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í 
Egy kis beszámolás.

Mini minden okszerűen vezetett üzletben, gazda- ■ 
ságban vagy háztartásban az év végével a számadásokat, í 
a bevétel, kiadás és beruházás rovataiban lezárják, s \ 
belőle az eredményt és tanúságot a jövőre levonják, j 
úgy helyesen cselekszünk mi is, ha városunkban a la- \ 
kosság közegészségi háztartásában a számadásokat be- i 
vétel és kiadás rovataiban lezárjuk, s okulást, illetőleg 
a teendőket a jövőre belőlök levonjuk.

Selmeczbánya város területén 4 anyakönyvvezető i 
hivatal van, a statistika ezen hivatalok által vezettetik, i 
lássuk az egyes tételeket: Belváros, Bovna és Bankán ‘ 
lakik összesen 10091 lakos, a lefolyt évben született I 
388, elhalt 309, házasság köttetett 80, tehát a szüle- [ 
tések 79 számmal múlják felül a halálozást, százalék- [ 
bán kifejezve született minden ezer lakosra 38 4%0, I 
elhalt 30-6% s igy a szaporodás 7'8 %0.

A bélabányai és győrgytárnai anyakönyvvezető i 
kerületben lakik összesen 1520 lakos, született 79, I 
elhalt 72, házasság köttetett 12, tehát a születések \ 
száma 7-tel múlja felül a halálozás, százalékban kife- j 
jezve született minden 1000 lakosra 52’60/00, elhalt ( 
47’3°/00 s *gy a szaporodás 5’3°/00.

A hodrusbányai anyakönyvvezető kerületben la- í 
kik összesen 2095 lakos, a lelolyt évben született 94 I 
elhall 68, házasság köttetett 17, tehát a születések ' 
száma 26-tal több, mint a halálozást, százalékban ki- ; 
fejezve született minden 1000 lakosra 44’8°. 00, elhalt J 
32'4°/00 s igy a szaporodás 12’4°/00.

A steffultói és szitnyatői anyakönyvvezető kerü- ■ 
letben lakik 1814 lakos, a lefolyt évben született 101, 
elhalt 55, házasság köttetett 15, tehát a születések 
száma 56-tal több, mint a halálozás, százalékban ki
fejezve született minden 1000 takosra 55’6°/00 elhalt 
30’5°/00 s igy a szaporodás 25'1°/00.

■ tárczáI
Selmeczbánya történetéből. 

(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt, századbeli i 
kézirat felhasználásával.)

XXIX
A Brenner-szövetkezet bukása óta csak négy év 

telt el, s már a kincstár nem tudta fenntartani a bá
nyaüzemet, s mint láttuk, kénytelen volt felsöbieber- 
tárnát átadni a Brenner-szövetkezet maradványaiból 
alakult uj társulatnak, melynek tagjait névszerint fel
soroltuk, s mely, mivel nagyobb részük Siceli ivadéka < 
volt, a „Siceli" társaság nevet vette föl.

A mai kor alantasabb állami tisztviselőinek, kik, 
és nem alaptalanul, panaszkodnak a csekély fizetés 
miatt, szolgáljon némi vigasztalásul az, hogy jártak az 
állami tisztviselőkre rosszabb idők is, mint jelenleg, 
így pl. 1644-ben a kincstári pénztárak oly ürességben 
szenvedtek, hogy valamely akkori Papakosta nem hogy 
emelte volna, sőt ellenkezőleg csupa irgalomból talán 
még beletett volna nehány fillért. A tisztviselők hónapo
kon át nem kaptak fizetést s állomásaikat e miatt mind 
elhagyták. Haidt. Jeromos, bányabirósági írnok 1644- 
julius 30-án irásbelileg jegyezte föl, hogy már hónapok 
óta fizetést nem 'kapott s igy kénytelen lesz más ke
reset után látni* hogy megélhessen.

Tartozunk a kincstárnak azon.elégtélellel, hogy az 
igazsághoz híven kinyilatkoztassuk, miszerint a bányá
szati ügyek az uj társulat kezelése alatt sem folytak 
jobban, mint az előtt. A munkabéreket nem fizették 
ki rendesen s a részesek között csakhamar egyenetlen
kedések kaptak lábra, mert mindegyik első akart lenni 
s legtöbb mellékjövedelmet élvezni a vállalatból.

De nemcsak a felsőbiebertárnai, a többi üzemné] 
is nagyon szomorúak voltak az állapotok, kivéve 
Andrástárnán, mely a Gallison örökösöké volt.

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

Egy évre...................................................
Fél évre....................................................
Negyedévre................................................

4 frt.
2 „
1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges A. özv.és fia 

könyvkereskedésében.

Mind a 4 anyakönyvvezető kerület lakossága ki- I 
tett 15520 lelket, ezek után a születés százalékban 
42,66°/00, a halálozás 32’47°/00 s igy a szaporodás 
10T9 % 0 azaz számmal kifejezve 158 lélek.

Legnagyobb a születési százalék a 4-ik és 2-ik 
kerületben, a halálozás ellenben a 2-ik és harmadik 
kerületben s igy érthető, hogy Bélabánya és György- 
tárnán daczára hogy a születési % 52'6 tett ki, de mi
után a halálozási százalék is magas 47’3 volt, a tiszta 
szaporodás 5’3 százalék volt csak, holott ezen szapo
rodás az 1 kerületben 7’8, a 3-ik kerületben 12’4, a 
4-ik kerületben pedig hallatlan nagy 25’1 volt.

Ezen statistikai kimutatásból kiviláglik, hogy Sel
meczbánya területén a nép igen gyorsan szaporod
hatnék, ha a közegészségi állapotok jobbak és rende
zettebbek volnának, és a halandóság nem volna oly 
óriási nagy, ha azt sikerülne 20% leszorítani, akkora 
szaporodás ép oly nagy lehetne, mint a lefolyt évben 
Steffultón volt.

A város területén levő közegészségi bajokon pedig 
lehető volna segíteni s nehány év leforgása után ép 
oly fényes eredményeket felmutatni, mint a szomszé
dos Beszterczebánya városa elért; ugyanis még 5 év 
előtt ott a halálozási 30 százaléknál nagyobb volt 
és már az 1895. évben azt sikerült 16%-ra lenyomni 
azaz évente minden 1000 lakos után 14-el több ma
rad életben ma, mint 5 év előtt. Ezen szám pedig 
nagy jelentőségű, mert nemcsak azt mutatja, hogy 14 
emberrel kevesebb hal el minden 1000 lakosból, hanem 
egyúttal azt is, hogy a megbetegedések is megkeves- 
bedtek; s a munkaképesség fokozódott és a betegek 
ápolása és halottak eltemetésére esendő költségek is 
azon arányban megfogytak, tehát nemcsak emberélet
ben, de munkaképesség és vagyonban is megtakarítá
sok érettek el.

Jobbra fordultak a bányászati ügyek az uj ki
rályi biztos, lobkowitzi gróf Popéi Ulrich Adám meg
érkeztével, ki nem csak értelmes szakember volt, de 
parancsolni is tudott. Az 1647. augusztus 6-án meg
halt öreg Thailer Bálint helyébe bányabiróul előbb 
csak ideiglenesen, de november 11-én már véglegesen 
kinevezte az eddigi bányabirósági Írnokot Haidt Je
romost, ki, mint, látjuk, mégis híven kitartott, s nem 
ment mások példájára világgá. Bányaesküdiek lettek: 
Pestalutz Tóbiás és Weisz György, Írnok pedig Zweig 
János.

1647. szeptember 11-én bepanaszolhatott Böhm 
György, repesztő, hogy sokszor elmulasztja a munkáját. 
E miatt a bányabiró letette őt., s helyébe, a bánya
hűbéresek beleegyezésével, Pöschl Krisztián vájárt vá
lasztotta ki, ki már 18 éve, hogy a bányánál dolgozik 
„különben pedig nagyszájú ember, tehát jó lesz őt a 
munkásoktól elkülöníteni", mint a bányabirósági jegy
zőkönyv mondja.

A bányászat uj lendületet nyert, a szakszerű ve
zetés eredményei nem maradtak el. Újra mutatkoztak 
érczek s uj kedvre lett hangolva munkás és tisztviselő.

1648. január 2-án jelenti a bányabiró, hogy a 
Katalin vágatban már elérték az andrástárnai érczes 
telért, mely nem más, mint a korháztelér. Január 7-én 
már annyira haladtak a munkában, hogy a kőzeten 
keresztül beszélni lehetett az andrástárnaiakkal s az 
nap este 6 órakor az andrástárnaiak egy bányaszékkel 
a biebertárnaiak vágatába lyukasztottak; a lyukat ki
tágítottak s mindkét részről a tisztek s a munkások 
kezet fogtak egymással s szerencsét kívánták egymás
nak. Január 10-én azután ki lett tűzve a határ, s meg
állapíttatott, hogy Andrástárna az altárnás Bieberlár- 
nának hetedet adni tartozik. Az első hetedet András- 
tárnától és pedig 94’/2 mázsa termelésből 13‘/2 mázsa 
érczet 1648 január 27-én kapta Biebertárna.

1648 január 31-én rémhír járta be a várost: 
Jön a török!

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

A halálozási arányszám még egyebet is mond 
és pedig, hogy Selmeczbányán a mostani egészségi 
viszonyok szerint a középéletkor 30,8 esztendő, Besz- 
terczebányán pedig ennek kétszerese 62, az az a ki 
Selmeczbányán születik 30,8 Beszterczebányán ellenben 
62 esztendőig van kilátása élni. Minthogy az emberi 
test teljes kifejlődését 25 és 30 év között éri el, s 
ekkor lesz teljesen munkaképes és hasznos tagja a 
társadalomnak, Selmeczbányáu pedig 30,8 a közép
életkor, tehat látni való, kogy a Selmeczbányai lakos
ság keresetképessége illetőleg vagyonszerzési képessége 
sokkal csekélyebb mint a szomszédos Beszterczebánya 
városában. Még tovább lehetne ezen hasonló detuc- 
tiókat fejtegetni, de izlelőül álljon csak ennyi.

Tekintsük azon körülményeket, melyek Selmecz
bányán az egészségre károsan hatnak: első sorban a 
város talaja az. A város mondhatni sziklatalajon épült, 
alig van a talaj felszínén humusz és törmelékes agyag, 
tehát a természettől legegészségesebb, azonban ez nagy 
mértékben van tisztátalanná téve. A peczegödrök, a 
rossz csatornák, a szétszórt szemétdombok stb. ezek
nek leve az altalajba, a sziklarések közé szivárog és 
a talajra eső csapadékok által folyton kilúgozva le- 
mosatik és a kutak vizébe kerül, innét a kutak szeny- 
nyezett vize. A város illetőleg a házak és udvarok 
talajának szennyezettsége nemcsak a kutak vizét fer- 
tőzteti meg, hanem a talajból kiáramló talajlég is 
fertőzi a város és a lakóházak levegőjét.

Ezen bajokon a talajnak tisztán tartása, a város 
helyes csatornázása, jó házi csatornák, helyesen és 
vizáthatlanul épült pöczegődrök stb. áttal kell segíteni. 
A rossz kútvizeken pedig jó és bő vízvezetékkel kell 
segíteni, a viz a házakba is vezettessék, hogy a lakos
ság a tisztaság létesítésére azzal bőven élhessen, s a 
ház csatornáját az elhasznált vízzel gyakran kiöblit- 

: hesse.

A vájároknak ki lett hirdetve, hogy a törökök 
Benedek felé közelednek, s lehet, hogy már a legköze
lebbi napokban Selmeczet is megtámadják. A mun
kára tehát mind fegyveresen jelenjenek meg, s mig 
bent dolgoznak, hagyják kint a fegyvereket, de legye
nek minden perczben készek a védelemre. Szerencsére 
az aggodalom hiába való volt.

A bieber-tárnaiak, úgy látszik, nem vették oly 
szorosan a kitűzött határt, s a határvonalon felül 
kivágták 3/i-ö\ei. No de nem is maradtak szárazon 
a tiszteket két heti fizetés elvonásával, az illető mun
kásokat pedig elzárással büntették meg, s a jogtalanul 
kivágott érczet vissza kellett szolgáltatni.

De nem csak büntetni, jutalmazni is tudtak, 
így Pöschl Krisztián, a nem. rég kinevezett repesztő- 
ügyelőnek heti bére 50 dénárral feljavittatott, mert 
igen jól viselte magát s a régi repesztőpor fogyasz
tásnak y4-részét megtakarította.

1648 márczius 27-én tanácskozás tartatott Lob- 
kowitz grófnál, melyen jelen voltak: Muschlitz ezredes 
Ehrenreutter, Reutter, Steifenegger és a bieber-tárnai 
kisebb részesek, s mely tanácskozásnál, a tisztek je
lenlétében 21 pontban hoztak szükséges és czélszerü- 
nek ígérkező határozatokat. Ezek közül csak azokat 
soroljuk fel, melyek a nem szakemberre nézve is ér
dekesek lehetnek; igy pl. a 10 pont kimondja, hogy 
az ügyes, szorgalmas vájárokból repesztők, ezekből 
ügyelők, ügyelőkből sáfárok és ezekből bányatisztek 
választandók. Mint látjuk, az előmenetelnek tehát nem 
volt akadály vetve. A 12-ik pontért sem haragudná
nak némelyek, ha az most is érvényben volna, s mely 
igy szólt, hogy megengedtetik, hogy a tiszteknek he
tenként 32 meszely (Seitel) bor és 2 reggeliért 4 fo
rint elszámoltassák: hogyha pedig ezekre több költ
ség menne, azt külön kell igazolni és részletezni.

_________ (Folyt, köv)
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Másik egészségügyi hátrány a lakás egészségtelen 
volta. Az ember fele életét lakásban tölti, a gyermek és 
asszony csaknem egész életét, tehát a rósz lakás kell, 
hogy az egészségre károsan hasson. Selmeczbányán 
a szegényebb lakosok lakásai igen sok hiányban szen
vednek, gyakran nedvesek, tisztátalanul tartvák és túl 
népesek, a népet fel kell világosítani, hogy mennyire 
ártalmas a nedves lakás, s megtanítani annak szárazzá 
tételére. Felvilágosítani, hogy lakószobában főzés, mosás 
rontja az egészséget. Gyakran vannak a kis lakásban 
albérlők, kik csak éjjel vannak a lakásban s nappal 
gyárban vagy bánya, zúzó, kohókban dolgoznak, ily 
éjjeli bérlők okozta túltömöttséget meg kell akadá
lyozni.

A tultömött és vegyes lakók együttléte még a 
közerkölcsiségre is ártalmas és ezért betiltandó.

Egy harmadik egészségügyi hátrány a munka és a 
munkahely. Selmeczbánya pár excellence bányaváros, a 
bányafoglalkozás után él, a bányászat állapotával emel
kedik és süljed. A bánya zúzó és kohófoglalkozás mint 
smeretes nem kedvező az egészségre, mindent el kell 
követni, hogy az egészségi ártalom a foglalkozás mel
lett a legcsekélyebbre szorittassék le, s mindent meg 
kell tenni, hogy az élet minél kevesebb veszélynek 
legyen kitéve.

Selmeczbányán czipő- és dohánygyár van, 
a czipőgyár egy nem e czélra épült házban van elhe
lyezve, és sok hiányban szenved, nincs szellőztetése stb. 
A kir. dohánygyár károsan hat a női nemre, a do
hányporos levegő, a sok ülés miatt a nők szenvednek, 
s leginkább káros a terhes és szoptató nőkre, gyer
mekeiket nem szoptathatják, s megfelelelö ápolásban 
sem részesíthetik, s e miatt gyakori a csecsemő megbete
gedés és gyermek halálozás. Tervbe van véve a, kir. 
dohánygyár mellett egy csecsemő ápolda — creche — 
hova a munkásnő gyermekét ápolásba adja, mig a 
gyárban dolgozik s bizonyára áldásos intézet lesz, ha 
létesül.

Negyedik egészségügyi hátrány az élelmi szerek feletti 
hiányos felügyelet és ellenőrzés. Ezek között első sor
ban a tej. Az árusításra kerülő tej 75 °l0 hamisított, 
s pedig vagy vízzel van hígítva, vagy leszedve. Azon
felül a tejelő állatok nincsenek tisztán tartva, s így a 
tej is sokszor tisztátalan. Ezen piaczi áru az egész
ségre rendkívül fontos. Eltekintve a hamisítástól, mely 
mint csalás üldözendő és szigorúan megbüntetendő, a 
tisztátalan tej az, mely az egészségre s pedig a csecse
mők és kis gyermekekre veszélyes ; a tisztátlanságot még 
a felforralás sem teszi ártalmatlanná. Továbbá más 
veszély is rejlik a tejnél, Selmeczbányán gyakori a 
teheneknél a gyöngykór, mely betegségben sinylő tehenek 
teje tuberuclosissal fertőzhet. A halálozás 50 % Selmecz
bányán gürnökór vagy vele rokon természetű bánta- 
lom, azt nem kis fokban a tej terjeszti. A marhahús 
és más árusításra kerülő hús állandó ellenőrzés alatt 
áll, nagyon helyes intézkedés volna a mészárosok 
hentes-üzletekben, nemkülönben a hentesek műhe
lyeiben a tisztaságot állandóan ellenőrizni, és a piszkot 
szigorúén büntetni.

Mit szóljunk a phyloxerás időben a kereskedésbe i 
jött borokról! Ma alig kapható hamisítatlan bor, a ' 
termelő már hamisít, ha egyébkint nem, hát vizet önt ' 
az ujborba, a borkereskedő pedig mesterségesen ja- J 
vitja és szaporítja, hagyján, ha tiszta és egészségre i 
nem ártalmas ingredentiákat használ! A bor nemcsak I 
drága de egyúttal nem természetes bor, mi a kereske- ; 
désekben árultatik. A sert a vendéglősök szoda vízzel 
teszik üdítőbbé.

A szegény nép szeszből készült pálnikát fogyaszt, 
mióta megdrágult, már nem olv mennyiségben, mint 
azelőtt, azonban a fogyasztás még mindig igen jelen- i 
tékeny. A szesz nemcsak egészségében ássa alá, de 
az erkölcsiségre is károsan hat, keresetképességét csök
kenti.

A járványos betegségek ellen, daczára, hogy a n. I 
m. ministeriumtól szigorú rendeletek advák, hiányosak j 
az óvó intézkedések és a desinficiálás. Az orvosok I 
bejelentik a ragályos betegedési esetet, de az elkülö
nítés, a ragályanyag megsemmisítése — desinficiálás 
stb. már más kérdés. El van rendelve minden törvény
hatóságra a gőzdesinficiálás, nálunk semmi sem { 
történt. (

A népjskolák és ovodák egészségügyi tekin- < 
tetben rendkívül fontosak Selmeczen. A város 
egyik óvodája oly szobában van elhelyezve, melynek 
fala 2 méter magasságban is nedves, és az üdítő nap 
ablakát vagy falát egész éven át nem éri 1 A kis 
gyermekek egészsége a nedves levegőn és napot nél- | 
külöző iskolában csak szenvedhet. A városi népiskolák • 
nem kevésbé sok egészségi hátránynyal bírnak, ezek ; 
között első sorban kiemelendő, hogy túl tömöttek, i 
és nincs állandó szellőztetésök, levegűjűk bűzös. Elemi ; 
iskoláknál a tisztaság és a jó levegőre rendkívüli ! 
figyelem fordítandó.

Dicséretes elismerést érdemel a város, hogy újabb 
időben főleg a belváros szélesebb utczáin, a tisztaságot 
példásan fenntartja, bár a mellékutczákban is elér
hetné ezt, továbbá, hogy múlt évben egv díszes és 
szép a czélnak megfelelő húsárudat létesített, mely a 
központi vágóhíd mellett az áruba kerülő hús egész
séges voltára igen jótékooy befolyást gyakorol és az 
állandó ellenőrzést lehetővé teszi-

A főkapitányi hivatal az egészségügy terén di
cséretes buzgalmat fejt ki, csak sajnos mint maga is 
jelentésében kiemeli, a tiszti örvös hiányát jelezni 
kénytelen.

Hültl József elbúcsúzása.•
Hűlt! József nyug, ministeri tanácsos, bánya

igazgató a múlt hét végén csak azért érkezett vissza 
még egyszer körünkbe, hogy a bányaigazgatósági és a 
bányakerületi tisztikartól és a városi közönségtől bú
csút vegyen és hogy hivatalát átadja Kachelmann 
Farkas kir. bányatanácsosnak, ki az igazgatóság ide
iglenes vezetésével lett megbízva.

Múlt vasárnap d. e. 11 óra tájban a kamaraház 
nagytermében gyülekeztek össze a selmeczi bányaigaz
gatósági és kerületi tisztviselők. A midőn majdnem 
mindannyian együtt voltak, Kachelmann Farkas kir. 
bányatanácsos meghívására a terembe lépett Hültl 
József nyug, ministeri tanácsos, kihez Kachelmann 
Farkas igen szép búcsúbeszédet intézett, melyben el- 
raondá, hogy a távozót mint vezérüket tisztelik és 
szomorú kötelésséget teljesítenek, a midőn tőle búcsút 
vesznek. De nem, nem kötelességből vagy udvarias
ságból teszik ezt, hanem a legmélyebb hála érzetből, 
hogy hálás köszönetüknek kifejezést adjanak az im 
búcsúzó vezérük kitűnő működéséért. Mindenkinek be 
kell ismernie, hogy a nyugalomba vonuló ministeri 
tanácsos szakunk érdekeit mindig szem előtt tartotta 
s minden lehetőt megtett, hogy a bányászatot emelje, 
hogy igazgatói működésében egyik főtörekvése volt, a 
fiatalabbakat lehetőleg kiképezni, hogy igy jeles szak
erőkké váljanak. Óriási érdem éri őt abban, hogy a 
nem régen lefolyt s a bányászatra nézve oly veszélyes 
vihar elvonult nagyobb kár okozása nélkül. Szakunk 
tekintélyét és jelentőségét fel és lefelé emelte, sőt 
társadalmi szempotból is azt fejlesztette. Minden jó 
hazafi kénytelen tehát elismerni érdemeit. Ezeknél 
fogva nem tudtunk s nem akartunk megbarátkozni 
azzal, hogy e sok fiatalt megszégyenítő lelki erővel 
biró férfiú nyugalomba vonuljon. De hát ezt mégis 
tette, bizonyára az idők jelét megértve tette azt, mely 
elhatározásra csak egy bölcs jöhet és ő valóbau bölcs 
is. Óhajtjuk e pillanatban is, hogy tetterejét a bányá
szattól egészen el ne vonja, mert tanácsaira szakunk
nak még sokáig szüksége van és szüksége lesz. Ismerve 
a távozó jellemét, tudja, hogy egyszeri elhatározása 
megmásíthatatlan. Szóló evvel végzi: „Fogadja mél
tóságod mindnyájunk köszönetét, személye iránti hű 
ragaszkodását s azon meleg óhajunkat, hogy kedves 
családja és meghitt barátai körében mindaddig hábo- 
ritlan boldogságban éljen, mig örömet okoz az élet.“ 
— Jó szerencse !

Az éljenzés lecsillapulta után Hültl József meg
köszönte a tisztikar búcsutisztelgését és Kachelmann 
Farkas szavait kiemelve, hogy mielőtt a tisztikar 
megjelenését és a szónok által tolmácsolt érzelmeket 
megköszönné, szükségesnek látja némileg indokolni 
nyugalomba vonulását. Kiváló örömére szolgált min
dig, ha elveit és. legjobb meggyőződéséből származó 
intenczióit elfogadták. De nagy örömére szolgált az is, 
midőn Szlávy József a főrendek házának elnöke ez 
állásról való búcsúlevelét olvasta, melyben az van 
mondva, hogy a ki megöregszik, vonuljon még akkor 
nyugalomba, mikor még sajnálják távozását, nem pe
dig mikor már alig várják és szinte tuszkolják. Ez 
elvet én is rég vallom és ha jól emlékezem egyik 
silveszteri beszédben nyugalomba vonulásomról már 
említést is tettem A hivatalos működéstől való vissza
vonulást magában elhatározni nem oly könnyű; félig- 
meddig megválás a? az élettől. Higyjék el, midőn 
nyolez évi nehéz küzdelem után megválók tiszttársa
imtól, kik nyolez éven keresztül hű tanácsadóim és 
intenczióimnak teljesítői voltak, mélyen meg vagyok 
hatva. Ne kívánják, hogy köszönetemnek szóval adjak 
kifejezést, hálaérzetem a szivemben van és az önökkel 
kifejtett nyolez évi együttes működés agg korom fe
lejthetetlen emléke lesz. Gondoljanak önök jó szívvel 
vissza rám, a ki, mondhatom, mindig igazságos töre
kedtem lenni. Az isten áldása kisérje további műkö
désüket. — Jó szerencse 1

A búcsúzó ministeri tanácsos utóbbi szava t a 
meghatottságtól elfojtott hangon mondá és a harsogó 
éljenzés után minden egyes megjelenttel kezet szorított, 
azután visszavonult, az egybegyűltek pedig szétoszoltak.

Csakhamar ezután a városi tisztviselői kar tisz
telgett a ministeri tanácsosnál Szitnyai József polgár

I mester elnöklete alatt, ki a következő beszédet intézte
I a távozóhoz:
• Egykoron ez ős bányaváros küldöttei arany g ezüstben gazdag ■ 
: ajándékkal kedveskedtek mindazoknak, kikhez a küldő város közön-
I ségét a tisztelet, a ragaszkodás és rokonszenv érzelmei vonzották és 
j kiknek a polgárság hálára lekötelezve volt. — Az ezen eljárás 
i intentiójainak alapjául szolgáló viszonyok régen nagyot változtak.
• S mi ezt nemcsak nem sajnáljuk, de büszkeségünknek tartjuk, hogy 
! Selmeez-Bélabánya sz. k. bányaváros közönsége akkor és amidőn 
( arany- g ezüsttel nem rendelkezik, híven követi areopágjának kü

szöbe felett diszlő e mondatot: „Unicuique suum“ s önzetlenül 
hódolva az igazolt érdemnek, a megérdemelt elismerést mindenkivel 
szemben lerójja. — Büszkeségünknek ezt azért valljuk, mert a köz
érzület ezen megnyilatkozása azon nagy jelentőségű tudatból ered 
hogy az érdemesültség ilyetén elismerése s megbecsülése, nemcsak 
önmagunknak, de az öröklétre hivatott közintézményeknek is fel- 
magasztalása. — Ezen magasztos felfogás s az anyagi érdek tekin
teteit. figyelmen kívül hagyó ezen sugallat hatotta át Selmecz-Béla

j bánya sz. bányaváros törvényhatóságát, midőn 1896. évi deczember 
i hó 28-án tartott közgyűlésében azon érdemesültség előtt önzetlen 
1 tisztelettel meghajolt, melyet méltóságod a városi közügyek mezején 
1 bár rövid, de annál áldásosabb működése által kivívott s a midőn 
I ugyan, akkor egyhangúlag hozott határozattal azt állapította meg, 
j hogy Méltóságodat örökre magáénak vallani kívánván a város disz- 
i polgárává választja. — Nekünk jutott a szei’enesé osztályrészül 

törvényhatóságnak ezen plebiseitumáról Méltóságodnak hirt hozni s 
az erre vonatkozó határozatot ünnepélyesen átadni azon kérelemmel, 
hogy a polgári erények elismerésének ezen igénytelen ajándékát s 
tiszteletünk ezen zálogát tőlünk kegyesen fogadni s elfogadni mél- 
tóztassék. — Fogadja azt viszonzásul azon áldozat készségéért, me
lyet osztatlan nemes szivüségében s nagylelkűségében e város iránt 
minden adott alkalommal tanúsított: fogadja azt azon kitartásnak s 
páratlan buzgóságnak elismeréséül, melyet úgy hivatalos ügyköré
ben, mint az itteni társadalmi s politikai élet mezején a közjót 
előmozdítva kifejtett s fogadja azt szerény jutalmául azon példás s

I lelkesítő odaadásának, melyelyel mindenkor a honpolgári erények 
I gyakorlására törekedett. — Azért kérjük erre Méltóságodat, hogy 
j ezzel a fiatalabb és a jövendő nemzedéknek követendő példát állit- 
; hassunk, s e példa kimagasló alakját szivünkbe zárva mindnyájunk 
i serkentésére a közhatóság pantheonjában mindenkorra megörökít

hessük. — Meg lehet győződve, hogy ezen kedves emléket végiglen 
híven s tiszteletben tartva ápolni fogjuk. Viszont biztosítjuk, hogy 

' nem feledkezünk meg a eivitásból kisugárzó civilisatió vívmányai
nak további fejlesztéséről, hogy igy továbbra is méltókká tehessük 
magunk díszpolgárunk szeretetére. — Ezen érzelmek hatása alatt 

. kívánjuk, hogy azon emlékek benyomása, melyeket Méltóságod itt 
! tartózkodása alatt szerzett, soha, de soha el ne homályosodjék s kér- 
' jük az Egek urát, hogy jól kiérdemelt nyugalmának minden perezét 
I felhőtlen boldogságban élvezhesse környezve polgártársai tiszteleté-
■ tói kedves családjának osztatlan örömére, polgártársai büszke-

■ ségére, a haza és városunk javára.

! Erre Hültl József kijelenté, hogy fáj neki a vá- 
j lás attól a várostól, melyben mint ifjú és öreg össze- 
I sen 16 évet töltött. JDe ha a római büszke volt a cívis 
! Romanus-ra, ő is büszke arra, hogy Selmecz-Bélabá- 

nya tőrv. hat. város polgára lehet. És habár életvi
szonyai nem engedik meg, hogy tevékenységét a város 
érdekében tovább folytathassa, de van neki két derék 

; fia, kiket buzdítani fog és kiknek lelkűkre fogja kötni, 
i hogy e város érdekeit lehetőleg előmozdítsák. Szavait 
) azzal végzi, hogy viruljon e város fentartó gyermeke 
j a bányászat és éljen Selmeczbánya közönsége.

A ministeri tanácsos eme szavait lelkes éljenzés 
követte. Ezután rz ünnepelt minden egyes megjelenttel 

; kezet szorítva a bucsutisztelgés véget ért.
Este 130 terilékü közvacsora volt a szőllő szál- I

i lodában. A felköszöntők sorát Heincz Hugó kezdte 
| meg, ki Hültl Józsefre nem mint kitűnő szakemberre 
i sem mint olyanra, ki nagy érdemeket szerzett a város 
! körül, hanem mint előkelő gentlemanre üríti poharát 
l és azért, mert ilyen gentlemant vesztünk el benne, saj- 
j nálkozik, nem, haragszik, de szive mélyéből élteti. Ez

után Sobó Jenő akad tanár, mint a város jó barátját, 
az akadémia hű fiát és a bányászat atyját élteti Hültl

■ Józsefet. — Erre Hültl József válaszolt és pompásan 
mondotta el, hogy egyszer régen, Athénében a civi-

: tasba fel akarta magát vétetni egy különben derék em
ber. De a polgárok száma telt volt, a szabályok értel- 

'■ mében többet felvenni nem lehetett, pedig nagyon sze- 
! rették volna az ajánlkozottat felvenni, mert igen derék 
j ember volt. Határoztatoit tehát, hogy a kérés megtaga-
■ dását valamikép tudtára kell adni az ajánlkozónak.

De hogy ? Sem szóval, sem Írásban nem akarták azt 
tenni. Csordultig tele öntöttek tehát vízzel egy poharat 

' és a civitásba bejutni akarót oda hívták s a csordultig 
telt pohárra mutattak. Persze, hogy ez azonnal elértette 

I a dolgot, hogy nincs hely, telve van a szám. Az ő 
szive is, úgy mond, csordultig van telve a hála és 
köszönet érzettel és ő sem tud annak szóval vagy 
írásban kellő kifejezést adni és szeretné azt mint az 
Atheneiak jelekkel tenni, de még erre sem képes. 
— Élteti Selmecz városát és annak közönségét. — 
Erre Jákó Gyula bányamérnök mint fiatal, élteli az 
öreg bányászt, kinek intelmeit mindig hiven követni 
fogják. — Szitnyai József polgármester a ministeri 
tanácsos neje ő méltóságára emelte poharát. Beszéltek 
még Sztancsay Miklós — ki igen sikerült humorral 
fejtette ki, hogy ha „a bányászat Selmeczváros lét adó 
gyermeke11 akkor Hültl József a várossal házassági, 
még pedig deczember 28-ig (ekkor lelt díszpolgár) vad 
házassági, de ezen nap után törvényes nyílt házassági 
viszonyban áll, mert e gyermek apja csak ő lehet.
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Dr. Stuller Gyula, Marschalko Gyula és mások, mely 
felköszöntőkre Hültl József ismételten válaszolt.

Hétfőn este a helybeli bányász és erdész aka
démia tanári kara adott búcsúlakomát Hültl József 
tiszteletére a főtéren lévő akadémiai palotában. A 
lakomán Horváth Béla főispán is résztvett. A tósztok 
sorát Schwartz Ottó akad, igazgató nyitotta meg 
lelkes szavakkal emelvén poharát Hültl Józsefre, ki 
megköszönve az igazgató üdvözletét, elmondá, hogy 
több mint negyven év előtt ebben a teremben rajzolt, 
melyben most ily megtiszteltetésben részesül. Ezután 
Fekete Lajos akad, tanár, főerdőtanácsos a főispánt 
éltette, ki viszont szerencsésnek jelentvén ki magát, 
hogy ily érdemdús testület társaságában részt vehet, 
ő is a búcsúzó Hültl Józsefet köszöntötte föl. Szitnyai 
József polgátmesterünk is igen sikerült tósztot mon
dott. A társaság legkedélyesebb hangulatban volt éjfélig 
együtt. A búcsúlakoma kifogástalan ételeit es italait 
Bogya János vendéglős szolgáltatta.

Hültl József körünkből távozó miniszteri tanácsos 
és nyug, bányaigazgató minden egyes tisztviselőtől és 
ismerősétől személyesen búcsúzott el. Ez ismét egy 
oly példa, mely Heincz Hugó szavait teljességgel 
igazolja, hogy a nyugalomba vonulóval nemcsak egy 
érdemdús férfiút, de egy valódi gentlmant is vesztünk el.

Közgyűlés.
Tegnapelőtti kedden tartotta meg törv. hat. bi

zottságunk január havi rendes közgyűlését.
A közgyűlésen Horváth Béla főispán elnökölt, ki 

mielőtt megnyitná a gyűlést, kijelenti, hogy kötelessé
gének ismeri a lefolyt év alkalmából a törv. hat. bi
zottság minden egyes tagjának köszönetét mondani 
azon érdeklődésért és tevékenységért, melyet a köz
ügyek terén kifejtettek; de köszönetét mond azon tá
mogatásért is, melyben őt, mint kezdőt részesittették 
Egyúttal az újév beköszöntével boldogságot kíván a 
törv. hat. biz. tagoknak és óhajtja, hogy ugyanoly 
buzgalommal és tevékenységgel viseltessenek a jövő
ben is a közügyek iránt és támogassák az ő csekély
ségét is, mint eddig.

Heincz Hugó tiszti főügyész mindannyiak érzel
meit tolmácsolja akkor a midőn a főispán szavait me
legen megköszöni és bízvást mondhatja, hogy a főispán 
iránti szeretet és ragaszkodás nőttön-nőtt. Jó kívá
nalmait őszintén viszonozza.

Felolvastatott ezután a polgármester jelentése a 
közigazgatás és háztartás deczembei havi állapotáról. 
Itt kijelenti a polgármester, hogy a városi tanács 
ajánlata szerint a város tulajdonát képező kisebb 
bányák további üzeméről a város mondjon le és 
minden viszontszolgáltatás nélkül azokat a kincstárnak 
engedje át. Hogy ez azonban megtörténhessék, egy 
„Gewerketag“ot. fog összehívni. A közgyűlés ezt elfo
gadván, a főispán ezt határozattá emelte.

A városi tisztviselők fizetésének újabb rendsze
resítését a minisztérium helyben hagyta azzal, hogy az 
1897. évi január 1-étől bir érvénnyel. Dr Máltás Ká
roly tiszti főorvos és Muszka József közgyám fellebe- 
zését a minisztérium elutasította.

Szitnyai József polgármester ezután az egész 
tisztikar nevében is hálás köszönetét mond a törv. 
hat. bizottságnak azért, hogy a fizetések felemelését 
lehetővé tette. Egyben ajánlja, hogy az eddig szokásos 
külön díjazások (sportulák) megszüntessenek. Ez 
utóbbit a közgyűlés e 1 is határozta. A számonkérő 
szék tagjai közé, a főispán ajánlatára, dr. Stuller Gyula 
és Oszvaldt. Gusztáv biz. tagok lettek közfelkiáltással 
megválasztva.

Névszerinti szavazással elhatároztatott, hogy a 
gyámpénztári tőkék 6/í0 részben a takarékpénztárban, 
3/10 részben a népbankban és V, 0 részben a keresk. 
és hitelintézetben helyeztessenek el gyümölcsözőleg.

A városi kiadói állásra közaklamatióval Floch 
Béla irodatiszt lett megválasztva, A városi szülésznői 
állásra pedig Gonda Jozefin lett 26 szótöbbséggel megvá
lasztva. — Floch Béla az esküt nyomban le is telte ; az 
újonnan megválasztott szülésznő a polgármester előtt 
fogja letenni. Ezután felolvastattak a t. ügyész, a vá
rosi erdőmesfer, a városi mérnök, a rendőrkapitányi 
hivatal és a főjegyző jelentései. Ezeknél csak azt 
említjük meg, Jhogy a polgármester igen el ismerőleg 
nyilatkozott a rendőrkapitányi hivatal működéséről 
és hogy Sóltz Vilmos és dr Stutler Gyula felszólalá
saira — vonatkozva a mérnöki jelentésre —■ a gáz- 
világitás kérdése beható tanulmány tárgyává té
tessék.

A városi polgári kórháznak közkórházzá való 
átalakítására és az alorvosi állás szervezésére a t. fő
orvos által benyújtott javaslat ki fog adatni egy külön 
bizottságnak, melynek tagjaivá lettek: dr. Máltás Ká
roly, dr. Tóth Imre, dr. Stuller Gyula, dr. Kapp Ja
kab, dr. Tandlich Ignácz, Kaclielman Farkas, Bernhadt 
Adolf, Arthold Géza, Randi Vilmos, Heincz Hugó és 
Sztankay Ferencz.

A közgyűlés megadta beleegyezését abba, hogy 
a városi vigadó eddigi bérlői azt Vinterstern Bernát- 
nak albérbe adhassák, kivel azután 1899. évben a vá
ros maga uj szerződést köthet.

Ezzel a főispán, kit hatalmasan megéljeneztek, a 
közgyűlést berekesztette.

Újdonságok.
Személyi hírek. Dr. Schwartz Ottó bányász és 

erdészakadémiai igazgató Budapestre tett útjából vissza
érkezett és azt az örvendetes hirt hozta magával, hogy 
a kormány 300000 irtot ad az uj akadémiai palota 
felépítésére, de még nem határozott, hogy hol építtes
sék az fel. Mi úgy vagyunk értesülve és ez a legal- 
masabb terület is volna, hogy e palotta a mostani i 
Székely (Schuszter-féle) telken építtetnék. — Báró Kaas 
Ivor a jeles publiczista és volt országgyűlési képviselő 
városunkba érkezett s ez idő szerint még itt tartóz
kodik.

— Főispáni látogatás. Múlt hétfőn este érkezett 
városunkba Horváth Béla főispán és még az nap este 
részt vett az akad, tanári kar által Hültl József tisz
teletére adott bucsulakomán. Másnap — kedden — d. 
e. elnökölt a törv. hat. bizottság közgyűlésén, d. u. 
a közigazgatási bizottsági gyűlésen, melynek befejezte 
után számonkérő széket tartott. Kedden délben a 
főispán Dr. Stuller Gyula, tb. főorvos este pedig 
Scholtz Vilmos kir. fobányatanácsos és akad, tanár 
vendége volt. A körünkben mindig oly őszinte szíves
séggel s örömmel látott főispánunk tegnap reggel 
hagyta el a várost, megígérte hogy a jövő hó 6-án 
tartandó vöröskereszt egyleti nagy álarczos bálra 
kedves családjával együtt eljön. De erről más helyen 
teszünk említést.

— Halálozás. Özv. Mihálka Mátyásné szül. Eulen- 
feldi Eleonóra néhai Dr. Mihálka Mátyás volt városi 
orvos özvegye e hó 10-én meghalt 72 éves korában. 
Tegnap temették el nagy részvét mellett. A széles 
körben ismert úrnő elhunytéról a család a következő 
gyászjelentést adta ki: Reventaui báró Kaas Erzsébet, 
Teréz, Mária, Andor és Ede mint unokák, négyesi 
Szepessi Lajos és neje Gajzágó Katalin és gyermekei 
Gabriella, Aladár és Lajos, négyesi Szepcssy Géza és 
neje Turbert Blanka, valamint gyermekei Raoul és 
Ivonne mint unokaöcscsei és unokahugai az összes 
rokonok és ismerősök nevében is fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik özv. Dr. Mihálka Mátyásné szül. Eulen- 
feldi Kauba Eleonóra úrnőnek 1897. évi január 10-én 
esti 8 órakor, életének 72-ik évében rövid szenvedés 
és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után 
tüdőlobban történt gyászos elhunytét. A megboldogult 
drága hűlt tetemei folyó hó 13-án d. u. 3 órakor 
fognak a gyászházból (IV. Deák Ferencz utcza 252. 
saját ház) róm. kath. szertartás szerint a Lazaret- 
temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő 
szent miseáldozat a boldogult lelki üdvéért folyó hó 
14-én d. e. 9 órakor fog a Mária menybemenetetéről 
czimzett templomban az egek urának bemutattatok 
Selmeczbányán. 1897. január hó 11-én. Áldás lebeg
jen porai felett! — Báró Kaas Ivor jeles publiczista 
volt országgyűlési képviselő mint közeli rokon ide uta
zott s a temetésen szintén részt vett.

Hültl József a tegnap délutáni gyorsvonattal utazott, 
el végleg városunkból. Az in dóházhoz számos kocsin 
kisérték a bányász, a városi tisztviselők, akad, taná
rok, polgárok sl.b. Meghatottan vett még egyszer bú
csút kísérőitől s a vonat tovarobogott s magával vitte 
a mi felejthetetlen bányaigazgatónkat. Isten vele ! 
A viszontlátásra !

— Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister Litschauer Teréz, beszterczebánya i 
felsőbb leányiskolái rendes tanítónőt ugyanazon in
tézethez internátusi igazgatónővé a IX. fizetési osz
tály 2-ik fokozatának megfelelő illetményekkel nevezte 
ki. A kinevezést örömmel fogadják a szülők és a 
tanűgybarátok, mert ez által magas műveltségű, nemes 
szivü igazgatónőt nyer az intézet. A „Beszterezebánya 
és vidéke” múlt vasárnapi számából vettük át szó- 
szerint e hirt melyhez hozzátesszük, hogy a jeles ta
nítónő Litschauer Lajos bányaiskolai vezértanár és a 
Bányászati és Kohászati Lapok szerkesztőiének édes 
nővére.

— A polgári dal- és zenekör f. é. február 1-én 
tánezczal egybekötött hangversenyt rendez a Sembery- 
teremben. Főrendező: Dobó Sándor, A hangverseny 
iránt már most nagy érdeklődés mutatkozik.

— A Bányászati és Kohászati Egyesület múlt 
szombati gyűlésén Richter Géza kir. bányamérnök 
igen érdekes felolvasást tartott a galicziai petróleum 
bányákról és a petróleum nyerésére vonatkozó üze
mekről. Kimerítő felolvasását nem fejezhette be és 
úgy annak befejező részét a jövő gyűlésen fogja fel
olvasni. Az érdekes felolvasásra különben annak 
idején visszatérünk.

— Nagy álarczos bál. A vörös kereszt egylet 
Farbaky Istvánná szül. Kürthy Piroska úrnő elnöklete 
alatt vasárnap választmányi értekezletet tartott, me
lyen végleg elhatároztatott, hogy az egylef jótékony
sági czéljai javára február 6-án nagy álarczos bált fog 
rendezni. A bál a városi vigadónak, ez alkalomból 
egészen helyre hozott, gazdagon diszitett összes ter
meiben fog megtartatni és a bál védnökségére sikerült 
megnyrhetni főispánunk szeretetméltó nejét Horváth 
Bélané ő méltóságát. De még többet is mondhatunk 
t. i. azt, hogy nem csak a főispáni pár hanem főis
pánunk fiatal bájos nővére, ki ez alkalommal először 
vezettetik be a bál termeibe,- sőt több hontmegyei 
úri család is szívesen látott vendégeink lesznek s igy 
mindent el kell majd követnünk, hogy vendégeink 
körünkbe jól érezzék magukat. E czélból a vendégek 
elszállásolásáról polgármesterünk személyes vezetése 
mellett, a város elite közönsége fog a legelőzékenyebb 
módón gondoskodni. A bál főrendezője Krausz 
Kálmán délczeg főkapitányunk, ki mellé 100 tagból 
álló rendező bizottság van szervezve. A meghívók ez 
idő szerint küldetnek szét és igy szólanak: Meghívó. 
A magyar szt. korona országai vöröskereszt egyesüle
tének selmeczbányai választmánya Horváth Béláné 
úrnő O méltósága védnöksége mellett, Selmeczbányán 
a városi Vigadó összes termeiben az egyesület saját 
czélja javára, 1897 évi február-hó 6-án nagy álarczos 
és jelmezbált rendez, melyre a t. czimet és t. család
ját tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépti jegyek 
ára: Személyjegy 2 korona, családjegy 3 személyig 5 
korona, azontúl személyenként 1 korona, ifjúsági jegy 
1 korona, számozott karzatjegy 2 korona 50 fillér. 
Jegyek előre válthatók Joerges A. özv. és fia könyv
kereskedésében; a bál estéjén a pénztárnál. Felülfize- 
tések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz
tatnak. Kezdete 8 órakor este.

Az egyesület selmeczbányai választmányának tiszti
kara: Farbaky Kürthy Piroska, társelnök. Horváth 
Béla főispán, társelnök. Vörös Ferencz titkár. Dr. Stul
ler Gyula pénztáros. Gschwandtner Gusztáv titkár.

Rendező bizottság. Krausz Kálmán főrendező. Baeker Alajos, 
Bárdossy Antal, Baumerth Gyula, Baumerth István, Baumerth Ká
roly. Bedő Zoltán t. r. Belházy Gyula, Beneze Gergely, lovag Berks 
Róbert, Beiezy Sándor, Bernhardt Adolf, Burdáes Lajos, Chauer Ottó 

i Cseh Lajos, Csáti Róbert f. t r. Csiba István, Czibulya László, 
Daneseu Sándor t. r. Dunák Gyula, Pallér Károly, Farbaky Gyula 
Farbaky István, Fekete Dezső, Fekete Zoltán t. r. Fizély Károly. Fo
dor József, Dr. Fodor László, Garlathy Oszkár t. r. Goldner J., 
Dr. Goldstiicker Márk. Hein Ferencz. Heincz Hugó, Hepke Ar- 
thur, Herkovits Sándor, Hertnann Adolf, Hornyaesek István V. 
Habért Andor, Huszkó Tivadar t. r. Jáhn Vilmos, Jákó Gyula Jankó 
János, Jezsovits Károly, Joerges Ágost, Kachelmann Farkas, Dr. 
Kapp J. E., Király Ernő, Knezovies Adolf, Krause József, Krausz 
W. G. ü. Kuti István, Lestyánszky József, Liha Antal, Litschauer 
Lajos, Lindmayer János, Lux Árpád t. r. Móvay Aladár, Mar- 
gótsy János, Marschalko Gyula, Németh Zsoltán, Neubauer Ferencz, 
Orosz József, Oszvald Gusztáv, Papp György, Pauer János, Pisehl 
Árpád. Platzer Sándor, Pollák Károly, t. r. Porubszky Béta, Puskás 
József, Ráth Ferencz t. r. Richter Géza Rosenfeld József, Santha 
Béla, Sehaller Kálmán, Schelle Róbert, Schenek Gyula, Schiller 
Antal, Dr. Sehlesinger Antal, Schnetzer János, Dr. Sehvarcz 
Ottó, Dr. Sebe Béla Soltész Gábor, Soltész István, Sobó Jenő, 
Soltz Sándor, Somogyi László, Storeh János , Svehln Gyula, Székely 
Vilmos, Szitnyai József. Szlávi Pál, Szlujka Pál, Stancsay Miklós, 
Dr, Sztankay Aba, Takáts Miklós. Dr. Tandlich Ignácz, Tibély 
Vilmos, Tomasovszky Imre, Dr. Tóth Imre, Wagner József, Wanko- 
vits Lajos, Wéber Jakab, Wiezner Adolf. Zivuska Jenó, Zsitvay 
János.

A rendezőség t. felkéri a bálon részt venni 
akaró vidéki eket, hogy eljövetelüket elszállásolásuk 
miatt Szitnyai Júzsef polgármesternél jelentsék be.

— Rendőri hírek. Félig megfagyva találta 
Dobák majoros Oravecz János 63 éves, felső-apáthi 
illetőségű napszámost a bélabányai kohó mellett. A jó 
lelkű majoros a szerencsétlen öreg embert házába 
vitette s azután másnap az esetet a bélabányai biz
tosnak bejelentette, ki a félig megfagyott embert a 
városi kórházba szállíttatta. Itt anuyira fellábadt, hogy 
illetőségi helyére, Felső-apáthiba tolonczolhatták. — 
Baleset. Sebek Péter kincstári kűlács hüvelyk és 
mutató úját a ribniki ácsmühelyben a körfűrész ke
rékfog készítése közben elvágta. — Kedden éjjel 11 
óra után Takáts Miklós kereskedő hálószobájában egy 
petróleumlámpa felrobbanása következtében kisebb 
szobatűz támadt, melyet a háziak azonban hirtelen el
fojtottak. Mégis 30 frtnyi kárt okozott a tűz egy szek
rényen és az éjjeli szekrény takaróján. Garázdál
kodás. Steffultón e hó 9-én éjjel Suhajda Ferencz, 
Suhajda János és Szopusek János fiatal bányamun
kások ittas állapotban Thol István házát valóságos 
ostrom alá vették. A -ház ablakait betörték, az ajtót 
bezúzták és a midőn az így szorongatott ember segít
ségért akart sietni ebben Suhajda Ferencz által 
megakádálvoztatott , ki kést rántva leszurással 
fenyegette. Az eset a rendőrségnél feljelentetett, s a 
vizsgálat folyamatba tétetett.

— A resiczai szerencsétlenség’ áldozatainak 
özvegyei és árvái javára az akad, ifjúság szepesi köre 
által múlt szombaton tartott nedves estélyen 4 frt 37
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krt. — az akad, tanári kar ugyan e czélra több mint 
30 frtot gyűjtött. — A szepesi kör gyűjtése nekünk 
lett átadva azzal, hogy azt rendeltetése helyére juttas
suk. Az összeget tehát azon határozott kikötéssel adtuk 
át Knezovits Adolf polgári társasköri pénztárnoknak, 
hogy csakis aresiczaiak segélyezésére fordítandó. 
Ezzel azt hisszük megbízóink kívánságát teljesítettük.

— A holnap után tartandó akad, segélyegy
leti bál régi híréhez méltóan ez idén is, a legjobb 
mulatságnak Ígérkezik nemcsak azért, mivel mulatni 
vágyó akadémikusaink nagy számmal szoktak ezen 
mulatságukon részt vénni, hanem azért is, mivel a 
rendezőség teljes erővel munkálkodik azon, hogy a 
közönségnek egy kedélyes estét nyújtson. Különösen 
ki kell emelnünk, hogy a rendezőség a városi vigadó 
uj bérlőjét az eddiginél pontosabb kiszolgáltatásra kö
telezte és maga is közreműködött, hogy a helyiségek 
minden igényeknek megfelelően kijavitattak.

— A polgári társaskör folyó hó 9-iki estélye 
várakozásán felül igen jól sikerült. A nagyszámú szép 
közönség mellett természetesen a kedélyes jókedv 
sem hiányzott. A társaskör ezen estélyét kezdetben 
csupán saját családtagjai szórakoztatására teivezte, 
de azután ezt a jótékonyság gyakorlásával egybekap
csolva a nagyközönség számára is mérsékelt belépti 
dij mellett zártkörű, tánczczal egybekötött dal- és zene 
estéyt rendezett. Előadásra került: 1 Storch FI. 
„dalra barátaim" 
tagja által előadva. 
Calif von Bagdad" 
cikke Cziczka Sándor 
álló zenemükedvelők
Viehner József ur akadémiai polgár által előadva és 
végül kupiék Chauer Ottó és Dobó Sándor urak 
által Bachrati József ur zongora kisérete mellett elő
adva. Az egész műsor jól megválasztott darabokból a 
legnagyobb precziezitással adatott elő. Különös tetszésben 
részesültek a kupiettek, melyek többi közt a város 
most napi rendjén lévő közügyéit apostrofálták. Az 
első négyest 80 pár tánczolta. A táncz a legnagyobb 
kedélyességgel reggelig tartott. A jó kedvet Ochten- 
dung kifogástalan konyhája is nevelte. Tekintve a 
kettős nemes czélt, melynek javára a tiszta jövedelem je
lezve volt, általános feltűnést keltett, hogy a társadalom
nak egy igen tekintélyes testületé egyetlen egy személy 
által sem volt képviselve. Talán csak nem akar az 
tüntetés lenni ezen uj egyesület ellen, a mely rövid 
meglakolása után ily nemes ambicziótól áthatva a sa
ját szerény tűzhelyéből egy napon a jótékonyság gya
korlására lép és csekély áldozat árán élvezetes estélyt 
nyújt.

A kör pénztárnoka a következőkben számol be: 
„Legyen szives jelen közleményemnek becses lapjában 
helyt adni, hogy a f. é. január hó 9-én az itteni 
„polgári társaskör" által rendezet társaseslély- jöve
delméről beszámolhassak: A mulatság összes bevétele 
135 fr. ezen kívül a „S. Hetilap" által beküldetett 
még a selmeczi akad, ifjúság (szepesi társaság) gyüj- 
tész 4. frt. 37 kr. és a „S. Hetilap" felülfizetése 63 
kr. összesen 5 frt. azon kijelentéssel, miszerint ezen 
5 frtnyi összeg tisztán a Resiczai szerencsétleneknek 
jutattassék, e szerint az öszes bevétel 140 frt. A kia
dás összege 75 frt. márad tiszta jövedelem 65 frt. 
melyből 25 frt. a resiczai szerencsétlenül járt bánya
munkások családjainak felsegélyezésére, 20 frt. a fel
vidéki közművelődési egyesület selmeczbányai fiókja 
javára és 20 frt. a társaskör saját pénztára javára 
forditatni rendeltetett. Ez alkalommal felülfizettek m. 
p. Bogya János ur 2 frt. Chauer Ottó ur 50 kr. Farbaky 
István ur 1 frt. 50 kr. Fizély Károly ur 50 kr. Geist 
Jakab ur 50 kr. Hültl József úr 5 frt. Gyurkovits 
András ur 50 kr. Hermann Ilma urhölgy 1 frt. 
Hajduné úrnő 1 frt. Matczán Ferencz ur 50 kr. Ma
rosi Miklós ur 50 kr. ifj. Marschalkó Gyula ur 50 Lu- 
káts Kálmán ur 50 kr. Panek Ödön ur 50 kr. Szöl- 
lösy Manó ur 1 frt. N. N. 50 kr. Schenek Gyula ur 
1 frt. 50 kr. Tihanyi Károly ur 50 Tibey Vilmos ur 
50 kr. Wágner József ur 1 frt. 50 kr. Velits György 
ur 1 frt. Jánoshegyi Wankovils Lajos ur 2 frt 
Visnovszky Dániel ur 50 kr. és S. Z. 50 kr. fogadják 
mindezen urak és hölgyek nemes szivü adakozásukért 
hálás köszönetünket..

— Korházi statisztika. A kincstári bányakor- 
házban 1895 évről maradt 10, 1896-ban felvétetett 237, 
1897 évre visszamaradt 11 beteg. A múlt évben kórházban 
elhalt 7 és haldokolva hozatott 2 ember. Gyógyult 

tehát 221 gyógyulatlan 9, javult 6. A halálozás aránya 
tehát 30% pro ezer, vagy ha a két haldokolva hozott 
betegen beállott halál esetet is vesszük 38% pro ezer 
vagy 3% pro száz.

— Egyiptomi szembetegségben betegedett meg 
egy Bars-szent keresztről ide került eselédleány, A tra- 
chomás beteget a városi korház egyik külön szobájában 
ápolják. Nem győzzük eléggé felhívni hatóságunk éber-

ségét, hogy e szörnyű szembetegség behurczolását 
minden rendelkezésére álló eszközzel megakadályozza.

— A kanyaró még mindig tart és eddig 3 gyér 
mek áldozata is volt. Mind annak daczára kellő vigyá
zat és ápolás 
mondható.

mellett a járvány enyhe lefolyásúnak

berendezés létesítése a rendőrkapi- 
terveztetik. Az eszmét Dr. Tóth Imre

Előadásra került: 1
czimü férfi négyes, a társaskör 12 

2. Boieldien. Ouverture „dér 
3, Haydn J. 27. Sinfoniajának I. 
ur városi karnagy vezetése alatt 
által előadva 4. Zongora játék

í

— Mentő 
tányi hivatalnál 
kincstári főorvos és Krausz Kálmán főkapitány vetet
ték fel. Most csak azt jegyezzük meg, hogy e beren
dezés felette üdvös volna, és hogy ez érdekes tárgygyal 
a jövő számú lapunkban kimerítőbben fogunk foglal
kozni.

— Bányajogi tanfolyam a selmeczi akadé
mián. E kérdéssel már egyszer egyik vezérczikkben 
foglalkoztunk, de indítványunk eddigelé csak jámbor 
kívánság maradt. Most, a resiczai megrendítő katasz
trófa után, a fővárosi lapok is foglalkoznak hasonló 
kérdéssel, s égetőn szükségesnek mondják, hogy a bá
nyahatósági személyzet szar orittassék. Egyebek közt 
csak a „Pesti Napló" f. é. január 9-iki számának 
„A resiczai katasztrófa után" czimü czikkére 
hivatkozunk, mely igen helyesen jegyzi meg, hogy a 
bányáknál nagyobb és erélyesebb felügyeletre van 
szükség. Különösen kiemelve pedig a resiczai esetet ■ 
felhozza, hogy például az oraviczai bányakapitányság 
élén elgyengült aggastyán áll, kit negyven évet jóval ; 
meghaladó szolgálata után esak azért nem küldhetnek í 
nyugdíjba, mert távozásával az amúgy is csekély bá- j 
nyahatósági személyzet létszámában újabb hézag tá- í 
madna, a melyet nincs honnan pótolni. E tény ma
gában véve is eléggé jellegzi a továbbra már tarfha- 1 
tatlanná vált állapotokat. Ha kérdezzük, mi hát oka e 
személyzethiánynak, arra is megfeleltünk már előbb ■ 
mi, de megfelel most az említett czikk is. kíméletlenül 
rámutatván azon felfoghatatlan pályanehézségre, mely 
két szak, a jogi és a bányászati tanfolyam teljes 
elvégzéséi követeli a leendő bányahatósági tisztvise
lőtől, de ennek fizetését még megközelítőleg sem hozza 
arányba a megkövetelt kvalifikátióval. S kik e pályát 
választották is, bizonyára meg is bánták; szomorú 
bizonyságul szogálhat erre az, hogy „1889-től 1895-ig, 
vagyis hat évalatt hu szón kilen ez bánya
hatósági tisztviselő közül nem kevesebb 
mint hét haltmeg e g é s z e n f i a t al o n , hu- 
szonnyolez negyvenéves korában s ekö
zül a hét közül öt a tébolydában." E le
sújtóan szomorú tény nem alkalmas arra, hogy valakit 
e pályára csábítson, e pályára, hol hosszas és fárad
ságos tanulmány után az illető azon eshetőség előtt 
áll, ,hogy reménytelenség és felemésztő munka ideje 
előtt vet véget életének. Pedig nem kellene úgy lennie. 
Első sorban is téves felfogásnak tartjuk, hogy az e 
pályára lépőnek az előbb említett mind a két tan
folyamot teljesen kell 'elvégeznie. Nagyon sok van a 
jogtudomány rengeteg labirintjában, mire a bánya
kapitánysági közegnek semmi szüksége sincs, de ugyan 
igy van (a bányászati szaktanfolyammal is. Miért ne 
lehetne e két szakból a szükségeseket kiválogatva s 
tervszerüleg összeállítva, külön bányajogi tanfolyamot 
létesíteni, mint azt jelzett vezérczikkünkben indokolva 
elmondottuk ?! fe hogy e tanfolyamot itt Selmeczbá
nyán a bányász akadémián kellene létesíteni, ez ma
gától értetődik. Az. itteni bányászati és erdészeti aka
démián már úgy is előadnak oly tantárgyakat, melyek 
a jogtudomány körébe tartoznak: miért ne lehetne e 
tantárgyakat olyanokkal, de csak is olyanokkal szapo
rítani, mire a bányajogásznak e minőségében szüksége 
van ?! Ez uj tanszék felállításának aránylag csekély 
költségével el lenne érve az, mit. a „Pesti Napló" 
említett czikke is oly szükségesnek tart, a bányaható
sági tisztviselők létszámának szaporítása; mert többé 
nem hatna visszariasztólag azon igazán kegyetlen 
körülmény, hogy teljes két szakot kell végezni, kevés, 
sőt majdnem semmi reménynyel arra, hogy e hosszas 
tanulmányi idő méltányosan lesz jutalmazva; mert 
hiszen a bányajogi tanfolyam szervezésével épen e 
visszás állapot lenne megszüntetve, s nem kételkedünk 
benne, hogy a bajt ily módon orvosolni lehetne. A 
bányajogi tanfolyam tehát mielőtt létesítendő volna 
akadémiánkon. És meg vagyunk róla győződve ha 
akadémiánk jeles tanári kara ez ügyet magáévá teszi, 
akkor a kormány támogatására is biztosan számíthat.

— Mai számunk mellékletét, Csiba István 
hirdetését csak belvárosi t. előfizetőinknek küldjük s 
ajánljuk azt becses figyelmükbe.

Szerkesztői üzenet. Sisak Pi sta. A helybeli 
önkéntes tűzoltóságról irt ezikkét ily alakban nem közölhetjük, 
hanem a kérdéses ügygyei legközelebb kimerítőbben fogunk fog- 
lalkozui.

Idegenek névsora.
— A múlt hétről. — 
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„ Beszterczeb
„ Béc-s.
„ Tréncsén.
„ Budapest

„ Körmöezb.

Königstein E.
Steiner Ede
Frankéi Z.
Kobaz Manó.
Herezka Jakab
Bothauser J.
Hermann J
Sopka Ilona
Kulcsár László tanitó, Körmöezb. 
Fuehs és társa művész, Bpest. 
Mauser Károly utazó, Budapest. 
Kuhn Károly utazó Bpest
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Konfeld Vilmos , 
Lomiezar Vilmos , 
Bence és Moeka ,, 
Spiczor Fülöp ,
Hoffmann ,
Franké D.
Rallama G.
Szabó Irma 
Ernszt N.
Krufar keresk.
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Losom-z
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,, Beszterczeb
„ Bpest.

„ Pozsony 
Bées.

T E S E K.
hirdetések.

Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért egy 
korona fizetendő és felvilágosítást ingyen ad a 

kiadóhivatal.
Jó karban lévő zongora olcsón eladó

14 db. népbanki részvény megvételre kerestetik.

Egy jó karban lévő kisebb ház családi körülmé
nyek miatt szabadkézből eladó.

Egy jó karban lévő ripsz bútor garnitúra azon 
nal eladó.

Üzlet átvétel!
Van szerencsém a n. é. közönségnek be

cses tudomására hozni, hogy a Heim-ház- 
ban lévő, régi jó hírnek örvendőNeuráth-féle♦♦ ♦♦ borbélyüzletet
átvettem és e hó 16-ától kezdödöleg vezetni 
fogom.

A midőn ezt becses tudomására hozni 
bátorkodom, egyúttal tisztelettel kérem, hogy 
vállalkozásomat annál inkább becses párt
fogásába venni méltoztatnék, mert e régi 
üzletben, tanultam ki és több éven át, mint 
segéd is működtem.

Az üzletet különben a régi czég 
fogom vezetni.

Selmeczbányán, 1897. január 14-én.
Kiváló tisztelettel

alatt

ifj. Markvard József
fodrász és borbély

A n. é. közönség''becses tudomására 
vagyok bátor hozni, hogy Selmeczbányán, 
a főtéren fekvő Wankovits-féle ház sarok
boltjában egy egészen újonnan berendezett. 
a modern igényeknek teljesen megfelelő, a 
legkülönfélébb s legfinomabb hazai, franczia 
és angol legdivatosabb szövetekkel dúsan 
felszerelt

ssaboMetet
nyitottam.

Azon körülmény, hogy sok éven ke
resztül voltam a Özemmel és Man- 
heim országszerte jó hírnévnek örvendő 
nagy szabóczég társtulajdonosa és üzlet
vezetője, elég biztosítékot nyújthat a n. é. 
közönségnek arra nézve, hogy mindennemű 
igényét úgy a szövet nyújtás, mint a sza
bászat terén és a tartós és divatos kivitel
ben kielégíteni képes kendek.

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok 
kitűnő tisztelettel

Selmeczbányán 1896. szept. havában 

üzemmel György 
szabóüzlet-tulajdonos.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1896.


