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TÁRSADALMI HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 75./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

Egy évre........................................................4 frt.
Féí 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 számittatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Tisztelt ház.
Nemsokára együtt lesz az újonnan megvá

lasztott tisztelt ház.
Nemsokára megkezdődnek és folyni fognak 

a régi és uj honatyák között ama vitatkozások, 
melyek a napirenden lévő kérdések tárgyalását 
kisérni szokták.

Előkerülnek az uj, újabb és legújabb re
formtervezetek, az Ausztriával kötendő szerző
dési tárgyalások és a kvóta kérdése, mely a 
szomszéd hatalommal megállapítandó.

Csak egy hatalommal, úgy látszik, sehogy 
sem akarnak kiegyezést kötni, csak egy hata
lommal nem akar a tisztelt ház alkudozásokba 
bocsátkozni, pedig e hatalom rettenetesebb, ránk 
nézve sokkal veszélyesebb, mint a szomszéd 
osztrákhatalom; mert alattvalóit irgalmatlanul 
vasmarkában tartva, a végpusztulás felé kény
szeríti.

E hatalom — a nyomor. Szánni való az, 
ki e démoni jogar hatalma alá kerül. Megder- 
meszt ez minden földi boldogságot és az ember 
életét véghetetlen gyötrelmes küzdelemmé teszi. 
És ha még e gyötrelmes küzdelem felé egy 
reménysugár intene, de ez sem ; sivárság min
denütt; a vég: egy nyomorúságos elpusztulás.

Pedig e borzadályos hatalomnak millió és 
millió alattvalója van.

TÁK( ZA.
Visszhangok.*)

*) Örömmel vettük e tárezát, melynek írója az „Országos Er- 
tesitő“ jeles munkatársa s ifj. Ábrányi Kornéllal városunkat meg
látogatta.

(A „Selmeczbányai Hetilap11 eredeti tárczája.)
Megreszket lelkem a gyönyörtől, ha arra a ne

hány órára gondolok, a melyet az önök városában 
töltöttem. Félve veszem kezembe toliamat, mert ér
zem, hogy e nehány sorban nem leszek képes ecse
telni azon érzelmeket, a melyek akkor eltőllöttek; 
félek, hogy toliam gyenge lesz ennek a tájnak fes
tésére.

Itt a fővárosban, a munka, a küzdelem közepeit 
a kedély megfásul, elernyed, az ideális szép, a természet 
remekei hidegen hagyják. A létérti küzdelemben meg
hal benne minden nemes érzés, csak él máról hónapra 
nemes eszme, törekvés nélkül — mig csak egy szo
morú kocsin el nem viszik arra a hosszú útra, a hon
nan nincs visszatérés.

Született . . . élt . . . meghalt. Meghalt a nél
kül, hogy látta volna az istenség, a természet csodáit, 
elenyészett örökre a nélkül, hogy a szabad természet 
ölén, ott a fenyvesek ozondüs levegőjében pihen
tette volna a munkától fáradt tagjait. Hát élet ez? 
Érdemes ezért hosszú életen keresztül küzdeni ?

. . . Soha nem voltam azon a tájon Csak ál
maimban mertem elképzelni azt a festői vidéket, a 
mely szemeim elé tárult. Alig hogy leszálltam arról 
a dübörgő szörnyetegről s kocsin teltem meg az utat 
az önök városáig, egyik csudálkozásból a másikba 
estem. Nem akartam hinni szemeimnek, mely eddig 
csak az emberi kéz alkotta négy emeletes palotákhoz 
volt szokva, csak akkor láttam tisztán, midőn az az 
ozondus, isteni levegő, mely a fenyvesekből kiárad, 
ütötte meg a füstös nyomott levegőhöz szokott ér
zékeimet.

Mit törődnek e szomorú alattvalók azzal, 
hogy a regál jog az állam által beváltatott,

■ hogy két kir. tábla helyett most tán nyolcz Ítél 
másodfokban, hogy hét pénzügyigazgatóság he
lyett talán 25-öt szerveztek, hogy az ezüstva
luta helyett az aranyat hozták be, hogy a szü-

í letést, házasságot és halálozást nem a papnál, 
: hanem a kir. anyakönyvvezetőnél kell bejelen- 
! teni s illetve megkötni, hogy egy nagyszabású 
i közigazgatási bíróság szerveztetett stb stb. . . . 
I mindezzel a nyomor birodalmának bús alattvalói 

nem sokat törődnek; mert hisz ez rajtuk nem 
I segít, de fájdalmuknak még enyhet se nyújt.

Ezeknek teljesen közömbös, hogy arany-e 
j vagy ezüst-e a valuta; mert ezüstöt nagy rit- 
i kán, aranyat meg tán soha nem kapnak ke- 
i zeikhez, legfeljebb a bronz és nickel értékig 

képesek vinni. Tökéletesen mindegy ezeknek, 
akár a pap, akár az államhivatalnok végzi az 
anyakönyvvezetést; náluk amúgy is a születés a 
szenvedés kezdete, a házasság ennek tetőzete és 
végre a halál a szenvedésektől való megváltás.

E veszélyes és mindinkább terjeszkedő 
hatalommal tehát mégsem ártana talán a tisz
telt háznak alkudozásokba bocsájtkozni és an
nak terjeszkedését, siralmasan pusztító hatalmát 
megakadályozni s illetve minden lehető eszköz 

j felhasználásával megtörni.

Csodálkozásom perczenként nőtt, valahányszor 
' valami uj természetalkotás merült lel szemeim előtt.
, A kéj, a borzongás bizonyos neme, mely áthatja
í egész testünket, behatol idegeink minden atomjába, 
i vett rajtam erőt, midőn a hosszú mindig meredek 
I utón megláttam a természet egyik leggyönyörűbb al

kotását, a Kálvária hegyet; de fokozta bámulatomat 
' az, hogy minél messzebb haladtunk, a kálvária hegy, 

mely’ úgy látszott, mintha valami hatalmas tündér fel
sőbb parancsolatra varázsolta volna elő, hogy raeg- 

I fölemlítse ezt a nyomorult, bűnös, elbizakodott embe- 
i riséget annál inkább látható volt, mig egyszerre egész 
í pompájában, nagyszerűségében tárult szemeim elé.
■ Önkénytelenül felkiáltottam: vajh ki volt az a vakmerő,
■ ki daczolva az istenség hatalmával, fölmerészkedett 
. oda, templomot épített a helyre, a hol már a mada-
■ rak birodalma kezdődik.
I

Majd egy hirtelen fordulattal lefelé látszottunk 
í rohanni s egyszerre előtűnt a mélységben, hegy- 
' óriásoktól megvédve, a város, a legszebb fekvésű 
i város, az önök aranyat ezüstöt termő városa.

Toll nem képes leírni, ajk nem képes elmondani 
! azon érzelmet, mely megkapott engem, de megkap 
; minden idegent, midőn a köd leszálltával a világ leg- 
; szebb panorámája tárult szemeim elé.

Sokszor hallottam, hogy a selmecziek igen büsz
kék a városukra. Nem tudtam megérteni, hogy lehet 

! büszke egy nép a városára? Hiszen ha valaki, akkor mi 
; fővárosiak lehetünk csak büszkék. De látva az önök vá- 
; rosát, látva azt a vidékei, érezve azt a légkört, melyben 

önök élnek, többé nem csudálkozom az önök büszkeségén. 
Teljesen méllánylom azt, hogy önök egyszerűen lesajnál
ják a nyájas idegent. Irigylem önöket. Mert mit ér a kincs 
mit ér milliók megvásárolt hajlongása, ha sápadt 
arczczal, nyomott levegőben kell eltölteni ezt az életet. 
Mennyivel inkább boldogok önök, kiket a természet 
annyi kegygyei, annyi kiváltsággal ajándékozott meg. 
Arany és ezüst szírieken járnak, hegyeik méhe a leg
nemesebb érczet ontja s élvezhetik a természet leg-

Százszor, nem, ezerszer fontosabbnak tart
juk a borzadalmasan terjedő nyomor kérdésének 
nehéz megoldását, mint azt, hogy legyen-e kö
zös vámterület, vagy sem s hogy a szomszéd 
hatalommal miként köttetik meg a napi rendre 
került szerződés.

Olvastunk ugyan itt-ott egyes képviselő
jelöltek programmbeszédjeiben valamit arról, 
hogy a nyomor némi enyhüléséül jó volna prog
resszív adórendszert behozni úgy hogy egy bi
zonyos csekély jövedelmi fokig teljes adómen
tesség, ezentúl pedig a jövedelem fokozatosabb 
mérvéhez képest nagyobb megadóztatás állapít
tatnék meg; azt is olvastuk, hogy a kisebb 
házak után ne kellessen házbér, hanem csak 
házosztály adót fizetni ... és még több efélét.

Ámde, hogy e szörnyű rém, áldozatait to- 
| vább ne szedhesse és azokon, kik már hatal- 
; mába kerültek némileg segítve legyen, elkeriil- 
I hetetlenül szükséges, hogy az állam és társadalom 

együttesen mindent elkövessen és minden lehető 
( eszközt feliasználjon, hogy e fő, legfőbb bajnak 

orvoslást szerezzen.
Nem hisszük, hogy a tisztelt házban csak 

i egyetlen egy honatya is ülne, ki ne bírna an- 
í nak tudatával, hogy a nyomornak terjedése és 

elhatalmaskodása mily véghetetlen szomorú, vég
zetes eredményeket szülhet.
cxefflQigza3tWC3BMUI—I» annw "r-i viwni’i'■ ■aMPmjgii.orinn• m r Tn-wwawr■» - v , ?.• KusauaMnf

szebb adományát, azt az isteni fenyőillattól nehéz 
levegőt, mely az egészséget, a virulást adja s nincs 
telve milliárd bacillussal — mint a mienk. Az emberi 
erő, ész, akarat csodákat müveit akkor, midőn meg
teremtett egy várost köveken, sziklákon, midőn utakat 
vájt a sziklákon keresztül, a honnan letekintve,, az 
istentelen, a hitetlen önkénytelenül, egyedül szive 
sugallatát követve felnéz az égre, mely oly közel lát
szik hozzá s felfohászkodik bűnbánóan : Igen, mégis 
van Isten. Itt a hegytömbök között, évezredes fenyő
fák tövében oly nyomorultnak, oly kicsinynek érzi 
magát az a büszke lény: az ember. Itt látja csak a 
hatalmában, alkotó erejében elbizakodott ember, hogy 
ő csak egy atom, egy porszem ezek között a termé
szet óriások között.

S mily szép, mily lélekfelemelő gondolat, hogy 
itt elrejtve a világ elöl, mint a hegyek között elrej
tőzött kristályvizű tengerszem, mily boldog, mily 
szuverén nép lakik. Egy nép, mely szereti a hazát, 
mely szereti a királyt, mely együtt érez mindkettő 
mindkettővel. Isten éltesse Önöket. A viszontlátásra.

Poliány Zoltán.

Selmeczbánya történetéből.
i (Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt századbeli 

kézirat felhasználásával.)
XXI.

Szabályi endelet tehát ki volt adva, tanácskoz- 
mányok folytak, panaszokban, vádakban, perlekedé
sekben sem volt hiány s a bányászat a mellett napról 
napra hanyatlott. A kamara kikelt a Brenner szövet
kezet ellen, hogy nem fizeti a munkásokat, a Brenner 
szövetkezet megint azzal állt elő, hogy a kamara 
tartozik a beváltott ezüst árával. így ment az szaka
datlan változatosságban. A munkások újra kezdtek 
zavarogni, a finsterortiak példájára, s- 1609 évi 
augusztus 24-én tömegesen fellázadtak és bevonultak 
a városba, hol a selmeczi munkások, még a kohók-
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Kívánatos volna tehát, hogy e főfontosságu 
kérdés is a tisztelt ház napi rendjére kerüljön 
s onnan le se vétessék mindaddig, inig valamely 
uton-módon megoldatik.

Hidje el a tisztelt ház, ha e kérdést meg
oldani képes lesz, akkor sokkal maradandóbb, 
örök időre tartó érdemeket fogna szerezni, 
mintha az osztrák szomszéddal igy, vagy amúgy 
köti meg a szerződést.

Hol álljon az uj akadémiai palota.
Elismerjük, a mi elismerendő. Ha évek hosszú , 

során át a kormány nem épen sokat törődött e vá- i 
rossal, újabban, úgy látszik, nemcsak jóakaratot mutat 1 
de tesz is Selmeczbánya érdekében. így a széles vá- j 
gányú vasút tárgyában most a kormány igen előzé- í 
kénynek mutatkozik; a létesítendő bölcsödé részére I 
háromezer, a r. k. leányiskola részére kétezer forintot i 
engedélyezett, és mi e város polgárainak szivét igazán 
örömmel töltheti el, uj akadémiai palota építését is , 
elhatározta, ha a város megfelelő telket átenged. 
Kérdés most az, melyik lenne a czélnak legmegfele- ' 
lőbb ? ! — Szóba jött, hogy az uj palota a jelenlegi ■
„magas ház“ helyén építtessék, de e tervtől csakhamar ' 
eltekintettek: mert meggyőződést szereztek arról, ; 
hogy e telek czélszerütlen. A figyelem most az ó-vár I 
felé fordult, ezt választván ki az uj akadémiai palota , 
helyéül. Nem tagadjuk, nem is vonjuk kétségbe azon i 
előnyöket, melyeket e hely nyújtana, de vájjon egyen- ! 
súlyoznák-e azok ama sok hátrányt, ama nagy költséget j 
mely az uj akadémiai épületnek ott való emeléséve I 
járna ? ! 1

Természetes, hogy ha e terv véglegesen elfogad
tatnék s az uj palota csakugyan ott épülne,, a tisztes I 
ó-vár száz és száz éveket látott falainak le kellene I 
omlaniok a bontó csákány ütései s a valószínűleg i 
elkerülhetlen dinamit robbanásai alatt.

Ha nem akarjuk magunkat ámítani, el kell is- i 
mernünk, hogy az ó-vár lebontása oly tekintélyes ■ 
pénzbe kerülne, hogy az jelentékenyen csorbítaná az i 
uj palota építésére szánt összeget.

De még az ó-vár lebontásával nem lenne elég : 
téve.

Ki kellene sajátítani s le kellene bontani mind i 
azon magánépületeket, melyek a várostól mintegy el- ; 
rekesztik az ó-várat, elrejtik a szemlélő szeme elöl; ! 
s hogy ez mennyibe kerülne, azt kiki könnyen elgon- ; 
dolhatja. •

Vagy talán el akarnák dugni, rejteni az uj i 
palotái, hogy senki se lássa ? ! Mert bizony el van ' 

és zúzókból is, hozzájuk csatlakoztak. A városban j 
három hodrusi munkás: Schvartz Zachariás (alias 
Clieber), Weisz Áron és Hickl György bement gróf j 
Thurzó Györgyhöz, ki valószínűleg a bányabiróhoz ' 
utasította őket; mert midőn a három munkás a • 
gróftól kijött, a munkások a bányabiró lakásába 
tolakodtak. Itt nem épen csendes hangon előadták 
panaszaikat; kijelentették, hogy ha még ma nem kap
nak 4 bért egyszerre, elmennek a királyhoz panaszra.

A bányamester türelemre intette őket. ..Lieben ■ 
Brúder", — mondá — ich weis wans die Herren 
Gewerkhen hütten, sie wollen euchs so gerne gébén, 
als ihrs nehmen wollt.“ De a szép szó mind nem 
használt semmit.

A bányabiró azután összehívta tanácskozásra a ; 
kamarai tisztek, t, a városi tanácsot és a társulati 
tiszteket. Jelen voltak e tanácskozmányon: Spölin 
János József, kir. pénztárnok, Saltzer Dávid bánya- ' 
biró, Roschko György, városi biró, Creuz János, 
Raitter ülrich, Glenckh János, Balbierer Boldizsár 
Schilling Péter, Üblhopf Sámson és Béla János. ;

Mig a tanácskozás folyt, a fellázadt munkások a 
frauenbergi (szélaknai) kapu előtt tanyáztak még 
pedig a seimecziek és hodrusiak külön-külön.

A tanácskozó urak Tschernak György, társpénz
tári Írnokot küldték ki hozzájuk, hogy választmányt 
hívjon közülök a bányabiráság elé.

Tschernak sokáig kimaradván, Roxer Bertalan, vá
rosi szolgát küldték utána. Visszatért-e e kettő nem tud
juk, de küldetésük eredményéül a munkások levele érke
zett, melyben kijelentik, hogy választmányt nem küldenek, 
de ők maguk mindnyájan fognak bejönni. E hir nem 
volt épen megnyugtató s a legrosszabbfól kezdtek tar
tani, midőn körülbelül fél óra múlva uj hírnök érkezett 
avval, hogy a munkások nem jönnek be, de követelé
seiket, illetve panaszaikat Írásban adják majd be.

Ezt nemsokára meg is tették. A pontok követ
kezők :

í. Minden héten rendesen fizettessenek. 

rejtve az ó-vár is, amint van ; ezt nem is kell bizonyit- 
gatni.

Már most mind ezektől eltekintve, tény az, hogy 
ha az egész ó-vár le is bontatnék, a toronynak meg 
kellene maradnia.

E toronyban van két felekezet közös harangja 
is; uj tornyot akarnának-e a harangoknak építeni?! 
Ha pedig a torony megmarad, hogyan illik az majd 
az uj akadémiai palota mellé vagy elé ?!

Világos hogy e terv valósulása esetén a feljárást 
is kényelmesebbé kellene tenni.

De más is szól a mellett, hogy az uj akadémiai 
palota ne oda építtessék ; az ó-vár ne essék áldozatul 
neki.

Nem vagyunk a maradiság emberei, kik egy régi 
emlék kedvéért a jelen haladé kor előnyeit elsza
lasztják : de ha valamely régi emlék lerombolásával 
semmit sem nyerünk, mért essünk neki egy régi kor 
maradványának halálos Ítélettel?

Ha a Rajna mentét, a Garam völgyet középkori 
várainak romjai a költészet várázsával diszitik, miért 
fosztanék meg Selmeczbányát e régi emléktől, mely 
visszamutat e város őstörténetére, emberül kiállt 
viszontagságaira?! Mért rombolnék le az ó-várat, 
mely városunk festői szépségét emeli s melyet meg
őrizni már a kegyelet is utal ? !

Hiszen akad az uj akadémiai palotának sokkal 
előnyösebb helye is.

Ott van például az a beszögellés a volt Schusz- 
ter-féle, most Székely-féle és Kőrös erdőgondnok 
tulajdonát, képező ház között. Terjedelmes telek az, 
kedvező helyzetű, a főút mentén, az erdészakadémiai 
palota, a botanikus kert közelében.

Nem sokkal czélszerűbb-e ott építeni az uj 
palotát, mint elrejtve az ó-vár helyén ? !

De még ennél is sokkal jobb helyet tudnánk az 
uj épületnek.

Itt van az ó-posta, rengeteg telkével. Kei ije 
egész föl a Rózsa-ulczáig terjed. Építésre igen alkal
mas telek. Az épület maga rozzant, düledékes, elha
nyagolt ; egyes részeiben igazán beomlással fenyegető. 
Lebontása igen könnyű szerrel menne : összeomlanék 
az, mint a kártya vár, nehány csákány7 ütésre, s 
emelkedhetnék helyén a szép palota. Kettős czélt érne 
el a város itt: megszabadulna egy ódon, a benne 
lakókat minden perczben agyonzúzással fenyegető, 
düledékes, komor külsejű amúgy is pusztulásnak 
indult, aggkori gyengeségben szenvedő épülettől, s 
nyernének helyébe diszes palotát.

Ez volna, véleményünk szerint, a kérdés legüd- 
vösebb, legelőnyösebb megoldása.

Talán nem ártana azt kissé megfontolni !

2. A melyik bányarészes nem fizeti rendesen 
költségeit, ha 3 költséget nem fizetett, veszítse el 
bányabirtokát.

3. A régi adósság számoltassák el s fizettessék ki.
4. A bányabiró szigorúan Ítéljen a bányatörvény 

szerint, akárkit érjen az Ítélet.
5. Mivel a bányamester részrehajlatlanul nem 

Ítélhet urai és részes társai fölött, bizalmi férfi állít
tassák a bányabirósághoz, ki a bányákat hetenként 
bejárja.

6. A kis itczék töröltessenek el, s a sör! nagy 
itczével mérjék.

7. A vargák különösen felügyelet alá vétessenek, 
mert ha most 30—40 dénáron saru vásároltatik tőlük, 
az hétfőn már lyukas.

8. Tudni akarják végre vannak-e szabadalmaik 
vagy sem ? (ob wir eine freiheit habén oder nicht) s 
ha vannak, ezek olvastassanak fel nyilvánosan.

A követelések csak jogosak voltak, de azok tel
jesítése mégis egyelőre lehetetlen, volt. Kiküldték a 
munkásokhoz Béla János, bányabirósági Írnokot, Jarusch 
Mihály, kir. bányatisztet, Ghalubka Márton, brenneri 
bányatisztet és a társpénztári írnokot, hogy a munká
sokat megnyugtassák ; intsék, hogy ne sértsék Ő Felségét 
és az elöljárókat; magyarázzák meg, világosítsák fel a 
munkásokat arról, hogy a bányapolgároknak lehetetlen 
most egyszerre négy bért fizetni, hanem Ígérik, hogy 
ha a munkások most szép csendesen hazamennek s 
ismét dolgoznak, jövő szombaton egy bért ki fognak 
fizetni; ha pedig valamely részes nem fizetné költsé
geit, a munkások felhatalmaztatnak, hogy annak ér- 
czeit a bányabiróság tudtával lefoglalják mindaddig, 
mig az a részes ki nem fizette tartozását.

Már sejthetjük, hogy a munkások evvel nem 
voltak megelégedve ; ígértek nekik már hasonlókat, a 
nélkül, hogy az Ígéretet beváltották volna.

A munkások kijelentették, hogy az ajánlatra rá 
nem állanak, s ha a bányában kár történnék, annak 
nem ők lesznek okai, hanem a bányarészesek, mert 
nem fizetnek.

Újdonságok.
— Házasság1. Múlt hétfőn kelt egybe Nickl János 

bányaigazgatósági irodatiszt, Telluch Mariskával, Tellnch 
István banyaigaztósági tiszviselő kedves leányával. 
Tanuk voltak: Kapsz Is'tván akad, kertész és Ács 
Ferencz vendéglős. A nászmenet nyolcz kocsiban 
vonult, fel a kir. anyakönyvvezetői hivatal elé, hol 
Krausz Kálmán kir. anyakönyvvezető, végezte tisztjét 
mely után rövid beszéd kíséretében átadta a fiatal 
párnak a házasság megkötéséről szóló okmányt. A 
polgári házasságot az egyház áldása a Nagyboldog
asszonyról nevezett templomban követte. A lakodalmat, 
mint rendesen sok kiváncsi nézte végig és úgy az 
anyakönyvi hivatalban, mint a templomban is disting- 
vált közönség jelent meg. Az esküvő után gazdag 
lakoma volt az örömszülők házánál, melyen a jó 
kedv és felköszöntők éppenséggel nem hiányoztak.

— Bizottsági tag’választás. Két törv. hat. bi
zottsági tag választása fog megejtetni deczember hó 
6-án. A választás elnöke Jánoshegyi Wankovics Lajos, 
helye pedig a városháza nagyterme.

— Halálozás. Takáts Imre esztergomi egyházi 
karmester, ki oda történt kinevezése előtt városunk
ban mint zenetanár és az elhalt Schosztál Ede, volt 
kitűnő karmesterünk helyettese több éven át működött, 
múlt hétfőn meghalt és tegnap temették el. nagy rész
vét mellett Az elhunyt jeles képezettségü zenész volt 
és bizonyára sokan, különösen zenekedvelőink közül 
fognak rokonszenves személyére visszaemlékezni.

— A főegyházmegye személyzetéből, Dénes 
Béla Kis-Tapolcsányból Stefultóra, Vendégh András 
fetefultóról Kis-Tapolcsányba lettek kápláni minőségben 
áthelyezve. Beszedits Bertalan sz. fér. áldozár Moder- 
tárnára adminisztrátornak küldetett. Skvarenicza József 
eddigi adminisztrátor helyébe.

?— Kiállítási kitüntetések. Városunkból a kiál
lítási érmet nyerték : Fizélv Károly, Friebert Ferencz 
Krause József, derék iparosaink. A közreműködési 
elismerő okmányt nyerték : Sóltz Vilmos, Cséti 
Ottó, Schelle Róbert, Pauer János, dr. Fodor László, 
Soltész János a bányász akadémia köréből; Hülll 
József, Neubauer Ferencz, Svehla Gyula, Brószman 
Jenő, Tirscher József, Cseh Lajos, Baumerth Károly, 
Wiezner Ottó, Litschauer Lajos, Gswchandtner Guzztáv, 
Farbaky Gyula, Lolok József, Sípos József, Milán József, 
Slezák Márton, Hrczka Márton a selmeczi bányaigaz
gatóság köréből ; Lovag Bérks Róbert, Rengér Gyula, 
Hein Ferencz és Wagner József a báró Geramb-unió 
társulatából; Vadas Jenő. Bencze Gergely, Ifj. Belházy 
Gyula, Fekete Lajos, Csipkay János, Bihary Ödön, 
Kapsz János, Vaiczik Ede az akadémia köréből. Elis
merést nyert: „hors concurs" kiállított tárgyakért a 
selmeczi bányaigazgatoság és a körmöczbányai pénz-

A tanácskozó urak ez üzenetre szétmentek; mit 
is tehettek volna okosabbat ? ! A munkások pedig nagy

• zajjal, tömegesen bejöttek s bányabiró elölt ismételték 
: panaszaikat, követelve a társpénztár kiadását. Ha nincs 
i is benne pénz, de vannak ezüstnemüek, ezeket el akar- 
! ják zálogosítani vagy eladni s evvel a pénzzel egy Ö 
I Felségéhez küldendő követség költségeit fedezni.

A bányabiró erre kijelentette, hogy a társpénz-- 
I tári ereklyéket a kamara és városi tanács tudta és 
i engedélye nélkül ki nem adhatja, várjanak tehát hol- 
i napig.

Másnap, augusztus 25-én ismét bejöttek a mun-
■ kások, zajongva, tömegesen, daczosabban mint eddig, 
‘ s követelték a 4 bér kifizetését, most újólag meg- 
i mondták nekik, hogy az lehetetten. Erre azt követelték, 
! hogy legalább egy bért kapjanak ma, szombaton egyet 
i és igy minden héten. Midőn erre ki lelt nekik jelentve,
■ hogy ma lehetetlen fizetni, daczosan kinyilatkoztatták
■ a munkások, hogy egyetlen egy vágást sem dolgoznak 

többet, hanem mindnyájan elmennek Ö Felségéhez.
A bányabiró intette őket, gondolják meg jól, mit 

i cselekesznek, „das nit ihr Weib und Kinder über sie 
Zetter und Mordio schreien mechten, und khünfflig 
ihre Hende über dem Kopf zusammen schlagen.“

E figyelmeztetés falra hányt borsó volt. A mun
kások mind kiáltották, hogy ők meg akarják próbálni. 
Követelték zászlójukat, a dobokat és fegyvereket; a bá- 

i nyabiró erre azt felelte, hogy e tárgyakat csak a ka
mara és város engedelmével adhatja ki. Ez alatt a 
bányabiró leküldte a társpénztári Írnokot a kamara 
udvarba, a kamarai főliszteket kéretvén, hogy jöjjenek 
segétségére, mert ő és az írnok élete nem biztos. Az 
urak dehogy siettek oda; megelégedtek az üzenettel, 
hogy a bányabiró a zászlót ki ne adja, de ha erőszak
kal elviszik, ne álljon ellen ; a bűnösök majd megbánják.

• (Folyt, köv.) 
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verde. Végül kiemeljük, hogy Kachelmann Károly 
Selmecz-Vihnyei gépgyáros a kiállítási nagy éremmel 
lett kitüntetve és hogy Dr. Tóth Imre szép gyümöl
csért kiállítási érmet kapott. A báró Geramb társulat 
pedig uj iparág meghonosítása és nagybani terme
lésért díszoklevelet; Terény Sándor és Székely György 
uj találmányért a kiállítási nagy érmet nyerték.

— A selmeezi gyógyászati és természettudo
mányi egylet természettudományi szakosztálya folyó 
évi november hó 21-én d. u. 5 órakor a Belházy-féle 
ház tantermében havi ülést tart. Az ülések nyilvánosak. 
Tárgyak : Platzer Ferencz ny. kir. bányafőnök előadása : 
,.Hogy támadtak a hegyek1' kérdésről. Indítványok, 
kérdések. — Felhívjuk közönségünk érdeklődését újból 
e társulat előadásaira.

— Vízvezeték. Végre valahárá közel állunk a 
vízvezeték létesítéséhez. A Walser-czég terveit már a 
jövő havi közgyűlés fogja érdemleges tárgyalás alá 
venni igy nagyon valószínű, hogy már a jövő esz
tendőben városunkban vízvezeték lesz és ezzel egy 
nagyon is érzett hiány fog pótoltatni. A tervek sze
rint’kettős vízvezeték lesz, t. i. egy az ivó- és egy a 
használati vízre, kívánatra a vízvezeték a házakba lesz 
bevezethető. Külön medenczék fognak a város külön
féle helyein az ivóviz és a használati víz részére 
felállittatni. Különben e vízvezetéki tervek bővebb 
ismertetését legközelebb közölni fogjuk.

— Rendőri hírek. El gáz olás. A múlt héten 
egy magán fogat a kamaraház melletti fordulónál el
gázolt egy majoros asszonyt, ki a helyett, hogy kitért 
volna, háttal a lovak közé esett. Szerencsére a kocsis 
ügyessége megakadályozta a nagyobb bajt; mert a 
veszélyes pillanatban a lovakat megállította ugv hogy 
az asszony a kocsi alá nem került és nagy ijedelmén 
kívül igen könnyen sérült meg lábszárán. A sérülés 
annyira csekély volt, hogy fél órái pihenő után haza 
mehetett — Vér folyt vasárnapról hétfőre 
virradó éjszaka két munkás között még pedig azért, 
mert a nőtlen lakó a neki lakást adó társa feleségét 
a férj szeme láttára elszeretni akarta. Persze, hogy az 
othelloi haragra lobbant férj ezt nem tűrhette el és 
igy az addig békésen együtt lakók összeverekedtek any- > 
nyira, hogy vér is folyt. Véres fejjel és arczczal mén*  
azután még az éjjel a kapitánysághoz a két külömben 
jól becsipett laktárs, hol közöttük rendet csináltak — 
Takonykóros lovat bunkoztak le újból a múlt 
napokon. E ló is Zlinszky András istállójából került 
ki kinek még négy lova, mint gyanús van zár alá vé'-e. 
— Sérülés. Zdrázsil József pacherlárnai akna ács 
az Erzsébetaknában munka közben súlyosan megse
besült egv fadarab lezuhanása állal. A. sérültet a bá
nyából azonnal kiszállították és orvosi kezelés alá 
véttelték. — Égési sebeket szenvedett egy Ivanics 
nevezetű ember, ki gázgyári munkásnak akarta magát 
felvétetni és ittas állapotban ott elesett.

— K. Hegyesi Marit a nemzeti színház kitűnő, 
művésznőjét Selmeczbánya is lehetett oly szerencsés 
vendégül láthatni. Igaz, más városokban ily kiváló 
művésznőt ünnepélyesen fogadnak nem csak urak, de 
hölgyek is; igaz, más városokban a legelőkelőbb há
zak vetekednek egymással, melyiknek jut majd az a 
megtiszteltetés, hegy a művésznő azt ideiglenes ottho
nául tekintse ; igaz, más városokban az a szokás, hogy a 
hírneves vendégmüvésznőt már első fellépte alkal
mával koszorúkkal halmozzák el; s ez mind csak a 
nagy közönség részéről a művészetet jogosan megillető 
adó: mégis Hegyesi Mari, a nemzeti sainház e kiváló 
művésznője, mind ezt nélkülözte itt Selmeczen. — 
Nem akarjuk evvel azt mondani, hogy a selmeezi kö
zönség nem tud a művészetért lelkesedni: hiszen, 
hogy itt is méltányolják azt. mutatta a lefolyt három 
nap estéin a zsúfolásig telt ház, mely riadó tapsok
kal. éljenekkel üdvözölte a lámpák elé lépő művész
nőt — F. hó 16-án érkezett körünkbe Kaffkáné He
gyesi Mari úrnő a délutáni vonattal, s a Hungáriában 
szállt meg. A szinlapok ez estére Dumas híres drá
máját, a „Kaméliás hölgy“-et hirdették A közönség 
már 7 órakor tódult a színház felé; negyednyolezkor a 
nézőtér már zsúfolásig telve volt. A város szine-java 
ott volt, élénk érdeklődéssel várva a függöny felgördü- 
lését. Nem mellőzhetjük itt megemlíteni, mily nyo
masztó, mily kínos lehet a nagy színpadhoz szokott 
művészre nézve, ha ily nevetségesen szűk, színpadnak 
csúfolt alkotmányra lép, mint a milyen, sajnos, a 
mienk. De annál nagyobb azután érdeme a színész
nek, ha e szűk korlátok korlátái ugyan szabad moz
gása terjedelmének, de nem művészetének. S nemes 
művészi alkotást mulatott be Hegyesi Mari Gauthier 
Margit szerepében. Még a Iegfásultabb kedélyt is meg
ragadta játéka, mely a legapróbb részletekig finom és 
hű. Minden mozdulata, minden pillantása gondolatot, 
érzelmet fejez ki. Az. utolsó felvonásban, midőn már 
Gauthier Margit végperczei közelednek, Hegyesi Marj 
nem használ ugyan oly realisztikus színezeteket, mint 
pl. Sarah Bernhard, de azért vagy épen azért alakítása 
művészi, mert végig szép marad. Hegyesi Gauthier Mar- 
gitjának halála nem borzaszt a tulságig vitt naturalizmus 

már nem esztétikus hatásaival, nem annyira az idegeket, 
mint inkább a szivet rendíti meg: s ez, nézetünk sze
rint, a művészet feladata. A jeles művésznőt nem 
csak az egyes felvonások után, de nyílt jelenetben is 
zajosan megtapsolták és megéljenezték. — A második 
estén, folyó 17-én Thomás színmüvében a „Lovoodi 
árvá“-ban mutatta be megkapó művészetét Hegyesi 
Mari. Azt az indulatvihart, mely Jane Eyreben felkor
bácsolja a vért, azt a sajátságos vegyülékét az önér
zetes dacznak, a mélv érzelemnek, a gyöngédségnek 
és vasakaratnak nem lehet jobban kifejezésre juttatni, 
mint a hogy azt Hegyesi Maritól láttuk. Minden moz
dulata természetes, kifejező, s az a hang mily sok 

l nüanszirozásrá képes! A lángoló gyűlölet harsány 
szava csak úgy csattog Jane vonagló ajkairól; haja 
hullámosán repked, mintha külön élete volna. Majd 
meg a mély bú, a keserű lelki fájdalom panasza re
meg e hangban, mely megint hideg büszkén fel
cseng, mint az aczélpenge, hogy azután, midőn 
éjnek idején Jane az ő rajzait, az ő kedves, 
titkolt rajzait, festményeit el akarja vinni a társalgó 
teremből, s ezeket, mint a féltett kincset vagy egy 
szeretett lényt, kebléhez szorítja : gyermeki elérzéke- 
nyüléssel, lágyan alkossa a szív mélyéből fakadó szót. 
Ne szaporítsuk a szót.! Hegyesi Mari méltán és igazán 
megérdemelte azt a babérkoszorút, melyet az akadé
miai ifjúság nevében felnyujtottak neki. Azt a díszes 
virágbokrétát, melyet a minden szépért lelkesedni 
tudó Ocsovszky Markovits Mária úrnő nyújtott neki 
a maga nevében e szavakkal: „Nagyságos asszo
nyom! Fogadja én tőlem e bokrétát tiszteletem 
jeléül s művészete elismeréséül" a művésznő a szín
padról lehajolva, meleg kézszoritással, meghatottan 
köszönte meg. Fölösleges is említenünk, hogy a jeles 
művésznőt ez estén is többszörösen hitták a lámpák j 
elé s hogy, mint az előtt való este, most is már a 
színpadra léptekor tapsvihar és -éljenzés fogadta, mely 
minden felvonás végével ismétlődött.

Különfélék.
!

— Helyreigazítás. A balekbálról szóló múlt : 
számú tudósításunkban az asszonyok névsorából ki- 1 
maradt .Sztankay Ferenczné úrnő neve, ki Margit leá
nyával szintén jelen volt a mulatságon.

— A városi vigadóról. Ha jól tudjuk közel 
egy éve, hogy a városi vigadó gazda nélkül, szégyen ; 
szemre üresen áll. — Ha üresen állana, az még talán i 
nem volna baj, ha csak az. esetről esetre rendezendő 
mulatságok alkalmával találkozna gazdája, ki a kedves 
házi urat pótolná. Csak, nem régen volt alkalmunk : 
meggyőződni az úgynevezett „Balekbál" alkalmával, | 
hogy a terem és mellékhelyiségek berendezései oly 1 
elhanyagolt állapotban vannak, hogy ez az állapot to- : 
vábbra tűrhetetlen. Törölt k ndellaberek, lámpa ■ 
ernyők x lábú asztalok, székek — akarom mondani 
— padok gyönyörködtették szemeinket. És a kiszol
gálás ! . , . Mindezen botrányos állapotok után azt 
hisszük, itt az ideje, hogy komolyan gondolkozzunk 
egy uj, a müveit közönség teljes igényeinek és a 
mai kor követelményeinek teljesen megfelelő, táncz 
termet és szinházhely iséget magában foglaló épü
letről vagy bélházról. Kívánatos volna ezen helyisége
ket magába foglaló épület felépítése továbbá már ; 
azért is. mert a jelenlegi városi vigadó épület a már j 
említett okokon kívül, fekvésénél fogva sem alkalmas I 
mulatságok rendezésére. Vessünk csak egy pillantást 
szomszéd városaink Beszterczebánya, és Körmöczbánya 
felé. Az egyik városban a takarékpénztár mint részvény i 
társaság épített már 2 ily czélra szolgáló középületet, ' 
az utóbbiban a felvidéki közművelődési egyesület a város j 
közönség igényeinek megfelelő vigadó épületet, mely a ; 
legszebben berendezett szobákon kívül magában fog- ! 
lai egy csinos táneztermet a mellékhelyiségekkel i 
együtt és egy színházi termet. És mi több a város í 
központjában. Kérdjük már most, nem volna e áldás \ 
szerény kis városunkra nézve, ha pl. a selmeezi takarék
pénztár intéző körei magukévá lennék ez ügyet, — mert 
minden alkalommal meggyőződést szereztünk magunknak 
az évi zárszámadásokból, hogy ezen intézet a jótékony 
adakozásoktól nem zárkózik el soha, hanem mindig 
első helyet foglalja el — és megvenné pl. a vá
ros központjában fekvő Szőllő vendégfogadót és 
kis áldozatok árán kiépítenék úgy hogy szállón kívül 
tánczteimet mellékhelyiségekkel együtt, valamint a szín
házi termel is magában foglalná. Üdvös volna ez a ta
karékpénztár épületében levő kaszinóra is, mert ebben 
az esetben a kaszinó otl nyerhetne megfelelő otthont. 
Bízunk és remélünk, hogy;szerény felszólásunk a ta
karékpénztár tiszteli, mindenkor áldozatkész részvé
nyesein! pártfogást fog találni és az ige testté lészen.

— Színészet. Folyó hó 12-én Jeszenszkvné Irén 
jutalomjátékául ifj. Bokor József népszínműve „Télen" 
ment. Jeszenszkyné mint mindig, most is odahaza 
volt szerepében; jók voltak Gsányi Juszti, kedves 

eleven játékával, Kolozsi kellemes csengésű, érzelmes 
hangjával, csak kissé jobban tudna mozogni. Színre 
került még e hét folyamán „Deborah" és az „Igmándi 
kispap." Hétfőn 16-án Hegyesi Mari, a nemzeti színház 
jeles művésznőjének vendégszereplése mellett „A ka
méliás hölgy", kedden „A lovoodi árva" és szerdán 
a „Czigány" hozatott színre. E három előadásról más 
helyen szólunk, csak azt jegyezzük meg, hogy a tár
sulat tagjai derekasan igyekeztek, hogy túlságos 
háttérben ne maradjanak Hegyesi Mari mellett. Szabóné 
Róza, Jeszenszky, Kolozsi, Pelsőczy jól megállták 
helyüket. Kiemeljük itt a kis Bém Lujzát, Ács Fe
rencz vendéglős fogadott lányát, ki kis szerepét egész 
biztossággal mondotta el, miért tapsokat is aratott. 
Evvel búcsút is mondunk e társulatnak, kívánva, 
hogy másutt jobb legyen dolguk, mint itt. Végül 
ki kell emelnünk, hogy Bárodi színtársulata szo
lid viselkedésével is megnyerte közönségünk ro- 
konszenvét és igy hisszük, hogy jövőre városunkban 
nagyobb támogatásban fog részesittetni.

— A tél lassacskán beköszönt. A fecskék rég 
elköltöztek, azok már déli vidék illatos levegőjét szelik 
játszi röpüléssel, a boldogok. Az erdő, a berek, a 
liget elnémult; nem hangzik fel benne a dalos madarak 
sokhangú éneke. Kopáran merednek az ágak, mintha 
panaszosan tekintenének föl az égre, miért engedte 
meg a hűvös éjszaki szélnek, hogy lombjukat letépje, 
ledobja a földre, hol most sötéten, feketén az enyészet 
áldozatai. S éjszaka fehér szárnyú szellem lebeg el a 
tájak felett, s a hová szárnyának legyintése ér, csillogó 
jegeczes zúzmara zománcza fehérük. Ez a tél hírnöke. 
A vadász ember előveszi fegyverét, kutyája a közeli 
sportélvezet előérzetében örvendve vinnyog és csahol 
s a szegény nyulaks őzikék testámentumot csinálnak 
A szegény ember megszámlálja filléreit, telik-e majd 
tüzelő fára?! Hajh! Hányán vannak, kik e számve
tésnél könnyes szemmel tekintenek az égre! — 
Majd nemsokára csillaghullás lesz; nem olyan csillag 
hull le, mit az asztronomus akar meglőni avval a 
hosszú csővel, hanem apró, fehér, hideg, a melynek 
úgy örülnek a gyermekek, s a melyre oly szomorúan 
tekint a bujdosó, az árva, a szegény: az első hó. 
A vizerek, a tavak tükre néha-néha megmered 
a közeli jégbilincs poroszlója ez, mely hirdeti a kényúr 
közeledtét. Néha-néha még elrejtőzik az éjszaki szél; 
a lég melegebb; a felhőből nem csillag, de könyfl 
hull, eső; talán siratja az elhervadt virágokat, a hullott 
lombot; mint siratja az ember letűnt örömeit, a 
szétfoszlott reményt. — S jön azután a fagy, a hó, a 
halál és szemfedő. Ilyen az élet. Boldog az, kinek a 
tél küszöbén van tüzelő fája, hogy elriassza a der
mesztő hideget!

Idegenek névsora.
— A múlt hétről. —

Hungaria-Szálló:
Figsel Zsigmond 
Matrey Ferencz 
Altman Mór 
Srad Izidor 
Iper Ármin 
Baja Sándor 
Feledi Ignáez 
Müller Zsigmond 
Lederer Mór 
Koper Adolf 
Alexandrovits N. 
Freiberger Mór

távirda titkár
Fried Ferencz
Kraus Mór

Szöllö-Szálló:
Özv. Matúla Antalné Újbánya 
Tóth Lajos megyei főjegyző Ipoly -

Ságh
t Eiehenwald kereskedő Ipolyság 

Grosz Károly utazó Bpest 
Harn Károly ,, Bées 
Bakó István főmérnök Ipolyság 
Weisz Ignáez kereskedő Börs 
Boka Kálmán kir. tan. Trenesén

Budapesten 
utazó Bpest 

„ BpestBpest. , 
Bées 

Bpest 
Zólyom 
Kassa 
Bpest

B.-Gyarmat 
Bpest 
Bpest

Bpest
Bpest
Bpest

utazó

n

»

»

J5
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Kafkáné Hegyesi Mari úrnő Bpest Dub Lipót fakereskedő Zsarnóeza 
Jolleseli Gyula utazó Vú. 
Reseg Emil , ,, LA.(
Duronelly Alajos kir. posta és

Elsass Adolf fakereskedő „ 
Walter Jakab utazó Bécs 
Dreksler János keresk. Beszterceb.

Váez 
Bécs

Hirdetések.
Hirdetmény.

A selmeczbányai m. kir. központi kohóhivatal 
tulajdonát képező ugynev. Varinszky illetőleg Aschner 
féle földbirtok, mely a kohói nagy és kis lintich, to
vábbá Szt.-Antal és Illés községekkel határos és 
egészben kereken 53 cataslrális hold területű, rét, 
szántóföld és gyümölcs kertből áll, és mely lakházzal 
valamint pajtával is bir, 1897 év elejétől három évre 
haszonbérbe adatni szándékoltatik.

r A nyilvános árverés 1896 évi deczember hó 14-én 
délelőtt 10 órakor fog a selmeczbányai m. kir. köz
ponti alsó kohóban megtartatni, megjegyezvén, misze
rint az árverés megkezdéséig szabályszerűen kiállított 
Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak.

Az árverezők kötelesek az árverés megkezdése 
előtt 10% bánatpénzt lefizetni, mely az árverés bevé
gezte után a kevesebbet ígérőknek azonnal vissza 
adatni fog, a legtöbbet Ígérőnek bánatpénze ellenben 
a leteendő biztosítékba, mely egy évi haszonbérnek 
megfelel — be fog számíttatni.

A részletes feltételek a selmeczbányai m. kir. 
központi kohóhivatal irodájában megtudhatók.

Selmeczbányán, 1896. évi november hó 8-án
M. kir. kohóhivatal.
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1781. sz.
1896. tkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczb. kir. jbiróság mint telekkvi hatóság 

közhírré teszi,hogy Szauer Jakab végrehajtatnakRőhlich 
Antal és neje Bodnár Zsófia végrehajtást szenvedő 
elleni 40 frt. 56 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a selmeczbányai kir. járásbíró
ság területén lévő a selmeczbányai 161. sz. tjkvben 
Röhlich Antal tulajdonául bejegyzett j- 669. hisz. 
144/1. népsorsz. a parasztház és kertre, Rösslén 635 
frt. kikiáltási árban, úgy a 160. sz. tjkvben Röhlich 
Zsófia tulajdonául bejegyzett j- 670. hrsz. 143/1. nép
sorsz. alatti parasztház és kertre Röszlén, 620 frt. 
ezennel adószerint megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1896 évi deczember hó 21-ik napján 
d. e. 9 órakor a selmeczbányai kir. jbiróság tkvi ható
ságánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 63 frt 50 kr. és 62 frt 
bánatpénzt készpénzben, vagy az 1881 :LX. t.-cz. 42 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
hó 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.

Kelt Selmeczbányán 1896. évi november 3-án.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság.
Dessewffy, kir. jbiró.

1811. sz.
1896. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy Szóld Janka selmeczbányai 
bej. kereskedő végrehajtatónak Bartkó István és Bart- 
koné Fekjács Anna végrehajtást szenvedő elleni 162 fi t 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
selmeczbányai kir. járásbíróság területén lévő, Bartkó 
Istvánnak a selmeczbányai 1784 sz tljkvben a f 1613. 
hrsz. paradicsomhegyi rét felére 63 frt, a j- 1614. hrsz. 
paradicsomhegyi rét felére 182 frt, a f 1638. hrsz. 4. 
népsorsz. a, ház, kert, szántó és rét (bankán) felére 
411 frt, a j- 1900. hrsz. bankai szántó és rét felére 
152 frt 50 kr, a f 1928. hrsz. hodruson, a régi útnál 
levő rét felére 45 frt 50 kr. kikiáltási árhan s úgy az 
1629. sz. tjkvben a f 1618 hrsz. paradicsomhegyi rét 
felére 45 frt 50 kr kikiáltási árban valamint Bartkóné 
Fekjács Annának az 1998. számú tljkvben a f 1616 
hrsz. paradicsomhegyi (tepli potok) nevű rét felére 45 
fit 50 kr. és a f 1617 hrsz. paradicsomhegyi (tepli 
potok nevű) rét felére 45 frt 50 kr ezennel adó szerint 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1896. évi de
czember hó 14-ik napján délelőtti 9 órakor a sel
meczbányai kir. járásbíróság tlkvi hivatalánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanoK becs
árának 10%-át vagyis 6 fit 30 kr, 18 frt 20 kr, 41 frt 10 kr, 
15 frt 25 kr, 4 frt 55, 4 frt 55, 4 frt 55 és 4 frt 55 kr bpénzt 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jel
zett ái-folyammal számított és az 1881. évi november 
hó 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.

napján.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság.
Licha Antal, kir. jbiró

"^^irn Szállítási hirdetmény!
A selmeczbányai m. kir. központi fémkohó hiva

talnak 1897. év folyamán szüksége leen'd 4000 (négy
ezer) métermázsa ócska öntött vasra, melynek szállí
tására ezennel nyilvános pályázat hirdettetik meg
jegyezvén, hogy kisebb mennyiségre szóló ajánlatok 
is figyelembe fognak vétetni.

A szállítandó ócska öntött vas, melynek legfel- 
lebb 25%-ka forgács alakban átvétetni fog, és az 
egyes daraboknak a 10 (tiz) kilogrammnyi súlyt lul- 
haladniok nem szabad tizenkét, lehetőleg egyenlő havi 
részletekben szolgáltatandó be.

Ezen ócska öntött vas szállítása, illetőleg az erre 

vonatkozó ajánlat, elfogadása után, az egyes szállítmá
nyok a kohónál megmázsálva vétetnek át és minden 
szállítmányért járó pénzösszeg a szállítmány kifogás
talan átvétele után szabályszerűen (szerződési) bélyeg
zett nyugtató ellenében fizettetik ki.

Az 50 kros bélyeggel ellátóit zárt ajánlatok, me
lyekben a szállítandó anyag beszerzési fonása is 
megjelölendő; 5% bánatpénzzel ellátva 1896. évi de- 
czember hó 20-ig este 6 óráig a in. kir. központi 
fémkohóhivatalhoz Selmeczbányán küldendők be, hol 
a különleges feltételek is a hivatalos órák alatt meg
tudhatók.

A bánatpénz a szerződés megkötésekor, kész
pénzben vagy biztosíték képes értékpapírokban 10 
(tiz) százalékra egészítendő ki.

A m. kir. kohóhivatal fentartja magának a jo
got arra, hogy a beérkező ajánlatok közül tetszése 
szerint azt elfogadja, a mely nézete szerint a legtöbb 
biztosítékot nyújtja, esetleg pedig, valamennyi beérke
zett ajánlatot vissza utasíthassa.

Selmeczbányán, 1896 évi november hó 15-én
M. kir. kohóhivatal.

HIRDETŐJE

Baker Alajos 
fényképészeti műterme és ásvány 

árudája saját házában.
Barth Antal

hentes üzlete a takarékpénztár 
tulajdonát képező u. n Flein- 
ming-féle házban. Kapható min
dig frissen s tisztán készült 
hentesáru, zsír, szalonna, teper- 
tyíi, virsli, sertéshús stb. stb. a 
legkitűnőbb minőségben és jutá

nyos árak mellett.

Friebert Ferenez 
a főtéren lévő szabóüzlete nagy, 
a legfinomabb és legdivatosabb 
kelmékkel felszerelt raktárral. 
Ezen üzletben díszmagyar ru
hák, férfi- és gyermeköltönyök, 
katonai és más egyenruhák fi
nom, Ízléses kivitelben és leg
újabb faconban gyorsan és jutá

nyos áron készíttetnek.

/IDukasz (gfjíyula
Deák-Ferencz utcza Mihalik- 

féle házban lévő üveg, porezel
lán és lámpa dus válaszétól 

raktárát ajánlja karácsonyi és 
újévi ajándékok bevásárlására. 
Ez üzletben jutányos áron kap
hatók sör és likőr készletek, 
kristály és színes üvegből ; 

karlsbadi porezellán, evő, kávé, 
tea, mokka és mozsdókészletek; 
asztali és függőlámpák, legjobb 

gyártmányú villamégőkkel; 
ehinaezüst, vaj, sajt és ezukor- 
tartók, gyümölcs és sütemény
tálak, gyertyatartók,asztaldíszek 

és evőeszközök; majolika és 
porezellánfigurák, vázák és 

nippesek; tükrök, képek min
den nagyságban, aranyozott és 
diófakeretekkel, ablakfüggöny- 
tartók, toilette és tea-asztalok, 

stb. stb.
Gvt'rk testvérek 

az Akadémia utezában, Sehosztal- 
féle házban lévő szabó és ezipész- 
iizletük. A t. vevő közönség a 
legpromptabb módon lesz itt el
látva kész és mérték után készült 

szabó és ezipész árukkal.
TTpPP'/AO’ M Főtéren lévő üzletében lehet a legszebb 
JLlCl oZUg 1U« karácsonyi és újévi ajándékokat olcsó 
áron bevásárolni. Raktáron van itt finom, divatos női kalap, kar
mantyú, sapka, gallér, téli czipő, keztyii, kendő, gyérmekruha, 
játékárú, férfidivat ezikk, album, emlékkönyv, necessaire, finom 
hímzett bőr szivar és pénztáreza, selyemesernyö, galantere és no- 
rinbergi áru dus választékban.

! Joerges Á. özv. ős fia | 
j — karácsonyra 
® dús raktárt tart a legújabb p 
® ifjúsági iratok, ajándék- ® 
£ művek, remekírók és disz-S 3 müvekből. 8?
á) Az évad levélpapír ujdon- fe 
3 ságai raktáron vannak. í 
Ü Névjegyek, emlékkönyvek 0 í 
| stb. stb. |'

Iíranse Jószer 
templomberendezési műterme. 

Alapittatott 1890-ben. Templom
berendezési munkák és templom 
s más festések kivitele vagy fel
újítása minden stylnemben a 
legegyszerűbbtől a legfinomabb 
kiállításig. Szentek szobrai fából 
a legfinomabban festve és ara

nyozva.

TAptay K.ásslsí 
ajánlja a terasszon lévő nagy 

üveg áruházát, mely rendkívüli, 
dús választékban van felszerelve. 
Mindennemű üveg, porezellán, 
majolika, chinaeziist, nippes stb. 
árúi valóban érdemesek a meg

tekintésre.

/AakküS /A.
czukrászüzletében kaphatók 
igen szép karácsonyi és új
évi ajándékok és karácsonyfa 
diszek a legnagyobb válasz

tékban.

(lehtentiung EgMáes 
a főtéren lévő boltja, melyben 
ásvány darabok és ásványból 

készült különféle emléktárgyak 
stb stb állanak a t. közönség 

rendelkezésére.

\inp-pr ÍPTIÍÍC7 karácsonyi és újévi ajándékok bevásárlására 
ei!í&cl igiicmz. aján]ja a terasszon lévő nagy áruházát, mely- 
benjutányos áron kaphatók, készöltönyök, gyermekruhák, felöltőkben 
téli kabátok, bundák, esernyők, czipők, kalapov, sapkák, kalocsnik 
férfidivat áruk, nyakkendők útitáskák és bőröndök stb.
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pék alkalmából a terrasz- 
szon lévő, dús választékú, a legfinomabb, legdivatosabb és legtartó

sabb áruczikkekkel felszerelt nagy áruházát.

QtPÍÍÍWS’fi’ Wí É’í* ajánla a karácsonyi iinne-
O £ JUXXxJUAv AjXtXlllSX*.  t>í‘I< alkalmából a. térrész.

Tuschl GllSZtÁV az íllsó-gyógytár mögötti ezukrász üzletét 
a karácsonyi ünnepek közeledtével a 

legújabbs legszebb ezukorárukkal és karácsonyfa díszekkel szerelte 
fel úgy, hogy ott meglepő, szép ajándékok vásárolhatók.

A ki jó és szép tartós és elegáns karácsonyi és újévi 
ajándékokat olcsó áron vásárolni akar, az siessen

áruházába, a Deak-Ferencz utezában fekvő Stanga- 
féle házban.

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

szabóüzlet-tulajdonos.

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

dús választékban felszerelt 

szabóüzletemet.

UJ TALÁLMÁNY!
Kapható minden

FŰSZERKERESKEDÉSBEN

PICOT J.
PÁRISBAN

„LESSIVE PHÉNIX”
nevű uj találmányi! mosdó és tisztitó szere 
feleslegessé tesz minden más szappant, je- 
geczedett szódát, chlort, javéi vizet, hamut; 
mert, egymagában elegendő minden mosás 
és tisztítás elvégzésére. Ezenfelül a legol
csóbb ilyféle szer, melylyel még fáradság, 
munka, költség, idő, tüzelőszer és ruha is 
megtakarittatik, illetve megkim éltetik. —- 
Használható : fehérruha, más ruhák, flanelek, 
selyem és mindennemű szövetek mosása és 
tisztítására, valamint konyhaedények, ház
tartási czikkek , festmények, 
szobapadlók és minden más 
titására.

A találmány már eddig is
több más kitüntetéssel van jutalmazva.

Az eladás lepecsételt csomagokban tör
ténik, s minden csomaghoz a használat mód
jának leírása van csatolva.

FŐRAKTÁR:

BUDAPEST, KÁROLYKÖRUT 17. SZ.

márványok, 
tárgyak tisz-

48 éremmel
s

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 
felszerelt

mboüstetet
nyitottam.

Azon körülmény, hogy sok éven ke
resztül voltam a Őzemmel 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 
üzemmel György 
szabóüzlet-tulajdon os.

Gasparik János 
a takarékpénztár épületében levő 
ezipész-üzlete, melyben női, férfi 
és gyermekezipők raktáron tartva 
dús választékban készen kaphatók.

JPieva József-féle 
ezipész-iizlet a főtéren. Dús vá
lasztékban felszerelt kész ezipő- 
raktár. Női-, férfi- és gyermek
ezipők mérték szerint gyorsan, 
jutányosán, a legdivatosabb sza
básban, tartós kivitelben készít

tetnek.


