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Az első közgyűlés.
Törvényhatósági bizottságunk e hó 

bén tartotta meg 1900. évi, tehát a XX-ik 
század itteni első közgyűlését Horváth Béla 
öispán elnöklésével.

A bizottsági tagok ritka nagy számban 
jyiiltek egybe, úgy, hogy ódon városházunk 
isztes tanácsterme majdnem szűknek bizo- ! 
lyult be ez alkalommal.

A névszerinti szavazást igénylő ügyek 
és különösen a megüresedett rnndőr-biztosi 
állás betöltése körüli választó szavazás 40 
jelen volt bizottsági tagszámot mutatott fe l; 
de voltak, kik nem is szavaztak és így a 
megjelent bizottsági tagok számát bízvást 
lehet negyvenhatra tenni.

Bár minden közgyűlésen ily érdeklődést 
tanúsítanának a bizottsági tagok, kik, saj
nos, ritkán vesznek részt ily nagy számban 
a gyűléseken. Persze, hogy ezt a legtöbb 
bizottsági tagnak hivatásos, rendes foglal
kozása okozza, de azért van több közöttük 
olyan is, ki nincsen megakadályozva a 
közgyűléseken való megjelenhetésnél és még 
sem látható ott. — —

Külömben a közgyűlés, melyen az im
máron bevégzett erdei revíziói munkálat, a

A „SELM ECZBAHYAI HIBADÚ" T A R K Á JA .
Régi udvari bálokról.

A „Selmcczbányai Híradó'1 számára ir ta :
Gróf Vay Sándor.

(Utánnyomás tilos.)
Abból az alkalomból, hogy a delegátusok a 

császárvárosban ülésezlek, e héten fényes udvari 
bál volt a bécsi Burgban. Ez a bál a régesrégen 
elmúlt udvari bálokat és ünnepségeket eleveníti 
föl lelkemben.

Igaz, hogy azok nem tartattak Budán, mert 
tulajdonképeni udvari balok itt csak Ferencz 
József magyar királylyá való koronáztassa óla 
tartatnak, de bennünket mégis közelebbről érde
kelnek, mert tömegesen vett bennük részt a ma
gyar ariszlokráczia.

Különösen az 1814— 15-iki bécsi kongresz- 
szus alkalmával tartottak tömérdek ünnepséget 
Ferencz császár udvaránál.

Szinte beleszédülünk annak a sok bálnak, 
soiréenak, díszhangversenynek és caroussellenek 
a leírásába, a melyet részben magánlevelezésekben 
részben régi naplókban találunk.

Jouissance, ez volt a Becsbe gyűlt szuveré
nek és diplomaták jelszava, s az örökös mulat
ságok leirása azt a benyomást teszi ránk, mintha

vasúti, a műegyetemi kérdés is némileg 
érintve lett, azt a benyomást tette, hogy a 
kölcsönös meg és egyetértés kapcsa a maga 
teljében helyre állott és ez fogja képezni 
zálogát annak, hogy okulva a múltakon, 
városunk az uj századnak már első éveiben 
hatalmas fejlődést és haladást lesz képes 
felmutatni minden vonalon.-------

Nagy feladat háramlik azonban már 
ezen évben reánk.

A városi kath. elemi fiú iskolát czél- 
jainak megfelelőleg már ez évben kell át
alakítani, felépíteni; a vasút ügyét már ez 
évben kell nyélbe ütni; az orsz. bányászati 
és erdészeti kongresszus és az uj akadémiai 
palota felavatásának ez évi június 29-ki 
ünnepét olyanná kell tennünk, hogy szemre
hányás, vagy éppen gáncs bennünket ne 
érhessen; a vízvezetéket, az utczák szabá
lyozását, az árva- és szeretetbázat mielőbb 
létesíteni kell stb. . . . mind oly feladatok, 
melyek nem csak e város tanácsának és 
törvényhatósági bizottságának, de az egész 
közönségnek odaadó, fáradhatatlan munkás
ságát és mindenben közreműködő jóakaratát 
igénylik a legnagyobb mértékben.

Kölcsönös összetartás és bizalommal

telt együtt működés mellett merő lehetet
lenség, hogy a siker elmaradjon.-----------

A közgyűlésről tudósitónk igy szá
mol be:

*
Horváth Béla elnöklő főispán meleg sza

vakkal üdvözli az egybegyült bizottsági tagokat 
és buldog újévet kíván a bizottsági tagoknak a 
város tisztikarának és a város közönségének.

A lelkes éljenzés után Farbaky Isi ván orsz. 
gyűl. képviselő köszönetét mond a biz. tagok, a 
tisztikar és az város közönsége nevében a főis
pánnak s öt és családját élteti. E szavakat meg- 
megujuló általános éljenzés követte, melynek le- 
csillapultával felszólalt Marschalko Gyula biz. tag 
kiemelvén, hogy tudomása szerint két uj teknikai 
tanintézetet akar a kormány létesíteni; és miután 
már o város részéről történték lépések, hogy az 
itteni akadémia müegyemmé bővítessék ki, kérdi 
a polgármestertől: miként áll ez ügy?

Szitnvai József polgármester kijelenti, hogy 
a kormánynak azon szándékáról, hogy két uj mű
egyetemet szándékozik létesíteni, eddig hivatalos 
tudomást nem nyert, de kellőleg utána jár a do
lognak és már legközelebb jelentést lesz erről.

Ezután következel a tárgysorozat és fel
olvastatott a polgármesternek deczember havára 
és sok tekintetben az elmúlt egész évben kifejtett 
tevékenységre szóló jelentése.

Csiby Lőrincz biz. tag felszólalására a Szi- 
korova erdőrész kitakarítása, nem ápril végéig, 
hanem ápril 1-ig lesz eszközlendő.

a kongresszus egy internacionális boszorkány szom
bat lett volna.

A kongresszus politikai tendenciáiról, tény
kedéséről ma már különben is csak a történész- : 
nek érdekes olvasni, a nagy közönséget inkább j 
külsőségei, a szerepelt egyének, divat, akkori szo
kások és más effélék érdeklik.

Soha talán annyi érdekes ember nem volt 
egy rakáson, mint akkor.

A császárok, az autokrata hajlamú ultra 
konzervatív Ferencz, Sándor orosz cár, lovagok 
mintaképe, ideálja minden asszonynak. Frigyes 
Vilmos porosz király, a vastag, örökké élvezetek 
után futkározó vürttembergi király, a ki egy lovag
csizmában hömpölygő sörös hordóhoz hasonlított, 
aztán a diplomaták, hadvezérek: Willington, Pozzo 
di Borgo, a két angol tengeri hős, Colonel Church 
és Sidnez Smith, a ki Capri szigetét oly hősiesen 
védte Murát hadai ellen, Capo d’Istria, a ki 
Svájc újjáalakításában szerzett nagy érdemeket, 
az ultralegitimista Noailles herczeg, Consalvi 
Harcules, a római kúria küldötte, Oroszország 
meghatalmazotta Nesselwele, és a kongresszus 
egyik jellemtiszta alakja Bernstoíf gróf, elaui kö
vet, a kiről méltán irta Varnhagen Ráhel, Gölhe 
szellemes barátnője: .Benne a benső érlek, a 
szellem, a léleknemesség a szép külsővel egye
sül'' . . .

Jellcmes volta-már azért is kiemelendő, mert 
az erkölcsöknek valóságos depressziója uralkodott 
akkor egész Európában, és Gentz, a bécsi kong
resszus egyik leggeniálisabb diplomatája, de a 
legromlottabb viverurők közül való, kíméletlenül 

j tör pálcát korának férfiúi fölött s igy ir egy napló
jegyzékben :

„Lelkinagyság, valódi szivnemesség, bátorság 
í csak az asszonyoknál talólhátó meg."

Már az év első napját fényes bállal kezdték 
meg 1815-ben. Ezt a bált a bécsi Burg úgynevezett 
szertartástermében tartották meg, és a meghívottak 
minél nagyobb díszben voltak.

A fejedelmi nők számára magas estráde volt 
elkészítve, bíborvörös bársonynyal bevonva, és az 
osztrák és az orosz császári czimerekkcl díszítve. 
Ezen az emelvényen foglaltak helyet MáriaLudovika 
Ferencz császár és Erzsébet, I. Sándor orosz cár 
neje. Kissé lejebb a csodálatosan szép, özvegy 
Oldenburgi herczegné, Katalin orosz herczegnő 
ült, a ki egyik legszebb asszonya volt a szép nők
ben annyira bővelkedő kongresszusnak, mellette a 
weimari herczegasszony és Klementina főher- 
czegnő.

Rendkívüli érdekes volt annak a kornak az 
antik egyszerűség felé hajló görögös divatja.

A hölgyek kivétel nélkül a derék alatt meg
kötött, ingszerü ruhában, bodros, a la Congrés



í S E L M E C Z B  Á N Y AI  H I R A D Ó

Marschalko Gyula biz. tag kéri a közgyűlést, 
hogy az ez évben junius havában tartandó orsz. 
bányászati és erdészeti kongresszus és akadémiai 
felavatás ünnepélyéhez szükségelt előintézkedések 
megtételét elrendelje.

Polgármesterünk és Szlancsay Miklós fő
jegyző (ki nagy buzgalmat fejt ki az elöintézke- 
dések megtételében és kész tervvel fog már lég- 
közelebb fellépni a megalakítandó rendező nagy ; 
bizottság előtt) kijelentik, hogy az előkészületek 
már is folyamatban vannak és legközelebb alakul j  
meg a rendező bizottság.

Főispánunk és Farbaky István hozzászólása 
után utasittatott a város tanácsa, hogy az ünne
pélyek mikénti rendezéséről, a nagy bizottság 
megalakulásáról már a februáriusi, de legkésőbb 
a márcziusi közgyűlésen beszámoljon.

Krausz Kálmán főkapitány az uj bűnvádi 
eljárás által e városra is háramlandó újabb ad- j 
ministraczionális terheket hozza szóba és kiemeli, j 
hogy lassacskán a törvényhatóságok veszik át az j 
állami administrácziót saját költségükre és míg a j 
vármegyék ezért kapnak, a városok nem kapnak ; 
állami köllségmegtéritést. Különben e tárgyban I 
kimentő jelentést tett a tanácsnak, melyben hang
súlyozta e város territoriális viszonyait is, melyek 
nagy költséget fognak okozni az uj bűnvádi el
járás pontos betartásánál. Kiemeli azt is, hogy 
későn érkezett a törvényt életbe léptető rendelet 
és igv idő sem volt rá a költség többletet elő
irányzásba venni és a szükségelt előintézkedése- 
ket megtenni. Példákkal is illustrálja, hogy az 
állam ezen költség többletek megtérítésére mint
egy kötelezve van. Indítványozza tehát, hogy e 
részben felirat intéztessék a kormányhoz. Ez 
általános helyesléssel lett fogadva.

Farbaky István is hozzájárul ehez, de, saj
nos, eredmény majd csak akkor várható, ha a 
közigazgatás reformáltatni fog.

Handel Vilmos is magáévá teszi az indítványt 
és óhajtja, hogy a többi városok is felkéressenek 
a csatlakozásra.

Erre Sztancsay Miklós kijelenti, hogy Szeged
városa már megtette a kezdeményező lépést, 
de egy pont volna a feliratba még felveendő, hogy 
e költség többlet előirányozva nem volt, nem is 
lehetett és igy a város az államtól azt joggal és 
méltán kívánhatja.

Főispánunk nála megszokott precisitással | 
és magyaros szabatossággal összegezi a polgár- i 
mesteri jelentéshez tett felszólalásokat és azokat j

a maga részéről is helyesli, de nem tartaná jónak,
; ha ez ügyben mindjárt most a mai közgyűlés*
: bői intéztetnék a felirat, hanem utasítandó volna 

a tanács, hogy tegyen meg sürgősen mindent, 
hogy az uj alapokra építendő felirat elkészíttessék 
és a csatlakozásra a többi városok is felszólít- i 
tassanak.

A közgyűlés ily értelemben határozott.
A gyámpénztár tőkéi az eddigi arányban j 

fognak elhelyeztetni a helybeli pénzintézeteknél, | 
még pedig: ®/10-ed a takarékpénztárban, 3/io’ etl | 
a népbankban és ’/io a keresk.- és hitelintézetben 
a mi névszerinti szavazással döntetett el egy
hangúlag.

Ezután Ács József és Karusz V. Gy. a kór
házi felügyelő bizottságba választattak.

Két birtokrészlet rendezése s illetve meg
vétele névszerinti szavazással egyhangúlag elfo
gadtatott. Nem úgy a Sernbery-féle ház megvétele, 
a melynél Farbaky István azt kérdi, hogy mily 
czélra történik a megvétel és honnét lesz e vé
telár fedezne.

Szitnyai József polgármester erre kijelenti, 
hogy a ház közczélokra lesz megvéve és a vételár 
a városi nyugdij alapból nyer fedezetet, azaz 
onnét vételik kölcsön.

Sztankay Ferencz nem barátja a házvéte
leknek. Már amúgy is összevásárolt a : város egy 
csomó házat — nézete szerint —  czéltalanul. 
ügy is kevés a magán lakás, tehát ne vásároljon 
a város házakat össze közczélra, hanem ha szük
séges építsen; hiszen van elég telke. Huszonkiiencz 
év óta hallja mindig, hogy a tanács javaslatai 
jók, de ő a maga részéről ezt nem állíthatja.

Hándel Vilmos kijelenti, hogy ő még több 
mint 29 év óta tagja e bizottságnak, de a tanács 
ezen indítványához „gratulál,* mert e ház meg
vétele szerinte nagyon előnyös.

Farbaky Istvánt az adott felvilágosítás tel
jesen megnyugtatja. *

Erre következett a névszerinti szavazás is 
és 33 biz. tag a megvételre. 5 pedig ellene sza
vazott. — —

A lóavató bizottság elnökévé Altman Imre 
gazd. tanácsos választatott meg.

A Hont—németi—Selmecz közt kiépítendő 
vasút tárgyában intézett azon feliratra, hogy 
meddig marad e város közönsége obligoban a 
honti érdekeltség e vasút terveit már felterjesztette 
és az érdemleges intézkedés legközelebb meg

1
1900. január Í4.

fog tétetni. — No hát ez egyelőre obiigát tudo
másul vétetett. — - -

Hogy Ó Felsége beleegyezését adta abba, 
hogy a Pachertárói-tér néhai Erzsébet királynénk 
neve után „Erzsébet*-térnek neveztessék, éljen
zéssel fogadtatott.

Következett a hodrusi, esetleg megüresedő 
steffultói rendőrbiztosi állásnak választás utjáni 
betöltése.

A kandidáló bizottság a hodrusi rendőr- 
biztosi állásra Metzky János steffultói r.-biztost 
jelölte, ki közfelkiáltással lett egyhangúlag meg
választva. Az igy megüresedett steffultói r.-biztosi 
állásra első helyen Niki Róbert, másodikon Manner 
Lajost és harmadikon Longauer Mihályt kandi
dálta. A megejtett szavazás után Manner Lajos 
19, Niki Róbert 18 és Longauer Mihály 3 szava
zatot kapott és igy Manner Lajos lett steffultói 
biztossá egy szavazattöbbséggel megválasztva. — 
A két megválasztott rendőrbiztos nyomban le
telte a hivatalos esküt.

A tárgysorozat 11-ik pontjánál, a hander- 
lovai mészégetés ügyében felszólalt Gsiby Lörincz 
és a mellett foglal állást, hogy a mészégető ke- 
menczék az erdők belsejéből okvetlenül eltávoli- 
tandók és nem hagyhatók a fiatal vágás között. 
Kerüljenek azok ki az útra, mint a kincstári mész
égetők, mert külömben e helyeken jóra való erdő 
nem teremhet. Azon erdővéd, ki megtűrte és 
tűri, hogy e mészégetők körül korlátlan mennyi
ségű marha tanyásszék, a fegyelmi vizsgálatot 
érdemelná meg.

Krausz Géza erdőmester elismeri, hogy a 
mézségetésből befolyó haszon nem ér fel azzal 
a kárral, mi az erdőben okoztatik általa. Ha 
tehát a kötött szerződésből kifolyó jogi szempont 
azt meg nem akadályozhatja, ő is örömmel csat
lakozik Gsiby L. indítványához, hogy a mész
égető kernenczék az erdők beljéből eltávolíttas
sanak. —

Heincz Hugó tiszti ügyész nem ismeri még 
a szerződés tartalmát és kéri a közgyűlést, hogy 
utasítsa a tanácsot Gsiby L. megjegyzéseinek 
figyelembe vétele melletti gyors eljárásra.

Főispánunk indítványára ez ügyben a jövő 
közgyűlésen fog érdemleg határozni a törv. hat. 
bizottság.

A felolvasott erdőmesteri jelentéshez fel
szólal Gsiby Lőrincz és kimutatja, hogy a be- 
erdősités eddig a legtöbb helyen csakis luczfenyő- 
vel történik; már pedig ez nem jó, mert a lucz

frizurával, melyet a homlok közepén vékony arany 
láncz által tartott gyémánt csillag vagy boglár 
ékesített, jelentek meg. Az idősebb hölgyek a 
fej két oldalán egymásra rótt vuklikat, és temér
dek strucztollal ékesített hajéket viseltek.

A bál oly fényes volt, hogy a temérdek 
ékszertől szikrázott a szem. A díszről, pompáról 
különben az is elegendő fogalmat nyújt, ha meg
mondjuk, hogy a kongresszus alatt olyan pazar
lás folyt, hogy a fejedelmi vendégek a bécsi 
udvarnak 220,000 papirforintjába kerültek.

Egymásután következtek aztán az udvari 
estélyek, apartementok, inig január 2G-án ismét 
egy fényes hangversenyről találunk em lítést; me
lyet az orosz cárné születésnapjának tiszteletére 
rendeztetett Ferencz császár.

A hangversenyt nagy gála diner előzte meg, 
a melynél Ferencz császár köszöntötte föl illuszt
ris vendégét.

A hangversenyen Cibbini ügyvéd neje ját
szott zongorán, Mayseder egy kompozicziójat adva 
elő, melyet a szerző hegedűn kisért. Krafft violin- 
cellon játszott, Madame Müllner udvari hárfamü- 
vésznő pedig a cárnénak néhány kedvencz orosz 
népdalát adta elő. Végül egy ünnepi Kantáiét, 
mint egy régi program mondja: „A cs. és kir. 
udvari színház személyzete: Madame Milder, 
Weintnüller és Wild urak adták elő.*

Különös udvari mulatság volt már Mária ] 
Terézia idejében, de mely még divatozott a jelen I 
század elején is, a szánkókon való tömeges kirán
dulás.

Ezt a mulatságot piroutschadnaJc nevezték a 
régi bécsiek, és Ferencz császár nagy kedvét ta
lálta benne.

Egy ilyen szánkózásnak a programmja van 
birtokomban, melyet császári udvarmesteri hivatal 
adott ki s a mely közli a résztvevők rendkívül 
érdekes névjegyzékét: az első szánkában a Fels. 
Ausztriai-császár, a Fels. orosz császárnéval. 2: 
a 2-dikban a fels. orosz császár az özvegy Auers- 
perg herczegnével, 3. a fels. Dániai király a Wei- 
mari herczegnével, Mária orosz nagyherczegnével 
4. a fels. prussziai király — Zichy, született Feste- 
tich Júlia grófnővel, 5. a badeni nagyherczeg, 
özvegy Lazsanszky született Suarau grófnéval, 6. ! 
Károly baváziai királyi herczeg Hunyady született | 
Saurau grófnővel, 7. a fens Magyarországi pala- I 
tinus, József főherczeg az Özvegy oldenburgi her- ' 
czegné — Katalin orosz nagyherczegnővel, 8. 
Wilhelm prusziai királyi herczeg Fuchs-Gallenberg 
grófnéval, 9. Ferdinánd koronaherczeg, testvér- 
húgával, Klementina főherczegnővel, 10. Rainer 
ausztriai főherczeg, Herberstein grófnéval, 11. 
Lajos főherczeg — Gaoriani grófnéval, született 
Esterházi grófnővel, 12. herczeg Hollstain-Beck>

Fritsch grófnéval, a weimari herczegasszony udvari 
dámájával, 13. Antal főherczeg Fürstenberg Karo
lina grófnővel, 14. Trautmannsdorf herczeg — 
és Mária-Anna herczegnő, 15. Ferdinánd főher
czeg — Hoheneck bárónéval, 16. János főhercieg, 
Caoriani grófnéval, 17. a württembergi korona
herczeg, Liechtenstein herczegnő Eszterházy gróf
nővel, 18. a sachs-weimari herczeg, O’Donell gróf
né született Gaisrüch grófnéval, 19. Eugenius 
herczeg, Apponyi grófnéval, 20. gróf Wrbna 
Walluzoff grófnő orosz udvari dámával, 21. Károly 
főherczeg, özvegy Roszin született Eszterházi 
grófnővel, 22. Lcopold szicilliai herceg Minisek 
Lubomirska grófnővel. 23. Bavariai korona
herczeg Keglevich, született Zichy grófnővel, 24. 
Albert, Szász-Tescheni herczeg, Esterházy született 
Turn-Taxis herczegnővel, 25. Zichy Károly gróf 
és neje született Festetich grófnő 26. Windisch- 
grátz herczeg, Windischgrátz-Venian grófnővel, 
27. Prusziar királyi herczeg Auguszt-Batthyáni 
született Széchenyi grófnővel, 28. gróf Esterházy 
Miklós — Esterházy született Festetich grófnővel 
29. Herczeg Szász-Kóburg, Wallenstein született 
Rewuska grófnővel, 30. Herczeg Auersperg Sturzka 
grófnő, orosz udvari dámával, 31. gróf Zichy 
Ferencz, Gastlereagh myladyval, 32. Herczeg 
Esterháy Pál, Rabeliff Lady vei, 33. Ifj. Zichy Ferenc 
gróf Beust grófné, a weimari herczegasszony udvari 
dámájával.
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fenyő a hó és s’/.él viharokat ki nem tartja és 1 
neki a mi kiimánk sem való, habár gyorsan nő. 
Indítványozza, hogy az iránt, hogy a mily fa
nemek használtassának a beerdősitéshez, fordul
jon a város a selmeczi erdészeti kísérleti állo
máshoz. —  Krausz Géza erdőmester ki megjegyzi 1 
hogy a luczfenyöveli, erdősítés az erdész akadé
miai tanári kar tanácsára történt (derültség) — j 
és a főispán hozzá szólása után ezen indítvány ! 
el is lelt fogadva.

Rédli Antal v. végrehajtónak 100 korona 
segély szavaztatott meg, a kvóta ügyébeni átirata 
Marosvásárhely városának pedig egyszerűen tu
domásul vétetett, mig Győr város felirata a hazai 
ipar pártolása iránt e város részéről is támo- 
gattatni fog.

A haza hü fiai.
Nem régen adtunk hirt arról, hogy a besz- 

terczebányai kir. törvényszék e hó 4-ik napjára 
tűzte ki Dula Máté és társai ellen a végtárgyalást 
a büntető törvénykönyv 174. §-ába ütköző vétség 
miatt. Az eset, a melyért e hó 4-én Dula ur és j 
huszonhét társa fölött törvényt ültek röviden a 
következő:

Pietor Ambrót a Národnie Novini szerkesz- | 
tőjét 1898. jun. 23-án a budapesti sajtóbiróság 
nemzetiségi és osztály ellenes izgatás miatt 8 havi 
fogházzal sújtotta. Másnap már Dula Máté köröz* 
vényt bocsátott ki a haza érkező hős mellett való 
tüntetés érdekében. Meg is jelentek számosán az 
állomáson, hol Dula Máté csókkal, leánya pedig 
csokorral fogadta Pietort, mely kedves látvány 
hangos zsiviózásra bírta a tömeget, mely a „Haj 
Slováczi“ éneklése mellett kisérte haza az elitél
tet s a tüntetést megakadályozni akaró csend
őrségnek is ellenszegült. Miután a büntetőtörvény
könyv 174-ik §-a szerint vétséget követ el, a ki 
valamely bűntett vagy vétség miatt elitéltet nyil
vánosan szóval vagy tettel földicsér, törvényt kel
lett ülni a szereplők fölött. Vád alá helyeztettek 
pedig e miatt a következők: Dula Máté, Dula 
Viera, Gzablk Etel, Svehla Ilona, Bulla Bódog, 
Simkó János, Hurbán Szvetozár, Ghlicskó János, 
Mudrony Vladimír, Hálássá András, Skulléti Jó- j 
zsef, Gzapko József Czablk István, Czablk János, ! 
Soltész Lajos, Fábry József, Czipár József, Szó- | 
kolik András, Kuhalik Sámuel, Gsajda György, j 
Hurbán Konstantin, Mudrony Pál, Horváth W la- j 
dimir, Kompis Péter, Turzó Gedeon, Bráneczky | 
Novak Antal és Bielek Antal.
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A végtárgyalás a múlt csütörtökön tartatott 
meg Beszterczebányán nagy érdeklődés mellett, 
s az érdeklődés indokolt volt, mert huszonnyolc/ ; 
vádlott s ezek között három szép leány ült a j 
vádlottak padján.

A tárgyalást Bolemann Lajos törv. elnök 
vezette dicséretes tapintattal, mit bizonyára a 
vádlottak sem tagadhatnak. Szavazóbirák voltak: 
Nemes János és Horváth Mihály törvényszéki i 
bírák, jegyző Gregor Kálmán törv. aljegyző. Tol
mács : Bauer Gusztáv. Bár a vádlottak közölt is \ 
négy ügyvéd van, védelmünkre még megjelentek 
Sztodola, Markovics, Mudrony és Sztarony ügy
védek, mig a közvádat dr. Kemény Gyula kir. 
ügyész képviselte. Az esküdtszéki terem intelligens 
hölgy és férfi közönséggel telt meg. Délelőtt a 
vádlottakat halgatták ki. Jó része mentegette 
magát, hogy tudomása nem volt Pietor elitélteté- 
séröl s csak véletlenül volt az állomáson. Délután 
a tanukat hallgatták ki. Újhelyi Atilla főszolgabíró 
derített világot a tüntetők machinátiójára. Ugyan
csak határozottan nyilatkozott Lázár csendörfő- 
hadnagy is a vádlottak és védők tagadásával 
szemben. Vallomásaikat a két csendőr, kik közül 
egyik már a csendörség kötelékéből kilépett, Szé
kely Ferencz, Ormai Samu és Simo Ferencz tanuk 
vallomásai megerősítették. A bizonyítási eljárás 
befejezése után dr. Kemény Gyula kir. ügyész 
mondta el tartalmas vádbeszédét. Azt a törekvést, 
hogy hazánk idegen ajkú népét tőlünk elidegenit- 
sék, nagyban szítja a tót sajtó. Az állam ezt nem 
nézheti összetett kezekkel s midőn lesújt az ellene 
vétőkre, vannak, a kiknek legszentebb dolguk 
dicsőíteni a bűnöst. Kimutatja, hogy a bizonyítás 
során az emelt vád teljes tényálladéka beigazolást 
nyert s kiknek-kiknek érdeme szerint kéri a bün
tetést kiosztatni. A négy védő ügyvéd szólt ezu
tán, hosszasan, a tárgyhoz úgyszólván semmit, 
miért a türelmes elnök is többször volt kénytelen 
szavukba vágni.

Beszéltek a közigazgatás félszegségeiről, mely 
készakarva gyártja ezeket az incidenseket, hogy a 
figyelmet elterelje magától, fejtegették a nemzetiségi 
törvényt, per longum et látum beszéltek Dreifuszról, 
a burokról és igy tovább s azután enyhe bünte
tést kértek. Legtöbbet ért köztük Mudrony védő 
ügyvéd beszéde, mely a tárgyhoz szólt. Mudrony 
Pál vádlott a törvény szellemére apellált, mely 
magának a bűnnek s nem az elitéltnek dicsőí
tését akarja büntetni. Szép beszédet mondott 
végül a fövádlott Dula Máté, természetesen 
tótul. Kilátszott belőle, hogy a propagálás miatt 
beszél inkább, mint a védelem érdekében. Végül

SE L ME C Z B A N Y A I  HÍ R A D Ó

A programúi, mely hü tükre annak a század- j 
elei rendkívül fényes kongresszusi társaságnak, ; 
rá van ragasztva egy naplólapra •—• s mellé követ
kező sorok írva :

A Fels. Ausztriai császár és Orosz császá- í 
roknak, nemkülönben a Fels. Dániai és Prusziai j 
királyoknak szánjaikat, nemes magyar testőrzök, 
és néhány Csász. és Kir. Lovászok vették körül. 
A többi uralkodó és az Ausztriai főherczegeknek 
szánjaikat nemes ifiak, a (ónemességet pedig 
formaruhás inasok vették körül. Valamint a Gaval
lérok úgy a Dámák is igen pompás téli köntö
sökbe voltak öltözve, és Zichyné, Festetich Júlia 
bundáját olyan agraíTe tartotta össze, a mely 
akként világosított, mint a nap.

A szánok a Burgból a Kohlmarkt, Tuchla- 
uben Wipplingerstrasse, Judenplatz, a Hof, a Frey- 
nng és a Herrengasse nevezetű utczákon át menve 
a Mihály és József piacokon egészen a karint- 
hiai kapuig mentenek, a honnan a karinthiai 
utczán, a Graben és Kohlmarkton át, a Burg 
kapuján kívül, Schönnbrunba mentek, a hol az 
egész uraság, a Fels. Császárnéval, a Fels. Bavá- 
riai királylyal, királynéval és Leopoldina főherczeg- 
asszonnyal, a hová ezok hintóba mentek ebéd
lettek.

Ebéd után az igen fényes társaság a schön- 
brunni játéknéző helybe ment, melyben a cs. kir. 
Udvari játszók amajközönségesen kedvellett Asch- 
enbrödel nevezetű játékdarabot játszották el. 
A játék után még nagy tánczcolonne volt a fényes 
társaság ifjabb része közt, melyben a Fels. korona 
örököse, Ferdinánd is buzgó részt vett. Késő éjjel 
jöttek be a magas uraságok, szövétnekek világa 
mellett —  de a késő óra nem vetett gátat, hogy 
minden utcák és ablakok dugva voltak nézőkkel.

Még márczius 4-én is rendeztek egy ilyen 
pirutsch-ot. Ez alkalommal a Práterbe, innen 
pedig az Augarten palotába ment a fényes tár
saság, a hol :az előre kirendelt játéknéző szálába 
az udvari éneklő személyek, az Ágnes Soréi operát 
énekelték.

Érdekes a régi napló nyomán fölemlíteni, 
hogy Soréi Ágnes szerepét a később oly hírne
vessé lett énekesnő, Seidler Caroline énekelte.

Az előadás után fényes tábla volt, a mely
nél Mária Ludovika császárnén kívül megjelent 
Erzsébet orosz czárné is.

Márczius 1-ével livornói újságok Írták, hogy 
Napóleon odahagyta Elba-szigetét és február 26-án 
az Inconstante nevezetű briggen kelt útra.

Báró Kaas Ivor esetére hivatkozott, kit szintén 
bűncselekmény feldicsérése miatt ítéllek el pénz- 
büntetésre. A vád képviselője ügyesen replikázott 
s vádját a maga teljeségében föntartolta. Félki- 
lenczre járt az idő, mikor Bolemann elnök a 
tárgyalást berekesztetette s ítélethirdetésre a más
nap délelőtti 11 órát tűzte ki.

Az Ítéletet pénteken d. e. 11 órakor hirdette 
ki a törvényszék elnöke. E szerint Simko János, 
Melicsko János és Horváth Vladimír vádlottak 
felmentettek, a többi 25 vádlottat ellenben a bün
tető törvénykönyv 174. §-ába ütköző izgatás vétsé
gében bűnösöknek mondta ki, s figyelembe véve 
az enyhítő és súlyosító körülményeket a kővet
kező büntetéseket alkalmazta : Dula Máté 3 havi 
fogház, Dula Viera és Svehla Ilona, 50 frt. pénz
büntetés, Czablk Etelka 100 frt pénzbüntetés 
Bulla Bódog 2 havi fogház, Húrban Szvetozár, 
Mudrony Vladimír, Hálássá András, Skultéti Jó
zsef, Gzapkó József, id. Gzablk István, Czipár Jó
zsef, Gsajda György, Húrban Konstantin, Kompis 
Péter, Bielek A. 1 havi, Gzablk J., Soltész Lajos, 
Fábry József, Szokolik András, Kuhalik Sámuel, 
Mudrony Pál, Turzó Gedeon, Bráneczky Gyula, 
Novák Antal 14 napi fogház. Az összes elitéltekre 
a 41. §. alkalmazását mondta ki a törvényszék, 
mely szerint munkát nein végeznek saját, költsé
gükön élelmeztetnek, köteleztetnek ezenkívül egye- 
lemlegesen az elitéltek a fölmerült 112 frt 47 kr. 
bűnügyi költséget 15 nap alatt végrehajtás terhe 
mellett megfizetni. Mind a 25 elitéit és védőik 
fellebeztek az Ítélet ellen, Jközvádló pedig vala
mennyinek, a fölmentetteknek is terhére s a 41. 
§. alkalmazása ellen is.

Hát most már csak azt szeretnők tudni, 
hogy mire való volt ami jó atyafiainknak ellen
tétbe helyezkedni a törvénynyel, annak az országnak 
törvényével, amelynek, mint a tárgyalás folyamáu 
hangoztatták, olyan hü fiai. Azt a büntetést, amit 
kaptak olyan könnyen elkerülhették volna, ha 
igazán hü fiai lennének e hazának, csakhogy 
aligha azok.

H Í R E K .

— Szem élyi hírek. Horváth Béla főispán 
e hó 8-án Soltész István dr. főispáni titkárral 
városunkba érkezett. Másnap részt vett a törvény- 
hatósági bizottság és a közigazgatási bizottság 
ülésén s még aznap délután hazautazott Ipoly
ságra. — Horváth Lajos anyakönyvi felügyelő e 
hó 11-én Sclmeczbánvára érkezett az I. kér. anya

Szombaton, márczius G-án érkezett először 
a hir Bécsbe, az alkonyi órákba. A társaság, az 
udvar éppen valami theatre paiée-ra készült, 
midőn suttogni kezdték a diplomaták és Bernstorf 
volt az elsők egyike, a ki megtudta. Suttogták, 
mert hangosan még akkor sem merték kimondani 
a legyőzött hérosz nevét.

A színházban már észre lehetett venni a 
hatást. A máskor vidám mosoly megfagyott az 
ajkakon és I. Sándor orosz czár halottsápudtan, 
fejét hátrahajtva ült páholyában, oda sem figyelve 
a zenére pedig Gluck Iphigeniá-ját adták, a mi 
kedvencz operája volt.

Márczius 13-án már megjelent a Declaratio, 
melyet a kongresszus, az Elbáról megszökött 
iinperátor ellen kiadott és jellemző, hogy benne 
csak Bonaparte Napoleon-nak nevezik a hatalmas 
hóditót.

Nemsokára következtek azután a bucsu-bálok, 
estélyek, ebédek az udvarnál, csakhamar csöndes 
lett Bécs és csupán a benszülőtt nyárspolgárok 
meséltek még a Stammbeislik-ban, meg a Práter 
árnyas lombjai alatt a kongresszusi napok elmúlt 
feszességéről.
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könyvi hivatal megvizsgálása vágott. — íarbaky 
István őrs?., képviselő e hó 8-an a törvényható
sági bizottság közgyűlésére hazaérkezett.

— Eljegyzések. Pauer Jenő m. kir. erdész
jelölt Pauer János akadémiai titkár íia újév nap
ján jegyezte el Zolyom-Lipcsén Trnovszky Ella 
urhőlgyet, Trnovszky Márk ni. kir. íöerdész és 
Zólyom megyei törvényhatósági bizottsági tag kedv o» 
leányát. Gratulálunk! — Goldner Adolf fiatal pol
gártársunk helybeli jóhirü üzlettulajdonos e hó 
8-án jegyezte el Kátscher Berta kisasszonyt 
Kátscher Károly birtokos leán át Zay-Ugróczról.

—  Az első iorint. Múlt számunkban e czi- 
men megjelent hírűnkre Tóth Imre dr banya- 
kerületi főorvos a következő sort kát küldte be 
hozzánk. Készséggel adunk helyet e soroknak 
annál is inkább mert igy a nagy közönség is a 
legilletékesebb helyről tudja meg « lóth Imre 
dr. alapítványának ezélzatát. A Sclmeczbányai 
Híradó január 6-diki számában az ujdonsági ro
vatban, az első forin t czim alatt jelent meg egy 
közlemény, melyet megjegyzés nélkül nem hagy
hatok. s kérem az alábbi értesítést becses lapjában 
a közönség tudomására hozni. 1890-dik évben 
kezdődött az útfelekre a diófaültetés, a felajánlás 
pedig 1887. évben, mely ajánlatot a városi tanács 
és közgyűlés is mint alapítványt fogadott e l ; az 
ajánló levélben az utfélekre kiültetett dió fák 
jövedelméről a kővetkező íendelkezés fogadtatott 
el: az évenkinti jövedelemnek 40% tökésittetik, 
s a kamatok a tőkéhez csatoitatnak az alapítvány 
biztosítására, inig az oly nagy tökévé nőtt, mely
nek kamatai a népnevelés kiadását, és az ala
pítvány czéljait fedezni fogják. Az évi jövedelem 
20% a város területén magyar hazafias szellem- i 
ben működő lelkészek között egyenlő részben : 
kiosztandó. A jövedelem 5% egy kertész! alapra j 
addig gyümőlcsöztetendő, mig annak évi kamatja ; 
elegendő lesz egy városi kertész és faiskola fenn
tartására, melyből hasonló befektetések létesíten
dők; és végre az évi jövedelem 35%ból a város
ban magyar hazafias szellemben működő nép
tanítók jutalmazandó!;, fizetésük javítandó, a nép
iskolák felszerelendök taneszközökkel, a magyar 
hazafias szellemben nevelt jó tanulók jutalmazan- 
dók, a szegények segélyezendők. S igy Tekintetes ; 
Szerkesztő úr, minthogy a diófák jövedelmének 
hova fordítása, már 13 év előtt megállapíttatott 
és közgyűlési határozattal elfogadtatott, azt szerény 
véleményem szerint más egyébre nem lehet for
dítani, mint minő czélokat az alapitó levél meg
határozott. Selmeczbányán, 1990. január hó 9.

Dr. Tóth Imre.
— Tóth András újabb szobra. Nagy-Kőrös 

hazafias polgársága életnagysága szobrot emel 
Kossuth Lajosnak s a szobor mintázásával Tóth 
András debreczeni szobrászt bízták meg. Két 
méter magas lesz a szobor, mely azt a történeti 
nvezetességü eseményt örökíti meg, mikor Kossuth 
1848 őszén körutat tevén az alföldi magyar I 
városokban, tüzes szónoklatával fegyverre hívta j 
fel Nagy-Kőrös tősgyökeres magyar népét is. Két 
és fél méter magas, süttöi kőből faragott talap
zaton áll Kossuth diszmagyarba öltözött alakja, j 
A körösiek az uj városháza előtti teret szemelték 
ki a szobor helyéül. Szerződés szerint ez évi októ
ber 1-re kell készen lenni a szobornak, de való
színűleg — Tóth András jóval elébb teljesíteni 
fogja a megbízatást s már júniusban leleplezhető 
lesz Kossuth Lajos nagykörösi szobra. Ezzel 
kapcsolatban megemlítjük, hogy a jeles művész 
Kossuth Lajos halhatatlan hazánkfiának hü arcz- 
képét a nagy magyar közönség számára is meg
mintázta s azt gipszbe öntve forgalomba hozta. 
Selmeczbányán Dukasz Gyula kirakatában láthatók 
e sikerült mintázatok s ugyanott meg is rendel
hetők.

—  A közhivatalnokok vasárnapi m unka
szünete. Vallási szempontból igen hátrányos az,

hogy a köö/.hivatalnok még vasárnapon sem róhatja I 
le vallási kötelességét, nem mehet Istentiszteletre, j 
mert déli 12 óráig van kivétel nélkül elfoglalva 
hivatalában. Ezen a visszás helyzeten akar a kor- . 
mány segíteni. A vasárnapi munkaszünet egyedül 
a kereskedelemügyi minisztériumban áll fenn oly- j 
képen, hogy vasárnaponkint minden egyes szak
osztályban egy-egy tisztviselő tart felügyeletet 
felváltva. A kormány, értesülésünk szerint legköze
lebb rendeletet intéz az összes törvényhatóságok
hoz, a munkaszünetnek a közhivatalokra való 
kiterjesztéséről. A rendelet a kereskedelemügyi 
minisztériumban fennálló szokás szerint rendeli 
el a munkaszünetet.

— A mi igaz igaz. A következő panaszos 
sorokat vettünk : Halálos veszedelem fenyegeti 
a városház alatt járó — kelőket, mert a városház 
szédületes magasságban levő fedeléről egész lavi
nák zuhannak le a gyalogjáróra. Ezer csoda, hogy , 
eddig elé még nincsen áldozata annak, hogy a ; 
városház fedele nincsen ellátva hófogókkal. Kér- j 
jük a polgárok érdekében az illetékes hatóságot, i 
hogy láttassa el hófogókkal a város háza fedelét, j 
Egy polgár.

— Álarczos bál. A helybeli r. kath. nőegylet 
választmánya f. hó 11-én tartott ülésében végleg < 
megállapította, hogy az egylet javára f. é februá
ri us hó 24-én álarczos bált rendez a városi 
vigadóban eredetileg februárius 3-án volt ezen 
bál tervezve, de az idő előre haladottsága miatt 
24-ere halasztatolt. — A rendezőbizottság élén 
mely tisztán hölgyekből áll, őzv. Vágner Józsefné 
egyleti elnök áll, a ki szívesen ad felvilágosítást 
egyeseknek, a kik egyes álarczos menetekben 
óhajtanának csatlakozni, miután ily menetek 
(felvonulások) máris be vannak egynéhányon jelent
ve, hogy szóval egy nagy és e mellett kedélyes 
mulatság van készülőben.

— Selm eczbánya Párisban. A párisi világ
kiállításon Selmeczbánya is képviselve lesz és 
pedig a mint eddig tudjuk a bányászati és erdé
szeti akadémia, a város és az iparosok részéről 
Friebert Ferencz törekvő szabómester fog ̂ .kiállí
tani. Friebert Ferencz egy valóban győnyürü 
kiállítású igazán díszes diszmagyar ruhát állít ki, 
amely jelenleg a Tibély Ágoston örökösei üzleté
nek kirakatában látható. Hisszük, hogy derék 
iparos polgártársunk elismerés! arat Párisban is.

— H angverseny. A polgári dal és zene-kör
1900. évi február hó 1-én a városi vigadó nagy
termében saját pénztára javára, tánczmulatsággal 
egybekötött hangversenyt rendez, mely fényesen 
fog sikerülni, mire nézve a rendezőség minden 
lehetőt elkövet. Kezdete fél 8 órakor. Helyárak: 
családjegy 3 személyre 4 korona, azonfelül 5 
korona. Személyjegy 2 korona. Karzati számozott 
hely (egyesületi lagok és azok családjainak is)
2 korona. Személyjegy egyesületi tagok és azok 
családjainak, valamint az ifjúság számára 1 korona. 
Jegyek előre válthatók Joerges A. őzv. és fia 
könyvkereskedésben, s az estélyen a pénztárnál. 
A hangverseny műsora a következő: 1. Demop- 
hon, nyitány Vogel I. Gh-tól; előadja a zenekar.
2. Fohász, müdal Huber Károly tó i; előadja az 
énekkar. 3. Für die Kleinen, gavotte Rixner J.-től;

| előadja a zenekar. 4. Népdalegyveleg, szerzé 
Fekete F. István; férfikarra alkalmazta Néder 
Mihály. Előadja az énekkar. 5. Első symphonia, 
op. 21. Beethoventől; előadja a zenekar. 6. A 
vadászok búcsúja ; férfikar Mendelssohn B .-tó l; 
előadja az énnékkar. 7. Scorscher Rosey Gordán- 
Iól; előadja a zenekar. A meghívók most küldet
nek szét.

— Kereskedelmi bál. Kevesen, de igazi és 
ritka kedélyességgel és jó kedvvel mulattak folyó hó 
6-án a városi vigadóban megtartott kereskedelmi 
bálon. A táncz este 9 órakor kezdődött és folyton 
fokozódó jó kedvvel reggel 6 óráig tartott; ritka szép 
eredmény, a mit emel az is, hogy daczára a sok kia
dásnak és a gyér látogatásnak, mégis 120 korona
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volt a tiszta jövedelem, mely a kereskedelmi if
jak társulatának javára fordittatik. Az első négyest 
30 pár tánczolta és a negyedik négyesnél sem  
voltak még kevesebben pedig ez már reggel 4. 
órakor kezdődött. A rendezők és egyáltalán a 
kereskedő ifjak kiváló gondot fordítottak arra, 
hogy a jelenlevők jól mulassanak, a mi nekik fé
nyesen sikerült, mert bizony ritka eset az nálunk, 
hogy 4—5 tánezos várakozzék egy tánezosnéra 
úgy, hogy egy tánezosné se üljön alig egy perczig 
sem. Ez pedig igy volt a kereskedelmi bálon 
Egy szóval leszámítva egyes érdekeltek részéről 
tanúsított közönyt, a kereskedők meglehetnek 
elégedve az eredménnyel! Felülfizettek: Grün Jó
zsef (Beszterczebánya) 5 kor. Tapits József (Buda
pest) 5 kor. Csabai gőzmalom 10 kor. Frank 
Henrik (Linz) 5 kor. Farbaky Istvánná 4  kor. 
Szőllösy Manó 2 kor. Heim Antal 1 kor. W an- 
kovits Lajos 4  kor. özv. Bernhardt Adolfné 2 kor. 
Specziár Sándor 1 kor. Stein Lajos 1 kor. Fik- 
ker János, Schronk Nándor, Grünvald Izidor, 
Ritter Ferencz, Sípos Ferencz 1— 1 korona; Fizély 
Károly, Geist Jakab, Majoros József, Szlujka Pál, 
és Krausz Kálmán 2—2 korona és Lestyánszky 
József 3 korona.

— ,,Kérés a nem es szivü em berbarátok- 
hoz“ czimü felhívásunk folytán a lefolyt héten 
a következő újabb adományok érkeztek a rendőr- 
kapitányi hivatalba; u. m. egy irgalmas nővér 
1 korona, Weisz Adolfné 13 ruhadarab, özv. 
Hausdorfer Józsefné 2 korona és 12 ruhadarab, 
Zimmerman Pálné 1 leány téli kabát, Geiger 
Márkné 4 korona. Miután kevés czipő állott ren- 
dendelkezésre a főkapitány a beküldött pénzen 
akart venni czipőket a helybeli czipőgyárban 
mérsékelt áron, de sajnos ott elutasittatott azzal, 
hogy annyi sok a munka és megrendelés, hogy 
a szegények részére mitsem lehet eladni. —  
Váljon?! —

— Rabló tám adás. Bogya János mészáros 
mestert e hó 11-én reggel, mikor fiával a zólyomi 
vásárra ment a bélabányai kohón túl megtámadta 
négy tót s elrabolta tőle 122 frt. készpénzét. A 
tettesek nyomozása folyik.

— Sok a panasz, hogy a Szentháromság- 
téren és a Zsigmondy meg Deák Férencz utczá- 
ban is a gyermekek szánkóikká! akadályozzák a 
közlekedést s a járó kelőket leverik lábaikról. 
Tegnapelőtt egy hét éves kis fiút ütött el egy 
sebesen rohanó szánkó és pedig oly szerencsét
lenül, hogy a szegény kis fiú súlyos sérüléseket 
szenvedett. Mint értesülünk a rendőrfőkapitány 
be fogja tiltani a város ufezáin való szánkózást.

— Az esztergom i egyh ázm egye névtára. 
Az 1900-ik esztendőre most jelent meg az esz
tergomi érseki egyházmegye névtára- A három
száz oldalas könyvet Vaszary Kolos herczegpri- 
más a 76-dik esztergomi érsek arczképe disziti 
első lapja pedig a pápának van szentelve. A név
tár az egyházmegye papjaira vonatkozó személyi 
adatokat és plébániainak ismertetését foglalja 
magaban. Azután egy táblázat következik. Ennek 
adataiból meglátszanak azok az erek, a melyeken 
keresztül az egyházi élet behatol a társadalomba.

Az esztergomi egyházmegye területén élő 
1,621.707 ember közül 1,194.082 a katholikus. 
Az esztergomi érseki káptalannak 22 lagja van. 
a pozsonyi társaskáptalannak 13, a nagyszombati
nak 6. Budapesten összesen 17 római katolikus 
plébános van, hitoktató pedig 47 világi pap és 7 
szerzetes. Az esztergomi egyházmegyében 478 
plébánia van, ezek közül kegyúri hatóság alá 113 
tartozik. A klerikusokkal és az apáczákkal együtt 
összesen 2841 egyházi tagja van az egyházmegyének

Az esztergomi egyházmegyében 163 olyan 
plébánia van, a hol magyarul prédikálnak, 9 a 
hol magyarul és németül; 25 a hol magyarul és 
tótu l; 10 a hol magyarul, németül és tó tu l; 3 a 
hol magyarul, tótul és ném etül; 1 a hol magyarul 
németül, illírül és tótul; 6 a hol csak németül;



1900. január 14. S E L M E C Z B Á N Y A I  H Í R A D Ó 5

9 a hol németül és magyarul; 7 a hol németül, I 
magyarul és to lu l; 1 a hol németül tótul és ma
gyarul; 178 a hol csak tótul; 42 a hol tótul és 
magyarul; 9 a hol tótul és németül; 7 a hol 
tótul, magyarul és ném etül; 8 a hol tótul, né- | 
metül és magyarul prédikálnak.

—  Mátyás király szobra. Érczszobrot, 
méltót a dicső királyhoz s a nemzet hálájához 1 
és kegyeletéhez emel a nemzet Kolozsvár falai j 
között, A Fadrusz mintája készen várja a formába j 
öntést, hogy jövő őszre leleplezhető legyen kirá- j 
lyunk jelenlétében, a ki a legnagyobo adomány
nyal járult a szobor költségeihez. Százezer forintnyi 
összeg gyűlt már össze a királyi példaadásra, de 
a kivitelre még harminczezer forintra van szük
ség. Ennek összegyűjtésére szólitja fal most a 
nemzetet a szobor bizottság, melynek elnöke Hege
dűs Sándor kereskedelmi miniszter. Az adomá
nyok Kolozsvár szabad királyi város polgármes
teréhez küldendők a gyüjtőivekkel együtt, melyek 
a szobor alapkövében fognak kegyelettel meg- ! 
őriztetni.

— Lyceumi han gversen y. A selmecz- j 
bányai farsangi mulatságok eme legjobb mulat- j 
sága a jövő hó 10-én lesz a Vigadóban.

— A polgári kör választmánya tegnap 
este ülést tartott, amelyen a folyó ügyeket tár
gyalta és az évi közgyűlés tárgysorozatát állapí
totta meg.

— Az uj pénzek. Harmincznyolcz és fél 
millió koronával fog szaporodni ez esztendő 
folyamán a magyar kincstár érczpénzkészlete. 
Mintegy felerésze ennek a tekintélyes összegnek, 
19 és negyedmillió az uj ötkoronásokra esik, a 
melyeknek előállítása a körmöczi pénzverdében 
már meg is indult. (A pénzügyminisztérium, mint 
halljuk, márcziusban adja át a forgalomnak az 
uj ötkoronásokat.) Ezenfelül 18.2 millió korona 
értékű aranypénzt vernek ki ez esztendő so
rán a körmöczi pénzverőben (ebből két millió 
tiz, a többi húsz koronás arany lesz): ötven millió 
darabbal, vagyis egy millió korona értékkel szapo
rítják a bronz kétfilléreseket. Berekeszti a ezen 
esztendőben előállított érczpénzek sorozatát öt 
millió darab, vagyis ötvenezer koronányi értékű 
bronz egyfilléres. Mindezeknek az érczpénzeknek 
az előállításából harmadfél millió koronányi tiszta 
haszna lesz a kincstárnak. Ezt az összeget a valuta 
rendezésére fordítják. Az év második felében meg- j 
kezdik az éj papírpénzeknek, a húsz és tiz koro- ; 
nás bankjegyeknek a készítését is, a melyek i 
azonban a legjobb esetben is csak a jövő kará- , 
csony táján kerülhetnek forgalomba.

— Szerencse a szerencsétlenségben . Mind
nyájan olvastunk a napi lapokban tüzetesen 
megvit bia-torbányi vasúti szerencsétlenségről;
s most derült ki hogy az városunkat is érdekelte, j 
Ugyanis Sehnetzer János helybeli akadémiai , 
tanársegéd éppen azon a személyvonaton utazott, 
a melynek a budapesti gyorsvonat teljes erővel ! 
neki robogott. A szerencsétlenségek nagyrésze | 
éppen fenti személyvonaton történt. Az utasok
kal tultömött személyvonat minden kocsijában 
történtek kisebb-nagyobb szerencsétlenségek, s igy 
abban is a hol Sehnetzer tanársegéd utazott. Egyik 
utitársa az orrát törte be, a másik az arczán sé
rült meg. Sehnetzer tanársegédnek egy jelenték
telen kar és vállütődésen kívül semmi baja nem 
történt. Gratulálunk a szerencsés megmenekülés
hez annyival is inkább mert nevezett pol
gártársunk már több komoly karambolban 
vett részt.

— Erdészeti k ísérletek . A m. kir. központi 
erdészeti kísérleti állomás folyóiratának, az Erdé
szeti Kísérleteknek 3. és 4. szamát kaptuk a múlt 
hét folyamán egy csínnal kiállított hét ives füzet
ben. A tartalmas és előkelő tudományos folyóirat 
e füzetében Pécli Dezső, Kováts Béla, Wollnhofer 
Pál és Vadas Jenő, a folyóirat szerkesztője közöl
nek az erdészeknek igen becses dolgozatokat, bár

a szerkesztő dolgozatát, a nagy városi utcák fái
nak tenyészeti viszonyairól, a nem erdészek is 
élvezettel olvashatják. Kisebb közleményeket Írtak: 
Tomasovszky Imre, Pech Dezső és Piso Kornél.
E füzetben két igen szép kép is van. Az egyik a 
szabédi, a másik a kisiblyei kísérleti telepet mu
tatja be.

— A tanárok fizetése. Mint tudvalevő, a 
múlt évi deczember folyamán a tanárok egy kül- 
döttkége memorandumot nyújtott át a közoktatás- 
ügyi kormánynak. Ebben a tanárok anyagi hely
zetének javítását kérik. A kormány és nevezete
sen Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter, a 
legjobb indulattal van a tánárok kérelme iránt, 
de a költségvetés keretei erre az évre már nem 
bolygathatok meg. A megállapodás tehát az. hogy 
a tanárok igényeit a jövő évtől kezdve fokoza
tosan fogják kielégíteni.

— Az újság- és naptárbélyeg eltörlése. 
Ausztriában eltörülték már a kereskedelem és 
ipar fejlődését akadályozó ez adónemet s mint ; 
értesülünk nálunk sem sokáig kell fizetni már az I 
újságban hirdetőknek a 30 kr. (bocsánat 60 f.) 
hirdetési bélyegdijat, mert Lukács László pénzügy- 
miniszter már elkészült b z  újság-, naptár- és plakát
hirdetések bélyegilletékének eltörlésére vonatkozó 
törvényjavaslattal s legközelebb a képviselőház j 
elé is terjeszti. Bizonyosra vehető, hogy az ország- ; 
gyűlés egyhangúan fogja elfogadni és tőrvénynyé ! 
tenni e javaslatot, a melyért elismerés illeti meg 
a pénzügyminisztert.

—  A Mensa Akadémika pályázata. A buda
pesti „Mensa Akadémika Egyesület az 1899/900 
tanév Il-ik felére a következő helyekre ezennel j 
pályázatot kirdet: 1. Az egyesület választmánya ! 
által betöltendő mintegy száztíz ingyenes, illetve ' 
féldijas ebédhelyre. 2. Méltóságos bejári Gróf Vi
gyázó Sándor cs. és kir. kamarás úr által be- ; 
töltendő 4 ingyenes ebéd és vacsora segélyre, i 
E kérvények a gróf úr nevére czimezve, az egye- ! 
sülét hivatalos helyiségében adandók be. E 4 
helyre csak keresztény tudomány-egyetemi hall
gatók pályázhatnak. 3. Szabadka város, Ung, 
Háromszék vármegyék polgármestere, illetve al
ispánja által betöltendő egy-egy ingyenes ebéd és 
vacsora helyre. E kérvények az illető törvény- 
hatóságokhoz czimezve, az illetékesség világos 
megjelölésével, az egyesületnél adandók be. Ez 
alapítványi helyekre műegyetemi hallgatok is pá
lyázhatnak. Mindezen bélyegtelen kérvényekhez 
csatolandó az index vagy másolata, első évesek
nél esetleg az érettségi bizonyítvány is és a rész
letekre is kiterjeszkedő szegénységi bizonyítvány. 
Az 1. és 2. pontok alatti kérvények beadási határ
ideje 1900. január hó 20-ának d. e. 12 órája; a
3-ik pont alattiaké 1900. január hó 16-ának d.
e. 12 órája. A kérvénzek beadandók a főtitkár 
hivatalos órája alatt 12—1, esetleg posta utján 
az elnökséghez. Miheztartás végett közöljük, hogy 
a 300 koronán felül, ösztöndijat élvezők segélyben 
nem részesülhetnek. Szörffy  Sándor s. k, e. i. ! 
elnök. Tulca Béla s. k. a segélyügyi albizottság ; 
elnöke.

—  Poliklinikai sorsjegyek , amelyeknek 
húzása márczius 6-ig tart kaphatók Krausz V. 
Gy. kereskedésében. Főnyeremény 100.000 korona, 
öt nyeremény 20—20 ezer korona. Egy sorsjegy 
ára egy korona.

V I D É K .

— Magyar egyesü let Tót-Pelsőczön. A
zólyommegyei Tót-Pelsőczön „polgári köru néven 
uj egyesület alakult, melynek czélja az alapszabá
lyok meghatározása szerint : „az emberséges, 
kegyeletes és hazafias gondolkodás és érzelem ter
jesztése, a társadalmi békés együttélés és köz

művelődés előmozdítása, a inayyar nyelvnek és 
kultúrának széles körben való terjesztése s a kör 
tagjainak szórakoztatása a megengedett eszközök
kel.* Az alakuló közgyűlésen megválasztott ideig
lenes tisztikar (Szalontay Miklós elnök, Sztrhárszky 
János alelnök, Plech László jegyző, Rokosz János 
pénztáros, Dalos István könyvtáros, Rokosz Pál 
háznagy, Szepesi Ede karmester stb.) már fel
terjesztette az alapszabályokat ministeri jóváhagyás 
végett, őszintén kívánjuk, hogy fejlődjék és virá
gozzék ez uj egyesület.

— Az ipolysági kir. törvényszék beosz
tása. Az ipolysági kir. törvényszék, melynek terü
letéhez Selmeczbánya is tartozik a folyó évre a 
következőleg alakult. A törvényszék fegyelmi bíró
ságának tagjai lettek: Szecsányi Kajetán és Ráth 
Béla dr., póttagjaivá pedig Oravecz Béla és Mura- 
közy Gyula kir. törvényszéki bírák. — A törvény
szék esküdtbiróságának a folyó évre kijelölt ren
des tagjai: László Sándor és Ráth Béla dr. 
helyettes tagjai Szalay Károly és Muraközy Gyula 
kir. törvényszéki bírák. — A fölárgyalási tanács 
tagjai: elnök llelmbacher Nándor, szavazó Ráth 
Béla dr., előadó Muraközy Gyula, elnökhelyettes 
Ráth Béla dr . előadó helyettes Szalay Károly 
mint szavazók felváltva működnek László Sándor, 
Szalay Károly és Oravecz Béla. A főtárgyalási 
tanács tárgyalásait minden hétfőn fogja tartani. — 
A vádtanács tagjai: elnök Helmbacher Nándor, 
előadó László Sándor, szavazó Szalay Karoly, 
elnökhelyettes Ráth Béla dr., előadó helyettes 
Oravecz Béla, szavazó helyettes Kecskemétbe Géza. 
A vádtanács rendes üléseit minden pénteken, havi 
üléseit minden hó 4-én fogja tartani.

NYILT-TÉR.*
Polónyi József múlt heti hírlapi főrmed- 

vénnyével szemben, minthogy a köztünk fenn
forgó ügyet immár jogi útra tereltem — kijelen
tem. hogy nevezettel, további hírlapi polémiákba 
bocsáj tkozni a magam részéről nem tartom szük
ségesnek. Ezúttal csupán a főrmedvény utolsó 
passusára reflektálva az abban rejlő figyelmeztetést 
én egy jáakaratu tanácscsal viszonzom: „Ne 
igyekezzék támadni ott ahol a támadásra leg
kisebb ok sincs mert a kifogásra őnönmaga szol
gáltatott okol; és hogy foglalkozásának békés 
symbolumát a röföt ne annyira hadakozó szer
számnak, mint inkább a megrendelések pontos 
effectuálása eszközének tekintse."

Károly Zsig*mond.
banktisztviselő.

A midőn Károly Zsigmond e lapok hasáb
jain már ismert ur engem müdühöngésemben 
Montepin meséket kieszelő és neki tökéletesen 
elfusolt öltönyt szállító szabót mulat be, a nagy 
közönség Ítéletét kérdi hogy köteles-e ő elfogadni 
és kifizetni egy eltusollaruhát, én magam sietek 
megadni a választ rá, hogy nem, én szívesen 
visszaadom az ezen ruháért augusztusban kifize
tett 24 frtját ha nekem képes ő azon öltözéket 
olyan uj állapotban visszaadni a hogy én azt 
neki szállítottam ellenben elviselt ruhát adjon ott 
el ahol ezzel foglalkoznak.

Az én követelésem, mit a bíróságnak ad
tam át a neki később készített ruhákról szól.

Én köszönetét mondok ezen urnák ha czik- 
kével szándéka volt tőlem elriasztani mind az 
ilyen forma megrendelőket.

Ott a hol már engem ismernek akár mint 
szabót, akár mint embert minden erőlködése úgyis 
kárba vész.

Polónyi József.

* £ rovat tartalmáért nem felelős a Szerk.
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Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Selmecz-Bélabánya sz. kir. váró* rendőr

kapitányi hivatalának és a hivatalnokok azonos
sága folytán ezzel kapcsolatos állami anyakönyvi 
hivataloknak 1899. évi összes ügyforgalmát a követ
kezőkben terjesztem elő, rövid vázlatban.

I. Ügyszámok.
1. Az általános rendőri iktatóba érkezett 8832 db
2. A kihágási n - 2055 ,
3. Az iparkihágási . > 28 ,
4. A táncz- és zeneenged. , > 43 „
5. Az anyakönyvi iktatóba, és pedig:

a) I. kerület 145
b) II. ,  52
c) III. „ 64
d) IV. .  62 . . . 323 .

6. Tanácsi előadmány . . 1575 ,
7. Elnöki (pénznapló) iktatóba 364 ,
8. Belvárosi 2 rendőrbiztosi iktatóba

(517 -j- 9 6 9 ) ............................................  14-86
9. Bélabányai r.-biztosi és közs. bir. ikt. 1786 „

10. Hodrusbányai „ . » > • 1332 ,
11. Steffultói „ ,  ,  ,  „ 1509 ,
12. Rovnai ,  • • » » 871 ,
13. Bankai ,  » 593 „
14. Tiszti orvosi ,  , 317 B
15. Tiszti állatoévosi rendőrbiztosi ,  138 „

Összesen 21052 db

II. Pénzforgalom .
1. Más hatóságok megkeresései alapján beszedett 

és illetve kikézbesitett bírságok, dijak és nyil
vános mulatságok utáni dijak és rendkívüli 
bevételek (elnöki pénznapló) 3667 frt 33 Y* kr.

2. a kihágási büntetőtörvény (1879.
XL. t. ez.) alapján kirótt bírságok 757 frt — kr.

3. mezei rendőri törvény (1894.
XII. t. ez.) alapján kirótt bírságok 179 „ 76 B

4. a szegény alapot illető (1876.
XIII. XIV. stb. t. ez.) alapján ki
rótt bírságok.................................921 „ 68 „

5. állategészségügyi tőrvény (1888.
VII. t. ez.) alapján kirótt bírságok 111 „ — „

6. ipardijak és bírságok (1884. XVII.
t. ez.) A. B. G. D. E. F. G. alap
ján kirótt bírságok......................  469 „ — „

7. tanonczfelvételi és felszabaditási
d i j a k ............................................  278 „ — „

8. erdei bírságok (1879. XXI. t. ez.) 345 , 15 B
9. útrendőri bírságok (1890.1.1. ez.) 159 „ — *

10. kér. betegsegélyzö pénztári bír
ságok (1891. XIV. t. ez.) . . 12 , — „

11. legeltetési bírságok (szabály-
rendelet) ....................................... 741 „ — „

12. véderő bírságok (1889, VI. t. ez.) 110 „ —  „
13. dobolási d i j a k ............................63 „ 60 „
14. lüzrendészeti bírságok . . 14 „ — „
15. iskola mulasztás miatti bírságok 47 „ — ,
16. e b a d ó ............................................. 333 „ 80 „
17. halászjegyek kiadása . . . .  9 , 50 ,
18. építészeti kihágási bírságok . . 10 „ — ,
19. uszoda idényjegyekért befolyt . 136 „ — „
20. erdőőrök eskübizonyitványáért

b e fo ly t ...................................................— „ 25 *
21. bélabányai r.-biztosi pénznapló 542 * 63 „
22. hodrusbányai „ „ 894 „ 28 ,
23. steffultói ,  „ 448 * 58 „

összesen 10252 frt 5 6 */t kr.

III. Rendőri toloncz- és fogház.

A rendőri fogházban 1899. évben összesen 
498 egyén volt elzárva, és pedig 406 férfi és 92 
nő, kik által a fogházban töltött napok száma 847.

A város területéről összesen 45 egyén lett 
eltolonczolva és pedig 35 férfi, 10 nő.

IV. Cselédügy.
A cselédügyi mizériák megszüntetése czél- 

jából ezelőtt 2 évvel szabályrendeleli javaslatot 
dolgoztam ki, mely szerint a cselédszerzés ható
ságilag lett volna kezelendő, ezen szabályrende
letet a törvényhatósági bizottság el is fogadta, a 
nagyméltóságu m. kir. kereskedelemügyi ministe- 
rium azonban oly feltételeket követelt, hogy eze
ket betartani nem lehelvén, ezen üdvös és a cse
lédbajokat egyedül megszüntetni képes intézmény 
életbeléptetése abban maradt; pedig ezen kérdést 
az éppen most életbe lépett bejelentési hivatallal 
kapcsolatosan igen szépen lehetett volna meg
oldani.

Az 1899. évben 187 drb cselédkőnyv és 37 
db igazolási jegy lett itt kiállítva.

V. Közerkölcsiség.

Sajnálattal kell jelentenem azon szomorú 
tényt, hogy a város területén a bujakór nagyon 
el van terjedve, a mit a nagyon is nehezen ellen
őrizhető titkos kéjelgés okoz, ezen évben 13— 16 
éves kis lányok csapatostul lettek a rendőrség 
által bujakór miatt a városi kórházba szállítva, 
részben otthonukban gyógykezeltetve.

VI. Piacz és vásárrendészet.

A város piaczára behozott mindennemű 
élelmi czikk ellenőrizve és a hetivásárokon a tiszti 
orvos állal is megvizsgálva lett: — a vidékről 
levágott és fris állapotban és egészben behozott 
állatok kizárólag a huscsarnokban árusittattak, a 
mi mindenesetre nagy haladás az előbbi szokás
hoz mérten, a midőn ezen állatok össze-vissza a 
város piaczán a földön elhelyezve és igy az eső
nek, piszoknak kitéve voltak. — A gombamér- i 
gezések megakadályozása okából a gombával való 
házalást eltiltottam és e város területén csakis ; 
a Föléren a városháza és Szent-Katalin templom 
közötti elkeritett helyen szábad gombát árulni és 
itt is csak akkor, ha az árusító tiszti orvosi 
bizonyitványnyal igazolja, hogy a gomba nem mér
ges. Nagy baj azonban az, hogy nincsen elég nagy 
piaczunk és igy bizony a heti, de még inkább az 
országos vásárok alkalmával el kell foglalni a 
járdákat, sőt az országút egy részét is, minek 
folytán ajánlom, hogy a már egyszer megindult 
tárgyalások a dohánygyár előtti házakat kisajátí
tása és piaczczá leendő átalakítása iránt újból 
felvétessenek, hogy igy azután a heti kis állatvá
sárok helye is megoldást nyerne Az állatvásár
tér a közvágóhíd mellett teljesen megfelelő.

VII. Ipari és m ezőgazdasági ügy .

1899. évben a rendőrkapitányság mint I. 
fokú iparhatóság állal 190 drb. munkakőnyv és 
2 drb. ideiglenes igazolvány állíttatott ki; nyiván- 
tartatott pedig 235 iparos tanoncz, 312 iparos se
géd és 1469 gyári munkás és munkásnő (965. 
dohánygyári).

Kiadott 38, ellenben megszűnt 15 igazolvány 
és iparengedély és igy a szaporodás 23. A gyá
rak és ipartelepek száma nem szaporodott ugyan, 
de nagyobb építkezések történtek ezeken, a meny
nyiben a m. kir. dohánygyár egy uj szárnyépü
lettel nagyobbodott, valamint a légszeszgyár is 
bővült és a czipögyár végre teljesen uj épületben 
helyeztetett el.

Az iparhatósági megbízottak szabályszerűen 
működtek. 4 ülésükben több aktuális ügyet tár
tárgyaltak le és tettek ezekre nézve javaslatokat, 
melyek részben általam intézlettek el, részben 
pedig illetékes helyre lettek általam felterjesztve. 
A gyárakat, műhelyeket, ipartelepeket és az ipar-

tanoncziskolát előirt időkben vizsgálták és csak
is a kötő- és szövőgyár elhelyezése, illetve helyi
ségei ellen tettek kifogásokat, melyeken alapján 
most megindítottam ez ügyben a vizsgálatot és 
törekvésem az leend, hogy a kötőgyár is hason
lóan a czipőgyárhoz, szintén modern uj épületben 
helyeztessék el, mert bizony a mostani elhelye
zése sem kőzegészségi, sem a legelemibb közbiz
tonsági szabályoknak sem felel meg. Az iparos- 
tanoncziskolák berendezésre és az alkalmazott 
tanerőkre nézve teljesen megfelelnek az előirt 
követelményeknek, sőt mintaszerűnek mondthatók. 
Ugyanezt jelenthetem az 1899. évben megnyílt 
kereskedelmi tanoncziskoláról is.

A mezőgazdasági munkásokról szóló 1898. 
évi II. t.-cz. végrehajtása itt könnyen megy és a 
mezei munkások az igazolványokat szívesen vál
tották meg kezdettől fogva; ily igazolvány az el
méit évben 18 adatott ki.

VIII. K özegészségügy.
A hatóság, a tiszti főorvos és a tiszti alorvos 

téren mindazt megtették, a mi kötelességük volt, 
sőt ezen is tulmentek és önbuzgalomból megtették 
mindazt a mit a szorosan előírtakon kívül még 
jónak láttak; mindazonáltal az 1899 év bizony 
nagyon szomorúnak mondható, különösen a bel
városra nézve, ahol a halálozási esetek jóval 
felül múlták a születési esetek számát, a minek 
okai úgyszólván az egész éven át tartott járványos 
betegségek voltak, habár ki kell emelnem azt is, 
hogy ezen évben túlnyomó számban öreg embe
rek haltak meg. A járványok ellen megtettünk 
mindent, a mit csak lehetett, de alig hogy meg
szűnt a járvány a belvárosban, mar megint kez
dődött valamelyik külutezában és viszont; és e 
mellett nagy baj volt az is, hogy a járványkórház 
még nem készülvén el, a sok fertőző beteg közül 
csak igen kevesen voltak elhelyezhetők a városi 
kórház e czélra berendezett külön helyiségében, 
pedig ha valami megakadályozhatja ezen fertőző 
betegségek tovaterjedését, úgy bizonyára az elkü
lönítés az, mert hogy ne terjedne a baj, ha egy 
házacskában fekszik ily beteg és ezen házban
8— 10 gyermek és azonkívül felnőttek is laknak! 
Itt fel kell említenem a m. kir. bányaigazgatóság 
azon nemes és a közegészségügy javát ezélzó 
eljárását, hogy munkásainak azon esetben is tel
jes kórpénzt ad, ha csak maguk nem betegek 
ugyan, de ha a miatt nem mehetnek munkába, 
mert valamelyik családtagjuk fekszik otthon beteg
ségben ; ily irányú eljárás végett megkerestem 
a helybeli m. kir. dohánygyári igazgatóságot is, 
de sajnos tagadó választ kaptam, pedig e nélkül 
az a szegény dohánygyári munkásnő inkább eltit
kolja hogy gyermeke beteg, és ezt nem gyógy
kezelteti csak hogy a munkától vissza ne utasi- 
tassék és keresetétől egy időre el ne essék és 
ennek folyománya azután az, hogy ily fertőző 
betegségek folyton terjednek, bármennyire is ipar
kodik a hatóság ezeknek gátat vetni. Erészben 
javaslom, hogy a nagyméltóságu m. k. kormányhoz 
oly értelmű előterjesztés tétessék, hogy az összes 
kincstári munkások és munkásnők részesüljenek 
oly kedvezményben, mint a m. kir. bányamun
kások, vagyis, hogy készpénzt akkor is kapjanak, 
ha a munkától hatóságilag tiltatnak el azért, 
mert valamelyik családtagjuk fertőző betegségben 
fekszik otthonukban, a mi a kér. betegsegélyzö 
pénztári tagokra nézve már kezdettől fogva meg 
van állapítva.

A trachoma vizsgálatok a tiszti főorvos, 
és tiszti alorvos, valamint Dr. Tandlich Ignácz 
tb. t. főorvos közbenjüttével az 1899 évben őszesen  
16 napot vetlek igénybe, a belvárosban sem  
trachomás sem trachoma gyanús nem találtatott; 

| csupán Hodrusbányán maradt még gyógykezelés
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alatt a múlt 1898 évről 8 egyén, a kiknek álla
pota azonban már szintén javul.

Az egész éven át összesen 5573. egyén lett 
megvizsgálva és pedig a tanintézetek, gyárak és 
bányatelepek ismételt vizsgálata alkalmával.

IX. Á llategészségügy.
Az állategészségügy az 1899 év folyamán 

kedvező volt és ha fel is lépett itt-ott járványosán 
valamely ragályos betegség ez csakhamar elfojta- 
tott a hatósági erélyes óvintézkedésekkel, a miben 
teljes elismerés illeti meg a törvényhatósági állat
orvost, a ki szorgalommal, buzgósaggal, ambiczi- 
óval és kellő szakértelemmel látja el hivatalát.

Sertészvészben megbetegedett 22 drb. meg
gyógyult 8, leőlettt 4, elhullott 10 drb. tetanus- 
ban 1 drb. ló, antraxban 1 drb. tinó hullott el.

Veszett kutya 2 db és ezek által megrnart 
5 kutya kiirtatott; 1 ló és sertés veszettség gya
núja miatt felügyelet alatt tartatott, de a veszett
ség ezeken nem mutatkozott. A szarvasmarhák 
között Bélabányán vérhas lépett fel szórványosan ; 
megbetegedett 8 db. elhullás azonban nem történt.

A tavaszi állatszemlénél 271 ló, 15 bika, 
1971 szarvasmarha, 1177 tehén, 265 ökör, 514 
növendék marha, 1391 juh, 88 kecske, 455 sertés 
került vizsgálat alá.

Tenyészállat vizsgálat kétszer tartatott, mely 
alkalommal 5 db bika kiselejteztetelt, melyek azon
ban póUandók és még 4 db mezöhegyesi kan 
beszerzése is szükséges az anyaállományra való 
tekintettel.

Marhalevél kiállíttatott összesen 2997 db és 
pedig 2567 5 kros és 430 db 3 kros.

Közfogyasztásra levágatott:
Selmeczbányán 1 bivaly, 43 bika, 382 ökör, 

555 tehén, 162 növendék marha, 336 borjú. 1307 
juh, 532 bárány, 34 kecske, 1181 sertés. Össze
sen 4533.

Bélabányán 15 tehén, 5 növendék marha, 
17 borjú, 154 juh, 27 bárány, 10 sertés. Össze
sen 228.

Hodrusbányán 3 bika, 11 ökör, 116 tehén, 
30 növendék marha, 68 borjú, 88 juh, 114 bárány, 
13 kecske, 38 sertés. Összesen 481.

Steffultón 7 ökör, 20 tehén, 12 növendék 
marha, 17_ borjú, 177 juh, 29 bárány, 1 kecske, 
4 sertés. Összesen 267.

Rovnán 25 tehén, 28 növendék marha, 5 
borjú, 24 juh, 16 bárány, 6 sertés. Összesen 104.

Selmeczi mészárosok behoztak leöl ve 14 
tehenet, 100 borjut, 189 juhot, 29 sertést. Össze
sen 332.

Vidéki kereskedők behoztak leőlve 745 bor
jút, 90 juhot, 719 sertést. Összesen 1554.

Összesen levágatott 1 bivaly, 46 bika, 400 
ökör, 745 tehén, 237 növendék marha, 1288 borjú, 
2029 juh, 718 bárány. 48 kecske, 1987 sertés. 
Összesen 7499.

Az állategészségügygyei kapcsolatban javas
lom, hogy miután a közös legelők sűrű boróka 
bokrokkal vannak benőve, ezek fokozatos irtása 
elrendeltessék.

Végül javaslom, hogy a közvágóhíd a táv
beszélő hálózatba bevétessék, illetve ott egy táv
beszélő állomás berendeztessék, miután a vágó
híd messze esik (majdnem 3 km.) továbbá ott van 
az uj közös sertésól és ott van a vásártér is, mi
nek folytán sokszor van ott szükég állatorvosi 
gyors beavatkozásra, úgy állategészségügyi szem
pontból, valamint a magántulajdon érdekeinek 
megvédése végett is, ezen szükséges gyorsaság 
pedig csakis a távbeszélő berendezésével érhető 
el, de szükség van ott a távbeszélőre közbizton
sági szempontból is.

X. Katonaügy.
Az 1889: VI. t. czikkben jelzett járási tiszt

viselői teendők ellátására is a rendőrkapitányság 
lévén hivatva, a sok uj rendelet és utasítás foly
tán folytán felhalmozódott teendők egy külön 
ügyosztály azonban csak névleg létezhetik, mert 
az ahhoz szükséges személyzetet is a rendőrtiszt- 
viselők közül kellett beosztani úgy, hogy a többi 
rendőri teendőket is végezniük kell, pedig a 
katona ügyek nyilvántartása hova-tovább oly 
sokoldalú, oly figyelmes és oly odaadó munkát 
kíván, hogy előbb-utóbb tényleg is szervezni kell 
a külön katonai ügyosztályt. Ezen ügyeknek fel
sőbb hatósági vizsgálatánál mindannyiszor elisme
rés jelentetett a talált rend és pontosság felett, 
miben teljes érdeme van a nyilvántartó t. b. 
rendőrfogalmazónak.

A fősorozás 1899. évi május hó 20-án vette 
kezdetét és május 23-án fejeztetett be.

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

Az ujonezozáshoz felhivattak a fő- és utó- 
állitásoknál:

I. k o ro sztá ly b ó l................................150
II. „  85
Hl. ,   73

m a g a s a b b .......................................  1
Összesen 309.

Ezek közül besoroztattak az ajánlás és be
osztás fentartásával 91. a hadseregbe való aján
lással 36, a honvédséghez 10, a póttartalékba 45.

V issza h e ly eztetett...................123
Fegyverképtelennek találtatott . 55
Távol m a r a d t ...................... 22
Tőrül t e t e t t ........................... 10
Másutt nyert illetőséget . . .  4
Meghalt .......................................  2
Tévesen f e lv e t t .....................  2
A puhatoló bizottságokat város részenkint 

előirt időben alakítottam meg és ezek jó ered
ménynyel működtek, a mennyiben a távollevők ösz- 
szes száma 65-re, a teljesen ismeretlenekké pedig 
34-re apadt.

Ezen póttartalékosoknál is nagyon érezhető 
hiány, hogy itt bejelentési hivatal eddig nem volt, 
mert sok esetben semmi adat sem található, mely
nek alapján tovább lehelne nyomozni, holott a 
bejelentési hivatalnál elfekvő régi bejelentések 
biztos alapot adnának a további puhatolásra.

Ezen évben idegen tartalékos jelentkezett 
és pedig: 449. közőshadseregbeli és 130. honvéd. 
A mozgósítási iratok az előírásos tüzmentes szek
rényben elhelyezve és teljes rendben vannak, 
miként ezt a hivatalos katonai felülvizsgálatok 
is beigazolták.

Az 1899. év folyamán a város területén a 
beszterczebányai 16. m. kir. honvédezred (1400 
fő) hadászati gyakorlaton átvonult, a mi a vá
rosnak költséget és lakások hiányában a beszál
lásolás körül fáradságos munkát okozott; az ezred 
24 óráig Selmeczbányán és 24 óráig Hodrusbá
nyán tartózkodott.

XI. Népmozgalmi adatok.
E város törvényhatóság területén 1899. év

ben összesen született 584 gyermek, meghalt 556 
egyén és házasság kötetett 140. (1898. évben szü
letett 588,'fmeghalt 450 és házasság kötetett 144) 
és pedig.

I. Selmczbánya belváros Rovna és Banka
Született . . . 325 (155 fiú, 170 leány)
Megkalt . . . 368
Házasság . . .  92.

II. Bélabánya és Györgytárna.
Született . . .  71 (34 fiú, 37 leány)
Meghalt . . .  51
Házasság . . .  9.

III. H o d r u s b á n y á n
szü le te tt .......................................103
m e g h a lt ........................................ 50
h ázasság.........................................22

IV. S t e f f u l t ó n
s z ü l e t e t t ...................................... 86
m e g h a l t .......................................87
h á z a s s á g .......................................17

mely adatok csak számokkali illustrálása a „köz- 
egészségügy* fejezetében fennebb előadott körül
ményeknek ; kivéve Hodrusbánya külutezánkat, 
a hol a születések száma kétszer annyi, mint a 
halálozásoké.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság !
Röviden vázoltam az általam vezetett rendőr

kapitányi hivatal 1899. évi működését, ehhez még 
meg kell jegyeznem, hogy 1900. év januárius hó
1-től kezdve az uj bűnvádi perrendtartás és a 
rendőrbejelentési hivatal jelentékeny munka sza
porodást fog okozni és hogy az 1882. év óta a 
rendőrkapitánysághoz csak egy uj tisztviselői állás 
lett szervezve és pedig 1895. évben, a midőn az 
állami anyakönyvezés lett reánk bízva és 1900. 
évi januárius 1-től kedve pedig egy fogalmazói 
állás, holott nagyon is belátható az, hogy 1872. 
év óta annyira bővült a rendőrség hatásköre és 
annyira szaporodott munkája és különösen sza
porodni fog az uj bűnvádi perrendtartás folytán 
a nyomozásokkal, hogy az amúgy is csekély számú 
rendőrtisztikart mindenesetre alaposabban kellett 
volna szaporítani. Hogy eddig bírtuk a munkát, 
ennek okát én a tisziviselők szorgalmában, buz- 
góságában és mondjuk túlmegerőltetésében látom, 
amit azonban túlfeszíteni nem lehet, miért is je
lentésem kapcsán tisztelettel kérem egy ahhoz

értő bizottság kiküldését, mely állapítsa meg azt 
hogy a rendőrség tisztikara elegendő-e a reá ru
házott munka elvégzésére és hogy miként lehetne 
segíteni azon, hogy ne legyen túlhalmozva éppen 
nem a rendőrséghez tartozó munkával, mert 
hiszen a rendőrségnek mégis első feladata a 
vagyon és testi biztonság megóvása és a kül- 
rendészet, a miben pedig határozottan akadályozva 
van a sok mindenféle közigazgatási és irodai 
munka által.

Selmeczbányán, 1900. janárius 6.
Krausz Kálmán,

rendőrfőkapitány.

130. _
szv. 1900. szám.

Hirdetés.
Alulírott városi adóhivatal közhírré teszi, 

hogy az illetéktartozások fejében lefoglalt zálog
tárgyak f. é. január hó 24-től január hó 31-ig 
nyilvánosan el fognak árvereztetni. Felhivatnak 
tehát az illeték hátrálékosok, hogy tartozásaikat
f. évi január hó 24-ig a városi adópénztárnál 
illetőleg a helybeli m. kir. adóhivatalnál fizes
sék le.

Selmeczbányán, 1900. január 11-en.
Városi adóhivatal.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,
1900. január 5-től 12-ig.

Kihirdetések.

So
rs

zá
m 

1

A kih irdettek nevei. Lakóhelyű.

1 Stepiga István Bélabánya
Chrapács Kati

2 Licskó Ferencz
Longauer Anna

3 Fülöp György SteíYultó
Ferkó Jozefa .

4 Kubik István Selmeczbánya
Babulicz Mária Szitnyatő

5 Zachorjanszky István Selmeczbánya
Liska Jozefa •

Születés.

| S
or

szá
m

A szülők neve.
A 

gy
er


m

ek
 n

em
e

Lakóhely.

i Murancsan Ferencz
Murgács Paula leány Selmeczbánya

2 Hoschek János
Ballon Antónia fiú

3 Schrom Samu
Bielesch Anna -

4 —

Zachar Ilona leány i

5 Stahl Lipót
Herz Anna t

6 Neuschl Mátyás
Debnár Anna „

7 Vibostyok Pál
Melus Anna fiú Bélabánya

8 Stefanka János
Aiben Teréz Hodrusbánya

9 Sebian Mihály
Simkó Kati leány Slcffultó

Halálozás.

©
•J1

Az elhun yt neve. K
or

a

A halál oka

1 Nem csők Sándor 23 h. ‘üdőhurut
2 özv. Pindroch M.-né 70 é. égési sebek
3 Reich Irén 5 h. tüdölob
4 Jelenfy József 23 h. sorvadás
5 Ivanics Katalin 2 h. görvélykór
6 özv, Gulyás Mártonná 73 é. végelgycng.
7 Grohman Dezső 12 h. gümökór
8 Poroda János 39 é. :üdőlob
9 Jaskó Pál 73 é. tüdőgyulladás

10 Neubaurik József 38 é. tüdőgümókór
11 Poch Mária 29 é. >
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1900. évi 58. szám.

Anyagszállítási hirdetmény.
A seimeczi m. kir. központi kohóhivatalnak 

szüksége van az 1900. év folyamán nyolczezer 
(8000) métermázsa ócskaöntött vasra, melyet 
versenytárgyalás utján kivánbeszerezni.

Az ócska vas legföljebb 10—20 kg. nehéz 
darabokból álljon; forgácsot, lemezt vagy ková
csolt vasat ne tartalmazzon. Az ócska vas lehe
tőleg 12 havi egyenlő részletben a kohóba szál
lítva és ott megmérlegelve vétetik át.

Az anyagérték az anyag átvétele után 14 , 
nap alatt a selmeczbányai m. kir. bányakerületi 
főpénztárnál 2% Sconto levonásával téríttetik meg.

Az ivenkint 1 korona bélyeggel ellátandó 
Írásbeli zárt ajánlatokban világosan és határozot
tan kijelentendő, hogy ajánlattevő a tárgyalás alap
ját képező általános és részletes szállítási feltétele
ket ismeri és azoknak magát feltétlenül aláveti.

A megajánlott árak az ajánlatban szám
jegyekkel és betűkkel világosan kiirandók és az 
ajánlathoz a felajánlott anyag értékének 10 °/0-a 
bánatpénznek akár készpénzben, akár elfogadható 
értékpapírokban csatolandó.

Az ilykép kiállított és felszerelt ajánlatok 
f .  évi január hó 25-ig* , Ajánlat ócskavas szállí
tásra* felírással és ajánlattevő nevével és laká
sának jelzésével ellátott zárt borítékban az alul- j 
Írott m. kir. központi kohóhivatalhoz nyújtan
dók be.

Az általános és részletes szállítási feltételek 
a seimeczi in. kir. központi kohóhivatalnál bár
mikor a hivatalos órák alatt megtekinthetők és 
egyes vállalkozóknak kívánságára megküldhelők.

Selmeczbányán, 1900. évi január 5-én.

M. kir. kohóhivatal.

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

valódi jamalca-rumot
szereztem 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

ooooooooooooooooooa

o U j  c z ip ó s z -ü z le t.
0  Van szerencsém a n. é. közönség be- 
▼ esés tudomására hozni, hogy a Deák Ferencz 
0  utczában, a B aum ert-féle házban (előbb 
0 Baumerth Gyula kereskedése)

-= =  szikvizgyárat = -
rendeztem be, uj .Reform 8 sziphonokkal; főtörek
vésem lesz, hogy annak kezelése a rend és tisz
taság mintaképe legyen.

Megköszönve az eddig irántam tanúsított 
bizalmat, maradtam,

teljes tisztelettel
Rosenfeld József,

kereskedő.

0  Q>íá> i p B S S s  fes'iA
Q rendeztem  be, o
0  melyben teljes erőmből iparkodni fogok a 0 
0  mélyen tisztelt közönség teljes megelégedését 0  
Q kiérdemelhetni. 0
Q Alázalosan kérem ennélfogva nagyra- 0  
Q becsült pártfogásál. 0
Q Selmeczbánya, 1899. deczember hó. Q

0 Kitűnő tisztelettel 0
0 rJLYeit.oi* ¥

czipész-mester. ^  
I O O O O O O O O O O O O O O O O O Ci

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1
H  Van szerencsénk a n. é. közönségnek azon kedvező alkalmat nyújtani,
n  miszerint most nagy készlet miatt üzletünkben mindennemű

* kárpitos munkák
X éspedig: g a r n itu p á k , e b é d lő  é s  k is e b b  stili-i
J  d ív á n y o k
K  j u t á n y o s  á  r >  o  n

X kaphatók, valamint e szakba vágó munkák sj l e m r » v ű lv b b  S«S«í á lh i t t  
és le $ t i i ja i i i )  r f iv s it  s z e r i n t  eszközöltetnek.

H  Kérjük a n. é. közönség szives látogatását

X  te lje s  t isz te le tte l R Ó I1& Í T ö S t v é f O k
X kárpitosok , Ezüst-utcza 13. sz.
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Esemény 
a magyar 
irodalomban!JVagy JCépes
Világtörténet @íí-'

: —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 

hazaszeretetei és összetartást tanul.

AZ EGYETEMES TÖRTÉNELEM 
KLASSIKUS KÖNYVE, A LEG
GAZDAGABB TÖRTÉNELMI 
KÉPTÁR .............. .

Tizenkét kötetben,
I ú l d i j j e l é  h á r o m  k ö t e t  j e l e n t  
m e g .  — Jítfgy h a v o n k i n t  j ö n  e g y -  

eg.v k ö t e t .

Bővebbet a prospektus, melyet mindenki ingyen kap.
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A Nagy Képes Világtörténet
Szerkeszti a legkiválóbb m agyar fejll!8Zli ,  roüizlést̂ táplá,ja .  t„dist, ncmesiti a 

irók közrem űködésével: lelket.

Marczali Henrik. A Nagy Képes Világtörténet
Megrendelhető

3  koronás
cse k é ly  Havi

brilliáns stílusával és pompás illusztráczióival nem
csak tanít, hanem oktatva gyönyörködtet is és a 

legnagyobb szellemi élvezetet nyújtja.

i  ara
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e rendelőlap segélyé
vel. mely kivágandó 
és levelezőlapra ra
gasztva. hozzánk be
küldendő.

R é v a i T e stv é r e k
Iro d a lm i In té ze t 

Részvénytársaság 
Budapest 

Vili., üllói-ut 18.

Ezennel megrendelem a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaságtól 
Budapesten a

N a g y  K é p e s  Y ilá g tö p té n e t
cziraü művet 12 kötetben 192 koronáért, tudomásul vevén, hogy eddigelé három 
kötet jelent meg s a további kötetek 4 havonkint jelennek meg. Kötelezem 
magam a társaság pénztárába Budapesten a szállítástól kezdve ÍJ koronát ha
vonkint mindaddig befizetetni, mig a mű teljes vételára törlesztve nincsen. 
Az esetleg elmaradó részletek költségemre postai megbízás utján szedhetők be 
és ennek be nem váltása esetén a mű teljes hátralékos vételára esedékessé 
válik. A mű további kötetei a megjelenéshez képest és fizetései arányában 

szallitandók.

Név: .........................................................
Kelt..................................................

Á llás:.........................................................

Nyomatott a laptulajdonos Jocrgcs Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1900.
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