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M egjelenik minden vasárnap.

E lőfizetési i l r a k :
Egész é v r e .......................................................4  frt.
Fél é v r e ............................................................2 „
Negyed é v r e ................................................  \ n

Egyes szám ára 10 krajczár.

Gyásznapok.
Hónapokon át küzdött a halállal; el lehettünk 

készülve a csapásra, s halálának hire mégis megdöb
bentő, lesújtó vala.

Ocsovszky Vilmos polgármesterünk e hó 12-én 
d. e. 10'/a órakor hunyt el hosszas szenvedés után. 
Halála hírének vételekor Szitnyai József főjegyző pol
gármesterhelyettes azonnal rendkívüli tanácsülést hivott 
össze, mely a gyászesetből felmerülő intézkedéseket 
volt hivatva megállapítani.

A tanács tagjai az ülés befejezése után testületi
leg jelentek meg elhunyt főnökük ravatalánál s meg
hatóban vettek végbúcsut a már hideg tetemtől s fe
jezték ki igaz részvétüket gyászoló nejének, ,a  ki 
immár özvegy.“

A tanácsülés határozatai közül megemlítjük azt, 
hogy a törvényhatósági bizottság s a tisztikar gvász- 
jelrntést bocsát ki a halálesetről, koszorút helyez a 
ravatalra, jegyzőkönyvileg s családjához átiratban fejezi 
ki -Hmmt polgármestere halála fölötti részvétét; el- 
!'■ ii'b li. hogy a harangozás és a külön sírhely kiada- 
1 1- ; polgármestert megillető módon történjék, sírja
fűlött alkalmi beszéd lartassék.

Majd <• hó 14-én főispán ur ő méltósága lávirali 
;• Ihatal iuaz. i folyt án Szitnyai József főjegyző, rend- 

il -I hívott össze, melyet elnöklő főjegyző 
- ti.. /11 melkmlelt hangú s tartalmas beszéddel 

öG'Ii ti ni g: egyúttal javaslatait is előterjesztve, melyek 
a következők:

lőkintetes törvényhatósági Bizottság!
A l 'á-pan I r () Méltóságának megbízása folytán 

1 mai napra meghirdetett rendkívüli közgyűlést ezen
nel megnyitván ép oly fájdalmas, mint szomorít köte
lességei teljesítek, midőn a tekintetes Törvényhatósági

TÁR CZ A.
Halottaink.Ocsovszky Vilmos, polgármester.

.Magasabb állása, melyre őt a közbizalom ismé
telten és annyiszor emelé, egyéni tulajdonai, egynegyed
századnál több időn át kifejtetét nyilvános működése 
nem engedi, hogy sirja felett röppenve szüljön át az em
lékezet. Clio elénk tartja fehér lapját, hogy drága 
halottunknak életét, telteit, ha csak főbb vonásaiban 
is reá jegyezzük.

Ocsovai Ocsovszky Vilmos gyermek- s ifjúkora 
abba az időbe esik, melyet ama korszak Írója igy 
jellemez: .a  szellemek ébrednek, öröm é ln i!“

A szellemek ébresztő szózata elhallatszott ama 
hontrnegyei városkába is, mely az ő szülővárosa, 
11 aZ(-'kb;i u taninti ízetekbe is, melyekben mint ilju 
kiki'peztelését nyerte, s igy csoda-e ha egyszerre a 
■'Z.ibads.gharcz kitörésekor jogi tanulmányai közepette 
l' v,‘* l ‘ ‘agad i'i is. s a harcztérre siet, hogy hazájának 
k;MT:l1 Vml.lal szolgáljon :•

B'Aliamar állóit mellel hagyja olt a liarczok 
ll!’ •- '‘lőbb idegen kezektől ápolva, majd .1 j-> 

^"ibi-n keres enyhülést, végül a közeli Szklono 
'""Ribon. ;l |u,va „ly sok.,,, vonultak vissza a leven- 
11 ' korszakában, gyógyul be sebe s nyeri vissza festi

;| l '1 éves ifjú.
!̂! 1 * -.iiil< löhli jelesével, városunk s Honlumgyr 

"kkuri irányadó köreivel megismerkedvén, ez isnmrel- 
ér re\,.|, ,\v*»k múlva állást nyert városunkban, mélyí t 

■'Zoliban; a számvevői állást, az jelégén uralom alatt 
Hazafias kötelességéből t'olyólng önkényt elhagyott.

A megpróbáltatás nehéz napjai voltak ezek; de 
11 nemesen, férfiasán élte át azokat.

1805-ben újra e város szolgálatában látjuk öt, 
^  l)ci*'fí mint rendőrfőkapitányt, s azóta szakndutlanúl

.' kivonat- Vörös Porenoz tb. fójogyaőnek a sírnál taitott
bőszedéből.

Felelős szerkesztő és kiadó 
V  Ö R  O S  F E R E N C  Z.  

baptulajdonos:
J O E R G E S  Á G O S T  ö z v . é s  F ia .

A lapot illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rósz is a 
kiadóhivatalra ezimzendö.

i Bizottságnak hivatalosan tudomására adom, hogy vá- 
J rosunk nagyérdemű polgármestere nagyságos Ocsovai 
1 Ocsovszky Vilmos kir. tanácsos s a Ferencz József 
I rend lovagja a f. hó 12-én d. e. 10 */s órakor hosszas 

szenvedés után a jobb létre szenderült.
Tekintetes tö.‘vényhatósági Bizottság!
Mennél bensőbb a tisztelet, mennél osztatlanabb 

j a ragaszkodás és mennél odaadóbb azon bizalom, 
mely a közélet mezején együtt tpükődőket egymáshoz 
fűzi — annál mélyebb, annál sajgóbb azon fájdalom 
érzete, melyet az ily kötelék megszakítása, az ily rokon
szenves viszony megszűnése kelt és fejleszt.

A fájdalom ezen érzete töltő el keblünket azon 
! gyászhir felett, hogy annak drága élete kialudt, ki 
; ezen város szolgálatában majdnem egy emberöltőn 
j át a haladás oly kimagasló müveit létesítette, intézmé- 
J nyeinket annyi alkotással gazdagította, hogy működése 
| ozon kort méltán városunk újjá születésének korává 
; avatta.

Mindnyájunk előtt tudva lévő ugyanis, hogy tör- 
I vényhatóságunk szervezetének consolidálása, közigaz- 
[ galásunk példásan összhangzó menete, hazafias köz- 

érzületünk megszilárdítása, s háztartásunk rendezése 
azon erélyes lankadatlanságnak, azon jellemszilárdság
nak, azon önfeláldozásnak és azon alapvető tevékeny
ségnek gyümölcse, melyet nagyérdemű polgármesterünk 
majdnem B(j évi működése alatt kifejtett.

Es ha tekintetbe vesszük, hogy menynyi tapintat. 
! mily éber körültekintés s a mindezeket fenntartó 

akarat-erő volt ahhoz szükséges, hogy a ma örvend-- 
| tesen fejlődő közjó ennyi vívmányának gyümölcsét él- 
I vezhesse — igen természetes, hogy a mindennek for- 
I rásául szolgáló viszony megszűnése a legfájdalmasabb 
I érzettel tölti el lelkünket.

! e városnak tisztviselője, még pedig 1872 óta válasz
tott első tisztviselője: polgármestere.

M. t. Gyászoló Közönség! Városunknak nincsen 
j u. n. aranykönyve, melybe a közelmúlt és a jelen ese- 
j ményei feljegyezve lennének ; az életrajziró, a ki híven 
! akarja azt a működést leírni, melyet egy Ocsovszky 

polgármester városunk egész közéletére, jelenére s 
i jövőjére kihatólag kifejtett, az akták halmazát lesz 
I kénytelen átkutatni, áttanulmányozni, — annyi azonban 
! ismeretes előttünk az emlékezet révén is, hogy állását 
! lelkiismeretes pontossággal, határtalan ügyszeretettel 
j töllüllu he; tájékozott volt a kőzigazgatas összes 

ágaiban, s határozottsága, mint a tudás jele, melylyel 
nézeteit nyilvánította, ismeretes vala.

Azon alkotások, melyeket városunk külső képe s 
belső élete mint maradandót, haladást egy emberöltő 
óla felmutat, nagyrészt az ö nevéhez fűződnek, a meny- 

' miben az egyes intézményeknél, újításoknál irányadó 
volt a befolyása.

Ilveriek a garam-berzenczei—solmeczbányai vasul, 
,i m kir. dohánygyár létesítése, a város utczain a 
járdarendszer behozatala, a közutak rendezése, az alsó 
kapu ellávolilááá.

Az erdészei átvétele s az újabb kor követelmé
nyeinek megfelelő szervezete, Vihnye-fürdő fejlesztése, 
a közvágóhidi intézmény létesítése.

A népiskolák ügyének lendülete, a belvárosban 
os küliitezákbnn ovodák állilása. Sb flultőn. Bélabányán. 
Hodruson uj iskolák alapítása, a belvárosban újabb 
tanítói állások szervezése.

Kiváló gondját képezte az ifjúság testi fejb 
. miért is hathatósan karolta lel a tornászát ügyel, k->- 
j zös tornatanitói állást szervezvén a közép- és elemi 
! tanodái tanulók oktatására, s az ezek által felmutatott 
. tornaversenyeken mindég előszeretettel, szívesen vett 

részt.
Az önykéntes tűzoltó-egylet támogatásához kész

séggel járult s az intézményt hathatósan pártfogolta.

H IVA T A LO S H IR D E T É S E K  DI JA:
100 szóig 2 frt., ezentúl min-lon megkez.lelt lüo s/.ónúl kn.il tól.i. 

Mai/dnfiirdetrt'i inci/údn/mlás  szerint szám. 'hitmii:.N y ilt-tó r  bárom hasábos so ré rt l o  kr 
I I  é  I  ,> e  g « l  í  j m i n d e n  h i r d e t  é  h c  r  l S IÓ  It  r .

----  Kéziratok nem adatnak vissza. ----

De vigasztaljon azon tudat, hogy a I- /allau dóbh. 
a legmaradaiulóbb egyedül azon kötelék, u I> < t a k«- 

! gyelet és tisztelet a s z ív  sugalhduiból lön - mely ép 
i akkor szilárdul meg legjobban, ha raja a fajdalom - 
: a megpróbáltatás keserve nehezül, 
j Ezen tudattól áthalva, valamint lalva. hogy a
: kegyelet adójának lerovása mily serkentő a nemes 
j példa követésére s a jeleseinktől reánk - a III örök.-ég 
i megóvására — végül tudva, bog} ezen érzelem a 
| tekintetes türvényhahóag minden tagját alliatja. 
í engedje a tekintetes Törvényhatósági Bizott-ag. Iiogv a 
; következő előterjesztéssel jarullias-ak a f* k. Töi- 
■ vényhalósági Bizottsághoz:

1. határozza el a törvénylialósag. b l\ nag\ér
dem ü polgármesterünk elhunytat lújdah a- szívvel

j tudomásul vevőn elrendeli, hogy annak - : k< I h > - 
: vadhatatlan érdemeinek tudás elismr \ <•-<-úI j-gv/oköny- 
i vileg őröklii meg.

2. rendelje el, hogy osztatlan ivsz\- b-n-k köz-
lmtósági kilejez.e>i• a gyászoló családdal - \ • I irat
ban közölt essék s innék foganatosíthat a elolt a 
maga kebeléből kfllöll küldöttséget ni' le -. . :.V-Z\ét
nek közv. delien lolliia--Sola.'.ira. . mely k il-b-ll-rgbe 
Farbaky Isiván I ni \\ ;
Krausz \ < • • 1
Vilmos, Horváth J o/..$o l biz. tagokat választja meg.

a. rendelj-- el. hogy a lörvényhat -~a.j im• \ 
ben külön ko-zoiu helyezii -sek a ravalalia

í. vomdkoza-sal a tői véiivlialosági bízol l-ag limit 
évi január-hó II-én tartóit közgyűlésében U.V20Hi -z. 
határozatára, ula.-ilsa a város tárnicsát. Imgy a bol
dogult polgármesternek arczképél a gyülé-lerein szá- 

: mára, hovnelöbb lesiesse le s elkészülte nl.iu a !-■- 
i leplezés iránti intézkedéseket készítse elii

5. köztudomású leven pedig, hogy a boldogult

Turista egyletünknek a Sziliivaoszláhnak alakii- 
, lása óta állandóan elnöke volt s buzgó elnöke.

A magyarnyelvű tárgyalások az ö elnökségi1 ni.d- 
i lett foglalták el jogos helyüket a városi lörveiiyhutó-ag 
j tanácskozásainál.

Kiválók érdemei a város pénzügyi helyzetének 
: javítása tekintetében. Ebben alapvető munkát miveit.

Számos érdemeit a iegalkotmányosahh uralkodó 
; is elismerte, előbb a Ferencz József-rend jelvényével. 
: majd a királyi tanácsosi czinunel tüntetvén ki öt.

Munka, idő és kor megrongálta ideged - a sor
vasztó betegség elvette erejét az életerős lei (innak, 
kinek e hó 12-én bekövetkezett halnia általános rész-

1 vétet kellett, melyről meghatóan tanúskod ak az öz- 
j vegyéhez érkezett táviratok, a koszorúk - a lószvevók- 
! nek a temetésen oly nagy szambán m- gj- l-n- -- .Táviratok.

A gyászeset alkalmával a gyaszob ó/\e-_yvbez a 
következő táviratok érkeztek :

Fájdalmasan ériül érdemdús féljenek elhunyta és 
kérem legyen meggyőződve legöszinléhb r - \ e l .  inról ; 
temetéshez eljövök (Bpesl) Budiiay főispán.

Szerétéit férje régi lisztéit halálom ellnmyla al
kalmából gadj - tiszta szív höli rés v I 
Iá sál (Bpesl) M aj II lény i.

Mély fajdalommal értesültem kedv.-- - ! ■ b i 11 u ■ - 
lelleli bar.i'om elhunytál-il : I-.gadja nagy-ag.-d legben- 
>öbl) l ió/.v- lem kileje/csel -• pólóiba! a t !a11 \ . -/I —--g 
lelett, mely Nagysiv--dal. S- liimez váro-al -/amlaian 
barátai! --i*«• |Körmöczb.) U nb  -la Jo/.-ef.

Megrendülve eile-ülb in a gyas/biii' - ; sajnos a 
V-gliszt.deleli |leli! veludek részt (Bpe-ll E-ik~.

l ’ólolhallau \ eszlesege -Ikalmabol l-ua-lja Nagysá
god őszintén érzett részvétünk kilője/--- I iBudapestl 

Tóth (ía.-pai -*s neje.
A liagv ve-/.tesseg - - - sapa- alkalmai-i-l fogadja 

legöszinléhb részvéb-nnd. . nyliilse lájdalimd a Min
denható. (Komárom) Krausz Kálmán.
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hosszú betegsége u hátrahagyott családra súlyos ter
het ró. és érdemeinek az imént osztatlanul kifejezett 
méltatása a gyászoló család iránti méltányossággal 
csak fokozódik, engedje meg. hogy a tetemes kiadá
sok fedezésére 300 írt segélyösszeg a városi pénztár
ból kiutalvanyoztassék, és 20 forint a város -ze- 
gényei közt felosztassák.

Végöl 6. jóváhagyó tudomásul vevőn a városi 
tanács f. e. május-hó 12-én tartott rendkívüli idősében 
megejtett intézkedéseket engndje meg. hogy az ezek
ből eredő kiadások a városi pénztárból fedeztessenek.

A közgyűlés egyhangúlag határozattá emelte e 
javaslatokat s egyúttal köszönettel vette azon részvét- 
nyilatkozatokat. melyek a város főjegyzőjéhez távirati 
utón érkeztek, nevezetesen a kővetkezőket:

Selmecz városi főjegyzőnek. Őszinte részvéttel 
értesültem polgármester elhunytéról és felhatalmazom 
hogy temetési intézkedések megtétele végett szükség 
esetén közgyűlést hívjon össze, kedden délben oda 
jövök (Budapest) Rudnay s. k.. főispán.

Vármegyénk közönsége nevében az érdemdús 
polgármester elhunyta alkalmából részvétünknek kifejezést 
adandó, a temetésen részt veszek (Ipolyság) Alispán.

Szíveskedjél úgy a város közönségének mint a 
bánatos özvegynek Ocscvszky barátom elhunyta jfeletti 
mély részvétemet tolmácsolni. (Budapest) Roszner.

A testvérbányaváros nagvrabecsűlt polgármeste
rének elhunytat szivünkből gyászolva a legmelegebb 
részvéttel osztozunk mély fájdalmatokban, melyet csak 
annak tudata enyhíthet, hogy a drága halott emlékét 
megörökíti számtalan'barátjának és tisztelőinek el nem 
múló szeretete. — A városi tanács nevében 
(Körmöczbánya) Ghabada József.

Kertészeti közlemények.
— A kerttulajdonosok szives figyelmébe.

Selmeczbányán. eltekintve a nagyobb kiterjedésű 
gyümölcsösöktől, kol képviselve van többféle gyü
mölcsfaj. a házi kisebb kertekben lehet mondani, hogy 
majdnem kizárólag csak a .szilvafélékkel találkozunk, 
kevesebb a cseresznye, megvgy, még inkább az alma, 
körte s a mi az őszi és kajszi baraczkot illeti, ilyenek 
még csak szórványosan sem fordulnak elő.

Igen. mert abban a téves hitben él a lakosság, 
hogy nem érik meg e gyümölcsfaj; a mi pedig nem 
áll. mert ime itt van például Dr Tóth főorvos ur szak
szerűen kezelt gyümölcsöse, majd Schmidt, Heincz 
urak kertje, hogy többet ne említsek, s élő példákkal 
kimutatható ez elterjedt nézet tarthatatlansága, miként 
ha itt nem volnának meghonosíthatok a baraczkfélék.

Mélyen megrendülve olvastam a gyászhirt, adjon 
az Ur Isten a drága halottnak őrök nyugodalmat, Nagy
ságodnak i s családjának erői. vigasztalást. (X.-Szombat)

Tóth Árpád.
A megrendítő fájdalom enyhítésére méltóztassék 

fogadni igaz őszinte részvétét (Jászberény)
Czigán János ügyvéd helyettes polgármesternek.

Mindnyájunk nevében fogadd bgöszinlébb rész
vétünkéi. (Budapest) Nyitrayné.

Legmélyebb részvétünket a nagy veszteség felett 
0  laskovecz) Koralevszky Imre és Anna.

Nagyságod általunk is igen tisztelt, férje halála 
folytán legmélyebben sújtva, kérjük miszerint őszinte 
részvétünknek kifejezését elfogadni méllóztatnék. 
(Zsarnócza) Dub Lipót és neje.

Fájdalmadban osztozkodunk. Isten legyen vi
gasztalód. (Bocs) Bankoné.

Fogadja mély részvétünket. Vilma holnap 3 órai 
vonallal odaérkezik. (N.-Mihály) Vérfy.

Mi ginerhelleii fájdalmában fogadja Nagyságod 
arcaival együtt a legöszintébb részvétünket : a jóságos 
l'leü vigasztalja! tS.-A.-Ujhely)

Daubner Cvrilla intézeti főnöknő.
Fogadja Nagságod őszinte igaz részvétünket, mély 

fájdalmában (Csongrádi Draskovits Dezső és neje.
I i -.i Ij.i kérem Nagyságos Asszonyom mély és 

igaz részvi-lem kifejezését (G.-Szt.-Kereszt)
Finka főszolgabíró.

Nag\ '.igoddal gyászol (Vág-Ujhelv) Tormav.
Fogaltja részvétemet (Zólyom) Pulz József.
Mindenhatónk vigasztaljon nagy és indokolt bá

natodban. melyben teljes szívből részt vesz régi 
őszinte híved (Bpest) Almásy Andor.

Koszorúk.
1. Vesztésedért vigaszt nekünk a főid nem ad

Erőt nyújtson az Úr, kihez imánk felhat.
Most elválunk, de te maradj mindig védőnk,
Mig valamenynyien együtt leszünk.

A felejthetetlen férjnek és legjobb apának, vigasztal
hatom neje Mária, szerető gyermekei Emma és Vilmos.
2. Ocsovszkv Vilmosnak tisztelete jeléül a m. kir.

Vegyük hát termelés, nagy termetes alá e kitűnő 
gyümölcsfajok korábban erő, tehát itt jól megérő vál
fajait ; a kis szilvásokat alakítsuk át baraczkosokká, 
de ez főleg meredek fekvésű avagy terassirozott kis 
házi kertekben a kőfal, keríti - mellé ültessünk baraczk- 
féléket s neveljük azokat szárnyas (trillage alakokban.

így aztán értékesíthető a kerítés, kőfal melletti 
tér. mig most ki nem hasznaltatik s kitűnő helyzetben 
fogja magát találni itt a baraczk. hova a nap is erő
sebben oda tűz. Az anyagi haszon mellett még a 

1 szépészeti szempontok is nyernek, a mennyiben a mon
dott kifeszitett alakokban nevelve a barczkfákat, a 
kőfal, kerítés igy zölddel mint egy beövezve — nem 
fog úgy szemet szúrni.

Ami a termelés felvételét, a baraczkfák előállítását 
illeti, erre nézve a következő kivitel szakszerű és gya
korlatinak bizonyult:

A szilvafák gyökérről jött hajtásait, a gyöksarja- 
kat, melyek mindenütt létre jönnek, hol csak szilvafa 
van. ne irtsuk, ne kapáljuk és dobáljuk ki. hanem 
ilyenek a ludtoll vastagságnak megfelelők június kö
zepétől aug. végéig terjedő időszakban beszemzendők 
s ott lielybenhagyatnak őszig vagy tavaszig, mikor 
aztán már mint baraczkfák lesznek átültetve a ke
rítés, kőfal mellé.

A baczkfélék jól erednek a szilvába nemcsak, 
de a fa hoszszabb életét is biztosítja a szilva alany.

A szilva sarjak beszemzésére, lehetővé kívánván 
tenni, hogy még a legszegényebb lakosok kertjében is 
képviselve legyen a legnemesebb baraczkfaj. készség
gel vállalkozom annak idején és pedig oly módozatok 
mellett, hogy hol kevesebb 50 dbon alól van beszem- 
zendő. darabonkint 2 krjával, inig hol több van egy 
kertben csak 1 krjával végzem a szemzést.

így tehát minden mellékes hiadás nélkül juthat 
bárki 1—2 krjával darabonkint oly gyümölcsfához, 
melynek termését értékesítheti — ha saját háztartás
nál fel nem használtaik — darabonként 1—2 krjával.

Tekintve a czélt, e lapok t. olvasóit is tisztelettel 
kérni bátorkodom mentői szélesebb körben terjeszteni 
s főleg a szegényebb lakosság között ezen, azt hiszem, 
életrevaló vállalatomat.

Lukácsy Aladár.
gyümölcsész

Különfélék.
-  Eljegyzés. Városun k egész közönségét igen 

kellemesen lepte meg az a hir, mely volt főispánunk 
Báró Roszner Ervin főispán ur eljegyzését Forgách

bányaigazgatóság. 3. Az izraelita hitközség kegyelete 
jeléül. 4. A törvényhatósági bizottság tagjai. Szeretett 
polgármesterünknek. 5. A város tisztikara szeretett 
főnökének. G. Utolsó üdvözlet r. katli. nőegylet vá
lasztmánya. 7. Szeretett elnökének M. T. E. Szitnya- 
osztálya. 8. Szeretetük jeléül a Pulcz és Balbach 
család. 0. A selmeczbányai polgári társaskör a város 
érdemdús polgármesterének. 10. A jó barátnak. Far- 
bakyék. 11. A városi erdészeti altisztek tiszteletük 
jeléül. 12. A selmeczi takarékpénztár igazgatósági 
tagjának. 13. A Berks család tisztelete jeléül. 14. Tisz
telete jeléül az akad. tanári kar. 15. Az önzetlen 
hazaimnak Elzász Adolf és Dubb Lipót. 1G. Körmöcz
bánya város kegyelete jeléül. 17. Karoly és Vilma 
Vilmos bácsinak. 18. Koszorút küldött még: a Gold- 
brunner család. 19. a Margótsy család és 20. egy 
névtelen a köv. sorokkal: Köszönetét jóságáért most 
azok mondanak a kik. Isten parancsára, engem rég 
ilt hagylak, kiknek gyászos üres helyét, senki be nem 
tölti, de önzetlen nemes jóság türhetővé’ teszi. Imám 
csendes nyugalmát írt a magas égbe száll s az árvák j 
örök atyjánál méltánylásra talál.A temetőig* 1.

A főúton és a szélaknai utón már d. u 4 órakor 
hosszú sora állott a temetési menetre már előzetesen 
bejelentett egyletek, társulatok s tanintézetek nővén- | 
dckcinek es képviselőinek : legelöl a leánynövendékek. ' 
városi elemi iskolák növendékei, ezeket követőleg az 
ev. lyccum s utanok a gymnasium növendékei, majd a 
temetkezési egylet, tűzoltó egylet, sötéttárnai bánya
munkások. selmeczbányai vegyes iparlársulat. kik után 
a telemvivőknek hosszú sora lett felállítva a megálla
pított sorrend szerint. Tetemvivőkül ki lettek jelölve:
L a városi tanács köréből: Altman Imre. Muszka Jó
zsef. Krausz V. G. Wankovits Lajos, Clement Gyula. 
Fodor József. Althold Géza, Bernhardt Adolf. 2. a v. j 
tisztviselők köréből: Flocli Béla, Gasparik Ferencz, 1 
Ács József. Szpiska Mihály, Kalmár István, Matejka 
Miklós, Dobó Sándor. 3. a törvényhatósági bizottság 
részéről: Fizély Károly. Horváth József, Oszvaldt 
Gusztáv, Érti Vilmos. Jfihn Vilmos, Sztankay Ferencz 
Lestyánszky József és Glücksthal Gyula. 4. A Szitnya-

Klotild grófnővel, tudatta, őszintén örvendünk mindnyá
jan e kellemes hírnek, a kik oly impozáns módon 
búcsúztunk el távozásakor ö méltóságától.

— Kitüntetés a halál után. Lapunk zái lakói 
vesszünk a hirt, hogy Ocsovszkv volt polgármesteréin - 
két magasabb kitüntetés érte. in ‘lyről — ha életben

i marad — e napokban lett volna értesilve,
— Polgárm esterünk tem etésén Podhragvny

1 Pál prépost-plébánosunk mellett Oldinger Antal, Litassy
János föesperes, Sándrik József, Paulovils József plé- 
bánosaink, a h. lelkészek vettek részt, s az énekkar 
Cziczka Sándor karnagy vezetése mellett magyar szö- 
vegü gyászdalt énekelt.

— Majális. Az ev. lyceum ifjúságának majálisa e 
hó 30-án. kedvezőtlen idő esetén jun. 1-én lesz A 
majális színhelye a régi: a kies fekvésű Kisiblye.

— Hangverseny. A selmeczi műkedvelők és 
akad. hallgatók által e hó 25-én rendezendő hang
verseny iránt igen élénk az érdeklődés. A rendőrség 
arról értesít bennünket, hogy a kik tévedésből meg
hívót nem kaptak s arra igényt tartanak, szívesked
jenek Clement Károly rendezőhöz fordulni. A hang
verseny kezdete esti 8 órakor. Újból melegen ajánljuk 
a hangversenyt a classikus zenekedvelőinek figyel
mébe.

— Az akad. ifjúsági kör e hó 11-én páratlan 
lelkesedés mellett tartotta meg tisztújító közgyűlését. 
A jelek nem mutatták azt, hogy az elnök választása 
oly érdeklődés mellett fog megtörténni, mint a minő 
mellett az tényleg történt. — Az egyhangú lelke
sedés a kör eddigi ügy buzgó és tetlre kész titkárát: 
Zivuska Jenő I. ó. e. hallgatót ültette az elnöki székbe, 
alelnőkül Róth Gyula II. é. e. hallgató lön megvá
lasztva. — A bizottmány következőleg alakult meg: 
Titkár és önképzőköri elnök: Tauher Ödön II. ó. e. íi. 
Háznagy: Dvorzsák Henrich I. é. b. h. Segéd-háznagy: 
Pásztohv Ernő I. é. e. h. Pénztárnok Kelen Gyula III. 
é. e. h. Ellenőr: Bcdő Zoltán I. é. e. h. Főkönyvtáros: 
Ormós Zsigmond II. é. e. h. Alkőnyvtáros: Reinfuss 
Viktor I. é. e. h. Bizottmányi jegyzők: Matusovitsch 
Péter és Fejér Elemér II. é. e. h. Közgyűlési jegyzők: 
Pora János II. é. b. és Papp BélaTI. e. h. Lapkezelő: 
Havas János II. é. e. h A dal- és zeneegylet veze
tésével : Clement Károly és Puky László bízattak meg. 
Az előbb említetteken kívül a bizottmány tagjai leltek: 
Vick Gyula 1. é. b. Gregersen Béla III. é. e. Harvich 
Ernő II. é. e. Janussek István II. éves érd. h. Fozman 
Gyula III. é. e. Ráth Ferencz I. é. kohász és Moskovcsák 
Károly I. é. kohász. Választás után hivatalos estély 
volt a Városi Vigadó nagytermében, melyen megje- 
lentek az ifjúságon kívül ngos Fekete Lajos főerdő-

osztály 8 tetemvivője: Hornyacsek István, Papp György. 
Joerges Ágost, Székely Vilmos. Takáts Miklós, Király 
Ernő, Csiba István és Knezovils Adolf voltak -  fen
tieken kívül még 8 erdövéd, 8 tűzoltó, 8 városi (sötét- 
tárnái bányász, 1G kincstári bányász és 8 temetkezési 
egyleti küldött, meg a h. vegyes ipartársulat 8 küldöttje 

I szerepelt mint tetem vivő. A tetemvivők sorfala között 
i lettek felállítva, a koszorúkat vivő gymnaziumi növen- 
I dékek s két oldalról a koszorúk szalagjait tartó fehér 
; ruhás leánynővendékek. A koporsó, a halottas házból 
■ kihozatván a tanács részéről kijelölt tetemvivők által 
| Ifit átvéve, Vörös Ferencz mint szónok, öt megelőzőleg 
1 Elein Frigyes r. fogalmazó fehér vánkoson a Ferencz 
I József lovagrend jelvényét vivő két oldalról két városi 

hajdútól s elől a megyei (főispáni) huszártól díszru
hákban kisérve. a koporsó után a gyászoló, család, 
Rudnay Béla főispán, Bolgár Endre alispán, Körmöcz- 
város küldöttei: Bachman és Tomasek Gyula kül
döttek, a h. nőegylet 12 képviselő küldöttje (fekete 
gyászruhában a helybeli bányáig, tisztviselők Haiti József 
minist, t. vezetése alatt s utánok a gyászban résztvevő 
akad. tanárok, polgárok és nők beláthatlan hos-zá 
sora következett. A koporsó mindkét oldalán G mihálv- 
tárnái és fi sőtétárnai bányász vitték a szokásos 
bányászgyászgyertyákat és 8 városi rendőr teljes di-z- 
ben szolgáltatta a diszörsóget.

Az ut egész hosszában jobb és baloldalon süni 
tömegben állott a város közönsége — kik a temetési 
menetben nem vettek részt, szabadon hagyva azonban 
a temetési menet részére fentartott utcza-részeket: a 
városházi épület előtt a törvényhatósági biz. tagok 
vették át a koporsót, ez által is jelezni óhajtva, hogy 
azon épület előtt kisérik utolsó útjára a drága halottat, 
a melyben életében nemes szive s tevékeny lelke 
annyiszor, de annyiszor dobogott és működött az ál
tatok képviselt egész város közönsége s jóléte érde
kében — ugyancsak ezek kisérték ki utoljára a város 
legvégső határán — a szélaknai kapun át is. A kopogó 
(klopacska) előtt a sőtétárnai bányamunkások emeltek 
vállukra a koporsót s e pillanatban megkezdte a bá
nyászkopogó is sajátságosán szívre ható kopogását, 
mely mindaddig tartott, mig a menet elhaladt.
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tanácsos akad. tanár, tok. Pauer akad. titkár és az 
assislensok. — A folköszöntök hosszú sorát Zivuska 
elnök nyitotta meg, ki az ifjúsági kört éltette, utána 
Hólh emelt poharat a tanári karra — melyre 
fekete lőerdőtunácsos ur válaszolt szívélyes szavakkal, 
xi iljusúgót a tanári kar rokonszenvéröl biztosít
ván; majd Fekete Z. 1. é. e. h. éltette a valetánsokat, 
mire Urbán valeta elnök válaszolt, utána Tauber kö
szöntötte fel az assistenseket és vendégeket, melyre 
démont Béla adott választ. Pauer titkár ur emelkedett 
banga felköszöntöjében a választás szép lefolyása és 
eredménye feletti őrömének adott kifejezést és Zivuskát 
éltette. Végül Zivuska bezárta a hivatalos estélyt, mely 
után még együtt maradtak a köri tagok és vig po
harazás között czigányzene mellett éltette az ifjúsági 
kört, mely hogy sokáig éljen mindannyiunk hő kí
vánsága. t.

— Nyilvános számadás. A lyceumi jótékony- 
ezélú hangverseny jövedelme volt:

belépő d i ja k b ó l ......................... 163 frt 50 kr.
felülflzetésekböl........................... “21 „ 65 „
összesen.........................................185 frt 15 kr.
k i a d á s .......................................... 85 „ — „
marad tiszta jövedelem . . 100 frt 15 kr.

Felülfizettek: Jónás Antal ur Salgó-Tarjánból 3 frt, 
Staudner Jenő ur 2 frt, özv. VVesthofi’ Károlyné 
urhölgy 50 kr., Murgótsy László ur 1 frt,, Dimák 
Gyula ur 20 kr.. Solcz Elemér ur 25 kr., Hlavacsek 
András ur 20 kr., Fizély Károly ur 20 kr., Mráz Gábor 
ur 10 kr., Dr Kapp Jakab ur 60 kr., Sebestyén Kálmán 
ur 10 kr.,rVitális István ur 50 kr., Dr Stuller Gyula ur
2 frt 20 kr., Sztancsay Miklós ur I irt., Jankó János 
ur 20 kr., Jáger N. ur 50 kr., YVankovits Lajos ur 
1 frt. 50 kr., Krausz W. G. ur 20 kr., Litschauer 
Lajos ur 40 kr., Lestyánszky József ur 1 frt . Haendel 
Vilmos ur 80 kr.. Steiner Bornál ur 1 frt., Takáts 
Miklós ur 1 frt., Hidvéghy Árpád ur 1 frt., N. N. 20 
kr., N. N. 40 kr.. N. N. 60 kr., N. N. 25 k r , N. N. 75 kr. 
A felülfizetésekért hálás köszönetét mond a rendezőség.

Az akad. ifjúsági kör a Dobreczenben tar
tandó országos diák kongressuson két tagú küldöttség
gel képviselteti magát. E kongresszuson többek között a 
mtíieniunii ünnepségek és a 25 íj. elleni fellépés mó
dozatai lesznek megállapítva. A küldöttség tagjai : 
Zivuska Jenő elnök és Remenyik Károly 111. é. b. h.

— A lövöldéről. A folyó évi május-hó 5-én 
tartóit lövészeten Krausz Géza volt a dijadó, a mely 
alkalommal 470 lövésre 529 köregység éretett el, esett
3 szöglövés és 16 négyes. Az I. dijat nyerte Belházy 
Gyula, a Il-dikat Desewffy Aurél és a III. dijat Krausz 
(iéza. Négyest lőttek niég: Bencze Gergely 1-et, Krausz

A sírnál.
Itt lehetett csak látni, hogy mily nagy számban 

vett részt a közönségen, mikor a gyászmenet a szél
aknai kapun áthaladva a tér kibontakozott.

Több ezercn állották körül a gyászos helyet, 
meghatottan hallgatva az egyházi szertartás tartama 
alatt zengett zsolozsmákat; majd az alkalmi gyász
beszédet.

Levelek.
Meleg hangon irt levelekben adtak részvétüknek 

kifejezést: 1. Szentmarjay Dezső M. Vásárhely. 2. Botka 
Ödön és neje G. Sz. Kereszt. 3. Prielle Cornélia 4 
Mednyánszky-Ghyczy Agatha báróné, Brnnócz. 5. Eli- 
sabeth Erié von Berks, géb. Lotter v. Gonstans et Fi- 
delis. 6. Berks Leopoldné úrnő. 7. B. lovag Berks Ró
bert, Geramb János József bányaegyesület képviselője. 
8. Dr Fodor László bányászati s erdészeti akadémiai 
tanár, bányatanácsos. 9. Markovits Iván özvegye, Bu
dapest.

Kostenszky Géza.
Kostenszky Gézát, e hó 14-én temették el nagy 

‘‘ászvét melleit Nyilrán.
Kostenszky Géza dr. Nyitravármegye aljegyzője, 

a felvidéki magyar közművelődési egyesület ügybuzgó,
rokonszenves titkára volt.

Halála, a mely a pályafutás kezdetén semmisített 
meg egy izmos tehetséget, nem váratlanul jött. Ré- 
c"la betegeskedett s sorvasztó baját a folytonos meg- 
fcszitott munkálkodás annyira előmozdilla, hogy idő 
°iöt! sírba döntötte a nemes ambiczióval tele zseni- 
ális fiatal embert.

Tevékeny, agilis férfi volt, a kit a vármegyében 
becsült s szeretett mindenki. Nagy részt vett a megyei 
életben s hatásosan tudta mindig védeni a megye ér
dekeit úgy szóval, mint lapokban, álgondolt tartalmas 
cikkeivel.

Munkálkodásának igazi tere azonban a Folvi- 
doki magyar kulluregyesület volt, mert ott nyilatkozott 
11 "-'8 igazán az ő izmos tehetsége. Valóságos misszió- 
“iiriusa volt a Felvidéken a magyar kultúrának, meíy- 
n°k érdekében emberfölölti munkát végzett. Szónokolt, 
utazott városról-városra s felolvasásokat tartott, hogy

Géza 3-at. Belházy Gyula 4 és egy szöget, Dezsewffy 
Aurél 1-et és Sóidéi Ágoston 7-et. — F. évi május
12-én az idei harmadik lövészet lett megtartva üe- 
zsewffy Aurél dijudása mellett. Lövetett pedig 731 lö
vésre 738 köregység mellett 2 szög és 14 négyes. Az
1. dijat nyerte Fiedler Gyula, a 11. dijat Dezsewll'y 
Aurél es a 111. dijat Krausz Géza, négyest lőttek még 
Bencze Gergely 2-őt, Fiedler Gyula 2-öt, Belházy 
Gyula 2-öt. Dezsewfly Aurél 1-et, Krausz Géza 1-et, 
és Seidel Ágoston G-őt. Az ez évben eddig tartott 
három lövészeten 1558 lövésre 1674 köregység éretett 
el. a mi igen szép eredmény.

— Elhaltak. 103. Szlczák József 2 hónapos, r. 
k., kanyaró. 104. Steinlechner József 44 éves, r. k., 
Pldisis pulmonum. 105. Stibora János 57 éves, cvang. 
Phtis pulmouum. 106. Racsko István 9 hónapos, r. k. 
Enterocatarh. 107. Ocsovszky Vilmos 67 éves r. kath. 
kimerülés. 108. Kinka József 2 hónapos, r. k. Entero
catarh. 109. Bielik Franczika 80 éves r. k., végelgyen
gülés. 110. Burdáes Pál 48 éves, ev., Phtisis pulmonum.
111. Zachnr Ádám 81 éves, r. k.. végelgyenlgülés.
112. Ghristin Julianna 5 éves, r. k., Enterocatarh.

— A nögyülölet netovábbja. Bécsben a na
pokban halt meg egy háztulajdonos, a ki arról volt 
ismeretes már öt ven év óta. hogy mennyire gyűlöli a 
nőket. Csak egy öreg inasa volt. s a vendéglőben 
is mindig odaült, a hol a nőtársaság ellen biztosítva 
volt. Az utczán és a lóvonaton mindig vele volt pi
llája is, melynek a bűze a hölgyeket távol tartotta 
öle. Ha színházba ment, m indig három jegyet váltott, 

thogy jobbról és balról valahogy nü ne üljön mel
lette. Íróasztalában 62 levelet találtak, melyben roko
nai arra kérik, hogy hásasodjék meg. Az ajánlott 
leányoknak és özvegyeknek összesen 1,760.000 frt ho
zományuk volt. Az öreg végrendeletében is kijelentette 
hogy a temetőben nők mellé ne temessék, hanem 
három helyet váltsanak neki s őt a középsőbe te
messék.

— A kártya já ték  története. 1299-ben hozták 
divatba Olaszországban a kártyajátékot. 1320-ban már 
Németországban is nagyban járta az uj játék. 1388-ban 
Spanyolországban Kasztiliai János rendeletet adott ki, 
hogy a pokol e tálálmányát minden áron ki kell irtani. 
A nevek csak 1430-tól kezdve szerepelnek a kártyá
kon. A treffle-dame alatt Anjou Máriát, VII. Károly 
nejét értették. A carreau-dama Soréi Ágnes volt, a 
király kedvese. A pique-dame az orleansi szüzet áb
rázolta s a eoeur-dame nain volt más, mint bajor 
Izabcan, Károly király édesanyja. A négy király négy 
azon korbeli herczegről van elnevezve. A szinek is 
voltaképpen katonai szimbólumok voltak.

propagandát csináljon az egyesület hazafias törekvése
inek. S e mellett még egyedül vezette az egyesület 
közponli irodáját is. Ő volt a lelke, vére, mozgató 
ereje a felvidéki magyar kulluregyesületnek, a melyet 
mély gyászba ejtett korai halálával. Eveken át Kos
tenszky szerkesztette a Felvidéki Nemzetőrt is, melynek 
hasábjain számos figyelemre méltó czikke látott nap
világot.

Maradandó munkákat hagyott maga után, a me
lyek között legérdekesebb a Nemzeti politika s a Fel
vidéken czimü könyve. Az utolsó időben hatalmas 
munkába kapott bele. Német és franczia nyelven meg 
akarta Írni a magyar közjogot, a külfölddel is óhajt
ván megismertetni a mi jogi állapotainkat, de o szán
déka végrehajtásában megakadályozta a halál.

Kostenszky Gézát igen nagyszámú ismerőse, ba
rátja s a kiterjedt rokonságon kívül fiatal felesége 
Lalkóczy Imre államtitkár leánya gyászolja, a kivel 
alig kél esztendeje, hogy egybekelt,

A halálozásról a kővetkező gyászjelentést adta ki j 
a család: Alulírottak mély fájdalommal jelentik Kos
tenszky Géza dr. urnák, Nyitravármegye aljegyzője, a 
„Felvidéki Magyar Küzmüvelödési Egyesület” titkára 
1895. évi május J 2-én, éjjeli 3 makor, életének 30-ig, 
boldog házasságának 2-ig évében hosszas szenvedés 
után bekövetkezett gyászos elhunytál. A boldogultunk 
hült tetemei ez évi május 14 én délután 5 órakor 
fognak a Nyitravárosi sirkertbon levő családi sírboltba 
az ág ev. vallás szertartása szerint örök nyugalomra 
helyeztetni. Nyilrán, május 12-én. Áldás és béke ham
vaira ! Özv. Kostenszky Gézáné szül Latkóczy Irén 
neje, Kostenszky Etelka leánya, Kostenszky Adolf atyja, 
Kostenszky Adolfné szül Bauer Georgina anyja, Lat
kóczy Imre apósa, Lalkóczy Imréné sz. Mérey Adél 
anyósa, Kostenszky Béla fivére, Kostenszky Ella nő
vére, Kostenszky Béláné sz. Szaplonczay Margit, Lat
kóczy Eleika sógornői.

A viszony, melyben az általunk is szolgáit ügy- 
gvel állott, kötelességünkké teszi, hogy az oly korán 
elhunyt jeles egyleti titkár és Íróval még bővebben is 
foglalkozzunk.

A közönség köréből,
K  <»*•/.«> 2i <■ 11» y  i I v A n i t A *.

Szeretett férjem elhunyta alkalmából a részéinek 
oly sok nyilvánulásával találkoztam, hogy a fájdalom
nak velem s gyermekeimmel megosztott érzetében bá- 
szivem enyhülését találta. A tudat, hogy a megboldo
gultnak emlékét velem együtt számos barátja s önerőse 
híven őrzi, elviselhelhetőbbé teszi a csapást, melyet a 
nagy veszteség felett érzek. Hálatelt szívvel nyilvánítok 
ezért gyermekeimmel együtt köszönetét mindazoknak, 
kik mint a fájdalom osztályosai részvétüknek kifejezést, 
s kik a gyászszertartást rendezték, s általán kik azt 
megjelenésük által oly nagy megjelenésük által oly 
meghatóvá tették.

Selmeczbányán, 1895. május 15.
Özv. Ocsovszky Vilmosné,

_________  _____________ szül. Markovits Mária.

Nyilttér.
íruinigitott fekete seb

odékolt fekete sebemből _ ................. .............. ........
a valódi s jól festett solvern a/, elégetésnél nyomban 

•ödik és csakhamar kialszik, maga után - sekély vila- 
liaiuut hagyván : addig a hamisított selyem (mely 

mis-lesz és könnyén törik, lassan tovább ég 
(innithogy rostszállal a festanvagtól telítetten tovább í izzanak) 
és sötét barna hamut hagy miiga után. de valódi seb em mód
jára soha öszszc nem pödörödik, csak meggörbül. Ha valódi selyem 
hamuját össze nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem I I o i i i i o - 
b c r ií  C*. (es. k.^udv. szállító) M -ly e m g y á r a  Z i ir ic l ih e n ,  
liázoz szállítva, póstabér-és vámmentesen szívesen küld bárki
nek is mintákat akár egyes öltönyökre való akár egész végekben 
levő valódi selyem szöveteiből. Svájczba ez imzettj levelekre 10 
kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel-

H i r (I e t é s e k.
80. szám 

1895.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. 
ez. 102. §. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
selmeczbányai kir. járásbíróság 890., 891.. 892., 893. 
894. számú végzései által Nitnuusz Gyula javára, 
Hamrák Imre és Zsuzsanna ellen 500 írt, 800 frt, 1200 
frt, 1350 frt és 750 frt töke, ezeknek a lejárat napjától 
számítandó 6% kamatai és eddig összesen 239 frt 35 
kr, perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési, 
végrehajtás alkalmával birúilag lefoglalt és 1150 frt 90 
krra becsült szobabútor, ágyruhanemü, borok, poharak, 
üvegek, fehérnemű és evőeszközökből álló ingóságok, 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 885. sz. kiküldést rendelő vég
zés folytán a helyszínén, vagyis Selmeczbányán leendő 
eszközlésére 1895. év május-hó 24-ik napjának d.
e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak m eg: 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérő
nek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 
évi LX. t. ez. 108. §-ban megállapított feltételek sze
rint lesz kifizetendő.

Kelt Selmeczen 1895. évi május-hó 15-én.
Franciscy Béla kir. bir. végrehajtó.

Feinste i r z e r  Kanarira-sanimr!
Hold- und Bogenroller und nocli mit 

schönen Gesangeslouren versendet von 7 bis 20 Mark 
unter Nachnahme. Aeht Tagé Probe/Ht, Bchundlung, 
Preialistc gratis. Das grösste Vogelgeschiift von \V. 
Hcering in St. Andrcasberg, (Harz.) Schulstrasse 427.
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