VII. évfolyam 1896.

47. szám.

Selmeezbiinya, November 15.

SELMECZ-BELAB ANY A SZ. K. V A RO S* HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelenik minden vasárnap.

E lő fiz e té si á r a k :
Egész é v r e .................................................................4 Irt.
Fél é v r e .......................................................................2 „
Negyed é v r e .........................................................
1 „
Egyes szám á ra 10 k ra jc z á r.

Föleiéi szerkesztő és kiadó:

V ÖRÖS

F E R E N C Z.

1 0 0 szóig 2 fr

Laptulajdonos:

JOERGES

ÁGOST

H IV A T A L O S H IR D E T É S E K D IJ A :
ezentúl m inden m egkezdett 100 szónál 50 k r ra l több

M a g á n h ir d e té se k m e g á lla p o d á s

ö z v . é s F ia .

szerint

s z á m í t ta t n a k .

N y ilt-té r három hasábos sorért 10 kr.

Rélyegdlj minden hirdetésért «Okr
A lapot illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rész is &
kiadóhivatalra czimzendő.

Hivatalos rész.

K éziratok nem adatnak vissza.

Magy : k ir : nyitrai 14. honvéd kiegészitő4312. szán
parancsnokság.
kiég:
— Főlspáni látogatás. Elorváth Béla főispán
Selmecz és Bélabánya szab. kir. városnál nyug- í
Tekintetes rendőrkapitányi hivatalnak
ur ő méltósága e hó 9-én az esti vonattal érkezett
díjazás folytán megüresedett v, tanácsi kiadói és az 1
Selmeczbányán.
városunkba s 10-én a közgyűlésen, a közigazgatási
esetleg megürülő v. árv. iktatói és kiadói állásra pá- j
N y i t r a 1896. é v i n o v e m b e r 4 - é n
bizottsági ülésen elnökölt, majd pedig másnap hivatal
Ivázni óhajtókat felhívom, hogy az 1883: I. t.- ez.- \
Folyó évi október hó 10-én kelt 4063/kieg: számú
19. §-a értelmében négy gymn. vagy reáltanodái átiratom kapcsán, kérem a tekintetes czimet, bog y vizsgálatot tartott s csütörtökön reggel városunkból el
avagy polgári iskolai osztálynak szabályszerű bevégzé tekintettel a járása területén tartózkodó nem tényleges utazott. Mint mindig, úgy ezúttal is tisztelet és ragasz
séi igazoló okmányokkal lelsorolt folyamodványaikat leg állományú legénység megkimélésére, annak tudtul adni kodás környezte állandóan úgy hivatalos ténykedéseinél,
később 1896. évi november hó 29-ig a sz. kir. város pol szíveskedjék, hogy a folyó évben a parancsnokság ré- ( mint minden körben, melyet megjelenésével megtisztelt.
gármesteréhez annál is inkább benyújtsák, mert a később széről utó ellenőrzési szemle megtartatni nem fog s a
— Hegyesi Mari Kafka Lászlóné művésznőnk vatóérkező folyamodványok figyelembe vétetni nem fognak- szerint az összes legénységnél, mely a folyó évben szinöleg ma érkezik városunkba Báródy színigazgató
A v. tanácsi kiadói állással egybe kötött java mindeddig szemlén részt nem vett, az elmaradás meghívására s a Czigány-, a Kamcliás hölgy, s aLovoodi
dalmazások : 600 frt. évi fizetés, 90 frt. lakbér és 24 igazoltnak tekintetik, illetve a folyó évre az ellenör- árvá-*ben lép fel vendégként. Városunk közönsége min
n* tűzifa járandóság, ellenben az árv. iKtatói és kia
denkor ki szokta tüntetni művészetünk jeleseit, a mi
zésiszemle alól felmentetik.
dói állással évi 540 frt. fizetés 81 frt. lakpénz és 22
Sztárai v. k. százados
kor erre alkalma nyílott. Hisszük, hogy ez alka
í!, fajárandóság jár, mely javadalmazások a tisztvi
kiegészítő parancsnok.
lommal sem fog késni azt a kis színházat megtöl
selői fizetések ujabbi rendezéséről szóló közgyűlési
teni, a melyben oly ritkán van szerencsénk a művé
Hirdetmény.
határozatnak kormányhatósági jóvahágyasa esetén
szet jeleseinek játékában gyönyörködni. Nagyon könySelmecz- és Bélabánya sz. kir. város árvaszéke nyen elszámlálhatjuk akár öt ujjunkon is az utóbbi
1897. évi január hó 1-tői emeltetni fognak és pedig
a v. tanácsi kiadói állásnál a lakpénz 150 frtra az ezennel közhírré teszi, hogy a gondnokság alá he két évtizedben itt járt művészeket s a Mentor Zsófi
árv. iktatói és kiadói állásnál pedig az évi fizetés 550 lyezett Horváth József seímeczbányai lakos kémény Odry, Reményi, Prielle Kornélia nevén kívül alig
frt. a lakpénz 150 frt. és a tűzifa járandóság 24 köb seprőmester gondnokául Chauer Ottó seímeczbányai sorolhatunk fel többet, legfeljebb még Remmert Mártha
lakost, v. pénztárost nevezte ki, kit is egyedül hatal és Somogyi Mór zongoraművészeket említhetjük meg.
métert fog tenni,
A pályázati kérvények saját kezűleg írandók, a mazott fel az összes vagyon és a jövedelmek kezelé Csak a szót szaporitanók, ha Hegyesi Mari művész
nyelv ismeretek és katonai szolgálat teljesítése esetleg sével, minek folytán figyelmezteti az összes érdekelte nőnek, a nemzeti színház jeles tagjának művészetét bő
felmentés igazolandók s szabályszerű keresztlevél nem ket (háztulajdonosokat) hogy a kéményseprési dijakat vebben méltatnék, ezért csak arra kérjük városunk müveit
különben az előéletre vonatkozó okmányok csato különbeni kétszeri fizetés terhe mellett csakis a kine közönségét, látogassa a színházat oly mértékben, hogy
vezett gondnok Chauer Ottó kezeihez fizessék be.
landók.
jeles művésznőnk mind a három estén, „telt ház*
Selmeczbányán, 1896. évi nov. hó 9-én
Selmeczbányán 1896. november 13.
előtt játszék. Megjegyezzük itt, hogy a jeles művésznőt
A főispán megbízásából
Szitnyai József árv. elnök.
a vasúti állomásnál a helyb. szinűgyi bizottság, az
Szitnyai József polgármester.

756. sz/p lg -1896.

Különfélék.

Pályázati hirdetmény.

tárczaT

Novemberi éjjel.
Sikong a szél, zajongva zúg,
Beszéde oly kísérletes,
Setét az éj, sivár az út,
Felém száz rémalak ropes.
Minden hallgat, a rét, mező,
Hallgatva járom a borút,
S előttem áll a temető.
Éjfélre jár az óra már,
Távolba hal a halk verés,
Sírjából sok halott felszáll,
Szivem remeg, rajt’ szenvedés.
Fülemhez ér e hallomás:
„Ne retteglessen a halál,
Utána jő feltámadás!*
Kubán Endre.

A költő palotája.
Még most is olyan jól emlékezem
Hogy megjelent legelső énekem . . .
A szép jövőről álmodtam sokat,
Elandalitó édes álmokat.............
Álmodtam hogy nagy kastélyt építek
Két szárnya lesz: egy nagy de jéghideg
A halhatatlan költő szellemének,
S a másik apró. szép szerelmesének.
haj! A tervben milyen változás van!
A költő megfért a kicsinyke szárnyban .
He hogyha szerelemről mond mesél :
A nagy szárnyban sem tudja elhelyezni
Ihijongó lelkű, sok szerelmesét . . .

Lászlófalvi Dávid Béla irodalmi
munkásságának ismertetése.
(Folytatás.)
Első, zsenge versei közül még egyet sikerült
kipuhatolnom, mely a versgyűjteményben is kiadatott
az utolsó strófákban jelentéktelen átalakításokkal.
Ennek a czime eredetileg „Szerelmünknek" volt, a
gyűjteményben „Rejtett ábránd" név alatt foglal
helyet. Ebben a versében enged annak a varázsnak,
mely lelkét bűbájjal fogja körül, ha visszapillant a
a múltra és erősen érzi, hogy szerelmesétől való el
választása csak puszta-szóbeszéd, mert annál ékesebben
beszél szivük. Tudják, érzik, hogy egyikük sem hibás
a fájó jelenért s hogy egy harmadik kéz kapcsolta
szét a szivüket egybekötő lánczszemet s éppen ezért
nyilvánul könyhúllatásban boldogtalan szerelmük.
E verset a miskolezi (őgymnásium elvetette, amit
egy kissé szigorúan bíráltak el. Mert e versben túl
nyomókig lép fel az a könnyed közvetlenség s jóleső
rövidség, melylycl igaz érzelmeit kifejezésre juttatta a
szerző. Bizonyítékul legyen ime egész terjedelmében
közölve a méltatlan fogadtatásra talált kis költemény:
„ R e j t e t t á b r án d.„Szerelmünk letűnt napja,
Varázsának elmúlt fénye !
Azt sem hinnök, hogy igaz volt
Ha a szivünkben nem élne.
Hogyha néha találkozunk
Nem is veszszük egymást észre . . .
Szomorú múlt - Iájó emlék,
Jobb ha nincsen felidézve.
Hanem, mikor kisom látja
Szemeidben könnyek égnek,
Nem is hiszik azt, bár úgy van ;
Te is siratsz, én is téged.*
S igy midőn elveszíti kedvesét szive egyre zajlik
a kínzó szenvedéstől, felszakadnak a heggedni készülő
sebek, kedvese képe éjjeleken át megjelen előtte fényözőnben s víziói elöl fut, mint a tcstvérgyilkos
Kain, kit halálba űz a fénylő szempár Isten szeme.

De menekvése hasztalan, mert szive mindig csak
a régi marad, mint maga mondja egyik zsengéjében
ekkép :
„Elfogott egy kimondhatlan érzés
És én nem bírtam fájó terhét
Messze vágytam egy olyan vidékre
Hol feledném emlékezetét.
Messze vágytam, hol nem kínozna semmi,
Hol nincs a szívre többé szerelem,
Óh, de nem találtam sehol e vidékre
Jött a múltnak emléke velem.*
Zsengéi közzül csak a fennti négyet sikerült
megkeritenem; de azt hiszem hogy ez a négy is elég arra,
hogy írójuk haladását a későbbiekben kimutathassák.
E későbbi versek egy kis kötetben vannak össze
gyűjtve és kiadva legbensőbb barátja Schauschek
Gábor, jelenleg uradalmi erdész által. Illő. hogy itt
is megköszönjem neki azt. a feláldozó munkát, melylyel akadémiánk büszkeségének maradandó emléket
állított azáltal, hogy hátrahagyott irataiban a rendező
és csoportosító kéz hálátlan szerepére vállalkozott.
A kiadott, kis költeményfüzet 70 oldalt foglal
| magában. S a költemények úgy, amint azokat a sajtó
alá rendező, a szerző kedélyhangulatához megfelelőnek
gondolta, 3 csoportba osztotta s az illető csportok
hangjának némikép megfelelően fejezet czimokkel is
ellátta.
Az első fejezet „Az élet tarlójáról“, a második
„Borús napok*, a harmadik pedig „Verőfény* czimmcl
van ellátva.
„Az élet tarlójáról* czimü fejezet, inkább egy ki*
‘ fáradt világi gyönyörrel túl telt, erkölcsi megállapodásra
j jutott szivet tár elénk, mely a köznapias dolgok felébe
! emelkedve, meglátja az étet egyformaságában a szem; beötlö kicsinységet, az éles ellentétet, a társadalmi
! félszegségeket s ezektől okulva saját belátása szerint
I utat- módot jelöl ki arra hogy mikép úszhassunk a
! mai kor divatos áramlataival. S ezen szemlélődése
i közt több érdekes, életbölcseleti igazságot mond el.
1 A maximákat, a képzelettől megtisztul, megcsontoso
dott nézetet jóleső rövidséggel tárja elénk. így p. o.
1 „Gyémánt a porban* czimü költeményében szatirizálni
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akad. ifjúság kiküldöttei, a színtársulat igazgatója s e napokban sikerült lapunk szerkesztőjének, mint az
iparos segédek tanonezok tárgyai elszállításával meg
több tagja fogadják.
Vörös keresztegyletünk igazgatósága teg bízott városi megbízottnak az elveszettnek hitt tárgy
napelőtt tartott értekezleten elhatározta . hogy a lőis- hazaszállittatása iránt a kiállítási igazgatóságtól hatá
pánné ő méltósága tiszteletére tervezett jelmezbált rozott ígéretet kapni. S igy e tárgy is itthon lesz nefebruár hó első szombatján tartja meg ? ennek ; hány nap alatt. Megjegyezzük itt. hogy Krause József
sikere érdekében egy ötven tagból álló bálbizott- ■ nem kíván kártérítést sem a városi tanácstól, sem a
ságot szervezett. Az értekezlet a Városi Vigadó kiállítási igazgatóságtól, a szekrényen ejtett törésekért,
ban véli a bált megtartatni, s hisszük, hogy addig : melyek a csomagolásnál eljárt kiállítási k őzegek hibámár rendezettebb lesz ez az annyira elhanyagolt ; jábol eredtek.
mulató helyünk.
Kitüntetett iparosok. Vett hírek szerint
A Sz. Erzsébet egylet múlt vasárnap tartott azon iparosaink közül, kik a kiállításban részt vettek
közgyűlése, Wagner József bányatanácsosné úrnő el Fizély Károly mülakatos. Krause József lemploinberennöklete alatt elhatározta, hogy a közeledő karácsonyi ! dezések készítője, aranyozó s mííasztalos, Zachar Káünnepek /alkalmával 40 szegény leányt fog ruházattal ! roly pipakészitő kitüntetésben részesült.
ellátni. Az elnöki jelentés melegen emlékezik meg
Az akad. ifj. önképző-kör f. hó 0-án tartott közOcsovszkv Markovit? Mária úrnőről, mint az egylet
i gyűlésén megválasztottatisztviselőit: elnök Blaschek Ala
volt elnökéről, a ki 10 éven oly kiváló sikerrel ve
dár, titkár: Gauzer László, jegyző : Hűttel Aurél, aljegyző:
zette ez egylet ügyeit. A jelentés szerint az egylet a
j Szalóky Sándor,; a bizottmány tagjai: Dombrowszky
mull évben 49 szegényt 410 frt. 4G krral segé
; Lajos, Lux Árpád, Mády János, Matusovits Károly és
lyezett s az élelmi czikkekben s ruházatban 128 frtal.
Zivuska Jenő. Egyúttal elhatároztatott, hogy a tavaly
Az állami felső leányiskola felállításának
oly szép sikerrel megkezdett „Irodalmi- és zene es
ügyével, mint értesülünk, ismét élénkebben foglalko
télyeket* a kör az idén folytatja és az elsőt e hó
zott a nagyin, közoktatási ministerium. Tanúskodik é l
21 -én tartja meg. A műsor a következő: 1. Megnyitó
ről az a körülmény is, hogy kir. tanfelügyelőnk a nevezel!
beszéd : tartja Blascheck Aladár úr. 2. Arany János
ministerium megbízásából oly adatotokat kívánt be a ha
„Walesi bárdok" czihiíi költeményét szavalja: Schultóságtól. melyekből alapos a föltevésünk, hogy az is
I hof Gábor úr 3. „Bányászdal“ Endrödytöl, előaadja
kola (elállításának kérdése közel álla megvalósuláshoz.
az akadémiai Dalárda. 4. Blascheck Aladár úr előadja
— Uj tornatanitó. Városunk utóbbi közgyűlé
i „Selmeczi bárdok vagy a czigány bosszúja" ez. paró
sében városi tornatanitóvá Pelrás György oki. tanító
diáját. 5. „Virágfüzér" románcz Popp W.-től, előadják:
választatott meg. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy
I Westhof Károly ur fuvolán. Puky L., Chodora H.,
Huber József előbbi tornatanitó, kinek ügye a nagyin,
• Pencze R. és Alfőldy Z. urak kíséretében. 0. „A plém. k. ministeriumnál várja elintézését, a napokban
j bános ur rózsái* irta Gauzer László ur. 7. „Viharhagyta el városunkat. Az uj tornatanitónak ugyancsak
1 ban“ dal Dösnerlöl, előadja az akadémiai zenekar. E
sok mulasztást kell helyrepólolnia, mert elemi s kö
j műsor méltán megérdemli, hogy városunk közönsége
zéptanodáinkban a tornatanilás ez iskolai év kezdete
j ifjúságunk eme szép törekvését tőle telhetöleg pnróta szünetel.
! tolja, annyival is inkább, mivel ezen estélyek szépiro— Magyar honpolgárrá lett Kenusé József seIj dalmi részét mindig a legkedélyesebb és zártkörében
meczbányai lakos, ki, bárcsak rövi i évek óta lakik
! családias jellegű tánczmulalság fogja követni!
hazánkban s nevezetesen városunkban, már is széles
N évm agyarosítás. Schüdl János selmeczkörben ismeretes, mint teinplomberendezéseket elő
állító jeles iparos. Az országos kiállításon egy 1000 bányai illetőségű, okleveles tanító vezetéknevét Toldi-ra
változtatta
belügyministeri engedélylyel,
írtra becsült s kitüntetésre érdemesítő, góth stylhen
— „Balek bál után." Megtörtént. Pár éji álom
épített kápolnával vett részt. Sőt segédeit is rá bírta
hogy az iparos segédek és lanonezok időleges kiállí j magával ragadott mindent: az élvet, a györnyőrt és
tásán részt vegyenek, kik dicséretes buzgósággal felel ' mámort s csak az emlékekből hagyott vissza kisebb
tek meg feladatuknak. Tárgyaik tekintélyes helyet fog 1 nagyobb részt. Hisz ki volna az, kinek szive közőnylaltak el, tetszetlek is, de sajnos közülük egy szép ru j nyel tudna visszanézni az iskolai év ez első tánezmuhaszekrény oly elromlott állapotban került vissza a ; latságara ? Egyeseknek öröm a visszaemlékezés, de
kiállításról, hogy annak két díszes ajtaját egészen új vannak, kiknek csak bánatot okoz a szombati éj eniból kellett előállítani. A másik tárgy, egy 20 frlra be ! léke; sőt olyanak is akadnak, kiknek végkép elment
csült festett czimer pedig a kiállításon maradt s csak j kedvük Selmeczen a további bálozáslól. S nem is leAz igy megszólított ifjú elpirult mint egy 14
akarja az élvsóvár világ hajhaszalát. mely az élei
vásári zsivajában elhalad elsiet a valóban értékes j éves leányka, pedig már 20 évesnek látszott; szőke
mellett s csak ott nem keresi a boldogulás eszközéi, bajjal kék szemekkel deli alakkal, egyike Olaszország
! legcsábitóbb s leggazdagabb nemeseinek. Giovanni
ahol van. Igy szól:
herczeg Lablache egyik tanítványa volt.
„Igaz, igaz. úgy van valóban:
Gyémánt a porban is lohol,
— De hát mi baja? folytaid vallatását a mester,
S értéke nem vész. szenny se fogja, —
beteg ön ? A h ! vagy, szólt mosolyogva, nem bírt meg
Tökéletes ez észlelet.
birkózni az általam feladott szolfeggiákkal, előre fel
mentem, vagy talán örököli még egy pár milliót, s
Le sem kopik belőle semmi,
most nem tudja módját azok elköltésének?
A fénye ott is úgy ragyog
Mindebből semmi, felelt Giovanni ábrándosán.
Akárha mondaná kevélyen :
— No de hogy unatkozik, azt mégis látom —
„Én itt is a király vagyok!*
ön. Olaszország leggazdagabb nemese, ön, ki még
S ha megtalálják, úgy se kérdik
azon korban él, melyben csak kívánnunk kell, hogy min
Honnan került, mi volt előbb !
den mienk legyen — A gazdagság számomra nem az
Ha drágakő ha kincseiéin,
örömök forrása. — Az istenért, ön szerelmes?
A lobbi semmi — ez elég.
— En ? mikép jutnék én ahhoz ? nem keresek
társaságot, nem ismerek mást mint önt, és az igazat
Legyen bár a gyémánt a porban.
megvallva, én nem elégszem meg csupán szépséggel,
Csak az marad . . . igaz, helyes !
kellőmmel, én egy angyalt, ideált óhajtok, kergetem
A bökkenő csak az hogy ottan.
hogy távolból imádjam, csodáljam.
Gyémántot senkisem keres!
— Oh értem, ön remény nélkül szeret.
(Folyt, köv.)
— Még nem, de bár volna igy, óhajtanám. S
önnek, mester idegen lenne az ily szenvedély ?
— Teljesen, ilju barátom. Nem ismerem a szen
1839-ben Lablache, a híres énekes Londonban
tartózkodott. Egy estve kényelmesen sétált fel s alá vedély e vad hajtásait. — Boldog ember, sóhajtott
szobájában, ábrándozva hegedűjén, melyei művészileg Giovanni. — Igen barátom, az vagyok mint ember,
kezelt; oly annyira elmerüli játékába, hogy egy ifjú férj, apa, és művész is, sohasem fütyültek ki. Azon
beléptet nem is vette észre, ezt azonban ez legkevésbbé ban várjunk csak, — egyszer, igen egyszer mégis a
sem látszott zavarni, mert bele vetve magát egy zső- legfeltűnőbben; Becsben történt. Ugyanis szolgámat
l’ietiol. ki arczállanul meglopott, elkergettem; kifi
lebe figyeld.... el hallgatta a mester játékát. Jó ideig
vollak igy együtt az játszva emez hallgatva, midőn zetve bérét, ő azt zsebre vágja, azután egy tallért
két ujja közé fogva, fordul s igy szól: „Nézze uram,
Lablache ábrándjai lassanként egy olasz dallamba ol
ezért ma ki fogom l'ütyültetni."
vadlak át, ekkor az ifjú elragadtatva igy kiáltott fel:
— Bravó, bravó mester!
— Mily szemtelenség! —
— Csakugyan, midőn az első felvonás után a
Lablache csak most vette észre és rémülten feléje
fordult, de arcza rögtön derült és barátságos lett. — bécsiek lelkesedve hívnak, tapsolnak, egyszerre éles
On az, Giovanni, szólt kezet nyújtva, alig ismertem füty hangzik a házban. — Gyalázatos! s mit tett ön ?
fieg, oly sápadt, szemei bágyadtak, ma éjszaka aligha
— En ?
En a legnagyobb nyugalommal ki
pihent Morpheusz karjai közölt?
lépek s igy szólok a közönséghez: Ne törődjenek vele
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hét csodálkozni rajta. Hisz kit nem lepne meg, —
pláne selmeczi viszonyokkal nem ismerős baleket,
hogy az a szép számú hölgyközönség, mely a karza
tokon végig élvezte vagy kinlódta egy gőzfürdői élet
összes stádiumait, közönyösen tekintett le a sok áll
dogáló fiatal emberre s nem ereszkedett volna L* a
világért sem a forró magasból, hogy a fenn kívül
uralgó forróságot szép szemei tűzével átplántálja a
lenn levők sziveibe. Node ezért inkább a mamákat
> érheti a neheztelés; hisz a legtöbb ifjú leány sze
meiből kirítt a vágy, a tánczkedv, s határozottan gardo
í des dames-ok vétója kellett ahhoz, hogy visszatartsa
| őket. Különben ezen magatartásukkal legtöbbet ár' lottak a rendezőségnek és a balekeknek, kik nem jut' hatlak ahhoz, hogy épen azokkal megismerkedjenek,
! kikhez vágyuk után leginkább vonta, mert a lenn levő
j hölgyek folyton tánczoltak a már ismerős tánezosok•' kai s igy nem igen, vagy csak kivételkép vollak hoz| záférhetök. Remélik azonban úgy a rendezőség, mint
a jelen alkalommal nem tánezolók, hogy a legköze
lebbi alkalomkor mikor a karzatokon r e m é l h e h e t ő l e g nem lesznek többé tánczolni vágyó és pa
rancs által visszatartott hölgyek, lesz alkalmuk a má
sok hibája által előidézett mulasztást helyrehozhatni
még azokkal szemben is, kik az első éves karnak
mintegy lenézéseid csak szünóra alatt jöttek le a kar
zatról. hogy ismerősökkel tánczoljanak ugyan, de a
még nem ismerősök bemutatkozásai elöl az illemszabályok tilalmának korlátái mögé meneküljenek.
Különben a rendezőség ez utón is hálás köszönetét
fejezi ki mind azoknak, kik szives részt-vételükkel e
mulatság fényét és hagulatát emelni szívesek voltak.
B -k .
— Foullon báró halála. Irtunk annak idején arról
a borzasztó mészárlásról, melynek az „ A l b a t r o s z *
hajón útnak indult tudományos expediczló tagjai ál
dozatul estek, a busmanok vérengzése következtében.
A hadügyministerium tengerószi osztálya most kiadta
a hivatalos tudósítást a vérfagyasztó szerencsétlenségről
s mi úgy általános értékénél mint különösen azért is,
mert az olvasóink körében is ismert Foullon báró
haláláról részletesebben foglalkozik ez értesítés, újból
foglalkozunk a tudományos expediczio legyilkolásának
leírásával. E szerint mikor az expediczio a Tabuin
hegység megmászására indult s 950 méternyi magas
ságban tábort ütött, Foullon báró a kiséret egy részével
feljebb Hatolt a hegyen. Már az ut elején feltűnt egyegy busman s a vezetőkul szereplő benszülöltek tüzelni
is akartak rájuk, de a parancsnok szigorú tilalmára
elállotlak szándékuktól. Tényleg, a busmanok jelekkel
mutogatták, hogy alkudozásba akarnak bocsátkozni az
expedícióval s mikor visszafelé a táborhoz közeledtek.
kérem, ez szolgám Pietró, kit ma elkergettem.* A kö
zönség erre nevetelt és fokozott kedvvel tapsolt. —
Lablache elbeszélése alatt az ifjú herczeg az albumo
kat nézegette, most a művészhez fordulva s a kezében
lévőt mutatva szólt:
— Mio caro, mily gyönyörű darab.
S igaza volt, e könyv művészi kivitelű volt. Vörös, préselt bársony, gazdagon emaillirozott arany csat
s a négy sarkon egy-egy ritka fényű és nagyságú ru
bin disziték. Benn az első lapon két dal Schiller szö
vegével s alatta e sorok’: „A1 mio maestro di musica*
— Kitől van az album ?
Egy tanítványomtól kaptam.
— S e dalok ? — Az ő szerzeményei.
— Hogy hívják ? — Lablache kis szünet után
felelt csak : Nevét nem mondhatom. — S miért nem ?
sürgette Giovanni.
— ígéretem köt, ezen tanítványomat nem sza
bad megneveznem.
E titokzatosság ingerel. Mondja legalább —■
ö szép ?
Ah, arra kevés a szó, felelt Lablache, egész An
golországban nem találja párját apró lábacskáinak.
— És haja ? — Szőke. — Szeme ? — Kék. —
Termete s más előnyei? — Méltóságos, nemes maga*
tartásu, járása könnyed, mint zephir fuvalma, szelle
mes, tele kellemmel, szóval tökéletes.
— Ah, az istenért, férjnél van ?
— Nem, ö szabad. — Akkor bírnom kell, bírá
sáért kész vagyok éltemet áldozni, szólt a szenvedélyes
olasz herczeg.
— Caro amico, lehetetlen. — Nevelséges mond az
olasz s miért? — A rokonai gátolnák. — összeköté
séi egy herczeggel, ki milliókkal bir ?
— S ha tízszer gazdagabb is volna Ön, az aka
dályok áthághatlanok.
— Valóban, ez egy talány, de látnom csak sza
bad ? egyszer — egyetlen egyszor!
— S ha ezt lehetővé leszem, esküszik herczeg; t°*
vább nem fürkészni, s megelégedni a távolból! nicgtekintéssel ?
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k dobták el fegyvereiket. Másnap 9 ember újra
indult öt Mannlicher-fegyvérrel, 40—40 töltényu I g Cgy revolverrel Az utón mindig több és több
busman csatlakozott a vezetők gyanánt szereplő ben'ülőitekhez, de ez nem tűnt fel az expediczió tagjainak
* intbogy ez ott szokásban van. Különben is csak
"ehány volt közölök tomahawk-kal felfegyverkezve.
"*11 < néhány pillanat múlva azonban a tábor felöl
I
hallatszott, mely jelre az egyik busman doronggal
'ki ment Budik zászlótartónak, mig két benszülött
II matrózra s Foullon báróra rontott. Erre megkez
dődött a harcz. Messziről egv diszbe öltözött benszülött
'..•'látott a küzdők felé, nyomon követte egy sereg.
Budik lelőtt ugyan két benszülőttet, de Foullon ekkor
.. két sebből vérzett s három matróz is súlyos
11 kopott. Miután vagy húsz benszülőttet lelőttek.
SC|öbbi pedig elmenekült, visszatértek a táborba. Oda
"zonban ez idő alatt szintén belopóztak a benszülöttek
^ |)ékés szándékot szinlelve — s egy adott jelre, egy
JT ök élén, megtámadták az otthon maradiakat, kik
kőzfil az első rohamnál elesett négy, kettő pedig meg
sebesült. Elkeseredett küzdelem fejlődött ki s bár az
?• ediczió tagjai több mint tiz emberi lelőttek, mindkettő maradt közülők sértetlen. — Csak ekkor
•ónullak el a vadak. Mikor megérkezett Foullon csavin __ a vezér holttestével, az élve maradottak
ekkor ápolás alá vették a sebesülteket, hirt adtak az
Albatrosznak* s a halottakkal útnak indultak. Mikor
azonban a hajóhoz értek s mire a hajó Cooktown-ban
kikötött még két ember kiszenvedett. Igv ért véget a
szerencsétlen expediczió, melynek tagjai — ha nem
i, voltak tán eléggé óvatosak — keserűen megbünhődtek érles a rettenetes órákban valódi hősökként
viselték magukat.
_
— Selmecziek a kiállításon. Időszerűnek talál
juk ezúttal lapunk szerkesztőjének a polgármesteri hi
vatalhoz beterjesztett jelentéséből az orsz. kiállítás
egyik mozzanataképpen előállott tömeges látogatásról
említést tenni, kitüntetve azt, hogy mily mértékben
vett ebben részt városunk közönsége. Az első csoport
ban 59 jegyfüzetes iparoshoz 14-en csatlakoztak s igv
ebben 73 egyén vett részt, a kik 10 frtos jegy füzettel
utaztak le négy napi tartózkodásra. A 2-ik csoportban
115-en vettek részt 5 frtos jegyfüzettel, a többi cso
port is 5 fi tosai használt, csak a 4-ik csoport utazott
8 frtossal. Az utolsótcsoport, mely okt. 24 esetleg
29-én indult volna, nem volt összehozható, bár
áz ebben való részvételhez negyvennyolezan jelent
keztek. A jelentkezők ugyanis a választás napjának
kihirdetése előtti napon fizették be a jegyfüzetek árát s
azt másnap a postára adás perezében visszakérték,
csupán 18-an hagyván azt benn lapunk s/erkesztö— Esküszöm, hogy rögtön elhagyom Londont,
ha láttam. - Nos jó, tehát ma>stvo.
Esi ve filharmonikás hangverseny volt Lon
donban. ide vezette Lablache a herczeget; midőn a
terembe léptek, az tömve volt. Giovanni körülnéz
kémlel,ülik, egyszerre megragadva Lablache karját, egy
hölgy frlé m utat; szép magas, szőke nő volt, legegy
szerűbb öltözékben, s igy szólt :
-- Nézze ama égi jelenést, nemde ez az ?
— Igen, ő az, felelt Lablache.
Az ifjú egész
eslve o hölgyet nézte, csodálta s képét szivébe véste
Másnap Velencze felé utazott.
*
*
1840-ben Lablache Parisba utazott. A boulevard
Italienen áthaladva, Giovanni herczeggel találkozik. El
ragadtatással üdvözlik egymást. — Hogyan van a szép
ismeretlenem? volt Giovanni első kérdése. — Ön még
mindig gondol e hölgyre ? csodálkozik Lablache.
— Soha sem felejthetem! — Valóban, ön állliatalosabb mint gondoltam. — Tanítványa még önnek ?
— Igen. s még hozzá lekitünőbb tanítványom,
mezzoszopránja elragadó és hangszeréi művészileg
kezeli. De egy idő óla társadalmi állása változott,
férjhez ment.
— Férjhez ment. ismételte gépiesen a herczeg,
s izgatottan távozott.
Gondolatokba merülve ba
rangolt az útezákon keresztül, igy jutott a tuileriák
dó. Olt óriási néptömeg tartóztatta lel. mely lelke
sedve éljenzett, mert ép e perezben lépett ki Lajos
Fnlöp király családjával ;z erkélyre, karján egy méltóságos nő alak.
— Giovanni elsápadt és tántorogva egy mellette
álló testőrtiszt karjára támaszkodik.
Nagy Isten, a mester tanítványa, s erőt véve, a
bithez fordul, kérem uram. nem mondhatná, ki ama
h(,1-y, a király karján ? Ah uram, de kérem, emeljen
kalapot, az V ik t ó r i u , A n g o 1o r s z á g k i r á 1 y n ője.
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jénél, a ki azt fel is küldte a kiállítási igazgatóság színdarabok (előadásával fogják gyönyörködtetni hall
hoz azon kéréssel, hogy ezúttal kivételesen adná meg gatóságot.
az engedélyt. Az igazgatóság nem adott s igy lapunk
— Kózrekerült csaló. Említettük annak idején,
szerkesztője a 29-ében állapodott meg az igazgató hogy egy magát Mészáros Andornak nevező fiatal em
sággal s a jelentkezőkkel. Ha itt megjegyezzük azt, ber a nemzeti lovardából mint M a j t h é n y i László
hogy e megállapodás az igazgatósággal távirati utón gazdatisztje lovakat csalt ki, melyekkel aztán elillant.
a közel s távolban lakó jelentkezőkkel pedig küldönezők A székesfehérvári rendőrség f. hó 9-én értesítette a
által történt, és hogy valamennyi tömeges kirándu budapesti főkapitányságot, hogy az illetőt Fleiser Alf
lásnál terv-változás történt, melyről mindannyiszor réd ismert csaló személyében elfogták.
gyorslábú küldönezők utján lehetett csak az illetőket
— Halálozások. L a k y Károly cs. és kir. ka
értesíteni és pedig nem egy Ízben az éjjeli órákban,
úgy fogalmunk lehet az ilyen csoport szervezésről. — marás ny. huszárezredes, felsőturi földbirtokost nagy
De hát e nehézségek ecsetelésével nem foglalkozunk s gyász érte. Fia L a k y Gábor cs. és kir. huszárhad
csak azt jegyezzük fel, hogy összesen 73 egyén 10 nagy a cs. és kir. V. Vilmos Vürtenberg 6 -ik huszár
frtos, 25 egyén 8 frtos, 253 egyén, 5 frtos, jegyfüzettel ezrednél f. évi nov. 9-én reggeli fél 5 órakor élte
utazott el, mely összesen 2195 frtot teszen. Érdekes, 23-ik évében hagymázban meghalt. Temetése f. hó
hogy e sok látogató között csak 40 volt olyan, akinek 10-én 3 órakor ment végbe a felsőturi rom. kath.
nincsenek rokonai a fővárosban. A fenti kimutatás sirkertben nagy közönség részvéte mellett. Vele a
csak a tömeges látogatások mérvét tünteti; de Lakyak férfiága kihalt s koporsóján megfordítják a
hozzávetőleges számítás szerint legalább 1500 egyén Lakyak évszázados címerét.
— Jegyzői vizsgák. Folyó hó 5. és 6 -án tar
látogatta meg városunkból a kiállilást, a kik legalább
tották Ipolyságon a megyeházán a jegyzői vizsgákat
50.000 fiiul vittek a fővárosba.
— Csillaghullás. Nem a kiállítási csillaghullásró
melyen B a t i z y Gusztáv lévai kir. pénzügyigazgató
és H o r v á t h L a j o s kir. anyakönyvi felügyelő is
szólunk, hanem arról, mely most a tiszta égbolton
éjjelenként látható. Az egyik hullás e hó 13-14-ik közt jelen voltak. A jelölteket Reglovits Gyulát, Cziglan
Gyulát, Polakovits Jánost. Ambrus Ferenczet, Wágner
éjjel volt . s a másik nagyobb e hó 22 -én lesz.
— A Honti Ellenzék megszűnt s szerkesztője, Bélát és Gonda Gyulát képesítették.
Ivánka István terjedelmes „Búcsú-szó*-ban mond,
Islenhozzádot, melyben visszapillant a megküzdött
harezra.
— Csodálatos mézeshetek. Egy gazdag perui
F o u l ü r r i - g e l y e i n e t OÖ k r t t f l 3 frt 36 krig méterkereskedő nőül vett egy gazdag leányt. A fiatal pár
kint — japáni, chinai. s. a. t. a legújabb mintázattal és színek
elhatározta, hogy a mézesheteket egy hegy tetején,
ben, ú. m, fekete, fehér és színes l l e n i i e l t e r g M e ly e m e t
35 krtól 14 frt 65 kr méterkint sima, csikós, koczkázott, mintáegy őserdő kellő közepén, 2000 méternyi magasság
zottakat dainasztot s. a. t. (mint egy 240 különböző minőségben
ban a tenger felett, tölti el. Úgy akarnak ott élni,
és 2000 szín és mintázattel s. a. t. poM
tuhör Imvámmen
mint egykor Robinson és csak a vadászat zsákmányé- ' tesen a lí r i /.l i o / . s / . l i l l i t v a és m i n t á k a t k ü l d
p o M t a f o r d u l t ü v a l : I l e n n e b e r g (>. ( e s . k . u d ból akarnak táplálkozni, a lelőtt állatok bőrén pedig
v a r is z ü llitü
M e l y e m g y ü r a K ű r i e k b e n . Svajczba
czimzett levelekre 1 0 kros. és levelező lapokra 5 kros bélyeg
aludni. Három hónap múlva aztán ismét emberek közé
ragasztandó. Magyar nyelven itt megrendelések pontosan el inmennek.
éztetnek.
’
2
— Amerikaiasan. Egy tekszasi farmer sajátságos
temetési rendeztetett magának. Ismerőseinek meghívót
küldött, hogy jöjjenek ki az ő három mérlföldnyi tá
H i r d e t é s e k .
volságban fekvő birtokára. Minden meghívóhoz száz
dollár volt mellékelve. A megérkezettek a háziurat holt
állapotban találták, kezében egy revolverrel. Mellette
ott feküdt kedvencz hangszere a verkli, a melyen a
temetésen el kellett játszani az életuntnak kedves dalát
A selmeczbányai m. kir. központi kohóhivatal
a „yankeedoodle“-t. A végrendelet értelmében az őn- tulajdonát képező ugynev. Varinszky illetőleg Aschner
! gyilkos eltemetése után a birtokot eladták és az árát féle földbirtok, mely a kohói nagy és kis lintich, to
| a cselédsége között osztották szét.
vábbá S zt: Antal és illés községekkel határos és
!
— Valódi Jág’er tanár féle elsőrendű kötött és egészben kereken 53 catastrális hold területű, rét,
szövött alsóruhák Berger gyárából legjutányosabban szántóföld és gyümölcs kertből áll, és mely lakházzal
kaphatók H e y e k A d o l f n á l (Budapest, Szervitatér valamint pajtával is bir, 1897 év elejétől három évre
8 . sz.)
haszonbérbe adatni szándékoltatik.
— Gostanza a czime annak a jeles olasz re
A nyilvános árverés 1896 évi Deczember hó 14-én
génynek, mely a „Könyves Kálmán* irod. könyvkedélelőtt 10 órakor fog a selmeczbányai m. kir. köz
i resk. részvénytársaság legújabb vállalatában, a Magyar
ponti alsó kohóban megtartani, megjegyezvén, misze
Regénylár-ban megjelent A díszes kiállítású első füzet
rint az árverés megkezdéséig szabályszerűen kiállított
I elejéhez a kiadó programmot is csatolt, melyben isírásbeli ajánlatok is elfogadtatnak.
j morteti a vállalat czélját és irányát, közölvén egyúttal
Az árverezők kötelesek az árverés megkezdése
azoknak a köteteknek a cziineit is, melyeket eddig a
megindított regénysorozat keretébe fölvett. Maga ez a előtt 16%-bánatpénzt lefizetni, mely az árverés bevé
névsor a melyben helyet foglalnak hazai (Jókai Mór, gezte után a kevesebbet Ígérőknek azonnal vissza
Tolnai Lajos, Váradi Antal, stb.) kiváló íróink és a adatni fog, a legtöbbet Ígérőnek bánatpénze ellenben
a leteendő biztosítékba, mely egy évi haszonbérnek
| külföld (Tolsztoj Leó gróf, Carmen Sylva, Gábrielé
[ d’ Annunzio stb.) jelesei, elég biztosíték arra hogy a megfelel-be fog számíttatni
A részletes feltételek a selmeczbányai m. kir.
I vállalat sikerülni fog ; a remek* kiállítás, díszes nyomás,
I a szép kivitelű autotypia utján reprodukált eredeti központi kohóhivatal irodájában megtudhatók.
Selmeczbányán, 1896. évi november hó 8 -án
I szövegrajzok pedig bizonyára nagyban hozzájárulnak
* ezeknek a csinos és szemre is kedves füzeteknek az el
M. kir. kohóhivatal.
terjedéséhez, a melyek már azért is megérdemlik,
hogy a müveit magyar közönség a pártfogásába vegye. 270. vb. sz.
A legelső regénynek ez a gondos megválasztása min
1896.
denesetre megerősíti azt az Ítéletünket, hogy ezt a ki
adványt sok tekintetben megkülönböztetett hely illeti
meg a hozzá hasonló megvár nyelvű vállalatok között.
Alulirt kiküldött végrehajtó, az 1881. évi LX. t.
— Budapesti gabonatőzsde. (Reich Jenő és
ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a
társa heti jelentése) A mi piaczunkon igen változó
selmeczbányai kir. járásbíróság 67 számú végzése ál
volt az irányzat. A hét elején rósz hangulatban nyílt
tal a selnn ezi népbank javára, Érti Vilmos és neje
meg az üzlet, de később élénkebb lett a forgalom ellen 722 frt. 78 kr. tőke és járulékai erejéig elrendelt
és megjavultak az árak. Az előző hetek kedvező he
biztosítási végrehajtás foganatosítása alkalmával bírói
lyezte azonban nem birt érvényre jutni. Zárlat; búza kig felül foglalt és 1500 írtra becsült tehenek és
tavaszra 7. 98—99. rozs tavaszra 0. 87—88, uj tengri üszőkből álló ingóságok 722 frt 78 kr. tőke 48 frt.
már jun-ra4. 16— 17. zab tavaszra 5. 9 1 —95.
20 kr. megállapított eddigi 1 frt. 20 kr. jelen hir
— A hölgyközönségnek ajánljuk Spitzer Samu
detményi és az ezutáni költségek erejéig nyilvános ár
ismert legyező és ernyő gyári raktárát (Budapest, Béc»i- verés utján eladatnak.
ulcza 2 ) hol legdúsnbb a választék és az árak a legMely árverésnek a solmeczi kir. járásbíróság
jutányosabbak.
— Melléklet. Lapunk mai számához Muller J. 2626 sz. kiküldést rendelő végzése folytán Selmeczbá
A. csehországi schönbachi hangszergyáros képes ár nyán leendő eszközlésére 1896-ik év november hó
24-ik napjának délután 2 órája határidőül kitüzetik
jegyzéke van mellékelve.
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok ezen
— Műkedvelő előadás. Az Ipolysági polgári árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmé
leányiskola növendékei f. hó 24-én ünnepélyt rendez ben, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni
nek, mely alkalommal ének, szavalás, élőképek és fognak.

Nyilttér.

255°g| p

Hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Honti hírek.
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HÍRADÓ

Az íelárverezendő ingóságok vételára az 1881.
LX. t. ez. 108, g-úbnn megállapított feltételek szerint
lesz kifizetendő.
Kelt Selineczen 18‘JG-ik évi november lu> 8
napján.
Franclscy Béla.

m 0M m mn
Főnyeremény

esetleg
500000iVlárka,

1788. sz.
18%. tkvi.

Szerencse
hirdetmény.

®

m

A nyeieményokot az Ál l a m
biztosítja.

Felhívás a Hamburg állam által biztositolt kedvező

Árverési hirdetményi kivonat.

nagy u y v rem
ény soritjlU
ákra,

A selmeczbámai kir. jbiróság mint lelekkönyvj
hatóság közhírré teszi, hogy kk. Böhm József, Erzsébet
Júlia és Mihály végrehajtatónak Hibosné Böhm Teréz
végrehajtást szenvedő elleni 24 Irt. 30 kr. tőkekövete
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a selmeezbányai kir. járásbíróság területén lévő a selmeczbányai 1999. sz. tjkvben Ribos József és ‘Böhm Teréz
tulajdonául bejegyzett f 2013. hrsz: 229 népsorsz.
ház és udvarra 150 fiT; a f 2012 . hrsz. kert és istál
lóra 49 frt, úgy az 1803. sz. tjkvben Ribosné Böhm
Teréz, kk. Böhm József. Erzsébet, Júlia és Mihály tu
lajdonául bejegyzett a + 22GO. hrsz. 45. népsorsz. ház
és kertre ' Hodrusbányán, 180 frt, s végre a f 2290.
hrsz. a. ház előtti kertre ezennel adószerint 24 írtban
megállapított kikiáltási árban, a végrehajtási törvény
150. §-ának alkalmazása melleit és azzal, hogy egész
árverés által az 1803. sz. tjkvben G. S.'sorsz. alatt
Böhmné Janga Erzsébet javára -bekebelezett özvegyi
jog nem érintetik, az árverést elrendelte, és hogy a
fennebb megjelölt ingatlanok az 1890 évi deczem- !
bér hó 7-ik napján d. e. 9 órakor a selmoczbányai kir.
jbiróság tkvi. hatóságánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni
fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs- .
árának 1 0 % -ál vagyis 15 frt,4 frt 90 kr.. 18 frt, és 2 frt 40
kr. bánatpénzt készpénzben, vagy az 1881 : LX, t.-cz. 42.
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov.
hő 1-én 3333. sz, a. kelt igazságügyministeri rendelet
8 . §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170.
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.
KeltJ Selmeczbányán 1890. évi november 5-én.
A selmoczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
hatóság.
DessewfFy, kir. aljbiró.

melyben

1810. sz.
1896. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
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LADO ZONGORA!

Egy jó karban" lévő zongora eladó!
Bővebb felvilágosítást ad:

Schmidt Martinyi Irma
Mihalik-fóle házban.

oo ooooooc

Selyempapir, crepe-papir, és mindennemű

llé k e t
J. Thebens Nachf (M, Erler ezénekg. Becs
XIII./5. és Schlübhtern, Bezirk Cassel, A
legolcsóbb árak nagyban és détaileladás
esetén. A legjobb beszerzési forrás el
árusítók és tanítónők részére. Kész tárgyak
és minták minden nemben nagy válasz
tékban. Kérjenek illustrált árjegyzéket; kül
dünk ingyen bérmentve. Nagyban és kicsiben
eladás.

5 0 0 0 0 0 0 0 OOOOOI
Csekély

4 1o frt-ért
szállítom egész világon híres
hosszú, gy ö n g y h á z köralakú

„Bohémia“

hú zó h a r m o n ik á m a t
El van ez látva 2 kettős fúvó
val, 11 sáncú fúvóval, eltörhetellen rézvédősarkokkal.
A hangok egyes lapokon vannak, ennek következ
tében a harmonikának nagyszerű orgonához hasonló
hangja van.
40 hangú 2 nab. 15:/s
x 33 cmmagasságú — 47 s frt
00
„ 3 „
17 X 34
„
„= 5 7, „
80
„ 4 „
177,
X 347, « v
= 6 ‘/2 „

a biztos nyeremény.
Ezen előnyös pénzsorsjáték nyerem ényei, mely
tervszerűen csak 112,000 sorsjegyet tartalmaz a kö
vetkezők, u. m :
A legnagyobb nyeremény esetleg 500,000 Márka.
Jutalom á 300,000 Márka
1 nyer. á 200,000
nyer. á 100,000
*
2 nyer. á 75.000
„
„
1 nyer. á 70.000
1 nyer. á 65,900
«
ff
1 nyei. íi 60.000
,
1 nyer. á 55.000
„
2 nyer. á 50.000
„
1 nyer. a 40.000
3 nyer. á 20.000
21 nyer. á 10,000

„„

40 nyer. A 5000 Márka
100 nyer. ’á 3000
„
206 nyer. A 2000
„
782 nyer. á 1000
1348 nyer. a 400
„
42 nyer. á 300
„
138 nyer. á 200.150 „
35327 nyer. á 155
„
8961 nyer. á 134, 104, 100
9249 nyer. il 73,45,21 M.
Összesen 56,240 nyeremény.

és ezek kevés hónap alatt 7 részletben biztosan kisorsoltatnak. Az első oszt. főnyerem ény 50,000 M..
ez a 2-ik oszt. emelkedik 55,000 M.-ra, a 3-dik
an 60,0b00 M. a 4-ikben G5,000 M. az 5-ikben „
70,000 M. a G-ikban 75,000 M. a 7-ikben 200,000 M-ra
és a jutalom m al 300,000 M. esetleg 500,000 M.
Az első osztályra, mely hivatalosan állapíttatott
meg, ára
az egész eredeti sorsj. csak 3 frt 50 kr.
a fél
„
„
„
1 frt 75 kr.
a negyed
„
„
„
— frt 90 kr.
A
betétek ekövetkező osztályokra,
valamint
a pontos nyeremény-jegyzék a hivatalos államezimerreellátolt s o r s o l á s i t e r v b e n láthatók, melyet kivánatra előre i n g y e n és b é r m ö n t v e küldök.
Minden résztvevőnek a megtörténi húzás után
a z o n n a l egy hivatalos nyereményjegyzéket küldök
kéretlenül.

A nyert pénzeknek kifizetése és elküldése köz
A selmoczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi ható
vetlenül
általam történik az érdekeltekhez pontosan
ság közhírré teszi, hogy Selmoczbányai Népbank végés a legnagyobb titoktartás melleit.
rehajlatónak Stedrpnné Szlanina Johanna végrehajtást
Megrendelések p o s t a u t a l v á n y vagy u I á n szenvedő elleni 220 frt. tőkekövetelés és járulékai iránti
v ó t mellett eszközöltetnek.
végrehajtási ügyében a selmoczbányai kir. járásbíróság
A küszöbön álló húzás szempontjából sziveskedterületén lévő, Sledron Józsel és Szlanina Johanna
ék azonnal legkésőbben azonban
tulajdonául bejegyzett, a selmcc bányai 1740 sz tljkvben a f 89. hrs. 39/IV. népsorsz. a ház és kertre
Kalzenhűgelen a végrehajtási törvény 156 §-ának al Magántanulásra valóoskola ingyen, szállítás és csoma
golás 60 kr. képes árjegyzékek ingyen.
kalmazása mellett, azzal hogy ezen árverés által a C.
bizalommal
7 sorsz. a. holliglani lakás és sütökemonezének hasz
C . A. S c h u s t e p , Harm onikagyáros,
nálatából álló, Szlanina Anna javára bekebelezett szol- '
Graslitz, Csehország.
galmijog nem érintetik, de ha fenti ingatlan ezen jel- I
bank és vállóüzletéhez fordulni Hamburgban.
Szállítás utánvét mellett. — Csere megengedve.
zell szolgalmijog fentarlásával oly árban adatnék el,
mely a szolgalom tlkvi bejegyzését megelőző tehertéte
Összeköttetést keresek újra elárusítókkal.
lek fedezete szempontjából ezennel megállapított 320
frtnyi összeget meg nem üti; az árverés hatálytalanná
válik és a fenti ingatlan az érintett szolgalmijog fentartása nélkül a kitűzött ezen határnapon újabban
h
elárvereztetik, az árverést 604 fi iban ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb
megjelölt ingatlanok az 1896. évi november hó 27-ik
Mocca echt hochf. edel. FI. 0.72.0.75
Menado braun, grossbonig FI. 0.66-0.72 í p. 7« Ko
.< !/
napján délelőtti 9 órakor a selmoczbányai kir. járás
Gold-Java exlraff grosbon. 0.54-0.66
Java, grün vollausgiebig
0.54-0.60
bíróság tlkvi hivatalánál megtartandó nyilvános árve
Alles
unvcrzollt
Plantag. Ceylon vorzügl. 0.60-0.72
Ceylon-Perl hochf. krfift.
0.60-0.72
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladalni
frel ab hier
Cubaff. schönkrfift. ausgebig 0.54-0.60
fog.
Cuba-Perl sehr feinkraft.
0.54-0.60
per Nachodor
S
ajtos
exlraff.
mildkráftig
0.42-0
48
Campinas
ff.
rcin
u.
schön
0 ,4 0 -0 .4 5 . nalime
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsCassa von
Perlmocca ff. vollkríiftig FI. 0.50-0.60
Brenncaffee kráftig rcin
0.36-0,38 f 5 Ko. an.
arának 10 %-át vagyis 00 frt 40 kr bánatpénzt
Gebrannt obigo Sortén
mehr, da 7i Ko gebranl = 1 Ko. sind.
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jel
&
Thee echt chines. schwarzer, FI. 1.00, 1.15, 1.30, 1.60-3.00 Gruss FI. 0.75-1.50 p. 7, Ko.
zett árfolyammal szániitott és az 1881. évi november
Tafelreis exlraff. lnngkorn, FI. 0.10 grosskorn 0.07 grobkorn 0.06. Reisstárke 0.15.
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisleri rendelet
Cocosnüsse grosso. St. FI. 0.10 Datteln. 0.12 Feigen 0.10,Sultanrosinen 0.11, p. 7, Ko.
8 . §-ában, kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
Neuer Caviar grobkörnig 1, Ko. FI. 3.00, grosskőrn. Ural Gl. 4.00 bei mehr biligst.
dött kezéhez letenni, avagy az 1891: LX. t.-cz. 170.
Gelée-Aal dicker, 5 Ko.-Fass FI. 3,00 27> Ko. Gl. 1.60, m lttel, 5 Ko 2.25, 2 7 , Ko. 1.25.
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges
Bratheringe. Bismarckheringe. Fischroulade, 5 Ko.-Dose FI. 1.15 Sardinen 1.00.
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt ál- ,'(V
szolgált a Ini.
Neue Fettheringe u. Vollheringe grosso, 30 p. Postf. 1.15, mittclgr. 40 p. Poslf. 1.00. FI.
Kieler Sprott, ’/* Postkisto FI. 0.65, 2 Kst. (Postk, FI. 1.20 Bücklinge. gr. Poslk. FI. 1.15.
Kelt Selmeczbányán, 1896. évi november hő 1 1
napján.
Fr. Schellfische, Dorsch. Cabliau, Scholle, 5 Ko. FI. 1.15, Seezungen, SteinbuU otc.
A selmoczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
BCrnwt I S c i n r . SchulZ (Vonmme nícht abkUrzen), Ottensen h. Hamburg.
hatóság.
Wiederverkaufern I i MIÍksío Tagos en-gros Proise. Preiscournnt gralis und iranco.
Licha Antal, kir. jbiró.
X -7:
;
Nyomatott Joerges Áogst özv s Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1896.

F. évi november 29*ig
Heckscher József

Caffee, Thee, Colonialwaaren, Delicatessen, Fische.

