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V E G Y E S T A R T A L M Ú HETI LAP.
SELMECZ-BÉLABÁNYA SZ. KIR, VÁROS-, A F. M. K. E. SELMECZBÁNYA! VÁLASZTMÁNYA- ES A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET
SZITNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egy év re 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Egyes szám ára 20 fillér.

Felelős szerkesztő:
K U TI ISTVÁN.
Kiadó és laptulajdonos;
J O E R G E S ÁGOST.

HIRDETÉSI DIJAK:
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
Nyílttól- dija soronként 20 fii.

Megjelen minden vasárnap.

Választások előtt.
Nem a marosvásárlielyi véres esetről
akarunk Írni. Ez az iigy az illetékes fóru
mok elintézése alatt áll.
Ám nehány hónap múlva országszerte
megindulnak a képviselőválasztások, melyek
már minket is közvetlenül érdekelnek.
A polgárok legszebb kötelességei közé
tartozik az országgyűlési képviselők vá
lasztása. Az alkotmányos államformának
ezek képezik a fundamentumát, amennyi
ben a nép akaratának súlyt és jelentőséget
kölcsönöznek. Minden alkotmányosság ide
alizmusa a népakarat szabad nyilvánulása.
tíz után kell indulnia a tövényhozásnak és
a törvény végrehajtásának. Alkotmányos
államban tehát nagy hatalom van letéve a
nép kezébe.
Ne éljünk vele vissza, mert művelt
ségűnk fokmérője, miként bánunk a szabad
sággal. Műveletlen országban soha mást,
mint abszolutisztikus államformát nem lá
tunk. Ezek a népek nem érettek még any
ujára, hogy önmagukat kormányozhassák.
Ama népeknek tehát, melyeknek a sza
badság iránti vágy, a magasabb műveltség

r,,SELM EC B Á N Y Á I HÍRADÓ" T A R C áJ A.
Két elbeszélő,
— A „Selmecbányái Hiradó“ eredeti tárcája. —
Irta: Mézes János

Tizenötéves találkozót tartanak a kis város
kában, hol az intézetet végezték. Akkor még ifjak
voltak, most meglelt emberek. A bortól, pezsgő
től felhevült képzeletükkel tisztán emlékeznek rá
ós sűrű kérdezőskűctéseikkel még inkább igyekez
nek felújítani a régi, kedélyes diák élet epizódjait.
Mintha egyek lennének e percben, pedig
társadalmi állásaik szerint nagyon különbőzök.
Von köztük ügyvéd, doktor, jegyző, Írnok, é<országgyűlési képviselő is — a Horváth Károly.
Legfeljebb őt tüntetik ki valami kevéssel,
meg a feleségét, kit magával hozott. Van meg
egy-két asszony, ki eljött az urával, azokat nem
ünnepük annyira,
mint
Horváth Károlynét,
a nagyságos asszonyt, a csodaszép asszonyt.
Mert szép ni int a Tizian remeke és kacér, mint
a Maupassant asszonyai.
Veress Dezső, az újságíró, ki már diákkorában
Kikiáltott bohém volt, a fővárosból ismeri és itt
ls udvarához szegődött. Helyet, időt alig enged
másnak, még a helybeli nolabilitások közül is
bárkinek. Az asszony mosolyog az ötletein és,
U8J látszik, igen jól érzi magát.

alkotmányosságot hoztak, mindig vigyázniok jiink belőle, anélkül, hogy mindjárt a leg
kell arra, hogy ezt az áldást megtartsák hatásosabb eszközökhöz kellene nyúlnunk.
maguknak s résen lenniük, nehogy önkor Egy nagy államférfi igy jellemezte ezt:
mányzatuk módját kifogásolni lehessen.
„Nem kell a verebekre ágyukkal lőni!“
A szabadság nem azt jelenti, hogy
Sok véres összekoccanást, sok haszon
minden szabad. Lám, a republikánus fran
talan heree-hurcát kerülhetünk el, ha meg
ciáknak van egy nagy' nemzeti ünnepük,
őrizzük higgadtságunkat éppen akkor, mi
július 14-ike, a bastille megrolianásának dőn arra legnagyobb szükségünk van.
napja. Országszerte hirdetik, hogy e napon
A higgadtság sokkal méltóbb is akkor
mindent szabad tenni. Mégse láttam még
az aktushoz, melyet, az alkotmányos sza
Parisban annyi véres arcot, annyi féke
badság diadalünnepének nevezhetünk. Ha a
vesztett verekedést s annyi — letartózta
polgári kötelességek teljesítését polgári eré
tást, mint éppen c napon. Miért? Mert a
nyekkel kötjük össze, megóvjuk a válasz
francia nép alsóbb rétege nem ösmeri a
tások tisztaságát és elkerüljük az olyan
határt, melyet blinhőöés nélkül átlépni
sajnálatraméltó eseményeket, mint a milyen
nem szabad s hiába hivatkozik valamennyi
nek Marosvásárhely volt legutóbb szín
rendbontó letartóztatása alkalmával a júliusi
helye.
ünnep szabadságaira, mert a szabadságok
Önkényességek előfordulhatnakésanyotermészetesen nem terjedhetnek ki a rend
niukban járó felháborodás sokszor érthető. Ám
teljes felforgatására.
Megszívlelni való nekünk is, hogy a felháborodásában sem szabad elfeledni,
nemes felhevillésünkben, mely alkotmányos hogy önkényességet nehéz önkényességgel
érzületünkből fakad, mértéket tartsunk. orvosolni,kivált akkor, midőn a végrehajtó ha
Mutassuk meg, hogy csinyján tudunk élni talom csak egyik fél kezében van. Erélyes fel
a szabadságunkkal. Sok mód és eszköz van lépéssel gyakran sokat lehet javítani a
arra, hogy elvi álláspontunkhoz állhatato helyzeten, túlkapásokkal azonban csak ár
sak maradjunk, sőt egy tapotnyit se etiged- tunk annak az eszmének, annak a politika:
A többiek fesztelenül társalognak ez alatt,
csak néhány asszony figyel lopva a beszélge
tésükre.
A férfiakat Vargha mulatni Íja cinikus csip
kelődéseivel. Figyelnek rá és lassan köréje cso
portosulnak. Pedig csak Írnok ő, a hajdani athléta,
az osztály büszkesége, az ügyesség, az erű leg
hatalmasabb kifejezője.
Van valami most is az Írnok arckifejezésé
ben, valami dac, valami urias arrogancia, a mi
olyan érdeklődést kelt föl a többiben. Mélyebben
vizsgálva, büszkeségnek is nevezhelnők.
A .nagyságos urat1' csipkedi.
— Magas polcra kerültél, Karcsi. Nem
hittem volna.
S az ajka szögletén gúnyos mosoly játszik.
Csend állt be erre a nyilatkozatra. Mintha
vihar kilörését várták volna.
Horváth Károly ideges ingerültséggel tekin
tett szét és felelni akart.
Veress, ki távolabb, a képviselőné melleit ült,
hirtelen közbekiáltott:
_ Fiuk, nagyszerű eszmém v a n ! Mondja el
mindenikünk az élettörténetét az iskolától mostanig.
Horválhné arcára különös izgatottság ült
hirtelen, aztán oda >zóll Veresshez;
— Unalmas lesz az nagyon . . .

— Akadhat érdekes is közte . . .
A kínos csendet egyszerre megszűntédé a
Veress kőzbeszólásn.
— Kezd el hát l e l . . .
Bohókús modorával csakhamar helyre ütötte
az előbbi incidenset és az élettörténetével, a bohém
élet furfangos változatosságaival több helyütt
mcgkacnglalla a hallgatóságot.
Utána sorban beszéltek, kiki a saját életé
ből. Történeteket, a melyek mindennaposak,
minden különösebb változás nélkül.
Csak Horváth Károly várt büszkén az övé
vel, meg Vargha, az írnok, ki annál többet ivott
és összevont szemöldökkel bámult a csillár ragyogó
fényességébe.
Mikor ketten maradtak, sorsot kellett huzniok,
úgy vonakodott mindeuik.
Vargtiára került a sor.
— Hát elmondom ha olyan kiváncsiak vagytok
rá. Hogy érdekel-e benneteket, vagy nem, amint
látom, mindegy nektek. Fő, hogy beszéljek. Mikor
5z érettségit letettem, katonáskodni kezdtem, mert
benn voltam az időben. Azon is végeztem volna,
mert kitünően tanultam, hadnagygyá léptettek
elő és aktiváltattam magamat. Tetszett nekem az
az élet, végtelenül tetszett, a vérem is, a hangu
latom is, egész lényem arra való volt. Csendes,
nyugodt, mondhatnám magamba zárkózott tiszt
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úgy mond, hogy az a különben hasznavehetetlen
terület a téglagyártásra felhasználható és nem
30 évre, de 100 évre is bérbeadhatjuk; meri ha
akadna máshol is a téglagyártáshoz alkalmas
anyag, keletkezhetik olt is egy uj vállalat, mi a
közönségre nézve csak előnyős volna.
Meg kell itt jegyeznünk, hogy az idegenek
által Selmeczbányán alapított iparvállalatok, mint
a cipő, kötőgyár stb. az állam és város által
nagy arányú támogatásban és folytonos segélye
zésekben részesülnek és ime, most keletkezőben
van egy selmeei polgárok, tehát szorosan vett
városbelieink által alapítandó gyári vállalat és
kérdésben áll egy eddig teljesen hasznavetetlen,
sterilis földterület bérlete és még okoskodnak és
aggályoskodnak ennek a területnek 30 évi bérbe
adása iránt.
Nem jól van ez igy. Ilyen vállalatot teljes
erőből kellene istápolni, hogy boldogulhasson,
nem pedig ellenébe akadályokat gördíteni. A
kérdés felett küllőmben a legközelebbi közgyűlés
fog dönteni.
A Sembery-féle házban lévő lakások és bolt
helyiségek az eddigi bérlőknek adatnak továbbra
is bérbe az árverés mellőzésével, miután azok a
bérlőösszegeket önként tetemesen felemellék és
igy a városnak ezen épületből kellő haszna lesz.
A főkapitánynak elismerést szavazott a köz
gyűlés a népszámlálási munkálatok vezetése és a
múlt évre vonatkozó működéséért.
Tudomásul vétettek a t. ügyész, a gazda
sági tanácsnok, az erdőmester és a főmérnök
jelentései.
Erdély Jánosrendörbiztos nyugdíjaztatás iránti
kérelme akként intéztetetl el, hogy tekinteltel
ügybuzgó szolgálatára és arra, hogy a szabadságharcban mint honvéd részt vett 936 korona ren
des nyugdija, 1000 koronára emeitetik és nyug
díjaztatása folyó évi május hó 1-től veszi kez
detét.
A számvevőségnél egy számgyakornoki ál
lás rendszeresítetett 800 korona fizetés, 15°/0
lakbér és 16 köbméter fajárandósággal. A kine
vezési jogot a polgármester gyakorolja.
A múzeumok és könyvtárak országos bizott
sága e város közönségét is meghívta e hónapban
tartandó újabb alakulási közgyűléséhez, melyre a
v. tanács a polgármestert és városi levéltárost
indítványozta kiküldeni. Hándel Vilmos biz. tag
takarékossági szempontból elegendőnek tartaná,
ha csak a polgármester küldetnék ki. De miután

Richter Ede v. levéltáros, Farbaky István orsz
gyűl. képviselő és Szilnyai József polg^-mesl^r
felszólalásaikban kiemelték, hogy a levéltáros ki
küldetése is szükséges u tanácsi indítványt fogad,
el közgyűlés. Kalmár István számtiszlnek %»
koronasegélyt engedélyezett a közgyűlés. — a vizTel
ügyelőnek 90 korona lakbér szavaztatott rneg
A belvárosi legelő ügynek rendezése tár.
gyában Sobó Jenő, Heine Hugó, Krepuska Lajos
Szlancsay Miklós biz. tagok és a polgármester
felszólalása után elhatározta a közgyűlés, hogy a
paradicsom hegy lejtőjén a Meleg patak felé eső
14 holdnyi terület használtassák fel legelőnek és
a tanács alkudozásba bocsájtkozzon a Necpál-féle
birtok megvétele iránt, mely birtok azután részben
szintén legelőnek használtatnék fel.
A felső-rónai villa lelep számára az erdőkincstár által adományozott fára nézve a W ünsch
cég azt az ajánlatott tette, hogy e fát követelése
fejében a város neki átengedje. Tekintettel azon
ban arra, hogy az ügy nem volt a tárgyaláshoz
eléggé előkészítve, a főispán indítványára a napirendről levétetett. De mivel az ügy igen sürgős
elintézést igényel, a jövő keddi rendkívüli köz
gyűlés éppen e miatt lesz megtartva. Előbb azon
ban a gazdasági bizottság fogja e fontos kérdést
tárgyalni.
A rendkívüli tárgyak közül kiemeljük, hogy
a közgyűlés Vörősmarthy Mihály szobrára 100
koronát szavazott meg, hogy dr. Tóth Imre le
mondván a borellenőrző bizottság elnöki tisztjéről,
arra a főispán által Pauer János neveztetett ki 3
évre. A bizottság tagjai a régiek maradtak.
Az ujuti vízvezeték utáni adót, január 1-től
számítódva, kifogják vetni és befogják hajtani.
A közgyűlés az elnök éltetésével ért véget.
A következő keddi rendkívüli közgyűlés
tárgysorozata ez:
1. Tanácsi előterjesztés Wünsch Róbert
ajánlatara a nyaralókat építő részvénytársaság
ellen fennálló 10070 forint követelésének mikénti
kiegyenlítése ügyében.
2. Tanácsi előterjesztés a vőröskuli téglavető
telep bérlete tárgyában.
3. Tanácsi előterjesztés az elhalálozás foly
tán megüresedett erdőmesteri állás betöltésére
hirdetendő pályázat feltételeinek megállapítása
ügyében.

voltam, úgy, hogy eleinte idegenkedtek tőlem, j
— A többi nagyon közönséges történet. Az
Később megszerettek, mert érezték, hogy össze ' igazi szerelmem, az aki megvigasztalt később
tudom morzsolni a markom egyetlen szorításával, a feleségem let', de a lelke fehérsége a tiszti
aki ellenkezik. Féltek tőlem, hát szeretlek, kato bojtomba került, mert szegények voltunk s most
náéként igy van. Magam is azt képzeltem, hogy . . . most írnok vagyok.
nyers mogorva, érzéketlen ember vagyok. Pedig
Keserű daccal rázta meg a fejét s elhalcsalódtam magamban. Ideálista vagyok, aminőt gatott . . .
keveset hordoz a töld . . .
Horváth Károly észrevétlen kezdett az elbe
Ivott közben és el akart hallgatni. Csak
szélésébe, a Vargha története úgy lekötötte az
az élénkebb nógatásokra kezdte el.
— Nem tudom, melyik évben nagy gyakor érdeklődést.
— Fiatal ügyvéd voltam barkó grófnál.
latra mentem. A szállásoló altiszt tán szintén
tudta a respektust, melylyel irányomban a többiek Akkor még ö is falun lakott és mindennap talál
viseltettek, nekem a kastélyban szerzett lakást. ' koztam vele. Tehetséges embernek tartott és
nagyon szeretett. Az asztalához sokszor rneghivott.
Hol volt, nem mondom el.
— Ne hallgasd e l ! — kiáltottak közbe. 1 Egyszer igy szólt hozzám :
Az asszonyra nézett, a nagyságos asszonyra
— Doktor mikor házasodik?
és kemény, szilárd vonások üllek fel arcára. Többé
— Arról még nem gondolkoztam, gróf ur.
nem vette le tekintetét, úgy folytatta:
— Ha nem találja különösnek, mondanék
— Elhallgatom. Szép volt, ragyogóan szép egy parthiet . . .
az a leány, kivel ott a major akácai között talál
Mikor látta, hogy érdeklődöm, ki is mondta:
koztam. Élelem, ez a gyarlóság, kevés lelt volna !
— A tiszttartó ur leányát.
áldozatképpen, ha követeli s ki kellett ábrándulHirtelen nagyon zavarba jöttem, mert a
nom, mert . . . Nem mondom el, miért. Ne is :
feleségem már ezelőtt is tetszett nekem.
kérjetek
A nagyságos asszonv izgatott érdeklődé:sel
Észrevette a zavaromat és nem hagyott fel
leste a Vargha elbeszélését és a végén nagyon a gondolattal. Eljött kérőnek s a lakodalmamba
elfehéredett hirtelen.
! násznagynak. Azután is sokszor megfordult nálunk.

Nekem hizelgett a kitüntetés, mely házamat érte
és mindig tüntető udvariassággal fogadtam.

hitvallásnak, melynek szolgálatába sze
gődtünk.
Reméljük, hogy a közeledő választá
sok alkalmával önkényességek nem fog
nak előfordulni és a választó polgárok is
megfogják őrizni hidegvérüket úgy, hogy a
választások teljes rendben fognak lefolyni,
ha mindjárt három négy jelölt is fog ver
sengeni a selmeei mandátumért.

VÁROSI

ÜGYEK.

K ö z g y ű lé s .

A tflrv. hatósági bizottság rendes havi köz
gyűlését e hó 12-en tartotta meg Horváth Béla
főispán elnflklésével. Főispánunk meleg szavakkal
emlékezett meg az elhunyt Krausz Géza erdőmesterről és kiemelve annak érdemeit és őszinte
kifejezést adva a maga részéről is részvétének
javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvileg adjon
kifejezést fájdalmának és erről, részvétének tol
mácsolása mellett, a gyászoló család értesitessék. i
Ezen indítvány általános helyesléssel elfogadtatott
a polgármester által tett azon indítvánnyal együtt, ;
hogy az özvegynek járó temetési járulékon felúi
400 Korona rendkívüli segély engedélyeztessék. !
Következett a napirend. — A polgármester ;
havi jelenlése tudomásul vétetett és az abban
telt prepozíciók elfogadtatlak.
Köszönettel fogadta a közgyűlés a Fenik* !
által Stefinkön létesített iskolai népkönyvtárt. |
Hámlel Vilmos óhajtaná, hogy a belvárosban is :
létesittetnék ily iskolai népkönyvtár. Erre Richler
Ede v. levéltáros és Szilnyai József polgármester j
kijelentik, hogy az állam segélye melleit ez idő
szerint van létesülúben a városi közkönyvtár,
mellyel kapcsolatosan alupilhaló majd az iskolai
népkönyvtár is. Ezt a közgyűlés és a felszólaló
Hándel Vilmos bizottsági tag is megnyugtató ludomá-ul vetlek.
A vöröskuli téglavető bérlete iránt megkö
tőit szerződésnek 30 évre való meghosszabbilása
ügyét a közgyűlés, a főispán indítványára levelle
a napirendről, miután Farbaky István orsz. gyűl
képviselő lelkesen szólalt fel ezen uj iparág
érdekében, Sobó Jenő biz. tag pedig ellenezte a
30 évi hosszú időtartamot, Heine Hugó meg csak
hat évre kívánja a szerződés megkötéséi. Eréhesen szólalt fel Jezsovils Károly biz. tag a mellett,
hogy ez uj iparvállalat felkaroltassék. Örülhetünk,

Két év múlt igy el. Feleségem idegenkedett
kissé tőle, de kénytelen volt engedni az udvarias
ságnak, a finom, előkelő modorának és sokszor
ment vele kocsikázni csengő-bongó négyes-fogaton
Barkó gróffal, óh milyen büszke voltam . . • •
Azonközben elérkezett a követ-választás ideje.
Nagy tekintélyem volt a gróf révén is a környé
ken, hát megpendítettem előtte, hogy fellépek.
Habozott egy darabig s végre is a feleségem
unszolásának engedve, megígérte a közbenjárá
sát, a pártfogását. Mig körútra jártam, a gróf
mindennap elment a feleségemhez megkérdeni,
mit irtain, Érdeklődött nagyon. A választás ered
ményét tudjátok.
Most a fővárosban lakunk, a gróf is, de
nem jön olyan sűrűn hozzánk, bár mindig mon
dom neki:
— Miért kerülsz úgy bennünket? A felese
gemmel most is jó barátok, találkoznak több
szőr . . .
Az asszony már akkor nem volt ott. Eítávozott a beszéd folyamán.
Vargha vette csak észre, ki alig figy^ e
miatt a Horváth beszédére. Megint a csillá ro k b a
bámult . . .
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Krausz Géza.
Nehéz nekrológot Írnom róla. mert hihe
tetlen az, h°g.V meghalt. Halála elölt pár perccel
lattan! még, olyan volt mint mindig egész éleiében, gondtalan, víg és ritka jóízűen humoros. Ki
o-ondolt volna arra, hogy pár perccel azután már
a halállal fog küzdeni és legyőzetni ?
A halál villámként csapott rá s halálhíre
villámcsapáskint terjedi el a városban, megdől)benést és igaz részvétet keltve mindenütt, fönt
t.á lent. Mert nem volt senki, senki sem aki
Kransz Gézát no szerette volna. Olyan ember
volt aki nem kellemetlenkedett az embereknek.
Bujáról — bajáról — mert hisz neki is csak volt
__ n(?m beszélt soha senkinek, s még csak sejtetni
sem engedte soha-soha, hogy bántja valaki,
valami. Az ő arca mindig derűs volt, derűs és
nyugodt, mint a jólelkü embereké.
Mert jó lelkű volt, jónak ismerte öt mindenki, aki ismerte. De sok ajakról hangzott el
halálhírére az a pár szó : Kár azért a jó emberért!
Jó volt, jó mindenkihez, legkevésbé tán magahoz.
Én jól ismertem. Soha nem láttam hara
gudni, nem még akkor sem, mikor lett volna
oka rá. A mikor támadták, talán nem is őt, de
azt a rendszert, amelynek ő is képviselője volt h a
támadás ő ellene irányzottnak látszott, akkor
sem haragudott.
Bámultam, bámultuk azt a lélekeröt, nyu
godtságot, amelyet tanúsított. Később láttam az
tán, hogy miért volt nyugodt, mert tudta, hogy
neki van igaza. És a mint tudjuk, jól tudta. Nem
haragudott, de emésztődött s a vasizmu erős
egészséges embert megdöntötte az eltitkolt, de
annál jobban fájó, lelki szenvedés. Pár évvel ez
előtt nagyon rosszul lett, ám erős szervezete a
jót alkalmazott orvosi segélylyel legyőzte a mármár halálossá vált kórt, jobban lett megint, já r
hatta megint kedves erdeit, a melyekben leg
jobban érezte magát, s a melyek miatt annyi
kellemetlensége volt, a melyek azonban végre is
igazat adtak kedves gazdájuknak.
S most aztán, mikor megint erősnek, egész
ségesnek látszott, mikor messze volt tőle az el
múlás gondolata amikor gyermekes örömmel ké
szült legnagyobb leánya nászára: egyszerre hir
telen meghall, — megölte őt, a jó embert az ő
rósz szive.
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Reggel felé, mikor sokat ittak, alig talált j
már szavakat a Horváth dőlyfössége. Kitört belőle j
a közönséges emberek palastolhatlan dőlyfössége.
— A gróf, a gróf — motyogta, — a legjobb
barátom, külömb ember nálatok. Igazi arisz
tokrata . . .
Vargha idegesen szólt közbe:
— Hagyj fel a grófoddal ismerem! . . .
— Te, talán nem is beszéltél vele! Te
írnok . . .
— Lehet — folytatta indulatosan Vargha
• . . lehet, mert nem emlékszem, szóltam-e vala
mi!, mikor az első ideálommal csókolózni láttam,
ott, ott az ö kastélyában . . .
Az asszony már benn rolt akkor, de nem
látták, csuk a halk sikoltását hallották.
Vargha abba hagyta a beszédet.
A többi igy is sokat megtudott.
Horváth gúnyosan folytatta:
— Ah, hát téged megelő ó l t !
És mosolygott hozzá . . .
Veress, az újságíró elővette zsebkönyvecs
kéjét és ennyit irt bele a bortól remegő kezeivel:
e8y ugyanazon asszonyról, egy képviselőről s egy
írnokról.
Talán tárcát ir belőle?
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sorrendben látjuk kidőlni embertársainkat, oly
váratlanul, oly korán !
Íme, mikor kedves haloltunk hülő tetemét
ravatalra helyeztük, ugyanakkor a közélet több
kiváló jelesének halálhírét vettük, a kikért ép oly
őszintén nyilatkozott meg a közérzetem e szavak
ban : oly óáratlanul, oly korán.
Téged Kedves Halott, sokan szerettek, so
kan sajnálják elvesztésedet, a kiket itt hagytál,
oly váratlanul, oly korán . . .
Életed oly rövid vala: hisz alig több mint
két évtizede annak, hogy arra a pályái a léptél,
melyen ügyszeretettel, lelked egész hevével, el
; méleti és gyakorlati tudásoddal hasznosan mun
i kálkodtál.
A társ fóbányaváros kötelékéből kilépve
í akkor helyezeltszülővárosod közönségének bizalma
I halálodig elfoglalt állásodba, a mikor e város
közigazgatási életében az az örökké nevezetes
J átalakulás történt, hogy az ős időkben szabad
síikben.
rendelkezésünk alatt állott, de később korlátol
*
tabb, m egs.a'olt célra hosszú időn ál vissza
*
*
E hó 11-ón hétfőn délután számonkérő szék tartva volt terjedelmes erdőségünk rendelkezési
volt. a városházán. Krausz Géza erdőmester korán jogát újból visszanyertük, visszanyerte Selmecmegjelent oü irataival s minthogy az ülés csak Bélabánya sz. kir. város közönsége.
5 órára volt összehívó, a polgármesteri szo
Akkor lettünk újból ez ősi birtokunk tulaj
bában társaloglak a hivatalnokok. Elénk volt s donosai, a mikor politikai jogainkban rohamos
jó barátainak adomázgatöt:. Később azonban haladással gyaporodtunk, kőzszabadságunk virág
barátai unszolására eltávozott mert megfnjult a zás korát élte, eszményi javakban bővelkedtünk
feje. Útközben azonban már olyan rosszul lett, de az anyagiakban annál szegényebbek valánk.
hogy szánon kelleti haza vinni. Azonnal elhivták
így nem csoda, ha sokat, mindent az annyi
kezelő orvosát Tóth Imre dr. hányakerületi fő időn ál nélkülözött erdészettől vártunk : anyagi
orvost, majd Stuller Gyula dr. főorvost, akik bal gyarapodásunkat s ennek alapján kulturális ha
oldali szélhüdést konstatáltak.
ladásunkat is, s a Te szaktudásod irányítása mel
Megkísérel lek mindent, mit az orvosi tudo lett vette kezdetét az a nagy erőkifejtés, melyre
mány tud, segíteni azonban nem tudtak. Halál ellen reá illenek a költő szavai, „bont vagy javít, de
nincs orvosság. Reggel virradóra már nem ólt a nem henyél" s egy-egy százesztendős fenyőszál
még csak előbb élénk, erősnek látszó ember.
törzsére mért fejszecsapás egy-egy bevételi rova
Kedden reggel terjedt el a halál hire s meg tot töltött ki pénztári könyveinkben, s miként
döbbenést keltett mindenütt. A városházára, a hajdan a föld gyomrából táplálkozott városunk
közgyűlést jelző háromszintű zászló mellé kitűzték a ügy ezentúl a föld színéről, annak ékességéről
gyászt hirdető lobogót, az volt a kaszinó és a az örökzöld fenyvesek rejtelmes völgyeiből, dűlő
rendőrkapitányi hivatal épületén is.
iből szedte állandóan létheztarló kincsét, jöve
A részvét nagy voll az egész városban s delmét.
már kedden számosán keresték fel a mély gyászba
Bontás, javítás volt a munkád, erdőirtás,
került családot s szerdán egész nap sűrűén láto erdősítés, befásitás, — miközben ádáz harcot
gatták a halottas házal, melynek egyik szobájá kellett vívnod a természet mostohaságaival. de
ban feküdt a megboldogult. A halottas szoba j harcot kellett felvenned a zöld asztalnál is.
fenyővel volt borítva s a sötét zöld falakra ag
A természet ellenállását leküzdötted ama
gatták föl az egyre érkező koszorúkat.
fegyverekkel, melyeket az elméleti és gyakorlati
A temetés csütörtökön délután négy órakor j tudomány kezedbe adott s bőven látott el, —
volt. Dacára a fagyasztó hidegnek megjelent másik harcod a sírnál nyer befejezést.
azon jóformán az egész város rangkülőmbség
E küzdelmek közben ineg nem szűntél az
nélkül, s nemcsak Selmecbányáról, de a külut- lenni, a mi mindig voltál: a legjobb testvér, hü
cákból is sokan eljöttek s Körmöcbánya város barát s szerető családapa.
melynek az elhunyt, mielőtt Selmecbányára jött
Ragaszkodásod azokhoz, kik szerettek, közvolna, tisztviselője volt, küldői 1ség állal képvi ismeretes és csodált.
seltette magát. Jó barátai, rokonai Pestről s messzi
A kedély, a s z í v embere voltál mindenha és
vidékekről eljöttek az utolsó útjára. Délután 4 a Végzet mégis úgy rendelte, hogy éppen e szív
órakor Podhiagyay Pál prépost-plébános fényes leve halálod okozója, szived, melyből annyi sze
segédlettel beszentelte a halottat, a polgári dal retet sugárzott ki barátaidra, hozzádtartozóidra.
kör gyönyörű éneke mellett leszögezték a kopor
De liát ilyen az ember végzete; a mikor
sót s megkezdődött a szomorú menet. Elül egy az élet színeit jelentő lobogót tűzték ki város
szánon a szebbnél-szebb koszorúkat, a részvét házunk vegyes müizlésü tornyára, oda tüzlük egy
jeleit vitték az elhunytnak lovai. A család koszo úttal halálod hírére a gyászlobogót.
rúival borii ott koporsót először az elhunytnak
Az élet és halál jelképeit együtt lengette a
tiszttársai, majd a városi erdővédek vitték a közel téli szél.
Ilyen vegyes Ízlésben építi fel a végzet az
temetőbe. A nagyközönség nem is fejlődhetett
menetbe az ul rövid volta miatt, hanem ellepte élet színházát is, melynek padjain mi mozgunk,
a Honvéd utca felső részét egészen. A temetőben emberek.
A késő utókor regét mond majd arról a
az egyházi szertartás után Vörös Ferenc városi
tb. főjegyző, meghatott, messze hallható hangon fejedelmi halottról, kinek ép ez órában szögezik
le koporsóját távol hazájától.
mondotta a kővetkező beszédet:
Szerette népét, rajongott hazájáért, féltő
Gyászoló Közönség!
Mintha a szokottnál gyorsabb munkát vé gonddal őrködött családfája jővőjén s mégis ide
gezne a halál angyala, itt is ott is lecsap áldoza genben kellett szemeit lehunynia s a Fruska Gora
alján átló kolostor sem hazája földjén épült,
tára s hirtelen oltja ki éleiét.
S mintha romboló kedvében éppen a köz melyben majd örök álmát aluszsza.
A s z í v embere volt ő is, és mégis, mégis . . .
élet embereit választaná célpontjául, úgy tűnik
föl előttünk, a kik napról-napra, meg nem szűnő de ne folytassuk, — az ő halála a kérdések

Hirtelen, kora halála megdöbbentő és fáj
dalmas s öveire keservesen fájó. Mert ha mindenki
szerette öl, az embert, mennyire szerethették övéi,
családja, neje, gyermekei akiknek pótolhatatlan
lesz és feledhetetlen mindig, mert olyan idő előtt,
olyan váratlanul jóit el a halála.
Vigasztalni ki tudná őket, ki tudná csak
némileg is ennyhiteni fájdalmukat? Megnyugvást
a kifürkészhetetlen végzet határozatában találnak
tán egykor, de ahoz idő kell, sok idő. addig pe
dig csak fáj a seb, fáj és vérzik. 0 pedig pihen
olt a hol fái gyökereznek. — a föleiben; nem érez
örömei, nem fájdalmat. Az a szomorú fűz frissen
hántolt sírja fölött elmondja a szomorú hírt a
többi fáknak is, az erdőknek s az ő élő emlékének
a paradicsomhegyi fiatal fenyves erdőnek, hogy
az ő legjobb gondozójuk, az ö mesterük nincs már
többé a földön, hanem a földben. Nem hallgatja
többé az ö zugásukat, nem gyönyörködik fejlődé-
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Egy még most is folyamatban levő ilynemű
egész halmazát oldulla meg, nehéz kérdéseket, s
ügy ötletéből Írjuk ezeket a sorokat abban a re
megkönnyebbülést éreznek egyesek.
A te halálod Kedves Kartársunk, a kérdések ményben, hogy az illetékes körök némi figyelemre
halmazát veti fel, melyre könnyek, forró könnyek j fogják őket méltatni és — talán - úgy rendel
fakadnak szerelő hitvesed, gyászoló családod sze kezni, hogy a hatósági közeg ne jöjjön abba a
meibe : a jövőjük fölölti aggodalom kérdései kellemetlen dilemmába, hogy vagy kötelességét,
vagy pedig a közönség ól felfogott érdekét kell
ezek :
Enyhítse az aggodalmat, a sújtó fájdalmat jen megsértenie.
Maga az ügy néhány szóval a következő :
annak tudata, hogy az a közönség, melynek szol
gálatában 16 hossza évet töltöttél, nem hagyja el Múlt évi november 24-én a helybeli rendőrség
tieidet, állami bölcs intézkedés, önmagunk áldozat feljelentésre lefoglalt 5 hordócska túrót, melyet
hozatala megteremtene azt az alapot, mely anyagi j idegenek hoztak a piacra; a rendőrség szakközege
a tiszti orvos, kinek semmiféle vizsgálati eszköz
gondjaikon némileg könyebbit.
De a hitvesnek, az apának szereidét mi nem áll rendelkezésére, oda nyilatkozott, hogy
kinézés, iz, szag és szín tekintetéből a túrót hapótolja ?
misitottnak tartja; ám pontos eredmény céljából
Lelj vigasztalást e szent igében:
ajánlja a túrónak vagy egy helybeli gyógy
Bujdosunk e földi tereken,
S váltjátok hitetekül lelketekben :
szerész vagy az orsz. vegyészeti intézet által való
Gyermekszívvel, öntudatlan
megvizsgál tatását. Az elárusítók idegenek lévén
Nyugszom meg a gondolatban,
megfontolandó volt, hogy a vizsgálat a lehető
Hogy övéit el nem hagyja
legrövidebb idő alatt foganatosíttassák, miért is
Ki mindnyájunk édes atyja.
A beszéd elhangzása után letetlek a földbe a túrónak két próbája Sztankay Ferenc helybeli
a koporsói, a dalkör énekelt, a kivonult rendőr gyógyszerésznek adatott át, mert, ha Budapestre
legénység és erdövédek so:tüzeket adtak s azután küldetett volna, mini azt a fennti (örvénnyel kap
nem hallatszott már csak a családtagok sírása, ; csolatos miniszteri rendelet megkívánja, úgy az
eredmény legjobb esőiben is csak egy hét múlva
s a fagyos göröngyök koppanása.
Egy melegen érző szív megszűnt dobogni jutott volna az itteni rendőrség tudomására. A
Örökre, egy jó emberrel kevesebb van a földön, j gyógyszerész a túrót hamisítatlannak jelentette
ki, amiért is annak további elárusitása megentöbb a földben.
A mélyen gyászoló család a halálesetről a j gedletett; de a vizsgálatért 12 koronát számított
fel. Érdemileg az ügy tehát elismerést nyeri, de
következő gyászjelentést adta ki :
Alulírottak a szívnek legnagyobb fájdalmával még eldöntetlen . hogy a gyógyszerész vizsgálati
tudatjuk, hogy a legjobb férj, apa, testvér és vő I dijat ki fizesse m eg; a Tanács ezt joggal meg
Krausz Géza Selmec-Bélabánya szab. kir. város ; tagadta, mert az ilyen vizsgálatok költségeit, ha
erdőmesfere e hó 12-én reggel rövid szenvedés j hamisítás nem forog fenn, a földmivelésügyi mi
és a hallotti szentségek felvétele után életének I nisztérium viseli, ha a vizsgálat Budapesten ejle46. s boldog házasságának 21. évében hirtelen tott meg; az elárusító nem kötelezhető a Fizetésre)
elhunyt. A megboldogult drága halott kedves tete hisz áruja hamisítatlannak találtatott; a gyógy
meit e hó 14-én, csütörtökön délután 4 órakoi j szerész szintén nem fogja elveszteni akarni dijat:
tesszük örök nyugalomra a Havas Boldogasszony I itt van tehát az egyik dilemma.
A második nem kevésbbé fontos, sőt talán
temetőben a r. kaih. egyház szertartása szerint.
Az engesztelő szent mise áldozat e hó 15-ón egyedüli fontos kérdés az, vájjon az ilynemű ha
délelőtt 9 órakor lesz a Havas Boldogasszony- misított, vagy hamisítás gyanúja alá került élelmi
templomban. Pihenj, pihenj csendesen, aki olyan és közfogyasztási cikkek megvizsgálása, illetve
korán itt hagytad a kiket úgy szereltél s a kik megvizsgáltatása és a további eljárás az idevágó
úgy szerettek; sirhalmodon a sírig fog virrasztani törvények és kormányrendeletek szerint hogyan
a tieid szerelete. Selmecbányán, 1901. évi február történjék, és vájjon ezek a törvények és rendelé
hó 12. Krausz Kálmán testvére. Krausz Gézáné sek valóban megfelelnek és kivihetők-e?
szül. Bethlen Biszlerszky Berta neje. özv. Bethlen
Egyszerű észjárás szerint azt kellene gon
Biszlerszky Károlyné anyósa. Krausz Mariska, dolni, hogy mivel az I. fokú egészségügyi ható
Krausz Emma, Kiausz Berta, Krausz Erzsi, Krausz ságnak, itt nálunk a rendőrkapitányságnak van
Gábi gyermekei.
szakközege a tiszti orvos személyében, legelső sor
ban ez volna hivatva a vizsgálatot teljesíteni és
véleményt adui. Az 1876. évi XIV. t.-c. és az
Utazás egy törvénycikk körül.
ehez kiadott 1876. évi 46026, sz. belügyminisz
Van a magyar törvénytárban a többek között tériumi rendelet ezen az alapon állanak, midőn
egy megbecsülhetetlen értékű törvénycikk, mely a törvénycikk 8. §.-ában ki van mondva, hogy
rendszeresen és szigorúan végrehajtva csakis üdvös „az egészségre ártalmas tápszerek . . . . az előbbi
hatással lehet minden irányban; ez az 1895. évi §-ában említett büntetésen kívül rendőrileg elko
XLVI. t.-c., mely a mezőgazdasági termények, bozhatok és megsemrnisithetók“ ; ugyancsak a tör
termékek és cikkek hamisításának tilalmnzásáról vény 14 §-a a községnek közegészégügyi leendőit
szól. Hogy mennyire éleibe vágó, és mennyire felsorolva az «) pontban az áruba hocsájtott táp
szükséges volt ennek a törvénycikknek megalko szerekre való felügyelésről a c) poniban pedig az
tása, ama számos felhozható példa közül csak ártalmasoknak talált tápszerek elkobzásáról szól;
egyet említünk meg; nemcsak ami piacunkon, a §. végén pedig megjegyzi, hogy ezeket a teen
hanem átlagosan az egész ország minden váro dőket „törvényhatósági joggal felruházott váro
sának piacán az elárusitásra behozott tej és tej sokban a kapitánysági közegek** végzik. A törvény
termékeknek legalább iJl része vagy hamisított, p141. §-ához kiadott előbb említett 31026. sz. bel
vagy legalább is nyerészkedési célból magában ügyminiszteri rendelet 5. §-a szerint szakértő
véve ártalmatlan anyaggal megszaporitott. És ez közegek a községi és körorvosok (nálunk az 1876.
ellen az illetékes hatóságok majdnem tehetetlenül XIV. t.-c. 155. §-ának utolsó bekezdése szerint a
állanak minden ügjbuzgalmuk és az eddig írott törvényhatóság tiszti orvosai egyúttal a köz
malasztnak maradi törvények és miniszteri ren ségi orvos teendőit is végzik, tehát szakér
deletek dacára is, részben mert a törvények és tőké alkalmazandók); a rendelet 6. §-ának 2
rendeletek néha egymással homlokegyenest ellen pontja szerint minden esetben lefoglalandó „azon
kezői határoznak, másrészt pedig, ha a hatóságok tej, túró, sajt, kenyér vagy lisztnemü, mely akár
szorosan az utasításhoz tartják magukat, úgy az magútól, akár az előállít ás vagy az eltartás hely
elárusítóknak akaratlanul is sokszor nagy anyagi telen volta, akár pedig hamisítás következtében
kárt okoznak anélkül, hogy ezek erre tulajdon az emberi egészségre ártalmassá vált*. A 7. §.
képen rászolgáltak volna.
szerint a lefoglalt tárgyak közül azok, melyek fő
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lég emberi élelmezésre alkalmazhatók, és női
nek értékük vidéki városokban a 10 frtot *
nem haladja és a szakértő véleménye szerint"6'
egészségre ártalmasak, további tartás folytán
ciig romlásnak vannak kitéve,[ elkobzandók és
féljelentéséhez megsemmisítendők; ámde h *
visszaélésnek eleje vetessék, a 8. §. szerint az l\
járás ellen fellebbezésnek helye ugyan nincs dj
az eljáró szakközegek ellen panasz emelhető A
rendelet 12. §-a az elsőfokú hatóságról (nálunk
a rendőrkapitányság) szólva, az 1. pontban halarozotlan kimondja: „a hozzá beérkezett lefoglalt
tárgyakra nézve szükség esetében szakértői szemlét, vagy ha a tárgy természete megkívánja, vegyi
vizsgálatot rendel el.“
Ez a törvény és belügyminiszteri rendelet
még mai napon is érvényben van; mert igaz ugyan
hogy a földmivelésügyi minisztérium által a bél
és kereskedelemügyi minisztériumokkal egyetér*
tőleg az 1895. évi XLVI. t.-c. végrehajtására vo
natkozó 1896. jun 9-én 38286. sz. a. kiadott
rendelet a mezőgazdasági termékek (ezek között
toj, vaj, sajt, liszt stb.) vizsgálatával egyes vegyészeti intézeteket bízott meg, igy, Selmecbányára
nézve az orsz. kémiai intézetet Budapesten, de úgy
a í'enntebbi törvény a 11 §-ában határozatlan
kimondja, hogy a „fennálló törvényeknek és ren
deleteknek az egészségre ártalmas élelmi és élve
zeti cikkek és italok készítésére és forgalomba
hozatalaié vonatkozó rendelkezéseit a jelen tör
vény nem érinti“, valamint a törvényt magyarázó
miniszteri rendelet 36. §-a is csak a rendelet II.
szakaszában felsorolt rendőri intézkedéseket és
tilalmakat, melyek az eddigi gyakorlatot megvál
toztatják, lépteti 3 hónap múlva életbe; a II.
szakaszban pedig egyedül az egyes termények és
termékek megkívánandó mit őségéről szól, nem
pedig az ellenőrzés, vizsgálat stb. módjairól,
de különben is miniszteri rendelet’ törvényt nem
helyezhet hatályon kívül.
Már most kérdezzük, hogyan feleljen meg a
hatósági közeg és ennek szakértője egyidejűleg
úgy az 1876. XIV., mint az 1895. XLVI. t.-c. és
az ezekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek intéz
kedéseinek? Mindakeltő fennáll, tehát szerinte kell
eljárni, de értelmük más-más; legalább is zavar
ban van a tisztviselő, hogy melyik szerint járjon
el. Ez azonban csak a kisebbik hiba; sokkalta
nagyobb lesz az, ha az 1894. XLVI. t.-c. és az
ehez kiadott miniszteri rendelés értelmében a
gyanúsnak látszó mezőgazdasági terményekből
mintákat vesz, azokat az orsz. kémiai intézetnek
Budapestre elküldi megvizsgálás végett és — itt
van most a bökkenő — vagy letiltja a további
elárusitást, ami csak természetes folyománya
annak, hogy a termény hamisítás gyanújában
állónak találtatott, mely esetben legkevesebb 5
nap telik el, mig a termény minősége pontosan
megállapiHatván annak akár megsemmisítése lesz
elrendelendő, akár pedig tovább elárusitása enge
délyezhető, télen és oly terményeknél, melyek az
5 napi késedelmet még valahogyan eltűrik, talán
nem lesz oly nagy a kár; ámde nyáron, vagy
pl. tejnél, tejfelnél, vajnál és túrónál még télen
sem lehet 5 napi zárlat után azt már elárusítani,
tehát az egész gyanúsnak talált termény meny*
nyiseg okvetlenül elértéktelenedik, tegyük most
még hozzá fel, hogy \z orsz. chémiai intézet
hibátlannak, hamisítatlannak találta a próbál,
ebben az esetben tehát az elárusító önhibáján
kívül esetleg nagyobb összegig is károsodott és
természetszerűleg kártérítési igénye van, niar
most ezt ki fizesse? a földmivelésügyi minisz
térium aligha, mert az csak a vizsgálati dija1
fizeti, a város még kevésbbé, hisz nincs rá jog*
cim, az eljáró hatósági közegtől embertelenség
volna az kártérítést követelni, holott az bona fi e
a közegészségügy érdekében vélt cselekedni, mi
kor a gyanúsnak talált termény további elárusiását betiltotta; a tulajdonos végül szintén nem
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tárosodhatik, hisz meglehet a veszendőbe ment
termény ára családjának egy bizonyos időn át
való fenntartására volt szánva; lehat quid minc?
A második lehetőség pedig az, hogy a ha
tósági közeg, tekintettel az épen elmondottakra,
a gyanúsnak talált termény további elárusitását
a vizsgálat idejére sem tiltja le; ha a termény
hamisítatlan, úgy nem lesz hiba, de hátha az
orsz. kémiai intézet hamisilást, süt lalán az
egészségre igen ártalmas hamisítást állapit meg,
és mindamellett az ilyen termény szabadon árusittatott, ki tudja, hány ember egészségét rontotta
meg, vagy legalább is hány ember adott tulajdonképen talán értéktelen terményért drága pénzt,
és károsodott ezáltal vagy egészségében vagy
legalább is vagyonában ? Ebben az esetben tehát
a hatósági közeg tulajdonképen oiilyos mulasz- j
tást követett el, melyei bár megmagyarázhat, de
sohasem menlhet ki az, hogy a mostani törvé
nyek és rendeleiek szerint nem tudja, hogyan
járjon el.
Mindez a legalább is kellemetlen bizonyta
lanság el volna kerülhető egyszerűen azáltal, ha
az 1870 XIV. t.-c. és a vele kapcsolatos minisz
teri rendelet képezné alapját az eljárásnak, az
1895. XLVI. t.-c. és a hozzá tartozó miniszteri
rendelet pedig az előbbinek kiegészítéséül volna
tekintendő oly formán, hogy az I. fokú köz
egészségügyi hatóság járjon el és vizsgáltasson
saját szakközege állal az elárusitásra szánt élelmi
és élvezeti cikkek dolgában, — ám de ekkor a
tiszti orvosnak meg kel! adni a vizsgálás lehető
ségét, t. i. megfelelő eszközöket és vegyszereket
— és csak abban az esetben volna az orsz.
kémiai intézet döntése kikérendő, ha vagy bo
nyolódott vegyi vizsgálatra volna szükség, vagy
pedig az elárusító az eljáró hatóság ellen oanaszt
emelne. Az azonban ép úgy nem kivihető, hogy
minden a piacon felállított bögréből, vagy hordócs
kából, mely az eszköz nélkül való, tehát teljesen
felületes, úgyszólván csak ránézés általi vizsgá
latnak gyanúsnak látszik, próbát kelljen az orsz.
kémiai inléze'nek küldeni, mind nem megenged
hető hallgatagon eltűrni, hogy drága pénzen hamisilotl és úgy ériéktelenné lelt terményt legyen
kénytelen a lakósság, jobbnak, vagy a rendszeres
vizsgálat által jobbá tettnek hiján megvenni.
Dr. Moller Miklós
t. orvos.

A Vöröskereszt-egylet közgyűlése.
Egy rövid ével ölel fel az alábbi jelen'és,
melyet az egyletnek Horváth Béla főispán elnök
lete alatt a városháza nagytermében e hó 122-én
lefolyt közgyűlésében Vörös Ferenc egyleti titkár
felolvasott.
Ezúttal csak e titkári jelentés közlésére
szorítkozunk a hely szűke mialt, a közgyűlés
lefolyásáról s határozatairól jövő alkalommal szá
molunk be.
A jelentés a következő:
Tisztelt Közgyűlés!
A világeseményekben oly gazdag 1900-ik
évben egylelünk állandóan annak az esélynek
volt kitéve, hogy emberharáli tevékenységét falak
kel zárt kórházak termei helyett ádáz harcok
nyílt téréin kell kifejteni, a mi azonban a küz
delmek, két világrész mérköze, szinterének távol
sága miatt nem következeit be s igy működését
úgy az unyaegylet mint a mi szüköbb körű egyletünk
is újból a helyi viszonyoknak megfelelően foly
tatta.
E jelzett szőkébb körben kifejtett, munkás
ságáról számolva he, nem mutathatunk ugyan
GS>y*egy kimagasló mozzanatra, mely egy leli éle
tünk folyása közbpn erkölcsi vagy anyagi tekin
tet ben kiemelkednék, egész évi tevékenységűnket
azonban meddőnek, eredményttdennek még sem
mondhatjuk, mert ha akár pénztárunk anyagi
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gyarapodását, akár pedig a segélyezések mérvét
tekintjük, ez az egyletünk éleiébe csendesnek
mondható esztendő mivel sem maradt hátra az
előző évek mellett.
Részletekbe bocsátkozva tisztelettel jelentem,
hogy választmányunk a lefolyt év folyamán 2
választmányi ülést tartott s e mellett igazgatósági
értekezletre annyiszor gyűltünk egybe, a hányszor
kisebb-nagyobb fontossága ügyeink elintézése ezt
kívánta, hogy az előzőleg éveken át gyakorolt se
gélyezés fennakadd? t ne szenvedjen,
A tagok számát illetőleg tisztelettel jelentem, j
hogy az alapiló tagoké 2 volt az 1900. évi január j
1 én, a rendes tagoké 247 volt az 1900. évi január '
1-én.
Az év folyamán elköltözött 10 tag, kilépett j
10 s igy veszteségünk tagokban 20.
Ezzel szemben tekintve azt, hogy a belépők
száma 24 az 1900. év végén 2 alapi tó s 251 r.
tagja volt az egyletnek.
Annak az Örvendetes körülménynek főlemlitése mellett, hogy ez évben egy tagja sem halt el
egyletünknek, megjegyezzük hogy az elköltözőnek
névsora a következő: Baumerlh Gyula és Károly,
Baumerth Károlyné, őzv. Dologh Aranka, György
Gusztáv, Herkovits S.-né, Rólh Bodog, Schuszter
Antal, özv. Schuszter Lajosné, Tirts Rezsőné.
Kiléplek: özv. Erdélyi Károlyné, Gazsó
Mihályné, Goldner Adolf, őzv. Lázár Jakabné,
Matzán Ferenc, Megyeri Ida, özv. Müller Mária,
Szűcsi Zsigmondné, Weisz Katalin, Paidl Gyuláné.
Pénztárunk bevétele az 1899 évről 2180 K 44 f
972 „ 65
.
.
. 1900 .
öíszcs bevétel . . . . . 3153 , 09
Ezzel szemben a kiadás . . • • 925 . 89
2227 „ 20
az 1900. dec. 31-iki vagyon .
Nem hagyhatjuk emlitetleniil azt a változást,
mely egylelünk védnökségét illetőleg ez évben
előfordult, neveze.esen Stefánia volt trónörökösné
ő cs. és kir. fensége az egylet védnökségéről
visszalépvén, helyébe Mária Valéria főhercegnő
lépett királyi kinevezés folytán.
Egyletünk hivatása szükebb keretéből kiemel
jük itt e helyt, hogy egyik érdemes tagtársunk,
ki hosszú évek óta járul pénztárunk gyarapit isához tagsági dijaival, betegségében az egylet kór
házát az Erzsébet kórházat vette igénybe s ott
a leggondosabb ápolásban részesült, s kiváló
figyelemben úgy az egyleti kórház élén álló gond
nok, mint az kezelő orvosok részéről, miért is ked
ves kötelességünknek ismertük babarci Schvalzer
Ottó gondnoknak hálás köszönetünket kifefezni,
kitől igazán meleg sorokban nyertünk elismerést,
hosszú évek óta folytatott működésünkért.
Midőn ezt a Tekintetes Közgyűlésnek becses
tudomására hozni szerencsénk van, ezzel befeje
zettnek tartjuk jelentésünket s maradtunk kiváló
tisztelettel a m. t. Közgyűlésnek
Selmecbányán, 1901. február 10.
hívei
az elnökség nevében
Vörös Ferenc
e. titkár.
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határozata ellen főlebbezéssel éltek s ennek foly
tán — a fóllebbezés eldőltéig — a bűnvádi eljá
rás fölfüggesztetett.
A közoktatási miniszter, mielőtt a főllebbezés ügyében érdemileg döntött volna, az igazságügyniiniszterhez kérdést intőzott aziránt, vájjon
az 1878. évi V. t.-cikk 270. illetve 461-edik sza
kasza szempontjából az állami, egyátalán pedig
bármilyen jellegű nyilyános iskolánál működő taní
tók közhivatalnoknak tekintendők-e, vagy sem?
Ezen megkeresésre érkezett az igazságügyminisz
ternek a kővetkező átirata:
A vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák.
Folyó évi április hő 22-én 1249. sz. alatt
kelt nagybecsű átirata folytán, az N. N. X . . . .
községbeli állami elemi iskolai tanító fegyelmi
ügyére vonatkozó iratokat •/. alatt visszaküldve,
van szerencsém Nagyméltóságodat tiszteletteljesen
értesíteni, hogy az 1878. évi V. t.-c. 270 §-ának
2. pontja és a 461. §. szempontjából az állami,
egyáltalán pedig bármilyen jellegű nyilvános isko
lánál működő tanítók közhivalalnokoknak tekin
tendők.
Annak meghatározására ugyanis, vájjon
bizonyos hivatal magán- vagy közhivatal-e: az
állam* közjoga irányadó. E szerint állami hatósá
gok azok, melyek az állam ügyeit ellátják, tekin
tet nélkül arra, vájjon megbízásukat magától az
államtól közvetlenül, vagy más közjegi testületek
közvetítésével nyerik.
Minthogy pedig az államnak a jogbiztonság
föntartása, igazságszolgáltatás és az állami célok
megvalósítására rendelt kényszer alkalmazásán
kívül, egyéb teendői is vannak a közmivelődés,
a nemzetgazdaság és egyáltalán minden közérdek
előmozdítása körül: a szükebb értelemben vett
közhivatalnokok mellett — kik az imperiumot
vagy jurisdicliót gyakorolják — közhivatalnokok
nak e szó tágabb értelmében azok is tekintendők,
kik az állam gondozó tevékenységének ügykörét
az állam közvetlen vagy közvetett befolyása alatt
és ellenőrizése melleit gyakorolják,
Tényleg a büntetőjogi gyakorlat „közhivatalnokoknakM tekintette mindig a nyilvános inté
zeteknél alkalmazott tanítókat — ott is, hol meg
büntetésükről hivatali bűntett vagy vétség miatt,
de ott is, hol azon hathatósabb védelemről való
részesítésükről volt szó, mely a közhivatalnokot
állásánál és jellegénél fogva megilleti. Az ezek
irányában elkövetett és hivatali kötelességeiknek
teljesítésére vonatkozó rágalmazás vagy becsület
sértés tehát nézetem szerint a btkv. 270 §-ában
meghatározott módon iorlangó meg, (26.642/898.
I. M.)
Közöljük ezt a nagyfuntosságu miniszteri
átiratot, a mely a tanítók hathatós jogvédelmét
biztosítja, > melynek alapján mindazon esetben,
a midőn a tanítót, közhivatalnoki minőségében
sértés, bánialom éri, ez ellen a megtorló bűnvádi
eljárás a kir. ügyészség által hivatalból megindí
tandó.

A postások bálja.
A tanító közhivatalnok.
(H) X. vármegye közigazgatási bizottsága
. . . sz. alatt kelt határozatával N. N. állami
elemi iskolai tanítót az ellene, tiltott szerelmi
viszony folytatása és a serdültebb tanuló-leányok
kal szemben való gyanús viselkedés miatt emelt
vádak folytán megtartott fegyelmi vizsgálat után
a vád alól fölmentette: egyszersmind az iratok
nak azon indokolással, hogy köztisztviselő ellen,
hivatali ténykedésére vonatkozó nyilvános rágal
mazás történt, az 1878. évi V. t.-cikk 270. sza
kaszára való hivatkozással a bűnvádi eljárásnak
a panaszlók ellen való megindítása céljából a kir.
ügyészséghez áttételét határozta.
A panaszlók a közigazgatási bizottság ezen

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Szerkesztő úr megbízott, hogy a selmeci
posta- és távirda altisztek által e hó 10-én ren
dezett ‘áncvigalomról referáljak s a jelen volt
hölgyek névsorát írjam össze.
Sajnos ez utóbbinak nem bírtam megfelelni
mert alig, hogy beléptem a terembe, lekötött a
nagy függő táncrend meglepő és művészies össze
állítása. Mintegy harmadfél méterhosszu és két
méter magas, szecessziós stílben megkonstruált
táncrend, két oldalt valóságos telefonnal, tetején
a póslás jelvénynyel s a rajzok közé iktatva, min
den a postán előforduló póstni érték cikk sőt még
a levét gyűjtő szekrény sem hiányzott. Igazán
elmés és nagyszerű kompozíciója volt Litschauer
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Lajos főmérnök és Fekete Dezső p. és I. iőnflk : az influenzás időnek, csengő hangon adta elő az
énekkar, az utolsó számot a Hugenották operából
uraknak.
A táncrend csodálatából felzavail Balogh operai precizitással énekelte, meg is kellett ismé
Laci kedves magyar csárdásaival s közé vegyülve telnie. A zenekar még nagyobb sikert ért el.
a táncolóknak én is ropptam egész hévvel s csak Lágyan, édesen szóltak a hegedűk, a kedves
mikor a bál védnöke reggel 5 órakor lefúvatóit dallamok mély hatást tettek. Az előadott darabok
akkor jutott esz. inbe szerkesztő úr megbízása, nemcsak hogy az erőkhöz mértek voltak, de a
nagy közönség Ízlésének is megfelelők. Általános
de mar akkor késő volt.
„Egyszú mint száz* a postás bál úgy anya volt az óhaj, hogy a cellista bárcsak többet szó
gilag mint erkölcsileg fényesen sikerüli, s ebből lózott vólna. Összefoglalva az egészet, a progremélni lehet, hogy jövőben a p o stá sb á l lesz ramm változatos, élénk volt, nagyon bele illett a
Selmecen egyike a legsikerültebb báloknak. Mert „Fülemile" pőrének igen jó elszavalása. Az elis
képviselve volt ott az inteligencia minden neme merés megilleti a közreműködő lelkes ifjúságot
és még inkább annak igen-igen buzgó és szak
még a mi kedves polgármesterünk sem hiányzott
Az első négyest 104 pár táncolta s az utolsó avatott vezetőjét Becker Nándor lyc. tanárt, a ki
csárdást reggel 5 órakor, el nem fogyó kedéllyé] fáradságot nem ismerve tanítja az ifjúságot éne
kelni, muzsikálni és fárad azon, hogy a művészet
még 34 pár járta.
Nagyon elmés volt a hölgyeknek kiosztott által a gyenge szivekben a szép és a jó iránti
táncrend is, mely egy táviratot jelképezett. Meg j érzés erős gyökeret verjen.
— Nyilvános köszönet és szám adás.
kell még említenem szerkesztő úr az akadémiai
ifjúságot kik elnökük Rumpler Ernő úr élén j Kötelességünknek tartjuk február hó 9-én megtar
nagyban fokozták a jó és fesztelen kedvet, mely ; tott hangversenyünk számadásait a nyilvánosság
végig vonult az egész tancvigalmon, s nagyban elé bocsátani annál is inkább, mert minden há
fokozták a bál erkölcsi sikerét is. Igazi ritka kedély lál kottásnál fényesebben tanúskodnak az alább
s jó kedv uralkodott az egész táncvigalmon. El kővetkező rideg számok mélyen tisztelt pártfogó
is követtek a rendezők — kik a tisztikarból s a ink áldozatkészségéről és sok éven át újból és
tanfolyam hallgatókból álltak — mindent, de meg fokozottabb mértékben élvezett jóindulatáról, a
is mutatták, hogy a postások a száraz hivatal melylyel szegény sorsú tanulóink segélyezését szi
szobából is tudnak jó kedvet s pezsgő kedélyt vükön hordják. Joerges és Márkus uraknál be
folyt előre eladott jegyekből a folülfizetésekkel
vinni a bálterembe.
Az erkölcsi sikert nagyban koronázta az együtt; 195 K 60 f; az esteli pénztárnál befolyt
enyagi siker is, mert a tiszta jövedelem 320 K a felíilfizelcsekkel együtt: 408 K 60 f; összesen:
volt, s ezzel meglelt alapítva az itteni pt. altisz 604 K 20 f, ebből levonva 221 K kiadást, ma
rad összesen 383 K 20 f tiszta jövedelem. Felül
tek és szolgák segélyzö és orvosi egylete.
Felülfizettek a jótékonycél iránti tekintetből fizetlek : Heine Hugó 16 K, Dr. Raitsits Pál 10
a következek, kik fogadják ez utón is a rendező K, Székely György 6 K 60 f, Svehla Gyula 6 K
40 f, Fizély Károly 6 K, Kerpely Antal 5 K, Sobó
ség hálás köszönetét.
Felülfizetések: S. T. P. 20 K. Kachelmann Jenő 5 K, Farbakyné Kürthy Piroska 4 K, Panek
Károly 17 K, Kereste, és hitelintézet és Selmeci Ödön 4 K, Künstler János 3 K 80 f, Hornyacsek
Népbank 15—15 K, K. J., Heine Hugó 7—7 K, István 3 K 40 f, Puskás József 3 K 20 f, Krausz
Demény Károly pt. ig. 6 K, Fekete Dezső és Dr. Kálmán 3 K, Láng N. 2 K 20 f, Ágfalvi Alajos
Stuller Gyula 5—5 K, Panek Ödön, Steiner Ber- 2 K, Geiger Zsigmond 2 K, Lázár Jakabné 2 K,
nát, Sehmidt család (Bélabánya) 4—4 K, Hojszik özv. Tordayné 2 K, Steiner Bernát 2 K, Litschauer
Imre, Pauer János 3*50—3*50 K, Litschauer La Lajos, Muesz Géza 1 K 60 f, Barsy Ernő, Hándel
jos, Krausz Kálmán, Lindmayer János, Lindmayer Vilmos, Szever János, Weiner Lipót 1 K 40 f,
Ilona (Hodrusbányaj, Farbaky Istvánná 3 —3 K, Ghrien Ádámné, Gerö Gusztáv, Lericsó János,
Hermann Miksa, Marschalkó Gyula, Weiner Li- Rumpler Ernő, Zalányi János, N. N., N. N., I K,
pót 250—2'50 K, Mákonyi Pál, Mattos Jenő, Ács Goldner Adolf 90 f, Gulrich N., Pelachi Gyula,
József, Dr. Schwacz Ottó, Eckert Hermin, Ernszt Vitális István 80 f, Goltesmann Raoul 60 f,
Zsigmond, Lauczner N. 2—2 K, Hornyacsek Ist Bachraty József, Brozsek Jánosné, Fekele Dezső,
ván, Paulovits J. (Hodrusbánya) 1 50—1*50 K, Hódos Ferenc, Jáger Gyula, Joerges Ágost, Kiss
Adamovits S. (Hodrusb ), Puskás József (Hodrusb.), Frigyes, Krausz V. G., Mandisz János, N. N., N.
Dr. Sós Antal (Hodrusb.), Meczky János (Hodrusb.), N., N. N., N. N., N. N., N. N., Osztrolucky Gyula,
Weisz Jakab (Hodrusb.), Mendl Frigyes (Bélab.), Platzer Ferenc, Póhly János, Suhajda Lajos. Tuka
Majoros József, Kemény Mór, Uhlrich N., Plalhy János, Weisz Samu 40 f, Kápolnuy N, Szartórisz
Anti, Komárom N., Rumpler Ernő, Hodos Fe Ferenc 22 f. Fogadják ismételten szegény sorsú
renc, Sugár Gyula, Adamovszky Ottó, Ravasz tanulóink lelkes pártfogói és lyceumunk barátai
Sándor, Makkai Ilona, Satek Józsefné, Bachraty hálás szívből fakadó köszönelfinket. A hanyverJózsef, N. N. I — l K, N. N., Lugosy István. Aschner senyrendezö bizottság.
Ferenc, Hrencsár Sándor, Csiba István, Jahn Vil
- - Elszámolás. A polgári dal és zenekör
mos, Márkus M., Fizély Károly, Daubner János, hangversenye 348 koronát jövedelmezett, kiadás
Hlavathy József, Rozin József, Bukovy János, 224 korona volt s igy a tiszta jövedelem 123 K
Altmann Imre, Till Dénesné, N. N,, Guist Jakab, A mulatságon felülfizetlek: Heine Hugó 8 K,
Kazay Károly, Szemes István, Binrier Mariska, Panek Ödön 4 K, Hojszik Imre 3 K, őzv. Gyurkovits
Egyed János és Kisfalussy Károly 50—50 fillért. Andrásné 3 K, Krausz Kálmán 2 K, Dr. Schwarlz
Összesen: 187-50 korona.
Ottó 2 K, Fizély Károly 1 K, iíj. Hornyacsek
István 1 K, Majoros József 1 K Takáts Miklós 1
k
K. A rendezöbizottság ez utón is hálás köszö
— Lyceumi hangverseny. Ismét igazi jó netét fejezi ki a felülfizetésekért,
kedv, ártatlan öröm, kitörő lelkesedés hangzott a
— Sorozás. A megállapított és jóváhagyott
rozoga vigadónak roszabb sorsra érdemes úgy terv szerint városunkban a fősorozás folyó évi
nevezett összes termeiben. Eljölt mindenki, a ki március 26 és 27-én fog megtartatni a következő
tud örülni a gyermeki jókedvnek, a ki tudja mél sorrendben : március 2G az I. és II. korosztály
tányolni azt a szorgalmat, melyet az ifjú sereg vagyis az 1880. és 1879. évbeli születésűek. Már
páratlan lelkesedéssel fejt ki, hogy a szivébe cius 27-én a III. korosztály vagyis az 1878.
mesteri kezekkel beoltott művészi érzést m íssal évbeli születésűek. Március 27-én azon idegen
is közölhesse. És hogy ez sikerült, mutatta az a illetőségű hadkötelesek is állítás alá kerülnek,
lelkes taps, a különféle őszinte tetszésnyilvánítás, a kik illetékes hatóságaiktól erre engedélyt nyer
mely minden egyes programmszamot követett. tek s a kiknek irataik a fenti időpontig ide megAz ügyesen összeválogatott énekdarabokat, dacára ( rkeznek. Figyelmeztetjük egyúttal
es
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önkéntes jelölteket, hogy kellően felszerelt kérvé
nyeiket február végéig illetékes politikai hálósát!
gaiknál nyújtsák be.
— Stajngrube bálja. A szomszéd nagy.
község kedélyes polgársága a jövő március hó
9-én jelmezbált rendez a Városi Vigadóban, a
meghívókat a jövő héten expediálja el a nagy.
község kupaktanácsa.
— Vizsgák az akadém ián. A legrövidebb
hónap hosszú nagyon az akadémiai fiatalságnak
meri ez az egész hónap a vizsgák hónapja. A
vizsgáké, a melyeken a különböző szakuk nehéz
tárgyainak elméleti tudását, ismeretét kell bebizo.
nyilani a szigorú vizsgáló biztosok előtt, öröm
mel értesülünk arról, hogy az e hóban eddig
lefolyt vizsgák eredménye sukkal jobb a legutóbb
megtartóit vizsgálatokénál, a mikor tudvalevőleg
a vizsgázók nagy többsége nem tudott megfelelni
a komoly szakvizsgálat követelményeinek. Öröm
mel értesülünk erről, mert tudjuk, hogy a vizs
gáló bizottságok cenzusa a régi must is nem
enyhébb, nem elnézőbb a vizsgáló bizottság a
minthogy nem is szabad annak lennie s igy mégis
jobb lévén az eredmény, amellett tesz ez tanú
ságot. hogy a vizsgázó fiatalság, a közel jövőben
munkása a bányászatnak és erdészetnek, e két
fontos nemzetgazdasági tényezőnek, szakuknak
megfelelő komolysággal ment neki a vizsgálatok
nak. Olyan jelenség ez, amely valóban örömet
keltő, s a melyről elismeréssel kell megemlékeznünk.
— T áncm ulatság Steflfultón. A bánya és
kohó altisztek tegnap szombaton este jól sikerült
mulatságot rendeztek a slefíultói „Liclii“ nevű
vendéglőben. A mulatság lisztajövedelmct a Stefiid
től rom. kath. templom harangalapja javára
fordítják.
— Halálozás. Aschenbrier József bélabányai vasuli állomásíőnök o hó 9-én 48 éves ko.
rában hirtelen elhunyt. A derék, pontos hivatal
nokot, aki mintaszerű rendben tartotta a bétabányai állomást, sokan ismerlek s akik ismerték
mindnyájan részvéttel értesültek korai haláláról.
Temetése hétfőn volt nagy részvét mellett.
— A városi m uzeum újabb gyarapodása.
Sobó Jenő akad. tanár, .Neue Bergordung des
ICőnigreiches Ungarn* cimü bőrkötésű könyvel,
melyben Selmec és Körmöcbánya város látképe
is benfoglaltatik és mely Becsben nyomatott 1700.
évben. — Sleinsdorfer Béla nyug. százados Sel
mecbánya régi látképével ellátott nyomtatott ács
mesteri céhbizonylati levelet, Deák Ferenc saját
kezű aláírásával ellátott postai térti vevényt
1873. évből, egy régi magyar gyászversnyomtatványát, a francia forradalomban használt nyaktiló
két képét, — ifj. Farbaky István dr. 5 drb. réz
érmet, — őzv. Unger Józsefné egy régi csillárt
— Rákócy Fáni úrnő néhai Goldbrunner Sándor
volt városi főispán magyar disz csizmáit 1848-ból
ajándékoztak. — Duda János Selmecbányái derék
lakatos mesterünk a szentháromság szobrának
mintájához a vasalapzalot ingyen csinálta meg.
Szereztetett ezen telül egy szuronynyal ellátott,
érdekes szerkezetű régi kis pisztoly. Az ado
mányozóknak ez utón is köszönetét mond a
muzeum vezetősége és újból felkéri t. közön
ségünkéi, hogy a múzeumi becsesei bíró tárgyait
átengedni s illetve megalkuvás szerinti megvételre
felajánlani szíveskedjék.
— A cipészmesterek szakiskolája. Ez uj
intézményünk hallgatói, a cipészek elismerésre
méltó kitartást és szorgalmat tanúsítanak iparuk
újabb vívmányainak elsajátításában. És miként
v, 8 órától 10-ig, néha tovább is együtt vannak
s hasznosan töltik el az időt uj iskolájukban
mely a napokban újból 5 géppel g a z d a g o d o tt.
Nagyon kellemes benyoinásl tesz a belépőre a
tanhelyiség ízléses berendezése és fényesnek mond
ható világítása, valamint az a rend, melyet a
hallgatók s tanítójuk együtt fentartanak. Já híre
örvendetesen terjed városunkban s igy nem csoda,

NYÍLT-TÉR.
(E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik áldott emlékű hallottunk
Krausz Géza városi erdőmester halála alkalmá
ból részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekez
tek, ez utón is hálás köszönetét mondunk.
Selmecbánya, 1901. februórius 16.
A gyászoló család.

___
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80,522 III. sz.
Kereskedelemügyi ni. kir. miniszter.

Valamennyi magyarországi másodfokú
iparhatóságnak.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901. évi február 8 —15-ig.
Halálozás.

3
4-

6
(i

7
8
9

Az elhunyt neve.
Aschenbrier József
Krausz Géza
Pindroch Józseí
Szép Janosné
Gálik Alajos
Szmrtnik Mária
Símrtn.k János
Rosznák Anna
özv. Szlarovec I.-né
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A fennálló gyakorlat szerint a pénzügyi hahatóságoklól ilalmérési engedélyt nyert korcsmák
sörházak, bor és pálinka mérések s általál an italmérési üzletek, a nélkül, hogy arra kereskedői
iparigazolványt, vagy vendéglői iparengedélyt
váltanának iparszerüleg ételeket és élelmi szere
ket is kiszolgáltatnak, illetve elárusítanak.
Minthogy ez a gyakorlat számos visszásságra
ad alkalmat, a mennyiben az ital mérési üzletek
és vendéglők üzletkörének összezavarására vezet
s ezzel az 1884, évi XVII. t.-cben a vendéglői
üzletekre nézve megállapított rendelkezések al
kalmazását sok esetben lehetetlenné teszi s mi
után továbbá ez a gyakorlat törvényesnek sem
tekinthető a mennyiben az italmérési engedé
lyek csakis szeszes italok kimérésére jogosítanak
s az élelek és élelmi szerek kiszolgáltatására,
mint az italmérési jogkörön kívül álló ipari fog
lalkozásra az 1884. évi XVII. t-c. értelmében
külön iparigazolvány, vagy iparengedély k ell;

A halál oka

é. bright-kór
é. agyszél hűd és
4 h. tüdőlob
5 5 é . máj zugorodás
65 é. téboly
2 é. vőrheny
6 é.
•
6 n. gyengeség
72 é. végelgyeng.
48
45
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mindezeknél fogva a|e)zett s helyesnek nem te
kinthető gyakorlat megszüntetése érdekében a
m. kir belügyminisztérium vezetésével megbízott
miniszterelnök ur s a pénzügyminiszter ur hozzá
járulásával a körrendelen. A korcsmárosok, bor-,
sör- és pálinka mérők, az illetékes pénzügyi ha
tóságtól nyert italmérési engedélyben megjelölt
szeszes italok kimérésével foglalkozhatnak; ily
engedély alapján tehát semmiféle ételt vagy élelmi
szeri, illetve másnemű árucikket iparszerüleg ki
nem szolgálathalnak és nojn árusíthatnak.
Az az italmérő, ki az italmérésen kívül élelmi
cikkeknek keresetszerü eladásával is foglalkozni
kivan, tartozik e szándékát az 1884. évi XVII.
t-c. 4. §-a éri el méhen az illetékes elsőfokú ipar
hatóságnak előzetesen szabályszerű módon beje
lenteni s illetve ebbeli üzletére iparigazolványt val
lani. mig azaz italmérő, ki az üzleti helyiségé
ben, ülő vendégei számára vendéglős szerüleg
élelmi szereket s illet ve ételeket is szolgáltatni
kivan, ez üzletére az italmérési engedélyen kívül
szabályszerű vendéglői iparengedélyt köteles sze
rezni.
Az az italmérö, ki ételek és élelmi szerek
kiszolgáltatásával, illetve a rendelet életbe lépte
után kíván foglalkozni, ez üzletét csak az ipar
törvény 4. illetve 10 §-ába előirt feltétel teljesí
tése vagyis az iparigazolvány, vagy a vendéglői
iparengedély megszerzése után kezdheti meg,
mig azaz italmérő (korcsmáros, bora, sör- és pá
linka mérő) ki ételek és élelmi szerek eladásával
illetve kiszolgáltatásával e rendelet életbe lépte
kor is foglalkozik, ez üzlet tovább is folytai halja
ugyan, a mennyiben azonban élelmi szerekkel
való kereskedésre vagy éleleknek vendéglő sze
rül eg való kiszolgáltatására iparigazolványára,
illetve vendéglői iparengedélye nincs e rendeletern életbe léptétől számítolt három hónap alatt
az iparigazolványért illetve az iparengedélyért az
illetékes elsőfokú iparhatósághoz folyamodni tar
tozik.
A mennyiben e folyamodvány a jelzett ha
táridő alatt az iparhatósághoz beadatik, az illető
ilalmérési üzlet tulajdonos az élelmi szer keres
kedést, illetve az ételek kiszolgáltatását folyamod
ványának szabályszerű elintézéséig tovább folytat
hatják mig az az italmérő, ki e kötelezettségének
eleget nem tesz, a jelzett határidő lejárta után
a szerint a mint a fentiekhez képest igazolványt,
vagy iparengedélyt tartozott volna szerezni az
1884. évi XVII. t.-c. 156. S-u pontja vagy 158.
§. a) pontja alapján megbüntetendő, s a törvényszerű bejelentés (iparigazolvány) nélküli élelmi
szerkereskedéstől, illetve iparengedély nélkül gya
korolt étel kiszolgáltatástól, vendéglf i ipartól újabb
büntetés kiszabásának terhe alatt eltiltandó.
Jelen rendeletem kikirdetése napján azon
nal hatályba lép.
Felkérem az iparhatóságot, hogy e rendeletemet tudomás és alkalmazkodás végett közölje, a
hatósága területén létező első fokú iparhatósá
gokkal s egyúttal utasítsa e hatóságokat, hogy e
rendeletemet a legszélesebb módon legyék köz
hírré s annak tartalmáról a hatóságok területén
létező italmérési üzlettulajdonosokat külön is
értesítsék.
Megjegyzem, hogy a mennyiben az 1884.
évi XVII. t -c. 10 §-ának a) pontjában említett
iparágakra vonatkozó törvényhatósági, illetve ren
dezett tanácsú városi szabályrendeletemtől eltérő
intézkedéseket tartalmazna, a szabályrendelet
módosítása iránt, a szükséges lépések haladékta
lanul megteendők lesznek.
Budapesten, 1900. évi december hó 15-én.
Heg’edüs s. k.
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ha mindennap akad egy-egy csoport látogatja,
js kikot Vörös Ferenc tb. főjegyző készséggel
kalauzol. Múlt kedden Horváth Béla főispánunk
is meglátogatta a vezetők nagy ölömére az isko
lái s elismerésének szép szavakban adott kifeje
zést azért a bnzgóságért és szakértelemért, melyivei Vörös Ferenc és Laczina Ármin ez intézelet
létesítették s tejlesztik a helyi cipész ipar érde
keinek megóvása és fejlesztése céljából. Főispá
nunk kíséretében volt Szitnyai József kir. tanácsos
polgármester, Forbaky István orsz. képviselő
Heine Hugó tiszti ügyész, Marschalkó Gyula
kerosk. s iparkamarai tag, Rill Józsel kir. tan
felügyelő, Nyitrai László tör ényh. biz. tag s
minden nemes célt támogató neje, Pauer János
akad. titkár közgazdasági előadó, Sztancsay Miklós
főjegyző, Kispuska Lajos főmérnök, Fizély Károly
iparkamarai Ing, Toka Aulai kerosk. isk. lunilö s
több érdeklő, kik kivétel nélkül szükségesnek,
hasznosnak ismerlek cl a szakiskolái, melynek
működéséiül kedvező eredményt várnak. Ez uj
intézmény egyedül áll-e abban is, hogy létesíté
séhez nem kérte ki hangzatos ígéretek melleit a
magas és magasabb hatóságok anyagi segélyét,
hanem a maga erejéből létesült és áll fenn. A
mit eddig támogalásképen rlvez, azt kir. tanácsos
polgármesterünk kiváló ügyszeretetének a közön
ségünk jóakaratával, köszöni. A lelkes vezetőkön
kívül cipészeink is dicséretét s elismerést érde
melnek azaz elhatározásokért, melylyel hallgató
kul beléplek. Ők lesznek, az úttörői annak a
pályának, mely helyi iparunk fejlődésére vezet.
— Legjobb orvosság. Mindazok, kik gyomorbaj étvágyatlanság, rossz emésztés, májtájdalmak, kólika, vérszegénység, ideges fogfájásban
szenvednek, használják a világhírű Pserhofer
vértisztitö labdacsokat, melyek teljesen ártalm at
lanok, gyorsan és biztosan hatnak és a legelsőrangú orvosok állal ajánlódnak. Hasznos szolgá
latot vélünk lenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő
szert b. figyelmükbe ajánljuk. 1 tekercs, mely G
duboz á 15 labdacs 1.05 frt. A pénz előleges
beküldése után 1 tekercset 1*25 frtért, 2 tekercset
2.30 frtért, 3 tekercset 335 frtért küld bérmentve
Pserhofer J. gyógyszertára, Becs,I. Singerstrasse 15.
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Lakóhelye

Listhoffer József
Murulalik Emília
Tmu’cska János
Konopka Mária
Brnak György
Licsko Karolin
Petznik István
Csernan Mária
Zatyko János
J ikl Éva
Grelnet Samu
Puska Judit
Születés.

Selmecbánya

A szülők neve.

Tópatak
Bólabányu
György fúró
Hodrusbánya
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Kutnik Verőn

Zeniek Anna
3 Baran György
Szk 1ion ka Paula
4
La szab Mária
5 Hric Pál
Lupták Zsuzsanna
G
Lahuda Mária
7 Elek Sándor
Hellermann Mária
8 Hrncsiár György
Grécs Anna
9 Schadi Mihály
Hipszky Zsuzsa
10 .Ponner Mátyás
Bőm Teréz
11 Hodina Mi íály
Heinrich Anna
12 Palenik István
Malis Zsuzsa
13 Fábián József
; Plavec Mária
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Banka
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Steffultó
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Selmecbánya

HIRDETÉSEK.
K a c h e l m a n n - ü leházban (Szentbáromságtéren) földszintén egy Uzlethelyisg

azonnal kiadó.

X X X X X X X X kpC X X X X X X X
Házeladás!
Alulírott közzéteszi, hogy Szauer J a 
kab és neje tulajdonául bejegyzett a selmeci Dl tjkvben 7 1 1. népöszeinási sz. ház.
udvar és kertre a Zsigmondy-utcában, adó
szerint 13,254 koronában megállapított ki
kiáltási árban a selmeei kir. járásbiróság
telekkönyvi hatóság elrendelte.
A fentebb megjelölt ingatlan a hely
beli járásbíróság- tlkvi irodájában 1901. évi
március hó 4-ik napján fog eladatni.
Bánatpénz az ingatlan becsárának 10°/o-a.

MELLBONBONAI

miMeu kiölés elieniszertfellllJiiilDak

közjegyzőileg hitelesít el t
bizonyítvány lanusitja a
biztos sikert köhögés, rekedtség,
hurut és elnyálkásodásnál.
Egy csomag1 á ra 20 és 40 Ilii.

Kapható:
Márkus M.
ezukraszatában (Alapittatott 1830.)

Selmecbánya
Deák Ferenez-utca 9;5. saját ház.)
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kiválóan hasznosak
g y o m o rl» a jo k e l l e n ;
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Petrclemn-izzó-éfiö

Kiváló előnye n égőnek; |,0ov
minden 4 cm átmérőjű lámpára
(elcsavarható. Szerkezete és ke
zelése csodálatosan egyszerű,Ki
fogástalan, korom , szag és ve
szélynélküli, fénylő, tiszta,
fehér lángpal ég. 80 gyertya
fénynek felel meg. A legnagyobb
----- —
takarékossággal is jár, meri o?v
liter bármily közönséges petróleum 15—16 órái
hosszat eltart.
Á rjegyzéket ingyen és bérm entve küld
VIE. S cliuttciiteW isiisse öli. r.s.
;*é4py.\y Váj- 'ágé
*.■$: x if :r p
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BRIXT0N-R0AD,

Thierry

é t v á g y ta l a n s á g , g y o n io rg y e n g e s é g ,
k e l l e m e t l e n s /.a g r i l e h e l l e l , f e l l 'i i v ó d á s ,
s a v u it .v tí b o lö g f .N e k . k ó l i k a , g y o m o r 
é g é s, tríls ü /o s s le im k é p z o d é íi, s á r g a 
s á g , é m e l y g é s és h á n y á s , g y o m o r g ö r c s
és s z o r u l á s ellen.
F ő f á j á s , á g y o m o r n a k étellel és itallal való
m e g t e r h e l é s e , b é l l 'é r g e k , m á j h a j o k és
a r a n y e r e s b á n t á l m á k eseteiben is kipróbált
hatású gyógyító szer. Az említett betegségekben a
Brady-féle H á r i a c z e l l i g y o m o r e s e p p e k
kiválóan hasznosnak találtattak, mit sok elismerő levél
bizonyít. Vásárlásnál határozottan Brady-féle Máriaczelli gyoiuorc-söppeket kell kérni és a lenti védjegyre
és aláírásra ügyelni és hogy a r é g i h í r e s v a l ó d i
Brady-féle Máriacelli gyomorcsöppek üvegje 40 krba,
a kettős üveg 70 krba kerül, uiig a nem valódi, után
zóit és csekély értekűeket olcsóbb árban, leginkább
35 krért árulják, Főelárusitó hely:
r ' o n i P n n r l irApothekezum„Königvon Üngarn“
v ü i 1 iJ l c ltiy
U i e n , 1. Fleischmarkt 1.

gyógyszerész balzsama

Felülmúlhatatlan minden mell-, tlidö, máj-, gyomor- és minden belső betegségnél.
legmegbízhatóbb

SíE
" sebgyógyszen.

Külsőleg a

^

Csakis a minden kulturáltamban bejegyzett a p á t u l v é i l j e g y g y c l ^ és a kupakzárba
sajtolt céggel: Alléin echt, valódi. Kimutatható évi gyártási mennyiség 6 millió üveg 12 kis,
vagy G kettős üveg postán bénnentve 4 Korona — Egy próbaüveg, leírással és az egész föld
kerekségén levő raktárak jegyzékével 1 Korona 20 fillér. Szétküldés csakis az összeg elöleges
beküldése ellenében.

' F h U ' r r y -Al. O e n t i f o l í a - k e n ő c s e
(csodakenöcs név alatt ismeretes) elérhetetlen húzóerővel és gyógy hatással. Feleslegessé teszi a legtöbb műtétet. Evvel
a kenőcscsel egy 14 éves gyógyíthatatlannak tartott esontszú, sót újabban egy 22 éves nehéz, rákszerii megbetegedés
gyógyittatott üteg! Fertőtlenitőleg éz gyorsan enyhülést és hiisitést és teljes gyógyulást hozóan hat gyuladásoknál és
mindennemű sebeknél. Gyorsan puhít és oszlat és megszabadít mindenfele még oly mélyen behatolt idegen testektől.
Egy tégely csakis az összeg elöleges beküldése ellenében bénnentve 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 teliinthető
be. Óvakodjunk az utánzatoktól és figyeljünk a minden tégelybe beégetett cé g re: 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 ü n k , k ö z v e t l e n ü l és cziinezzük megrendelésünket:

A.

Thierry

K a p h a tó m in d e n g y ó g y s z e r t á r b a n .

A.

gyógyszerész gyára Pregrada

Rollitscll-Sauerlirilllll mellett,

(A os. és kir. állam vasuti tisztviselők szövetkezetének szállítója.)
(Contractep of The War-Office and the A dm iraity, L ondon)

T ö r ö k József

gyógyszertára
l l n d n p e s t , VI. Király-utca 12.
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arc és kézkenőcs,
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d e n tis z tá ta la n s á g o t.

H ö lg yp o r és sz a p p a n e s z e rn é l
•SArfelesleges, ásít- tö# *Kar

1 tégely X Köp.
Kapható a legtöbb gyógyszertárban és agyárosnál:

1901 Január h ó l 2 én
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Kralovitz Adolf gyógyszerész
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NYEREMÉNY N Y E R H E T Ő ,

aD IÁ KO TTH O NS0RsjÁTÉKBAN
* SORSJEGYEK MINDENÜTT KAPHATÓK.'

Pápán, (Veszprémmegye.)
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MCHLE

-féle

MAGVAK, NÖVÉNYEK

és FÁK

111V
/VLIMI i-l\m
idenültkitö-

nően tenyésznek.—Tessék az 1901.
évi fóárjegyzéket hozatni, melyet
ingyen és bérmentve küld.

M X JH L E

.

LONDON, S. W. fi

A legmegbízhatóbb, legjobb és az egész világon dicsért és legkeresettebb háziszer

általánosan ism ert, nélkülözhetetlen
háziszer

Főraktár:

1 »

X T j c i o n s á g '!

es
Yilágcikk, kivitel minden országba.
CHIEF-0FFICE 48,

ftWStM T

i f 38

S z e n z á c ió s

Lennel’ Alfréd, B
ecs

tömeggo minők.

Máriacelli
gyomorcsöppek

/
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V I L M O S , ti. éi kir. ndmi iiíllitó. T E M E S V Á R -

Nyomatott a laptulajöunos Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1901.

