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Jajszó a feividékröi.
Szegény magyar hazánk mostani ál

datlan állapotának romboló hatása sehol 
sem észlelhető oly nagy mértékben, mint 
a nemzetiségek lakta vidékeken.

Mennyi nehéz, fáradhatatlan küzdelem
mel elért siker, kecsegtető szép remény 
omlik össze ott, hol a magyarság lépésröl- 
lépésre haladva némileg már-már legyőzte , 
a bclellenségnek százfejü hidráját.

Ezt a százfejti szörnyeteget, mely csak 
alkalomra leselkedik, hogy lehorgasztottbor- 
zadályos fejét, újból felemelje és éles fogai
val nemzeti nagylétllnknek most senyvedő j 
restét szétmarcangolni megkísérelje.

Itt a felvidéken is kárba vész a ma
gyarosodás terén folytatott szívós küzdel
münk ; óh, kárba vész még a mostanáig 
elért eredmény is, ha a felzaklatott, szánal
mas ország törvényhozó testületében a rend, ; 
a rendes alkotmányos munkálkodás helyre : 
nem áll.

Hiszen ha mi egységes nemzet volnánk; j 
ha a vésszel telt és véres múlt a magyar ! 
nemzetet nem gyöngítette volna annyira, 
hogy a már itt levő idegen ajkú nemzeti- i 
ségeken felül még több másokat is e ha- j 
zában legyen kénytelen letelepíteni; ha 
magyar nemzeti törekvéseinket, a magyar j 
állam eszme diadalra jutását, ádáz kezek 
erőszakkal illegnem akadályozták volna a 
múltban; ha a jelenben minden egyes, 
igazán hazafias érzelmű állampolgára e j 
szenvedő országnak összetartana, és ha más , 
politikai célt nem követne, mint a magyar 
nemzet, a magyar állam boldogulását: ak
kor e szörnyeteg, a pánszlávizmus már 
régen a hald.-klók sorába görnyedt volna le.

Ámde igy kaján szemekkel, buszúra égő, 
hatalomra sóvárgó mérges tekintettel nézi 
kárörvendve azt a megfoghatatlan harcot, 
amelylyel a magyar saját testét sebzi, gyötri, 
gyöngíti és nehezen elért nemzeti sikerein
ket évtizedekre vissza veti.

Ismétlem, megfoghatatlan ez a harc; 
megfoghatatlan, hogy a midőn még magyar 
nemzetünk mindenben, nyelvben, gondolat
ban és hazafias érzésben nem egységes  és 
poliglot álladalmi életünk legfőbb, legége
tőbb, legfontosabb feladatunkká, minden 
kétségen kívül, azt tűzi ki. hogy első sor

ban is iparkodjunk végre — valahára egy 
m agyar egységes nemzetet  alakítani és ha ez 
meg lesz, csak akkor léphetünk majd fel a 
magyar imperialis hatalommal más elleneink 
ellen: akkor a magyarosodás terén határo
zottan elért eddigi sikereket is rönkre si- 
lányitja azon legfőbb, de önmagával meg- 
hasonlott alkotmányos intézménye és ténye
zője e szerencsétlen országnak, amely magát 
m agyar pa rlam entnek  nevezi.

Mi, akik itt a felvidéken, sokszor két- | 
ségbeesetten a kimerülésig küzdünk a ma
gyarság érdekében, feljajdulunk ezen álla
potokon és nem tekintve pártpolitikát, sze
mélyes érdekeketjajveszékelve. kérjük leendő 
törvényhozóinkat: állítsák helyre a rendet, 
a békét:!

Király és kormány a nemzetre appellált ■ 
rendki vilii körülmények között. A képviselő 
válosztások küszöbön állanak.

Oldja meg az uj ház a pártoskodás 
szülte kérdést; óvja meg, de parlamentáris 
utón magyar nemzeti érdekeinket is; ámde 
ne tévessze soha szem előtt belső nagy 
bajainkat, még mindig konszolidálatlan ál
lapotainkat.

Többet ésszel, mint erővel! Ez és az 
igazi önzetlen hazafias érzelem vezérelje 
őket a rend, béke és fejlődés helyreállító- | 
sáliak nehéz mii Ilkájában.

Ha pedig e törekvésnek utjbnn áll egy ! 
vagy több ember, félre azokkal, bárkik 
legyenek is; hiszen a haza,  sokat szenvedő j 
m agyar nem zetünk  jó volta forog itt kockán.

Mindenki elhiheti,hogy a.nemzetiségek, 
de különösen fenyvesboritotta felvidékünk 
pánszlávjai régen nem mozgolódtak úgy, 
mint most. Ívj iia e zilált állapot még soká 
tart. keserűen ébredünk fel arra, hogy ezek 
a belellenségeink felülkerekednek és mi 
a nehéz munkát ellankadt erővel majd új
ból kezdhetjük.

Velem fogják tehát ők is hangoztatni: ; 
legyen meg a béke, folytassuk a nagy 
nemzeti munkát, mert ha ezt nem tehetjük 
ám akkor magyar nemzeti törekvésünk és 
a magyar állam eszme diadalra juthatása 
iránti küzdelmes munkánk kárba veszett és 
fölötte lebeg majdan holló szárnyaival a 
— zordon enyészet!!

S zen tg y ö r g y i R E.

Joerges Ágost özvegye és fia

Városi közgyűlés.
Az 1JJÜ5. év első törvényhatósági bi

zottsági közgyűlése kiváló érdeklődés mellett 
folyt le. Sok fontos tárgy is volt. Királyi 
kézirat a képviselőház feloszlatása és új
ból Összehívása tárgyában, miniszteri ren
deletek, választások, bizottságok meg.la- 
kitása és igen fontos gazdasági ügyek. 
Legszenzációsabb azonban az a kínos figy 
volt, mely a múlt hó végén a fogyasztási 
adók uj kezelésének előkészítésével kap
csolatban kelt szárnyra és keltett igazán 
kínos feltűnést az egész városban. Ez 
ügyet a polgármesteri jelentés kapcsán 
Tóth Imre dr. bizottsági tag tette erős ki
fejezésekkel szóvá, föispáni kijelentést is 
provokálván, a mely megnyugtató hatást 
keltett, megígérvén, hogy ez a válóban kí
nos ügy a legpártatlanabbul, a legszigo
rúbban fog megvizsgáltatni.

A gyűlés egyébként a legszebb rend
ben folyt le. Tudomásunk a következő:

Elnök Lits Gyula főispán, jegyzők: Sztancsav 
Miklós, Vörös Ferenc.

Jelen voltak: Ács József Arthold Géza, 
Állmán Imre, Bárdössy Aulai. Boleman Ede, 
Csányi Ottó. Erdély Gyula, Fekete Dezső, Fizély 
Károly, Gazsó Mihály, ’ Hiindol Vilmos, Kain Fe- 
rencz, 1 leli' Jakab. Ulavathy József, Hidvéghy 
Árpád. Horváth Kálmán. Heincz Hugó, Hornya- 
csek István, Jezsovils Károly, Kapp Jakab, Király 
Ernő, Kachelmann Farkas, Liba Antal. Les- 
tyánszky József, Menüi Frigyes, Mialovich Elek, 
Oszvaidl Gusztáv, Pelachy Ferencz, Richter Ede, 
Schwarcz Ottó dr., Svehla Gyula, Sobó Jenő, 
Sluller Gyula dr., Szél László dr., Székely Vil
mos dr., Szitnyai József, Tóth Imre, Velics György, 
Yojt&s Mátyás, Weisz Jakab. Zólomy Imre biz. 
tagok.

Elnöklő főispán az uj esztendőben üdvözöl
vén a tagokat, megnyitja a gyűlést.

A Ház feloszlatásáról és február 15-re 
egybehivásáról szóló királyi levelet felállva hall
gatta végig a közgyűlés s elrendelte a képviselő- 
választásra a szükséges leendőket.

A polgármesteri jelentés szerint a közigaz
gatás múlt havi menete rendes volt, s csupán 
a háztartásban voltak akadályok, miket az oko
zott, hogy az adóbehajtás a nagy szegénység 
miatt nehezen megy. Szépen emlékezett meg a 
jelentés a Pauer János biz. tag, valamint szomorú 
tanú volt városi tanító elhalálozásáról. Megem
lékezett a fogyasztási adók uj kezelésével felme
rült a tisztviselők reputációját érintő hírekről, 
melyeknek következtében szigorú vizsgálat indult



ino;_. Indítványozza a jelenít5-, hogy Lukács 
László pénzügyminiszteri és Granczcnstein Béla  ̂
államtitkárt, s  városunknak díszpolgárait abból j 
a; alkalomból, hogy tiz éve töltik be kiválóan : 
fontos és nehéz hivatalukat, feliratilag üdvözölje | 
a város.

Egyhangúan elfogadtattak az indítványok.
Tóth Imre dr.. biz. tag a polgármesteri je- j 

leütéshez szólva hozzá erős szavakkal Ítéli el 
Szél László dr. t. ügyészt, aki a városban elterjedt 
hírek szerint a városi tisztikarra oly szégyent 
hozott. A legpontosabb és legszigorúbb vizsgálatot 
követeli és eltávolítását a bűnösnek a tisztviselői j 
karból, aki foltos múltja miatt sem lehet annak 
tagja. A fogyasztási adókat, különösen a közönség ; 
érdekében továbbra is házilag óhajtja kezeltetni. ,

Lits Gyula főispán megnyugtatta a felszó
laló biz. tagot, hogy a vizsgálatot a legnagyobb 
pontossággal és szigorúsággal fog megtörténni s 
ha hibás valaki, az nem fog megmenekülni az 
igazságos büntetéstől. Tudomása szerint az ügyet 
a független bíróság fogja megvizsgálni és elbí
rálni s igy bevárandó a vizsgalat eredménye.

Tóth Imre biz. tag és az egész közgyűlés 
megnyugvással vette tudomásul az elnöki kije- ] 
lentést.

Több bejelentés tudomásul vétele után tit
kos szavazással beválasztattak a közigazgatási 
bizottságba, lleincz Hugó. Podhragyav Pál, Wan- 
kovils Lajos, Hidvéghy Árpád, llemnann Emil 
rendes és Oszvaldl Gusztáv póttagnak.

A pénztár vizsgáló bizottságba beválasz
tanak Kachelmann Farkas, Stuller Gyula dr. 
rendes. Hiindel Vilmos és Oszvaldl Gusztáv pót
tagoknak: a nyuyílij-bizoltságba néhai X'vitrai 
László helyett, Svehla Gyula, az esküdtképes 
egyéneket ősszcit'ó bizottságba Horváth Kálmán. 
Joerges Ágost. Greguss Antal, Oszvaldl Gusztáv, 
llornyacsck István. Lestyánszky József, Sztankay 
Ferencz; a ssdnwnkérö szék tagjai lettek: Stuller 
Gyula dr.. Oszvaldl Gusztáv; a közigazgatási 
erdészeti albizottságba szakértő tagul Bencze 
Gergely föerdőtan&csos válaszlatatt be: a kór
házi bizottságba beválaszlalott Stuller Gyula dr., 
Oszvaldt Gusztáv: az igazoló választmányba j 
a főispán kinevezte Jezsovits Károlyt, Stuller ; 
Gyulát, Hornyacsek Istvánt. Kachelmann Farkast, ; 
megválasztanak: Bárdossy Antal, Greguss Antali 
Hiindel Vilmos, Joerges Ágost, Oszvaldl Gusztáv.

A Hudrusbányai óvónői állás véglegesen 
Wankovils Klára bélabányai óvónővel töltetett be, j 
a bélabányai óvónői állás ideiglenes betöltésére j 
vonatkozó intézkedéssel a polgármester bíza
tott meg.

A fogyasztási adók uj kezelése tárgyában a 
tanácsi javaslattal szemben Csánvi Ottó és Weisz 
Adolf felebezéseinek felolvasása után Szitnyai 
József kir. tanácsos, polgármester javaslatára 
úgy döntött a közgyűlés, hogy a mostani keze
lést tartja fönn változatlanul.

KaulTmann Ferencnek, a Vihnye-fürdő bér
letére vonatkozó ajánlatát nem fogadták el.

Szamelz Samuné volt bélabányai ág. hilv. I 
cv. tanító özvegyének 477 K nyugdijat adlak.

KÜL ÖNF É L É K.
A szabadelvüpárt ülése. Mull vasárnap ' 

délután alakuló gyűlést tartott a Selmecbányái ' 
szabadelvüpárt. A vigadó terme zsúfolásig meg
telt érdeklődőkkel, akik elölt Baán Elemér kir. 
közjegyző fejtette ki. hogy a jelen súlyos politikai 
viszonyok közölt feltétlenül szükséges Selmecbá- ! 
nyán újból erőssé tenni a régi, irányadó szabad- 
elvű pártot. A párt meg is alakult elnökké Baán

Elemér kir, közjegyzőt, alolnükké Lestyánszky 
József liázluiajdonost, jegyzővé liünstler János 
lyceumi tanárt választván meg. A közölendő kép
viselőválasztásra tekintettel 201) tagú szervező 
bizottságot alakítottak. Képviselőül a jövő vá
lasztásra Heincz Hugó volt országgyűlési képvi
selőt jelölték, akit erről sürgönyileg értesítettek, 
l'gyanez alkalomból meleghangú üdvözlő távira
tot küldöttek Tisza István gróf miniszterelnök- j 
nek is.

Újévi üdvözlet m egváltás. A városi 
szegények javára az újévi üdvözlet megváltása 
címén a következő adományok folytak be:

»Selmeci népbank 5 K, Szitnyai József 2 K, 
Weisz Adolf 1 K, Selmeci takarékpénztár 8 K, 
Hornyacsek István, Joerges Ágost 2—2 K. Weisz 
Simon, Dukász Gyula. Marschalkó Gyula és 
Sleiner Bernál I—1 K. Winkler Benő. Krnszt 
/sigmond 2—2 K. Hollós 1 K. Gajhán János 3 
K. Bogya János, Muszka József 1 1  K. Heim 
Hugó 5 K, dr. Tóth Imre 4 K, Állmán Imre. 
özv. Gyurkovicsné, Liba Antal, Erdély Gyula
1 1 K. Braxatorisz 50 íill., Faller Károly. Ti 11 
Dénesné, Szever Pálné, Novak József és Henicz 
Antal l — l K. Panek Ödön, Velics György 2—2 
K. Herrmann Emil 4 K, N. N. 50 üli.. Farbaky 
István 2 K. Kurcz János 1 K, Heincz Auguszta
2 K. Zubka József, Winlerstein Bern át, Palan- 
csányi József 1—1 K. Visnyovszky Dániel 50 íill., 
dr. l'ngár Kálmán 2 K, Jilhn Vilmos 1 K. Goldberg, 
Waltersdorfer 50—50 íill. X. N., Baranka József 
1 1  K. dr. Kapp Jakab 2 K. Mialovich Elekné, 
Vágner Kálmán 1—1 K. Höfer Jenő 60 üli., 
Yincze János 1 K, Blaskovics 80 fill., Klein Ist
ván 40 RIL. Laczo Dániel, ifj, Weisz Samu, özv. 
Yarmschné 1 — 1 K. Foltin János 50 fill., Hirschl 
Jakab 40 íill., Rozim József, Halkó István 1—1 
K. Podhargyav Pál 2 K, Ballón Károly, Chaver 
Mária 1—1 K. Muzsik Gyula 60 fill., Pauer Já- 
nosné 1 K, Szártorisz Ferencz 1 K, Zsoldos 
Sebő 40 fill., Kachelmann Farkas, Herkely Imre 
1—1 K. Weisz Dezső 60 fill.. Fekete Lajos, 
Téglás Károly, dr. Kövessi Ferencz, Roth 1 - 1 K.
Vadass Jenő, Sobó Jenő, dr. Boleman Géza 2—2 
K. N. N. 25 fill., Király Ernő. dr. Vitális István 
1—1 K. Poloreozky Dénes, Cziczka Sándorné, 
Tűig Eleonóra 2—2 K. Horváth Józsefné, Osz
valdl Gusztáv, YVeigel János, Sold Samu, Hla- 
vacsek Kornél, Réz Gézáné és Gretzmecher Gyula 
1— 1 K. Reif Miksa 20 fill., Sosskó, Schuszter 
Ágoston 60—60 fill., N. N. 40 fillér, N. N., 
Boleman Ede, Tuka Antal 1 — 1 K. Bai'ok 
Ferencz 60 fill., Kereskedelmi hitelintézet 3 
K, dr. Stuller Gyula 2 K, dr. Schvvarcz Oltó 
4 K, Sztankay Ferencz 2 K, Sztankay Farkas, 
Kubányi József 1 — 1 K. Schelle Róbert, dr. Fo
dor László 2—2 K. Gregus Antal, Singer Samu, 
Sümegb János, dr. Tandlich Ignácz, Weisz Ig
nác//., Olvashatlan név. Márkus M., Singer Miksa
1— l K. Hiindel Vilmos, özv. Margócsy Jánosné
2— 2 K. Tomcsányi Pál 1 K, Bierinan Salamon, 
Eckerl Dismásné 2 -2  K. Bukovics István, Gold- 
ner Adolf és Singer Miksa 1— 1 K. Apácza zárda, 
Fodor József 2—2 K. Csányi Olló, Arlhold Géza, 
Danczinger Géza és Krause József 1 — 1 K. Vá
rosi korház 70 fill., Horváth Kálmán 2 K, Ke
mény Mór, Veisz M. 1—1 K. Herczog M. 50 fill., 
Klein Jakab 40 fill., Ács Ferencz 50 fill., Veinerl 
Lipót30 fill. Borhegyi István, N. N., Fekete Dezső 
és BaumeiL Lajos 1—1 K. Bauincrt Dániel 50 
fill.. Teleki Gyula, Engel Zsigmond, Schwarcz Li- 
pót és Geiger Márk l—l K. Fizély Károly 2 K, 
X. N., Stáhl Lipót, Kozák Lajos 40 —50 fill. Vudy 
Antal 2 K, Bölger Miksa 4 K, Grósz N., Sipos 
Ferencz 1—1 K. Müller Sándor 5(- Íill., Sleiner 
Mór 20 fill.. Megyeri Ida, Ghrien Ádám, Gverk
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Károly 30—30 Íill.. Greguss Magdolna, Kmetz 
István 40—40 fill., Immerblum Ignácz 60 fill., 
Grohmann Gyula, Stáhl 1. 40—40 fill., Stanga 
Tandler Gyula 20—20 íill.. Csányi Ottó 30 lill.. 
Herrman Miksa. Kachelmann Károly 2 —2 K. dr. 
Vágner László. Börsiczki Zsófia, özv. Mihalik 
Istvánná és Schmidt I —l K. N. N.. Ochlendung 
Károly, Paulinyi Mátyás 40—40 fill.. Goldfusz 
Mihály, Lestyánszky József és Vnucskó Ferenczné 
1 1 korona*.

Eljegyzés. Frindl Béla technikus Buda- 
! pestről eljegyezte néhai Gzudor János földbirtokos 

leányát, Juliskát Bars megyéből.

— Beszámoló, programmbeszócl. Heincz 
Hugó Selmecbánya város volt országgyűlési kép
viselője és a jövő választásra képviselő jelöltje 
ma délután tartja meg beszámolóját és programm- 
beszédél a városi vigadó nagytermében. A sza
badelvű párt szervező bizottsága múlt csütörtökön 
délután tartott értekezletén megállapította a va
sárnapi gyűlés rendjét. A gyűlés 3 órakor kez
dődik s tekintettel a választók nagy számára és 
a vigadó-terem szűk voltára nem választókat 
csak az esetben bocsát be a rendező bizottság, 
ha hely lesz.

— Hangverseny. A polgári dal- és zenekör 
e hó 28-án hangversenyt rendez a következő 
műsorral: 1. Nyitány a *Szerencse fel* c. hallét
ből. Szerzé Glement Károly. Előadja a zenekar.
2. Ébresztő. Férfikar. Mosonyi Mihályiéi. 3. Rónay 
Ödön ur énekszámai. Glement Károly zongora 
kísérete mellett: a) Wolfrain első dala a »Tann- 
hauser«-ből Wágnertől; b) Dal Glement Károlyiéi;
c) Dal Griegtől. 4. Monológ. Előadja Frieberl Gizi
k. a. 5. Egyveleg a Trovotáre operából Verditől. 
Előadja a zenekar. 10 perc szünet. 6. Kopogó 
tánc Glement Károlyiéi. Előadja a zenekar. 7. 
Rónay Ödön ur énekszámai Glement Károly zon
gora kísérete mellett: a) »Die Uhr« ballada 
Lovvetől; b) Tavaszi dal a »Walkür« operából 
Wágnertől; c) Dal Glement Károly lói. 8. Magyar 
dalsorozat. Hoppé Rezsőtől. Előadja a férfikar. 9. 
Induló. Előadja a zenekar.

Elszámolás. A Stefiultón rendezett ka
rácsonyi pásztorjáték előadásain a szegény gyer
mekek javára 110 K. 48 fillért jövedelmeztek. 
Felülfizettek: Bergfeszt 1 K, Fekete Zoltán 2 K, 
Gerő 1 K, Hidvéghy Árpád és ifj. Hornyacsek 
István 1— 1 Ii, Hosztják Albert 20 f. Keusch 
Tamás 1 K. Krutkovszky Károly és Litassy János
2—2 K, Lorge Emil 1 K, Manner Lajosné 3 K, 
Paduch István 1 K, Rumplor Ernő 20 f. Dr. Sebe 
Béla 2 K, Törzs A.-né 20 f. és özv. Urbán Mik- 
lósns 1 K. \

— A központi választm ány ülésig. Sel
mecbánya város központi választmánytól e hó
11-én ülést tartott Szitnyai József kir. tanácsos, 
polgármester elnöklése melleit. A választmány 
tagjai az eskü letevése után letárgyalta t a m. 
kir. belügyminiszternek 292/1. számú rém leletét, 
mely szerint az általános képviselő választ ások e 
hó 26-álól február 4-ig megejtendők. A álaszt- 
mány elhatározta, hogy Selmecbányán u vá
lasztás e hó 26-án lesz a városi vigach »ban, a 
választás elnöke Jezsovits Károly, helye Lles el
nöke Király Ernő, jegyzője Sztancsay Miklós, 
helyettes jegyzője Vörös Ferencz. A ss avazás 
sorrendje a következő: először szavaznak a bel
város. Bélabánya társváros, Banka, Hodrus bánya, 
Felső Róna. Steffultó városrészek.

!6» l
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— Halálozás. Régi, derék polgára hunyt el 
a városnak a múlt héten polerikai Polcrcczkv 
iH'.iu's személyében, a ki e hú 12-én 80 éves j 
korában halálozolt el. Temetése tegnap délután 
volt nagy részvét melleit.

— A múzeumról, köz- és népkönyvtárról.
legújabb kullur intézményeink, úgy mint a vá 
rosi muzeuni. közkönyvtár és az állam állal 
adományozott népkönyvtár is az elmúlt 1904-ik 
esztendőben igen szépen gyarapodott és fejlődött. 
j\ muMMH, kisebb régi pénzérmek és más cse
kélyebb tárgyaktól eltekintve, 1904 évben 87 
tárggyal gyarapodott. A látogatók száma a mull 
évben 438 volt. A közkönyvtár, a mely már 
jíivŐ március 1-től az olvasó közönségnek szintén 
rendelkezésére iog áilani, 1154 műből és 1988 
kötetből áll és 1905. évben 3G müvei. 49 kü- ; 
leltei gyarapodott. A  népkönyvtár 76 miivel j 
gyarapodott és alapos kilátásunk van arra, hogy j 
már ez év folyamán egy 500 koronás könyvszek- ; 
rényel lesz kibővítve az országos tanács jóvol
tából. A kölcsönök száma a mull évben 627 
volt. kölcsön adatott 1276 mü 1372 kötetben. 
Az óvár átépítésével ezen kultur intézményeink 
még nagyobb fejlődésnek fognak indulni.

— Iskolaszék m egalakítása. A törvény
hatósági bizottság múlt kedden tarlóit ülésében 
megválasztotta a rém. kath. iskolaszék lagjail. 
Tagjai lellek Selmecbányán: Podhragyay Pál, 
Állmán Imre. Ács József, Arthold Géza, Giczka 
Sándor, Cseh Lajos, Greguss Antal, Muszka József 
Panek Ödön. Piaiser Jenő, Sztancsay Miklós,1 j 
Stnller Gyula dr., Vojtás Mátyás, Yelics György, 
Zsilvay János. Ágfalvi Alajos, Aczél János. Bár- 
dossy Antal, Bencze Gergely Czeke Endre. Fekete i 
Dezső, Dr. Sckwarlz Ottó" Székely Vilmos, Szil- I 
nyai József, Tóth Imre; Bélabányán: Floch Isi- , 
van, Rappensbei’ger, Kajelán, Walmráth Nándor, 1 
Ballon István. Tonhauser Antal, Hodrusbányán: 
Paulovich József, ifj. Böhm Károly, Hain Ferenc. 
Horváth József, Kubinyi József. Kovatsik Islván, 
.Ylatusek Pál, Peternók Jáuos, Szpiska János, 
Timkó Pál, Daubner Lajos, Dvorzsák Henrik; 
Steffüllőn: Pelachy Ferenc, Roranek Ist ván, Lányi 
Károly. Kolpaszky János, Ladzianszky János, 
Huszágh Adolf, Schubert Antal, Szeyvald József, 
Krulkovszky Károly, Sebe Béia, Hamrák Ferenc.

A szegény iskolás gyerm ekek felru
házására a rendőrség részéről csak a folyó hó
ban fog bekövetkezletni, mert eddig nem igen 
folytak be adományok és régi ruhák; — az újévi 
üdvözletek megváltásából befolyt összegek is csak 
most lesznek kiadva a főkapitánynak. Pedig eddig 
kereken 300 gyermek van előjegyezve a rendőr
ségnél felruházásra mint olyanok, akik éppen 
azért, mert ruhájuk nincsen, még iskolába sem 
mehetnek.

— Lefoglalt nap tár. A besztercebányai 
kir. központi vizsgálóbíró elrendelte a Mackóid 
Külüp besztercebányai nyomdájában megjelent
Növi i slary vlastenszky kalendár na rok Pána

1905.* cimü naptár lefoglalását, miután abban F- 
Miszler brémai cég hirdetése jeleni meg a kiván
dorlásról, illetve ennek közvetítéséről, holott erre 
ezen cégnek nincs engedélye. Mi láttuk ezen 
naptárt és megbotránkozással konstatáljuk, hogy 
ezen naptár szerint Besztercebánya nem Besz
tercebánya, hanem >Bystrica« és hogy igy a 
magyar törvények Mackóid ur előtt nem igen 
számi Innak.

M egfagyott ember. Mull szerdán reggel 
a rendőrség a bélabányai ló fölölti réten egy 
mogfngyoil. emberi talált. Révai Mihály csavargó 
napszámot t. ismerték fel a megfagyottban.

Az „Ungvári Közlöny“ cimü Ungvári 
megjelenő hetilap újévtől kezdve politikai lappá 
lelt. A huszonhetedik évfolyamban megjelenő 
közkedvelt fölvidéki újságot, — mely sok és be
cses szolgálatot telt a magyar kultúrának ott a j 
végvidéken, — tovább is Lévai Mór fogja szer
keszteni, bizonyára még fokozottabb buzgalom
mal, szeretettel és temperamentummal, mint 
eddigelé.

— Bányászati szakkönyv. A huta- 1 
táff jogintézménye címén hazai bányajogunk 
szorgalmas művelője, Szeőke Imre dr. m. kir. 
bányabiztos hézagot pótló müvei gazdagította gyér 
bányajogi irodalmunkat, amidőn a gyakorlat kö
vetelményei tartva szem előtt részletes tárgyalás 
alá vette a bányászati kutatás körül érvényben 
álló anyagi és alaki jogot. Az által, hogy a kü
lönféle beadványok szerkesztésére mintákat közöl 
mindenkinek módot nyújt arra, hogy kutatásai 
eredményét időbeli veszteség nélkül maga bizto
síthassa s midőn az egymást részben fedő zárl- 
kutalmányokat, valamint a fenlarlatott bánya
mérték fektetését rajzokkal is megvilágítja, lelte 
tövé teszi, hogy bányajogunk ezen legbonyolut- 
labb kérdéseiben a laikusok is könnyen eligazod
hassanak s jogaik megóvásáról gondoskodhassanak.
A munka gyakorlati értékét növeli, hogy abban 
az esetben, ha az uj bányatörvény, amelytől még 
mindig belathatlan messzeségben vagyunk, egyszer 
mégis érvénybe talál lépni, a szerzett kutatási 
jogoknak átmeneti bizlositását ts meg fogja kön
nyíteni. A négy ívnél terjedelmesebb mü. Selmec
bányán, Joerges Ágost özv. és fiánál jelent meg. 
Ára K 2.

A St.-Louisi világkiállításról. A St.- 
Louisi világkiállítás kiváló mutatványai között a 
Singer Co. varrógép r.-társaságé a legnagyobb 
figyelmet kellette. Megérthető ez már csak az 
állal is. hogy Eredeti Singer minden nyelven 
egyértelmű a legjobb varrógép fogalmával. Az 
általánosan ismert »S« plakát a világ minden 
városában található, hogy a kedvelt és közismert 
gyártmányra rámutasson. De azon tény, hogy 
♦ Eredeti Singer varrógépek* minden ipari és 
gyári célra gyártatnak, a nagyközönségnél még 
nem általánosan tudott dolog. Már csak azért 
is óriási érdeklődést kellett fel a látogatóknál a 
gyári munkára bemutatott eredeti Singer gépek 
kiállítása. 2 Singer pavillonban mulattattak be 
ezen gépek. A fűző, finom fehérnemű, férfiruha, 
cipőipar elsőrendű gyárosai saját munkásaik ál
tal állítják elő az eredeti Singer varrógépeken 
gyártmányaikat. Mulattak ott gépeket, melyek a 
legvastagabb gummi és bőrhajlószijakat varrják, 
olyanokat, melyek 12 díszes redut varrnak egy
szerre, továbbá gépeket, melyek gombokat, kap
csokat varrnak fel, továbbá gépeket, melyek glacé 
kesztyűket, szörmeárul varrnak, szóval nincs 
olyan iparág, mely nélkülözhetné a Singer gyárt
mányokat. 200-nál ‘több gép Kiutaltatott, oly 
sokféle használatra, hogy a díjazó jury — mely 
nemzetközi volt — 14 csoportban és 4 kiállí
tási szakaszban végezte ezen munkáját, mely 
nemcsak roppant óvatos módon, de az előnyük 
kiválóan kritikus egybevetése mellett történt. 
Hét Graiul Prix és hét aranyérem kitüntetés volt j 
az eredménye a fenlemlilell díjkiosztó bizottság j 
munkájának, megjegyezvén, hogy még több cső- j 
port ítélete nem érkezett be.

— Segítség forgalmi fennakadásoknál.
llófuvalagok s annak következtében a gyakori j 
forgalmi fennakadások káros hatással vannak a | 
kereskedelemre és az iparra. Minden üzletember i 
iparkodik az ily kellemetlen és költséges követ
kezményeket elkerülni. Segédkezel első sorban 
Freylag G. Auszlria-Magyarország 1095. évi köz- 
legedési térképe (ára 2 kor. kiadja Freylag G. és

Berndt, Wien, Vil i, Schottenfeldgasse 62/64. és 
Leipzig) nyújt az illetőnek, o nagyon pontos hi
vatalos források alapján dolgozott térkép első 
pillanatra megmutatja, ha egy vonalrészen fenn
akadás van. hogy melyik másik vonalon lehel a 
terhet tovább szállítani.

Magyar cégeknek e térkép annál is inkább 
ajánlható, mert Magyarország számára ez az 
első és egyetlen küzlegedési térkép, mely tüzete
sen a hivatalosan megállapított helységnevek el
nevezéséhez tartja magát.

A még egyéb gazdag tartalom (egy falinaptár 
minden vasutivonal más színben, minden vasúti 
és postaállomás s azok egymáslóli távolsága ki
lométerekben, egy és két vágányu s gyorsvonat 
közlekedéssel bíró vonalrészek megjelölése, építés 
alatt álló és tervezett vasutak, érdekes adatok a 
pénz átlagos vásárló erejéről különböző időkben 
és Auszlria-Magyarország különböző városaiban 
stb. stb.) a Freylag G. küzlegedési térképének jó 
hírnevét eléggé igazolja. Az 1905. évi uj magyar 
kiadásnak beszerzését az igen tisztelt olvasó
inknak az idén is ismét a legmelegebben 
ajánljuk.

— Külföldi kereskedők nagyrészt Magyar- 
országot tekintik értéktelen készítményeik fogyasz
tási piacának, ezért árasztják el az országot kör
levelekkel, nyomtatványzkkal, hirdetésekkel, me
lyekben különféle állítások révén és hangzatos 
szavakkal akarnak vevőközönséget loborzani. 
Akinek csuz vagy köszvénye van, az ügyet se 
vessen ilyesmire, hanem használja a Zoltán-féle 
kenőcsöt, melyről az orvosvilág legelőkelőbbjei a 
magasztalás hangján nyilatkoznak s  a betegek 
nagy eredménnyel használják bajuk tökéletes 
gyógyítására Üvegje 2 kor. Zoltán gyógy tárában 
Bpest., V., Szabadságtér.

K l in c s u U  IVikcko o k o M k o r i i is u i .  Sak hogy 
mórt van zablegát választás és lőttem megint „kedves polgártárs11 
muszáj nekeinneksak megint zokoskodnyi. — .Mienk zablegát- 
nak muszáj Nácitok /.érdekében valamit csinálnyi. Mórt minek 
„prisli t i králi od viliodii" járta itten az a három szagértő bányá
kat vizagálnyi V — Zenyiin kuiotra, a pányi Slamiarka, kinek 
zojjan nagy szája van s zugy tudja kle-botálni mint a Bogya-báz 
kapuja mellett lévő boltos /asszonyság, sak zasztat povedálja 
nekem, hogy bimyudirckciót beszüntetik • az oszvieeni pán 
megyen Magurkára, a vclko mozsni pán ok pedig provízióba 
vagy zisten áldás aknára. . . . Hát sak mondom /isten ál
dása kísérje éket; de a pányi kmotráinnak zasztat povedálom: 
lógja be a száját, maga /annyit érti e dologhoz, mint némely 
bányafőiskolai pán föprofeszor az — bányászathoz.

Nó hát sak lesz zablegát választás; talán sak lösz 
virsli, zalzstangli és volaki trunk zis. Pán velko mozsni és 
pán hutinan még meszki pánok is fogják zcngeinot hini két 
hétig; „kedves polgártárs.“ Azután megint sak „Nácko“ lö
szei;. — Hát sak kell nekünk /ilyen komédia? Hát sak kell 
nekünk zablegát? Kérdi tőlem zenyérn kamarád a Viszkoos 
Jankó. Povedálom neki: hogy ne kéne, ki csinálnya annyi 
lármát — törvény helyett — kormányházban ? Ki csinálnya 
zox-lexet, mikor nem muszáj porciót ílzotnyi. llát sak ilyen 
az ablegát és a zex-lex zis!!

Sak hogy mi zasztat fogjuk zablegátnak vúlaszlanyi. 
a kit mi akarunk Nckünknek nem fogja Tisza Styevo pa- 
rancsolgatny.. Majd megmutatjuk mi, hogy szabad emberek 
vagyunk. . . . Aló iNáoko terasz us esuas. . . . Nagyon 
bele inleged té I magadat . . . Hál:

„hamuj Nácko!“

Múlt heti sensatio.
A mull héten egy fővárosi napilap selmeci 

hírrel lepte ineg szükkürü olvasó közönségéi, 
olyan hírrel, mely Selmecről kelt, minket érdekel, 
minden szava szemenszedelt újság a selmeciek 
előtt és szent igazságnak szánt tőlünk messze- 
levőknek. Mivel azt a lapot csak a színtiszta 
hazafiságból duzzadó és a haza sorsát nem is 
annyira szivükön, hasukon hordozó önzetlen hon
polgárok olvassák, azért elmondjuk a hirt azoknak
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akik olyan szerencsétlenek, hogy ezt a lapot nem | 
olvashatják, mórt annak mélységes és magas igaz
ságait meg nem érhetik. A.hir ez: »A mi képvi
selő jelöltünk itt Selmecbányán nem kell senki
nek: a nyug — kegyelem — tisztelet és más 
napi dijakból élősködő haspárt választotta meg 
őt három év előtt, ő is csak a hasát hizlalta, 
semmit sem mást, hisz csak rá kell nézni, alig 
fér a bőribe. Ígért express vonatot, főgymnásiumot 
gyárakat, katonaságot német vezényszóval, leszál
lította a pótadói a maximumra, Ígért istenáldást 
a bányáknak, öröküdvösséget a lelkeknek és bűn 
bocsátást az elkárhozottaknak. Mindezekből nem 
váltott be semmit, mert nem is válthatott, hisz 
mindig itt lógott a nyakunkon és rakta élére a 
képviselői dijakból megspórolt garasokat. Mivel j 
teljesen lejárta magát, és senkinek sem kell, azért 
hálás talaj most városunk egy ellenzéki'számára, 
hogy itt lábát megvesse és egészséges állapotokat 
teremtsen. Mert itt nagyon könnyű kivinni vala
mit. A kis vasul sínjeit csak széjelebb kell rakni j  
és kész a szélesvágányu, a gymnásinmnak csak 
pénzes maecenást kell keresni s magából kiegé
szül, gyerek van bőven, ha nincs, arról is lehet j 
tenni; gyárat alapítani se nagy mesterség, hisz a I 
kormány ad subvenciot, kutya kötelessége, azért fize
tünk adót. Katonaságnak meg egyedüli kiszemelt i 
hely a porl-Arthuri ostromon okulva. Pótadót is 
lehet csökkenteni, ha a kormánypárti és haspárti 
urak fizetnek pótadót. A bányák is jobban jöve
delmezhetnek csak más felé kell fúrni, nem arra j 
mint most. A Főiskolából mü egyetemei lehetne 
csinálni egy kis jóakarattal. A várost boldoggá : 
lehetne tenni, csak a képviselőnek kel) akarnia. 
Itt a képviselőt tenyerén hordozza a felséges nép, i 
azt a képviselőt, aki meg nem alázkodik, hanem 
harsány hangon veri a kormány fejéhez a szent j 
igazságokat. Itt meleg ágyban nő és gondosan | 
elzárt falak között szűk baráti körben terem az 
ellenzéki eszme, csak ajtót kell nyitni, hogy 
napvilágra jusson. Ezt az ajtót kell most kinyitni, ! 
erre kell egy vállalkozó; ha jön s ha meg nem I 
bukik, akkor Selmec, az ős bányaváros virulni I 
fog s áldó imádságban fogják emlegetni annak I 
a nevét, aki Selinecot nagygyá, hatalmassá, virág- ; 
zóvá, boldoggá tette a képzeletben és szegényévé i 
a valóságban.*

NYILT-TÉR.*
* E rovat alatt kőzlötteMrt nem íolftlfls a szork

Nyilatkozat.
Tóth Imre e heti közgyűlési felszólalását 

azzal vezette be, hogy gyötrő ischiása dacára, 
kötelességének tartotta megjelenni.

Tudta mindenki, hogy meg fog jelenni, én j 
pedig egészen biztos voltam megjelenésében, mert 
ha botrányszitástól, Ír. egy városi tisztviselő be- 
mártásáról van szó: Tóth Imre nem maradhat 
távol, — még halottaiból is feltámadna, mert ily 
ügyek uj életre galvanizálják és éldeleg miként az 
emberevő Indián, ha fehérbőrűt zsákmányul ejt.

Példára hivatkozom. — Néhai Krausz Géza 
volt erdőmesteri addig üldözte rágalmakkal, mig 
bele nem betegedett, mikor pedig a rágalmak 
ágyba döntötték, Tóth Imre évekig gondosan 
gyógykezelte, úgy tudom slrychninnel. hogy rá
galmainak objektumát el ne szalassza — De rá
galmazta még a síron lul is, mely stádiumban pedig 
az orvos a pacienshez való viszonyát szívesebben 
elhalgatja.

Ezek oly kétségbevonhatatlan tények, hogy 
egy lovagias all'airenek voltak okozói, melynek 
végcsattanása az volt. hogy Tóth Imre karddal 
reszkető kezében rimánkodott ellenfelének, hogy 
az ellenségeskedést szüntesse be.

Ezeket kelleti volna a közgyűlésen elmon
danom az ellenem felhozol! rágalmaira, hogy ezt
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nyomban nem tettem, oka az hogy elégnek vél
tem az elnöklő főispán rendreutasítását és a 
polgármester hivatalos jelentését, moly szerint 
bevárandó az általam megindított bűnvádi eljárás 
eredménye. Egyébként, ki veszi Tóth Imrét 
komolyan!

Most- azonban sajnálatomnak adok kifejezést, 
hogy nyomban nem utasítottam vissza a durva 
támadást.

Selmecen 1905 január 1 L-én.

dr. Szól László.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
190T>. évi január 8-tól január hó H-ip.

Születés.
Rudnai Adolf, Schcttiseí Júlia, liu Selmecbánya.
Vilmon Antal. Komora Emília, leány 
Holub Vendel, Ncuschl Jozefa, fin 
Hulla József, Longauer Katalin, Üti 

— Glexl Mária, leány 
Laknor Bodog Félix, Sohinglcr Toróz, liu ,.
Király Rezső, Strohner Amália, liu
Fóliák Pál. Luinnitzer Paula, leány Bélabánya.

Halálozás.
Kirschner Alajos 6G éves, szervi szívbaj Selmecbánya.
Prandorfi János 4 éves, heveny veselob
Kudnai N. (halva született) fin
Engel Hugó 23 napos, szövetlob „
özv. Babjak Andrásnó 73 éves, agygntiuitós
özv. Kovaesik Andrásnó 48 éves, vízkör
Mojieska Antónia 12 napos, szövetlob
Révai Mihály 'A  éves, megfagyás
Poloreczki Dénes 80 éves, agykór
Onhteudung László 28 éves, tiidőgümökór „
Schletnoda Miliálvnó 5G éves, vízi betegség Bélabánya.

167.
rkp. 1905.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város rendőr

kapitányságának, bejelentési és központi kézbesítő 
osztályának és a hivatalnokok azonossága folztán 
ezzel kapcsolatos állami anyakönyvi hivataloknak 
1904. évi összes ügyforgalmát rövid vázlatban 
következőkben terjesztem elő:

I. Ü g y fo rg a lm a k .

1. az általános rendőri iktatóba érk. 10080 ügy
2. a kihágási » » 1360 »
3. az iparkihagási * * 44 »
4. a lánc- és zeneengedélyi » » 3G »
5. a bűnnyomozati » » 542 »
6. az anyakönyvi iktatóba és pedig:

a) 1. kerület 145 )
ui n ni ^
c) III. * 52 ( 4267d) IV. » 172 j 

tanácsi és polgármesteri előadmány 1891
8. elnöki (pénznapló) ik ta tóba ......... 316
9. bélab. rendőrbizlosi, községi bíró

sági és kézbesítő iktatóba ____ 2324 *
10. hodrusbányai rendőrbiztosi, községi 

bírósági és kézbesítő iktatóba ... 2195
11. stofl’ultói rendőrbizlosi, községi bí

rósági és kézbesiló iktatóba... ... 2093
12. rovnai h. rendőrbizlosi és kézbesítő 

iktatóba ...................... .................. 1369
13. bankai rendőri), és kézbes. iktatóba 402 *
14. tiszti orvosi » 366 »
15. » állatorvosi 345 »
16. bejelentési hivatalba ................... 7242 »
10. központi kézbesítési iktatóba . . 3273 *

összesen: 34284 ügy

II Pénzforgalom.
1. Más hatóságok megkeresései 

folytán beszedett és illetve ki - 
kézbesített bírságok, dijak és a 
nyilvános mulatságok utáni di
jak és rendkívüli bevételek (él
nöki pénznapló) ___________ 8539 K 50 f

2. a kihágások miatt kirótt pénz-
büntetések........ ............. ... ... 2396 » 83 »

3. a szegényalapot illotő dijak ... 690 - 99 »
4. dobolási dijak__________  .. 100 » 60 *
5. iskolamulaszlási bírságok 24 » — ,
6. cbadó . ..  ____  ... ....... . ... 598 » 88 »
7. uszoda-idény jegyek, befolyt... 314 » — ,
8. erdőőrök eskübizonyitványaiérl

befolyt........................................ — » — >
9. az országos szülészeti nyugdíj

egyesület javára befolyt......... ~ » — »
10. bélab, rendőri), pénznapló 5909 » 43 -
11. hodrusb. » 4200 * 09 »
12. stelTullúi > 1441 ' 01
13. rovnai rendőrőrm. » 015 * 77 »
14. bankai h. rendőri). » 114 » 60 »
15. tenyészállatok vizsgál, dija _ 20 » ... ,
16. kiadott útlevelekért .............. 55 * 10 »

összesen: 25021 K 49 f

ni. R endőri fo g h á z  és  to lon eszob ák .
A rendőri fogházban 1904. évben összesen 

| 380 egyén volt elzárva és pedig 309 férfi és 71 
I nő. kik által a  fogházban töltött napok szám: 555.

A város területéről összesen 41 egyén lett 
; eltoloncolva és pedig 26 férfi. 13 nő és 2 gyermek.

IV. C selédügy.

Ez ügyben sok a panasz, nincs elég cseléd 
és ami van is, nem megfelelő: az itteni leányok 
inkább mennek a gyárakba munkásnőknek vagy 
Budapestre cselédnek, idegen községből pedig a 
leányok inkább csak télre jönnek ide szolgálni, 
mert nyáron mezei munkára mennek; a mi ke- 

i vés cselédünk van, ezeket meg az u. n. szerző- 
asszonyok rontják ugv, hogy a cselédek folyton 
változtatják helyüket; e bajokon segítendő, az el
múlt évben már beterjesztettem újból javaslato
mat a cselédközvetités hatósági kezelésbe vétele 
végett; — ezt már egy Ízben javasoltam és ezen 
javaslatomat a közgyűlés annak idején el is fogadta, 
a kereskedelemügyi minisztérium azonban oly sok 
feltételt irt elő, hogy a szabályzatot nem lehetett 
életbe léptetni; — most azonban, miután időköz
ben más városokban is engedélyezve lelt, alapos 
a remény, hogy nálunk is meglesz.

Az 1904. évben 203 drb. cselédkönyv és 43 
drb. igazolási jegy lett itt kiállítva.

V. Ipar-, k ere sk e d e lo m - és m ezőgazd aság .

Városunkban a gyárak száma 1904. évben 
egygyel szaporodott, amennyiben a kötőgyár Hod- 
rusbányán fiókgyárat rendezet be, ami a hod- 
rusi lakosokra előny azért is, mert eddig a nagy 
távolság miatt nem járhattak az itteni gyárakba 
úgy. hogy otthon lakhattak volna, minek folya
mán ya az volt. hogy a munkások, de különösen a 
leányok Hodrusbányáról végleg eltávoztak mun
kakeresés végett és pedig leginkább Budapestre; 
most remélhető, hogy itthon maradnak.

Létesült továbbá Gziczka Sándorné úrnő 
önzetlen fáradozása folytán egy u. n. női gyakorló 
iskola is, mely a létesítő igazgatása alatl áll. és 
melyben a leányok a varrást, szabást., hímzést, és 
más gyakorlati ismereteket sajátítanak el és igy 
is biztosíthatják szükség esetére a kenyér kere
setét.

A kereskedelemügyi m. kir. minisztérium a 
mull évben egy lérli-szabászati tanfolyamul ren
dezett városunkban Csontos Imre szaktanító veze
tése mellett; ezen tanfolyamon szabó iparosaink 
sivesen vettek részt és gyarapították ismereteiket 
annyira, hogy ezentúl a legkényesebb igényeknek 

I is megfognak tudni felelni.
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Ezen három tény Örvendetes ugyan, de nagyon 
szomorú azon jelenség, hogy kereskedőink és 
kis iparosaink helyzete napról-napra rosszabbodik 
dacára az itteni hitelszövetkezel áldásos és nem 
eléggé méltányolható pártfogásának soraik állandó
an ritkulnak: a legjobbak közül is elbukik egy-egy 
és az igy támadt üres hely betöltetlen marad!

Hasonlóképen küzdenek kisbirtokosaink is 
am it leginkább igazol a kivándorlás, melyről alább 
fogok elszámolni.

1904. évben 43 uj iparigazolvány és ipar- 
engedélyt adtam ki; kiállítatott 277 db. munka- 
könyv es 1 drb házalóköny; nyilvántartatott 1(52 
iparostanonc, 22 kereskedőtanonc. 287 iparossegéd 
és 1515 gyári munkás és munkásnö (ebből 836 
dohánygyári).

Az iparostanonc- és kereskedőtanonc iskolák 
minden tekintetben megfelelnek a követelmé
nyeknek.

A kerületi belegsegélyző pénztár a törvé
nyeknek megfelelően, tagjainak javára példás 
rendben működik, anyagilag is állandóan erősödik 
ami kivált képen buzgó és önzetlen elnökének id. 
Oszvaldt Gusztáv polgártársunknak elismerésre 
méltó érdeme annyival is inkább, mert e mellett 
a múlt 1904. évben az iparhatósági megbízottak 
elnöke is volt; kik utóbbiak szabályszerűen mű
ködtek és a rendes vizsgálatokat megtartották,
1904. évben négy ülést tartottak. A kerületi 
belegsegélyző pénztárnak 1904. dec. 31-én 1080 
tagja volt.

A mezőgazdasági munkásokról szóló 1898. 
évi II. t.-c. alapján 1904. évben 54 db. munkás 
igazolványt adtam ki.

VI. N épm ozga lm i ad atok .

E városi törvényhatóság területén 1904. év
ben összesen született 604 gyermek, meghalt 500 
egyén és házasság köttetett 127 és pedig:

1. Selmecbánya belváros, Rovtai és Banka:
Születeti: 368, (194 fiú és 174 leány),
Meghalt: 304, (164 férfi és 140 nő).
Házasság: 76.

II. Bdlabányán és Györgytdrnán .

Született: 70, (33 fiú és 37 leány).
Meghalt: 71, (38 férfi és 33 nő).
Házasság: 15.

ITT. Hodrusbányhn
Született: 82, (36 fiú és 47 leány).
Meghalt: 62, (32 férfi és 30 nő).
Házasság: 16.

IV. Sleffültön:
Született: 84, (45 fiú és 39 leány).
Meghalt: 63, (34 férfi és 29 nő).
Házasság: 20.
Összehasonlítás okából megjegyzem, hogy 

az 1900. évben összesen 635 gyermek született, 
501 egyén halt meg és 150 házasság köttetett, —
1901. évben 564 gyermek született, 445 egyén 
halt meg és 154 házasság köttetett, 1902. évben 
632 gyermek született, 483 egyén halt meg és 
131 házasság köttetett; 1903. évben pedig 544 
gyermek született, 507 egyén halt meg és 116 
házasság köttetett.

VII. K aton aügyek

Az 1889. évi VI. törvénycikkben jelzett járási 
tisztviselői teendők elvégzésére is a rendőrkapi
tányság lévén hivatva, a sok ily rendelet és uta
sítás folytán felhalmozódott teendők egy külön 
ügyosztály berendezéséi tették szükségessé, mely 
azonban csak nóvleg létezhetik, mert az ahhoz 
szükséges személyzetet is a rendőrliszlviselők 
közül kellett beosztani úgy, hogy a többi rendőri 
teendőket is végezniük kell, pedig a katonai ügyek 
nyilvántartása hova tovább oly sokoldalú, oly fi
gyelmes és oly odaadó munkát kiván, hogy előbb-

utóbb tényleg is szervezni kell a külön »katonai 
ügyosztályt.*

A nyilvánlarlások vezetését Kis Frigyes tb. 
rendőrfogalmazóra bíztam, aki ezt pontossággal, 
buzgalommal és szakértelemmel végezte.

Fősorozás az 1904. évben kél Ízben tartatott 
meg az 1908. évi exlex miatt; összeírva volt az
1903. évre 297, az 1904. évre pedig 292 helybeli 
habküteles.

A puhatoló bizottságokat városrészenkint 
előirt időben alakítottam meg és ezek szabály
szerűen működtek is; a távol levők összes száma 
ez időszerűit 52, a teljesen ismeretleneké pedig 
9 lesz ki.

Ez évben tartalékos közös hadseregbeli ide
gen jelentkezett 481, honvéd 129.

A mozgósítási iratok az előirt lűzinentes 
szekrényben elhelyezve és teljesen rendben vannak,

Az 1904. évben összeiraloll ló ..........  227
» iófogat _ 110
* ökrös szekér 80

Vili. K özegészségügy .

A kivalalnak mint elsőfokú közegészségügyi 
hatóságnak hatáskörébe tartozó orvosrendőri ügyek
ben mint szakközeg, Dr. Tandlich Ignác tiszti 
orvos járt el odaadó buzgalommal és az előirt 
pontossággal. Félévenként megvizsgáltattak az 
összes gyárak; több Ízben az egyes lakóházak és 
ezeknek környéke és a talált hiányok pótlása 
azonnal elrendeltetett; — kétszer az évben és 
pedig a tanév elején és a tanév végén megvizs
gáltál lak az összes iskolák, mely alkalommal az 
ellenőrző szemvizsgálat is megtartatott; a tanév 
elején eszközöltettek az ujraoltások és a nyáron 
ál az első oltások, melyeket a kerületi oltó or
vosok: Dr. Tandlich Ignác, Dr. Faller Gusztáv, 
Dr. Sebe Béla és Dr. Sós Antal végeztek igen ■ 
szép sikerrel: negyedévenként egyszer ellenőriz- j 
Lettek a hatóságilag segélyzelt egyének, kiknek 
száma az óv végén 172 volt.

Az időszaki szemvizsgálatoknál csupán három 
uj trachoma eset észlelletetl; a betegek azonnal 
orvosi kezelésben részesültek; a régibb tracho- 
mások Hodrusbányán Dr. Sós Antal bánvarnüor- 
vos kezelése alatt állanak és nagy részben gyó
gyultak. a mi nevezett orvosnak köszönhető, a 
ki teljesen díjtalanul, és odaadó buzgalommal 
gyógyítja ezen szegény betegeket.

A fertőző betegségek a múlt évben általá
ban enyhe lefolyásuak voltak; bejelentetett össze
sen 72 eset és pedig 28 hasihagymáz, 34 vör- 
lieny, 2 kanyaró, 1 cholera nostras, l hökhurul 
3 torokgyík és 3 trachoma; ezen eseteknél azon
nal megtélellek az óvó intézkedések, melyek fo
ganatosításánál nagy mértékben volt érezhető a 
járványkórház előnye, mivel ide szállíttattak ama 
fertőző betegek, kik lakásukon nem voltak elkü
löníthetők, vagy megfelelőleg ápolhatók. Legve
szedelmesebb kór városunkban a tüdővész, mely
nek egyik okát a sok nedves, dohos levegőjű, 
kicsiny és túlzsúfolt lakásban látom, melyekben 
a  munkás osztály lakik, és mely bajon a munka
adók által építendő munkáslakásokkal lehetne 
csakis segíteni.

IX. P iac- és v á sá r  rend észet.

A piacra hozott élelmi cikkek, továbbá a 
boltok, mészárszékek, korcsmák, stb. állandó tiszti 
orvosi ellenőrzés alatt állottak; — több ízben 
találtattak élvezhetlcn. vagy hamisított élelmi 
cikkek, melyek elkobozva az elárusítók megbüntetve 
lettek.

A vidékről levágott állapotban és egészben 
behozott állatok kizárólag a huscsarnokban áru- 
siltattak és árusítás előtt tiszti orvosilag megvizs
gáltattak: — megvizsgáltatott igy 616 borjú és 
548 sertés.

Állatvásárt érünk minden tekintetben megfe
lelő; — állandó kifogás alá esik azonban u. n.

piacunk, a mennyiben megfelelő tér hiányában a 
heti- és országos vásárok alkalmával szűk utcá
ink. járdáink, sőt az országút elfoglalását is tűr
nünk kell, holott ez a süni kocsiközlekedés 
miatt eléggé életveszélyes.

X. Á lla tegészségü gy .

Állategészségügyünk örvendetesen jól áll. a 
miben kiváló érdeme van Fodor József városi 
in. kir. állatorvosnak, a ki éberen ügyel a beteg
ségekre és ezek fellépte esetén gyorsan és eré
lyesen, de e mellett kímélettel jár el és oly szép 
eredményt ért el, hogy a fellépett fertőző beteg
ségeket mindannyiszor sikerült keletkezési udva
rában elfojtani és tovább terjedésüket megaka
dályozni.

Hivatalból kimutatandó ragadós állati be
tegségek közül fellépett: lépfene 1 udvarban, 
ragadós száj- és körömfájás 2 udvarban, a hol 
33 drb. szarvasmarha és 6 sertés betegedett 
meg, melyek közül 1 drb. szarvasmarha levága
tott, a többi pedig meggyógyult, végül serlés- 
orbánc 9 udvarban; a betegedések a legszűkebb 
körre szorittatlak és igy az erélyes intézkedések 
folytán nagyobb elterjedést nem nyertek.

Hús fogyasztás az előző évekhez képest kö
vetkezőleg alakul: az 1901. évben az összes beho
zatal és levágás 9106 drb. volt, 1902. évben 
8416 drb; 1903. évben 7288, 1904. évben pedig 
7174 drb.. vagyis a hús fogyasztás évről-évre 
csökken; az 1904. évi a következő:

Városrész -  •« . J  ! f 
3 , 0 . 5  H : 55 j

.2. : í  |
5 ^ 1  1  

<S ő

Selmecbánya 89 93 -  145 979 4211830 708 7 1284 5032
Hodrusbánya 2 14 - 70 20 3 « 128 88 4 58 417
Bélabánya — — 6 — 24 141 7 1 8 182
Steffultó — 7 — 13 17 12 194 17 - 4* 264
Hovna — - -  __ 2ö 12 21 50 — — 7: 115
Vidékiek -  — _ — — 616 -- ----------- 548,1164

Összesen: 41 240 — 559 328 1129 2141 820 12 1904.17174
A közfogyasztásból elvonatott, illetve meg- 

semmisiteltelt egészben egy drb. sertés, továbbá 
egy marhafej és 4 láb ragadós száj- és köröm
fájás miatt; 4 drb. gümőkóros marhatüdő, 3 drb. 
máj és 1 drb. tőgy, 6 drb. rivókás marhatüdő és 
5 drb. máj; végül 218 drb. mételyes juh-máj.

Marhalevél kiállíttatott 2495 drb. és pedig 
1021 drb. 20 filléres, 459 drb. 12 filléres és 
1015 drb. 4 filléres; átruháztatoll 3676 drb.

XI B ünnyom ozatl é s  k ih á g á s! ü g y ek

Az uj bűnvádi eljárás öt esztendő óta van 
már éleiben, s a  mull években is teljesen fennaka
dás nélkül pontosan végrehajtatott a törvény és 
rendelet, a mely pedig nagyon sok fölösleges 
munkával terheli a nyomozó hatóságokat, itt a 
rendőrséget.

A nyomozásokkal felmerülő kiadásokat, 
napidijakat, fuvarbéreket a városnak kellett 
azelőtt fizetnie, az 1903. évtől kezdve azonban 
ezen költségek fedezetére az állaiu megfelelő 
összegei bocsátott a város rendelkezésére.

A múlt évben 263 bünügy lelt a rendőr
kapitányi hivatalnál bejelentve és nyomozva, a 
mi tekintettel a sok formaságra, a mivel a nyo
mozás jár, nagy munkaszaporulato; jelent.

A kihágási ügyek szintén évről-évre szapo
rodnak. úgy, hogy azoknak pontos ellátása, le- 
lárgyalása folyton több munkát igényel; talán a 
legközelebb életbelépő »Bünlelő parancs* remél- 
hotőlen kevesbbiteni fogja e munkát.

XII. B eje len tési é s  k özp on ti k ézb es íté s i h iv a ta l.

A bejelentési hivatal most az 1901. évi XX. 
t.-c. alapján 1903. január 1-től kezdve, mint 
központi kézbesítési hivalal is működik, vagyis 
végzi az összes kézbesítéseket, a mi ismét 
munkaszaporulatol jelent a rendőrségre nézve.
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h i r d e t é s e k .

1905. január 15.

mert az összes hivatalok kézbesítendő ügy darabjai 
itt Osszesiltetvén, ezeknek szétosztása, iktatása, a 
kézbesítőknek átadása és tőlük való visszavétele 
és végül a megkereső hatósághoz visszaküldése 
a kézbesítőkön kívül állandóan egy rendőrtiszt- 
viselőt foglalkoztat; előnye ezen intézménynek 
azonban az, hogy a kézbesítések egy kézben 
egyesittetvén. gyorsabban és pontosan eszkö
zöltetnek.

A bejelentési hivatal forgalma a mull év
ben a következő volt:

Idegenekről (ideiglenesen itt tartózkodókról) 
és állandó lakosokról beterjesztett be- és kije
lentési lap 7242: kézbesítendő ügydarab beér
kezett 5087: lakeimtudakozódásokra válasz ada- ; 
tolt 1235 esetben.

Kzen kívül kiállíttatott 37 figyelőlap és ke
resztül vezettettek az összes születések és halá- i 
lozások, s a törzslapokon rendesen átvezettettek 
a büntetések.

A be- és kijelentések elmulasztása miatt a 
mull évben 49 egyén lett megbüntetve. Magán
felektől lakcimludakozódásért. illetve lakcím- j 
adásért befolyt 7 K 50 fillér.

XIII. U tlevélügy és  k iván d orlás.

Az ullevélügyről szóló 1903. évi VI. t.-cikk
1904. évi augusztus 1-én lépvén éleibe, ezen 
naptól kezdve az útlevelek kiálllitása az én ha- 
jáskörömbe tartozik, ami tekintve az ezzel 
táró sok statisztikai kimutatást ismét munka- 
szaporulatot jelent. Szomorú jelenség e mellett 
az, hogy népünk szegényedése folytán a kiván
dorlás erősen terjed és feltűnő különösen az, 
hogy éppen kisbirtokosaink, tehát az egészséges, 
erős munkások mennek el városunkból Amerikába, 
a hol lejjel-inézzel folyó Kánaánt remélnek fel
találni. Városunkból azelőtt éveken át alig egy
két ember vándorolt Amerikába és íme most 
augusztus 1-től december végéig 25 útlevelet 
adtam ki és a jelentkezők most még folyton 
szaporodnak.

XIV. a  k ö zb iz to n sá g  á lta lá b a n .

Az elmúlt esztendőben a közbiztonság álla
pota általában kielégítőnek mondható. Nagyobb 
lopások, betörések és gyilkosságok nem történ
tek. A lopások megakadályozására igen jónak bi
zonyultak. az éjjeli leszállások a városból kive
zető utakon; ezt azonban a rendőrség kis száma 
miatt állandósítani nem lenet és igy csak egy- 
kélszer havonta tehettük meg.

Kevesebb volt a múlt évben a munkanél
küli idegen csavargók száma is, fájdalom azon
ban az, hogy a helybeli csavargók és züllött 
egyének száma folyton növekszik, a mit az álta
lános elszegényedés és az iszákosság terjedése 
okoz.

Államellenes, anarchikus, szociális mozgal
mak egyáltalában nem voltak városunkban.

Ezekben vázoltam az általam vezeteti hiva
tal 1904. évi működését; tisztelettel kérem jelen
tésemnek tudomásul vételéi.

Selmecbánya, 1905. évi január hó 7-én.
Horváth Kálmán, 

rendőrfőkapitány.

Hirdetmény.
Mely szerint figyelmeztetnek mindazon adó

köteles és magán felek, kik fogyasztási adó alá 
eső cikkeket kapnak, hogy ezen cikkeket minden
kor a behozatal alkalmával a városi jövedéki 
hivatalnál bejelentsék annál is inkább, mert ha 
azok bejelenteni elmulasztják, a fogyasztási adó
4—8-szorossával birságollalnak,

Selmecbányán, 1905. évi január hó 12-én.
______________ Városi jövedéki hivatal.

olcsó áron f r a n c i a  
ó r á t  ad.

,i kiadóhivatalban.

C S E R M Á K  G Y Ö R G Y
CIPÉSZŰZLETK 

S E L M E C B Á N Y Á N , K O S S U T H -T É R .

Női- ós férfi-lábbeli, logflnomabb bel- ós külföldi a n y a g 
ból a  legú jabb  d ivat szerin t.

. . . .  ICÓ sz c i p ő r a k l f t r ....................

N y a v a l y a t ö r é s !

Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen és bóráicntve kap. 
szabd. Hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt.

A leg h írese b b  k ö t ő g é p e k
házi és ipari célra

1, styriai kötőgépgyár
magyar képviselete

Budapest, Vili. Erzsébet-körút 23. |
------- Részletfizetésre is kapható. — •—

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
V a r ró g ép ek  ós k eré k p á ro k  ra k tá r a .

fogl józsef Lajos.

használja a régóta bevált és jó izű 
„K e is e r-fé leIELL-CA M IELL“

cu k o r k á k a t
j 1 1 közjegyzőileg hitelesített 

& * okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel halnak ezek a cukorkák 
rekedtség, hu ru t és elnyálkoso- 

dás ellen
Ha hasonlói kínálnak ulasilsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak,,három fenyó'“ valódi véd
jegygyei. Csomagja 20 és 40 fillér.

Uiikinr:
M á r k u s  IVS.

cukrászain . ' - © l m í h 
Üeák-Ferenu-nton 7./1. saját ház
.. .. A l n p l t t e i t o t t  1 0 3 0 ..........

.Ml VÉLT FIATAL IDE- ; 
alis gondolkozást! leány, 
magyar, német v. francia ’ 
levelezést óhi-.it, tinta! k la s
szikus zeneértő emberrel, 
ki a természet szépségeiért , 
lelkesedik Levelek „ílerz. 
Mnsik Natúr" jeléggel cim- 
zendök. Budapestre I. kér. 
Lágyinányos-uthu I szám 

l. ern S.

Szélhaj tó-
Göpcscsillapltó

H ó d e p e - c s ö p p e k .
Elvágy gerjesztő emésztési segítő háziszer. 

Egy üveg á ra  1 kor. Két üvegnél kevesebbet 
(250 K utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: B i t t n e r >  G y u l a  gyógy
szertárában Gloggnitz (Alsó-Ausztria.)

fogorvos!
U n i v .  m e d .X j x .  S p i e g e l

az összes gyóg-ytudomány tudora, specialista 
száj- és fog’beteg’ek részére,

i<te raegérltessett
és néhány napig- m ükdni fog-.

Lakik:
Selmecbánya, Hungária-szálloda.

Szájpadlás nélküli fogak,fogsorok és 
arany koronák készítése a gyökerek eltá
volítása nélkül. Legújabb fogsorok fém
lappal.

Fog- és fogtöhuzás a legújabb módszer 
szerinti érzéstelenítéssel teljesen fájdalom 
nélkül.

Fogtisztitás fájdalom nélkül.
Eogtúiuések aranynyal, platina, ezüst, 

cement, opál és porcellánnal.
Fogak és fogsorok mesteri kivitelben, 

kitűnő anyagból.
Tört, rossz és használhatatlan fogsorok 

javítást? és újjá átdolgozása o óra alatt 
eszközöltetik.

Lérsékclt árak.
Munkámért jótállást, vállalok.
Kotonák- és állarnhivatalnokoknak en

gedmény.
Kívánságra házhoz jövök.

Állandó műterem:
B é c s, I., E r z s é b e t -u tc a  3 .

Deák-utca o. szám 
alatt harmadik emele
ten 5 szobából, kony
hából, cselédszobából, 
kamrából álló lakás

azonnal kiadó.
Bővebb felvilágosí

tással a házmester 
szolgál a házban.

K íván atra  b á rk in ek  b érm en tese n  k ü ldünk  e g y  c so m a g  Cozaport.

K ávé, tea , é te l v a g y  sz e sz e s  ita lb a n  e g y fo rm á n  ad h a tó  az iv ó  tu d ta  n é lk ü l.

: A Cozapor többet úr, mini h világ minden szóbeszéde ;»tartózkodásról
mert csodahatasa ellenszenvessé teszi az iszákosunk a szeszes italt, A Coza 
oly csendesen és biztosan Imi, hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető mégcsnk nem issejll 
mi oknzta javulását.

Nem régiben egy fiatal assáony nekünk körülbelül a kővetkezői mesélte: 
„Igen én is használtam ezt'a remek szert n férjem tudta nélkül és 

hala Isten teljesen segített rajta Jó férj \ol józan állapotban, do sajnos, 
majd mindig részek volt. Folytonos leletem, aggodalom és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el masuknak V Nem esodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot 
sajat maga okképen irány fsa és otthonát, gondteíhcs tűzhelyét ör5mpalo
tává tudja varázsolni ?"

Coza a családok ezreit bókitetto ki ismét, sok ezer férfit a széyyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletem
berek lettek. Temérdek fiatal embert n jó útra, és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Coza por tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják egy 
próba adagot dij és költségmentesen kfild, hogy igy bárki is meggyőződ
hessen biztos hálásáról. Kezeskedünk. Iiogy az egészségre teljesen ártalmatlan.

COZA 1NST1TUTE (Dpt, 171.), 71, High Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 2b fillér levelező-lapok 10 fillérre bérinontesitendők.i

Nyomatott Joerges Ágost özv. és íia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1905.
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