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Az angol királynő halála.
Több mint hatvan évi dicsteljes ural

kodás után meghalt e héten Viktória angol 
királynő.

Uralkodása alatt nemzete bámulatos 
módon haladt a dicsőség, a hatalom és a 
meggazdagodás utján. Ha az uralkodóknak 
öröme telik nemzetük boldogulásában, Vik
tóriának bőven kijutott belőle. Csak éppen 
halála előtt homályosodott kissé az angol 
dicsőség napfényessége. Es a görög bölcs 
mondása, hogy senkit halála előtt boldog
nak ne magasztaljunk, a napok előtt bol
dogult angol királynőn is beteljesül. Mert 
Viktória mindig együtt érzett nemzetével, 
örült, ha nemzete örült, sajgott a szive, 
amikor néha napján balszerencse érte. S 
habár a burok elleni háborúból sok ked
vező hirt is vett, mégis jól tudta, hogy ez 
a háború, hadvezéreinek legékesebb szavú 
táviratai és egyéb jelentései dacára, nem 
végződhetik oly dicsőséges győzelemmel, 
mint az uralkodása alatt viselt többi angol 
háborúk. Hiszen maga a győzelem se bizto
síthatja az angoloknak Traanswal nyugodt 
birtoklását, mert pacifikációja még a leg-
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Kilenc óra körül lehetett az idő, mikor 
Szemző ur hazavetődött a mulatságról. Egész 
sereg ember várt már rá a hivatala előli, akik 
ügyes-bajos dolgaikban türelmetlenkedtek ott a 
jegyző ur hivatala előtt. Szemzőnek csak úgy ló
gói a feje, mikor végig ment az áldogálók között. 
Félig meddig kapatos is volt, de inkább kimerült 
3 tegnapi hajszától meg az éjszakai virrasztástól. 
Fgy percre benézett hivatalába. Csillag ur egy
kedvűen körmőlt valami hatalmas könyvbe s még 
csak fel sem vetette fejét, mikor belépett főnöke 
3 hivatalába.

— Keresett valaki ? tudakolta a Szemző 
inkább megszokásból, mint érdeklődésből.

— Otlakini várnak — hangzott Csillag ur 
szava s irta tovább a rubrikái könyvel.

— Egy kicsit lefekszem, határozta el magát 
a jegyző ur s indult kifelé.

— Felbontsam a pöstát? állitolla a Csillag 
ur szava Szemzői, a ki gépiesen üli le asztalához 
s vagdosni kezdte egymásután a levélboritékokat.

Egy pár sürgetés a szolgabirótól, megkere- 
"es, átirat, egyszerűen félredobta őket, a mi kö
rülbelül annyit jelenléti, hogy lássa el Csillag ur.

jobban szeivezett é» fegyelmezett hadak 
erejét is meghaladó feladat.

Nem tudjuk, szívesen nicnt-c bele a 
a kritikus háborúba Anglia királynője. Any- 
nyi bizonyos, hogy parlamentjének — mint 1 
a nemzet képviseletének határozatát nem 
igen másíthatta meg. Reá tehát e háború 
miatt épp oly kevéssé vethetünk gáncsot, 
mint nem dicsérhetjük kelletén túl Anglia 
dicsőséggel viselt háborúiért.

Inkább magasztalhatjuk azért, hogy 
egész uralkodása alatt az alkotmánynak 
leghívebb őre volt. Az angol alkotmányos
ságot követendő például tekintik az összes 
európai alkotmányos államokban, és ebben 
nagy, csaknem legnagyobb része volt Vik
tória királynőnek. Amint szerette népét, 
szerette kívánságait is teljesíteni és szabad 
elhatározását sohasem akarta befolyásolni. 
Ez vetette meg az angol szerencse alapját 
és többet járult hozzá a nemzeti vagyon 
és boldogság gyarapodásához, mint a gyak
ran kíméletlen módon folytatott foglalási 
hadjáratok.

Nemeslelkli, jószivii volt. Evenként 
legalább egyszer maga körül kívánta látni 
a szegények gyermekeit, kiket megvendé-

Azlán egy sereg pályázat. Finom női vonásokkal 
írva valamennyi, olyikból még parfüm is csapta 
meg a jegyző ur orral. Különös butasággal bámulta 
végig valamennyit Szemző. Tulajdonképen nem 
is érdekelte a dolog, inkább dühösitelte, hogy oz 
a mulatság is az ö nyakába szakadt. Valami ke
serű megvetés félét érzett az egész hivatala, meg 
Vedrű községe iránt a hol 6 harmad magával i 
képviselte az egész intelligenciát. A tanitó, Csillag 
ur, meg ő. ebből állott egész Vcdrő társadalma, 
ha csak még Braun ural is bele nem számítjuk, 
aki a nierkantilizmost képviselte a kis zalai falu
ban. A többit aztán úgy is mind a jegyző arra 
kenlék az iskolaszéki elnökségtől kezdve az ö 
kezébe volt letéve Vcdrő boldogulásának minden 
fontos szála.

A legsúlyosabb volt ezek közül az iskola- í 
széki elnökség. A lanfelügyelő öiökös zaklatása, 
a taniló ur irigykedése, de leginkább az örökös 
pénztelenség egyre sanyargatta Szemző urat. 
Tetejébe most még ogy újabb iskolát sózott a 
nyakukba az állam. Azaz inkább a tanitó ur, a 
ki addig járt a tanfelügyelő nyakára, addig ágált 
a nemes iskolaszéken, mig nyélbe ütötték az ál
lamsegélyt, meg egy másik lanilói állást. Hiába 
húzódozott a jegyző ur nem akadt kibúvó. Hogy j 
mégis biztosítsa valehogy magát, a tanítóval szem
ben keresztül vitlo, hogy kisasszonyt hozzanak a

gélt és egy-egy barátságos szóval egész 
életökre való kedves emléket nyújtott ne
kik. Általában a szegényeket mindenkor 
hathatósan támogatta, abban tolt legnagyobb 
kedve, ha alattvalóit igazán boldogoknak, 
megelégedetteknek látta.

A politikával kevesebbet foglalkozott, 
mint liiresztelni szerették róla. Igazán nőies 
jelleme inkább a szív szavára hallgatott, a 
politika és diplomácia csürcsavaros rejt
vényeinek bolygatásával nem igen foglal
kozott. Mégis, ha valami fontos Allamaktus- 
ról volt szó, találó, gyakran meglepő meg
jegyzéseket tett, melyek tanúságul szolgál
hattak, hogy egyszerű, ép elméje még a 
politika és diplomácia kacskaringós utjain 
sem tévedett cl.

Nő volt mindenek előtt és csak azután 
uralkodó. A női szív gyengédségével élt 
családjának, melyet ugy szeretett, mint akár
melyik polgárasszony szereti a családját. 
Értette az angol étiket szigoru és sokrétű 
szabályait szive kívánságával összeegyez
tetni akként, hogy minden hozzátartozója 
bármikor felkereshette. Rajongással csün
gött viszont rajta a családja. Azok akönvek, 
melyeket családja a halála fölött sir, a fáj-

gyerekek mellé. Asszony néppel mégis csak köny- 
nyebb elbánni, különösen, ha történetesen nem 
is valami rut teremtés velődnek ide közéjük. De 
hát ez nagyon kétes valami, mikor igy pályázat 
utján ejtik meg a dolgot. Legalább öreg ne legyen 
gondolta magában Szemző s a folyamodványok
ban elsőben is az után kutatott.

Az egyikben valami kemény tárgy akadt a 
kezébe, Szemző ur szinte megijedi a rámeredő 
tüzes szempártól s olyan különös hizsergésfélét 
érzett a testében. Önkénytelen Braunnó jutott az 
eszébe, duzzadt vörhenyes arcával, a mint vigyo
rogva nyújtja felé pipacs vörös kezét. Még dél
után is, mikor egy kicsit kialudta magát, azon a 
képen járt az esze. Sehogy sem tudott másra 
gondolni, mintha megbabonázta volna. S aztán 
lassan-lassan elkezdte színezni a jövőt, az első 
találkozástól egész odáig, a mikor megint jönnek 
a folyamodványok hozzá, mint az a másik.

— Ej, bolondság, zavarta el magától külö
nös gondolatait s szinte fellclekzett, mikor átol
vasta a Plán Margit folyamodványát. Csupa 
elégséges, egy tői-egyik végig. Még csak kuriozi
tásból sem akadt abban az oklevélben egyetlen 
jó sem.

— Micsoda buta kis leremtés lehet — vélte 
Szemző ur s újra maga elé tette a filigrán apró 
arcképet. De azok a tágra nyílott beszédes sze-
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dalom igaz köuyei. Mert nincs családjában 
senki, akin jót és nemeset ne gyakorolt 
volna.

Igaz és mély az angol nemzet fájdalma 
is. Van reá.oka. Ha végig tekint immár 
elhunyt királynője uralkodásán, nemcsak 
azt tapasztalhatja, hogy temérdek dicsősé
get aratott alatta az ország, hanem azt is, 
hogy e nemes uralkodó szive összeforrott 
népének szivével.

Mi is osztozunk az angol nemzettel 
fájdalmában. Emlékezünk, hogy az ango
lok szeretetteljes vendéghelyet adtak negy
vennyolcas emigránsainknak, amikor idehaza 
féktelen düh tombolt és eltiport mindent, 
ami magyar. Az angol királynő védelme 
alatt a hazából menekült hazafiaknak biz
tos menedékük volt Angliában s ott bán- 
tatlan maradtak.

Ezért mi is áldjuk Viktória királynő 
emlékét.

Újságok statisztikája,
Istenben boldogult Gutcnberg, amikor ft nyomtatott 

betű varázsát felfedezte, nem is sejtette, minó eró rejlik benne 
Világhódító útjában a nyomtatás hamar magához ragadta az 
uralmat, mely mind hatalmasabbá vált. A jó öreg német 
mester maga is csodálkoznék, ha látná, hova mindenhova 
kerül a nyomtatott irás és még nagyobb lenne ámulata, ha 
látná, hol és mennyi újság jelenik meg a világon.

Bennünket, magyarokat, első sorban a hazai sajtó 
érdekel. Nálunk mindössze 1580 különféle nyelvű lap jelenik 
meg, köztök 1103 a magyar nyelvű-

Az egész világon mintegy 40,000 újság van s ha a 
földi lakók számát egy milliárd)a becsüljük, úgy minden 
25,000 lélekre egy-egy újság jut. Az öt világrész közül 
Európának van természetesen a legtöbb újsága, 24‘000-on 
fölül. Az európai nagyhatalmak közül Németországnak van 
a legtöbb Oroszországnak a legkevesebb újsága. Németor
szágban 5900 újság, köztük 830 napilap jelenik meg. Angli
ának 4200. Franciaországnak 4100 újsága van. Olaszország
ban 1400 újság lát napvilágot. Ausztriában lüOO. Spanyol- 
országban mintegy 900. Oroszországban 800 újságot olvasnak. 
Több orosz újság két vagy több nyelvű: orosz, német és 
francia, vagy orosz és német. Aránylag nagy az újságok 
száma Görögországban; majdnem minden kis falunak van 
külön újsága. Svájcban 500 — köztük igen jelentékeny — 
újság jelenik meg. Belgiának és Hollandiának egyenként 
300 — 300 újsága van. Ázsiában körülbelül 3000 rendesen 
megjelenő lapot számláltak meg. Aránylag kevés az újság 
Kínában; a hivatalos „King-Pao“ naponként háromszor  ̂
jelenik meg Pckingben. Hatalmas lendületnek indul a japán 
napisajtó. Japánnak magának 2000 újsága van, tehát több i

mek egészen levetlek a lábáról megint. Mintha 
csak kapacitálni akarták volna.

— No higyj annak az írásnak semmit. Nézz 
rám én vagyok itt a bizonyítvány magam. Ez a 
fej, ez a sima magas homlok, ez a kerek pici 
kis száj, ez a két villogó szempár az én igazi 
bizonyítványom. Ezek az apró kis kacsócskak 
csak segítenek benne, de hozzá mát* éppen nem 
tartoznak.

A Szemző újra meg újra elővette a képet, 
végig olvasta a sok folyamodást.

— Bolondság — nyugtatta meg magát. Ilyen 
oklevéllel lehetetlen megválasztatnom úgy is. Ha 
a parasztjaimnak be is ludom adni, a tanító 
megmozgat mindent, hogy a sok kitűnő közül 
ne válasszuk éppen a legrosszabbat, csak azért 
mert a szép, annak mondja itt ez a kis fotogra- , 
fia. Csak legalább az ne volna itt, töprengett ma- 
gában Szemző ur s dőhösen dobta félre a kemény 1 
karton lapot.

Mintha megmozdult volna a képnek a keze j 
Az a pici kis kacsócska, mini ha fenyegetően 
emelné fel kezét Szemző Balázsta, s bocsánat ké- j 
rően nyúlt megint utána.

— Nevetséges. Hogy nem olyan fényes az I 
oklevele ? Vájjon mennyivel volt külőmb az enyém? |

S E L M E C B Á N Y A I H Í R A D Ó

mint Ausztriának vagy Magyarországnak. A legjelentéke- j 
nyebbek a „Hocsisimbuui", a „Thojasimbum** és a „Majni- 
csisimbum". Kevés újság jut Afrikának, alig 300, ezek közül 
30 Egyiptomban nyomatik. Annál nagyobb az amerikai 
sajtó. Az Egyesület Államok 12,000 újsága közül 1200 a 
napilap Az Egyesület Államokban 120 újságnak kiadói5 
szerkesztői négerek. A legrégibb négerlap az „Elevátor", 
melyet 33 év előtt San-Francisco-ban alapítottak. Ausztráliából 
hiányoznák az adatok.

Ha a világ összes újságait nyelv szerint rendezzük, 
úgy legtöbb az angol nyelvű, azután következnek a német, 
francia és spanyol nyelvűek.

Természetes, hogy a felsorolt számok, csak*megköze- 
litöleg helyesek, mert eddig még nem sikerült a világ ösz- 
szes lapjait összeírni.

H Í R E K .
— Isteni tisztelet rend. A Selmecbányái 

*ág. hitv. evangélikus magyar német nyelvű egy- ; 
házban megáilapittatolt az 1901. évre szóló j 
istenitisztelet rend, mely szerint harmincegy napon 
magyar, liarmincegynapon német nyelven tartatik 
az istenitiszielet. A vasár- és ünnepnapi isten- 
tisztelet kezdődik d. e. 10 órakor; a fő-ünnepe
ken d. u. fél három órakor Az ifjúsági istentisz
telet, — mely minden vasárnapon megtartatik, 
kezdetét veszi d. e. ^12-kor s ta r t 12-ig; január 
6-tól május 12-ig tartatik a papiakon levő elemi 
iskolák valamely termében; május 19-től október 
27-ig a templomban, november 3 -lói december 
22-ig ismét a papiakon levő iskolák egyik termé
ben. A confirmandusok tanítása megkezdődik 
április 11-én reggeli 7 órakor a papiakon levő 
leányiskola termében s folyik reggeli 7—8-ig 
mindennap junius 1-ig bezárólag; junuis 2-án 
pedig közistentiszteletnél megtartatik a confirmátió. 
Szeptember 2-án megkezdődik az uj tanév. Gyónás í 
úrvacsora-osztással tartható minden vasárnap és j 
ünnepnapon az egyházfinál vagy a lelkésznél 
történt előleges bejelentés mellett. Adományok 
gyűjtésére, a hazai gyámintézet (Gusztáv Adolf 
egylet) és a szegények javára, ki vannak állítva 
minden közistenlisztéletnél — még pedig a temp
lomkapun belül, a gyűjtő perzselyek.

— A város tisztikarának tevékenysége 
számokban. Az általános vélemény az, hogy a 
számokkal bizonyító érvek csalhatatlanok, vagy 
legalább is igen közel vezetnek az igazsághoz; j 
az alábbi számadatok azonban alig bizonyítják ' 
ezt. Mert ha azt jegyezük ki városunk tanácsa i 
iktatójából, hogy abba az 1900-ik év folyama I 
alatt 13.390 ügydarab, továbbá, hogy a polgár- j 
mesteribe 919, az árvaszékibe 2195, a közig. í 
bizottságiba 360, a községi bírósághoz 1203ügydrb. 1

S ér az valamit, ha egy pár kitűnővel több van 
itt a papiroson. Elégséges - -  hát kell annál több 
is. Badarság többet kívánni annál a mi elég.

Mintha barátságosan intene felé az a kéz a 
képről. Szinte hizlalja Szemző Balázst:

— Ne, ne félj, nyújtsad csak bátran felém 
a te erős kezedet, én nem hagylak cserben.

A jegyző ur pedig oda állt a tükör elé, 
letörölte róla a rátapadó pori s tanácsot tartott 
maga magával. Szép sugár ember volt, tömölt 
fekete bajuszsznl. Napbarnitolta arcát valami kü
lönös szenvedélyesség jellemezte, a mi csak fo
kozta férfiasságát. Valami különöset gondolhatott 
nagyon, mert elvetette magát, aztán az arcképet 
egyszerűen beletette a tárcájába.

Csillag ur most is ott körmölt az asztalá
nál s sunyi szemével nézte mit csinál a princi
pálisa. Szemző észrevette s önkénylelen az jutott 
eszébe, hogy ö most sikkasztott Elsikkasztott egy 
okmányt, csak azért, hogy növelje vele a többiek 
erejét. S ez uz ember látta, el is árulhatja s az
tán, ha baja nem is lesz belőle, de kifigurázzák, 
szájra veszik miatta.

Egész nap ezen gondolkozott. Az a kép 
pedig égette a mellét forralta a vérét.

Most már egyébre sem tudott gondolni,

érkezett, s igy összesen 18. 067 ügy lett beiktatva 
ebből még csak megközelítő fogaimat sem nyer
hetek a tanács tevékenységéről, hisz egy ügy k-o 
alább is annyi irányú elbánást igényel, hogy a 
közép számot bizton 3-nak vehetjük s igy tujaj 
donképen a 44.200 szám adná meg a megközelítő 
mértéket. E nagyobb szám mellett bizonyít az a 
körülmény is, hogy csupán a főispánhoz s mi- 
niszteriumokhoz intézet felierjesztések 609-re rúg
tak és pedig egyebek között a főispánhoz 111 
a belügyminisztériumhoz 381, a földmivelésugyS 
minisztériumhoz 56 felterjesztés m ent; ezenkívül 
idegen hatóságokhoz 5682 átirat, megkeresés 
Bármily tekintélyes ez a szám, még mindig nem 
teljesen tájékoztató, hisz sem a rendőrségi ikta
tók kimutatása, sem az ülések, tanácskozás szánta 
nincs a fentiekben kitüntetve.

— Jparfelüg’yelő Selmecbányán. Nem azt
akarjuk a fenti szavakkal mondani, hogy Selmec- 
bányán már iparfelügyelőnk is van, erről még 
korán volna értekezésünk. Sem az idő nem alkalmas 
még ilyen okai kifejezésére, sem az emberek nem 
képesek még annak felfogására, hogy városunk 
és vidéke oly gazdag a természeti kincsekben és 
oly szegény e kincsek feldolgozásában, hogy bizony 
nagyon is reánk férne egy kutató elmével, fej
lesztő tehetséggel s kellő hatáskedvvel bitó ipar
felügyelőnek nálunk a központban oly állást 
szerezni, melyből a természet nyújtotta anyagi s 
az Isten adta szellemi kincsek értékesítési módját 
tanulmányozná s e tekintetben állandóan vezető, 
tájékoztató szerepet viselne. Ilyen állás szerve
zéséről csak akkor lehet szó, ha majd a vezető 
férfiak körében uralkodóvá válik az a felfogás, 
az a hit, hogy az ős iparvállalat és a gyárak 
mellett a kisipar is képezheti alapját egy-egy 
város, vagy vidék létérdekének, jövőjének. Addig 
csak annak egyszerű közlésére kell szorítkoznunk, 
hogy ez meg az az iparfelügyelö itt járt váro
sunkban. Ezúttal Broser Mór m. kit*, iparfelügyelő 
látogatásáról számolunk be, a ki bár rövid időt 
töltött e héten varosunkban, de ezt az időt hasz
nosan töltötte, a mennyiben alaposan vizsgálta 
meg a Krause József-féle templom berendezési 
tanműhelyt, a cipőgyárat s meglátogatván, az ala
kuló félben levő cipészmesteri szakiskola helyi
ségét s erről bő értesülést nyert annak szerve
zőjétől Yörös Ferenc tb. főjegyzőtől. A Krause- 
féle tanműhely fejlettségből örvendetesen lepte 
meg a felügyelőt, kit arról győztek meg a látot
tak, hogy a vállalkozó sokkal töb.iet nyújt a 
kormánysegélylyel szemben, mint a mennyire
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mint arra a lányra s keserűség fogta el arra 
gondolatra, hogy hátha még sem tudja majd 
megválasztatni, vagy ha meghurcolják érle. Bent 
a lakásában újra meg újra csak azt a képet 
nézte. Úgy tetszett neki, mintha kilépne a szűk 
kis keretből s ott járna kelne az ő szobájában, 
parányi kacsójával simítaná az ő torzomborz 
üstökét, becsukná égő szempilláit s az a kerek 
kis száj csókot nyomna az ö ajakára.

Másnap elutazott Szemző Balázs olhonról. 
Nem mondta senkinek sem hová, még magának 
is alig merte bevallani. Oda volt egy álló héten 
keresztül s mikor hazajött, vidáman szedte elő 
a folyamodványokat a fiókjából s rendre olvasta. 
Mikor aztán eljött a választás napja, a legszigo
rúbb hangon referált az egész dologról.

- Jós Erzsébetet ajánlom a megválasztásra, 
mind a kinek legjobb oklevele van, bár van egy 
pályázó, Plán Margit kisasszony, akit mindenkép
pen kitünőbbnek tartok ő nála, de meg még sem 
választhatjuk, inért én választottam ki magamnak 
— feleségül.

Kiss Miháh/

V* f  eV

___________________________________ 1901. ja n uár 27.
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5 I  le|wve van, a mennyiben az előirt számnál 

I  bb ta n u ló t  fogadod fel s kitűnőnek bizonyult I áailási módszerrel képezi ki fametszftkké, szob- 
a I  Azokká. Egyébiránt e tanműhely megtekintésére • I rövid id5 múlva, a mikor tágasabb tij helyiségé- 
j I ben helyezhetlek el, a hova éppen most kflltöz- 
t I  tlük ál, hívőbben fogjuk t. olvasóink figyelmét 

felhívni. Az 1 inrfelügyelfl a cipőgyár fejlettségéről 
js meggyőződött s e gyár valóban nagy haladást 
tanúsít termelés és egészségügyi tekintetben 
azula mióta uj épületébe költözött. Azt óliajtanók, 
iinay gyors eljárásáról, szakavatott intézkedéséről 
ismeri iparfelügyelönk minél gyakrabban látogatná 
meg az ipar fejlesztésére annyira reá szoruló vá
rosunkat.

— Városi m uzeum unk folytonos gyarapo
dásáról igazán örömmel adunk hirt minden hé
ten. Az elmúlt héten is egy szép kis kereszt sze
reztetett be, mely legalább is 2 0 0  éves. Ezen fe
jül Kjs Frigyes rendőrfogaimazó nagyon érdekes 
szakács diplomát ajándékozod, melyet 1 8 0 6 .  évben 
Benizky Pál nógrádi földbirtokos híres szakácsa 
Romanich József állított ki díszesen Roíhmund 
János részére. Az ifj. Farbaky István által le
tétbe helyezett érémgyíVjtömény is rendezve lett 
és a torony alatti páncél szobában van kiállítva. 
-  De egérdekesebb és becsesebb gyarapodását 
muzeumunk azzal nyerte, hogy a párisi nemzet 
közi kiállításhoz küldött tárgyak visszaérkeztek 
teljesen hiánytalan állapotban és azok a múze
umban már láthatók. E tárgyak a következők: 
Serleg, ezüst, hólyagos talpán 6 hólyag, nyele 
díszedény alakú, a XVI. századból; a városstalumait 
tartalmazó könyv, ezüst csúcsíves sarkokkokal és 
képdisszel, a XVI. századból, bányász jelvények 
(ék és kalapács) ezüst, részben aranyozott, fel
irattal : az 1538. évszámmal, bevésett levelekkel 
van díszítve; kőhajitó gép vasból a XV. század
ból : nyilpuska vasból a XVI. századból; csata
csillag spárgával körülfonva és szurokkal bevonva 
XVI. századból; handzsár, markolata csont, ara
nyozott ezüsttel montírozva és korállal diszitve 
a XVIII. századból; zászló, kékselyem alapon az 
ország és Selmecbánya város címerével 1 7 5 1 .  

évből.

— Báró Luzsénszky Félix az ő felsömagyar- 
országi kőrútján e hó 22-én érintette városunkat, 
hogy itt is megtartsa a F. M. K. E. javára fel
olvasását a búr-háborúban szerzett tapasztalata
iról. Hozzánk Glair Vilmos egyesületi főtitkárral 
Korponáfól az nap délben érkezett meg, s itt 
már várta őt a helybeli választmány tisztikara. 
A két órái szánkózás fáradalmait kipihenvén, az 
egész társaság Farbaky István országgyűlés 
képviselőnknek, a F. M. K. E. selmeci választ
mánya elnökének vendégszerető házában gyűlt 
össze ebédre. Este G órakor vette kezdetét a 
Városi Vigadó nagytermében a felolvasás, melyre 
''árusunkból és környékéről nagy számmal jelent 
meg a burok vitéz önvédelmi harcával rokon- 
szenvedő közönség. Báró Luzsénszky Eelix 1 y2 
ora* Elolvasásban adta elő tapasztalatainak váz- 

szólva utazásáról, a burok szokásairól, 
harcmodoráról, mindent oly közvetlenséggel ecse- 

vej hogy a hallgatóság nagyon sok jelenségről, 
melyet a lapok tudósításai után nem igen tudott 
magának megmagyarázni, csak most nyert világos 
képet; jgy például, hogyan volt lehetséges, hogy 
a hurok olyan kevés embert vesztettek a harc- 
^an- Előadását sok tréfáló megjegyzéssel füsze- 
rez,e5 például, hogy a Krüger elnöktől tiszti ran- 
£ot kérő német hadnagyok tőle csak fekete kávét 
kaptak. De a mi a legjobb hatást szülte, talán 
az volt, hogy a nemes báró seholsem helyezte 
8 saJát személyét az előtérbe. Mikor a hatalmas 
a|aku és hangú férfiú felolvasását befejezte, dörgő 
élj°n zúgott végig a termen. A társaság tetemes 
rosze azntán az étkező helyiségbe vonult vacso- 
r,"ua> uii közben számos felköszöntő, jó étel-ital,

majd Laci szép zenéje mellett gyorsan múltak az 
órák. Báró Luzsénszky Félix és Glair Vilmos 
szerdán délelőtt hagytak el bennünket, hogy még 
az nap esté Zólyomban gyűjtsenek a burok haza- 
szerető népének és a F. M. K. E. kulturális 
rendeltetésének újabb és újabb híveket, őszintén 
kívánjuk, hogy minél szebb siker koronázza fára
dozásukat.A f.-lolvasás bevétele 405 K 15 f volt, 
kiadása pedig 37 K 40 f; a tiszta bevétel tehát 
3(>7 ív 75 f. Felülfizetlek : Krausz Kálmán 2 K, 
Fanok Ödön 2 K, Révay Adolf 70 f, és Schwarz 
Lipót G0 f, mit a rendezőség hálával nyugtáz.

— Halálozás. A régi jó táblabiróknak talán 
a legutolsója halt el Selmecbányán e hó 22-én, 
Bölsei Buday Miklós ez, Ungh vármegye utobó 
táblabirája és nyug árvaszéki elnöke, aki 83 éves 
korában hunyt el. Az elhunytat kiterjedt előkelő 
rokonság gyászolja. Tetemeit a család elszállítana 
Kisráthra s ott tegnap (ették őrök nyugalomra.

— Iparhatósági megbízottak alakuló ügy
lése. Az iparhatósági megbízottak e hó 21-én dél
után tartották alakuló gyűlésüket a rendörkapi- 
tányi hivatalban. Elnökké Velics György mézes- 
kalácsos mestert választották meg. Ezután kikül
dettek az egyes bizottságok és pedig: az ipar- 
lajstromok ellenőrzésére kiküldettek : Velics György 
Marschalkó Gyula, Chrien Károly, Oszvaldt Gusz
táv. A tanonciskola látogatására kiküldettek: 
Takács Miklós, Mákonyi Pál, Singer Miksa, Weisz 
Dezső, Sípos Ferenc, Fizély Károly. A műhelyek 
látogatásara kiküldettek: Csornák György,Zachar 
Károly, Krause József, Pruchnicky Miklós, And- 
rejkovics József, Gverk Mihály, Novak József, 
Cserny József. Gyárak vizsgálatára kiküldettek : 
Matzán Ferenc, Friebert Ferenc.

— A polgári dal- és zenekör jövő hó 2-án 
tartandó hangversenyére serényen folynak az elő
készületek és szivből kívánjuk, hogy a legszebb 
célt szolgáló egyesület fáradságát méltó siker 
koronázza. Amint értesülünk a zenekar, megerő
södve a tűzoltó-zenekar fuvóhangszereivel, nagy 
élvezed nyujtand a közönségnek. Bence Rezső 
ur hegedüjátéka a hangverseny egyik kimagasló 
pontja lesz. A zenészek mellett nern maradt el a 
férfikar sem és előre is örömmel közöljük, hogy 
sikerüli a karmesternek egy jelentős hiányt pótolni, 
amennyiben megnyert, az egyesületnek több tiszta 
és magashangu valóságos tenórl. Hangverseny 
ulán alkalmunk lesz az újonnan szervezett városi 
tűzoltó-egylet zenekarát is meghalgatnunk, mely
nek ez lesz tulajdonképen első bemutatkozója. 
Alább közöljük a meghívót és a műsort azon 
kérelemmel, hogy városunk zenekedvelő közön
sége a működők fáradozását jutalmazza tömeges 
megjelenésével. Meghívó. A Selmecbányái polgári 
dal- és zenekör 1901. évi február hó 2-án a „ Vá
rosi Vigadó" nagytermében saját pénztára javára 
hangversenyt rendez, melyet t. címed és család
ját tisztelettel meghívja a rendező bizottság. Kez
dete esti 8 órakor. A hangversenyt tánc követi. 
Helyárak: családjegy 3 személyig 4 K, azonfelül 
5 K. Személyjegy 2 K, karzati számozott hely 
(egyesületi tagok és azok családjainak is) 2 K 
személyjegy egyesületi tagok és azok családjainak 
valamint az ifjúság számára 1 korona. Jegyek 
válthatók Joerges A. őzv. és fia könyvkereskedé
sében s a hangverseny napján esle a pénztárnál. 
Műsor. 1. Boieldieu A.: „Die weisse Damew nyi
tány. Előadja a zenekar. 2. Gaal Ferenc: „Ván
dordal." Előadja a féfikar. 3. Ch. de Bériot: Con
certo Op. 16. Zenekar kísérettel előadja hegedűn: 
Bence Rezső akad. tanársegéd ur. 4. Lányi Ernő: 
„Népdalegyveleg." Előadja az énekkar. 5. Boiel
dieu A .: „Dér Chalif von Bagdad." Előadja a 
zenekar. G. Eckert K .: ..Hajósdal." Előadja a fér
fikar. 7. Burghardt R .: „Rajta föl dalara“ in
duló. Zenekar kísérettel előadja: az énekkar. A 
hangverseny után az újonnan szervezett városi 
tűzoltó-zenekar 1—2 zenedarabot ad elő.

— A Vöröskereszt-egylet közgyülése feb
ruár hó 12-ón lesz megtartva a mikor Horváth 
Béla főispán is itt lesz u közgyűlésen ő fog 
elnökölni. Az évi jelentésből arról értesülünk, 
hogy «■ jótékony célú egyesületünk a múlt évben 
is örvendetesen szarapodott a tagok számút és a 
pénztári jövedelmet illetőleg s o mellett dicséretre 
méltóan felelt meg előirt és önként magára válalt 
emberbaráti feladatának.

Tűzoltó bál. Az őnkémes tűzoltó egy
let februárius hó 16-án a városi vigadóban lánc
mulatságot rendez. Az ízléses meghívókat szét- 
küldlc már a rendezőbizottság. A bálra belépő 
jegyeket — személyjegy 2 K, családjegy 5 K, 
ifjúsági jegy 1 lí — előre válthatni Joerges A. 
özv. és fia könyvkereskedésében.

Az adózók figyelmébe. A városi adó
hivatal felhívja az összes adózókat, hogy az első 
negyedévi adók február hó 15-ig befizetendők.

— Öngyilkosság dynam ittal. Zsilla János 
bányász mull vasárnapon bepálinkázva dynatni-

telt a szájába, azt gyúzsinórral felrobban
totta a mely természetesen úgy elvitte a fejét, 
mintha sohasem lett volna neki olyan. Öngyilkos
ságának kiderített oka a pálinka, amely elveszi a 
mi szegény népünknek az eszét s tönkre teszi 
anyagilag, testileg, erkölcsileg.

— Protestáns templom Ipolyságon. Hont- 
vármogye székhelyén Ipolyságon február hó 1-én 
fényes táncmulatságot rendez a megye előkelő
sége az építendő prosestáns templom javára. A 
bál sikerét teljesen biztosítja a kétszáznegyven 
tagból álló rendezőbizottság.

Postások táncvigalma. Az idei farsang 
újdonsága lesz az a táncmulatság, melyet február 
hó 10-én a Városi Vigadóban rendeznek Iványi 
Fekete Dezső védnöksége mellett a postások. A 
táncmulatság jótékonycélu, a befolyó jövedelem 
a postaalkalmazottok betegsegélyző pénztárának 
lesz az alapja. Ugv a derék rendezők, a postások, 
mint a cél megérdemlik, hogy ez a mula Iság 
mentői többet jövedelmezzen s hisszük is, hogy 
a nagy közönség pártolni fogja azokat, akik 
nálunk Selmecbányán igazán közmegelégedésre 
teljesitik nehéz hivatásukat.

— A szegény iskolás gyerm ekek felru
házására az elmúlt héten a következő adomá
nyok küldettek a főkapitányhoz: u. m. Cseh La
jos bányatanácsostól 4 korona, Panek Ödön gymn. 
igazgatótól 10 korona és MendI Frigyes bélabá- 
nyai kereskedőtől 5 korona.

— Talált tárg y . E hó 19-én a teraszon 
egy pénztárca találtatott pénzzel; igazolt tulaj
donosa jelentkezzék a rendőrségnél.

— A népszámlálás, valamint ennek felül
vizsgálása már be van fejezve; az eredmény a 
következő : üsszeiratott az egész város területén 
összesen 17250 lélek, és pedig 193 vendég és 
ideiglenes lakó, 848 távollevő és 16209 lakáshoz 
tartozó. 1890. évben az összes lakosság száma 
15247. volt és igy a szaporodás 12%. A részle
tes statisztikai adatokat legközelebb fogjuk tár
gyalni.

— Mulatság a jég téren . Kedves mulatság 
folyt le múlt vasárnap d. u. ő-tói 7 óráig a jég
pályán. Az aj városi tűzoltó zenekar egy-két 
műkedvelő közreműködése és Cicka Sándor kar
nagy vezetéke mellett a nagy hideg daczára oly 
pompás tűzzel húzta, helyesebben fújta a csárdá
sokat, keringőket és négyeseket, hogy a nagy szám
ban részt vett korcsolyázó és néző közönség is 
csak úgy belemelegedett. Persze, hogy a korcso
lyatér kerítésén kivül összegyűlt nagy tömeg is 
is — bár dideregve — élvezte a zenét. E zene
kar gyors megalakításánál is látszik, mit nem tehet 
a gyors és szakavatott cselekvés ereje. Csak ne-
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hány hónapja, hogy e zenekar megalakulása 
lassan-lassan megkezdődött és ime már bár 
még kevesen vannak — oly jól játszik, hogy alig 
várjuk az ősi szokás íelujhodását, hogy e zenekar 
a városi torony erkélyéről vidámitsa fel játékával 
legalább hetenkint egyszer közönségünket. Hogy 
ezen már is jó uj hangszerekkel ellátott zenekar 
ily gyorsan létesült és szép fejlődésnek indult azt 
Cicka Sándor karnagy és Csányi Ottó tűzoltó 
alparancsnok buzgóságának köszönhetjük. De hogy 
az említett mulatság a jégpályán még a jégnél 
is fényesebben sikerült az Pauer János akad. 
titkár, az egykori jó időkben „bakfis" s most 
Bjég“ királynak az érdeme. Szeretnök. ha a jég 
elolvadása után sem olvadna el a városi közön
séget összehozó és a városi zenekar közreműkö
dése mellett ily kedves, mondhatnám bájos né
pies jellegű mulatozás.

— Vadászat és Állatvilág: ez évi első 
száma Parlhay Géza szerkesztésében kővetkező 
érdekes tartalommal jelent meg: Hetvényi Géza: 
Állatvilág a laboratóriumban. Dorning Henrik:
A Csonttollú madár. Vlachovics Auxenfius : Valami 
a füzikékről. Kardos Árpád: Egy egyszerű do jó 
aquarium; A hangyák és rabszolgáik. Fónagy 
József: Vadász csalafintosságok Bársony István 
és ifj. Bartel Anrél: Még valami a nyulról. Báró 
Born Frigyes: A kotorék ebek idomitásáról. 
Szálkásszőrü foxterrier szoka. Balay Bódog: A 
damaszt és acél, mint fegyvercsőanyag. A kis. 
vízicsibe. Az országos ebtenyésztő egyesület fel
hívása. Az idei tenyészvizsla, foxterrier és tacskó 
versenyek. A lap tiszteletbeli főmunkatársa; 
Bársony István; az ebtenyésztési részt Buzzi 
Géza Félix vezeti A Vadászat és Állatvilág évi 
előfizetési ára 4 frt. Mutatványszámot ingyen küld 
a lap kiadóhivatala Budapest, VII, Rotlenbiller- 
utca 30 sz,

— Szerencsétlenség a bányában. A hod- 
rusbányai Teremtőlaróban e hó 22-én repesztós 
közben meghalt Csunderlik Tóbiás bányász. A 
megejtett vizsgálat szerint könnyelműsége okozta j 
halálát, mert nem várva be, mig a repesztés cél- | 
jóból elhelyezett dynamit elsül, előjött rejtek he- j 
lyéről s a repesztés helyére közeledett. A dyna- í 
mit eközben felrobbant s az odaért Csunderlik í 
fejét oly erővel érte egy közel darab, hegy agy- ; 
veleje kilocscsanl. A szerencsétlenül járt munkást j 
több kis árvája siratja.

— Legjobb orvosság1. Mindazok, kik gyo
morbaj étvágytalanság, rósz emésztés, ninjfájdal- 
mak, kólika. vérszegénység, ideges fogfájásban 
szenvednek, használják a világhírű Pserhofer 
vértiszlitó labdacsokat, melyek teljesen ártalmat
lanok, gyorsan és biztosan hatnak és a legelső- 
rangú orvosok által ajánltalnak. Hasznos szolgá
latot vélünk tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő 
szert b. figyelmükbe ajánljuk. 1 tekercs, mely 6 
doboz á 15 labdacs 1.05 frt. A pénz előleges 
beküldése után 1 tekercset 1 25 írtért, 2 tekerő.-et 
2 30 írtért, 3 tekercsel 3 35 írtért küld bérmentve 
Pserhofer J. gyógyszeriára, Becs, I. Singerstrasse 15.
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NYÍLT -TÉR,
(E rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerkó

Nyilvános köszönet
Mélyen tisztelt barátainknak és ismerőseink

nek, kik felejthetetlen édes atyánk halála alkal
mával részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szíve
sek voltak, ez utón is köszönetét mondunk.

Soltz Vilmos és neje.

Fonlard-selyem» mi 3 m» mi,
méterenkint zubbonyok és női ruhákra u n. 
„Henneberg-selyem“ 65 krtól 14 frt 65 krigpós- 
tabér és vámmentesen házhoz szállítva! Minták 
taforordulatával küldetnek ; Kétszeres póstabér 
Svájcba.
Hennebeng G . ,  selyemgyáros (cs. és k. 
udvari-szálitó) Zürichben.

HIVATALOS RÉSZ.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1901. évi január 17—24-ig. 
Kihirdetés.

3

SW
A kihirdettek nevei. Lakóhelye.

1 Hullik János Selmecbánya
Hoinolka Erzsébet r

2 Brnak György „

Licskó Karolin
3 Ocsenás Gábor „

Moraucsik Anna „

4 Listhoffer József „

Mandalik Emília
5 Briós Mihály Sleffultó

flzv. Magyar Józsefné „

0 Ferkó István »
Bátor Mária ■

Házasság:.

s

0CZJ
Az eg’yhekeltek nevei Lakóhelye

1 Cibula János Selmecbánya
Laucsan Katalin

2 Ilovszky Jakab
Menril Anna Facskó.Trencsén

3 Luplák József Selmecbánya
Siegler Jozefa *

Születés.
g

5 A szülök neve.
1 ®fe |
tű c JA
< a

Lakóhelye.

1 Huszárik András
Tolingor Júlia fiú Selmecbánya

2 Csernák György
Neuschvendlner A. leány

3 Pecher Ferenc
Fábry Anna fiú „

4 Massányi Hugó
Kis Malvin

5 Macula Mihály
Mittus Zsuzsi leány

6 Gsernay József
Cl pán Mária

7 Kaudora József
Schrom Mária

8 Farbjúk György
Tucharszky Zsuzsa flu Hodrusbánya

9 Ballon István
Huszágh Irma Bélabánya

10 —
Patai Ilona * Selmecbánya

Halálozás.

So
rs

zá
m

 
1 ll

Az elhunyt neve.

: K
or

a A halál oka

1 özv. Zibolen Andrásné 62 é. veselob
2 Lupták Márton 2 9  é . llidőgümökór
3 Patai N. — halva született
4 Zsilla János 3 8  é . öngyilkosság
5 bölcsi Buday Miklós 8 3  é. tüdővizenyő
G Gasparovilz Ferenc G é. görcsök
7 Majerszky Józsefné 8 4  é. aggkór
8 Zachorec Paula 15 h. gyengeség
9 Svetz János 5 h. nehéz kór

31 ./rkp. 1901.
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

Selmcc-Bélabónya sz. kir. város rendőr- 
kayitányságának, bejelentési osztályának és a hi
vatalnokok azonossága folytán ezzel kapcsolatos 
állami anyakönyvi hivataloknak 1900. évi összes 
ügyforgalmát rövid vázlatban a következőkben 
terjesztem elő:

I. Ügy számok:
1. azáltalánosrendőriiktatóbaérkezett 13851 ügy
2. a kihágási , „ 1992 „
3. az iparkihágási „ . 31 „

Átvitel: 15874 ügy

1901. január 37.

Áthozat;
4. atúncészeneengedélyi , B
5. a bünnyomozati „ r
6. az anyakönyvi iktatóba, és pedig:

a) l-sö kerület . . 165
b) II-ik „ . . 52
c) 111-ik „ . . 48
d) IV-ik „ . . 78

7. tanácsi előadmány..........................
8. elnöki (pénznapló) iktatóba. . .
9. belvárosi 2 rendőrbiztosi „ 811-{-914

10. bélabányai „ és községi bíró
sági és kézbesítő iktatóba . . .

11. hodrusbányai rendőrbiztosi és köz
ségi bírósági és kézbesítő iktatóba

12. steffullói rendőrbiztosi és községi 
bírósági és Kézbesítő iktatóba

13. rovnai rendőrbiztosi és községi bí
rósági és kézbesítő iktatóba . .

14. Lankai rendőrbiztosi és községi 
bírósági es kézbesítő iktatóba .

15. tiszti orvosi „
16. „ állatorvosi „
17. bejelentési hivatalba „

15874 ügy 
55 

497

343 ,
1515 , 
394 , 

1725 ,

2579 ,

2251 ,

2024

450 „

275 „ 
255 , 
261 ,

8258 ,
összesen . 36756 db.

II. Pénzforgalom;
1. Máshatóságok megkeresései folytán 

beszedett és illetve kikézbesitett
bírságok, dijak és a nyilvános mu
latságok utáni dijak és rendkívüli 
bevételek (elnöki pénznapló) . . 11339 K 64 f

2. a kihágási büntetőtörvény (1879.
XL. t.-c.) alapján kirótt bírságok 853 „ — „

3. a mezei rendőritörvény (1894. XII.
t.-c.) alapján kirótt bírságok . . 755 „ 40,

4. a szegényalapot illető (1876. XIII.
XIV. slb.) alapján kirótt bírságok 1950 „ 54,

5. az állategészségügyi törvény (1888.
VII. t.-c.) alapján kirótt bírságok 577 „ 20.,

6. ipardijak és bírságok (1884. évi
XVII. t.-c.) A) A) C) D) E) F) G) 1329 „

7. tanoncfelvételi és felszabaditási
dijak (1900. szept. 1-éig) . . . 488 „ —n

8. erdei bírságok (1S79. XXXI. t.-c.) 839 „ 02,
9. utrendőri „ (1890. I. t.-cz.) . 314 „ —„

10. kér. betegsegélyző pénztári bírsá
gok (1891. XIV. t.-c.).................... 42 „ —„

11. legeltelésibirságok (szabályrendelet) 885 „ 80„
12. vederö „ (1880 VI. t.-c.) 1 0 0 , - ,
13. dobolási dijak (szabályrendelet) . 78 „ 40,
14. tűzrendészen birságuk ( „ ) . 24 „ — „
15. iskolamulasztási „ . . . .  58 „ —,
16. Ebadó...............................................G43 „ 06„
17. halászjegyek kiadása..................... 17 „ —,
18. építészeti kihágási bírságok . . 38 „ —,
19. uszoda idény jegyekért befolyt . 216 „ —,
20. erdőőrökeskübizonyitványaiértbefolyt — „ — ,
21. az országos szinészeti segélydij

egyesület javára befolyt. . . . 19 „ 85,
22. 1898. ézi II. t.-c. alapján kirótt

b írság o k .........................................  — * —»
23. halászati bírságok (1888. XIX. t.-c. — „ —»
24. mezei termékek hamisítása miatt

kirótt bírságok...............................  — „ — »
25. bélabányai rendőrbiztosi pénznapló 2984 „ 93̂
26. hodrusbányai „ „ 274 „ 84,
27. steffullói „ „ 598 „ 48,
28. rovi.ai rendőrőrmesteri „ 624 „ 26,
29. banka! h. rendőrbiztosi „ 217 „ —»
30. tenyészállatok vizsgálati dija . . 4 „ —_»

összesen . 25271K 42 f
III. Rendőri fogház és toloncszobák:

A rendőri fogházban 1900, évben összesen 
440 egyén volt elzárva és pedig 328 férfi és 112 
nő, kik által a fogházban töltött napok s z á m a :806.

A város területéről összesen 39 egyén lett 
cltoloncolva és pedig 25 férfi, 14 nő.

IV. Cselédügy:
E téren sok a panasz, nincs elég cseléd és 

ami van is, nem megfelelő; az itteni leányok 
inkább mennek a gyárakba munkásnönek vagy 
Budapestre cselédnek, idegen községből pedig 
a leányok inkább csak télire jönnek ide szolgálni, 
meri nyáron mezei munkára mennek; a mi kevés 
cselédünk van, ezeket meg az u. n. szerző asszo
nyok rontják úgy, hogy a cselédek folyton változ-



látják helyüket; e bajokon nagyban segítve lett 
volna azzal, ha a cselédközvetités hatóságilag 
lenne kezelve, ide vonatkozó javaslatomat a köz
gyűlés annak idején el is fogadta, a kereskedelem
ügyi ministerium azonban oly sok feltételt irt 
elé, hogy ezen szabályzat ma is csak „pium de- 
siderium."

Az 1000. évben 254 db. eselédkönyv és 49 
db. igazolási jegy lett itt kiállítva.

VI. Piac és vasárrendészet:
A város piacára behozott mindennemű élelmi 

cikk rendesen lesz vizsgálva a tiszti orvos által 
és az egészségre ártalmas vagy hamisított cikkek 
elkoboztalak : nagy baj azonban az, hogy a vizs
gálathoz szükséges eszközökkel nem rendelkezünk 
ilyen például a tejmérő és más vizsgálati műszer. 
E/. iránt a múlt évben tettem előterjesztést a városi 
tanácshoz, ez azonban a tiszti főorvos véleménye 
alapján azon indokolással, hogy ez sok pénzbe 
kerül, előterjesztésemet és kérésemet elutasította, 
pedig az élelmi cikkek csakis ezen műszerek se
gélyével volnának alaposan ellenőrizhetők.

A vidékről levágott állapotban és egészben 
behozott állatok kizárólag a huscsarnokban áru- 
sittatnak, mely csarnok célszerűsége, tisztasága 
és modern voltával dicséri a várost és méltán 
kiérdemelte az idegen közönség teljes elismerését.

A gomba mérgezések megakadályozása vé
gett a gombával való házalást az egész város 
területén eltiltottam és egyedüli elárusitási helyül 
a Főtéren a városháza és Szt.-Katalin templom 
közötti elkerített helyet jelöltem ki, ahol a tiszti 
orvos vizsgálja a gombát és az árusítás csak ezen 
vizsgálat után foganatosítható.

Nagy kifogás alá esik azonban u. n. piacunk, 
a mennyiben külön piactér hiányában kénytelen 
vagyok tűrni azt, hogy a heti és országos vásárok 
alkalmával a járdák, sőt az országút is elfoglal
tunk. a mi pedig életveszélyes a süni kocsi köz
lekedés miatt. Ez irányban tettem már javaslatot 
és ajánítam, hogy a dohánygyár előtti házak ki
sajátítása után ott rendeztessék be egy nagy 
piac, ahol úgy a heti, mint országos vásárok meg
tarthatók lennének.

As állatvásártér a közvágóhíd mellett teljé
sen megfelelő.

YIÍ. Ipari és mezőgazdasági ügy.
1900. évben 207 db. mukakönyv és 5 db. 

házalókönyv állíttatott ki: nyilvántartatott pedig 
210 iparostanonc, 357 iparossegéd és 1560 gyári- 
munkás és munkásnő (ebből 866 dohángyári.)

Kiadatott 48 iparigazolvány és iparengedély.
A gyárak és ipartelepek száma egygyel sza

porodott, a mennyiben a vorö- kúton téglagyár 
létesült, a melyből kikerült téglát a hozzáértük 
jó építési anyagnak jelzik.

Az iparhatósági megbízottak Csiba István 
elnöklete mellett szabályszerűen működtek; a 
rendes vizsgálatoknál különös panasz merült fel 
a kötőgyár helyiségei ellen, az ez irányban meg
indult tárgyalások azonban végre azon örvendetes 
eredményhez vezettek, hogy most már bizonyos 
az, hogy a kötögyúr uj helyiségei a folyó évben 
felépülnek és igy ezen intézmény is modern haj
lékot nyer. A kerületi betegsegélyző pénztár id. 
Oszvaldl Gusztáv elnöklete mellett példás rend
ben vezettetik és jelenleg 1060 tagja van.

Az iparostanonc és kereskedőtanonc iskolák 
berendezésükre és az alkalmazott tanerőkre nézve 
teljesen megfelelnek a követelményeknek, sőt 
mintaszerűeknek mondhatók.

A mezőgazdasági munkásokról szóló 1898. 
évi II- t.-e. véghajtása itt akadályokba nem üt
között és a munkás igazolványokat szívesen vált
j a  ki a mezei munkások; ily igazolvány 1900. 
évben 40 db. adatott ki.

VIII. Közegészségügy.
A közegészségügyi állapot az 1900. évben 

általában kielégítőnek mondható különösen az 
1899. évvel szemben, a mennyiben 1900. évben

1901. január 27._____________ _ S E L M E C B A  NY A I H Í R A D Ó

fel-fellépett ugyan a vörheny, de ezt sikerült to- i 
vább terjedésében meggátolni, azzal, hogy a í 
betegek azonnal a járványkórházba vitettek, a ! 
beteg lakása pedig fertőtlenitletelt; — ime! a i 
járványkórház előnye.

A halálozási statisztika pedig 1900. évben | 
viszonyítva 1899. évhez határozottan kedvező a 
mi az alább kővetkező (X. sz.) kimutatásból is 
kivehető.

A tiszti főorvos és a tiszti orvos közben- 
jöttével megtartottam a rendes vizsgálatokat és 
intézkedtem az egészségellenes állapotok meg
szüntetése iránt; természetesen nagy baj váro
sunkban az, hogy a lakások, különösen az alsóbb 
néposztály lakásai egészségtelenek, nedvesek és 
túlzsúfoltak, a min pedig a mi körülményeink 
közölt rendőri karhatalommal nem lehet segíteni, 
hanem csak úgy lehetne, ha a munkaadók, kü
lönösen a ni. kir. bányakincstár építtetnének 
munkáslakásokat úgy, hogy az első költségeket 
ők előlegeznék és a munkások lassan visszafizet
nék ezt.

A trachoma vizsgálatok a tiszti orvos kőzben- 
jöltével az 1900. évben összesen 14. napot vettek 
igénybe és összesen 6071. egyen lett megvizs
gálva a tanintézetek, gyárak és bányatelepek is
mételt vizsgálata alkalmával, trachomás betegek 
csakis Hodrusbányán vannak, itt is azonban sok 
a gyógyult már; — itt ki kell emelnem Dr. Sós 
Antal hodrusbányai bányamüorvos kiváló buzgal
mát, a ki munkát és fáradságot nem kiméivé 
erélyesen hozzálátott a trachomás betegek gyógyí
tásához úgy. hogy a rendes felülvizsgálatok alkal
mával a tiszti főorvos mindannyiszor 2 — 3 beteg
nek teljes gyógyulását konstatálta és igy remélhető, 
hogy a már nagyon is terjedni kezdett trachoma 
Hodrusbányán is rövid idő alatt megszűnik.

IX. Állategészségügy.
A múlt évben az állategészségügy általában 

kedvező volt és ha fellépett itt-ott szórványosan 
valamely fertőző betegség, ez csakhamar el lett 
fojtva a hatósági erélyes óvóintézkedésekkcl, a 
miben teljes elismerés illeti meg Fodor József, 
volt városi, immár városi m. kir állatorvost, a 
ki ambícióval, buzgósággal, vas szorgalommal é 
szakértelemmel látja el hivatalát.

Sertésvészben megbetegedett 40 sertés, ebből 
meggyógyult 15, elhullott 12, leöletett mint gya
nús 7, mint beteg 6.

Lépfenében (antrax) 1 tehén hullott el.
Gennyes köldök zsinór gyulladásban 1 borjú 

hullott el.
Veszettségben 3 kutya betegedett meg.
S zó rv án y o s  alakban az év második felében 

bélhurut lépett fel a szarvasmarhák közölt, le
folyása azonban enyhe volt.

A tavaszi állatösszeirásnál 236 ló, 17 bika, 
216 ökör, 1133 tehén, 581 üsző és tinó, 1722 juh? 
31 kecske, 13 szamár és 521 sertés találtatott a 
város területén.

Tenyész apaállat vizsgálat két Ízben tarta
tott, mely alkalommal a bikák és kosok létszáma 
arányosnak találtatott az anyaállat létszámhoz, 
de a sertéstenésztés fellendítése céljából a meg
levő kanok száma 4 hegyesi kannal volna ki
egészítendő.

Közfogyasztásra levágatott és illetve vidékről 
behozatott: _________

Városrész b i l i
!5 Í° | T

eh
én

SS
a

©«
_a3

•ea « 
te •*> C3 UJ ;| S

erté
s

:S
II

23 314 515241 518 1342 120 40 1371 1784
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860
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120 11 
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•169
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297

26, 27 ni 3 28 1 23» 121
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sok'leölvo hoztak ;— 34| 26 ,;;- 2

296
Vidéki koresk. to- 
ölve behoztak X -1 _ 676 _ 77.1- 611 364

összfogyasztás 243191 704.309 1390 1904 979 56 2077 7732li ll ll
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Kényszervágás 3 esetben fordult elő.
A közvágóhídon megsemmisittetett 27 drb. 

rivókáz marhatüdő, 6 drb. máj, 10 drb. gümő- 
kőrós marhatüdő és 2 máj, továbbá 2 mételyes 
marha máj és 385 drb. mételyes juh máj.

Marhalevél kiállíttatott 10 filléres 2G82 és 
6 filléres 373 darab, átruháztatott: 3936.

Múlt évi jelentésemből kifolyólag a legelők 
tisztogatása Bélabányán és Steffulton örvendete
sen haladt, szükséges azonban itt is a folytatóla
gos és Hodrusbányán, de különösen a belvárosban 
a gyökeres tisztogatás.

Örvendetes haladásnak jelezhetem a közös 
sertésól felállítását, felelte kívánatos azonban, 
hogy ezzel összekötve a sertésvágóhíd is fel- 
állitassék, először is közegészségügyi szempontból 
szükséges ez, mert fenti kimutatás szerint a bel
városban 1371 sertés szuratotl le közfogyasztásra, 
a hentesek ezen sertéseket otthon udvarukban 
szúrták le, a hol bizony nem igen vannak szeny- 
viz levezető csatornák és igy az üléseknél elő
kerülő vér, ganajlé stb. csak elpárolgás utján 
semmisül meg, tehát fertőzi a levegőt; másod
szor szükséges a sertésvágóhíd állategészségügyi 
szempontból is, mert a falukról behozott sertések 
könnyen terjeszthetik az állati fertőző betegsége
ket éppen a leszurás után a hulladékok, nedvek 
utján az egyes udvarokban, a mi szélhurcolás 
után járványt idézhet elő, mig a közös vágóhíd 
használatával ez ki van zárva.

Végül hivatkozással múlt évi jelentésemre, 
újból kell kérnem a vágóhíd bekapcsolását a táv
beszélő hálózatba, illetve a vágóhídon egy állomás 
berendezését, miután erre a múlt évi jelentésem
ben felhozott okoknál fogva nagy szükség van.

X. Képmozgalmi adatok.
E városi törvényhatóság területén 1900. év

ben összesen született 635 gyermek, meghalt 501 
egyén és házasság köttetett 150 és pedig:

I. Selmecbánya belváros, Róna és Bankán:
Született: 381 (207 fiú és 174 leány.)
Meghalt: 304 (168 férfi és 136 nő.)

Házasság: 106
II. Bélabánya és Györgytárnán;

Született: 80 (35 fiú és 45 leány.)
Meghalt: 71 (38 férfi és 33 nő.)

Házasság: 14
III. Hodrusbányán.

Született: 94 (40 fiú és 54 leány.)
Meghalt; 74 (33 férfi és 41 nő.)

Házasság: 16
IV. Stef)ültőn:

Született: 80 (56 fin és 24 leány.)
Meghalt: 52 (27 térfi és 25 nő.)

Házasság: 14
Összehasonlítás okából megjegyzem, hogy 

az 1899. évben összesen 584 gyermek született, 
556 egyén halt meg és 140 házasság köttetett és 
igy az 1900. évi adatok lényeges javulást jelen
tenek minden téren.

XI. Katonaügyek,
Az 1889. évi VI. t-eben jelzett járási tiszt

viselői teendők elvégzésére is a rendőrkapitány
ság lévén hivatva, a sok ily rendelet és utasítás 
folytán felhalmozódott leendők egy külön ügy
osztály berendezését tették szükségessé, mely 
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 katonai
ügyek nyilvántartása hova tovább oly sokoldalú 
oly figyelmes és oly odaadó munkát kivan, hogy 
előbb utóbb tényleg is szervezni kell a külön 
.katonai ügyosztályt*.

Ezen ügyeknek felsőbb hatósági vizsgála
tánál mindannyiszor elismerés jeleztetett a talált 
rend és pontosság felett, miben teljes érdeme 
van a nyilvántartó Kis Frigyes tb. rágalmazónak.
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A fősorozás az 1900. évi március 19-én 
vette kezdetét és március 20-án fejeztetett be. 

Az ujoncozáshoz felhivattak a fő és utó-
állitásoknál:

1. magasabb korosztályból 2
2. az I. . 152
3. a II. , 87

. 4. a III. , 60
összesen 301 

Ezek közül besoroztatott;
1. A hadseregbe való beosztással . . .  5
2. Az ajánlás és beosztás fentartósával . 36
3. A póttartalékba...................................... 6
4. Önként b e l é p e t t ..................................4

összesen 51
Visszahelyeztetett..............................  154
fegyverképtelennek osztályozlatott . . 63
távol m a r a d t .......................................21
tö r ű l t e te t t .................................... . 1 1
másutt nyert illetőséget........................ 1
m e g h a l t .................................................4
tévesen fe lv e tt...................................... —

összesen 254
hozzá a besorozottakat 47

összesen 301
A puhatoló bizottságokat város részenkint 

előirt időben alakitottam meg és ezek jó ered
ményűvel működtek a mennyiben a távol levők 
összes száma 58-ra, a teljesen ismeretleneké 
pedig 17-re apadt.

A távollevő és teljesen ismeretlen hadköte
lesek puhatolásánál nagy előnyt nyújtott az 1900. 
évi január 1-vel felállított bejelentési hivatal a 
mennyiben itt sok oly adat nyomára jutottam, 
a mely adatok a nyomozást eredményre is vezet
ték s úgy remélhető hogy jövőben az ismeretlen 
hadkötelesek száma tetemesen apadni fog.

Ezen évben tartalékos közős hadseregbeli 
jelentkezett 592, honvéd 234.

A mozgósítási iratok az előirt tüzmentes 
szekrényben elhelyezve és teljes rendben vannak 
miként ezt a hivatalos katonai felülvizsgálatok is 
igazolták.

Az 1900. év folyamán a város területén a 
besztercebányai m. kit*, honvéd gyalogezred 3 
zászlóalja harcászati gyakorlaton vonult át a mi 
a városnak költséget és lakások hiányában a 
beszállásolás körül fáradságos munkát okozott, a 
3 zászlóalj augusztus 29-én érkezett és 31-én 
távozott Léva felé.

Az 1900. évi má'us 17-én lóosztályozás 
tartatott, a lóavató bizottság közreműködésével 
összeiratott 312 drb. ló, alkalmasnak találtat ott 
23 drb. ló. Az ökrös szekerek száma volt 70 és 
a lófogatok száma pedig volt 159.

XII. Bibi nyomozati és kihágást ügyek.
Az 1900. évi januárius hó 1-én életbe lépett 

uj bűnvádi perrendtartás igen nagy terhett rótt 
a rendőrségre és egyúttal uj költségeket a városra, 
a mennyiben a nyomozatokat eddig a kir. járás
bíróság végezte és igy az ebből eredt költségek 
az államot, illetve a bűnvádi átalányt terhelték, 
most ellenben a nyomozatokat a rendőrség köte
les végezni, a költségeket pedig a város fizetni. 
Ez irányban a törvényhatósági bizottság 1900. 
évi februáriusi közgyűléséből már fel is irt a 
belügyminisztériumhoz. válasz azonban még nem 
érkezett és igv a város érdekében javaslom, 
hogy ezen felterjesztés elintézése szorgalmaztassék.

1900. évben 293 bűnügy lett a rendőrség
nél feljelentve és nyomozva, a mi tekintve a sok 
formaságot, sok jegyzőkönyvet, és igy sok Írást 
nagy munkaszaporulatot jelent az előző évekhez 
képest.

E mellett a kihágást ügyek is szaporodnak, 
a mit e jelentésem II. részében kitüntetett bírságok 
nagysága is jelez.

XIII. Bejelentési hivatal.
1900. évi januárius 1-én lépett életbe váro

sunkban a bejelentési intézmény és már ezen 
első év eredménye is igazolja, hogy erre bizony j 
nagy szükség volt; jótékony hatását érzik az j 
összes hivatalok, a mennyiben eddig, hacsak 
személyesen nem ismertük a feleket, sok hiva
talos irat küldetett vissza azzal, hogy ,a  nevezett 
ismeretlen", holott „a nevezett* itt lakott Selme- 
cen, igy voltak a levelekkel is ; a külföldiek 
nyilvántartása és a ki és bevándorlás statisztikája 
pedig abszolúte nem volt vezethető a bejelentési 
hivatal nélkül; a katonaügyek vezetésére is béni- 
tólag halott ezen intézmény hiánya. Most azon
ban könnyen megy mindez és sok hiány pótol
tatok, arait ezelőtt tenni nem lehetett. A forgalom
különben a kővetkező volt:
1. idegenekről, (ideiglenesen itt tartóz

kodókról) beterjeszlelett ki- és bejelen
tési-lap ........................................................ 2374

2. állandó lakosokról beterjesztetett ki- és
b e je len té s i- la p ........................................  5884

E melleit figyelő-lap állíttatott: 37 drb. és 
keresztülvezetve lettek az összes születések és 
halálozások; a törzslapokon pedig megkezdtük a 
büntetések előjegyzését, a mi nélkül eddig nem 
igen tudtunk megfelelni a kit*, bíróságok azon 
megkereséseinek, hogy az egyes vádlottak előéle
téről részletes felvilágosítást adjunk.

XIV. Közbiztonság általában
Az elmúlt 1900. évben, különösen ősszel, 

állandó éjjeliőrségeket rendeltem a kültelkekre, 
illetve a városból kivezető utak végire, a mi 
állni sikeiüll elérni azt, hogy egynéhány már a 
váiosból kifelé törekvő tolvajt elfogtunk, a lopott 
holmit a tulajdonos visszakapta és ezt megludván 
a tolvajok, felhagytak lopásaikkal úgy, hogy az 
elmúlt évben nem véve tekintetbe a csirke és 
baiomfi lopásokat, nagyobb lopás egyáltalában 
nem fordult elő.

Sajnos azonban, hogy ugyanezt nem jelent
hetem a testi sértések dolgában, mert bizony 
verekedések, könnyű és súlyos testi sértések 
úgyszólván napirenden voltak, a minek kizáróla
gos oka a pálinka, a mely különben csendes és 
nyugodt természetű népünket dühödtté teszi és 
ilyenkor hamar előkerül a dorong és a kés, sőt 
a dinamit és megvan a testi sértés. Államellenes 
vagy más most divatos jelszók alatti mozgalmak 
városunkban nem voltak észlelhetők.

Ezekben vázoltam az általam vezetett hiva
tal 1900. évi működését ; látható, hogy mily sok 
oldalú kötelességünk és munkánk. E rengeteg 
munkát elvégeztük ugyan hátralék nélkül, de 
attól tartok, hogy ez sokáig igy nem mehet, mert 
most a midőn e hivatal alkalmazottjai még fia
talok, lehet erőltetni a munkát, de ennek is van 
határa. Ki kell emelnem az összes rendőrtiszt- 
viselők és dijnokok buzgalmát, a mennyiben 
hivatalunkban vasár- és ünnepnapon is épp úgy 
dolgoztunk, mint hétköznap és pedig nemcsak az
u. n. hivatalos órák alatt, hanem dolgoztunk 
szakadatlanul reggel 8-tól déli 1-ig és d. u. 2-től 
este 7—8 óráig. így lehetett csak elvégezni nagy 
munkánkat, a minek apasztására nézve tiszte
lettel kérem, hogy a szorosan nem hozzánk 
tartozó ügyek elintézése alól minket a jövőben 
felmenteni méltóztassék.

Selmecbányán, 1901 januárius hó 23-án.
Krausz Kálmán,

rendőrfőkapitány.

—)9q-l ' Hirdetmény.
4 z 1886. XXI. t-c . 7. §-ának rendelkezé

séhez képest közhírré teszem, hogy a városi törvény
hatósági bizottság 1901. évi január hó 8. napján 
tartott közgyűlésében 16/12738. sz. a. az alábbi 
közérdekű határozatot hozta:

Tárgfy: Tanácsi előterjesztés Kassiat* János 
részére 15 □  -öl terület átengedése iránt Ill-ad 
Ízben való tárgyalása céljából megjegyeztetvén, 
hogy a jelenlevők mindegyike a tanácsi előterjesz

tés mellett .igennel* szavaz, névszerinti Farbakv 
István, Fizéli Károly, Floch István, Hándel Vilmos 
Jezsovits Károiy, Leslyánszky József, Panek Ödön 
Pauer János, Sobó Jenő, Velics György, £ahn 
Ágoston, Goldfusz Mihály Kmlkovszky* K ároly 
Krausz V. György, Székely Vilmos, Alt mán Imre 
Arthold Géza, Ács József, Csányi Oltó, Heine' 
Hugó, Krepuska Lajos, Muszka József, R ich te r 
Ede, Sztancsay Miklós, Szitnyai József, Vörös 
Ferenc.

H atározat: Miután a város tulajdonát ké
pező a Selmecbányái 52. sz. tjkvben 780 In-, sz. 
a. jelzett, Kassiar János János által egy csűr épí
tése céljából eladásra kért 15 □ -ö l terület par
lagon hever s annak eladása som a közlekedést 
nem akadályozza sem egyéb közérdekbe nem 
ütközik, a megejtett névszerinti szavazás ered
ményéhez képest kimondja a törvény halósági 
bizottság, hogy Kassiar János kérvényének helyt 
ad s neki a kért 15 □-ölet. 40 fillérben számítva 
örökáron eladja s a további intézkedések meg
tételére a városi tanácsot utasítja.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a, illetőleg az 1886. XXII. t.-c. §-a értelmében 
az ellen kihirdetése napjától számított 30 nap 
alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy 
határában (külutcában) ingatlan vagyonnal bír
nak — a v. polgármesterhez benyújtandó feleb- 
bezéssel élhetnek,

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1901. évi tanuár hó 16. napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1901 évi január hó 15. napján.
Szitnyai József

kir. tan., v. polgármester

Hirdetmény.
Értesítem a város t. közönségét, hogy a 

(örvényhatósági bizottság m. é. nov. 13-án tar
tott közgyűlésében 300/10210. sz. a. hozott hatá
rozatával a következő intézkedést állapította meg.

.A f. é. okt. hó 15-én közösen megtartott 
szemle alkalmából konstatál látván, hogy az 50. 
sz. tjkvben 3289/a 3176 és 3177. hr sz. a. és
a kataszterben 1 hold 657 □ -ö l kiterjedésű tel
ket a kincstár haszonélvezi és hogy a bánya- 
kincstár javára a selmeci 20. sz. 637 □ -öl kiter
jedésű telket Sleffulló városrész lakossága haszon 
élvezi és ezen haszonélvezetet a két fél ember- 
emlékezetet meghaladó idő óta háborítatlanul 
gyakorolja — végül konstatáltatvan, hogy e két 
terület értékére alig lehet külőmbség s a 20 □-öl 
területi külőmbség alig vehető figyelembe, annál 
kevésbé, mert ha az eddig közlegelőnek használt 
kincstári Lelek mezőgazdasági vagy gyümölcs
tenyésztési célokra berendeztetik — sokkál elő
nyösebben használható, mint a félreeső helyen 
fekvő mátyástárói városi telek, nem is említve, 
hogy a cserébe veendő kincstári telek mint legelő 
terület is felette értékes a mennyiben Steffultón 
a közlegelő amugyis csekély kiterjedésű mind
ezeknél fogva,

1. kimondja a törvényhatósági bizottság, 
hogy a selmeci 50. sz. tjkvben 3289/a. 3176. s 
3177. hr. sz. a. a város tulajdonául bevezetett 1 
hold 557 □ -ö l kiterjedésű telket cserébe adja a 
bányakincstárnak a selmeci 20. sz. tjkvben 122. 
sorsz. 3205. hr. sz. a. a bányakincstár tulajdonául 
bevezeti, tt 1 h. 637 □ -ö l kiterjedésű lelek átvétele 
fejében.

2. kijelenti továbbá, hogy a csere telek
könyvi foganatosításának feltétele mellett lemond 
a múltra a netáni házpótlásról, ha a bánya
kincstár is viszont lemond hason követeléséről s 
a fennebb jelzett telket a város tulajdonába bo
csátja s ennek foganatosítása céljából szabályszerű 
szerződési köt a várossal,

3. elrendeli, hogy jelen határozatnak kormány
hatósági jóváhagyása után a csere szer-ődés meg
köttessék s a telekkönyvi átiratás foganatosít
tassák. “

Kiemelve, hogy ezen elvileges intézkedés 
harmadizben leendő érdemleges tárgyalása a folyó 
évi február havi közgyűlésen ej telik meg — figyel
meztetem a t. közönséget, hogy arra minden 
adózó jogosítva van észrevételeket tenni.

Selmecbányán, 1901. évi január hó 15-én.
Szitnyai József

kir. tan. v. polgármester.
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Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezésé
hez képest közhírré teszem, hogy a városi lörvény- 
hntósági bizottság 1901. évi január hó 8 napján 
Inrtott közgyűlésében 17/12739. közgy. sz. a. az 
alábbi közérdekű határozatot hozta:

Tárgy : Tanácsi előterjesztés Pacs Mátyás 
részére 20 □ -ó l terület átengedése iránt lll-ad 
Ízben való tárgyalás céljából, megjegyeztetvén, 
hogy a tanácsi előterjesztés mellett a jelenlevők 
mindegyik „ienih'-nel szavaz, névszerint: Farbaky 
István, Fizély Károly, Flocli István, Hiúidéi Vilmos, 
Jezsovib Károly, Lestyánszky Józsol', Panek Ödön, 
Pallér János, Sobó Jenő, Volics György, Zalm 
Ágoston, Goldfnsz Mihály, Krutkovszky Károly, 
Krausz V. György, Székely Vilmos, Állmán Imre, 
Arlhold Géza, Ács József, Csányi Ottó, Heine 
Hugó, Krepuska Lajos, Muszka József, Richler 
Ede. Szitnyai József, Sztancsay Miklós, Vürüs 
Ferenc.

H atározati Mely névszerinti szavazás ered
ményéhez képest kimondja a tőrvényh. bizoltság, 
hogy a Selmecbányái 52 sz. tjkvben 1GG/7. hr. a 
jelzett területet a ni. é. 268/7790. közgy. szánni 
elvi határozat indokaiból Pacs Mátyásnak 30 azaz 
harminc Korona örökáron eladja s a további 
szabályszerű intézkedések megtételére a városi 
tanácsot utasítja.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a, illetőleg az 1886. XXII t.-c. §-a értelmében 
az ellen kihirdetése napjától számított 30 nap 
alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy 
határában (külulcában) ingatlan vagyonnal bír
nak — a v. polgármesterhez benyújtandó feleb- 
bezéssel élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
a hirdető-táblára 1901. évi január hó 16. napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1901. évi január hó 15. napján.
Szitnyai József

kir, ,an. v. polgármester.

- 4̂ 01SZ' Hirdetmény.
Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezésé

hez képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1900. évi december hó 11. 
napján tartott közgyűlésében 328. közgy sz. a. 
az alábbi közérdekű határozatot hozta:

T árgy: Tanácsi előtterjesztés a város tulaj
donául Ulekkönyvezett úrbéri teleknek Kassa 
József és Balázs Mártonná részére való álenge
dése iránt elvileges intézkedés céljából.

H atározat: Beigazolva lévén hogy Kassa 
Pál és társa 1824. évben a várostól Szénásfalván 
fekvő egy uradalmi majorsági házat s mellette 
két darab kertet 107 frtért megvetlek anélkül 
azonban hogy azt nevükre telekkönyviig is át
íratták volna, kimondja a tvhat. bizottság, hogy 
Kassa József és társa 1900. évi 2903. sz. a. elő
terjesztett kérelmének helyt ád, s megengedi, 
hogy folyamodók részére a következő nyilatkozat 
kiállittassék: Tekintettel arra. hogy Kassa Pál 
szénásfalvi lakos az 1824. évet megelőző időben 
megvette Selmec-Bélabánya váróé közönségétől a 
szénásfalvi 50. sz. tjkvben I. 1—5 sorsz. a. beve
zetett ingatlant 107 frtért cs hogy jogutódai azóta 
ezen ingatlant tényleg birtokolják is, Selmec- 
Bélabánya sz. kir. bányaváros tvhat. bizottsága 
megengedi, hogy ezen ingatlan tulajdonjoga Kassa 
Pál vagy jogutódai javára bekebeleztessék, minek 
foganatosításával a v. tanácsa bizatik meg.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a illetőleg az 1886. XXII. t.-c. § a értelmében 
az ellen kihirdetése napjától számított 15 nap alatt 
az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó bármely 
polgár és azok, kik a városban vagy határában 
(külutcában) ingatlan vagyonnal bírnak — a v. 
Polgármesterhez benyújtandó felebbezéssel él
hetnek.

A határidő a kihirdetést kővető naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1901. évi január hó 16. napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1901. évi január hó 15. napján.
Szitnyai József

kir. tan. v. polgármester.
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894. v. szám. 1900.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881, évi LX. 
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Z. ipolysági kir. törvényszék 4207./1900. 
számú végzése által Weisz Jakab javára Böhm 
Károly és neje Böhm Karola ellen 1428 K tőke, 
ennek 1900. év október hó 27. napjától számi-

íandó 6 °/0 kamatai és eddig összesen 114 K 60 f 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 2303 
Koronára becsült ökrök, lovak, borjuk, tehén, 
széna, gazdasági gépek, hintó, szekér, sörös hor
dók és szobabútorokból álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a Selmecbányái kir. járásbiró- 
sági V. 525. 1900. sz. kiküldést rendelő végzése 
folytán a helyszínén vagyis Hodrushányán alpere
sek lakásán leendő eszközlésére 1901. év január 
hó 29-ik napjának délelőtt 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becs- 
áron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mind
azok. kik az elárverezendő ingóságok vételárából 
a végrehajtó követelését megelőző kielégitteléshez 
tartanak jogot, a mennyiben részükre foglalás 
korábban eszközöltetett volna, és ez a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt 
kiküldöttnek vagy Írásban beadni, avagy pedig 
szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését kővető naptól szá- 
miltatik.

Kelt Selmecbányán, 1901. évi január hó 
9-ik napján. Óváry Dezső,

kir. bir. végrehajtó.

1456. tkv. sz. 1900.
Árverési hirdeményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a selmeci nép
bank végrehajtatnak Beer János végrehajtást 
szenvedő elleni 400 K töke követelés és járulékai 

i iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái kir.
; járásbíróság területén fekvő Beer János és Kame- 
j nár Zsuzsi tulajdonául bejegyzett a selmeci 2104. 
i tjkvb. a +  49/a. hrsz. 95/IV népősz. sz. ház és 
I kert, a kolpachi utón 931 K, úgy Beer János 
| tulajdonául bejegyzett a selmeci 553. tljkvb. a 4- 
! 1205. hrsz. kálvária hegyi kert és rét, 84 K végre 
| a +  1207. hrsz. kálvária hegyen (pod veternikom)
! nevű kert, szántó, rét és legelőre 502 K ezennel 
1 adószerint megállapított kikiáltási árban az árve- 
i rést elrendelte, és hogy .a fentebb megjelölt 
| ingatlan az 1901. évi február hó 11-ik napján 

délelőtt 10 órakor ezen kir. jbság tlkvi iro- 
: dójában megtartandó nyilvános árverésen a meg- 
| állapított kikiáltási áron alul is eladva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított é az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előlogcs elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgálni.

Kelt Selmecbányán, 1900. évi november hó 
30 napján.

A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság. Liha, kir. járásbiró.

Í4-72. sz./1900 tlkv.
Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy selmeci 
tak. pénztár végrehajtatónak Balovicnc Paukovic 
Zsuzsi végrehajtást szenvedő elleni 400 K tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
Selmecbányái kir. járásbíróság területén fekvő 
Balovicné Paukovic Zsuzsi tulajdonául bejegyzett 
a belnjai 29 tjkvben. I. 15. 20. sorsz. a. 6. népősz. 
sz. ház, udvar, kert (az udvar közös 187. sz. 
házzal) és brezini nevű rétből álló birtok
454 K, úgy a 30 tljkvb. a II. 32—35. 43—46. 
sorsz. a. kertek, rétek, szántó és legelőből álló 
birtokára 568 K ezennel adó szerint megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanok az 1901. évi 
február hó 14-ik napján délelőtti 10 órakor a 
béldi községi biró házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladva lesznek.
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Árverezni szándékozók tallóznak az ingat
lan becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november bú 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságíigyminiszteri rendelet 8. 
jvában kijelölt óvadékképes értékpapírokba a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.- 
cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elő leges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgálni.

Kelt Selmecb. 1900. évi dec. hó 1-ik napján. 
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság. Liha, kir. jbiró.

Első selmecMiyai temetkezési vállalat.
A gyász óráiban, midőn a fájdalom 

amúgy is lesújtja a hátramaradt családta
gokat, a temetkezési vállalat van hivatva a 
drága halott temetése rendezésével járó 
gondok lói az élőket megmenteni.

Hogy e nehéz kötelességet pontosan és 
mindenjgényt kielégitőleg teljesíthessem,költ
séget nem kiméivé újonnan berendeztem

a Selmecbányái első tem etkezési v á l l a l a to t
E 1 vállalom bármily fényes vagy egyszerű te
metés teljes rendezését, úgy hogy a gyá
szolóknak semmi gondjuk ne legyen a szo
morú teendőkkel.

Dós r a k t á r t  ta r t o l  érc és kem ényfa lo p  o rsó ibó l.
Hullák exhumáltatását, szállítását és az 

ezekhez szükséges engedélyek megszerzését 
is elvállalom.

Megszabott, jutányos árakat szabok, 
ugv hogy az ellen kifogást senki ne emel
hessen. Mély tisztelettel

M a t z á n  F e r e n c
a Selmecbányái

első temetkezési vállalat tulajdonosa.

MELL BONBONAI
minden ltüliögés elJeiiiszertfelíllmiiliiak

közjegyzőileg  h ite le síte tt 
«-j UUU jjjzonyjtvány tanúsítja a 
biztos sikert köhögés, rekedtség, 

hurut és elnyálkásodásnal. 
Egy csomag: ára 20 és 40 fiit. 

K ap h ató :
M á p k u s  M.

czukrászatában í Alapittatott 1830.) 
Selmecbánya

Deák Ferencz-utca 9/5. saját ház.)

Chief-Office 4á, Ürixton-Hoad, London. SW,
Thierry A. gyógyszerész

vérképző és tápláló, valódi

Haematin-pastillai
a legmegbízhatóbb gyógyszer a sápkor, vérszegénység és 
ezek következményeinek leküzdésére. Kerüljük a gyomor
idegeket elkábitó. tulizgató nehéz vastartalmú boroknak 
használatát és csakis ezeket a gyengéd, konynyen átha- 
sonuló pastillákat használjuk Minden doboznak'a készítő 
aláírásával kell ellátva lenni. Egy doboz bérmentes postai 
küldéssel 1 k o r ú i m : az összeg elöleges beküldése 

ellenében szétküldi

ApoMer a. TliienVs Balsani-fabrik
Pregrada. Rohitsch S.uierbrunn mellett.

órájáig az Ipolysági róni. kath. iskolaszékre cí
mezve annyival inkább adják be, minthogy a ké
sőbb érkezettek figyelembe nem fognak vétetni.

Az ajánlat az összes munkákra, vagy pedig 
egyes munkanemekre kűlőn-külön is tehető.

Az ajánlathoz az általános feltételekben elő
irt, a megállapított költség összeg, illetőleg aján
lati ar 5 %-ának megfelelő bánat plnz (vagy a 
bánat pénznek megfelelő értékpapír) csatolandó.

A szóban forgó munkálatokra vonatkozó 
műszaki művelet és részleles feltételek az ipoly- 
sági rk. plébánián bármikor betekinthetők.

Megjegyeztetik, hogy a nevezett iskolaszék 
fentarlja magának a jogot, hogy az ajánlattevő 
vállalkozók közül, — a jutányosság szemeiéit 
tartásával — azl bízza meg, ki a .jól és helyesen 
készített munkák teljesítése iránt már eleve is 
legtöbb biztosítékot képes nyújtani.

Ipolyság, 1901. január 20-án.
Az építési felügyelő bi ottság nevében: 

Jávor B. Lajos 
rom kath. vezórtanitó.

2030. SZ./1900. tlkv.
Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a bélab. rk. 
egyházpénzlár végrehajtatóriak Csaklós Ferenc és 
tsai végrehajtást szenvedő elleni 568 K töke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében

Versenytárgyalási hirdetmény.
Az ipolysápi ik. iskolaszéknek 1901. évi 

január 15-én kelt 147. számú határozata folvtán 
17777 K 2G f köllség összeg erejéig róm. kath. 
leányiskola fog épülni.

A feni említeti munka kivitelének biztosítása 
céljából az 1901. évi február hó 10-ik napiára a 
róni. kalh. plébánia helyiségében megtartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás birileltctik.

A versenyezni óhajtok felliivatnak, hogy a 
fentebbi munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap 12 

Nyomatott a iaptuiajit

n S elm ecb án y á i kir. jbiróság területén fekvő kk 
Javorszki Anna kk. Javorszki Ignác kk. JavorsiL-’ 
Libor, Csaklós Ferenc, Csuklós Erzsi, kk. Csákié! 
Vikla, kk. Csaklós Anna kk. Csaklós István kk 
Csaklós András, Csaklós Vikta, Javorszki Anna 
és Javorszki Ignác tulajdonául bejegyzett a bála- 
bányai 134 tljkvb. a - f  265 hrsz. 190 népflsj sz' 
ház és kert 660 K a. 264 hrsz. bel lelki rét 44 
K a 110 hrsz. bellelki kert (Fleistang) 4C K «o 
f és a 113 hrsz. a. ugyanoly nevű k ö rire  94,’k 
ezennel utóajánlat szerint megállapított kikiáltási 
árban az árverési elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1901. évi február hó 
26-ik napján délelőtt 10 órakor a bélabányai 
rendörbiztos irodájában megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladva lesz.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok adószerinli árának 10 °/0-ál készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-e. 42. §-ában jelzett áiloJ 
lyammal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
didet 8. §-álian kijelölt óvaddékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881: LX. t.-c, 170 g-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgálni.

Kelt Selmecbányán, 1901. évi január hó 17 
napján.

A Selmecbányái 
hatósága.

_________ ________ _______1901. január 27.

kir. jbiróság telekkönyvi 

Liha, jbiró.

MküMetetlen és felnlmnlliatatlan, Latasaibaii csaMatlaa 
Világcikk, kivitel minden országba, ,

CHIEF-OFFICE 48, BRIXTON-ROAD, LONDON, S. W. *
A legmegbízhatóbb, legjobb és az egész világon dicsért és legkeresettebb háziszer j||

Thierry A. gyógyszerész balzsama
Felülmúlhatatlan minden mell-, tüdő, máj-, gyomor- és minden belső betegségnél. Külsőleg a 1 

legmegbízhatóbb §

SQr* s e b g y ó g y s z e p .
Csakis a minden kulturállamban bejegyzett ,,iii>ácst v ód jegy gyei** és a kupakzárba 
sajtolt céggel: Alléin eclit, valódi. Kimutatható évi gyártási mennyiség 6 millió üveg. 12 kis, 
vagy G kettős üveg postán bermentve 4- Korona — Egy próbaiiveg, leírással és az egész föld
kerekségén levő raktárak jegyzékével 1 Korona 20 fillér, Szétküldés csakis az összeg elöleges 

beküldése ellenében.
á.fblöfy In Pn&Ai

V I  i  ie i-x -y  . O e a i t i f o l m - I t e i i ő e s e
(csodakenöcs név alatt ismeretes) elérhetetlen húzóerővel és gyógyhatással. Feleslegessé teszi a legtöbb műtétet. Evvel 
a kenőcscsel egy 14 éves gyógyíthatatlannak tartott csontszú. sót újabban egy 22 éves nehéz, rákszerü megbetegedés 
gyógyittatott meg! Fertotlenitőleg éz gyorsan enyhülést és hiisitést és teljes gyógyulást hozóan hat gyulladásoknál és 
mindennemű sebeknél. Gyorsan puhít és oszlat és megszabadít mindenféle még oly mélyen behatolt idegen testektől. 
Egy tégely csakis az összeg elöleges beküldése ellenében bérmentve 1 Korona 80 fillér Nagyobb megrendeléseknél 

olcsóbban. — Kimutatható évi gyártási mennyiség 100000 tégely.
Mind a két szer felől egy egész levéltára az eredeti, a föld minden országából származó bizonyítványoknak tekinthető 
be. Óvakodjunk az utánzatoktól és ügyeljünk a minden tégelybe beégetett cégre: Apotheke zum Schutzengel des A. Thierry 
Ahol raktár nincsen, ne beszéltessük rá magunkat hamisítványoknak vagy állítólagos egyenlő értékű készítményeknek 

megvételére, hanem r e n d e l  j in u k  k ö z v e t l e n ü l  és czimezzük megrendelésünket:

Thierry A. gyógyszerész gyára Pregrada Mitscll-Saiiertimiin
(A cs. és kir. állam vasuti tisztviselők szövetkezetének szállítója.)

(Contraoter of The War Office and the Admiralty, London.)

Csak4 0  fillérért már *
1901 Január hól2én

l O . '  O  O  © kot m
I O O O ,  5 0 0 .s t b . s r b .

Ö SSZESEN  1311 NYEREMÉNY N Y E R H E T Ő ,

aD I Á K O T T H O N soRsjÁT̂ BAN
#  SORSJEGYEK MINDENÜTT K A P H A TÓ K /

onos Joerges Ágost Ozv. ás fia Könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1901.


