XVI. évfolyam.

Selmecbánya, 19015. február 25.

8. szám.

VEGYES TARTALMÚ HETILAP

SE L M E C - ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS HIVATALOS É R T E SÍT Ő JE .
E g y é v re 8 k o ro n a . F é lé v re í k o ro n a . N e g y e d é v re 2 k o ro n a .
_________ E gyes s z á m á r a 2 0 f i l l é r . --------------H ird e té s e k m e g á lla p o d á s s z e rin t s z á m ítta tn a k .
-------N y l l t t ó r d i j a s o r o n k é n t 2 0 f i l l é r . --------

Felelős szerkesztő és laplulajdonos:

K U T I

Elátkozott ország.

Joerges Á gost ö zv e g y e és fia

IS T V Á N

céghez in té z e n d ő k , h o v a az összes p é n z k ü ld e m é n y e k is k ü ld e n d ő k .
M E G JE LE N

Ki ne (ismerné még boldog gyermek
korából a csipkerózsa meséjét; ki ne emlé
keznék még az elátkozott várra, mely az
álom birodalma, melynek minden lakóját
valami mozdulatlan, halálos nyugalom der
mesztette meg. Es közállapotaink láttára
kinek nem jutna eszébe e régi mese, most
mikor mindenütt halálos zsibbadást, der
mesztő mozdulatlanságot látunk, mintha va
lamely gonosz átok borította volna reánk
sötétlő, komor szárnyait?
Végtelen nyomor és szenvedés veri
ezt a nemzetet: de ez csak tűr, gyáván nyo
morultul, meghunyászkodva. Csattogva éri
vállainkat a balsors suhogó korbácsa, ha
lálos verejték sarjadzik az ütések nyomán,
de egy-egy elfolytott sóhajnál, tompa feljajdulásnál mi egyébb se kél utána.
Álom-e ez, vagy valóság? Nincs hát
erő, mely uj életre kelthetné a magyart,
nincs hatalom, mely friss keringésbe hoz
hatná a megalvadt vért, uj erőre duzzazthatná a lohadt izmokat?
Hajónk sülyedöben. Minden elem vesz
tére tör. Háborgó hullámok játékává lön,
sajkánk vitorlája rongygyá foszlott, árbóca
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kettéhasadt. Tomboló viharok vetik örvény- ■
Milyen átkos szellem üli m *g a magyart,
ről-örvényre. És mi mégis tehetetlen tu- i hogy önmaga veti magát a megsemmisülés
nyaságban vetjük oda magunkat a meg örvényébe? Nem tudja hát ketté roppantam
semmisülés mártalékául ?
azokat a láncokat, melyeket balvégzete
Oh, ha ilyen lett volna a történelmi orozva reá vetett? Hiszen itt az utolsó
idők magyarja, rég elsöpörte volna a sok pillanat. Ha most nem töri szét rabsága
ádáz vihar, melynek pedig mindeddig dia bilincseit, holnapra talán már késő, örökre
dalmasan helyt állt. Ilyen pulya fajzat még késő lesz.
Milyen viharnak kellene jönnie, hogy
évtizedekig sem bírta volna ki a létért ví
vott harcokat — nemhogy ezer esztendőre álmaiból fölrázhassa ezt az álomországot,
i. icsoda erő lenne elég hatalmas, hogy
tekinthetne diadalmasan vissza.
Mégis csak nyulat szült Nubia párduca, elűzhesse a fölöttünk settenkedő átkot?
A kor maga satnya-e, vagy csak az a
mégis csak gyatra korcscsá lön félistenek
hatalmas, nagytehetségft államférfin hiány
utódja.
Vesztünkbe rohanunk. Sorvasztó kórok zik, ki képes lenne fényt vetni e min
pusztítják a magyarság erejét. Szinmagyar dent eltakaró sötétségbe? Csupán a nagy
vidékek szemmel láthatólag vesznek ki, vál ember hiányzik e talán ahhoz, hogy nagy
nak semmivé. E gy gyermek rendszer, tü idők jövendjenek? Nem tudjuk, de úgy
dővész, kivándorlás, ‘p álinka, elszegénye hisszük, hogy e lomha, nagy alvó tömeg
dés, földbirtokunk idegen kézre ju tá sa már semmi hivó szóra felébredni nem fog
— hát nem látja be végre e nép, hogy e többé, mert eltéphetetlen hálót font körötte
sok karú polyp menthetetlenül tönkre teszi, minden idők legundokabb férge, a korrupció
elpusztítja? Nem vágyunk Kassandra sze pókja. Onös érdek jelszava ma millióknak
repére, de akaratlanul is e szerencsétlen és millióknak és ez a jelszó teszi süketté
jósnőt követjük, midőn intő szavunkat fel a lelkiismeretet, ez bénítja meg az akara
emeljük s látjuk, hogy mindenütt süket fü tot, ez veri meg vaksággal azokat is, akik
pedig láthatnának, ha látni akarnának.
lekre találunk.

Február 2-án délután négy és öt óra között
váralianul betoppan Szuraku tanár úrral hozzánk.
Nagy hirt hozott. «A vének tanácsában a ma
(V ége.)
délutáni ülésen elhatározták a háborút s február
1903 év október hónapjában volt a Hibiya- 10-én. az első japán uralkodónak, Yimmu tennoparkban ogy kiku-kiállitás. Japán legszebb pél nak trónralépése évfordulója emlékünnepén teszik
dányai voltak itt összehordva. Minden elképzel közzé a hadüzenelet.* Ez mély titok, mondották,
hető szin és színárnyalat szerepelt itt. A szinte s megkértek, hogy senkinek se beszéljek róla.
Hogy, hogy nem, eszembe jutott, hogy meg
koromfekete barnától elkezdve a hófehérig, a piros,
viola, lila, rózsaszín, sárga, kék, ibolya, sőt a zöld kellene sürgönyözni haza. Szinte küzdöttem ma
szin is — mint legújabb vívmány — tanúskodtak ; gammal, mig végre megírtam a sürgönyt a Buda
a kiku-kertészet nagyszerű voltáról. De nemcsak pesti Hírlapnak s magam mentem el vele a pos
a virágok színe, azoknak alakja és nagysága is tára. Úgy látszik a hivatalban már értesülve
bámulatot kelt. Tányérnagyságu, egyetlen virág voltak a háború híréről, m ert magyar nyelvű
állott egy-egy lövön, fillérnagyságu ezrek a m á sürgönyömet nem akarták fölvenni. Arra kértek,
sikon. A szirmuk is változatos alakú, kurta, egye im ám angolul, németül vagy franciául. Érthető
nesen állók, hosszú, keskeny, hegyesvégüek, tiz okokból vonakodtam ezt megtenni, mire azt
centiméter hosszúak váltakoztak egymással, néha mondták, hogy hagyjam csak ott. majd elintézik.
ugyanegy virágtüvün. Itt láttam először a trón Hazamentem.’ Rövid félóra múlva egy táviróörököst is, gyalog, egész családjával. Kiszállónak hivatalnok hozta vissza sürgönyömet és az érte
kocsijukból és a nép közé vegyülve nézték végig fizetett jókora összeget. Egész indignálódva beszélt,
a kiállítóit virágokat.
hogy micsoda gondolat volt az tőlem, nem gon
De elég erről ennyi. A virágmegszemélye- doltam meg a dolgot, hiszen ebből óriási kelle
sitésné! a költők ezerféle szép hasonlattal élnek metlenségeim leheltek volna. Alig tudtam magam
s a nők neve rendesen egy-egy virágnév az élet iránt jobb hangulatra bírni. Nem akarta elhinni,
ben is. Az egész nemzet előtt a cseresznyevirág hogy nem vagyok újságíró.
És én ma sem tudom, miként történhetett
a nőt, a szilvavirág a férfit jelenti. A hónapokat
is a virágokról nevezték el, s a japán kártya is meg az a hallatlan csoda, hogy majdnem egy álló
tulajdonkép virágkártya úgy neveiben, mint raj héten keres/’ 1 a világsajló nem vett tudomást
zában. A piros ásznak, mint legnagyobbnak — a e dologról s nogy a február 3-iki port-arluri tá
madás az egész világ számára meglepetés volt.
kiku felel meg.
Mint a futótűz, terjedt végig az országon a
Iwakura herceg legkisebb, tizennyolc éves
fia feleségem nyelviskolájába járt. Apja halálakor háború és az első győzelem Ilire. Az újságárusok
levelet irt, hogy néhány hétig nem jöhet el, de félőrülten rohantak és csengettek «gogáy» kiál
márciustól fogva újra kéri a lefoglalt órák fen- tások közölt az utcán és a nép, melyről meg
szoktuk, hogy érzelmeit eltemeti, mintha szét
tartását.

Japán népélet.
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. szakadt volna évezredek rablánca, ujjongó arccal,
örömtől tombolva rohant ki az utcára, hol isnevetve, kacagva, örömében
sírva, újságolta egymással: kitört a háború, meg
! vagyunk mentve. Éljen a mikádó! éljen a háborúi
És mintha nagy ünnepre készültek volna, takarí
tottak házuk körűi. Zászlókat, Iámpionokat tűztek
ki s akadt igen sok olyan, talán a shinto-kilűzők
j voltak, aki az újévkor szokásos shimenavat fszalmakötél) is kifeszitelte a ház elé. talán azért,
hogy az elköltözőitek lelkei visszaszóljanak a
földre s ezekre telepedve várják és segítsék őket
az eljövendő dicső napokban.
És a sok díszítés nem veszett kárba; február
9-én reggel fél kilenc órakor újra fölhangzott a
rohanó «gogáy» kiáltás s amint izgatottan há
moztuk ki a hieroglifeket, megtudtuk az első ten
geri ütközet fényes sikerét. A mesterember el
dobta szerszámát, a diák könyvét, a hivatalnok
tollát, a boltos becsukta üzletét és rohant min
j denki az utcára örülni, tombolni. Frissen készült
harci dalok keltek szájra s az ifjabb nemzedék
csoportokba verődve és összeölelkezve já rt végig
a városon, egyre énekelve és kurjontgatva.
Egy angol azt mondotta, hogy bolondokháza
az egész Japán. Lehet, hogy az, mámorosak, a
mámortól félőrültek voltak a nemzet fiai. Hogyne,
egy évtized óta mellükön fekvő rém kezdett el
tűnni, megsemmisülni.
Es a fölvillanyozott tömegek lázát még
nagyobbra növelte az a hir, hogy a katonai és
nemesi akadémia növendékei estére fáklyásme
netet rendeznek az Ueno-parkban, ahol ünnepet
rendeznek és azután visszatérnek intézetükbe.
l'gy is lett; az óriási park és környéke meg
telt emberrel. Az ifjúság íölvonull, a japán Ilimj merős-ismorellen
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máimé, Laczfalvy Károlynó és Pszotka Ilona urhölgyek valamint: Feith Mátyás főreáliskolai igaz
gató, Erdély Gyula járásbiró, dr. Mátiz Dezső
közjegyző, Raab Károly evang. főesperes, Schwarez
Gyula kir. főmérnök, Jankovszkv Demeter polg.
leányiskola igazgató, dr. Sebe Béla bányaorvos,
Bakhmann Gyula városi tanácsos, Kis Lajos adó
hivatali ellenőr ós Herényi kir. adótárnok stb.
urak. Palkovics Emil elnök meleghangon üdvözöl
vén az egybegyült hölgyeket és urakat rövid
beszédben ismertette az összejövetel célját. Ezután
átadta a szót dr. Halasy Kálmánné úrnőnek, aki
ismertette a tagszerzés körülményeit, öröméi fe
jezte ki az elért eredmény fölött s kérte a meg
jelent hölgyeket és urakat, hogy az egyesületet
továbbra is támogatni szíveskedjenek. Utána Ver
ner László egyesületi elnök helyettes, mint köz
ponti kiküldött igen szépen ismertette az anya
egyesület alakulásának történetét, melyből meg
tudtuk, hogy Békésgyulán már 100 betegre be
rendezve készen áll a szanatórium. Beszéde fo
lyamán megemlékezett arról, hogy miután egy
szanatórium felállítása és berendezése nagy költ
séggel jár, szükséges legalább három megyének
a tömörülése. Megemlékezvén továbbá arról is,
hogy az illetékes egészségügyi szakférfiak a Lultila
völgyét
tartják-e célra legalkalmasabbnak és hogy
<
; a besztercebányai rom. kalh. püspökség az egye
sület elnökségéhez irt meleg hangú levelében a
szanatórium szándékolt felállításához szükségelt
területei a Lultila völgyben a legnagyobb kész
séggel átengedni kész. Reá mulatott korunk leg
iszonyúbb betegségnek a tüdővésznek romboló
hatására, végül a szenvedő emberiség segítségére
hívta fel a jelenvollakat. Langfelcler Adolf dr.
városi tiszti főorvos, rövid, népszerű és igen
rokonszenves modorban szakelőadást tartott a
lappangó és látható tüdővész romboló hatásáról.
Kijelentette, hogy a tüdővészés betegek gyógyítá
, sánál, vagy legalább annak korlátozásánál csakis
szanatóriumi gyógyítás melleit lehet eredményt
elérni, meri itt a beteg családjától elkülönítve
gyógykezeUetvén, elvan hárítva az a veszély, hogy
a vele érintkező, de még egészséges családtagokra
is átragadjon e borzasztó betegség és ezért mint
orvos, örömét fejezte ki a körmöcbányai fiókegyesü
let megalakulása fölött. Az elhangzott beszédek
után az elnök felolvasta a fiókegycsület alap
szabályait, melynek egyhangú elfogadása után
indítványt telt tisztviselőkar, választmányi, fel
ügyelő, közegészségügyi és vigalmi bizottsági tagok
megválasztására. Elnök lelt közfelkiáltás mellett:
Palkovics Emil polgármester, kit liacib Károly
evangélikus főesperes, érdemeit melegen méltató
beszéddel ajánlott az elnökségre. A tisztikar tagjai
lettek: társelnöknő: dr. Matiz Dezsőné, alelnöki
Raab Károly evang. főesperes, társaiéinöknő: Feith
Mályásné, titkár: Bárány Antal városi jegyző, pénz
táros: Hurtay Lajos, orvos: dr. Sebe Béla kir. orvos.
Választm ányi tagok: Brestyánszky József rom.
katli. plébános, Burda Imre városi nyug. tanácsos,
Hlalky József főreálisk. tanár, id. Klemm Béla
takarékp. igazg., dr. Matiz Dezső közjegyző, Erdélyi
Gyula kir. jbiró, Mikolai Alajosné, Palkovics Emilnó,
Raab Károlyné, Raichardi Márk rabi. Póttagok:
Wagner Ede városi levéltáros, Hellenstein Károly
kir. postatiszt. Felügyelő bizottsági tagok: Sclnvarc
Gyula kir. főmérnök, Heller Jakab keresk. ügynök,
'
Teriik Alajos takarékp. könyvelő. Póttag: ifj. Klei ment Béla takarékp. tiszt. Közegészségügyi bi
zottság: Elnök: dr. Langfeldcr Adolf városi tiszti
i főorvos. Tagok: Gazdik János gyógyszerész, dr.
| Petykó Izsák városi orvos és dr. Sebe Béla kir.
bányaorvos. Vigalmi bizottság: Elnök: Suhajda
Károly városi jegyző. Tagok. dr. Sebe Béláné,
Schröder Gizella, Klement Aladár takarékp. tiszt,
Mohapl Antalné. Ügyészt nem lehetett választani,
mert az eddig belépett tagok közölt ügyvéd nincs.
— Álarcos bál. A cipőgyári munkások jövő
vasárnap este a városi vigadóban álarcos bált
rendeznek.

Haza, szabadság, nemzet? Ki törődik , beválasztotta törvényhatósági bizottságába, majd
egyik pénzintézetünk, a Népbank választotta veze
ma már ilyen sintérákkal. Ki él meg ma
tőjévé. Mindkét helyen megmutatta, hogy egész
már a lelkesedésből, a honszeretetböl ? Pénz ember. Érdemei felsőbb helyen is elismerést
kell a népnek, suhogó bankó, csengő gu nyertek, mert az, hogy az ország második váro
sába rendelik ki a posta- és láviróhivatal veze
ruló korona.
És ezüst, arany csengése, bongása rin tőjévé, határozott kitüntetés. Mi őszintén sajnál
gatja álomba a hazát és ha majd utolsó juk, hogy elveszítjük őt, Szeged közönsége pedig
útjára kisérik e nemzetet, harangok zúgása j örülhet, mert jeles szakembert nyer, s ha lehet
javítani, célszerüsiteni, rendezni a szegediek posta
helyett nemes fémek csörgése fog majd j
ügyén, — úgy az meglesz.
szólani koporsója fölött. Mert lelketlen j
— Kaszinói közgyűlés. A Selmecbányái
emberek kezében van ez az ország, gyönge, i kaszinó évi rendes közgyűlését március hó 11 -én
satnya lelkitek lakói, kik vakon járnak jár- ; délután 3 órakor tartja meg a következő tárgy- .
inukban. Mert nem lehet az becsületes ember sorozattal: elnöki megnyitó; igazgató jelentése az |
és nem lehet józan ember az. ki szótlanul elmúlt évről; az 1905. évi zárszámadások tárgya- |
lása és a felmentvény megadása; az 1906. évi
tűri legszentebb javainak elkobzását. Már
költségelőirányzat tárgyalása; a választmány négy
pedig legeslegszentebb javunkat, életünket kilépő tagja helyébe négy uj tag választása; számkobozza el az, aki ezen életnek alaptelté vizsgáló bizottság kiküldése; indítványok. Közgyű
teleit vonja el előlünk, és intézkedés nélkül lés után a kaszinó helyiségeiben társasvacsora lesz.
- A Szent-Katalin templom felszentelése.
hagyja elsorvadni ezer kór, ezer nyavalya
A Szent-Katalin templom renoválási munkálatai |
által a magyarság fáját.
K Ü L Ö N F É L É K .
— Konvent. Az ágostai hitvallású evan
gélikus egyház tagjai ina délután három órakor
tartják ez évi rendes közgyűlésüket a lyceum
nagy termében. A gyűlés rendes tárgysorozatán
kívül választások is lesznek. Mint értesülünk,
Svehla Gyula miniszteri tanácsos, az egyház
másqdfelügyelője állásától meg akar válni. Távo
zása veszteség lesz az egyházra, mivel a vagyoni
ügyek rendbehozatala körül nagy érdemeket szer
zett magának.
— Áthelyezés. Mint január havában jelez
tük, Fékeié Dezsőt, a posta- és láviróhivalal főnö
két tényleg elveszítjük. Szándékosan és nem
közönséges szokásból használjuk e kifejezést, mert
a Fekete Dezső távozása határozott veszteség a
város közönségére nézve még az elfogultak sze
mében is. T íz évet töltött városunkban s m ár az
első években teljesen újjá alkotta ósdi, rendetlen
postahivatalunkat s évről-évre behozott újításai,
melyek mindig a közönség érdekében valók vol
tak, ina a Selmecbányái posta- és lűviróhivatalt
a modern berendezésű és legrendesebb postahivatalok közé emelték. A város közönsége mél
tányolta is Fekete Dezső érdemeit, évekkel ezelőtt

a befejezéshez közelednek s újból való felszente
lésének határidejét is kitűzte már a gondnokság.
A felszentelés március hó 25-én, gyümölcsolló
boldogasszony napján lesz megfelelő ünnepélyességgel.
Pénzintézeti közgyűlés. A kereskedelmi
és Hitelintézel évi rendes közgyűléséi jövő vasár
nap délután, március hó 4-ik napján tartja meg.
A József Szanatórium egyesület Kör
m öcbányán. A Józszef Kir. Herceg Szanatórium
Egyesületének Körmöcbányái fiók-egyesülete —
mint ezt lapunk múlt számában jeleztük — e hó
18-án vasárnap délután tényleg megalakult. Ez
tehát a VI. fiók egyesület Harsvármegye területén.
Az alakuló gyűlésre körülbelül hatvan hölgy és
úri tag jelent meg, mely fényes eredmény Pal
kovics Emil polgármester ügybuzgóságáriak és
előzékeny modorának köszönhető, ki sokoldalú
elfoglaltsága mellett a fiók-egyesület megalakítása
körül eredményes tevékenységet fejtett ki. Az
alakuló gyűlésen a központból megjelent Verner
László elnök helyettes, dr. Hcilasy Kálmánná
urhölgy. Az alakuló gyűlésen, melyen Palkovics
Emil polgármester elnököli, részi vett Körmöc
bánya egész intelligens közönsége. Ott voltak
többek közt: Lehoczky Pálné, Huszoczy Lajosné,
dr. Sebe Béláné, Mohapl Antalné, Kerekes Kál-

nusz fülhangzott a százezernyi tömeg ajakán s utcák meg barakokkal a lovasság részére. Az
mivel az öt-hat négyszögkilométer területű dombos uralkodó szemlét tartott a csapatok fölött; minhelyen nem hallhatta mindenki az ifjak ünnepét, denikhez, de főleg a húszezer gárdistához volt
minden két-háromszáz méterre fölkapaszkodott egynéhány biztató, lelkesítő szava.
Mini jellegzetes és a japán lélekbe mélyebb
egy-egv népszónok s lelkes, tüzelő beszédet inté
zett a tömeghez. A sok banzájtól rekedt volt már pillantást engedő dolog, álljon itt az egyik lapból
mindenki, de arról, hogy hazafelé tartsanak, szó kiollózott, himnuszszerű erővel lüktető pár sor.
sem volt. Nem aludt ezen az éjszakán a fél Tokió. mindenik gondolat benne egy-egy önálló kis japán
Mi is csak úgy tudtunk kiszabadulni a tömeg költemény, melyei, ha koszorúba fűznénk, remek
közül, hogy ismerős tanáraim Levetlek az ifjakat munka is lehetne belőle.
«Az élőnek, az örökkévalónak áldása járjon
kisérő menetbe, különben reggelig szoronghattunk
veletek!
volna a hűvös ló partján.
Őseink
paradicsomi honából egy szó zug
Jellemző a japán nemzetre, hogy soha egy
pillanatig sem kételkedett abban, hogy győzni fog. keresztül a japán tengeren, a Fujiyamánk eget
És e hitét nem modern hadseregének és hadi- verő csúcsán megütközve szétterül Nagy Japán
tengerészeiének ismeretéből meríti, vagy legalább országon. Halljátok-e?
A zsarnok, kinek gyilkos vasán sok ezer
is csak kisebb részben abból. A nemzeti büszke
ség hangján mondja az utolsó gyerek is, hogy testvérünk drága vére csurgott ki, most reánk
Japán földjét még nem tiporta ellenség lába s tör, hogy eltiporjon; rabszolgává akar tenni.
Háromezer év vihara zúgott el fölöttünk s
nem is fogja inegtapodni soha.
A lapok tele voltak lelkesítő közleményekkel bár ezerszer törlek reánk, ellen e szent földet
s mikor ezeket nézegettük Kalzurával, önkényle- nem lapodta még.
len eszembe jutott a mi forradalmi költészetünk.
A szent ősökre, kiknek lelke itt lebeg fölötHogy fogalmat nyújtsak neki erről, reminiszcen tünk és közöttünk, gyalázatot nem hozhatunk.
ciákból egy csatadalfélét lirkáltam én is, amit az
Gyerekeim, testvéreim, boruljatok le a hon
én barátom természetesen azonnal lefordított szent földére s hallgassátok meg szavát, azt sujapán nyelvre Kapitánybarátom egy reggel dísz sogja, hogy gyáva nem pihen meg ölén.
ruhájában rontott be. Máskor félnapokig maradt
Veszélyben a haza, mulassátok meg őseitek
nálam, most le sem akart ülni. Búcsú vizitre jött, i dicsőségét.
másnap indult Kóreába. Isten önnel — szólt —
Nap fiai, előre! itt a haza, ott az ellen, el a
a viszontlátásig, hazatérésemkor Port-Arturban i föld színéről, hogy ne legyen!
vagy Wladiwostokban. Japán területén.
Az élő. az örökkévaló keze takarjon, védjen
Kzzel a gondolattal mentek a japánok a i és segéljen titeket!*
csatába.
Megindultak a csapatok. F.gy óriási kaszárnya
volt egész Tokió. A házak tele katonákkal, az
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— A „V ihnyei g ép g y ári Kaszinó*4 vigalmi
bizottsága folyó hó 17-én saját helyiségeiben úgy !
erkölcsi mint anyagi sikerben fölülmulhatlan zárt
körű táncestélyl rendezett a »Magánlisztviselők !
országos Nyugdijegyesületónek« alapja javára. A j
fényesen sikerült vigalom, melyen a vidék mulatni j
vágyó közönsége is nagy számban képviseltette
magát, másnap a délelőtti órákig tartotta össze
a fesztelen és vigkedélyü társaságot. A négyese
ket 50 pár táncolta. Beszámolva az anyagiakkal
az összjövedelem 317 K 70 fillért tesz ki, ebből
levonva 217 K 70 fillér összkiadást, marad tiszta
jövedelem 100 korona, mely összeget a vigalmi
bizottság fent említett jótékony célra fordít. Felülflzettek: özv. Scholtz Rezsőné Budapest 20 K,
fiyurlsik Géza dr. 8 K, Budit Jeromos 6 K, Galantha Gyula, Máday Aladár, Baukal Károly 4—4
Zcltsam Sándor 3 K, Sümegh János, Kaldrovits
József, Joerges Ágoston, Gaál Zsigmond, Kirsschner
János, ifj. Marschalkó Gyula, Schlesinger Gusztáv,
Szobor József, Licsko Ignác, Koncsos Adolf, Szécsi
Ferenc, Ilacher Gyula, 2—2 K, Plathy Antal,
Pinusz Antal, Szokács Károly, Nagy Ilona, Guttmann József 1—1 K, mely felülfizetéseket köszö
nettel nyugtáz a vigalmi bizottság.
— K öszönetnyilvánítás. A bankai Ifjúsági
Egyesület által rendezett műkedvelői szinielőadás
alkalmából felülfizettek az alábbiak: Szitnyai József
4 K, Gvverk Mihály, N. N. 3—3 K, Baán Elemérné,
Máday Aladár 2—2 K, Goldberger Mór 140 K,
Honvéd József, Singler Gyuláné, Tóth Lajos 1—1
K, Grohman Gyula, Hupka Károly 80—80 f, dr.
Balázs Hugó, Csaszlava J., Longauer Nándor, N.
N. 40—40 f és N. N. 20 f-t. Ügy a fent nevezet
tek, mint a többi vendégek is, akik megjelené
sükkel méltányolták a mély sötétségből ébredő
kiilutcánk fiatalságának nehéz munkáját és elő
mozdították egyesületünk további működését,
fogadják hálás köszönetéin, s ezen hazafias tet
tükért pedig a magyarok Istene jutalmazza meg
százszorosán.
Csorba Ödön, tanító.
— Halálozás. Petiid Károly m. kir. adóhi
vatali ellenőr múlt pénteken délben 56 éves ko
rában tüdőgyulladásban elhunyt. Az elhunyt pon
tos hivatalnok halála özvegyét és hat gyermekét
döntötte gyászba. Temetése ma délután lesz a
Szentháromság-téren levő gyászházból.
— Az Ör. Ez az Ipolyságon megjelenő élén
ken szerkesztett szépirodalmi újság immár az
egész felvidéken el van terjedve, és kedveltségét
igazolja a február 15-én megjelent 4 szám követ
kező tartalma:
Azt álmodtam. Elhagyatva. (Versek) Irta:
Toldyné Baross Ágnes.
llia hídja. (Elbeszélés) Irta: Honti Henrik.
Szilánkok. (Vers) Irta: Haraszlhy Lajos.
Bál előtt. Irta Szigeti Béla.
Rózsák. (Vers) Irta: Laszky Olga.
A Louis dór. Irta: Francois Coppée. For
dította Gárlner Henrik dr.
Tudom megszeretnéd . . . (Vers) Irta: Sugár.
Meséknek nagyoknak. Hó. Irta: S. Somossy
Erzsi.
Dal a múltról. (Vers) Irta: Szabó László.
Csillaghullás. Irta: Gamma.
A miről bőszéinek: Musset.
Kirakat előtt. Ibolya szálak. (Versek) Irta:
Farkas József.
Tollhegyről: Éljen a szerelem. — Vegyenek
repülőgép részvényeket. — A megrövidített bol
dogság. — Demokrácia a bálban. — Farkas a
bárányok közt. — Halottégetés. — Öngyilkosság
a morgueben. — A tescheni Drákó.
Az Őr: Szélcsend. — Mit mondott Szent
István ? — Hodzsa Milán Honiban. — A liptószeatmiklósi plébános. — Betiltott tót gyűlés.
írókról, — könyvekről: Szalay Fruzina: Bébi
és Micóka. — Budapest éjjel. — YV. Farkas Jó
zsef: - - Költemények.
Az Őr postája.
Hirdetések.
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— Szanatórium Egyesület. Lapunk más
Kihirdetés.
helyén megemlékeztünk arról, hogy a Szana Sztahurek Imre, Houief Gertur Selmecbánya
tórium körmöcbányai fiókegyesülete folyó hó
Házasság:.
18-án délután megalakult és igy a városunk Ohladni Vendel, Gréos Jozefa Selmecbánya
területén tervbevett egyesület alakulását meg Longauer Antal, Ivanits Mária
előzte. Bár városunk területén eddig 131 tag Jurcso János. Gregus Mária
lépett az egyesületbe és igy a megalakulás még Schály Pál, Benyo Emília
Szlámka Miklós, Hazeznik Zsuzsanna Selmecbánya
biztosabbnak mutatkozott, sajnos azonban a Susovicza János, Bielesch Anna, Steffultó
közviszonyok által okozott kedély lehangoltságok Dado János. Sztrelec/ Katalin Bélabánya
miatt eddig a megalakulás hátráltatva lett. Re
Halálozás.
méljük azonban, hogy f. évi április 1-én esetleg 1 Frank Károly, 28 éves tüdőgümókór
8-án a megalakulás itt is megtartható lesz, addig llaverla Emília 1 hónapos, rangógörcsök
előre láthatólag a közhangulat a megalakulásra : özv. Poljak Ferencnó 6f> éves, tüdőgyulladás
kedvezőbb irányba fog terelődni. Az anyaegyesülot Liptai János, 63 éves, tiidólob
Mayer Albina f> éves, vürheny
a Fenséges védnöknő intenciójához képest óhajtja, Tesohins/.ky Emma 20 éves, öngyilkosság
hogy a Szanatórium a legközelebbi jövőben fel- özv. Bonis Józ8efnó 67 éves, csontgümösödéi
állittassék a megállapított helyen, ezért a központ j özv. Gregus Pálné 62 éves, szélhüdés
igazgatósága tisztelettel kéri a beiratkozott tago i Suhajda Miklós 60 éves, nyelvrák
kat szíveskedjenek tagsági dijaikat minél előbb llaverla József 0 hónapos, bélhurut
I Stubna János, 9 hónapos bélhurut
befizetni. A pénzbeszedés ideiglenes közvetítésére Horák István, 8 éves. veselob
Urbán Antal pénzügyi számellenőrt kérte fel.
> Troitcr József 1 hónapos, gyengeség
— Talált tá rg y a k . F. évi február hó 8-án ! Gregán Margit 1 éves, eskór
a Deák Ferene-ulcában szétszórtan nickelpénz és
137.
február hó 20-án a Kossuth Lajos-tóren egy kulcs
! rkp. 1906.
találtatott. Igazolt tulajdonosa átveheti a rend
őrségnél.
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
— A gyermek egészsége a logféltetlobh családi
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város rendőrkincs. Ha a gyermek a Zoltán-féle csukamájolajjal táplálko
zik, nincs baj, mert a betegségekkel szemben ellentálló, | kapitányságának, bejelentési és központi kézbesítő
osztályának és a hivatalnokok azonossága folytán
edzett lesz. Az angol gyermekhalandóság azért sokkal ala
csonyabb mint a mienk, mert ott nincs család, hol a gyer i ezzel kapcsolatos állami anyakönyvi hivataloknak
mekek a hidegebb évszak alatt ne fogyasztanának csukamáj j 1905. évi összes ügyforgalmát rövid vázlatban a
olajat, 8 e célra nincs kiválóbb a Zoltán-félónél, mely kap , következőkben terjesztem elő:
ható 2 koronáért Zoltán Béla gyógyszertárában Budapest V.,
Szabadság-tér és a helybeli gyógyszertárakban.

— A ki csak m egpróbálta, dicséri és
ajánlja, a ki még nem használta, a próbát ne
sajnálja, mert a legelőkelőbb orvosok használják
csuz, reuma, fejfájás, influenza, nátha és minden
nemű meghűlésből származó bajok ellen a tör
vényesen védett székelyhavasi =>Indaszesz«-t, mely
2 és 1 koronás üvegekben mindenütt kapható.
Készíti Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyürgy 174 szám.

A közönség köréből.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

A tisztelt című közönség tájékoztatására az
8.
9.
elterjedi hírek folytán szükségesnek fartőm annak
közzétételét, hogy a Selmec-Bélabányai Iparosok
10.
Hitelszüvelkezet-énél elfoglalt elnöki állásomról
és központi hitelszövetkezeti kinevezésétől függő 11.
állásomról múlt év december havában a folyó
évre önként lemondottam s amennyiben ezen 12.
lemondásomhoz, dacára a marasztalásnak ragasz i
13.
kodtam, állásomtól e hó 15-én felmentetlek.
Selmecbánya. 1906 február 24.
14.
15.
Tisztelettel
16.
17.
Czajhán János.

I. Ü gyforgalom.
Azáltal, rendőri iktatóba érkezett
A kihágási
»
»
Az iparkihágási
»
»
A tánc- és zeneengedélyi iktatóba
érkezett .........................................
A bűnnyomozati iktatóba érkezett
Az anyakönyvi iktatóba és pedig:
a) I. kerület .......... 163
b) II.
»
..........
57
c) 111.
»
... ...
48
d) IV.
»
.......... 102
Tanácsi, árvaszéki és polgármes
teri elüadmány ............................
Elnöki (pénznapló) iktatóba ...
Bélabányai rendőrbiztosi, községi
bírósági és kézbesítő iktatóba ...
Hodrusbányai rendőrbizlosi, közs.
bírósági és kézbesítő iktatóba ...
StofTullói rendőrbizlosi, kézségi
bírósági és kézbesítő iktatóba ...
Rovnai h. rendőrbizlosi és kézbesitő iktatóba ...................................
Rankai h. rendőrbiztosi és kézbe
sítő ik tató b a..................................
Tiszti orvosi iktatóba ................
Állatorvosi iktatóba......................
Bejelentési hivatalba ................
Központi kézbesítési iktatóba . ..
Összesen:

8224 ügy
1500 »
27 >
42 *
547 *

370

*

1882 »
403 »
2022 »
1979 »
1589 »
961

»

267
250
226
6035
3433
29757

»
»
»
»
»
ügy

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIB. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1906 évi február hó 11-tól, február hó 24-ig.

Születés.
Donoval János, Vokurka Mária fiú Selmecbánya
Kriszta János, Zaohar Mária
„
„
Buznlkn Antal, Felérik Anna
„
„
Povinszki János, Medved Amália „
„
Stefanszki Károly, Noiman Anna fiú
„
Nagy István, Toliinger Erzsébet leány
„
Pituk Sándor, Scluitz Vilma fiú
„
Urbanszki József, Gubor Mária fiú
„
Veisz Ferenc, Probst Mária fin
„
Gajdos Mihály, Szikula Mária fin
„
Csornák János, Hraczki Mária „
„
Mojzsis András, G’chronovszbi Mária leány „
Hodina Mihály, Hoinrich Anna leány Hodrusbánya
Hudccz Katalin leány Steffultó
Ferko János, Szopko Katalin fiú
„
Borsik Ferenc, Veisz Auguszta fiú
„
Morgenstern Ferenc. Pioksa Anna
„
Pcterka János, Szopko Mária leány Bólabánya
Stefánek János, Mendrei Zsuzsi leány Bélabánya

II Pénzforgalom.
1. Más hatóságok megkeresései foly
tán beszedett és illetve kikézbesitell bírságok, dijak és a nyilvános
mulatságok utáni dijak és rend
kívüli bevételek (elnöki pénznapló) 899309 K
2. A kihágások miatt kirótt pénz|
büntetések ____ ___________
272217
3. A szogényalapot illető dijak ...
91500
| 4. Dobolási dijak .............................
77-—
; 5. Iskolamulasztási bírságok .........
116"—
6 Ebadó............................
555'88
7. I'szodai idényjegyek után befolyt
394'—
8. Erdőőrük oskübizonyilványaiérl
befolyt .........................................
——
9. Az Országos Szinészeti NyugdijEgyesület javára befolyt ..........
—•—
10. Bélabányai rendőrbizt. pénznapló
6345 58
11. Hodrusbányai »
»
342454
12. Sleffultúi
»
»
2178-73
13. Rovnai rendőrönnester
»
897'—
14. Bankai h. rendőrbiztos
»
12090
15. Tenyészállatok vizsgálati dija ...
18-—
16. Kiadott útlevelekért......................
120-—
Összesen : 26880-14 K
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Rendőri fogház és toloncszobák.

A rendőri fogházban 1005. évben összesen
340 egyén volt elzárva és pedjg 274 férfi. 00 nő,
kik áltál a fogházban töltött napok száma: 563.
A város területéről összesen 27 egyén lett
eltoloncolva és pedig 21 férfi, 5 nő és 1 gyermek.
IV.

Cselódüg’y.

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 kevés
cselédünk van. ezeket meg az ú. n. szerzőasszonyok
rontják úgy, hogy a cselédek folyton változtatják
helyüket:
e bajokon lesz hivatva segíteni a
►
hatósági cselédszerzésről* szóló szabályrendele
tünk, melyet a kormány is jóváhagyott már. életbeléptetését azonban késlelteti azon körülmény,
hogy e célra a költségvetésbe semmi sincsen fel
véve és igy most ezen ügy a városi számvevő
ségnél van azon célból, hogy a szükséges költ
ségekre fedezetet keressen a más címeken esetleg
megtakarítandó előirányzott összegekből.
1005. évben 210 drb eselédkönyv és 51 drb
igazolási jegy lett itt kiállítva.
V. Ipar-, kereskedelem és mezőgazdaság-.

IV. Stefj'ul'ón:
Születőit: 97 (46 fin és 51 leány).
Meghall: 68 (28 férfi és 40 nő).
Házasság: 20.
Összehasonlítás okából megjegyzem, hogy az
1900. évben összesen 635 gyermek született, 501
egyén halt meg és 150 házasság kötlctett; 1901.
évben 564 gyermek születelt, 445 egyén halt meg
és 154 házasság köttetett: 1902. évben 632 gyer
mek született. 483 egyén halt meg és 131 házas
ság köttetett; 1903. évben 544 gyermek születeti,
507 egyén halt meg és 116 házasság köttetett:
1904. évben 604 gyermek születeti, 500 egyén
| halt meg és 127 házasság költőiéit.
VII. K atonaügyek.
Az 1889. évi VI. t. cikkben jelzelt járási
! tisztviselői teendők elvégzésére is a rendőrkapi; tányság lévén hivatva, a sok ily rendelet és ulasitás folytán felhalmozódon teendők egy külön
; ügyosztály berendezését tették szükségessé, mely
| azonban csak névleg létezhetik, mert az ahhoz
szükséges személyzetet is a rendőrtisztviselők
közül kellett beosztani ógy, hogy a többi rendőri
! leendőket is végezniük kell, pedig a kaloni ügyek
l nyilvántartása hova tovább oly sokoldalú, oly
; figyelmes és oly odaadó munkát kíván, hogy előbb
! utóbb tényleg is szerezni kell a külön »katonai
| ügyosztályt*.
A nyilvántartások vezetéséi Kis Frigyes tb.
rendőrfogalmazóra bíztam, aki ezt pontossággal,
buzgalommal és szakéri elemmel végezte.
Fősorosás az 1905. évben nem tartatott,
i miután az országgyűlés az 1905. évi ujoncjutalé1 kot még nem szavazta meg, az előirt előmunkái latokat azonban rendes időben elvégeztük.
A puhatoló bizottságokat városrészen kint
j előirt időben alakítottam meg és ezek szabály
• szerűen működlek is; a távol levők összes száma
| ez időszerint 42, a teljesen ismeretleneké pedig
7 tesz ki.
Ez évben tartalékos közöshadseregbeli ide
gen jelentkezett 366, honvéd 139.
A mozgósítási iratok az előirt lűzmentes
szekrényben elhelyezve és teljesen rendben vannak.
Az 1905. évben Összeiralott:
ló .... .
......... 222
lófogat . . . . ____
. 122
ökrös szekér ....... . . .....
67
Az 1905. évi augusztus hó 22-től 30-ig a
besztercebányai ni. kir. 16. honvédgyalogezred a
város területén és környékén gyakorlatozott s a
városban volt elszállásolva.

Városunkban a gyárak szama 1005. évben
égvgyel szaporodott, amennyiben Weisz Adolf
kereskedő egy ing- és fehérneműgyárat alapított,
melyben ez időszerűit m ár 2 tisztviselő, egy utazó
és 80 munkás van alkalmazva.
A kereskedelemügyi ni. kir. minisztérium a
múlt évben egy cipészed szaktanfolyamot rende
zett városunkban Bódh Károly szaktanító vezetése
mellett; ezen tanfolyamon cipész iparosaink szivesen vettek részt és gyarapították ismereteiket
annyira, hogy ezentúl a legkényesebb igényeknek
is megfognak tudni felelni.
Ezen tények örvendetesek ugyan, de nagyon
szomorú azon jelenség, hogy kereskedőink és kis
iparosaink helyzete napról napra rosszabbodik,
soraik állandóan ritkulnak: a legjobbak közül is
elbukik egy-egy és az igy támadt üres hely be
töltetlen marad.
Hason lók épen küzdenek kisbirtokosaink is.
amit leginkább igazol a kivándorlás, melyről alább
fogok beszámolni.
1905. évben 43 uj igazolványt és iparenge
délyt adtam ki: kiállíttatott 226 drb munkakönyv
és 2 drb házalókönyv; — nyilvántartatott 171
iparostanonc, 19 kereskedőtanonc, 252 iparossegéd :
és 1654 gyári munkás és munkásnő (ebből 903
dohánygyári).
Az iparostanonc- és kereskedőtanonciskolák
minden tekintetben megfelelnek a követeimé- ,
nyéknek.
A kerületi betegsegélyző pénztár a törvé- í
nyéknek megfelelően, tagjainak javára, — kiknek ;
száma 1905. december 31-én 1069 volt — példás
rendben működik, anyagilag is állandőan erősödik,
ami kiváltképen buzgó és önzetlen elnökének id.
Üszvaldt Gusztáv polgártársunknak elismerésre .
méltó érdeme.
Az iparhatósági megbízottak Fizély Károly j
polgártársunk buzgó elnöklése mellett szabály- j
szerűen működlek és a rendes vizsgálatokat meg- i
tartották: összesen négy ülést tartottak.
A mezőgazdasági munkásokról szóló 1898.
évi II. t.-c. alapján 1905. évben 71 drb munkásigazolványt adtam ki.
VI.

Népmozgalmi adatok.

E városi törvényhatóság területén 1905.
évben összesen született 520 gyermek, meghalt
497 egyén és házasság köttetett 120 és pedig:
1. Selmecbánya belvárya, Rovna, B anka :
Született: 283 (153 fiú és 130 leány).
Meghalt: 305 (143 férfi és 162 nő).
Házasság: 86.
II. Bélabányán éa O yörgytárnán:
Született: 64 (35 fiú és 29 leány).
Meghalt: 53 (21 férfi és 32 nő),'
Házasság: 16.
III. R o d rusbányán :
Született: 76 (36 fiú és 40 leány).
Meghalt: 71 (28 férfi és 43 nő).
Házasság: 14.
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YII1. Közegészség-ügy.
A hivatalnak mint elsőfokú közegészségügyi
hatóságnak hatáskörébe tartozó orvos-rendőri
ügyekben mint szakközeg, Tandlich Ignác dr. tiszti
orvos járt el odaadó buzgalommal és az előirt
pontossággal; az évi gyógyszertár vizsgálatokat
pedig Kapp Jakab dr. tiszti főorvos végezte a ha
lóság közbejöttével, mely alkalommal a kél reáljogu. két házi- és kézi gyógyszertár kifogástalan
nak találtatott. Félévenként megvizsgáltatlak az
összes gyárak; több Ízben az egyes lakóházak és
ezeknek környéke és a talált hiányok pótlása '
azonnal elrendeltetett; — kétszer ez évben és pe
dig a tanév elején és a tanév végén mogvizsgállattak az összes iskolák, mely alkalommal az
ellenőrző szemvizsgálat is megtartatott; a tanév
elején eszközöltettek az ujraoltások és a nyáron
át az első oltások, melyeket a kerületi olló or
vosok: Tandlich Ignác dr., Faliéi* Gusztáv dr., Sós
Antal dr., végezték igen szép sikerrel; — negyed
évenként egyszer ellenőriztettek a hatóságilag
segéjyzett egyének, a kik bélegség esetén ingyenes
gyógykezelésben és ingyen gyógyszerben része
sültek.
Az időszaki szem vizsgálatoknál csupán három
uj trachoma eset észlel tetett, a betegek azonnal
orvosi kezelésben részesültek; a régibb trachomások Hodrusbányán Sós Antal dr. bányamü•orvos kezelése alatt állanak és nagy részben gyó
gyultak, ami nevezett orvosnak köszönhető, a ki
teljesen díjtalanul és odaadó buzgalommal gyó
gyítja ezen szegény betegeket.
A fertőző betegségek a múlt évben általá
ban enyhe lefolyásuak voltak; bejelentetett össze
sen 69 eset és pedig 8 hasihagymáz, 35 vörheny,
7 kanyaró. 8 hükhurut, 9 rancsoló loroklob és
két trachoma; ezen eseteknél azonnal megtétetlek
az óvó intézkedések, melyek foganalositásánál
nagy mértékben volt érezhető a járványkórház
előnye, mivel ide szállíttattak ama fertőző bete
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gek, kik lakásukon nem voltak elkülöníthetők,
vagy megfelelőig ápolhatók, a betegnek Iákása
pedig minden esőiben fertőtlenítve lelt és pedig
a szegényekké hatóságilag és ingyen. A fertőtle
nítést Pogány Béla rendőrbiztos végzi m ár évek
óta és pedig önfeláldozással és pontosan. Legve
szedelmesebb kór városunkban a tüdövész, mely
nek egyik okát a sok nedves, dohos levegőjű,
kicsiny és túlzsúfolt lakásban látom, melyekben
a munkás osztály lakik, és mely bajon a mun
kaadók állal építendő munkáslakásokkal lehetne
csakis segíteni.
IX.

Piac- és v á sá r rendészet.

A piacra hozott élelmi cikkek, továbbá a
boltok, mészárszékek, korcsmák stb. állandó tiszti
orvosi ellenőrzés alatt állottak; — több Ízben tuláliattak élvezhetlen, vagy hamisított élelmi cik
kek, melyek elkobozva és az elárusítók megbün
tetve leltek; legtöbb hamisítás a piacon árult tej
nél állapíttatott meg, a mennyiben az árnsiló
cselédleányok azt vízzel keverték.
A vidékről levágott állapotban és egészben
behozott állatok kizárólag a huscsarnokban áru 
sítottak és árusítás előlit tiszti orvosilag megvizs
gáltattak; — megvizsgáltatott igy 716 borjú és
548 sertés.
Állalvásártermünk minden tekintetben meg
felelő; — állandó kifogás alá esik azonban úgy
nevezett piacunk, a mennyiben megfelelő tér hiá
nyában a heti- és országos vásárok alkalmával
szűk utcáink, járdáink, sőt az országul elfoglalá
sát is tűrnünk kell, holott ez a sűrű kocsiközlekgdés miatt eléggé életveszélyes.
X. Állategészségügy.
Állategészségügyünk megnyugtalólag jól áll,
a miben Fodor József városi m. kir. állatorvost
illeti meg a teljes elismerés a ki ébren ügyel a
betegségekre és ezek fellépte esetén gyorsan és
erélyesen, de e mellett kímélettel jár el és azon
eredményi érte el, hogy a fellépett fertőző beteg
ségeket mindannyiszor sikerült keletkezési udva
rában elfojtani és tovább terjedésüket m egaka
dályozni.
Hivatalból kimutatandó ragadó állati beteg
ségek közül ez évben csupán a sertés-orbánc lé
pett fel szórványosan külümbüző időkben össze
sen 6. udvarban; megbetegedett 7 darab, féléves
süldő, melyekből elhullott 4 darab és leülelelt 3
darab.
Hús fogyasztás az előző évekhez képet kö
vetkezőleg alakul: az 1901. évben az összes be
hozatal és levágás 9106. darab volt. 1902. évben
8416 darab; 1903. évben 7288. 1904. évben 7174
darab 1905. évben pedig 6132 darab, vagyis a
hús fogyasztás évről-évre csökken; az 1905. évi
a következő:

Selmecbánya ! 31283 469 159 440 919571 221175 400:i
lludrulj.inya
Bélabányn .

1 26 611
------7;

Steffultó . .
Rovna . . .
Vidékiek

Összesen:
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13

0

10; 30
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29'
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57

74 97.

53 80
9 161

5
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8' 175

4-

lőj 214

20 48 — j 711 ..........

49

15 2

—

10 127
4211148

3 2 3 15583235 1290 1288687 29 1673 6132

A közfogyasztásból elvonatolt, illetve megsemmisilettett egészben egy drb. ökör genyvérűség, továbbá 2 borjú geny- és evvérüség és 3
sertés borsóka miatt, 5 darab gümőkóros marhatüdő. 3 darab máj, 2. vese, 1 lép és 1 darab
tőgy, 35 darab rivókás inarhatüdő és 11 drb máj,
18 darab mételyes marhamáj és tüdő; végül 126
darab mételyes juh-máj.
Kényszervágás alá került 3 darab tinó és l
üsző, melyek a káros részek megsemmisítése után
közfogyasztásra bocsájtoltak.
Marhalevél kiállíttatott 2810 darab és pedig
1144 darab 20 filléres, 584 darab 12 filléres és
1082 darab 4 filléres; átruháztatott 3932 darab.
XI.

B ünnyom ozati és kihág*ási ügyek.

Az uj bűnvádi eljárás hat esztendő óla van
már éleiben, s a mull években is teljesen fenn-
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akadás nélkül pontosan végrehajtatott a törvény
és rendelet, amely pedig nagyon sok fölösleges
munkával terheli a nyomozó hatóságokat, itt a
re n d ő is é g e ^ ^ ^ k k ^ i feiinerüiö kiadásokat, napidiiakat fuvarbéreket a városnak kellett azelőtt
fizetnie, az 1903. évtől kezdve azonban ezen költ
s é k fedezetére az állam megfelelő összeget bocsátátott a város rendelkezésére.
A múlt évben 339 bünügy lett a rendőrkapitányi hivatalnál bejelentve és nyomozva.
A kihágási ügyek szintén évről-évre szapo
rodnak, úgy, hogy azoknak pontos ellátása, lelárgyalása folyton több munkát igényel.

HÍRADÓ

L I C H T E R A D O L F zálogkölcsön
intézetében (Akadernia-ulca 86. szám) a lejárt
és ki nem váltott zálogok
folyó évi m árcius hó 6-án délelőtt 9 órakor
az iparhatósági kiküldött jelenlétében

5 kor. és több napikereset,

H
ázim
nuka-lcötfigéD
-társaság.
Kerestetnek mindkét nembeli ogyé> nek gépünkön »aló kötésre. Egy. szerű és gyors munka egész éven,
f otthon végezhető. Nem kell elő* készültség. Távolság nem határoz,
a munkát mi adjuk el.

nyilvános árverés

— útján fognak oladatni. —
Az érdekeltnek jogában áll zálogaikat az árverést
H á z im u n k a -k ö tö g é p - tá r s a s á g
megelőző napig kiváltani vagy meghosszabbítani. \
Az árverés napján valamint az azt megelőző na
pon sem elzálogosítások sem meghosszabbítások
P r á g a , P e t e r s p l a t z 7 —3 3 8 .
XII. Bejelentési és központi kézbesítési hivatal.
nem eszközölhetők.
A bejelentési hivatal most az 1901. évi XX. 165. tiki. az. 1906
I. A*. S ze n t H á r o m s á g - té r !). sz. h á zb a n
t-c alapján 1903. január 1-től kezdve, mint küzponti kézbesítési hivatal is működik, vagyis végzi
Árverési hirdetmény kivonata.
az em eleti lakán A
lakás áll: hai S!°ba'
az összes kézbesítéseket; a folyó évben pedig
kert. vízvezeték és (űrdóA Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek
életbe fog léptetletni a bevándorlásról illetve a
awq.
1-tól
kiadó.
”el» cs""c«
külföldieknek a magyar korona országai területén könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Havelka János
•' _________________________
közfürdőnek használható.
lakhatásáról szóló 1903. évi V. t.-c. is a midőn végrehajlatonak lvoszik János végrehajtást szen B ővebbet : özvegy ('le m e n t (lg a lá n é n áll.
a bejelentési hivatal a külföldiek nyilvántartását vedő elleni 106 Ii tőkekövetelés és járulékai
is vezetni fogja, és igy a bevándorlást ellenőrizni. iránii gvégrehajtási ügyében a Selmecbányái kir.
A bejelentési hivatal forgalma a múlt évben jbirósag területén levő Koszik János és neje llerzon
Antónia tulajdonául bejegyzett, a Selmecbányái 472.
a következő volt;
A k i e z t fig y e le m b e n em vesz t, bün Idegenekről (ideiglenesen itt tartózkodókról) tjkvb. a -j- 204. hrsz. 109./III. népössz. hevérház
h ö d lk s a já t te s té n !!
és
kertre a Hibalka ligeten ezennel utóajánlat
és állandó lakásokról beterjesztetett be és kijelenlési lap 6035; kézbesítendő ügy darab beér szerint 1155 K-ban megállapított kikiáltási árban
K A IS E R -féle
kezett 5289: lak tudakozódásokra válasz adatott az árverést elrendelte, és hogy a fentebb megje
lölt ingatlanok az 1906. évi március hó 10-ik
1147 esetben.
Ezen kívül kiállíttatott 14 figyelő lap és napján d. e. 10 ó rakor az ezen kir. jbiróság
A HÁROM FE N Y Ő V E L
és keresztül vezettetlek az összes születések és hivatalos helyiségében 1. ajtó megtartandó nyil
Orvosilag kipróbált és ajánlva köhögés,
halálozások, s a törzslapokon rendesen át vezet vános árverésen eladalni fog.
rekedtség, hurut, elnyálkásodás és torokÁrverezni szándékozók tartoznak az ingat
tettek a büntetések.
katarus ellen
A be- és kijelentések elmulasztása miatt a lan adószerinti becsárának 10 0„-ál készpénzben
Áf, 10 közjegyzői Kg hitelesített okirat
vagy
az
1881.
évi
LX.
t.-c.
42.
§-ában
jelzett
múlt évben 22 egyéu lett megbüntetve. Magán
flü lü eléggé bizonyítja, hogy a mit
felektől lakcím tudakozódásért illetve lakcimadá- árfolyammal számított és az 1881. évi november
Ígérnek, azt he is tartják. - ;
hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszsért befolyt 4-80 K.
C som agja 20 é s 4 0 fillér.
leri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az
XIII. Utlevélüg-y és kivándorlás.
I Kapható:
M á r k u s XVI.
1881. LX. t.-c. 107. §-a értelmében a bánatpénz
cukrászatában Selm ecbányán
Az utlevélügyről szóló 1903, évi VI. t.-c. nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállítóit
Deák Keronc-u. 7/1., saját ház.
alapján 1905. évben 56 útlevelet állítottam ki, a szabályszerű elismervényt álszolgáltatni.
Alap itatott 1880-ban.
mi szomorú jelenség, mert népünk szegényedése
Selmecbányán, 1906. évi január hó 22-ik
folytán a kivándorlás erősen terjed és feltűnő napján.
Liha, kir. járásbiró.
különösen az. hogy éppen kisbirtokosaink, tehát
egészséges, erős munkások mennek el városunk
ból Amerikába, holott azelőtt éveken át alig egy
Ki nyavalyatörés, görcs és más Ideges állapotban
két ember vándorolt ki.
Debreceni kolbász azonnal ehető vagy főzni való 1*4, pör

Thos H. Whittiek és Tsa
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XIV. A közbiztonság' általáb an .
Az elmúlt esztendőben a közbiztonság álla
pota állatában kielégítőnek mondható.
Nagyobb lopások, betörések és gyilkosságok
nem történtek. A lopások megakadályozására igen
jónak bizonyultak, az éjjeli lesállások a városból
kivezető utakon; ezt azonban a rendőrség kis
száma miatt állandósítani nem lehet és igy csak
egy-kétszer havonta tehettük meg. Kevesebb volt.
a múlt esztendőben a munka nélküli idegen csa
vargók száma is, fájdalom azonban az. hogy a
helybeli csavargók és züllött egyének száma foly
ton növekszik, a mit az általános elszegényedés
és az iszakosság terjedése okoz.
Államellenes, anarchikus, szociális mozgal
mak nem voltak városunkban.
Ezekben vázoltam az általam vezetett hiva
tal 1905. évi működését; tisztelettel kérem jelen
tésemnek tudomásul vételét.
Selmecbánya, 1906. évi január hó 8-án.
H orváth Kálmán,
rendőrfőkapitány.
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Egy jó karban lövő

pedálos cimbalom
megvételre kerestetik.
Bővebbet a szerkesztőségben.

költ bőrű szalonnák elsőrendű zsírnak 148, sós fehér vastag
142, vékony 140, füstölt vastag 148, vékony 148, debreceni pa
prikás szalonna 172. pácolt fogiiagymás paprikás szalonna 200,
pácolt bőrös sonka, karmonádli, oldalas — , pácolt sovány sza
lonna nélküli sonka, karmonádli. oldalas 160 fillér. A fönti
áruk szállítólevele és csomagolása ingyen. Elsőrendű házi zsir
156 Hozzá szelencék: 5 kgros 120. 10 kgros 150, 25 kgros
300. Tormás virsli párja 10 f, 50 pár vételnél 8 f Szalvaládó
drbja 10 f, 50 pár vételnél 8 f. Az árak fillérekben érten
dők. Áruim árai, melyek gyakran változók, e helyen minden
számban „ K o l b á s z * * citn alatt találhatók.
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Schiehtszapparxí
(„szarvas” vagy „kulcs” szappant)

a leg jo b b é s h a s z n á l a t b a n a lég. o lcs ó b b , m i n d e n r u h a n e m ű és ..
. .. m o s á s i m ó d s z e r r é s z é r e .........
- lA f ó T T á c - 25.000 koronát fizet Schicht György cég Aussigban bárkinek aki bebizonyítja,
j u i m i n s ■ |lns). sza|,pana a .Schichu névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

k e s e rü v iz az elrontott
. gyomrot 2—3 óra a l a t t .
Sehmidthauer-féle
radioaktív _______________________________ t e l j e s e n r e n d b e hozza.
_________________________

Reggelizés előtt fél pohár

Igmándi

Használata valódi áldás gyomorbajosoknak és székszonüásban szenvedőknek.
Csodalatos g yógyerejét az igmándi víz radium -larlalinának köszöni,
amely tudományos alapon egyedül ezen forrásban lelt felfedezve, miért is bevásárlásnál össze nem tévesztendő a közönséges keserflvizekkel. — Kő
szétküldés a lorráslulajdonos: Schm idthauer Lajos gyógyszerésznél Kontáromban. Kapható Selm ecbányán: a g y ó g y tá ra k b a n és Ernst Zsgmondl
füszerüzletében. Kis üveg 30 fillér, nagy üveg B0 fillér. — Az egyedüli term észetes keserüvlz, am ely kis üvegben is kapható.

1900 fjbruár 25.
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Korcsmái helyiségekkel

A SELMECI NÉPBANK MINT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

bíró ház, elutazás miatt
Bővebbet a háztulajdonosnál, Erzsébet-u. 52.

‘pényképészeti gépek
J és kellékek □ □ □

1906. ÉVI MÁRCIUS 10-ÉN D. U. 3 ÓRAKOR AZ INTÉZET HELYISÉGÉBEN

X X X V . ÉVI R EN D ES KÖ ZG YŰ LÉSÉT
TARTJA, ÉS ERRE A T. RÉSZVÉNYESEKET TISZTELETTEL MEGHÍVJA.

első és m indig friss m inőségben
(hitelképes egyéneknek részlet------------- fizetésre i s . ) --------------

A k özgyű lés tárgysorozata:
1. Közgyűlési elnök s jegyző, valamint három hitelesítő részvényesnek megválasztása.
2. A meghatalmazások vizsgálatáról szóló jelentés.
3. Az igazgatóság- és felügyelő bizottságnak jelentése a lefolyt üzletévről, ugyanennek tár
gyalása, valamint az 1905. évi tiszta nyereség feloszlása iránti határozathozatal és a fel
mentvény megszavazása.
4. Az igazgató s igazgató helyettes választása.
5. Az igazgatóság 20 rendes és 4 póttagjának, valamint a 3 tagú felügyelő bizottságnak vá
lasztása 3 évi megbízatással.
6. Két cégjegyző választása.
7. Esetleges indítványok tárgyalása.
Selmecbánya, 1906 február hó 18-án.
Szitnyai József s. k.

K aphatók: Joerges Á g o st özv. és fiánál
T era sse o n .

93. szám. 1906. tkv.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. Megyeri
Vilmosné végrehajtatnak Debnár Antal végre
hajtást szenvedő elleni 133 K 08 f tőkekövetelés
és járul, iránti végrehajtási ügyében a Selmec
bányái kir. járásbíróság területén lévő Debnár
Antal és Szmolka Anna tulajdonául bejegyzett a
szentantali 32. sz. tljkvben az I. 1—2. sorsz. 35.
népössz. sz. ház-, udvar- kertből álló urb. zsellérségre ezennel adószerint 810 K-ban megállapított
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a
fentebb megjelölt ingatlanok az 1906. évi m árcius
hó 13-ik napján d. e. 10 ó rak o r a szentantali
községi biró hivatalos helyiségében megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron
alul is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 °/0-á t készpénzben vagy az
1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én
3333. sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Selmecbányán, 1906. évi január hó 16-án.

v a g y o n
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1905 évi l e í r á s .........................

Liha, kir. járásbiró.
19G /!K)6.

íz .

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Geramb
János József-féle bányaegylet illetve csődtömege
birtokára önkéntes árv. ügyében a Selmecbányái
kir. járásbíróság területén levő Geramb János
József-féle bányaegylet csődtömege tulajdonául
bejegyzett a szentantali 452. sz. tljkvb. a 4- 594.
hrsz. pri hűti nevű vizvezelés 595. hrsz. ugyanoly
nevű kert az 596. hrsz. ugyanoly nevű kert, az
597. hrsz. 182. népösz. sz. ház, gazdasági épület
és udvar, az 598. pri hűti nevű kert, a 599. hrsz.
ugyanoly nevű vizvezelés a 600. hrsz. ugyanoly
nevű legelő és 601. hrsz. ugyanoly nevű legelőre
együttesen 1775 K. a selmecb. 1966. sz. tljkvb.
a + 1838 a hrsz Benedeklárnai zúzda és ércrakoda 12 K, a 837 sz. tljkvb. a -f- 1838. hrsz
Benedikti bánya a Bankán 20 K az 1851. hrsz.
11. sz. zúzó és hányó 10 K, az 1859. hrsz. érc
raktár 2 K végre az 1860 hrsz. I. sz. zúzó és
hányóra 35 K szakértői vélemény és ezennel adó
szerint megállapított kikiáltási árban az árverést
elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan
az 1906. évi április hó 19-ik napján d. e. 10
ó ra k o r az ezen kir. jbiróság tlkvi hivat, helyisé
gében megtartandó nyilvános árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
becsárának 10°0-ál készpénzben vagy az 1881.
évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333.
sz. a. kell igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170 §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgállatni.
Selmecbányán, 1906. évi január hó 29-ik
napján.
_________ __________ ____

Liha, kir. jbiró.
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Selmecbánya, 1905 december 31-én.
Papp G yörgy s.k. W ágner Lajos s. k. Szitnyai József s. k. Kubacska A ranka s. k. Seidél Ágoston s. k.
pénztáros.

I. könyvvezető.

igazgató.

II. könyvvezető.

számvizsgáló.

Mevizsgálta és teljesen helyesnek találta a felügyelő bizottság:
Zólomy Im re s. k.

Pachm ajer János s. k.

________________ f. biz, tag.______________ f. biz, elnök,

Fekete István s. k.

___________ f. biz. j e g y z ő . ____________

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1906

