
Selmeczbánya,* 1896. II. évfolyam, 41. szám. Október 8.

TÁRSADALMI HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 75./IÍI. sz. a. hová 

a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is czimzendő.

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.

Fejérváry Géza báró levele.
Köztudomású dolog immáron, hogy városunk

ban a szabadelvű párti szavazók egy része Báró 
Fejérváry Géza honvédelmi miniszter ő nagy
méltóságát, óhajtotta volna képviselőjelöltté fel
léptetni különösen azért, mert elterjedt a hír, hogy 
volt képviselőnk fel nem lép.

A választók csak azzal nem voltak tisztá
ban, hogy a jelöltséget a nemes Báró elfogadja-e,
vagy sem.

Városunk szabadelvű pártjának egyik tagja 
tehát — még Farbaky István jelölése előtt — 
egyenesen hozzá fordult és nemes, meleg 
hangon írt választ kapott ő nagy méltóságától, 
ki bizonyára nem fogja rossz néven vagy indis- 
kreczionak venni, ha szép és érdekes válaszira
tát, közéletünk érdekében is, itt közöljük:

Igen tisztelt uram!
A selmeczbányai kerület képviselő jelölt

séget felajánló szives leveleért, valamint az ab
ban nyilvánuló bizalomért, bár szives leveléből 
nem vehető ki, hogy ezt az ottani szabadelvű 
párt megbízásából tette volna, fogadja kérem 
mégis úgy ön mint elvtársai is őszinte köszö- 
netemet. Bizonynyal büszkeséggel töltene el e 
szép bányaváros tisztelt polgártársainak bizal
mával mint országgyűlési képviselő is a hazá
nak szolgálni — ha szándékom volna egyáltalán 
törvényhozói kötelességeimet a főrendi házon 
kiviil is teljesíteni. Kötelességeim mint főrendi- 

,házitag 
ságom

egyrészt, másrészt hivatalos elfoglalt- 
aliglia fogják megengedni, hogy tevé

kenységemet mint képviselő az országháznak is 
szentelhessem s ezért a választási mozgalmaktól 
távol maradni szándékozom. Természetes azon
ban miután ezen szándékom keresztülvitele nem 
egészen tőlem függ, hogy ki nem kerülhető eset 
adtán mandátumot fog kelleni vállalnom. Ez 
esetre azonban már más irányban ha nem is 
tettem kötelező ígéretet, mégis félig-meddig 
angagirozva vagyok, s igy, — bármennyire saj
nálom is, — az önök irántam tanúsított bizal
mát nem hálálhatnám meg azzal, hogy a fel
ajánlott képviselőjelöltséget elfogadjam.

Fogadja kérem ön ismételten, és igen tisz
telt elvbarátai is, őszinte köszönetemet s legye
nek meggyőződve, hogy irántam tanúsított bizal
mukat örök emlékembe fogom tartani.

Kiváló tisztelettel
Br. Fejérváry Géza.

Törvényhatóságunk kikerekitése.
Hegybánya szomszéd községben — mint 

hiteles forrásból értesülünk — intenzív mozga
lom indult meg az iránt, hogy e község köz
igazgatásilag városunk törvényhatósági terüle
téhez csatoltassék,
L Ügy Selmeczbányára, mint Hegybányára 
lézve is minden tekintetben előnyös volna, ha 
I mozgalom czélt érne. Különösen áll ez pedig 
llegybánya községére

A jelenlegi beosztás szerint ugyanis a 
hegybányai lakosok kénytelenek kisebb köz
igazgatási, különösen cseléd és ipar ügyekben 

i vagy más hasonló eljárások igénybe vételénél 
| a báti főszolgabírói hivatalhoz fordulni. Még ha 

valami rendőri, jobban mondva csendőri közben- 
' járásra is van szükségük, kénytelenek a báti 

főszolgabírói hivatal intézkedését kieszközölni.
Az árva ügyek tekintetében pedig a hegy- 

! bányaiak az Ipolyságon székelő hontmegyei 
| árvaszék illetékessége alá tartoznak; ily ügyek 
i elintézése miatt Ipolyságra kénytelenek zarán

dokolni. — Csakis a sommás bíráskodás és 
telekkönyv szempontjából tartoznak a selmecz- 

I bányai kir. járásbírósághoz, ügy Bát, mint még 
i inkább Ipolyság, Hegybánya községétől jó
■ messze fekszik és igy sokszor megesett már, 
i hogy a hegybányaiak kisebb értékű ügyeik 
| hatósági vagy árvaszéki elintézéséről inkább

lemondottak, semhogy kitették volna magukat 
a Bátra vagy Ipolyságra való utazgatás kelle
metességeinek, és az ezzel járó költségeknek, 
melyek magát a kérdéses szubstratumot is felül
múlják

Pedig milyen máskép volna az, ha Hegy
bánya városunk törvényhatóságához tartoznék.

A község városunkkal s illetve egyik 
külutczájával Felső-Fuchslochchal nemcsak 
szomszédos, hanem össze építése folytán szoros 
kapcsolatban áll. A ki ugyanis nem tudja, hogy 
hol kezdődik Hegybánya község területe, az i 
bizonyosan azt fogja gondolni, hogy Felső-Fuchs- 
loch, Róna, Szélakna és Hegybánya egy köz
séget képez. Olyannyira egymás mellé vannak 

’ a házak építve, hogy nehány év előtt kisütötték, 
, miszerint az egyik épület, melyben a kincstári 

orvos lakik, fele részben Selmeczbánya, fele 
részben pedig Hegybánya község területén 

j fekszik.
Ha tehát Hegybánya községe városunk 

’ törvényhatóságához csatoltatnék, ez esetbenFelső- 
i Fuchslochchal (Szélaknával) együtt egy kül- 
! utczát képezhetne, melyben egy rendőrtiszti és
■ 2 rendőri állás szerveztetnék úgy miként az Bé- 
' labánya testvérvárosunkban, vagy Hodrus és Stef- 
I fultó külutczáinkban van. Es itt ki akarjuk

emelni azt is, hogy ezen rendőrtisztviselő egy- 
I fezersmind az anyakönyvi teendőket is végezné 
í és így a rovnaiak sem volnának kénytelenek 
j anyakönyvi ügyeikben Selmeczbányára járni, 
j hanem „Hegybánya-Róna“ külutcza úgy egy- 
i házilag, mint polgárikig is egy helyen adminis- 
' trálfalnék.

Árvaszéki ügyekben városunk árvaszéké- j 
' nek illetékessége alá tartoznának és így ezen 
> ügyeiket is tekintettel a négy kilométernyi kö- 
i zelségre, személyesen és nagy könynyűséggel 

végezhetnék. ;
A mi már most a községnek ide csatolása : 

tényének anyagi oldalát illeti, arra nézve fel- I 
hozzuk, hogy a hegybányaiak jelenleg jóval na- ’ 
gyobb községi pótadót fizetnek, mint mi Sel- 
meczbányán. Tehát e tekintetben is nyernének.

Azon, mint halljuk e kérdés körül előkelő 
oldalról is felmerült aggályoskodásra, hogy Hegy
bányán az adóalap megváltoztatnék és így ők 
több adót fizetnének kijelenthetjük, hogy ez 
meg nem történnék és Hegybánya község régi 
adó alapja megmaradhatna.

Ezúttal csak nagyjából felsorolt mindezen 
előnyökhöz még egy sereg más is sorakozik, 
mely előnyök abból is származnának, hogy 
Hegybánya hozzánk tartozva városunkkal oly 
szoros kapcsolatba lépne, mint a milyen Béla- 
bányával és a kölutczákkal fenn áll. E viszony 
bizonyára rendészeti, szépészeti, világítási és 
más hason szempontokból is nagy előnyöket 
nyújtana Hegybánya községének és annak 
fejlődését, különösen iparát is, hathatósan 
előmozdítaná.

De viszont városunkra nézve is igen üdvös 
intézkedés volna, ha e község törvényhatósági 
területünkhöz csatoltatnék.

Üdvös volna már csak azért is, mert vá
rosunk területe egy csapással nagyobbittatnék; 
a törvényhatóság nagyobb lakossági számot 
mutathatna fel az eddiginél, de kezdetét is ké
pezhetné azon kivánt intézkedéseknek, hogy 
rövid idő múlva a többi, szoros szomszédságban 
fekvő kis községek, mint például Alsó-Hámor 
is, Selmeczbánya területéhez csatoltatnának.

Örömmel üdvözöljük tehát a hegybányaik 
ezen mozgalmát és nem kételkedünk benne, 
hogy a kellő lépések megtétele és szívós kitar
tás mellett sikerülni fog czéljukat elérni.

Az ügy érdekében áll azonban, hogy Sel
meczbánya város is mindent elkövessen és a 
hegybányaiaknak e törekvésükben segítségére 
legyen, hogy az egyesülés mielőbb megtörtén
hessék.

Képviselőválasztási előkészületek.
A képviselöház feloszlatott. Az üléseket dicsősé

gesen uralkodó szeretett Királyunk ünnepélyesen be
rekesztette. A feloszlatott országgyűlés működését mél
tatni e lapok keretébe nem illeszthető és az czélunkat 
nem is képezheti.

Mi csak azt akarjuk felsorolni, hogy milyen elő
készületek történnek városunkban a képviselő válasz
tásra nézve.

A mint köztudomású lett a képviselőház feloszla
tása, polgármesterünk azonnal e hó 3-ára egy körül
belül 60 tagból álló értekezletet hivott egybe, mely 
értekezlet nagyobb részt törv. hat. bizottsági és tár
sadalmunknak minden osztálybeli tagjaiból állott.

A polgármester ezen értekezletnek tudtára adva az 
országgyűlés feloszlatásának bekövetkezését, felkérte, 
hogy a megejtendő uj választásra nézve az előleges 
szükségelt intézkedéseket tegye meg és e czélból egy 
bizottságot válasszon.

Az értekezlet mindenek előtt egyhangúlag ki
mondotta, hogy mint szabadelvű párt kíván megalakulni, 
mert tántorithatlanul ragaszkodik azon párthoz, mely
hez eddigi képviselőnk is tartozott.

Ennek kimondása után megválasztatott az ideig
lenes bizottság még pedig : Dr. Stuller Gyula elnöknek, 
Jezsovits Károly, alelnöknek,jegyzőnek: Dr. Goldstücker 
Márk és tagoknak; Greguss Antal, Knezovits Adolf, 
Tirts Rezső, Király Ernő, Bernhard Adolf, Krausz V.
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Ezután következett a közgyűlés legfontosabb 
tágya, az 1897 évre szóló költség előirányzat, mely több 
pontnál ugyan vitára adott alkalmat, de mégis elfo
gadtatott. Különösön kiemeljük Wiezner Adolf felszó
lalását az úti költségeknél. 0 ugyanis ismételten ha
tározottan hangsúlyozva azt, hogy a városi tisztviselői 
kar iránt a legparányibb bizalmatlansággal sem visel
tetik, de szükségesnek tartja épen a városi közönség 
közt elterjedt mende-mondák és gyanúsítások egyszer 
s mindenkorra való szanálása miatt ajánlani, hogy a 
tisztviselők kiküldetéséről hónapról-hónapra a közgyű
lésnek jelentés tétessék. Krausz Kálmán erélyes han
gon kel ki ez ellen, mert ez a municzipium tiszti 
karára nézve dehonesztáló volna és a közgyűlés sa
ját reputácziójában is nem fog szegénységi bizonyít
ványt kiállítani saját választott mandatáríusainak 
Polgármesterünk örömest veszi, hogy e kérdést a köz
gyűlés nyilvánosság elé hozza és belenyugszik Wiez
ner Adolf indítványának elfogadásába is. De ki kel 
jelentenie, hogy már azon tömérdek, majdnem legyőz
hetetlen munka is, amelylyel a tisztviselői kar valóban 
túl van halmozva, nem teszi kívánatossá az egyesek 
kiküldetését és hogy ez mindig csak akkor történik, 
a midőn azt a város érdeke szigorúan megköveteli. 
Egyébként kéri, hogy a közgyűlés, a közönség körében, ! 
sőt a hírlapokban is felbukkant eme mende-mondákra I 
súlyt ne fektessen: mert hiszen a kiküldést mindig a ! 
tanács és csak sürgős szükség esetén a polgármester j 
rendeli el. Ezenfelül az a számvevőség által is ellen- i 
őriztetik. Erre Wiezner Adolf újból hangsúlyozva, i 
hogy ő a tisztviselői kar iránt feltétlen bizalommal és i 
tisztelettel viseltetik és éppen csak a mende-mondák 
megszűntetését czélozta, — indítványát vissza vonja. 
Ez ügyben Farbaky István is derekasan szólalt fel a 
tisztviselői kar érdekében. A tétel elfogadtatott. A 
vízvezeték fentartására előirányzott összegnél dr. Stul- 
ler Gyula kérdést intéz, hogy miképpen áll az ügy a 
Walser czéggel. Polgármesterünk megnyugtató vála
szát, mely szerint 20000 frtnyi kölcsöntőke befekteté
sével a belvárosi vízvezeték már a jövő esztendőben 
be fog rendeztetni, a közgyűlés megnyugtató tudomá
sul vette.

A szenvedő tőkék törlesztéseire és kamataira 
elÓirányzott 17457 korona 60 fillérnyi tételnél polgár
mesterünk a következőket jelentette ki: a város részint 
a már fenálló kölcsöntartozások konvertálása, részint 
a szükségelt befektetésekre kénytelen 80000 frtnyi köl
csönt felvenni, mely kölcsön fedezetét a regál kötvé
nyek képeznék. Ezen kölcsön részletekbeni tőke és 
kamat törlesztésére van tehát a kérdéses összeg elő
irányozva.

E kölcsönnel a következő újabb költségek is fe
deztetnének u. m. az alsó és a vigadó melletti árok 
beboltozása, a bélabányai és bankai óvó és a harma
dik hodrusi iskola felépítése, a bélabányai és a Sel- 
mecz belvárosi vízvezeték berendezése. Farbaky István ; 
a felsorolt intézményeknek költség fedezetére a 80000 ■ 
frtnyi kölcsönt nem tartja elegendőnek és hogy ne j 
kellesen a jövőben ismét póthiteleket megszavazni, i 
óhajtaná, hogy ezen építkezésekre és beruházásokra 
vonatkozólag egy alapos teljes elanoratum és költség 
előirányzat terjesztessék a közgyűlés elé és csak azu
tánhatározzunk a dologban véglegesen. Ezt az indítványt 
a közgyűlés is elfogadta.

Élénk vita folyt le a különféle kiadások tételénél 
is, melynél különösen Wiezner Adolf, Hándl Vilmos 
és Soltz Vilmos felszólalásai után a közgyűlés elhatá
rozta, hogy jövőben e tétel részletesebben terjesztes
sék elő.

Az anyag megszerzésére előirányzott 500 korona 
tételnél felszólalt Hándel Vilmos és csodálkozásának 
adott kifejezést azon, hogy a polgárok anyag szükség
letéről a város oly mostohán gondoskodik és az anyag 
beszerzésére csak 500 koronát akar fordítani. Kívána
tosnak tartja, hogy a város rendes szertárt tartson, 
melyben a polgárok bármikor, meghatározott áron 
kaphatják a szükségelt anyag készleteket u. m. zsin
delyt, deszkát, lécet stb. nem pedig hogy kénytelenek 
legyenek hol Zólyomból, hol Körmöczbányáról, hol 
Zsarnóczáról anyag szükségletüket drága pénzért ho
zatni. A városnak elég erdeje van, hogy e kívánalom
nak eleget tegyen s hogy ezt még inkább megtehesse 
indítványozza, hogy a város egy deszkafűrészt állítson 
fel. — Farbaky István a deszkafűrész felállítását el
lenzi, mert az igen tetemes költségbe kerülne és a 
városnak abból haszna nem volna. Erélyes hangon 
szólalt fel Chauer Ottó és kiemelve azon mizériákat, 
melyeket a különféle anyagok beszerzése körül a sel- 
meczi lakosoknak eltűrniük kell, indítványozza, hogy a 
város a saját fáját az itt. lévő állami deszka fűrészen fű
részeltesse és ezért az államkincstárnak bizonyos di
jat fizessen. Ez esetben nem fog kelleni idegen helyre 
fordulni a szükségelt deszkák beszerzése miatt.

Marschalko Gyula azon véleményének ad kifeje

zést, hogy egy városi deszkafűrész felállítása kifi- i 
zetné magát és ha deszkafűrésszel rendelkeznénk ! 
a városnak nem kellene a nyers fát olcsóbban eladni ; 
és azután feldolgozott állapotban drágán ismét meg
vásárolni. Farbaky István annak beigazolásáúl, hogy 
egy deszkaiűrész fellitása magát ki nem fizetné hivat
kozik Körmöczbánya városára, melynek tudvalévőleg 
sokkal több erdősége van, mint Selmeczbányának és 
mégis kénytelen volt az ottani . városi fűrészt bér
beadni. Egyebekben Chauer Ottó indítványát magáévá 
teszi. Krausz Géza erdőmester alaposan indokolva ' 
fejtette ki, h'ogy egy deszkafürész fellálitása ki nem 
fizetődnék. Elnöklő polgármesterünknek kijelentései 
után a közgyűlés utasította a város tanácsát, hogy 
anyagokkal jól felszerelt rendes anyagszertárról 
gondoskodjék melyben bizonyos meghatározott áron 
a lakosok bármikor beszerezhetik szükségletüket.

A faiskola költségére előirányzott 1000 koronánál 
felszólalt Krausz Vilmos György és sürgette, hogy egy 
szakértő városi kertész mielőbb alkalmaztassék, mert 
mióta a volt városi kertész állását elhagyta, a faiskola 
és ezzel a gyümölcsészet ügye hanyatlani kezd. Pol
gármesterünk a közgyűlést azzal nyugtatta meg, hogy 
már legközelebb lesz gondoskodva arról, hogy egy 
szakértő városi kertész alkalmaztassák és éppen e 
czélra van az 1000 korona előirányozva.

Az adóvégrehajtási költség tételénél Hándel 
Vilmos erősen kikel azon zaklatások ellen, melyeknek 
a közönség az adóbehajtások, megintések és végre
hajtásoknál ki van téve. Felhoz egy esetet, mely vele 
történt. O ugyanis egész évi adóját egyszerre leakarta 
fizetni, ép azért, hogy a zaklatásoknak magát ki ne 
tegye. A pénzt azonban a városi adópénztár el nem 
fogadta és azt visszaküldte. A midőn pedig esedékes '
II. negyedi adóját fizette, az adóhivatal nem tudta ; 
még megmondani, hogy mennyit kell még fizetnie a
III. és IV. negyedre. És mikor a III. negyed hekövet- i 
kezett, annak már negyedik napján megjelent nála az 
adóvégrehajtó intési czédulával. No már ezt zaklatás
nak kell jeleznie, mely a törvényes eljárással össze 
nem férhető. Heincz Hugó tiszti főügyész igazat ad az 
előtte felszólalónak és hibáztatja, hogy az egész évre 
szóló adófizetés a városi pénztár által el nem fogad
tatott, de az adóintés a fenálló törvényeknek megfe
lelőig történt, mert ezek szerint mihelyt a negyed 
beállott, és az adófizetés nem tétetett már másodnap 
az intő ezédulát kézbesittetni kell. Különben jóízű 1 
kaczagást idézett elő azon kijelentése, hogy a törvény i 
ezen intézkedése ugyan nem kellemes, de hasznos.

A gázgyár költségénél Farbaky István kérelmére j 
ki lett mutatva, hogy ez 9% százalékot jövedelmez, a 1 
mi minden esetre igen szép eredmény. Ezután a köz
gyűlés a városi pótadót az ismétlő iskolára szánt 
1 %-ot is beleértve, az állami adó 27%-ában állapí
totta meg.

Az idő előre haladottsága folytán a tárgysorozat i 
többit pontjai a legközelebb megtartandó rendkívüli 
közgyűlésre halasztották el.

Újdonságok.
— Személyi hírek. Farbaky István ország

gyűlési képviselőjelöltünk hétfőn délután Selmecz- : 
bányára érkezett. Dologh János nyugalmazott kir. 
főbányatanácsos városunkba telepedett le. Több éven 
keresztül működött városunkban mint kir. bányataná
csos és bányaügyi előadó. Örömmel üdvözöljük őt mint 
városunkuj lakosát. —BárdossyAntalk.bányatanácsos 
hivatalos útjáról tegnap visszaérkezett. — Staudner 
Jenő kir. bányatanácsos, akad, tanár nevét Sobó-ra 
változtatta. — Kuti István alkapitány fiatal nejével együtt 
tegnap városunkba érkezett.

Kinevezés. Lapunk zártakor vesszük a hirt, hogy 
Luchy Antal puchói járásbiró selmeczi és Dessewffy 
Aurél selmeczi aljárásbiró puchói kir. járásbiróvá lett i 
kinevezve. 1

— Halálozások. Szlamka István nyug, volt sel- I 
meczbányai kir aljárásbiró múlt hétfőn hosszas szén- ' 
védés után 65 éves korában Karva pusztán meghalt. : 
A boldogult polgármesterünknek nagybátyja volt és a i 
bíróságok újabb szervezése 1872. óta egész 1893-ig ' 
mint aljárásbiró működött városunkban. — özv. Uzoni 
Kuti Albertné szül. Alcsernátoni Bernáld Berta úrnő 
szeptember 29-én hoszas szenvedés után Kolosvárt I 
meghalt. A boldogult sógornője volt Kuti István al- ; 
kapitányunknak.

— Bányászok strajkja. Múlt hétfőn a reggeli 
műszak megkezdése előtt a ferencz-aknai bányászok 
nem akartak munkába menni a mint hogy tömegesen 
el is hagyták a bányatelepet és felvonultak a bánya
igazgatósági épületbe, hol a fölötti zugolodásuknak 
hogy kevés a keresetük, és méltatlan a velük való 
bánásmód, meglehetős hangos kifejezést adtak. Hülll 
József bányaigazgatóhoz hat tagból álló küldöttséget 
is menesztettek, mely küldöttségnek a bányaigazgató 
megígérte, hogy panaszaikat megvizsgálja, de most 
oszoljanak békésen szét és vegyék fel újból a rendes 
munkát. Ez azonban meg nem történt. A munkások 
erre megígérték ugyan, hogy munkába fognak menni, 
de ezt másnap reggel mégsem cselekedték meg; sőt 

S?embratovics Sándor bányatiszttel szemben oly fenye
gető állást foglaltak el, hogy telefon és szóbeli érte
sítésre főkapitányunk kénytelen volt csendőrséget rekvi- 
rálni és a városi rendőrséget öszpontositva- azt a hely
színére küldeni. Mig a csendőrök és rendőrök Fe- 
rencz-akna felé mentek, ezalatt a felbőszült munká
sok kényszeritették bányatisztjüket, hogy velük a ka
maraházba menjen. Ide érve, Hültl József bányaigaz
gató újból megígérte, hogy panaszaikat igazságosan 
megvizsgáltatja és szigorúbb intézkedést nem fog tenni 
velük szemben, ha azonnal a munkába állanak. A vizs
gálat megtartása czéljából Svehla Gyula kir. bánya- 
tanácsos és Máday Aladár főbányamérnök lettek a 
munkások kívánságára kirendelve, kik Szembratovics 
Sándor bányatiszttel és a telep öszszes munkásaival a 
bányát f. ho 7-én bejárták mire a munkások kijelen
tették, hogy másnap munkába lépnek, de a mint most 
értesülünk, ma mégsem akarnak munkába lépni. 
Ugyanis a bányamunkások főpanasza az, hogy nem 
kapnak annyi fizetést, mint a mennyit a végzett szak- 
mányhoz képest kapniok kellene. A helyzet a Mária- 
és Ferencz-aknán annyira kritikussá vált, hogy főkapitá
nyunk egyelőre egy szakasz csendőrt rekvirált, kik 
a városi összes rendőrséggel készletben állanak és 
mind a két nevezett aknán a rend fentartására ki 
vannak küldve. A továbbiakról még nem kaptunk ér
tesítést.

•- Bányaszerencsétlenség. A báró Geramb- 
unió tulajdonát képező hodrusi Teremtő-tárna harma
dik nyilaméban múlt hétfőn, a reggeli műszak alatt 
szerencsétlenség történt, mely két ember életébe ke
rült. A reggel 4 órakor kezdődő műszakhoz Magyar 
Mihály, Polonvi János, Golecska Ignácz és Lichner 
József egy helyre mentek le a bányába dolgozni. A 
mint a munkahelyhez érkeztek Golecska Ignácz tüs
tént észrevetle, hogy ott rósz a levegő, mert még bá
nyamécse is kialudt és e körülményre társait is figyel
meztette és midőn érezte, hogy már lélegzetet venni is 
alig bir, Lichner Józseffel, ki szintén rosszul lett, hát
rább sietett, de már ekkor látta, hogy Magyar 
Mihály a földön fekszik és Polónyi János is roskadozik. 
E két társukat meg is kisérlették megmenteni, de ez 
merő lehetetlenség volt, mert ők is odavesztek volna. 
Kiszálltak tehát a bányából és a szerencsétlenséget 
megtelefonirozták Riedl felőrnek, ki tüstént jelentést 
tett Hain Ferencz bányamüvezetőnek. Ez u többi el
látva a szükségelt üdítő és orvosi szerekkel. 15 bánya
munkással azonnal mentésre sietett, de mire a hely
színéhez, értek, Magyar Mihály és Polónyi János már 
halva voltak. A hullákat nyomban kiszállították és a 
haladéktalanul megjelent dr, Schlesinger Antal kincs
tári bányaorvos által a halál okául szénéleg mérgezés 
konstatáltatott. Végül meg kell jegyeznünk, hogy a bá
nya állapota a telepvezető által csak három nappal 
előbb lett megvizsgálva és ekkor semmi veszélyes tü
netek nem észleltettek.

— Az ágostai ev. templom emlékünnepe. Most 
száz éve, hogy a helybeli évang. gyülekezet megépi- 
tette az ő templomát. Ezen emlékezetes eseményt ké
szülnek megünnepelni ág. hitv. polgártársaink novem
ber 1-én. Az ünnepély rendezésére kiküldött bizottság 
Bernhardt Adolf egyházi másodfelügyelő elnöklete alatt 
e hó 4-én tartott gyűlést, melyen megállapította a 
napokban tartandó convent elé terjesztendő javaslatait. 
Ezek szerint fel fog kéretni Baltik Frigyes kerületi 
püspök, Laszkáry, kerül, felügyelő, az esperességi fel
ügyelő, hogy megjelenésükkel az ünnepély fényét emel
jék. Mivel a templom kicsiny az összes hívek befoga
dására, a bizottság kénytelen azt javasolni, hogy a tót 
és magyar-német gyülekezet külön-külön tartsa meg 
ünnepélyét. A tót egyháztagok már gyűjtöttek 170 frtot 
egy uj oltárdísz beszerzésére. Farbaky Istvánná felhí
vására pedig a magyar-német egyház lelkes hölgyei 
adakoznak egy kehely vételére. Ajánlanék, hogy a kely- 
het a szandriki ezüstmügyárban készíttetnék el.

— Rendőri hírek. Múlt szombatról vasárnapra 
menő éjszakán Welwardt Márkus udvaráról öt, Szé
kely Vilmos udvaráról két darab ludat loptak el. A 
tetteseket eddig nem sikerűit kinyomozni. — Kártya
vető czigányasszonyt tartóztatott le rendőrségünk a 
múlt napokban és illetőségi helyére, Lévára tolonczol- 
tatta. — Baleset. Oszwald Károly pachertárnai.bá
nyamunkás a 22-ik bányafolyosón munka közben fe
jén könnyebben, de lábán súlyosabban megsérült. A 
kincstári bányakorházban ápolják.

Különfélék.
— Adófelszótamlási bizottság1. Az adókivető 

bizottságoknak f. évi határozatai ellen beadott feleb- 
bezések másodfokú elbírálására hivatott adó felszólam- 
lási bizottság f. hó 5-én Léván a kir. pénzügyigazga
tóság hivatalos helyiségében működését megkezdte. 
Városunkból Nyitray László rendes, Krausz Kálmán 
pedig póttagnak lett e bizottsághoz megválasztva. A 
bizottság elnöke Mailáth István.

— Múlt havi népmozgalmi kimutatás. F. évi 
szeptember havában Selmeczbánya belvárosában és 
ideértve Felső-Rónát és Bankát összesen 20 fiú és 20
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Gy., Kachelmann Farkas, Pauer János, Panek Ödön, 
Marschalko Gyula, Steiner Bernát, Vojtás Mátyás, Wiez- 
ner Adolf, Neubauer Ferencz, Zahn Ágoston, Puskás 
József, Sobó Jenő, Vadass Jenő, Jákó Gyula, Paulovits 
József, és Szembratovits Sándor. Az értekezlet ez után 
nagy lelkesedéssel, egyhangúlag jelöltül Farbaky István 
eddigi országgyűlési képviselőnket kikiáltotta és a szük
séges intézkedések megtételével, valamint, a jelölttel 
való érintkezésbe lépéssel az ideiglenes bizottságot 
megbízta.

Az ideiglenes bizottság első ülését múlt hétfőn 
tartotta meg Dr. Stuller Gyula elnöklete alatt. A tagok 
majdnem teljes számban megjelentek s első sorban 
is elhaltározták, hogy felhívást intéznek a választó kö
zönséghez a pártalakulásra. Miután pedig Farbaky 
István a neki felajánlott jelöltséget elfogadta és beszá
moló és pogramm beszédjét megtartani óhajtja, erről 
a közönséget szintén értesítik és a párt megalakulása 
idejéül f. é. október 11-ik napjának d. u. 3 óráját, he
lyéül pedig a városi vigadó nagy termét jelölték ki. 
Az ideiglenes bizottság jegyzője által igen ékes hangon 
szerkesztett felhívás, melyet itt szó szerint közlünk, 
magyar és tót nyelven lesz kinyomatandó és falraga
szok és kisebb nyomtatás alakjában közhírré hozandó.

A lelkes hangú felhívás igy szól:

Selmecz-Bélabánya sz. kir. város választó 
közönségéhez I

Köztudomású tény, hogy az 1892 évben meg
alakult országgyűlést ő Felsége f. hó 5-én berekez- 
tetle, és hogy az uj választások legközelebb fognak 
megejtelni.

Megérkezik tehát nemsokára az idő, midőn mint 
Európa egyik legalkotmányosabb államának szabad 
polgárai legfontosabb polgári jogunk gyakorlása végett a 
választási urnához lépünk.

Polgártársak!
Mint az igazi, hamisítatlan szabadelvű ség hívei 

egy perczig sem gondoltunk arra, hogy Titeket e 
szent jogotok gyakorlása alkalmával bármily irány
ban befolyásoljunk vagy meggyőződéstektől eltántorí
tani ipaikodjunk. De ha mindazonáltal ezúttal is azon 
erős meggyőződésünknek adunk kifejezést, hogy 
Selmecz-Bélabánya ős bányaváros polgárai csakis 
szabadelvű irányban haladhatnak, szavazataikat csakis 
olyan férfira adhatják, kinek jelleme kifogástalan, 
múltja fényes és működéséhez a legkisebb kétség sem 
fér, — ügy tetszik, azt hazánk ezeréves és e város 
több századra visszamenő múltjából merített tapasz
talatokra támaszkodva tesszük.

Kétségbevonhatlan tény ugyanis, hogy a magyar 
nemzet, szabadságszeretetének, mások szabadságát 
tisztelni tudó szabadelvüségének szabadságáért., füg
getlenségéért áldozni, — ha kellett — harczolni tudó 
készségének köszönhető első sorban az, hogy szeretett 
hazánk most, midőn egy sokszor léte fentarlásáért, 
de még többször önállósága és függetlenségéért vívott 
dicsőséges harczokkal telt ezer év lefolyása után a má
sodik ezer év küszöbén áll —nemcsak létezik és fenáll. 
de hatalmasabb és virágzóbb mint valaha és tekinté
lyesebb állást foglal el a czivilizált államok sorában 
mint bármikor ezelőtt.

Selmecz-Bélabánya sz. kir. város jobbadán a 
műveltség nagyobb fokán álló polgáraiból sorakozó 
választók figyelmét fenti tanúság nem kerülhette ki. a 
mint tényleg nem is kerülte ki, mert ott látjuk őket 
mindenkor a lelkiismereti szabadságért harezolók tá
borában küzdeni és látjuk őket a szabadelvű eszmé
kért, nem érdekből, de tiszta meggyőződésből hevülni 
és lelkesülni.

E tény tudatában a f. hó 3-ára összehívott 
értekezleten jelen volt nagyszámú, a helybeli társadalom 
minden osztályát és rendjét képviselt választó közön
ség, a múlt országgyűlés áldásdús munkájában tevékeny 
részt vett, a haza és e város érdekeit szivén hordozó 
eddigi képviselőnket kikiáltotta képviselő jelölté.

Nagyságos Farbaky István főbányatanácsos úr a 
jelöltséget elfogadta és kész körünkben megjelenni, 
hogy beszámoló és egyúttal programmbeszédjét is 
elmondja.

Gyülekezzetek tehát t. Polgártársak minél számo
sabban a f. hó 11-én vasárnap d. u. 3 órakor a városi 
vigadó nagytermében megtartandó értekezlethez, hogy 
tömeges megjelenésünk által is a szabadelvű esz
mékhez, a szabadelvű párthoz és szeretett képviselő
jelöltünk személyéhez való ragaszkodásunknak fényes 
bizonyítékát 11 y u j I s u k.

Éljen Farbaky István szabadelvű párti képviselő
jelölt. !

A szabadelvű párt ideiglenes bizottsága.
Dr. Goldstücker Márk, Dr. Stuller Gyula, 

jegyző. elnök.
Jezsovits Károly,

alelnök.

Ezen felhívás kinyomattatásával és közhirrététe- 
tével egy szükebb körű bizottság bízatott meg, mely
nek tagjaivá lettek : Krausz V. Gy., Pauer János és 
Marschalko Gyula. — Az ideiglenes bizottság, szükség 
esetén, még a jövő vasárnap előtt is gyűlést fog 
tartani, még pedig a polgári kaszinó helyiségeiben.

Városi lövöldénk.
Folytonosan azon panaszkodunk, hogy Selmecz- 

bányára semmiféle oly újabb intézményeket nem ka
punk, melyek hivatva volnának a. yáros fejlődését 
előmozdítani.

Mit szóljunk akkor ahhoz, ha már meglévő egyes 
intézményeket nem tudunk, vagy nem akarunk fen
tartani vagy legalább nem oly módon, mint az kívá
natos volna.

így létezik, jobban mondva most már csak vegetál 
egy évszázados múlttal bíró városi polgári lövölde. — 
Ott, hol még csak nehány évtized előtt vasárnapon
ként a polgárság java része kei este és találta férfias, 
nemes szórakozását; ott, hol a hivatalnoki és polgári 
elem békés egyetértésben űzte a lövészet sportját; ott, 
hol csak nem régen fesztelen kedélyes mulatságok 
folytak le: ott az a hely jelenleg alig lesz nehány lel
kesebb tag által látogatva.

Pedig joggal kérdezhetjük, hogy hol találhatnak 
városunkban polgáraink szebb és nemesebb vasárnapi 
szórakozást, mint a lövöldén ? Van-e alkalmasabb hely, 
hol a polgárok a hivatalnoki osztálylyal fesztelenbbül 
érintkezhetnének, mint a lövöldén ?

Kár, vétek, hogy városunk eme legrégibb egyletét 
elhanyagolják. Mert nem kell-e elhanyagolásnak ne
veznünk azt, a midőn sajnosán kell tapasztalnunk, 
hogy az egyleti tagok szálba évről-évre csökken, hogy 
a megmaradt kevés tag sem látogatja rendesen, hogy 
még olyan eset is előfordult, mikor a dijadó a szo
kott ozsonna helyett pénzt küldött. : nélkül, hogy ő 
maga a dijlövészetnél megjelent volna; hogy ez egylet 
bajaival — kivéve nehány lelkes tagot — senki, még 
a város sem törődik ; hogy a városi 40 frtos évi se
gélyt sem akarták 80 frtra felemelni és végül hogy a 
közönség ez egylettel igen keveset törődik.

Pedig ez nem jól van igy !
Különösen polgárainknak, de a hivatalokban el

foglalt tisztviselőinknek is, testi és lelki jóléte kétségen 
kívül megköveteli azt, hogy legalább minden vasár
napon hivatásuknak fáradozásait szórakozással kipihen
hessék. Már pedig a lövészet oly szórakozást nyújt, 
mely a testet és lelket felvidítja és minden esetre 
szebb, nemesebb és férfiasabb szórakozást képez, mint 
az annyira divatba jött kocsmalálogatás.

Ezen egylet eddigi elhanyagolása okozta azt, 
hogy a megmaradt tagok nem alap nélkül tartanak 
attól, hogy a lövöldét nem lesznek képesek fentartani 
és ez által a . város egyik legrégibb intézménye meg
szűnnék.

No ezt már városi polgárságunk nem fogja 
megengedni és mi bízunk derék polgáraink bölcsessé
gében és meg vagyunk róla győződve, hogy ezen régi 
polgári intézmény érdekeit ezentúl jobban fel fogják 
karolni és saját érdekükben is megóvják a végelpusz
tulástól.

Szégyen volna egész városunkra nézve, ha a 
régi városi lövöldét sem volnánk képesek fentartani. 
Mi jogon kívánhatnánk mi akkor más újabb intézmé
nyeket ide ?

Felkérjük ennélfogva úgy a hivatalnoki, mint, a 
polgári osztályhoz tartozókat, hogy ezen egylet tagjai 
közé magukat felvétessék, hogy már rövid idő múlva 
sűrű mozsárlövések hirdethessék, hogy régi városi 
polgári lövöldénk aranjueci szép napjai még el nem 
múltak és hogy a polgári lövölde ismét virágzásnak 
indul.

Törv. hat. bizottságunk október 
havi közgyűléséről.

Mindenekelőtt örömmel konstatáljuk, hogy e 
közgyűlés iránt a biz. tagok nagy érdeklődést mutattak 
azáltal, hogy oly szép számban jelentek meg azon 
és oly élénk, nem mondjuk vitát, hanem eszmecserét 
fejlettek ki.

A közgyűlésen Szitnyai József polgármesterünk 
elnökölt és a megjelenteket üdvözölve kijelentette, 
hogy főispánunk, nagy sajnálatára, egyéb elfoglaltsága 
miatt a közgyűlésen nem elnökölhet. Sztancsay Miklós 
főjegyző azután felolvasta a polgármester jelentését a 
közigazgatás szeptember havi állapotáról. A polgár
mesteri jelentéshez dr. Stuller Gyula azt kérdezi, hogy 
mily természetű kiadások azok melyek a vihnyei für
dőre vannak szánva és hogy miben áll a vihnyei für
dőre vonatkozó bérleti szerződés bonyodalma.

Polgármesterünk erre kijelenti, hogy a Vihnyén 
épült uj fürdő és lakház egyes részeiben a házi gomba 

fészkelte be magát és e miatt ott oly gyökeres javítá
sokat kell keresztül vinni, melyek a városi mérnök 
által készített előirányzat szerint legalább 3400 írtba 
fognak kerülni. A szerződési bonyodalom pedig abból 
áll, hogy a szerződés értelme szerint a fürdő bérlő 
volna köteles saját költségére a szükségelt javításokat 
eszközöltetni, ki azonban a városi tanács által hozzá 
e tárgyban intézett felhívásra választ nem adván, 
kénytelen a város maga — természetesen a bérlő 

, költségére — azokat keresztül vitetni.
‘ Heincz Hugó tiszti főügyész a sötétvégtárnai 
: bányarészvények megvételére vonatkozólag javasolja, 
: hogy azokat a város közönsége vegye meg és ily úton 
■ a kincstár által váltassa be. A közgyűlés fel is hatal

mazta arra polgármesterünket hogy a ma tartandó 
árverésen ezen részvényeket a város részére meg
vásárolja.

Marschalko Gyula kiemeli, hogy sajnosán kell 
. tapasztalnunk, ha a kalendáriumban holdvilág van 

jelezve, akkor — lehet bár a legnagyobb egyptomi 
sötétség is — a gázlámpák nem lesznek felgyújtva. 
Indítványozza tehát, hogy akár van holdvilág, akár 
nincs, a gázlámpák égjenek. Polgármesterünk kijelenti 
hogy a tanács már is intézkedett miszerint a rendőr
kapitányi hivatal ügyeljen arra, hogy a gázlampák a 
szükséghez képest felgyujtassanak és ezáltal kikerül
tessék az, hogy holdvilág, de borús időjárás esetén a 
gázlámpák ne világítsanak.

Ezután Hándel Vilmos kérdezi, mily intézkedés 
i tétetett a város részéről, hogy akadémiánk tecknikai 

szakkal összekapcsoltassék, mert ő ez ügyet igen fon
tosnak tartja, mely sürgős intézkedéseket igényel. 
Polgármesterünk azon kijelentését, hogy várjuk be 
először az uj akadémiai épület felépítését és csak 
azután tegyük meg a főlépéseket, felszólaló megnyug
vással nem veheti; mert ép ez épület felépítésével 
kapcsolatosan kellene egyszerre megtenni minden te
hető lépést, hogy akadémiánk a technikai szakkal ki
bővíttessék. Ép ez idő szerint — úgy van informálva 
— a mérvadó körökben igen kedvező a hangulat mi 
ránk nézve ez ügyben. Polgármesterünk kijelenti 
hogy ő örömest óhajtja e czél mielőbbi elérhetését 
és igy felkérendő volna az ez ügyben megválasztatott, 
szak férfiakból álló bizotság, hogy a tervezetet 
mielőbb elkészítse és a közgyűléshez beterjessze.

A tiszti alorvosi állás betöltése s illetve szerve
zése kérdésénél felszólalt dr. Stuller Gyula, ki tekin
tettel arra, hogy városunkban tiz orvos működik, ezen 
állás betöltését feleslegesnek találja. — Erre felállott 
Krausz Kálmán főkapitányunk és hivatkozott a csak 
nemrégiben itt járt kir. közegészségügyi felügyelőnek 
azon kijelentésére, hogy nálunk a közegészségügy te
kintetében ázsiai és törvényellenes állapotokuralkodnak; 
mert a városi tiszti orvos egyedül egymaga kénytelen el
végezni úgy a városi, mint a rendőri orvosi ügyeket. 
Ha a rendőrségnek van szüksége szakértőre csak 
hozzá fordulhat, ha ily ügyben fellebezés történik a 
tanács II.-od fokú elbírálás előtt szintén csak őt veheti 
igénybe. Ez tehát anomália és a törvény értelmében 
az alorvosi állás betöltését feltétlenül szükségesnek 
tartja. —

Heincz Hugó tiszti főügyész erélyes hangon 
protestál az ellen, hogy az e tekintetbeni mostani 
állapot törvényellennes volna és kiemelve azt, hogy 
jelenleg városunkban tiz orvos működik és igy minden 
1500 lakosra egy orvos esik, ezen állás szervezését 
szükségtelennek tartja. Különben pedig megjegyzi, bár 
az itt járt közegészségügyi felügyelő urat nem ismeri, 
hogy ezek az urak igen gyakran túlbuzgóan járnak 
el. Polgármesterünk a vitának azzal vetett véget, hogy 
fel lesz hivandó a közegészségügyi bizottság a tárgy
ban javaslatot tenni annak kapcsában, hogy miként 
lehetne a városi kórházat közkorházzá átalakítani.

A hodrusi csipkeverés ügyében Farbaky István 
szeretné azon okokat megtudni, melyek miatt az ál
lamilag fentartott csipkeverő iskola onnét Körmöcz- 
bányára tétetett át és sajnálattal veszi polgármesterünk 
erre tett azon kijelentését, hogy a Hodruson al
kalmazott tanítónők inmorális viselkedésük következ
tében beállott marazmus volt ez iskola elhelyezésének 
oka. Igen életre való eszmét pendített meg Sztankay 
Ferencz biz. tag, ki azt javasolta, hogy a város állít
son egy boltot, mely részére a készített csipkéket be
vásárolja és ott az áruk értékesítését eszközölheti. E 
czélra elegendőnek tartaná, ha egyelőre 2000 frtnyi 
berendezési és forgalmi töke fordittatnék. Dr. Stuller 
Gyula e javaslatot pártolja. Farbaky István pedig 
ajánlja, hogy teljes erőből oda kellene törekedni, mi
szerint a csipkeáruk értékesítését a szegény népet 
hátrányosan kizsákmányolok kezéből ki kell ragadni 
és ha ez sikerül, hiszi, hogy a kormány ismét hajlandó 
lesz csipkeverő iskolát is létesíteni.

A tűzoltó egyesület fedezetlenül maradt szükség
letére a közgyűlés a 314 frt 50 krt megszavazta.
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született és ugyancsak 20 egyén halt

üres lakás Selmeczbányán. Lám- 
a panasz, hogy Selmeczbányán a há

mért nem jövedelmeznek

leány gyermek 
meg.

— Nincs
lám, általános 
zaknak értékük nincsen, 
kellőleg. És mégis például ez idő szerint a városban 
üres lakást találni nem lehet. Pedig ez nagy baj és 
nagy hátrányára van városunknak, a mennyiben az 
ide lakni jönni szándékozók e körülmény által el lesznek 
riasztva. Hogy az építkezési kedv a magánosoknál 
nem valami nagy, ezt értjük; de hogy pénzintézeteink 
és ezek közül különösen a nagy tartalék alappal 
rendelkező takarékpénztár még saját otthont sem 
építtetett magának, hanem kibérelt helyiségeket 
tartanak, — ezt nem értjük. Elvégre is egy pénzin
tézettől, különösen egy olyan tekintélyes és nagy va
gyonnal biró intézettől, mint a milyen a helybeli ta
karékpénztár, a város jogos méltányossággal megkí
vánhatja, hogy nem mindenben csak a nyerészkedési 
vágy, hanem a közérdek is legyen vezériránya. Kü
lönben is meg vagyunk róla győződve, ha a takarék
pénztár egy szép bérházat építtetne, e mellett vesz
tesége bizonyára, nem volna és egy már nagyon 
is érezhetővé vált hiányon segítene. Elvárjuk a rész
vényesektől, de még inkább az igazgatóságtól, hogy 
ez irányban mozgalmat indítanak meg.

— Pályázat. A selmeczi bányaigazgatóságnál 
Számtiszti állásra hirdet a hivatalos közlöny pályázatot. 
Pályázati határidő két hét.

— Lövészet. A múlt vasárnapi lövészeten, mely
nél Wankovits Lajos volt a dijadó, összesen csak 370 
lövés esett és 334 köregység találtatott. I-ső dijat 
Seidel Ágoston, Il-at Krausz Géza és Ill-at Fiedler 
Gyula nyerte el. Négyest lőtt: Bencze Gergely 1. 
Fiedler Gyula 1, Krausz Kálmán 1, Krausz Géza 4 és 
Seidel Ágoston 3. — Október 18-án a pártoló tagok 
adnak „besztét“ a lövészeknek, mely a régi idők 
tapasztalata szerint mindig igen pompásan szokott 
sikerülni. Ez alkalommal a lövészet 
órakor veszi kezdetét.

— Színészet. Tehát mégis 
a színészek és hisszük, hogy Bárody 
ségünk teljes pártfogását megnyerni fogja. Erre nézve 
egy előre elég garancziát látunk abban, hogy a tár
sulat oly tekintélyes vidéki város színtársulata, mint a 
milyen Trencsén; de meg más részt jó erőkkel is 
rendelkezik és igy igényeinket, melyeket azonban nem 
szabad és nem is lehet egy nagy város viszony ához 
arányosítani — kielégíteni képes lesz. Múlt kedden volt 
az első előadás, melyen „Holtomiglan" került színre, 
kevés számú közönség előtt. Különösen feltűnt, hogy 
az akadémiai fiatalság csekély számban jelent meg. 
Hozzájuk fordulunk tehát azzal, hogy a magyar szí
nészetet tőlük telhetőleg pártolják.

már délelőtti 10

csak megjöttek 
társulata közön-

Nyilttér.
(E rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerkesztő.

Felkéretnek mindazon bányászakademiai hallgató 
urak, kiknek aláírása alapján a nemzetiszin bányász
jelvények készíttettek és eddig meg nem vétettek, hogy 
ebbeli kötelezettségüknek eleget tenni szíveskednének. 

A jelvények Glüksthal Gyula árúházában kaphatók.

Hi rdetések.
Árverési hirdetés.

Alulírott igazgatóság részéről közhírré té
tetik, hogy f. hó 15-én délután 2 órakor kez- 
dödőleg a takarékpénztárban, lejárt zálogtár
gyakra, u. m. arany és ezüst zsebórákra, vala
mint egyébb arany és ezüst ékszerekre, 
nyilvános árverés fog tartatói.

Selmeczbányán, 1896. október hó 6-án
A selmeczi takarékpénztár 

igazgatósága.
1622. sz.

1896. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Narrácsik Teréz végre- 
hajtatónak Hupka Ferencz végrehajtást szenvedő elleni 
50 írt. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtás 
ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság területén lévő 
Hupka Ferencz és neje Svecz Mária tulajdonául be
jegyzett a selmeczbányai 93 sz. /tjkvben a f 631 hrsz. 
74/1. népsorsz, a. hevérház-, udvar-, és kertre az 
ispotály-utszában, a végrehajtási törvény 156-§-ának 
alkalmazása mellett az árverést 501 frt ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan 1896. évi október hő 19-ik

napján délelőtti 9 órakor a selmeczbányai kir. 
jbiróság tkvi hatóságánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsá
rának 10- % át vagyis50 fi t. lOkr.bánatpénztkészpénzben 
vagy azl881.LX. t.-cz.42. §-ábanjelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november-hó l-('n 3333. sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadék
képes értékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán 1896. évi október hó 2-ik 
napján.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság

Dessewffy. kir. aljbiró.

Tudomásiil !
Van szerencsém a n. é közönség 

becses tudomására hozni, hogy 

hentes üzletemet
az eddigi üzletemmel szomszédos Hell 
ház sarok-bolti helyiségébe helyeztem 
át. — A midőn további nagyra be
csült pártfogását kérem, egyúttal ma
radok kitűnő tisztelettel

Selmeczbányán, 1896. okt. havában

Trgina Antal,
hentes.

Iáhn Vilmos$
szabóüzlet -tulajdonos.

Nyomatott Joerges Ágost özv s Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1896.

A beállott őszi idény alkalmából 
ajánlom a tisztelt közönség nagyra 
becsült figyelmébe bel- és külföldi, 
franezia és angol szövetekkel 

dús választékban felszerelt

szabóüzletemet.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy üzletemet 
felhagyni szándékozom és ez okból a készletben lévő

összes női divat áruimat, u. m. különféle kalapokat, díszítéseket stb. 

"öeszezzési s-xozzl eulu.1 
árusítom.

Egyúttal van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy f. évi október hó
15-én uj, legdivatosabb árukkal Bécsből visszaérkezem s igy a legmodernebb czikkek- 
kel állok a n, é. közönség rendelkezésére.

Tisztelettel kérem tehát, hogy ezen alkalmat olcsó bevásárlásra mentői sűrűb
ben felhasználni szíveskedjék.

Selmeczbányán, 1896 október 1-én
Kiváló tisztelettel

Beregszászi —

(saját termés) 
5 kgr.-ként kosarakban 1 frt 80 kr. 
utánvét mellett postával bérmentve 
bármelyik postahivatalhoz szállít 

ifj. Mauszkopf Samu 
Beregszász.

Sürgönyezim: ilj. Mauszkopf, Beregszász.

|O

Bátorkodom értesíteni a. n. é. közön
séget arról, hogy

arany- ezüstmüves és 
ékszerész üzletemet

a régi városházi épület oldal bolti 
helyiségébe tettem át, hol raktáron tartok 
különféle arany és ezüst árukat és szak
mámba vágó javításokat elfogadok és ol
csón eszközlök.

Kérve további nagyra becsült támoga
tását maradok

Selmeczbányán, október havában, 
kitűnő tisztelettel 

Hasch J. 
aranyműves és ékszerész.

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, franezia 
és angol legdivatosabb szövetekkel dúsan 
elszerelt

$2aboÜ21etet
nyitottam.

Azon körülmény, hogy sok éven ke
resztül voltam a Czemmel 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 leendek.

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok 
kitűnő tisztelettel

Selmeczbányán 1896. szept. havában 
Czemmel György 
szabóüzlet-tulajdonos.

Fizély Irma.

Olcsó árosiiís özMWIianás Diiall!


