ünnepélyes isteni tisztelet 
volt az ág. hitv. cvang. templomban Szilveszter 
napján délután és az uj év első napján délelőtt.

Szilveszter napján a délutáni isteni tisztelet 
után számosán keresték föl tisztelői közül Pud- 
hragyay Pál prépost-plébánost s testületileg tisz
telgett nála a város tanácsa.

— S B L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó

Riport az évről.
1900. évi január 1-én egy óriási népszerű

ségnek örvendő, találó mondás veszti el aktuális 
érdekét a: fin de siecle és vele elsülyed a század 
is, mely uj emberekkel, uj eszmékkel és uj ezé- 
lokkal frissítette fel ezt a sárgolyót, mely kering- 
kering a nap körül ki tudja, miért? ki tudja 
meddig ?

Kár a századvég szálló igeért, mert kitünően 
jellemezte a mai embert, a mai viszonyokat és 
erkölcsöket. Különösen az erkölcsöket, melyek, 
hajh! meglazulnak, különösen az enyém és tied 
és a két nem közötti viszony tekintetében. A fine 
de siécle hűen visszaadta a legújabb emberiség 
minden irányban tanusilotí dekadencziáját, diszk
réten tudott kifejezni mindent a jellembeli győn- 
geségtől a disznólkodásig. De visszatükröztette eré
nyeinket is, mert erényeink is vannak ám. Igaz, 
hogy ezekkel az erényekkel pórul jártunk volna 
a régi, úgy nevezett erkölcsvilágban. Erényünk 
ugyanis a szabadság, vagy legalább az utána való 
törekvés, az egyén a tömeg szabadsága.

Mit fogja majd pótolni ezt a pompás szálló 
igét? Ha nem csalódom, még él a fine de siécle 
apja, egy szellemes párisi újságíró, reá bízom e 
kérdés megoldását és szivemből gratulálok neki 
ha második gyermeke is oly sikerült lesz, mint
az első, amely meghalt, m e g .............De tán nem
örökre, tán feltámad a huszadik század végén, 
hanem a jó Isten tudja, mit fog akkor jelenteni.

Ez az elmúlt év nemcsak mathemelikailag 
de psichiologiailag fine de séele év volt. Esemé
nyekben, melyek jellemzik az emberiséget elég 
gazdag volt. s közülök nem egy szerepet fog ját
szani a világ históriában.

Vegyük mindjárt elő a világhistóriai ese
ményt, melynek Dreyfus Alfréd, a franczia tüzér
kapitány a központja. A derék ex kapitány most 
boldogan, nyugodtan él családja körében, az 
ördögszigeten elgyengült gyomra már meg tudja 
emészteni a kemény marhahúst is és ő hízik 
immár mintegy nyugalmazott préfet.

Csodálatosan szívós az emberi szervezet. 
Rettenetes, iszonyatos vád súlya alatt összeroskadva 
négy és fél esztendői töltött az Ördőgszigeten 
baromi életmódban. Haza hozták e kábult, tom
pult elméjű embert s mig egy felől a szabadság 
és becsület ragyogott feléje, másfelől szemtől- 
szembe állott a Mercierekkcl, Rogetkal, Bertillo- 
nokkal, akik hazudtak és vádoltak úgy, ahogyan 
még soha kegyetlenebbül, hazugabbul és hülyéb
ben. Egész Európa lázban égett, mig tartott a 
rennosi nagy tárgyalás, e döntő mérkőzése a szá
zadvég jó és rossz erkölcseinek — mi dúlhatott
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Dreyfusban, akinek a bőrére ment ez a mérkőzés. 
És ime, ö most sok marhahúst eszik és hízik.

Váljék egészségére a derék kapitánynak, aki 
által megismerjük a feleségek legjobbikát, az asz- 
szonyok mintaképét, Dreyfus Lucie asszonyt, és 
fölismerjük ismét a népek hivatott vezérét, Franczia- 
országot.

A szajnaparti Ninivében él egy szép aszzony, 
akinek férjét a rettentő bűn minden bizonyítéká
val megterhelve elliferálják az óczeán egy szikla
szigetére, mely az ördögről van elnevezve. Özvegyebb 
lett minden özvegynél és a törvény megadja neki 
a jogot arra, hogy a férjét, akit örökre elveszett 
a társadalomtól és milliók által gyűlölt és meg
vetett. névtől megszabaduljon. De Dreyfus Lucie, 
ott az örök vigasság és gyors feledés városában, 
nem akar válni, hanem mintha ezer akaraterős 
férfi leikével cserélte volna fel a magáét, megin
dítja a tiláni harezot hitveséért és neve becsületéért. 
Mert ö szerette Alfrédet, és a férfi, akit igy tud 
szeretni asszony, nem lehet romlott. És győz a 
csodálatos asszony: Alfréd szabad lesz, Alfréd
odahaza van; Alfréd h íz ik .......... ez a szerelem
diadala.

Oh, Francziaország, leborulok nagyságod 
előtt. Mert minél nagyobb bűnöket társz fel a 
hiiledező világ előtt, annál ragyogóbb erények 
támadnak életre méhedből, és megmutatod az utat, 
melyet barátaidnak és ellenségeidnek egyárant 
követni kell. A Walsinokkal, a jezsuitákkal és a

(gonosz tábornokokkal szemben fölkelnek a Zolák 
és Piquardok és két pártra szakad az ország. A 
küzdelem minden kis részlete a nyilvánosság előtt 
folyik le. Francziaországnak nincs titkolni valója. 
S egymás után dűlnek ki a kabinetek, támadnak 
a legélesebb diplomácziai bonyodalmak, a tőzsdén 
a pánik napirenden van, az utcza háborog, még 
az egyedül üdvözítőnek elismert köztársasági al
kotmány is meg-megrendül a harezban, melyet 
igazság és hamisság vívnak egymással, de tart az 
óriási harcz szakadatlanul, mindaddig, mig a 
szegény zsidó kapitány felesége karján kinem ván
szorog a fogház kapuján . . . .

Nngy része van ebben % küzdelemben a 
szocziálistáknak is, akik immáffbiztos kézzel segíte
nek Francziaországot kormányozni, Ki hitte volna 
még ezelőtt öt évvel is? . . . Két szocziálista mi- 
nister, ül a franczia kabinetben. Az egyik Mille- 
rand, a kereskedelem, a másik Brúnód, a köz
munkák ministere. Mind a kettő kiváló államférfiu 
daczára annak, hogy Brúnód nem hivatalosan 
szocziálista. Egy két év múlva meg fogjuk tudni, 
és nagyon tanulságos lesz megtudni, képesek e 
megállani a helyüket, a szocziálisták, ha a kor
mányra jutnak.

Ez év egyik legjelentőségesebb eseménye 
egyébként a creuzoti sztrájk. A sztrájkoló bányá
szok fölkérték Waldek-Rousseau miniszterelnököt'' 
hogy a közvetítő szerepét játsza köztük és a 
bányatulajdonosok között, és a szocziálisták sztráj
kolok egyúttal kijelentették, hogy megnyugosznak 
abban, amit a miniszterelnök kialkuszik. És a minisz
terelnök szívesen állott rá a közvetitŐ szerepére, 
a szocziálisták megvoltak elégedve és Creuzetban 
minden csendes. Látható tehát ebből, hogy a 
franczia burgoise, mert egyebet nem tehet, kezdi 
megosztani a hatalmat a prolctáriussal. Most már 
az a kérdés, hogy nem lesznek-e burgois-ká a 
szocziálisták, ha hatalomhoz jutnak ? Ha igen: 
a tőke uralma megmarad továbbra, őrökre. Ha 
nem: a töko akár békés, akár véres, szocziális 
forradalom utján megszűnik czél lenni és eszközzé 
degradáltatik.

S mialatt az elérhetetlen és ideális czélokkal 
vádolt szocziálismus ily reális nagy eredményeket 
ért el, a nagyhatalmak képviselői egész komoly 
arczczal ültek össze Hágában, hogy megvalósítsák 
a legmagasabb ideált: az örök békét. Komoly 
arczczal ültek össze, mert hiszen a minden oro
szok czárjának javaslatán nem szabad nyilvá
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nosan  kaczagni. A hágai békekonferenczia annyi 
értéküt sem végzett, mint az a pléhpohárra való 
víz, melylyel a  Transzválban megsebeesült katona 
szomjúságát enyhítik a Vörös-Kereszt derék 
leányai.

Nem hiszem, hogy egyéb motívum, mint a 
tiszta emberszeretet és ideálizmus indította a 
fiatal czárt arra, hogy az örök béke eszméjével 
kompromittálja magát.

Mert nagyon kompromitálta magát, hisz 
még be se fejezték jóformán a hagai konferen- 
cziát máris kitört a háború Anglia és Transzvál 
között. E véres háborút itt Európában Anglia I 
bűnéül rójják fel és a legtöbb újságolvasó ember 
mindennap azzal az óhajtással szivében olvassa 
el a háború táviratokat, hogy bár jól helyben 
hagynák az Afrika éhes angolokat.

Hát igazuk van. Háborút kezdeni rút dolog. 
Hanem nézzünk csak végig azokon a gyarmat 
birodalmakon, melyek angol fönhatóság alá tar- j 
toznak. Nézzünk például Ausztráliát. Népe szabad, 
gazdag és olyan kultúrája van, hogy egy modern 
európai országnak sem külömb. Parlamentje 
van, melybe az általános választási jog alapján 
küldi megbízottait. Az idegen ha Ausztráliában 
jó biztos talajt érez lábai alatt, se életét se va
gyonát nem kell féltenie, ahol angol lobogó leng, 
ott modern és humanitárius intézmények állnak 
rendelkezésre. Nem vad erőszakkal, de szabad
sággal és parlamenttel hódítja magához Anglia 
messze ismeretlen világrészek földeit.

Erős, bátor és gazdálkodó nép a búr, de 
türelmetlen, gőgös és zsarnok. Az idegent, az uli- 
landert elnyomja, politikai és földvásárlási jogot 
nem ad neki. Mint a hajdan a cívis romanus, 
olyan a búr paraszt, a nem transzváli születésű 
csak másodrendű ember, aki ha él, nem baj, ha 
elpusztul, nem kár érte. Transzvál urai kezdet
leges miveltségüek, önzők és hidegek. Az embe
riség ügyének tehát nem válik javára, hogy 
Transzvál független. Különösen nem Európának, 
mely alig birja már el fölösszámu gyermekeit és 
már nagy szüksége volna egy másik Amerikára, 
ahová a jólét reménye csalogatta az őshazák éhező 
millióit. S Transzyái' angol főnhatóság alatt egy
kettőre a szabad polgárok és a szabad verseny 
országa lenne.

Hát ez is szempont, kérem, és nem kicsiny- 
lendő szempont, melyből az angol-bur háborút 
megítélni lehet.

Tény, hogy a burok gyönyörűen harczolnak. 
De győznek-e az angol túlerő ellenében? Nem 
valószínű, de nem is lehetetlen. És ha megverik 
a búr parasztok Angliái, a tengerek királynője 
tán soha ki nem heveri ezt a csapást.

Transzvalban dúl u háború, Magyarországon 
a béke. Kilábolván az ex-lexből, megbukván Bánffi, 
eljőve Széli Kálmán és vele törvény, jog és igaz
ság. Eh! mégis boldog a magyar. Fölemelték a 
kvótát. A hármas jelszó hat millió koronába kerül 
évente a négy folyam hazájának. Hát ez egy 
kicsit nagy summa, lehet, hogy jövő évben más
kép lesz! De most vegyétek tekintetbe atyám 
fiai, hogy másképpen se Tisza, se Bánffi se Appo- 
nyi, se Ugrón se Polonyi, se Pichler nem csinál
ták volna, ha Széli helyében lettek volna. De 
kérdés, hogy rekompenzáczióképpen tudtak volna 
e ők nekünk ilyen szép hármas jelszót nyújtani ?
A hármas jelszó igaz, hogy csak szó, de ha 
olyan nagyon és szépen hivatkoznak rája az első 
miniszteri bársonyszékben, mégis megszívlelnek 
valamint belőle a főispánok, szolgabirák, csendő
rök, kőzpénztárnokok és egyébb hatalmat és pénzt 
kezelő urak. Ez pedig néha megér hat millió 
koronát.

Koronát mondok, mert tudom mi a tör
vény és tisztelem. Január elsejétől kötelező a 
korona számítás és ezzel beléptünk a milliárdos 
budget-kel rendelkező államok közé. Január else- ■ 
jétől minden magyarnak még egyszer annyi pénze

van, persze csal számokban. És persze csak 
annak, akinek pénze van, mert a semmi duplája 
is semmi.

Bizonyos, hogy sok baja lesz az uj számí
tással a föld egyszerű fiainak. A magyar paraszt 
lassú észjárású. Ha valamit megszokott, ezt nem 
tudja elfelejteni és néni igen tud leszokni róla. 
Nemcsak a jóról de a rosszról. Itt van például 
a mocsai eset. Egy ama szolgabirák körül, akik 
urnák és hivatalra születőnek, valami kis lopási 
gyanú miatt úgy összekinozott néhány parasztot, 
hogy az becsületére válnék a talár jogszolgáltata
tásnak is. A szolgabiró ur és megyei számvevő 
ur s a többi ur egyébként egész derék urak. 
Iskolákat jártak, jó társaságban forogtak, a hölgyek 
és pajtások mind megannyi jó fiuknak ismerték 
őket. Bizonyára párbajt is vívtak és jotékony- 
czélu jelmezestélyeket is rendeztek. S mellékesen 
jól tudták a törvényt is, mert hisz azért kaptak 
hivatalt. Mégis semmi különöset nem láttak abban, 
hogy Kovács Istvánnékkal elevenen megismer
tessék a purgatoriumot. Lóval, marhával dehogy 
bánták volna igy. A magyar ur szereti a házi 
állatokat és megbecsüli, amint azt ősei is tevék.

És Kovács Istvánék sem láttak semmi különö
set abban, hogy a kutyánál rosszabra becsülik 
őket a megyei urak. Mindig igy volt ez. De nagyon 
fájt nekik a kínzás, de elgyötört tagjaik munkára 
képtelenek lettek, ezenfelül a fájdalóindijró 1 is szó 
van a magyar alkotmányban. így aztán bepöröllék 
az urakat.

A szbadságot lehet törvénybe iktatni, de 
az emberi méltóság érzetét nem. 48 és G7 daczára 
még mindig kelleténél jobban húzza le magához 
a magyar parasztot a föld, amelyre éhes.
S szólván az emberi nyomorúságról, emlékezzünk 
meg az irtóztató vendégről, mely röpke látogatást 
tett Becsben. A pestis. A nagyszerű óvó intéz
kedések egy-kettőre megszüntették a veszedelmet, 
a fekete halálnak, mely egy Ízben kiirtotta az 
emberiség negyedrészét, be kellett elégednie egy 
szolgával, egy ápolónővel és egy szürke tudóssal. 
Müller doktor a neve. Emeljük le kalapunkat.

Magasztosabb vértanúja aligha volt a tudo
mánynak, mint Müller, az igénytelen orvos. Mihelyt 
a pestis befészkelte magát testébe, ö volt az első, 
aki ezt tudta, azt is tudta, hogy menthetetlen. S 
mig a pap valahonnan a második udvaron, a 
magas falkeritésen túl adta fel Müllernek a halotti 
szentséget, mormogta az imát, lóbázta a füstölőt 
és hintette a szentelt vizet, azalatt a haldokló a 
tudós pedantériájával jegyezte fel, hogy micsoda 
jelenségek jelzik testében a pestis terjeszkedését. 
0  meghalt, de jegyzetei megmaradtak, jegyzetei, 
melyek egy lépéssel előbbre vitték a tudományt.

Doktor, ön nagyobb hős mint Július Caesar. 
Az Isten áldja meg az ön emlékét.

André, ő a tudomány másik nagy vértanúja 
ebben az évben. Valami az őrülettel határos hevü
let ragadta meg a higgadt norvég mérnököt. Lég
hajóra szállt, hogy az 50—60 minus fokos éghaj
lat alatt fölfődüzze az északi sarkot. Isten kisér
tés volt a vállalkozása. Felszáll a levegőbe és 
azóta nem látta senki. Bizonyos, hogy elpusztult. 
De hacsak nem zuhant a tengerbe, valószínű, hogy 
ép maradt a teste. Az irtoztaló hideg megöl, de 
a testet megtartja a maga szép, eredeti formájá
ban. S lehet, hogy valami szerencsésebb utas 
megtalálja majd a márványnyá fagyott sarki légha
jósokat. Senkinek nincs olyan gyönyörű sírboltja, 
mint nekik, ott a jég mérhetetlen és kikutathatlan 
világrészében.

Sírbolt az is, de rut szomorú, amelyben a 
daliás Maltasich Keglevich főhadnagy elmélkedik 
a királyi asszony végzetes szerelméről. Mért Ítél
ték hatévi súlyos börtönre a főhadnagyot, akiről 
csak azt tudja biztosan a világ, hogy Koburg 
Lujza forrón szerelte őt és együtt utaztak és
sohasem haboztak.............Reilentu vége lett az
idilnek. Koburg Lujzára kimondták, hogy elme-
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zavart. Matlasiehot elitélték mint egy gonosztevőt. 
Csak a hadbirák tudják, hogy mi a törvénybe 
ütköző bűne a főhadnagynak. De ők némák mint 
a sir. A világ nem tud semmit, éppenséggel 
semmit Mattisich bűneinek bizonyítékáról.

Történt volna csak az eset Francziaország- 
ban, vagy tán bármely más kulturáltamban . . . .  
Maltasich az osztrák — magyar Dreyfus, de Zolák,
Piquardok és Aurore-ok itt n incsenek...........
Szegény ördög!

A királyi ágyból származó asszonyoknak nincs 
szerencséjük a szerelemben.

Csend vendégsereg, udvari zaj által meg nem 
zavart melankolikus csend van a laxcnburgi kas
tély pazar termeiben, ahol egy királyi asszony 
sírja el szerelmes bánatát.

Egy egész világ, a hatalom és büszkeség 
világa szállt síkra Stefánia szerelme ellen. Becsben 
és Brüszszelben a legmagasabb körök minden 
tekintélyüket latba vetették, hogy Stefánia ne 
legyen Lónyay gróf nejévé. S mikor látták, hogy 
ez erősebb mint ők, az anyai szeretetet küldték 
latba a szerelem ellen.

Ha a trónörökös özvegye Lónyai grófné lesz 
mondották a föherczegi vőlegény eláll az Erzsébet 
főherczegnővel tezvezett házasságtól, mert az 
anyjával együtt elveszti rangját a leánya is. A 
rangtól függött leánya boldogsága, s hogy leánya 
megtartsa a rangot, Stefánia megtartotta az özvegyi 
fátyolt.

Kárpótlásul Stefánia lesz a Burg első her- 
czegasszonya, az udvari ünnepélyeken ő fogja 
helyetesitleni boldog emlékezetű királynénkat, ü 
lesz a monarkia első asszonya. — De mi a monai - 
kia, mi az elsőség a szívnek, amely szeret és eped ?

A monarkia első asszonya Laxenburgban 
él visszavonultan a világtól. Felejteni akar. Ó, be 
nehéz ez . . .

Részvétünk a tied szép, szomorú főherczeg 
asszony. Ha vérzik a sebed, próbáld ezzel az 
irral is enyhíteni. Mi nagyon szerelünk téged és 
most még jobban szeretünk, mert az már sorsa 
a magyarnak, hogy felkent személyei bánatában 
inkább osztozik, mint örömeiben.

Erdősi Dezső.

1900. január C.

A XX. század.
Egészen meddő dolog az a fölötti vitatkozás 

hogy a XX. század mikor kezdődik. Ha pusztán 
malhematikai volna a kérdés, egészen kétségtelen, 
hogy a XIX. század épugy 1900. deczember 31-én 
végződnék, mint a hogyan az I. század a 100-ik 
év deczember 31-én lett teljessé. És igy mennyi
ségileg a XX. század 1901. január 1-én kezdődik.

De két lényeges ok játszik közre, a minek 
következtében a „század* elnevezést, —  mely 
ulóvégre sem idöszámitási mennyiség, hanem 
beszéd-mód, — nem szükséges és általában nem 
is szokás mennyiségtani alapra állítani.

Az egyik az, hogy a keresztény időszámítás 
csak a VI. században, visszamenőleg kezdődött s 
Jézus születésének idejénél kétségtelen hibás meg
állapítások vannak. így tehát az I. század kezdete 
egészen el lévén mosódva, biztos mennyiségtani 
alapunk nincs is.

A másik az, hogy általános szóhasználat a 
századok megjelölésénél mindig a két első- szám
jegy után indult s pl. az 1700-al a XVIII. század
hoz, az 1800-at a XIX. századhoz számítja.

Mindez elég ok arra, hogy a szóhasználat
ban ne a mennyiségtételt vegyük alapul, hanem  
a közszokást, mely egyetlen helyes eldöntője a vi
tás dolognak. A mihez járul még az is, hogy a 
müveit nyugat máris is ily értelemben 1900. 
január 1 -ét veszi a XX. század első napjának s 
11. Vilmos császár és a német birodalmi gyűlés 
is ezt a meglevő közfelfogást fogadta el.

Ennélfogva, — megjelölésével annnak, hogy 
mennyiségtanilag e kérdés nem is kérdés, — ná-
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Ilink a X X . század a szólmsználalban 1900. január
1-én fog kezdődni. E fölött tehát további vitákba, 
—  a melyek különben nem a tények, hanem csak 
a fölfogások fölött lehetnének, —■ ezentúl ne 
ereszkedjünk.

Mégis, ha valakit ez a fölfogás ki nem elé- 
lene, meleg jóakarattal kívánjuk neki, hogy varja 
meg az 1999. évet, a mikor újból megkezdődik 
a vita.

A koronaérték.
A belügyminiszter rendeletet adott ki a 

koronaértéknek januárban történő életbeléptetése 
folytán szükségessé vált intézkedésekről.

A korona és fillér rövidített jelzésére K. 
illetve F. használandó.

Azokban az esetekben, midőn az összeg 
szóval kifejezendő, a korona és fillér szavakat ki 
kell Írni. Az uj törvényes érték hivatalos elneve
zése : koronaérték, rövidítve: k. é. betűkkel jelez
hető. Pénzösszeg megjelölésénél azonban korona
érték jelzést nem kell kitenni, mihelyt a korona, 
illetve a fillér szavakat teljesen kiírják vagy e 
szavak helyett azoknak fönn előirt rövidítését 
használják.

A z ötkoronások. Magyar és ausztriai veretű 
ötkoronás érmeket minden a koronaértékben 
teljesítendő fizetésnél névértékűkben kell elfogadni. 
Az állami pénztárak azokat korlátlan mennyiség
ben tartoznak elfogadni. Magánfélnek a korona
értékben teljesítendő fizetés névértékkel számított 
ötkoronás érmekkel történhetik: a fél azonban 
nincs kötelezve ötkoronásokat 300 korona össze
gen túl fizetéskép elfogadni. Magánfeleknek a 
a koronaértékben teljesítendő fizetések névérték
kel számított egykoronás érmekkel is történhetnek 
a fél azonban nem köteles 50 koronánál magasabb 
összeget egy koronásokban elfogadni.

A  nikkelérmek. A magyar vagy ausztriai 
veretű nikkelérmek, azaz a húsz és tiz filléresek 
minden fizetésnél, a mely koronaértékben telje
sítendő, névértékben elfogadandók. Az állami 
pénztárak egy és ugyanazon féltől tiz koronánál 
nagyobb összeget ily értékben nem tartoznak 
elfogadni. Hasonlóképp nem köteles a fél tiz 
koronánál többet nikkelérmekben fizetésképpen 
elfogadni.

A  bronzérmek. A magyar vagy ausztriai ve
retű bronzérmek, azaz a két és cgyfilléresek, minden 
fizetésnél, mely koronaértékben teljesítendő, névér
tékben elfogadandók. Az állami pénztárak és 
hivatalok egy és ugyanazon féltől tiz koronánál 
nagyobb összeget ily érmekben nem tartoznak 
elfogadni. A fél azonban nem köteles egy koro
nánál nagobb összeget bronzérmekben fizetéskép 
elfogadni.

H Í R E K .

Mai szám unk a k ettős ünnep m iatt nem  
/asárnap hanem szom baton reggel jelen  m eg.

— Szem élyi hirek. Schóltz Gyula országos 
őerdőmester o héten a fővárosba visszautazott. 
-  Farbaky István orsz. gyűl. képviselő a karú- 
isonyi ünnepek után Budapestre ulazott. — 
Sztm csay Miklós városi főjegyző és Krepiuka 
Lajos városi mérnök a fővárosból, a hova az 
ünnepek előtt utaztak el, e hó 3-án visszaérkeztek. 
_  Wankovits Lajos takarékpénztári igazgató, 
ri lakását ideiglenesen Budapestre tette át, e hó
3-án rövid időre ideérkezett.

_  Köszönet nyilvánítás. A kórház ápoló 
gazgatúnöje ezúton is köszönetét mond azoknak 
akik adományaikkal a kórházi betegek karácsonya 

ünneppé tették.
-  Törvényhatósági közgyűlés, A városi 

törvényhalósági bizoltság folyó hó )- in ,  e 
den tartja ez évben első közgyűlését. A gyű es

tárgysorozatába föl van véve a hodrusbányai és 
steílultó! rendőrbiztosi állások választás utján való 
betöltése is, ami azonban csak akkor történik meg, 
ha a főispán fog elnökölni a gyűlésen. A gyűlés 
részletes tárgysorozatát lapunk hivatalos részében 
hozzuk.

— Az Emlék-Lapok. A honvédszobor lelep
lezési ünnepére készült Emlék-Lapok e hó 3-án 
megjelent s a helybeli előfizetők részére meg
kezdődött a kézbesítés. A kik előfizettek a műre 
és e hó 10-ig nem kapnák meg, tudassák levelező
lapon a szerkesztővel. A mü Joerges Ágost könyv- 
kereskedésében is kapható.

— Az első forint. Három esztendeje múlt 
az ősszel, hogy Tóth Imre dr. bányakerületi fő
orvos nagyszerű adományából útjaink mellé kiül
hették az első diófákat. A kis csemeték azóta 
nőttek, fejlődtek s az idén megtermettek az első 
gyümölcsöt, melyet a múlt héten adtak el a város
házán nyilvános árverésén. A kis fák első gyümöl
csét Szitnyai József polgármester vette meg egy 
forintért. Ez a forint az első pénzbeli eredménye 
annak az alapítványnak, a mely hova-tovább ér
tékesebbé teszi a Tóth Imre alapítványát, mert 
ebből a forintbői már a jövő évben több forint 
lehet. A kis csemeték gyökeret vertek, erősödnek, 
ágasodnak, évről-évre többet fognak teremni s 
évről-évre több forintot fognak jövedelmezni, úgy 
hogy idővel ők fogják megfizetni a lakosság he
lyett a pótadót, s talán még uj, száraz iskola- 
épületeket, egészséges óvodákat is fognak teremni. 
Az első forint meg van, ápoljuk, gondozzuk a 
kicsi fácskákat, hogy erőteljes fákká növekedhes
senek s lehessenek a város támaszai.

— Az első bál. A kereskedő ifjak bálja, 
ma szombaton este van a vigadóban. A rendező 
bizottság egész héten fáradhatatlanul működött a 
bál sikere érdekében s igen szépen feldiszittette 
a vigadó nagy termét. A siker bizonyára nem is 
marad el s hisszük, hogy jövő számunkban arról 
adhatunk hirt, hogy a farsangnak első bálja első 
rendű sikert ért el.

— Az áruforgalm i statisztika. Az árufor
galmi statisztikai adatszolgáltatást újonnan sza
bályozó 86G42/1899. számú kereskedelemügyi m. 
kir. miniszteri rendelet értelmében 1900. évi ja 
nuár hó 1-jétöl kezdve a külföldről érkezett és oda 
feladott áruk statisztikai bevallásához uj árunyi
latkozati nyomtatványok léptetnek életbe, és ennek 
folytán használandó volt régi 10 filléres árunyilat
kozati űrlapok fenti naptól kezdve a közforgalomból 
bevonatnak. A felek birtokában levő és 1900. ja
nuár 1-vel érvénytelenné vált eme pénzértékü 
árunyilatkozati űrlapok minden vasúti gyors és 
teheráru pénztárnál legkésőbben 1900. évi január 
hó 31-ig darabonként 10 filléres értékben kész
pénzben beváltatnak. Erről a n. é. közönség azzal 
figyelmeztetik hogy 1900. évi január 31-ike után 
a szóban lévő árunyilatkozati űrlapok többé semmi 
körülmények között be nem váltatnak.

— Bizottsági ülés. A városi gazdasági és 
erdészeti szakbizottság ma, szombaton délután 
ülést tart Szitnyai József polgármester elnöklete 
alatt.

— „Kérés a nem es szivű em berbarátok- 
hoz“ czimü felhívásunk folytán a lefolyt héten 
a következő adományok érkeztek a rendőrséghez 
a szegény iskolás gyermekek felruházására, u. m. 
Dr. Sluller Gyuláné 2 korona, belvárosi rendőr- 
biztosok 1 korona, Árkosi Béláné 1 korona és
19. ruhadarab. Eddig szépen gyűltek az adomá
nyok, azonban még nagyon sok a jelentkező és 
igazán teljesen ruhátlan kis gyermek, a kik éppen 
a ruha és czipő hiánya miatt nem járhatnak az 
iskolába : minek folytán újból kérjük a közönsé
get, hogy gyermekeik ócska ruháit és czipőit a 
rendőrkapitányi hivatalba küldeni kegyeskedjenek, 
a hová a legú jabban Finkelstein Alajos kereskedő 
egy szekrényt küldött ajándékba, melyben a kül
dött ruhák nemek szerint felosztva elhelyeztet

nek, és a honnan azután az egész éven át lehet 
a jelentkezőkön segíteni. Eddig összesen 71. gyer
mek lett felruházva és részben pénzsegéllyel is 
ellátva.

— Rendőri hir. Hlavács Mária faczér cseléd 
tilos utón behatolt Cserven Róza lakásába s 
onnan mintegy 20 frt. értékű ruhát elemeit. A 
zsolnai csendőrség elcsípte azonban s a" múlt 
szerdán visszahozta Őt ide. Átadatott a bírósági 
fogházőr gondozásába.

— Pálinka—dynam it Kamodi’Antal 4hod- 
rusbányai bányász az uj év napján bepálinkázva 
dynamittal lődőzgetetl őrömére a nagy napnak. 
Széles jó kedve gyászt hozott azonban neki, mert 
a dynamit-gyutacs, melyet csak úgy vitézül kezé
ben sütött el, tőből elszakította két ujját. Már 
most az a kérdés, hogy vájjon a dynamit vagy 
pálinka nyomorította meg Kamodi Antalt ?

— Eső, köd és sár. Az ó-év is piszkosan 
sárosán búcsúzott, az uj év is esővel, kőddel sárral 
köszöntött be. Tengernyi sár, mocskos viz folyik 
az utczákon s szürke, nedves köd üli meg a le
vegőt. Fertelmes csúnya és egészségtelen az 
időjárás, s a mi a legrosszabb még reményünk 
sem lehet arczpirositó, friss hideg időre, mert 
Falb próféta szerint ilyen lesz az egész januárius.

— A Volta-kereszt e ltiltása. A belügymi
niszter az összes törvényhatóságokhoz intézett 
körrendeletben megtiltotta az úgynevezett Volta- 
kereszt és más hasonló készülékek forgalomba 
hozását és külföldről való behozását. Az országos 
közegészségügyi tanács véleménye szerint ugyanis 
ezek a rézből és czinkböl készült Galván-áramot 
fejlesztő Volta-kereszt, csillag, gyűrűk lánczok, öv 
óra, talpbetétek és más hasonló tárgyak, a melye
ket állítólagos gyógyító hatásuk miatt közvetlenül 
a tértén szoktak viselni bőrbetegségeket, sőt mér
gezéseket okozhatnak.

— Tüz-halál. Pindroch Mária dohánygyári 
munkásnő a múlt év utolsó napjan befütött 
magános szobájában s hogy ne fázzék a kályha 
mellé vetette magának ágyat. Csakhamar elaludt, 
álmából azonban kínos fájdalmak ébresztették fel. 
A kályhából egy szikra kiugrott, meggyujtotta az 
ágyneműit s ettől súlyos égési sebeket szenvedett 
a szerencsétlen munkásnő, ki most daczára a 
gyorsan alkalmazott orvosi segélynek a halállal 
vivődik.

Mai tárczánk. Külön is fölhívjuk olvasóink 
figyelmét lapunk mai tárczájára, a melyet kizáró
lag a velünk szövetségben lévő lapok számára 
Ambrus Zoltán irt. Ambrus egyike a legelső magyar 
mübiralóknak, a ki mélységével és nagy tudásával, 
színes és élénk tollával a legkiválóbb tárczairók 
közt foglal helyet. Örömmel Üdvözöljük őt is állandó 
tárczairóink díszes sorában!

V I D É K .

— uj jegyző . A Cziglan Gyula halálával 
megüresedett bakabányai jegyzői állást már betöl
tötték. A választáson 5 jelölt közül Fent Vilmos 
barsmegyei jegyzőt választották meg.

— Halálos verekedés. Ipolyságról irjálc, 
hogy ott halálos végű verekedés történt. A nagy
vendéglőben a jégveremnél alkalmazott munkások 
között Ferjancz Márton összeveszett Váczi Jánossal 
és úgy ütötte Váczit fejszéjével fejbe, hogy ez 
koponyarepodést szenvedvén, azonnal meghalt. 
A tettest letartóztatták.

— H angverseny Korponán. A korponai 
Széchenyi társaskör 1900 év január hó 7-én az 
alsó fogadó nagytermében saját könyvtára javára 
tánccal egybekötött műkedvelői hangversenyt ren
dez. Műsor 1. Bethoven (Gdur) konczertje. Op.
19. zongorán négy kézre előadják Sztrakovics 
Aranka és Sztrakovics Malvin urhölgyek. 2. Erdőn. 
Würfel Vilmostól kettős; éneklik Albert Gizella 
és Martincsák Szidi urhölgyek. Zongorán kiséri
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S ziií* tana S/aniszIó ur. 3. II. Trovatore. Opera 
Verditől. Ih gedümagány; előadja dr. Fahó Zoltán 
ur, zongorán kíséri Sztrakovies Aranka urhíilgy. 
\ Izé ki iszony. Monolop .Makai Emiltől; előadja 
Fisért Esztike urhőlgy. 5. .Magyar népdalok" 
fzimbalm n előadja tordátfalvi Halmágyi Zoltán 
v.r. C. .Magyar egyveleg” Harlalus Imrétől; énekli 
a vegyeskar Szmetana Szaniszló karmester 
vezetése alatt. Végéi tamz. Túncz közben légki- 
gyók röpitése.

Mulatság: Zsarnóczán. A zsarnóezai 
kaszinó e hu 13-án műkedvelői előadást rendez 
saját helyiségében pénztára javára. A műkedve
lői előadást tam z követi. A rendezőség élén Papp 
István erdész áll. aki nagy buzgalommal fárado
zik a mulatság sikerén. Az előadáson színre kerül:
I. .Hófúvás* vígjáték egy felv násban, irta: Szoma- 
liazy István. Rendez. ) : Papp István. Személyek ; 
Illés Ferenez. távirótiszt Oberaygner Oszkár, Sza- 
lay Andor Várjon Géza. Eutzenthal keresk. utazó
I)r. Dusinszky József, Terka kisasszony Schiller 
Ella k. a . Antal, a láviró-hivatal szolgája Guary 
Kálmán. 11. ,Ki a hibás?' Vígjáték egy felvonás
ban, Seribe után írancziából. Rendező: Papp 
István. Személyek: Denneville, bankár Fekete Zol
tán. (tarol iné, neje Obera\g»er Oszkárné urhölgy, : 
Saint-Elme Edmond gróf Roz.er Jenő, Gervault. 
Rennevile pénztárnoka Chabada Géza.

— Hivatalvizsgfálat Honiban. A .Magyar
ország- írja a következőket. Lapunk 23-iki szá
mában ily czim alatt megjelent hírünk némi 
korrekcióra szorul, a mennyiben Kaffka László 
belügyminiszteri osztálytanácsos, mint belügy
miniszteri kiküldött konstatálta, hogy Ivánka 
Zsigmond panaszának a főispánra vonatkozó 
része bebizonyult, mert a főispán maga is beis- 
merle, hogy igen kevés időt tölt vármegyéjében. 
Az árvaszék vizsgálata még nincs befejezve; né- 
na !y iratot a miniszteri biztos magával vitt, a 
hol hiba. vagy mulasztás látszik fennforogni. Tény 
hogy a miniszteri biztos egy körjegyzőt, kit a 
megyei vizsgálat nem függesztett fel. állásától j 
rögtön felíügge.-zlctt. A vizsgálat végleges ered
ménye természetesen még nem tudható; de Iván- '
k.oiak panasza eddig leigazolást nyert. A vizs- ! 
r*dalot egy. bkénl még folytatni fogja Ilon!megye ! 
különböző r szein a miniszteri kiküldött. Nekünk 
a Magyarorszáe-e tudósításához kevés megjegyezni 
valónk van. az ugyanis, hogy aligha lehet meg- 
Rizlialo a Magyarois, ;ig tudósítója, mert lehetet- j 
I*m;s**g avl beismernie JIoi v.ith Bébi főispánnak, ! 
le v igen kévés idői tölt vármegyéjében, mert j 
ke.lmlomásu dolog, hogy neki állandó lakásai

Ilontinegyében van is  csak nagyritkán s több
nyire hivatalos dologban szokott megyéjéből tá
vozni. A hont! vizsgálat eredményéről különben 
annak idején értesítjük olvasóinkat.

NYILT-TÉR.*
Mars hinaus! Ezen kutyának való koman- 

dóval akart deczember 29-én a Bakony aljáról 
nem rég ideszakadt Károly Zsigmond nevű bank- 
hivatalnok a pénzét követelő szabójától meg
szabadulni, s a midőn az nem volt elég nyúl - 
szivü. ezen cugsführori commandóra khert eichot 
csinálni, felkapta a sarokban álló adóra be nem 
jelenteit kétcsövű vadász puskáját, s azzal akarta 
taufschrittie ugrasztani a maga árnyékától meg
ijedni nem tudó szabót.

Alkalmasabb tere volna az ilyen hősködésre 
olt a honnan idejött, ott talán tudnák még res- 
geklálnák a szabójai.

Úgy látszik ezen hősvér Selmeczen nemcsak 
a hivatal társaival nem bir békességben egy gyé
kényen megtérni, de különösen a szabókra fájhat 
a foga, ezek előtt akár magának ököllel szerezni 
auktoritást mint azt a múltkor egy korcsmái bo
rozás közben egy kollegámon végre hajtotta.

Jólesz ezen túl heveskedésével kissé alább 
hagyni, mert bizony találhat egyszer emberére a 
hol bele törik a fehérvári bicskája.

Polónyi József, f.-szabó.

Nyilatkozat,
A „Selme ez bányai Híradó múlt beli számá

ban. a „Nem lesz jogászbál* czimü közleményben 
Hándel Béla joghallgató ur okát igyekszik adni 
báljuk elmaradásának és bár az mint mondja 
valami közbejött akadály volt. mégis és pedig 
teljesen fölösleges sajnálkozik azon, hogy a mi 
részvételünk elmaradt. E sajnálkozásból a közön
ség talán a/.t érthette, hogy mi is okai voltunk 
annak, hogy a jogászbál elmaradt. Tájékozás 
végett tehál szükségesnek látjuk megjegyezni, hogy 
a bál megtartását már jelentették e lapban, mikor 
mi a részvételre felhívó levelet kaptunk a bizott
ságtól (nem Hándel B. úrtól), mely majdnem 
tisztában volt azzal, hogy a mi részvételünk ki 
van zárva. Szóval egyátlalában nem érijük a 
sajnálkozást, mely talán a „közbejött akadályt1* 
akarja takarni a közönség előtt. Ezeket tartottuk 
szükségesnek megjegyezni Hándel B. ur közle
ményére. Akad. köri elnökség1.

* E rovat tartalmáért nem felelős a Szerk.
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N Y I L T - T É R . *

Értésemre esett, hogy Polónyi József hely
beli szabó többek előtt, többrendbeli rágalmazás 
kíséretében az hiresztelte, hogy agyonlővéssel 
fenyegettem, ha a számláját nálam praezentálni 
meri. Addig is, amíg a becsületsértés és rágal
mazás vétségei miatt a feljelentést ellene meg
teszem, szükségesnek látom a tényállásnak 
megfelolőleg kinyilatkoztatni, hogy nevezett 
szabó m fi d ü h ö n g é s e  onnét ered, mert 
nekem liferált tökéletesen elfusolt használhatatlan 
öltönydarabol átvenni nem akartam, s az azért 
járó összeg kifizetését addig amíg azt ki nem 
javítja — megtagadtam; s mini hogy a nevezett 
ezen szerintem teljesen jogosult tényért, lakáso
mon illetlenül viselkedett ismét kiutasítottam, 
amely szörnyű méltatlanságon nevezett szabó
mester annyira elkeseredett, hogy a szobám 
falán függő szerinte megadózatlan vadász fegyvert 
megpillantva s ellenem boszút esküdve rohant a 
városházára hogy engem a fegyver jogosulatlan 
tartása miatt feljelentsen. Gondolva azonban, 
hogy ezzel a kellő szenzácziót elérni nem fogja, 
útközben fantáziájának és olvasottságának dicsé
retére való Montepin-féle rémmesét eszelt ki és 
azt szicziliai rablótőrténetekkel és montenegrói 
füllevágásokkal feleresztve, ellenem forgalomba 
hozta. Bár azt hiszem, hogy alig akad jóizlésü 
ember, aki e hátborzongató középkori történetnek 
hitelt adna, mindazonáltal szükségesnek láttam a 
tényállást előadni, mindenkinek elfogulatlan Ítéle
tére bízva, köteles vagyok-e én egy használhatón 
őltönydarabot elfogadni és kifizetni, és bele lehet 
e ebbe még a legnagyobb erőfeszítéssel is a P o
lónyi József szabómester által vázolt halhatlan 
támadás pestis bacillusait escamotálni, és nem-e 
inkább azon látszat jogosult, hogy a többször 
nevezett szabómester tudva azt, hogy ellenem a 
bíróságnál jogérvényes lépéseket nem tehet, ezen 
többé nem szokatlan utón akarta lobogó bosszú
ját rajtam kitölteni.

Két dolgot azonban szem elöl tévesztett 
Polónyi József szabómester. Elfeledte azt, hogy 
vannak fegyverek, melyek nem adókötelesek, és 
hogy vannak szabók akik sajnosán leendnek kény
telenek tapasztalni, hogy ha az ember fejjel co
lion a falnak akkor betöri — nem ugyan a falat 
— hanem az orrát. Károly Zsigmond.

* E rovat tartalmáért nem felelős a Szerk.

HIVATALO S RÉSZ.
Meghívó.

Sclnifc/.-Bélahimya sz. kir. bányaváros törw- 
hatosági bizottságának I. évi decem ber havi ren- 
dr- közgyűlését ezen hó 9 ének d. o. 9 órájáia 
ke; d<nlolrg meghirdetvén, ahhoz a t. ez. bízott- 
s:lr'i tagokat ezennel meghívom.

Ipoly-Nvek. 1899. évi november 23.

Horváth Béla,
főispán.

T árgysorozat:
1 • A polgármester jelentése a közigaz

gatás es háztartás november havi állapotáról.
2. 1042G. A nagyin, m. kir. Belügyrninisz- 

ftM-iiun 1899. évi 122209. sz. rendeleté az 1900. 
<-vi köz-költségvetés jóváhagyása iránt a kívánt 
felderítések előterjesztése mellett.

3. 10857. Ugyanannak 1899. évi 120,595. sz- 
rendelet azon közgy. határozatnak jóváhagyása 
i* ‘tat; hogy a honvéd szobor c/.éljára az 1900- 
• v költsége - 1< sben 1000 frt felv< less< k.

V. 10490. A négy mólt. m. kir. honvédelmi 
minisztérium 1899. évi 91534, sz. rendeleté a 
lóavat-i bizottság megalakítása tárgyában.

• 10773. A nagym. Kertskedelmügyi m. kir. 
minisztérium 1899. évi 808G5. sz. rendeleté a 
"émeti-sehn. ezbány.ii li. é. vasút ügyében, ez oldal- i 
i*'<1 t'*tt I'-IIerjesztés) r válaszolólag.

, n í : I';;; mamink 1899. évi 81392. sz. ! 
közlése az iiánt, hogy Charles Comvoy Thornton |

budapesti nagy britanniai fökonsullá kineveztetett.
7. 10497. Ugyanannak 80G93. sz. közlése, 

hogy Freund Ferenez budapesti perzsa császári 
fökonsullá való 'kinevezése megerösittetett.

8. 10554. “A Főispán úr ö Méltóságának
1899. évi 1739. szé’ átirata az iránt, hogy ő cs. 
és ap. kir. Felsége megengedte, hogy a „Pacher- 
lárói tér" Erzsébet térnek elneveztessék.

9. 10462. A hodrusi rendőrbiztosi állásra 
beadott kérvények előterjesztése ezen állás esetleg 
más külutezai biztosi állás betöltése czéljából.

10. 10726. Az igazoló választmány 1899. 
évi deczember hó 21-én tartott üléséről szólló 
jegyzőkönyvének előterjesztése az iránt, hogy Floch 
István niegválasztása ellen mi észrevétel sem 
met ült fel.

11. 10123. Tanácsi előterjesztek a hander- 
lovai mészéget és ügyében.

12. — A gazdasági tanácsnok és erdőmester 
s a mérnöki havi jelentése.

13. 10512. A tanács előterjesztése Rédly 
Antal v. végrehajtó kérvényére a légszeszdijak 
beszedéséért jutalomban való részesítés iránt

14. 10464. Tanácsi előterjesztés a uóh. Dro- 
csár János részére 18G8. évben átengedett városi 
birtokrészlet rendezése iránti 2-od Ízben való 
tárgyalás czéljából.

15. Tanácsi előterjesztés Rovnan József 
•■idei belzelének 200 fit árban való megvétele 
irán'i I-sö ízben való tárgyald: czéljából.

1G. lanácsi előterjesztés a Sembery-félc ház

megvétete iránt, I-sö ízben való tárgyalás czéljából.
17. 10674. Győr sz. kir. város közönségének 

megkeresése a hazai ipar pártolása iráni tett fel- 
terjeszlésének támogatása ügyében.

18. 10164. Marosvásárhely sz. kir. város 
közönségének megkeresése a quota felemelése 
ellen a képviselőházhoz inlézett feliratának pár
tolása iránt.

Selmeczbányán, 1900. évi január hó 1-én.

Szitnyai József
kir. tanácsos, polgármester.

133721. Magy ar‘ királyi belügyminisztérium
VI.-b.

Körrendelet
valam ennyi törvényhatóságnak .

Az élegülő fémekből különösen rézből és 
horganyból készült galván áramot fejlesztő, állí
tólag gyógyeröt gyakorló közvetlen az emberi 
testen viselendő készülékek, mint az úgynevezett 
Volta vagy Galván kereszt, csillag, gyűrűk, lánczok, 
övék, óra, talpbetéttek és más egyéb tárgyak al
kalmazása illetőleg ilyenek használata az országos 
közegészségi tanács szakvéleménye szerint bőr
betegségeket sőt mérgezéseket idézhetnek elő.

Ennélfogva ezeknek forgalomba hozatalát 
és külföldről való behozatalát a m. kir. kereske
delemügyi, és pénzügyi miniszter úriakkal, a 
horvát, szlavón dalmát bán úrral és az osztrák cs. 
kir. belügyminiszter úrral egyértüleg ezennel el
tiltom.
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Ezon rendeleteni hatálya_'azonban nem ter
jed ki oly készülékekre, melyek orvosi rendelőire 
készültek.

Jelen rendeletem a .Budapesti Közlönyben* 
való megjelenése napján lép életbe.

Budapesten, 1899. deczember 20-án.

A miniszter helyett:
Jakabffy,
államtitkár.

Kereskedelemügyi m. kir. ministcr.78271.
1899.sz.IX.

Valamennyi törvényhatóságnak.
Az 1893. évi XXVIII. t.-cz, 1. §. 1 pontja 

a munkadót az első segélynyújtásához szükséges 
köt és gyógyszereknek készletben tartására köte
lezi. Ugyanezen törvényczikk 3. §-a szerint a hiá
nyok és mulasztások pótlása iránt való azonnali 
intézkedés az iparhatóságok kötelessége. Az ipari 
munkások tesii épségének és jólétének megóvása 
érdekén igen nagy fontosságúnak kell tartanom, 
hogy az ipartelepek kivétel nélkül el legyenek 
látva mindazon szerekkel, melyek az illető üzem 
természetéből folyólag, előfordulható balesetek 
alkalmával az első segély nyújtásához szükségesek.

A kellő utasítás hiányában azonban az el
lenőrző hatóságok nem követhetnek ez irányban 
egyöntetű eljárást s az iparfelügyelők sem felel
hetnek meg a törvényben előirt feladatuknak. 
Ebből az következik, hogy egyrészt az ipartelepek 
nincsenek ellátva a szükséges mentőszerekkel, a 
minek súlyosabb sérülések eseteiben végzetes kö
vetkezményei lehetnek, másrészt a munkaadók, 
nem tudván, mely szerek azok, melyeket kész
letben tartani kötelesek, esetleg haszontalan ki
adásokkal terheltetnek.

A gyártelepeknek az egyes üzemek termé
szete, terjedelem s az alkalmazottak száma tekin
tetében való felette különböző volta miatt nehéz
ségekbe ütközik ugyan, hogy ez iránt általános 
érvényű minta irassék elő, a törvény intentióinak 
megfelelő ellenőrzés kivitele érdekében azonban 
szükségesnek tartom, hogy a belügyminister úr
ral egyetértőleg úgy a kir. iparfelügyelőket, mint 
az ellenőrző hatóságokat egyöntetű eljárás köve
tésére utasítsam.

Ehhez képest értesítem a Címet, hogy az 
ipartelepeken mindenkor készletben tartandó köt
és gyógyszerek a következők:

1. Nagyobb ipartelepeken, melyeken erőgép 
van alkalmazásban s legalább 20 alkalmazott 
rendszerint foglalkoztatva van, kifogástalanul zá
ródó bádog vagy faszekrényben elzárva, de szük
ség esetén mindenkitől azonnal hozzáférhető mó
don készletben tartandó:

I. 1000 gr. Biuns-féle tisztított és zsírtala
nított gyapot 100 gr. csomagokban. 2. 5 m. 
sterilgaze 1 méteres csomagokban. 3. 10 drb. 
különböző szélességű mullpólya. 4. 2 drb flanell- 
pólya, 8 cm széles és 3 m. hosszú. 5. 3 drb. És 
march-fóle háromszögű kendő. 6. 1 liter 1 : 1000 
oldat sublimatoldat pirosra festve. Felírás: , Méreg 
sebkimosásra“. 7. 1000 □  m amerikai ragtapasz.
8. 2 drb. szövött ruganyos pólya vérzés csil
lapításra. 9. 1 tuczat tábla közönséges vatta csont
törésekhez. 10. 1000 gr. tiszta vaselin égési se
bekre. 11. 1 drb. közönséges olló. 12. 50 drb. 
biztositó tü. 13. Nehány tábla varga kéreg. 14.
10 drb, fasin, 20—50 cm hosszú. 15. 1 drb szap
pan. 16. 2 drb körőmkefe. 17. 3 drb törülköző 
kendő. 18. 1 drb ivópohár 19. 1 drb kánál 20.
1 drb gennycsésze (borbélytál) 21. 1 mosdotál 
22. Oly telepeken, melyeken az üzem természetéből 
kifolyólag csonttörések fordulhatnak elő, 2 drb. 
Volkman-féle lábszársin és 2 drb karsin bádogból 
vagy drótkosárból vattapárnaval. 23. Használati 
utasitás.

II. Olyan telepeken, melyeken I. erőgép van 
alkalmazva, de 20  alkalmazottnál kevesebb befoglal-

koztvtva; 2. erőgép nem működik,] de legalább 20  
alkalmazott rendszerint foglalkoztatva van, — kifo
gástalanul záródó bádog — vagy faszekrényben 
elzárva, de szükség esetén mindenkitől azonnal 
hozzáférhető módon készletben tartandó: 1. 500 
gr. Bruns-féle zsirtalanitott és tisztított gyapot 
100 gramos csomagokban. 2. 3 méter térilgaze 
1 méteres csomagokban. 3. 5 drb. különböző
szélességű mullpólya. 4. 1 drb flanellpólya, 8. 
cm széles és 3 m hosszú. 5. 2 drb Esrnarch- 
féle háromszögű kendő, 6. 1 liter 1. 1000 oldat 
sublimat pirosra festve. Felírás: Méreg kimosásra. 

j 7. 500 □  cm amerikai ragtapasz. 8. 1 drb sző- 
j vött ruganyos pólya vérzés csillapításra. 9. >/2 
| tuczat tábla közönséges vatta csonttörésekhez.
| 10. 500 gr tiszta vaselin égési sebekhez. 11. 1 
I drb- közönséges olló. 12. 20 drb biztositó tü 13.
| nehány tábla varga kéreg 14. 10 drb fasin, 20-GO 
, cm hosszú 15. 1 drb szappan 17. 1 drb körőm- 
i kefe 17. 2 drb lürölköző kendő 18. 1 drb ivó

pohár 19. 1 drb kanál 20. 1 drb gennycsésze 
(borbélytál). Továbbá 21. 1 drb mosdótal 32. 
Oly telepeken, melyeken az üzem természetéből 
kifolyólag csonttörések fordulhatnak elő, 1 drb. 
lábszársin (Volman-féle) és egy drb karsin bá
dogból vagy drótkosárból vatta párnával 23. 
Használati utasitás.

III. Vegyi stb. műhelyekben, melyekben az üzem 
természetéből kifolyólag mérgezések fordulhatnak elő, a 
mentő szekrényen kívül méregszekrény is tartandó 
Ellenmérgek felírással s a kővetkező tartalommal: 
(Megjegyzendő a szekrény fedelének belső lapján, 
hogy a gyornormosot csak orvos vagy orvos által 
kioktatott, gyakorlott mentő használhatja: 1. 100 
gr. erős boreczet vagy 2 gr-os eczetsavoldat. 
Felirás: lugmérgezésnél kanalanként. 2. 100 gr. 
Magnesia. Felirás: savmérgezésnél 1 kanallal 1 po
hár vízben bevenni. 3. 100 gr. olaj. 4. 100 gr. 
5 gr-os kék gáliczoldat. Felirás: Hánytató 5 per
czenként 1 kávéskanállal, mig a hányás beáll (csak 
orvos által alkalmazhatól)  5. 100 gr. törköly — 
vagy szilvapalinka. 6. 100 gr. Aeter. Felirás: 
Ájulásnál szagoltatni 6. Idrb üveg vagy szarukanál 
8, gyomormosó (1 drb. üvegtölcsér és barzsingcső 
kaucsokból. 9. Használati utasitás az illető gyár
ban az üzem természetéből kifolyólag előfordul
ható mérgezések eseteire vonatkozólag.

Felhívom a törvényhatóságot, hogy gyár
vizsgálatai alkalmával a felsorolt kőt- és gyógy
szereknek teljesen tiszta és használható állapot
ban való készletben tartását mindenütt szigorúan 
ellenőrizze s a mennyiben egyes helyeken hiányo
san felszerelt mentőszekrényt vagy nem használ
ható és tisztálan szereket találna sürgős beszer
zése vagy pótlása iránt azonnal intézkedjék.

Felhívom továbbá, hogy utasítsa I. fokú ha
tóságait, miszerint azok gyárvizsgálataik alkalmával 
arra is terjesszék ki figyelmüket vájjon az egyes 
ipartelepeken vannak-e az első segélynyújtásban 
oktatást nyert egyének; arra, hogy az ily oktatás 
megadatott-e, az 1876. évi XIV. t.-cz. 52 §-a sze
rint az I. fokú hatóság tartozik felügyelni. A ki- 
tanilásnak főleg a vérzések csillapítására, törölt 
végtagoknak első bekötőzésére s a szükség sze
rint mérgezések eseteiben ([való első segélynyúj
tásra kell kiterjeszkednie. Szükségesnek tartom 
továbbá, hogy minden ipartelep el legyen látva 
könnyen érthető, világos modorban irt s az első 
segély nyújtás módjait őmertető irattal.

A dolog természetéből folyólag, ha valamely 
ipartelep a fenn leírtnál tartalmasabb és nagyobb 
arányú mentőszekrénynyel van ellátva, az nem 
kifogásolandó s az ily esetekben a munkaadók 
uj mentőszekrény beszerzésére nem kötelezendők, 
sőt a mennyiben valamely telepen mentőszekrény 
— bár hiányos tartalommal felszerelve — kész
letben van, oly helyeken is csupán a hiányzó 
szerek pótlandók. Az ily ipartelepeken pedig, 
melyek saját orvossal bírnak, a mentőszekrény 
felszerelése teljesen az orvos belátására bízandó,

s az ily alapon felszerelt mentőszekrények nem
kifogásolandók.

Felhívom a törvényhatóságot, hogy I. fokú 
hatóságait utasítsa, miszerint gyárvizsgálatai alkal
mával a menlőszerek ellenőrzését illetőleg a fenn 
mondottak értelmében járjon el s értesítem, hogy 
az egyöntetű ellenőrzés czéljából jelen szám alatt 
kelt rendeletemmel a kir. iparfelügyelőket hasonló 
eljárásra utasítottam.

Budapest, 1899. deczember 15-én
Hegedűs s. k.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,
1899. deczember 26-tól 1900. január 5-ig.

Kihirdetések.
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A kihirdettek nevel. Lakóhelye.

í

2

3

4

5 

G

Cservenak György 
Térén Mária 
Seidel Henrik 
Kőnig Hermin 
Karaszka György 
Soltész Zsuzsa 
Chrien Károly 
Uschlbetz Mária 
Strkula Gábor 
Tilscher Mária 
Poloreczky Antal 
Turman Mária

SzUletés.

Selmeczbánya
n

Bécs

Selmeczbánya

•
Hodrusbánya

Selmeczbánya
•

A.-Háraor
Hodrusbánya

a á £
A szülők neve. 1 Lakóhely.

£ a

i Abeszka Vincze
Kvasznicska Berla flu Selmeczbánya

2 llolyák Antal
Bielik Mária Rovna

3 Poprácz György
| Baran Anna leán Selmeczbánya

4 Szászik Ferencz
Bot ári Emanuella fiú

5 Marék Antal
Hroznai Viktória

6 Lupták Mátyás
Lupták Magdolna leány „

7 Murár József
Pulis Mária fin

8 Kuti István]
Szilágyi Malvin'

9 Sehniczer Mihály
Jamrich Teréz

10 Matejka János
Laun Anna

11 Dirnback Lajos
Pohli Amália Hodrusbánya

12 Cserveniczky Vilmos
Vidrédi Emília leány

13 Nitskó Ferencz
Obernauer Mária fiú Stefiül tó

14 Findrek János
Martinecz Verőn > n

Halálozá

j S
or

sz
ám

.

Az elhunyt neve.
<9
©
«

j A halál oka

i Pokorny Sándor 6 é. szerviszivbaj
2 Tokár Mihály 4 h. branchitisz
3 Rump Jolán 19 h. hökhurut
4 Csaklós Mária 3 é. gümökór
5 Heniger Alajos 3 é. bélhurut
6 Czelder Mihály 54 é. tüdővész
7 Polczer Ferencz 54 é. szélhüdés
8 Bahil Mária 23 h. tüdőlob
9: Mitó Sámuel 3Ü 6. szívbaj^

10 Heniger Margit 7 h. hökhurut
11 Hroncsok János 16 é. ígümőkór
12 özv. Pollay Antalné 33 é. iíiggkór
13 Heiler Fülőp 2 h. kimerülés
14 Pinta József 13 é. tüdőgyulladás
17) Koleda Mátyásné fii é. aggkór



8 S E L M E C Z B Á  NjY A I H I R A D O 1900. január 6.

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo
mására hozni, hogy a téli idő beálltával üzletembe 
a legfinomabb szeszes italokat, kül- és bel
földi cognae, lipueuröket,

valódi jamaica-rumot
szőröztem be, melyeknek valódi kitűnő voltukról 
kezeskedem.

Ez alkalommal bátor vagyok a m. t. közön
ség figyelmét uj vállalatom iránt felhívni. Ugyanis 
ismerve a helybeli rossz vízviszonyokat, egy a 
mai kor igényeinek megfelelő márvány es szén 
vízszűrő készülékkel ellátott

— =  szikvizgyárat e= —
rendeztem be, uj „Reform* sziphonokkal;]íőtörek- 
vésem lesz, hogy annak kezelése a rend és tisz
taság mintaképe legyen.

Megköszönve az eddig irántam tanusilott 
bizalmat, maradiam,

teljes tisztelettel
Rosenfeld József,

kereskedő.
>00000000000000Uj czipész-üzlet, o

Van szerencsém a n. é. közönség be- ^  
esés tudomására hozni, hogy a Deák Ferencz 
utczában, a Baumert-fóle házban (előbb ^  
Baumerth Gyula kereskedése) i

rendeztem be, ö
melyben teljes erőmből iparkodni fogok a 0  
mélyen lisztéit közönség teljes megelégedéséi 0  
kiérdemelhetni.

Alázatosan kérem ennélfogva nagyra- 
becsüll pártfogását.

Selmeczbánya, 1899. deczcmber hó.

Kitűnő tisztelettel
T r e l t e r  J á n o s ,

ezipész-mester.
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

húzásra érvényes jótókonyczélu — 
sorsjáték a budapesti poliklinikai 
egyesület kórháza jav ára  — sors

jegy ára  csak

¥
Hirdetések

Főnyeremény

100,000
k o r ú i u l  é r ( .

5 nyeremény á 2 0 .0 0 0  kor. stíl. é
Kívánatra 20% levonással készpénzben kifizettetik.

M e g re n d e lé se k e t  p o n to sa n  te l j e s í t :

a nagy jótékonysáli sorsjáték kezelösép
a Budapesti Poliklinikai Egyesület 

kórháza javára
Budapest, IV., Kossuth Lajos-uteza 1. sz.

W ;

$ jutányos áron Felvétetnek I
|  e lap részére || a kiadóhivatalban. |
|  . J O E R f í E S  Á .  Ö Z V .  É S  F I A  I

könyvkereskedésében.
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Esemény 
armagyar 
irodalomban!JVfagy JKépes
Világtörténet
AZ EGYETEMES TÖRTÉNELEM 
KLASSIKUS KÖNYVE, A LEG
GAZDAGABB TÖRTÉNELMI 
KÉPTÁR V* V* V* V* >

Tizenkét kötetben,
F d d i K e l é  In t  r o m  k ö t e t  j e l e n t  
m e * .  — N é g y  h a v o u k i n t  j t t u  e g y -  

e g y  k d t e t .

Bővebbet a prospektus, melyet mindenki ingyen kap.

v .  ‘

e-A .o

I I
(b-V.

A Nagy Képes Világtörténet
azért eseménye a magyar irodalomnak, mert az 
első teljes, tökéletes, minden igényeknek megfelelő 

világtörténelem/

A Nagy Képes Világtörténet
megjelenésével minden más világtörténeti mű elavult 

és értéktelenné vált.

A Nagy Képes Világtörténet
az élet bibliája és nélkülözhetetlen mindenkinek, 

a ki művelt ember akar lenni.

A Nagy Képes Világtörténet
az a mű, melyből az egyén, a család, a társadalom 

hazaszeretetet és összetartást tanul.

Szerkeszti a legkiválóbb m agyar ^  Képes Világtörténet
Írók közrem űködésével: M *“ " * ' f f i “ * ludást' ,,c,ucsili a

Marczali Henrik. A Nagy Képes Világtörténet

ÜE2T! .

1

Megrendelhető
3  koronás

csek é ly  M i i
o rendelőlap segélyé
vel, mely kivágandó 
és levelezőlapra ra
gasztva. hozzánk be
küldendő.

H é r á i T e stv é r e k
Irodalmi Intézet 

Részvény társaság 
Budapest 

Vili., üllói-ut 18.

bri liaus stílusával és pompás illusztráczióival nem- 
e<ak tanít, hanem oktatva gyönyörködtet is és a 

legnagyobb szellemi élvezetet nyújtja.

Ezennel megrendelem a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaságtól 
Budapesten a

N a g y  K é p e s  V ilá g tö r té n e t
czimü művet 12 kötetben 192 koronáért, tudomásul vevőn, hogy eddigelé három 
'0 e meg s a további kötetek 4 havonkint jelennek meg. Kötelezem
magam a társaság pénztárába Budapesten a szállítástól kezdve 8 koronát lia- 
YonKint mindaddig belizetelni, mig a mű teljes vételára törlesztve nincsen, 
i*  ,e_ _r„ ''őszietek költségemre postai megbízás utján szedhetők be

esetén a mű teljes hátralékos vételára esedékessécímek be nem valtasa esetén a mű teljes unu-uiuKos voioiura eseacKesse 
vai,k- A mö további kötetei a mcgjelenésliez képest és fizetései arányában 

szallitandók.

Kelt
Név:

Állás:

Nyomatott a laptulaj,Ionos Joerges Ágost űzv. és fia könyvnyomdájában Selmcczbányán, 1900.
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