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Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-utez.a 74./III. sz. a hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

Egy évre........................................................4 frt.
Fél évre........................................................ 2 „
Negyedévre.................................................... 1 „

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Negyven év.
A mai időben az emberek rövid életü- 

sége mellett negyven esztendő egy egész 
emberöltőt jelent. A sorsnak mily kiváló 
adománya- az tehát, ha egy ember negyven 
éven keresztül képes lankadatlan erővel 
hivatalos pályáján működni s negyven évi 
működés után is még oly férfias tetterővel 
bir, a mely a jövőre nézve is hivatalának 
betöltésére teljes mértékben képessé teszi.

Az igazságos sors e ritka kedvezmé
nyébe részesítette Hültl József miniszteri 
tanácsost, bányaigazgatónkat s bizonyára jól 
tudta, hogy e férfiú erre teljesen érdemes is.

Folyó hó 24-én vasárnap tartotta meg 
a bányakerületi tisztviselői kar, főnöke negy
ven évi szolgálatának jubileumát. Ezúttal 
minden zajos és pompákkal egybekötött elő
készületek s formalitások mellőzve lettek s 
igazán mondhatjuk, hogy bányászaink nagy 
családias ünnepélye volt ez, a melyen a 
családfő ritka bensőséggel és egyszerűség
gel lett kitüntetve a családtagok által.

Újból megmutatták bányászaink, hogy 
közöttük az összetartozandóság meleg ér
zete és szoros kapcsa meg nem szűnt s 
hogy az igazi érdemet megbecsülni tudják.

Az egykori kamaraház, most bánya
igazgatósági épület nagy tanácstermében 
folyt le az ünnepély. Mintha a régi ka
mara és bányagrófok ott függő arczképcin 
bizonyos megelégedett mosoly lett volna 
észrevehető, úgy tekinthettek le az össze
gyűlt bányászokra s ezek vezetőjére — 
utódjukra. Köztük van annak is arczképe, 
kinek kezeihez negyven évvel ezelőtt tette 
le- első hivatalos esküjét az ünnepelt, s ez 
Russegger József volt bányaigazgató s 
miniszteri tanácsos, kiről az utód az üd
vözlő beszédre intézett válaszában meg is 
emlékezett. Ámde megemlékezett Hültl Jó
zsef e beszédjében arról is, hogy a bányá
szat régi fénye, habár halványodni is kez
dett, annak újbóli felébresztésére egész 
nagyven évi működése alatt teljes erejéből 
iparkodott és ha most negyven éves műkö
désének magaslatáról visszatekint, büszkén 
mondhatja, hogy nem sikertelenül működött. 
Különösen midőn az ezüstválság állott be, 

sikerült a selmeczbányai bányakerületi vi
szonyokat a zátonytól megmenteni s most 
bízvást mondhatja, hogy ennek jövője biz
tosítva s ezzel sok ezer ember existencziája 
állandósítva van.

Egy ily érdemes férfiú negyven évi 
szolgálatának jubileuma fölött, hogy tér
hetnénk mi napirendre? Hiszen a bányászat 
az, mely városunkat alapitá, fejlődésünket 
és haladásunkat előmozditá, létezését biz- 
tositá s mely hivatva van a jövőben is vá
rosunk lakosainak létalapot nyújtani.

Ha tehát Hültl József bányaigazgató
nak a bányászok azért, mert kitűnő vezé
rüknek bizonyult be, hálával vannak lekö
telezve, mennyivel inkább tartozik városunk 
összes lakossága hálával vele szemben, ki 
már-már elveszettnek gondolt bányaműve
lésünket a válság veszélyes örvényéből 
szakavatottsággal és szerencsés kézzel ki
mentette. Az ünnepelt érdemdús bánya
igazgatót tehát lapunk is kedves kötelessé
gének tartja ez alkalomból őszinte szívből 
üdvözölni s kívánni, hogy a korona, édes 
jó hazánk, bányászatunk, városunk és ösz- 
szes lakosságunk érdekében is őt az Isten 
teljes tetterőben még sokáig, sokáig éltesse!!

Az ünnepély lefolyásáról a következőkben 
számolunk be:
Hültl József bányaigazgató hivatalos
kodásának negyven éves jubileuma.

Folyó hó 24-én vasárnap d. e. 10 órakor 
szokatlan élénkség volt észrevehető az ódon ka
maraházi épület körül. Ekkor gyülekeztek össze 
mindazon bányakerületi tisztviselők, kik szemé
lyes megjelenésük által akartak tiszteletüknek ki
fejezést adni szeretve tisztelt főnökük, hogy régi 
jó magyarsággal mondjuk, atyamesterük iránt. 
Itt láttuk a szélaknai kir. bányahivatal, bánya
mérnöki és gépfelügynlői, továbbbá a zúzómü és 
kohóhivatal teljes számú tisztikarát, a bánya
igazgatóság és számosztály egész tiszti személy
zetét , a kerületi bányatiszteket és mérnökö
ket, a beszterczebányai rézpörölyde főnökét, 
a bányásziskolai tanári kart , a bányake
rületi orvosokat, sőt még a nagyági bányahi
vatal is képviselve volt stb. stb. Fél tizenegy le
hetett, mikor az ünneplők a kamaragrófok régi 
tanácstermébe vonultak és előttük megjelent 
Hültl József az ünnepelt ministeri tanácsos és 
bányaigazgató, kit hatalmas éljenekkel fogadtak. 
Ekkor előlépett Kachelman Farkas kir. bánya

tanácsos és a mennyire sikerült tudósítónknak 
feljegyezhetni, a következő szép és tartartalmas 
beszédet intézte az ünnepelthez:

Méltóságos ministeri tanácsos Ur!
Nekem jutott a szerencse, hogy Méltóságo

dat 40-ik szolgálati évének betöltése alkalmából, 
— melyet hála Istennek jó egészségben, testi és 
szellemi erejének minden fogyatkozása nélkül 
szerencsés betölteni, — a bányaigazgatóság és a 
hozzátartozó hivatalok tisztikara nevében szívből 
üdvözöljem s annak eléréséhez őszintén szeren
csét kívánjak. 40 év előtt szegődött Méltóságod 
önelhatározásból, szive sugallatára hallgatva a 
bányászati szak szolgálatába és ezen időtől kezdve 
mostanáig kiváló képességét, tetterős munkássá
gát, tág és folyton gyarapitott ismeretét, valamint 
akadályt nem ismerő energiáját ezen szak gya
rapítására, felvirágzására szentelte.

Ezen hosszú idő alatt kifejtett működését 
fényes siker kisérte oly annyira, hogy sikerült ez 
által legkegyelmesebb Urunk, koronás királyunk 
teljes elismerését, alkotmányos kormányunk ál
landó bizalmát, a szakközönségben pedig vezérlő 
állást kivívni úgy, hogy önérzettel, büszkeséggel 
tekinthet arra vissza, — méltán, mert még a 
nagy-közönség, a közvélemény Méltóságodat kiváló 
administratornak és „szerencsés" bányásznak tartja. 
Hogy félre ne értessem, meg kell jegyeznem, hogy 
én a „szerencsés" jelzés kitételt úgy kívánom ér
tetni, a mint azt egyik híres, nagy német had
vezér értelmezte, ki, midőn rendkívüli, szeren
csés sikereihez üdvözölték, azt felelte, — „Igaz, 
hogy terveim, vállalataim és ezek folytán eléri 
eredményeim rendkívüliek, szerencsések voltak, 
de biztosíthatom az urakat, hogy a szerencsét 
állandóan, valóban csak az érdemes és az azt foly
ton kiérdemlő lánczolhatja, bilincselheti magához.

A nagy-közönség, a tömeg, kevesek kivé
telével csupán az eredményeket tekintik és, ha 
azok kedvezők, szerencsésnek nevezi az illetőt, 
de nem kutatja, a mit különben az illetők inkább 
takarnak, mint mutatnak, hogy azok eléréséhez 
mennyi kiváló tulajdonság, állhatatos munka s 
kitartás volt szükséges és, hogy azok csak ily 
módon voltak elérhetők.

Méltóságod jelenleg is életének s hivatalos 
működésének alkonyán egy maga elé tűzött nagy 
czél elérésében fáradozik ugyanis abban, hogy 
hazánknak egyik ősiparát, a fémbányászatot egy 
jobb utókornak megtartsa és ennek fennállását 
minden balsors és viszontagság daczára bizto
sítsa. — Minden bányásznak, minden azzal ro
konszenvező elemnek őszintén kell kívánnia, hogy 
méltóságod ez irányban is teljes sikert arasson 
és biztos a reményünk, hogy méltóságod kiváló 
tulajdonságainak sikerülni fog a bányászati szak 
nemkülönben hazánk nemzetgazdasági viszonyaira 
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és átalakulására ép oly fontos ügyét is a kellő 
megoldásra vezetni és eddigi fényes sikereihez 
ezen ujabbi nagy sikert is hozzácsatolni.

De mi Méltóságod életének ezen fontos moz
zanatát nem pusztán szóval űnnepepelni, hanem 
tiszteletünknek és szeretetünknek jelét kívánjuk 
adni olyan valamivel a mi Méltóságodat majd 
későn egykoron, midőn, most még nyugalmat s 
pihenést nem tűrő lelke, tényleg nyugalomra 
vágyik és gond-, valamint a felelőség-terhes hi
vatalától megváltva a magánéletbe vonul vissza, 
azon időre emlékeztesse, midőn általam jelzett 
szakja érdekében maga elé tűzött czél elérésében 
fáradozott és mindazokra, kik oly szerencsések 
voltak ennek elérésében bölcs vezetése alatt 
közreműködni.

Fogadja Méltóságod szeretetünknek tiszte
letűnknek jelét szívesen, a mint mi azt őszinte 
szívből felajánlani bátrak vagyunk s ajándékozzon 
meg minket továbbra is jóindulatával, bizalmával. 
Mi viszont őszinte szívből, mint bányászok azt 
kívánjuk, hogy Méltóságod földi lépteit, valamint 
bányászati szakunk’érdekében önzetlenül kifejtett 
működését mindvégig kisérje a jó szerencse!"

E beszéd után Burdács Lajos mint legfia
talabb bányatiszt átnyújtotta azon diszes kiállí
tású albumot, melyben a selmeczbánvai kerületi 
tisztviselők arczképei foglaltatnak. Erre Hültl Jó
zsef látható meghatottsággal, a mennyire csak si
kerűit feljegyezhetnünk körül-belül következőleg 
szóllott :

Mindenekelőtt köszönetét mond az őt meg
tisztelő testületi megjelenésért s hálát ad az is
teni gondviselésnek, hogy elérnie engedte e na
pot, melyet élte legszebbjei közé számíthat.

40 év úgymond sok idő; magában fog
lalja ez az ifjú ábrándjait, a férfi küzdelmeit, 
tetteit s azon édes öntudatot, hogy a kitűzött czélt 
elérve a küzdelem nem volt hiábavaló.

40 éve annak, hogy mint assistens az első 
hivatalos esküt tette le azon férfiú kezeihez, ki
nek arczképe előtt ezen teremben sokszor meg
hatva állott — s ezen férfi Russegger bánya
igazgató min. tanácsos volt. Mindenben buzgón 
híven teljesítette kötelességeit a haza, király és 
állam irányában. Engedelmet kér, hogy úgy te
gyen, mint a vándor, ki a magaslatról vissza
tekint az elmúlt hosszú útra.

Voltak nehéz de jó napjai is: a bányásza
tot érti.

Büszkén tekint vissza egész bányászati mű
ködésére. Főtörekvése volt: a bányásznak minél 
nagyobb keresetet, s igy állandó jólétet bizto
sítani.

Megemlékszik az 1889. évben kezdődő ezüst 
válságról, midőn az ezüstbányászatnak már-már Íté
letnapja közeledett — de együttes küzdelmének 
a hivatalnoki karral sikerült azt elérni, hogy bátran 
elmondhatja, hogy a bányászat jővője s igy több 
ezer munkás megélhetése itt a selmeczi kerületben 
biztositva van.

Meleg köszönetét mond a hivatalnokoknak 
eddigi erélyes támogatásukért s kéri, hogy jövő
ben se vonják azt meg tőle.

Köszönetét mond még egyszer a szívélyes 
üdvkivánatért s kéri az egek urát, hogy még 
számos éven át tartsa meg őket a haza javára, 
hogy együttes működésűket, törekvésüket a leg
szebb siker koronázza.

E szavak elhangzása után újból viharosan 
megéljenezték az ünnepeltet, a ki ezután a jelen 
voltakkal melegen kezet szorított s nemsokára 
erre az összegyűltek szétoszlottak.

Körülbelül egy negyedóra múlva a városi 
tisztikar és több törv. hat. bizottsági tag tisztel
gett Szitnyai József polgármester vezetése mellett 
a jubiláló ministeri tanácsosnál. Szitnyai József 
polgármester igen szép magvas beszédben üdvö

zölte Hültl Józsefet, ki'erre szép beszédben meg
köszönte a megjelenteknek, hogy őt ez alkalom
ból kitüntették s kezet fogott azokkal.

E hó 26-án kedden a selmeczbányai bá
nyász és erdész akadémiai tanári kar teljes 
számban tisztelgett Scholcz Vilmos akadémiai 
igazgató vezetése mellett az ünnepeknél, ki az 
igazgatónak hozzá intézett üdvözlő beszédjére 
válaszolva, e kitüntetést is szép szavakkal meg
köszönte.

Üdvözlő táviratok érkeztek: Lukács László 
kir. pénzügyministertől, Grantzenstein Béla pénz- 
ügyministeri államtitkár, Szathmáry ministeri ta
nácsostól, a m. kir. pénzügyminisztériumnak bá- 
bányászati ügyosztályától stb.

Végül életadataiból sikerült megtudnunk, 
hogy Hültl József született 1832-ben Baján, részt 
vett a forradalomban a világosi fegyverletételig, 
1851-ben jött Selmeczbányára mint akadémiai 
hallgató; 1855-ben november hó 26-án tette le 
az első tisztviselői esküt mint segédtanár a selme
czi bányászati akadémián; 1859-ben kinevezte
tett gépfelügyelői segédnek Nagybányára; 1863- 
ban kinevezték zúzófelügyelőnek Felsőbányára; 
1873-ban kinevezték bányaigazgatónak Nagyágra, 
innét osztálytanácsosnak a kir. pénzügyministe- 
rium bányászati ügyosztályába, a honnét azután 
ide neveztetett ki bányaigazgatónak s ministeri 
tanácsosnak. Érdemei elismeréséül már régebben 
nyerte koronás királyunktól a Ferencz József- 
rend lovagkeresztjét. Ez évben lett I-ső osztályú 
ministeri tanácsossá előléptetve. Nejével szül. 
Széki Annával Nagybányán kelt egybe s a képzel- 
hetőleg legboldogabb családi élet örömeit élvezi. 
Két derék fia van, egyik orvos, a másik mérnök.

Újdonságok.
— Személyi hírek. Vnucsko Ferencz nagy

bányai kir. bányamérnök s városunk szülöttje a 
kir. pénzügyministerium bányászati ügyosztályába 
helyeztetett át.

— Halálozás. Abai Ottó jeles munkatár
sunkat érzékeny gyász érte, a mennyiben édes 
anyja Illing Breta úrnő e hó 23-án meghalt. A 
boldogult temetése f. hó 25-én d. u. 3 órakor 
ment végbe. Az élet végzés hullámaival amúgy is 
nehezen küzködő jeles munkatársunk találjon 
vigaszt és enyhet családja körében és azon szebb 
spherákban, melyekben költői szelleme el-el ka
landozik, s viselje a kegyetlen sorsnak ezen újabb 
súlyos csapását azzal a tudattal, hogy a küzde
lem és szenvedés edz és erősít s ne hagyja fenkölt 
szellemét lesújtani, hanem inkább törjön az uj 
erővel előre, a magasba. — Horváth Ignácz 
negyvennyolczas volt honvéd, sok év óta klo- 
pacskai őr, e hó 22-én elhalt s vasárnap 24-én 
lett eltemetve. Családján kívül a régi honvédek 
is kikisérték egykori bajtársukat az örök nyuga
lom helyére. — Hausdorfer József betegség miatt 
szabadságolt kir. főpénzügyi tanácsos tegnap 27-én 
reggel Selmeczbányán, hol üdülést keresett, meg
halt. Temetése ma d. u. lesz a Steingrubenen lévő 
Schmidt-féle gyász házból. A halott oly állást 
töltött be, hogy hisszük, a temetésén tisztvise
lőink közül számosán fognak részt venni. — 
Id. Martiny Antal városunkban is széleskörben 
ismert nyug. m. kir. jószágigazgatósági titkár, 
élete 75-ik, boldog házasságának 47-ik évében 
f. hó 24-én Újbányán meghalt. Nagy s előkelő 
rokonság és sok jó barát gyászolja az elhunyt 
jeles férfiút.

— Balesetek. E hó 19-én Kruzsliak Mátyás 
zúzómunkás a mihálytárói bányatársulat tulaj
donát képező téglagyártelepen földkapálás köz
ben, saját vigyázatlansága folytán könnyebb sé
rülést szenvedett. — E hó 21-én a mihálytáró 
4-ik nyilási szintjén Benyovics János vájár a pász- 

tán önhibája következtében történ beomlásnál 
több zuzódásokat szenvedett.

— Elájult az utezán. Elmúlt vasárnap este 
egy asszony, kinek nevét nem sikerült megtud
nunk polgármesterünk háza előtt összeesett s el
ájulva maradt a járdán fekve; az őt kísérő ke
resztleánykája hangos és keserves zokogására a 
helyszínéhez sietett Farbaky István orsz. kép
viselő neje, ki a keserves sírást meghallotta s ki 
szakáncsnéját is odahívta, hogy az elájult asszony 
segítségére legyenek. Fáradozásuk az asszonyt 
lábra állítani már-már hasztalannak mutatkozott, 
a midőn két akadémiai hallgató arra jött, kik 
látva a bajt, a szegény elájult asszonyt honjuk 
alá fogták és igy haza vitték. Véghetetlenül saj
náljuk, hogy e két derék ifjú nevét nem sikerült 
mogtudnunk, mert különben kötelességünknek 
tartottuk volna, ezt nemes tettükért közölni. De 
hiszen a névtelen jóttevők is fogadják ez utón 
elismerésünket a mai rideg világban, a midőn 
az emberek egymásnak segédkezni ily esetekben 
úgyszólván restelkednek. Farbaky Istvánná ő 
nagysága pedig, ki a segítség érkeztéig a szegény 
asszony és gyermek fölött őrködött, nemes tet
téért bizonyosan számíthat a szegény asszony 
forró, hálás köszönetére.

— Választás. Szécsi Zsigmond elhalálozása 
és lovag Berks Róbert lemondása folytán törv. 
hat. bizottságunkban két választott tag helye 
üresedett meg. Ezen két bizottsági tagnak meg
választására határidőül f. é. deczember 5-ik 
napja tűzetett ki polgármesterünk által.

— Ellopott fiú. Egy meseszerűen hangzó 
hirt vettünk, melyet azonban, miután megbízható 
forrásból származik, közölni kötelességünk. E hir 
szerint a múlt hetek egyik szombat délutánján E ... 
nevű körülbelül 14 éves gymn. tanuló 2 társával 
a vasúti induloház felé sétálni ment. Az induló 
ház felé vezető utón azonban azon kijelentéssel 
hogy ő a kohóba megy valami fényes ásványt 
keresni, társaitól elvált és a kohóig ment. Itt 
utolérték őt szekereken jövő oláh czigányok. Ezek 
hirtelen megragadták, száját betömték.és az egyik 
szekér aljához kötötték. Az igy megtámadott fiú 
védte magát, mely dulakodás közben ruháját is 
egészen összetépték. Ily állapotban vitték a lekö
tözött fiút egészen Egekig, hol a czigányok etet
tek és valamennyien a korcsmába mentek. Ép 
ez időben Ipolyságról jöttek a vásárosok s va
lahogy sikerült a fiúnak magát észrevétetni úgy 
hogy az egyik vásárból jövő a szekérhez ment s 
megpillantotta ott a betömött szájjal lekötve, fekvő 
szétrongyolt ruháju fiút, őt kiszabadította keser
ves helyzetéből s midőn a vásárból jövők is 
összegyűlekeztek, az oláh czigányok észrevevén, 
hogy bűnös tettük felfedeztetett, szekereikkel hir
telen eltűntek. A megkínzott fiút azután a ki
szabadítok Vámosmikulára vitték, hol a fiú anyja 
lakik s a honnét azután uj ruh ákkal ellátva kel
let a fiút ide visszaküldeni. Ha e mesét nem 
maga a fiú gondolta ki, hanem valóban igy tör
tént meg, akkor gyönyörűséges állapotaink mel
lett oda jutottunk, hogy minálunk már nemcsak 
élelmi szereket és ingóságokat meg baromfit stb. 
lehet megtorlatlanul lopni, hanem még 14 éves 
kamasz fiukat is még pedig fényes nappal; mert 
az eset állítólag fényes nappal történt.

— A szt. Erzsébet róm. kath. nőegylet 
e hó 24-én tartott közgyűlésén Schuster Lajosné 
az alelnökségről lemondott s helyébe Eckert Dis- 
masné, — Schuszter Lajosné meg egyleti titkár
nak, Podhragyay Pál prépost-plébános igazgatónak, 
Mihalik Istvánná szertárosnak, Chauer Ottóné 
szertári ellenőrnek, Litschauer Lajosné pénztári 
ellenőrnek választattak meg. A választmányba 
be választattak : Papp Györgyné és Schmidt Fe- 
renczné. — Elnöknő egy jótékony mulatság rende
zését indítványozta, a részletek megbeszélése végett 



I. évfolyam. 18. szám. SE ¥ E C Z B Á N Y A I HETILAP. 75.

decz. 1. d. u. 3 órakor a városházi tanácsterembe n 
összejövetel lesz, melyre felkéretnek az érdeklődök 
minél számosabban megjelent i. Elhatározta továb
bá a közgyűlés, hogy jövő évi febr. 1-én az egylet 
pénztára javára — ha csak lehet — nagy ál- 
arczos bált rendez s hogy a közelgő karácsonyi 
ünnep alkalmából mint az előbbi években is, több 
szegény gyermeknek ruhát s többeknek segélyt 
fog szétosztani.

— A selmeczi gyógy, és term. tud. egye
sület folyó hó 30-án szombaton d. u. 5 órakor 
a Belházy-féle ház tantermében gyűlést tart, a 
melyen Gschwandtner Gusztáv kir. mérnök „a 
mérgekről" fog érdekesen értekezni. Hölgyek és 
nem tagok is szívesen láttatnak.

— Botrányos állapotok. Egész városunk
ban tömérdek a panasz arról, hogy az utak és 
utczák oly derűt állapotokban vannak, hogy a 
közlekedést nagyon megnehezítik, sőt sok esetben 
lehetetlenné teszik. így pl. fel tudnók hozni a már 
hónapok óta szégyen-gyalázatunkra kőhalmazak- 
kal s mindenféle garmadákkal telt s úgy látszik 
már soha el nem készülő korházutczai támfal 
részt; fel tudnók hozni a Róth-féle vendéglőtől 
egész a föutra nyíló, a volt Pfleming-féle ház 
háta mögötti, a felső rózsautczát stb. stb. de 
ezek mind bliktri dolgok a steingrubeni közleke
dési állapotokhoz képest. Ezekre már absolute 
más jelzést nem használhatunk, mint azt, hogy 
a legnagyobb mértékben botrányosak. Csak nem 
régen közöltük, hogy Szloboda polgártársunk 
majdnem lábát törte s figyelmeztettük az illetékes 
köröket már akkor, hogy ez utak helyreállitas
sanak. Most egy asszony valóban eltörte a lábát 
s rokona e miatt a kapitánysághoz fordult panasz- 
szal, mely hatósághoz természetesen az ügy nem 
tartozik. De hát, ki itt a felelős ? Ki oka annak, 
hogy ezek a gyalázatos állapotok nem orvosol- 
tatnak ? Hiszen tán csak nem vagyunk Ázsiában 
s elvégre miért is fizetjük az amugyis terhes üt
és járdaadót ? A kinek gondjaira van bízva ezen 
fontos közlekedési ügy, azzal szetnben azt hisszük, 
hogy végre is már megszakadt minden türelem s 
a kehely csordultig megtelt.

Különfélék.
— A „Selmeczbányai Hiradó“ szerkesz

tősége e hó 30-dikán szombaton tartja ez idén 
második irodalmi estélyét , melynek változatos 
sorrendjét itt közöljük: Zene. 1. Szavalat. 2. A 
Don Juan-ból. Előadja zongorán: Berzeviczy Ká- 
rolyné úrnő, hegedűn : Berzeviczy Károly ur. 3. 
Szivdobbanások. Irta : Hippi előadja : Hajdú La
jos. 4. Quartett. Előadják: Berzeviczy Margit k. 
a., Nagy Imre, Kertész Zsiga, Albrich Gy. urak. 
5. Ellus felolvasása. G. Ének, czimbalomkisérettel 
előadják: Dombrovszky Lajos és Toperczer Ár
pád urak. 7. Monolog. Előadja: Molnár Károly 
ur. Táncz.

— Vadászat. Folyó hó 24-én ismét igen 
szép sikerrel járt a tópataki kerületben megtar
tott ak. vadászati gyakorlat. Az akad, tánárok 
közül részt vett Gsiby Lőrincz, Vadas Jenő, Bence 
Gergely, Pauer János továbbá Belházy Gyula és 
Remenyik tanársegéd. Terítékre került 3 db. őz
bak, melyek közül egyet Pauer János, egyet Bel
házy Gyula és egyet Remenyik puskázott le. A 
zsákmányból a vadászati gyakorlaton résztvett 
fiatalság is kikapta részét, melyet Hozsek ven
déglőjében 26-án igen kedélyes vadászati es
télyen költött el. — A fiatalság meghívására 
ezen estélyen Csiby Lőrincz, Pauer János, Bel
házy Gyula és Remenyik Károly is megjelentek 
s a steingrubeni banda szép nótái mellett egész 
11 óráig maradtak együtt.

— Lövészet. A polgári lövöldén megtar
tott idei céllövészetek befejezése után nem lesz 
érdektelen röviden kimutatni azon eredményt 
és sikert, melyet a lövészek az ügy iránt való 

érdeklődéssel, szorgalommal és kitartással a le
folyt évadban elértek. Érdekes ezen eredmény 
már csak azért is, mert tanúbizonyságát képezi 
annak, hogy ezen nemes, szép és férfihez illő 
sport még mindig sok lelkes követőre talál, kik 
annak felvirágoztatásán működnek s adja az ég, 
sikerrel működjenek. Ez évben összesen 29 lö
vészet volt, melyeken összesen 22086 lövés esett 
és ezzel szemben összesen 19135 köregység ére
tett el. A mély lövések száma, valamint a nyert 
dijak és azok értéke az alábbi táblázatból köny- 
nyen kivehető:’
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1. Belházy Gyula 48 4 16 29
2. Beneze Gergely 23 1 4 8 —
3. Dessewffy Aurél 38 5 13 21 50
4. Fiedler Gyula 68 11 19 38 50
5. Friebert Ferencz 30 2 10 15 50
6 Krausz Géza 79 5 16 29 —
7. Krausz W. G. 2 — 1 1 50
8. Liszt Gusztáv 15 3 5 i 14 —
9. Oehtendung Ignáez 26 1 7 11 —

10. Pisehl János 2 1 1 2 —
11. Pfeffer Aladár 8 — 2 3 —
12. Seidel Ágoston 125 6 24 54 50
13. Dr. Stuller Gyula 1 -- — — —
14. Takáts Miklós 1 — — 1 — —
15. Vendégek 1 1 ■ — 1 — —

Összesen ! || 467 40 118 1227 50
A lövészek közül többen ezenkívül más 

lövészegyletek verseny lövészetén is résztvet.tek s 
kiváló sikereket értek el. így tudomásunk van, 
hogy ifj. Belházy Gyula a Fehértemplomban szept. 
29-étől október 6-ig megtartott főlövészet két első 
napján a versenyben résztvevőn 1 dijat (2 db. 
arany) mély lövésre, 3 dijat (8 korona) találókra 
és 1 dijat (ezüst aúfsatz) a verseny táblán el
nyert. Belházy Gyula atyja, aki ezen lövészet egész 
folyamán részt vett nem kevesebb mint 18 dijat 
nyert el és pedig ezek között’ egy dijat (40 korona) 
mélylövésre, 1 dijat (10 korona) 20 lövésben a 
legtöbb találón 1 dijat. (25 korona) a lövészet tar
tama alatt elért legtöbb fekete lövésre (550 fekete), 
11 dijat (32 korona) találókra, 1 dijat (20 kor.) az 
esteli lövészetnél tett legmélyebb lövésére, 1 dijat 
az ugyanakkor elért legtöbb fekete lövésre (50 fe
kete), 1 dijat (ezüst serleg) a pisztolytáblán és 
végre egy dijat (ezüst gyüniölcstartó) a verseny
táblán. Most pedig hadd aluszsza csendes téli 
álmát lövöldénk, mig majd az első napsugár is
mét uj életre költi s puskaropogás, mozsárdur
rogás és vig pohárcsengés közt ismét találkoznak 
az elvált lövészek, hogy elfelejtve az élet gond
jait és küzdelmeit egy-egy napot a maguk szóra
koztatására s a lövészet felvirágzására nemesen 
eltöltsenek. Most tehát a „Viszontlátásra".

— Új park Vihnyén. Okvetlenül megki- 
vántatik a fürdőnél a park. Örömmel értesülünk 
tehát, hogy Vihnyén egy nagyobb terület kerül a 
legközelebbi tavaszon parkírozás alá. Már meg
történt a helyszíni felvétel, most készül a terv, 
mety tavasszal kivitelt nyer.

— Abai Ottó „Hulló levelek" czimü vers
füzete legközelebb fog megjelenni. Előfizetési ára 
1 frt; előfizethetni Joerges Ágost könyvkereske
désében Selmeczbányán.

— Utczáink elnevezése. Nem hisszük, hogy 
hazánkban, sőt talán egész Európában még Tö
rök és Oroszországot sem véve ki egy olyan 
város léteznék, melynek utczái elnevezve ne vol
nának. Ez a csodabogár, a mi városunk csak, 
mert kivéve a Rózsautczát és talán a Korház- 
utczát, a többi utczáknak és tereknek, meg mel
lék utczikáknak nevök nincs. Nálunk mind csak 
felső, alsó utcza meg ring; vagy ilyen gyönyö
rűséges jó magyar zamatu nevek „Steingruben", 
„Rössel", „Katzennübel", „Katova ulicza", Smin- 
torin" stb. stb. találhatók. Kár, hogy valami 
közép utcza meg tér nincs. Ez állapotnak egy
szer valahára már véget kell vetni; mert e na
pokban is szégyenkezve volt kénytelen lapunk 

szerkesztője egy itt járt és az utczák elnevezése 
felöl kérdezősködő idegen úri embernek kijelen
teni, hogy nálunk a terasse (kitűnő magyar el
nevezés !) kivételével az utczáknak, tereknek 
nevük nincs . , . mi még ennyire nem czivilizá- 
lódtunk. A honalapitás ezer éves ünnepélyének 
előestéjén talán már megérkezettnek hisszük azon 
időpontot, melyben tereinket és utczáinkat jó és 
alkalmas magyar nevekkel lássuk el s hisszük, 
hogy ez most már uj polgármesterünk vezetése 
alatt mihamarább kétségtelenül meg fog történni.

— A nemes mogyoró elszaporitása. 
Közönséges erdei vad mogyoró van elég vá
rosunkban és környékén, de nincs az ennél 
sokkal értékesebb nemes mogyoró. Dr. Tóth Imre 
ur szívessége folytán jövőre ilyen is lesz ameny- 
nyiben tovább leendő elszaporitásra felajánlott 
egy nehányat sajátjából a városi faiskolának, hon-
nét majd kiültetve elszaporodik e nemes faj is. 

Ingatlanok birtokváltozása.
Selmeezbánya és külutezáiban 1895. október 22-től 

november 26-ig.

Eladó, örökhagyó neve és 
lakása

Vevő illetve örökös neve 
és lakása

Vétel 
ár

Simonidesz Pál és neje Ka
talin selmeczi lakosok a

Viborni Pál és Krajesovits 
Pál berencsfalusi lakosok.

frt

960
selmeczi 1801. sz. tjkvben 
f 1062. hrsz. és az 1961. 
tjkvben 11061. hrsz. in
gatlant ................................
VnucskoJ'Ferenez|nagybá- 
nyai lakos a selmeczi 71. 
sz. tjkönyvben A I.J817. 
hrsz. ingatlanbóli jutaléka. 
Krizs Ferencz és Bambasz 
Antónia selmeczbányai la
kosok a selmeczi 378. sz. 
tjkben"A;t.;541J'hrsz.'.'in- 
gatlant............................
Greschó Mihály selmecz
bányai 535. sz. tjkvben A 
f. 67. hrsz. ingatlant . .

Özv. Vnuoskóné Gyurko- 
vits Anna selmeczi lakos. 6000

János .József és neje Jozefa 
selmeczi lakosok . . . . 580

Lupták András, Zsuzsanna
János és Márton selmeczi 
lakosok................... ! . , . 780

„Az én utezám.“ 
Énekli: kínjában egy járó-kelő.

Egy fiatal költőnk, nem tudjuk a nevét, 
Többek között abban találta meg kedvét, 
Hogy „az én ntczám“-nak czime alatt irkáit 
És a mely munkáját sajtónk jól megbírált. 
Ha Selmeczen lakna költő jó barátunk, 
Ily czimü szép művet nem Írhatna nálunk; 
Mert az utczáinknak eddig nevük nincsen 
És „az ő utczája" hol vón— szentem, kincsem ?? 
Nálunk csak ez járja: Rössel, Katzenhübel, 
Steingruben, Smintorin, Szmetiszko, Kiszhübel; 
No meg hát a terasz és a szép Schindelberg . .. 
— Szégyenébe dőlt be sicher a Siglisberg. — 
Van egy rózsautczánk, telve szép virággal, 
Különösen néha gyöngyillatosággal, 
Van egy kórház utczánk nevezetes fallal, 
Egy év óta készül már e fal nagy garral.
Van itt felső-, alsó-, középtér és utcza; 
Nevet nekik adni, nem történik, —• truczra. 
Hát a sok utczika, lépcsőzetes helyek? 
A járó-kelőnek mily gyönyört szereznek. 
Szemétdombok, gödrök gombamód akadnak, 
Melyekben a ritka növények fakadnak. 
Van itt utcza annyi s mindenféle fajta, 
De a költő mégsem merengne el rajta.
Hol van hát egy utcza, melyre elmondhatná 
És szép költeményben el is dalolhatná 
Költőnk, hogy az övé s jó vón oda jutni , . . 
Ezt mondja meg nékünk valamely,... —„ükrutni!“

— Karácsonyi remények. Alig 14 nap vá
laszt inár el a magyar osztálysorsjáték nagy nyereményhúzá 
sától, mely f. évi deezember 6—14-ig ejtetik meg és melyen 
21499 nyeremény kerül 4.332,000 korona összértékben ki
sorsolásra Hogy ezen oly óriási esélyekkel bíró sorsjátékon 
oly egyének is játszhassanak, akik egy egész sorsjegyért 40 
frtos áldozni nem akarnak vagy nem képesek, a magyar 
osztály sorsjáték sorsjegyei igen elmés módon tizedekbe (á 4 
frt) és huszadokba (á 2 frt) vannak beosztva. Elgondolható 
tehát hány emberről gondoskodik Fortuna istenasszony ezen 
húzásnál, a mennyiben a kisorsolásra kerülő közel 4*/a mil
lió részben az egész sorsjegyek tulajdonosai között, másrészt 
azonban a tized és huszad sorsjegyek birtokosai között is 
feloszlik, úgy hogy a több mint 100,000 szerencsés nyerő 
azon helyzetben lesz, hogy boldog karácsonyt ülhet és sze
retet övéi iránt gazdag ajándékokkal bizonyíthatja.
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Szerkesztői üzenetek. K. L. — Perlekedő. — 
G. ? ? ? — St. Ad. — Az ügyvéd semmiféle hatósági vagy 
hivatali jogokat nem gyakorolhat s igy nem áll jogában — 
az önök által emlegetett — „fizetési meghagyást1* kiadni, 
vagy valakit formaliter maga elé „idézni*1 ; mert nem egyéb 
ő, mint a másik félnek jogi képviselője. De igenis szokásban 
van — és csak helyeselhető e szokás — hogy mielőtt égy 
ügyvéd valamely pert megindítana, az ellenfelet vagy fel
hívja bizonyos záros határidőn belüli — leginkább 8 nap 

— fizetés teljesítésére, vagy felkéri, hogy a perkérdés tisz
tába hozása, lehetőleg a barátságos egyezség megkötése czél- 
jából őt felkeresse. — Ez tehát nem „fizetési meghagyás ' 
se nem „idézés11 hanem éppen lehetőleg költségkímélés és 
a peres eljárás elkerülése szempontjából igen üdvös usus 
Ha önök nem tartoznak, vagy gondolják, hogy a peres ügy 
az önök javukra dől el, akkor várják be bepcreltetésüket s a 
törvény elé leendő idézésüket, mely esetben természetesen 
nem kell az ellenfél ügyvédjéhez menniük s ügyükben a bí

róság lesz hivatva dönteni. — Elégedetlen. Hogy vízvezeté
künk még nincs, ez n-agy baj, hogy útvonalaink rosszak és 
piszkosak ez még nagyobb baj, hogy az ember már lábát is 
kitöri az utgödrökben ez a legnagyobb baj, a mint mi e ba
jokat mar sokszor s elég kemény hangon ostoroztuk, de az 
ön kívánságának teljesítése a mi kis városi, rósz anyagi kö
rülmények közötti viszonyaink mellett a képtelenségekhez 
tartozik. Nem tetszik tán óhajtani egy gőzsiklót a Vöröskutra 
és egy fogaskerekű vasutat fel a Szitnya ősormára ? 1

Apró hirdetések.
Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért 
egy korona fizetendő és felvilágosítást in

gyen ad a kiadóhivatal.

Jó karban lévő 
teljes butorgarnitura 
(kanapé, 2 nagy kar
szék, 4 szék), egy 

egészségi szempontból 
igen ajánlatos Lipcsé
ből hozatott íróasztal, 
mely a gyermek fejlő
déséhez mérten emel
hető és egy igen szép, 
nagy üvegszekrény ju
tányos árban eladó.

Eladó 
egy darab takarék
pénztári részvény.

Azonnal 
akceptáltatik nagy fü- 
szerüzletbe egy keresz
tény kereskedő segéd.

Három 
lakosztályból álló ház 
megvételre kerestetik.

Van szerencsém a nagyér
demű közönség becses tu
domására hozni, hogy az 
alföldről beszerzett fiatal, 

teljesen hízott 
sertéseimet 

kilónként 54 és 56 kr áron 
árusítom.

Továbbá ajánlom a rendes 
napi áron frissen készült 

hentesáruimat.
Kiváló tisztelettel

Ifj. Barth Antal hentes.

VI, Váczi-utcza 6. sz. „a Manflarinlioz“ 
a Város-ház tér mellett

IV., Egyetem-tér, Egyetem-uteza sarkán, a „Japán nöhöz“. 
KIVITELI PINCZÉK :

X., Kőbánya, Füzér-utcza 9. szám. 
Bizományi raktár: 

^eli3iiecxt>áiay am í 
Marshalko Gyula m.

Közvetlen behozatali! valódi chinai és orosz karaván-teák, Jamaica-, 
Brazíliai és Cuba-rumok, franczia cognacok, likőrök a legfinomabb 
minőségben, eredeti csomagok és palaczkokban, eredeti árak mellett.

— Árjegyzék ingyen és bérmentve. —

XX i i* <1 e t m e ii y.
A magyar sorsjáték második osztályának húzása deczember 6-án kezdődik és deczember 11-éig tart. 
Vételsorsjegyek — a mig a készlet tart — és pedig:

egy egész sorsjegy 80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koronáért és egy huszad sorsjegy 4 koronáért
az ismert elárusítóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással szolgálnak. Megrendelésekkel kérjük (nem hozzánk) fordulni 

Budapest, 1895. november 1-én.
Magyar Osztálysorsjáték Igazgatósága.

Már 1895. Deczember-hó 6—14-ig.
ejtetik meg a

sa.S neeményhúzásaa.,
melyben 21499 pénznyeremény kerül

4 millió 332.000 Bcor-onei
összértékken kisorsolásra, többek között egy 600,000 koronás jutalom 400,000, 300,000, 100,000, 50,000 

stb. stb. koronás nyereményekkel.

Egy millióA legnagyobb nyeremény 
a legszerencsésebb esetben korona

A sorsjegyek árai: 1 egész 40 frt. 1 tized 4 frt. I fél = 5|i0 20 írt. I huszad 2 frt. 
(Biztonság okáért kérem a sorjegyek küldését ajánlott levélben kérni. Az ajánlott levél portója fejében 15 kr, nyereményjegyzékért 10 kr. 

összesen 25 kr. fizetendő.
Ajánlja és szétküldi postautalvány ellenében vagy utánvéttel is

Héiüt2$ Károly, főolárusito, Budapest, Szemta*tér 3. szám.
Hogy a tisztelt közönség különböző számokból álló több sorsjegy birtokában nagyobb nyereménykilátásához jusson, 5, vagy 

ennél több sorsjegy vásárlásánál a legkülönfélébb számokat állítom össze tetszés szerint egész, fél, tized és huszadokból
MF" Sürgönyczim: kottolieiiitze 1Judapest

—i:: ■ ■ ■"

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1895*

József főherczeg ő csász. és kir. fensége udvari szállítója.
Fülöp szász Coburg-Gothai herczeg ő kir. fensége szállítója. 

Sürgönyczim: Gottschlig Budapest. Telefon 58^86/

tea-, rum-éscognac- 
nagykereskedő 

^gO^TOllí BUDAPEST. 
Központi iroda: IV., Váczi-utcza 4-ik szám.

Ií A KfAl? A K:
VI, Anflrássy-ut 23. „Eong-Cong városához," 

a kir. opera áttelenében


