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Megjelenik minden vasárnap.
E lőfizetési á r a k :

Egész é v r e ................................................. 4 frt.
Fél é v r e ......................................................2 „
Negyed é v r e ...........................................  1 „

Egyes szám ára 10 krajczár.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
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A lapot illeti szellemi közlemény, valamint az anyagi rész is 

kiadóhivatalra , '
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Mnyánhirdetésck met/állapoi/ás sze r in t  sz ii.n '-'t't1 ■ • '■. 
Nyilt-ter három hasábos sorért Ki kr 

H í  1 }  Íj in i u (I v  n li i r <1 e  t ó » é  c : : O l .r .

Hivatalos rész.
Selmecz-Bélabánya szab. kir. város főispánjától.

SOI. szám 
1895.

Pályázat.
Selmecz-Bélabánya sz. k ir. bányaváros tör- 

íényliatóságáiiíU az elhalálozás folytán m egöre
gedett polgárm esteri és az ese tleg  megüresedő 
főjegyzői á llás választás utján betöltendő lévén, 
arra ezennel pá lyázato t h irdetek .

A pályázati k é rvények  alulírotthoz leg k é 
sőbb a f. évi junius-hó  30-áig  Selm eczbányára 
intézendők s az 1883. évi I. t.-cz. 3. §-ában 
körülirt m inősitvényt igazoló b izonyítványokkal 
felszerelendők.

A polgárm esteri á llás  ille tm én y e i:
a) évi fizetése 1500 f r t .;  b ) lakpénz a 

fizetés 15% -a és c) (>ü ürköbm éter kem ény 
tűzifa átalány.

A főjegyzői á llás  ille tm én y e i:
a) évi fizetés 1200 f r t .:  b ) a  fizetés 15% -a 

lakáspénzül és c ) 48 ürköbm éter kem ény tiizifa-

Mindkét á llá s  nyugdíjigényre  jogosít a vá
rosi nyugdíjintézetről szóló szabá ly rendelet ér-

Selmeczbányán, 1895. évi junius-hó  5-én.

Rudnay Béla,
főispán.

TÁRCZA.
Ábránd.

Mily édes ábránd ott künn :i zöldbe’,
Hol minden kis zugot madárdal tölt be.
Hol a virágok harmatot szívnak,
•lőttére a szép hajnali pírnak,
A hol a szív is oly félve dobban, —
Mily édes ábránd meghalni ottan.

Brády Albert.

Pünkösdi népszokások.
Irta : Haársy Kálmán.

Ha én oly bűbájosán meg tudnám' Írni a pün- 
k"sdi királyság magyar alföldi Szokását, mint .lókai 
^"r! De ebhez az volna szükséges, hogy Jókai ne il la 
%.ven a Magyar Nábobol és ebben ne adóit volna 
'?)' egész fejezetet Kis Mihálynak, a nádudvari csi- 
k">11:|k, a ki a nagy-kun-madnrasi pünkösdi lóverse- 
"•'°n sültider lelt és kanleiben verte le a favorit 
-Márton Báróját, hogy egy kis módéin lóverseny nyel- 
U'n fejezzük ki magunkat.

A pünkösdi királyság azonban csak mint nagyon 
Hfnradl romantika mosolyog felénk. Minek ulána 
Á'lt;y*Kuii-Madaras városának költségvetése Jász- 
• agykiiii-Szolnok vármegye jóváhagyásától lételik lug- 

olyan tételeket, mint: 72 akó bor, a pünkösdi 
’balynak 330 forint, még aztán egy betört ablaküveg 
“° kr és egy betört emberfej 200 frt (valamennyi 
a Pünkösdi király virtusát beszélve), — nem lehetne 
'* ' íídgórt sem beilleszteni a költségvetésbe: megszűnik 
e ,íU nz az idyllikus állapot, mikor az alföldi laluk- 
na nu‘tí voltak a maguk pünkösdi királyai. A kiknek 
/nl‘“ 1 °lt egy évig a község kontójára dorbézolni,

S e l m e c z b á n y a ,  jun. 5.

N agy jelentőségű egyházi ténykedésnek 
voltunk tanúi a lefolyt héten városunkban, m ely
nek falai között egy főpap, M agyarorság her- 
ezegprim ásának helynöke több napot töltött, a 
bérm álás szentségét annyi ezer hivő között 
osztván ki.

Az egyházi méltóságo megillető tisz tele t
nek külső ny ilván ítását nemcsak a r. katho- 
likusok, de a többi egyhái-.felekezetbeliek sem 
m ulasztották el az érscklielynök iránt, a ki 
egész lé lekkel azon fáradozott, hogy a netán 
fennálló e lle n té tek e t, melyek akár politikai, 
ak ár felekezeti téren  m utatkoznának, elsimítsa, 
s te tte  ezt oly tap in ta tta l és sikerrel, hogy azok 
is, a k ik  eleinte tartózkodó álláspontot foglaltak 
el a m agas egyházi állású küldöttel, mint e g y 
koron ugyanezen városban politikai m ozgalm ak
ban vezérszerepet viselt férfiúval szemben, —  
fe lhagy tak  e tartózkodásukkal és feledni ak a r
tak és tudtak  is.

l lá t  ez jól van ig y : mert há t minek is 
legyenek  ily kis társadalm i körben, m elybe a 
sors véletlene egy 15 ezer emberből álló cso
portot összehozott, a k ik  közül a nagyobb résznek 
kereszt, a  m ásiknak talán az éberség je lvénye 
s a harm adiknak a Mózes táb lá ja  disziti a 
templomát az em berek egym ásnak ellenségei, 
mert nevelés, vagyon, szellemi és anyagi k in 
csek úgy is elég különbséget idéznek elő közöt
tünk, s túlságos magas választó falakat állita-

duhajkodni és a leányokat elcsábítani. Ilyen ma már 
pünkösdi királyságként sincs többé.

Csak apáink tartanak kedves, romantikus me
sékkel a pünkösdi kisályságról, melyet, a nagy Szé
chenyi István modem gúnyába öltöztetett az ő fényes 
tribünjeivel és — tolalizatörjévol. Mert ki ne látná be, 
hogy a pünkösdi kirnlyosdi népjáték voltaképen afélo 
paraszt lóverseny volt, a pálma nem az úrlovasok 
Dcrby dija, hanem egy esztendős uralom, duhajkodásra 
és szabadoskodásra, a mi legjobban megfelelt ke
leties természetünknek.

Ha azonban a pünkösdi királyság mint egy ro
mantikus fabula mosolyog ránk századvégi sploenes 
emberekre, azért bimbófakaszló piros pünkösd haj
nalára sok kedves népszokás divatozik még mindég, 
ezek közt a pünkösdi monyasszunykodas.

Világos, hogy ez is a nagyok ünnepe volt haj
dan, falusi naivsággal a szüzesség apollieozisa. Ezmi a 
napon a falusi vénasszonyok kiválasztották a leányt, 
a kinek élete makula nélkül való volt és a szüzesség 
koszorújával disziletlek löl.

.Ma már a kedves szokás is legföljebb Solymáron 
dívik, hol Karácsonyi Huidó gróf alapítványát kapja a 
legtisztább lányzó.

A pünkösdi menyasszonyoskodás pedig apró an
gyalkák, a kis gyermekek mulogalós játéka lelt. a kik 
nyolezan-tizen fognak össze, tavaszi feliéibe öltöznek, 
csak az n rezükön nyílik az egészség rózsája és a le
jükön pompáz a rózsakoszoru. A kis apróságok azlán 
elmondják nótára fogva a következő naiv versel:

Mi van ma. mi van ma . . .
Piros pünkösd napja,
Holnap lesz, holnap lesz.
A második napja,
Andrcás, bokrélás 
Feleséged jó lánczos

nak  közt Mik, minek álljon közénk még a hit. 
vagy jobban mondva a felekezeti különbség is 
elkülönítő hatalm ával ?

Hála az Égnek azok az idők elm últak, 
melyekben ez utóbbi balnézet uralkodott, s 
most már eléggé kedvezők e tekintetben a vi
szonyok városunkban, mely pedig első sorban 
bányaváros, a régi időkben egykoron türelm et
lenségéről nevezetes.

De hát én nem erről akarok  szólani, hanem 
annak az örömnek kívánok k ifejezést adni. mely 
akkor ért, a m ikor a mi buzgó bányam unkás 
népünket igaz tisztelettel láttam  a fáklya fé 
nyénél főpapja személye felé fordulni, a mikor 
Örömsugárzó arczczal ha llgatta  ajkáról m unkás
ságra, m agyar hazafias érzületre serkentő in te l
meit, ezeket a nyilvánosan, ünnepiesen. lelkes 
hévvel hangoztatott szavakat.

E gy másfél évtizednyi idő előtt talán még 
zúgolódással vagy legalább is érzéketlenül fo
gadta volna e nép e lelkes felh ívást, és most 

| helyeslését nyilvánítja  halla tára. Ez nem lehet 
közönyös előttünk, ez örömet kelthet bennünk 

; m agyarokban.
Élveztem azt az örömet, hogy a liaiaiig- 

I zúgás között kocsizó egyházi m éltóság láttára 
m egható tisztelettel hajolt m eg a nép önkényt: 
benső érzületétől östönöztetve. s boldognak érezte 
m agát azért, m ert a  tiszteletadásra alkalma 
nyílott.

Ily  nyilvánulása az á jta tosságnak igazi 
szükségesség, szüksége a lé leknek, a kedély

Jól meg fogd, jól meg fogd.
A lovad kantárját.
Ne tipossa- ne tapossa,
A pünkösdi rózsát.
Mert ha lelapossa,
Nem lesz többé rózsa 
Királyné pálezája.
Király koronája;
Szálljon erre házra 
Az Isten áldása.

fis a kis csöppséget a királynéi megkoszorúzzák. 
A pálezás ilju jelt ad. hogy a mellel indulhat. Egé.-z 
délelőtt eltelik ezzel s néha hatalmas anyagi eredményi 
hoz a menetre, mert talán mondanom sem kell. hogy 
a népszokás mozgató eszköze egy kis alkalmi punipo- 
lás. De azért az egyszerű zsellér ember lekisehbilve 
érozné mögül, ha öl a pünkösdi menet elkerülte 
volna.

A földrengés és az
Egy erdész

állal vilik
z és az állatvilág buzi 

érdekes adatokat közöl az állatok 
laibaelii nagy földrengés alatt.

Egv őr. a ki a borzasztó éj-zaká 
teljesítette, pár pillanattal a földrengi'' 
hogy bagolymadara, a melyei lölnevell 
megkötözve Iártott, aggodalmasan, v; 
a szárnyával. Minlhogy azt hitte, hogy \

iselke,

elő
szolgálatot 
II hallotta. 

- egy faládában 
dúl csapkodott 
dami ragadozi'

j madár támadta meg. kiment, mire 
j csöndeseden. De csakhamar újra 
j ijedt csapkodás s látszott a madá 
; áron akar szabadulni. K

bí goly kicsit le- 
gkezdödöll az 
hogy minden 

■1 azután megkezdődön
a földalatti moraj, 
rengés.

leivel nvomban követeli a föld-
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némely tehetséges ifjúnak utat mutassak egy szép pá
lyára.* A szives adományozó unió megbízásából figyel
meztetjük ez ösztöndíjra a gymnasium gyorsíró nö
vendékeit.

— A tornavízsga folyó hó 5-én, daczára annak, 
hogy az irigy időjárás esőt zúdított le vége felé. igen 
jól, sőt, mondhatni, fényesen sikerül. Vagy talán az 
az eső nem is az irigy végzet boszantása volt. hanem 
az ég örömében sirt. hogy ily derék fiatalságot látott ?! 
A gymnasium és lyceum alsóbb osztályainak növen
dékei által bemutatott egyszerű katonai gyakorlatoknál 
azonnal kellemesen szembeötlőit az a rend és pon
tosság. mely a helybeli tornaiskolát jellemzi. A tömeg- 
gyakorlatokat tetszéssel fogadta a szép szánni közön
ség. mely a gymnasiumi és elemi iskolai növendékek 
által szabatosan keresztülvitt botgyakorlatokkal is tel
jesen meg lehetett és meg is volt elégedve. Különösen 
az egyenruházott kis fiuk arattak, és méltán, nagy 
tetszést. Most a sorrend egyik legérdekesebb pontja 
a szertornázás következett. Az ifjú, deli, izmos alakok 
ügyesség- és erővel párosult gyakorlatai vonzón gyö
nyörködtették a szemet, s egyszersmind őrömmel töl
tötték el az ember szivét, mert hiszen, hol a hazát 
nem csak a tudomány, de az ép, ügyes erő is szol
gálja, ott büszkén lenghet a nemzeti lobogó; és hogy 
ez a fiatalság testileg is jól fejlett s hazájának, édes 
hazánknak, erőteljes férfikarral fog védelmére, oltal
mára kelni, arról meggyőződhetünk e tornavizsgán. 
De mint a karrarai márványból is csak akkor lesz 
értékes szobor, ha azt a szobrász művész keze alakítja, 
úgy a nyers erő is többnyire értéktelen, ha szakava
totttan nem lesz idomítva, gyakorolva. Huber József, 
városi tornatanitónk, meg lehet elégedve magával: a 
bemutatott szép eredmények elvitázhatlanul az fi ér
demei. s megérdemelte a főispán ur Ő Méltósága által 
neki nyilvánított dicséretet, melyhez mi még azon 
bámulatunkkal járulunk, hogy még oly ügyesen 
és ifjúi ruganyossággal kerékpározik. Elismerés illeti 
Osztroluczky Gyula lyceumi tanár urat is a vivő 
gyakorlatok vezetőjét. Végül még a tornavizsga fény
pontja kővettkezett, a buzogánygyakorlatok: a lyceum 
felsőbb osstályainak növendékei által bemutatva: fo
gadják érte úgy ők. mint derék tornatanitónk elisme
résünket. A gymnasium növendékei közül dijakat 
nyertek: Dobis János, Lehcczky Károly, Teluch István 
Schmidt Vilmos; elismerő oklevelet: Sedivy János. 
Szép Dénes,'Havas Imre, Westen Henrik, Benkö Rezső. 
Tőttősy Miklós. A lyceumból: Feldhammer Antal. 
Boleinann Lajos, Kapp Hugó, Feriencsik Géza, Kralkv 
Gyula, Krausz Vilmos, Szlovik Antal. Feix Róbert 
dijakat; Steiner Gyula, Greso János, Pesti Endre, 
Gágél János, Gellér Barna. Márkus Aladár, Beltigh 
Elemér, Hőnek Ignácz dicséretet. Megelégedéssel, őszinte 
örömmel tölthet el e tornavizsga. Elismerés és a szü
lők hálája illeti meg a helybelyi tanodák derék igaz
gatóit, kik a gyermeknek, az ifjúnak nemcsak szellemi 
művelését, de testi fejlesztését is szem előtt tartva, a 
tornászatnak kedveznek s azt elősegítik; dicséret illeti 
az érdemesült tornatanitót, Huber Józsefet, ki született 
svájezi létére, magyar vezényszó mellett magyar tett
erőre buzdítja, lelkesíti a fiatalságot, lelkűkre hatván, 
hogy ne csak észszel, de erős karral kötelességük 
szolgálni az édes magyar hazát; honfiúi kötelességük 
jó hasznos honfinak lenni; és ez csak akkor lehetsé
ges, ha az elme ép, az érzelem igaz, s ez akkor lehet 
csak. ha a test is edzett, erőteljes, m ert: sana mens 
in corpore sano. t—ó.

— Óvodák fokozatos szaporítása. Egy m. évi 
közgyűlési határozat szerint Bankán ez évben mene
dékház lelt volna létesítendő. — Minthogy azonban 
az e czélra engedélyezett 400 frtnyi fedezet a F. M. 
K. E. részéről biztosított évi 150 frt segélylyel kiegé
szítve óvodának fentartására is elegendő fedezetül fog 
szolgálni, múlt héten tartott közgyűlésünk az előbbi 
határozattól eltérőleg óvodának állítását rendelte el. és 
pedig olyan szervezettel s fizetéssel, mint a milyennel 
a bélabányai ovoda bir.

— Olcsóbb g’áz. Városunk tanácsa czélba vette 
a gáz v i 1 ágit ás terjeszthetése végett a gáz árának le
szállítását. Hogy azonban ezt megtehesse, okvetlen 
szükséges a gázlángok szaporítása. Miért is kívánatos 
volna, ha a háztulajdonosok, az iparosok közül minél 
többen fordulnának a város tanácsához a gázvezeték 
berendezése iránt Kilátásba van helyezve, hogy a be
rendezési költségek kedvező feltételek mellett, neve
zetesen részletekben is törleszt hetők lesznek.

— A sertésvész városunk sertés állományát sem 
kímélte meg. Mint ugyanis értesültünk, e hó 7-éig 
nehány nap alatt 5 sertés hullott el. A vész tovater
jedése ellen a kellő óvintézkedések megléteitek a ha
tóság részéről.

— Hodrusbányán uj tanítói állást szervez vá
rosunk törvényhatósága, elhatározván e hó 5-én tar
tott közgyűlésében azt. hogy a tanítói állást az 1893.

B E L M E C Z B A N Y A I  H l  H A D  0.

évi XXVI. I. ez. rendelkezésének megfelelően szervezi, 
> a tanító javadalmát a következőképen rendszeresíti;
évi f iz e té se ...................................  300 írttal — krral.
iskolaátalányát..............................  3 „ — .
tű z i f á já t ...............................................45 , —
az iskola f ű té s é t ................................27 „ — ,
a fa vágatási d iját.........................  8 „ 40 „
a fűtés és takarítás költségét . . 2<> „ — *

— Program ja, a selmeczbányai m. k. bányá
szati és erdészeti akadémia vaskohászattan hallgató
ival az 1895. évben tartandó utanulmányi utazásnak : 
Junius-hó 5-én reggel 9 óra 25 perczkor elindulás 
Selmeczbányáról Witkovitz felé. — Rutkára érkezik 2 
óra 02 perczkor. Toschenbe 4 óra 25 perczkor. Frie- 
dek-Mistekbe 4 óra 28 perczkor. és Mahrisch-Oslrauba 
7 óra 11 perczkor estve. — Onnan kocsin Witko- 
witzba. — Junius-hó G., 7. és 8-án a witkowitzi gyár 
megtekintése. — Junius-hó 8-án 8 óra 09 perczkor 
estve elindulás Witkowitzból illetőleg Máhrisch-Ostrau- 
ból Prága félé. — Prerauba érkezés 10 óra 28 percz
kor, Olmützbe érk. 11 óra 28 perczkor, Bölnnisch- 
Trübauba érk. 1 óra 38 perczkor, és Prágába G óra 
55 perczkor reggel. Junius-hó 9-én vasárnap. — Ju- 
nius-hó 10-én 8 óra 35 perczkor reggel elindulás 
Prágából Kladnóra. — Oda érkezés 9 óra 50 percz
kor. — Junius-hó 10., II. és 12-én az Adalberti és 
a Poldi-kohóknak megtekintése. — Junius-hó 13-án 
reggel 5 óra 04 perczkor elindulás Kladnóról Teplitz 
felé. — Kralupba érkezés G óra 22 perczkor, tovább 
utazás 8 óra 22 perczkor, Aussigba érk. 12 óra 45 
perczkor, elind. 12 óra 55 perczkor, és Teplitzbe érk. 
2 óra 11 perczkor. — Junius-hó 14-én a teplitzi és 
junius-hó 15-én a Rudolf-kohónnk megtekintése. — 
Junius-hó 15-én délulán 5 óra 12 perczkor elutazás 
Teplitzból Drezda felé. — Aussigba érk. 5 óra 47 
perczkor, Bodenbachba 7 óra 55 perczkor, és Drez
dába 10 óra 30 perczkor. Junius-hó 16-án vasárnap. 
Junius-hó 17-én reggel 6 ór 0 perczkor elindulás Drez
dából a Kőnigin Marion kohóba. — Zwickauba érke- 
kezés 10 óra 57 perczkor. — Onnan kocsin a Kőnigin 
Marién kohóba. — Junius-hó 17-én és 18-án a Kö- 
nigin Marién kohó megtekintése. — Junius-hó 19-én 
reggel 8 óra 7 perczkor ,elind. Zwickauból Pilsen 
felé — Reichenbachba érk. 8 óra 40 perczkor. Fran- 
zensbadba 12 óra 9 perczkor, továbbutazás eslve 7 
óra 39 perczkor, és Pilsenbe érb. cstvo 10 óra 50 
perczkor. — Junius-hó 20-án a Skoda-féle gyár meg
tekintése. — Junius-hó 21-én reggel 10 óra 09 percz
kor elindulás Pilsenből Becs felé. — Bécsbe érk. cstve 
8 óra 45 perczkor. Junius-hó 22-én reggel 8 óra 20 
perczkor elind. Bécsből Selmeczbányára. — Pozsonyba 
érk. 9 óra 47 perczkor, Galgócz-Lipótvárra 11 08 
perczkor, Zsolnára 2 óra 20 perczkor, Rutkára 3 óra
kor, Garam-Berzenczére 5 óra 13 perczkor, és Sel
meczbányára 7 óra 28 perczkor. A gyakorlati utazás 
Sóltz Vilmos m. k. föbányatanácsos, akad. igazgató 
és Herrmann Emil föbányatanácsos urak vezetése alatt 
fog megtartatni.

— Elhaltak. 127. Mály Józsefné szül. Strapka 
Magdolna 53. éves r. kath. Garcinoma uteri május 31.
128. Urbanszky Rudolf 2. hónapos r. k. Convúlsionis 
junius-hó 1-én. 130. Maehil Anna, halva született íia 
János r. k. korai szülés, 1-én. 31. Telcsár Antal 78 
éves r. k. Ilidrops universalis 4-én. 132. Rakovan 
János 1 napos r. k. Partus praematurus, 4-én. 133.
< >zv. Csumik Anna 73. éves r. k. Apoplcxia ccrebri 
4-én. 134. Valenlik Mária 14 hónapos a. evang. tü- 
dölob o-én 13.». Zarcczki Adolf 78 éves r. k. tudőlob,
6-án. 136. Glorik József 68 éves r. k. hólyaghűdés 6-án.

— Fürdöárak. Városunk tanácsának egyik ha
tározatából folyólag az alábbiakban közöljük a Vilinye- 
fürdőben újabban megállapított fürdődijakat, melyek 
arról tanúskodnak, hogy a fürdő bérlője Mell Jakab 
ur lényegesen megváltoztatta azokat, a mennyiben a 
fürdöházban és a Mell-házban lakóknak tetemesen le
szállította az árakat. — A dijak a következők:

A f ü r d ő  n e v e

zakban vagy 
a llell-házb.!

Magan-
lakasban

lakó vendégek tizeinek 
kr. kr.

n) egy fürdésért az 1. osztályú
nagy tükörben ..................... 60 80

l>) egy fürdésért a másodrendű
nagy tükörben ..................... 25 40

c) egy fürdésért a külön kis tűk-
rökben egy személy . . . 75 100

>1) egy fürdésért ugyanott min-
den következő személy . . 50 70

o) egv fürdésért a régi fürdőliáz
kád ja iban ............................... 60 ! 80

f) 10 évnél fiatalabb gyermek
után bármely fürdőben . . 30 30

bf) fürdőruha............................... 10 10
Fürdőjegyek a fürdőirodában válthatók s ezek ! 

csak aznap érvényesek, a melyre váltattak, továbbá a ‘ 
fürdőjegyek a fürdőszolgáló által nem válthatók.

Pályázat pirszén neműek szállítására. A
m. kir. államvasutak részére 1896. évi január hó 
számítandó egy illetőleg három éven át szükséglendő 
pirszén-nemüek szállítására a fentnevezett m. kir. 
államvasutak igazgatósága részéről nyilvános pályázat 
hirdettetik. A kitöltött ajánlati minta ivenkint 50 kros 
bélyeggel ellátva, 1895. évi julius-hó 13-iki déli 12 
óráig az anyag és leltár beszerzési szakosztálynál be
nyújtandó, vagy oda posta utján beküldendő. — 
vebbet a kamaránál. (A beszterczebányai kereskedelmi 
és iparkamara közlése)

Gróf Zichy Jenő expedicziója befejezte ut
jának első harmadát, a Kaukázustól északra. Május 
21—25 felkereste a Kuma partján, a Káspi tenger 
közelében levő régi „Magyar" (részben ináig is „Mad- 
zsar) nevű helyeket és pedig Nagy-Magyart (tatárul 
Ulu-Madsar), melyet az ujabbkori örménytelepesek 
Karabaglinak, az oroszok Sv. Kresta (Szentkeresztnek) 
neveznek. Itt ásatást is rendeztek s régi kék zománczu 
téglákat, régi pénzeket, kőbaltát stb. találtak. Kelten, 
Szádeczky és Cselingárián, átmentek Kis-Magyarba, 
(melyet most Buvgon-Madsarnak neveznek), a többiek 
az alatt ásattak. Május 25-én váltott lovakkal mentek 
vissza a 100 verstnyire fekvő vasúti állomáshoz 
Georgijcvszkbe s onnan még ugyanaz napon délután 
a Nagy-Kabard föld felé vasúton s ismét postakocsin, 
váltott lovakon Nalcsikba, a hová éjjel tizenegy órakor 
érkeztek. Ez az Elboruz aljában fekvő kis városka fő
helye a kabardoknak, a hol hat osztályú iskolájuk is 
van. Innen kirándulásokat tettek a Ősegem, Bakszán 
és Csereg völgyébe. Alazukinban a hasonnevű kabard 
herczcgeknek voltak vendégei, a kik magyaros vendég
szeretettel fogadtak őket. Ep úgy a falusiak, a kik sa
játságos nemzeti ételeikkel, italukkal kedveskedtek, 
megmutatták házaikat, lakásaikat, a népviseletet, tán- 
ezukat dalaikat. (Ezekről a herczegekről egyébbiránt 
azt Írja az ős magyar hazát kereső expedíció egyik 
tagja Wosinszky Mór régész plébános: „Ha tőrzsfőkhöz 
(knyáz) érünk, kik még mindig herczegnek czimeztetik 
magukat, de tényleg csak orosz rendjellel lekenyere- 
zett rabló-főnökök, olt már lenyúznak egy-egy birkát 
és nyárson megsütik; de elmegy étvágyunk, mert a 
mellettünk állva étkező herczegek markukkal nyúlnak 
tálunkba s oda dobják vissza a leszopogatolt cson
tokat.") Találkoztak az Elboruz keleti völgyeiben lakó 
karacsájok vezérével, Urusbi herczeggel, a ki az orosz 
hadseregben szolgál, mint ezredes és Vladikaukázban 
lakik. Május 29-én Vladikaukáz.ba menvén az expedíció, 
ott felkeresték Urusbi herczeget, a kinek igen szép 
gyűjteménye volt a Bakszán és Ősegem völgyében 
talált régiségekből. Zichy Jenő grófnak sikerült meg
szerezni ezt a nagybecsű gyűjteményt, a melyben igen 
szép bronz-kori és népvándorláskori tárgyak vannak. 
A gróf az országos kiállításon szándékozik bemutatni 
a kabard ethnografiai kiállítás keretében s azután a 
Nemzeti Múzeumnak adományozza. Naltsikban és Vla
dikaukázban sok érdekes tárgyat vásároltak a terve
zett expedicziói kiállítás számára. Május 30-án indul
tak át a Kaukázus gerinezén, a vadregényes Darjeli 
hágón ér vezető gruzi (georgiai) hadi utón, a mely a 
Terek folyó völgye felett kanyarog s 8000 láb ma
gasságra, egész a határig felmegy. A társaság 31-én át 
Titllisbc, a hol a kőnylárakban és múzeumokban 
fognak tanulmányokat tenni.

v. k-rár Hirdetmény!
Selmecz-belváros területén négy külön álló ud

varban mikróskopiai vizsgálattal a sertés vész (sertés 
dióiéra) hatóságilag megállapiltatott minek folytán 
az 1888. évi 7. I. ez. illetőleg 36,500/111. földmivelés- 
ügyi ministeri rendelet értelmében rendeltetnek a kö
vetkezők :

1. A sertések közös legeltetése eltiltatik.
2. A sertés állomány islállozandó.
3. Henteseknek és állatkereskedőknek a selmecz- 

belvárosi sertés-ólakba menni és egyáltalában oly ud
varokban, melyekben sertések tartatnak megfordulni 
tilos.

4. Sertéstulajdonosok kötelesek a sertésekről szóló 
marhaleveleket az összeírással megbizott. kerületi ren
dőrbiztosoknak átszolgáltatni.

5. Sertéstrágya csak 5°/0-os frissen oltott mész- 
tejjel történt fertőtlenítés után szállítható ki udvarokból.

6. Minden serléstulajdonos sertésein észlelt bár
mily betegedési tünetet köteles a rendörkapitányi hi
vatalnak haladéktalanul bejelenteni.

7. Sertéseket közutakon s bármely forgalmi helyen 
lábon hajtani (sertésekkel való házalás) feltételenül 
tilos.

A ki a bejelentési kötelezettségnek pontosan meg 
nem felel, az előirt tilalmakat be nem tartja, nemcsak 
kártalanítási igényét veszti el. de kihágást képező mu
lasztása még külön szigorú büntetéssel is megtorol
tál ni fog.

Selmeczbányán, 1895. június 8.Krausz Kálmán,
rfökapilány.



S E  LM E C  Z B A N Y  A I H I R  A D O VI. évfolyam. 23. szám
k . mi í r t  is azt e léggé meg sem becsülhetjük, 
U1 u  m éltányolhatják. E rre  az érzületre épit- 

l,rtik a vezélfélfiak azokat a várakat, melyek 
egyházi, társadalm i életnek legerősebb védő-

várai-
De az is igaz, hogy a ki a kedély t, a nép 

kedélyét ily irányban ki nem elégíti, az az el- 
ellenségnck építi m eg ez által a v á rá t ; m ert a 
kedély, a lélek szom jas lévén, befogadja azt az 
italt, a mit ily  a lkalm as p illanatban  neki nyúj
tunk, legyen az bárm ily  veszedelm es is kü 
lönben.

E veszedelem  a mai bomlasztani akaró  té
nyezők vetélykedése közepeit nem hiányzik sehol 
sóm, s Így megvan az n á lunk  is, vannak, k ik  azt 
távolból növelik, ölő h e tükkel, éles tőrnél éle
sebb szav ak k a l; ha jtoga tván  rendszeresen, elé
gedetlenséget, gytllü lséget szító tanácsaikkal 
olvasni szerető népünket, s igy  nagyon is jókor 
jött az összetartásra, a hazaszerete tre , a m agyar 
haza szeleteiére buzdító főpásztori intő szó, —  
mert lm jó hazafi valak i, az nem lehet annak 
az idegenből im ponált eszm ének a hive, mely 
úres jelszókban nyilvánulva, a haza fogalm át 
nem foglalja m agában.

De h a j ó  hazafi va lak i, azokba a  még nem 
tisztult nézettel bíró, ta lán  csak pártszenvedé
lyekből tám asztott m ozgalm akba sem keveredik , 
melyeknek következm ényei reá, sőt az összha- 
zára is veszedelm eket rejtők , vészesek.

Főpapi szavak, o ltári szereplése az egy
házak férfiúinak, a  tanodák kathedrái, a  hatodik 
nagy hatalm asság tisztességesebb orgánum ai jó 
tékony hatással lehe tnek  ez irányban a m ester
ségesen szom jassá te tt lé le k re ; ezért ne mu
lassza el egyikük se az a lkalm at, mit idő, vagy 
hivatás neki nyújt, a kedélyv ilág  józan irányú 
fejlesztésére fe lhaszná ln i.

A hazának, a  társadalom nak s önm agának 
is hasznos, üdvös m unkát cselekszik ezzel. 11.

Az érsekhelynök fogadtatása.
Harangszó, taraczklővés és a Ráköczy-indulú ze

néje mellett robogott be kis vonatunk e hó 1-én esti 
7 és fél órakor sclmeczi állóhelyére, a hol díszes 
közönség várta s fogadta Magyarország herczegpri má
sának általános helynökét Boltizár József püspök ő 
méltóságát.

A küldöttségek élén a város közönsége nevében 
Szitnyai József főjegyző, polgármester helyettes lelkes 
szavakkal üdvözölte az érsekhelynököt, mint e város
nak egykoron 18 éven lelkipásztorát s társadalmi éle
tének vezérlő fényezőjét, mire az éljenek lecsillapulla

Egy vadász és erdőőr ogv Laibachhoz közel lev 
faluban látta, a mikor a borzalmas éjszakán a mezők 
mellett lévő utón meneküli, hogy több nyúl a legna
gyobb félelemmel a kőzellevö begy felé száguldott, 
több fogoly pedig rémülettel keringett és sikoltozott.

Egy földbirtokos a gyöngébb lökések alatt a bir
tokával határos erdőben egész tisztán hallotta a 
geli szürkület előtt a nyulak panaszol hangját.

Egy úri ember, a ki a katasztrófa után szabad 
térre menekült és az éjszakát egy kocsiban ülve töl
tötte, megfigyelte, hogy a galambok és vércsék min- 
den hevesebb lökés előtt kirepültek nyugvóhelyükről 
os félelemmel keringtek a levegőben. Pintyek és ve 
•ebek egész éjszaka ágról-ágra röpködtek és aggodal 
lnas bangókat hallattak.

Különösen nyugtalanok voltak a lovak. Már 
földrengés elölt megfigyelték a kocsisok, hogy nagyon 
"yugtalankodnak, szükölnek, a földel kaparják s a 
földrengés alatt ez a nyugtalanság annyira fokozódott, 
llog)' több ló a földre velettc magát, a többi pedig 
olsö lábaival erősen rugdosta a jászolt. A nagy föld- 
rcngés után következő éjszakákon a Laibach közelében 
evö falvakban a lovak és az ökrök, a melyek
l)!>dban erősen meg voltak kötözve

sza-
-......... „g .......................... rendkívül nyug-

Wankodlak. A lovak fel-felhorkanlak és tomboltak, 
az öKrök szaggatottan bőglek. A kutyák már a föld- 
l0llgés előtt nyugtalankodtak. Rázták lámpáikat és 
)0l7-risztóan, szokatlanul üvöltöttek az utczákon. Csak 
1 JP'kok voltak közönyösek és úgy a katasztrófa előtt 
' aamint utána csöndesen viselkedtek. Hajnalban nyu- 
godtan pihentek ketreczcikben.

A P. N. után.

után a főpap meghatottan válaszolt, kiemelvén s is
mételten hangsúlyozván azt, hogy életének leboldogabb 
perczeit Selmeczbányán töltötte s most is a legszí
vesebben, a legörömestebb jött ide egykori barátai 
körébe.

A bemutatások után, melyeket a polgármesler- 
holyettes ismert tapintatosságával teljesített, megindult 
a hosszú menet a város felé, melynek főutezáján a 
Nagyboldogasszony templomig feldíszített házsorban 
haladt. A templom előtt a k. k. gymnasium növen
dékei tanáraikkal s az apáczák növendékei sorfalat 
képeztek. Itt Podhragyai Pál prépost-plébánosunk tar
talmas latin beszéddel üdvözölte egyháza magas ven
degét, mely beszédre, valamint a kis fehérruhás lányka 
üdvözlő szavaira melegen, a fogadtatás fölött örömét 

! kifejezve, felelt ö méltósága.
A templomban elmondott rövid ima után ő mél- 

| tusága a plébániai épületben szállott meg, hova esti 
0 órakor nagy tömegben vonultak a fáklyásmenetben 
résztvevők és kisérőik.

Elhelyezkedés után (rendező Ghauer Ottó és Sztan- 
csay Miklós) ab. zenekar játszott, majd Király Ernő Ive. 
tanár vezetése mellett a polgári dalárda énekelt alkalmi 
dalt, mire Tuka Antal tanító üdvözölte a városnak magas 

j állású vendégét, a ki a plébánia első emeleti abla- 
j kából kitekintve gyönyörködött a szép látványban; 
: majd pedig magyar s ezt kövelöleg tót nyelven mon- 
i előtt köszönetét a megtiszteltetésért, lelkes szavakban 
I intvén a bányasznépet a becsületes munkára, a ha- 
1 zának szereidére, s az erkölcsös életre. Lelkes élje- 
! nek hangzottak fel nagy tetszéssel fogadott beszédére.

Ezután a polgári dalkör alkalmi éneke s a banyászze- 
j nekar éneke után szép rendben szét oszlott a fáklyák 
i s mécsek fényénél a tisztelgők nagy tömege.

Másnap a belvárosban, 3-án pedig Hegybányán 
majd 4-én ismét a belvárosban osztotta a bérmálás 

; szentségét ö méltósága. Úgy 2-án mint 4-én nagy- 
! számú vendégkoszorut gyűjtött prépost-plébánosunk 
; az ebédhez illustris vendége köré, a ki a hosszú ebé

dek alatt is mindvégig bámulatos kitartást tanúsított 
! kedélyes hangulatának megőrzése és hasonló hangu- 
I latnak főikeltése tekintetében. Gyakori felszólalásai 

mindig alkalmas válaszok, reflexiók voltak egyes fel- 
! szólalásokra s uj tápot adtak újabb felköszőnlőkre, me- 
1 lyekben igazán nem volt hiány sem az első, sem a 

második napon a vendégszerető háziúr örömére, a ki 
j vendégeinek kedvére minden lehetőt megtett, hogy 
j főpásztora jól érezze magát s vendégei is az ő kö- 
I rében.

Hegybányára több fogaton kisérték ki ő méltó
ságát tisztelői s délután érette is mentek c hó 3-án. 
Haza érkezve, itthon az Erzsébet nöegylet választ
mánya tisztelgését fogadta ő méltósága, melyet Eckert 
Dismasné alelnök vezetett, majd a Gziczka Sándor el
nöklete alatt álló Sz. Kalalin-egylet küldötteit. Mind
két egylet küldötteit szívélyesen, lekötelező nyájasság
gal fogadta ö méltósága, biztosítván őket jóakaratá
ról s támogatásáról.

Az elutazás e hó 4-én d. u. 4 orakor történt, 
a mikor tisztelői közül ö méltóságát többen a határig 
kisérték ; — a hol meleg búcsúszavakkal vált el kí
sérőitől. hogy tovább folytassa útját Lengén át G. Sz. 
Keresztre Riniély püspök látogatására.

Különfélék.
— Föispáni látogatás. Rudnay Béla főispánunk 

ő méltósága e héten több napot töltött városunkban, 
elnökölvén az előkészítő tanácsülés, a közgyűlés a 
közig, bizottság ülésén, majd egy e hó 7-én a pol
gármesteri állás betöltése ügyében tartott értekezleten, 
továbbá részt vett a Selmcczvidéki tanító egyesület 
közgyűlésén. Megjelent az érsekhelynök ö méltóságának 
tiszteletére adott diszebéden, két középtanodánk nö
vendékeinek torna vizsgáin Ián. Főispánunk állandó ér
deklődése kulturális és egyéb intézményeink iránt, 
buzdítása s az érdemek elismerése jótékony hatással 
van közéletünkre, kulturális haladásunkra.

— Nincs mérnökünk. Csak nem rég járt le a 
pályázat a városi mérnöki állásra és főispánunk ö 
méltósága csak nem rég nevezett ki egy pályázót, és a 
városi mérnöki állás ismét megüresedett, mert a ki
nevezett mérnök a napokban leköszönt.

— Halálozás. F. hó fi-án jobb létre szenderült 
zarjecsi Zarctzky Adolf volt módertái'ói igazgató és a 
hodrusi szt. János bányatelep s előbb schőpferlárói 
telop vezetője. 40 ével haladó időszakon át szolgálván 
az itteni bányászat ügyét. Azonkívül mint a város 
tiszteletbeli tanácsnoka és a hodrusi városrész bizalmi 
férfia lelkiismeretes tevékenysége által szerzett kiváló 
érdemeket. Üdv emlékének.

— A „Selmeczbánya vidéki tanító  egyesület" 
ezidci tavaszi gyűlését f. hó 0-án tartotta meg Aczél 
János elnöklete melleit. Az egyesületet nagy megtisz-

telés érte. Az ülés elején megjelent méltóságon Rudnay 
Béla főispán ur, ngs. Bili József kir. tanfelügyelő úr
ral együtt, hogy részt vegyen a gyűlés lefolyásában. 
Elnök üdvözölvén a vendégeket, megköszönte ezen fe
lette megtiszelő kitüntetést. Ezután Ó Méltósága a kő
vetkezőkben szólt íiz egyesülethez: T. Uraim! A nép
nek barátja vagyok. Őrömmel jöttem körükbe és 
rokonszenvvel viseltetem maguk iránt, ha feladatukat 
buzgón teljesítik. Önök feladata uraim nemcsak az 
értelmet fejleszteni, hanem a hazafias érzelmet feléb
reszteni és azt fokozni. Sajnálom, hogy mint egyleti 
elnökük jelenti, bizonyos közönyt tapasztalnak a ta
gok néhányának részéről, de reményiem, hogy ezek 
is a jövőben jobban fogják fel fontos feladatu
kat és nagyobb buzgalommal működnek majd a 
közös czél elérésére. Utalok a társulati külömb- 
ségekre. Ezen különbségek kiegyenlítése legyen irá
nyuk különlegessége. Tekintsék a czélt szemük előtt 
és akkor a köztük létező felekezeti különbségek el- 
oszlattatnak. Ez okból különösen szükséges az érint
kezés, a közös érdekek előmozdítására és a közős 
bajok orvoslására. Kívánom egyesületük felvirágzását. 
Lg áldása kisérje működésüket. — Ezután Tuka Antal 
tgs. tartotta meg debreczeni tanszerkiállitásra való 
küldetéséről beszámolóját. — Főispán ur ö méltósága

leljes órai idözés után a kir. tanfelügyelő ö nagy
ságának köszönő szavait meghallgatva a tagok lelkes 
éljenzése mellett elhagyta az egyesületet. — Ezek 
után Geiger Bernát tgts. tartotta meg felolvasását „Az 
érzelmek ápolása általában" czimmel. Elnök őrömmel 
jelenti, hogy Ő méltósága az egyesület alapitó tagjai
nak sorába lepett s a kir. tanfelügyelő Ő nagvsaga tagnak 
iratkozott be. Az egyesület nagy lelkesedéssel fogadja 
e jelentést. Több folyó ügy elintézése és a tanácskozás 
berekesztése után a tagok kedves tanfelügyelőjüknek 
társaságában költötték el ebédjüket, tudatában annak, 
hogy az egyesület uj életre éledt. Mert a hol ily ma
gas helyről nyilvánul a buzdító jóakarat, ott feléled 
a lelkesedés és a siker biztosítva van. B—y.

— A belvárosban uj ovoda lesz, miként ezt 
utóbbi közgyűlésünk határozatiig kimondotta. Ez al
kalommal oda utasította a közgyűlés a város tanácsát, 
hogy úgy az épület megszerzésére és berendezésére, 
mint az óvónői állás rendszeresítésére vonatkozó részletes 
terveket készítse elő s azokat minél előbb terjessze a 
közgyűlés elé.

— Luther-ivadék Selmeczbányán. A fényes 
eisenachi ünnepségeken, melyek nem rég le folytak, 
nagy kitüntetés érte a nagy reformátor utódait s élet
ben levő rokonait. Tisztelettel vették körül s anyagi 
jutalomban is részesítették őket. E jutalomra méltán 
számíthatna egy tanító özvegye, a ki városunkban már 
két évtized óta kedvezőtlen anyagi viszonyok között 
tartja fenn magát és nevelte fel gyermekeit s unokáit, 
mert ő okmányokkal képes beigazolni, hogy Luthernek 
ivadéka. Nagyon kívánatos volna, ha az illető körök 
e tanító özvegye Justh Emmának ez ügyét felkarol
nák s neki az őt megillető segélyt kieszközölnék.

A hangverseny anyagi eredménye. A május 
hó 25-iki hangverseny mintegy 70 frtot jövedelmezett 
az akad. ifjúsági segélyegylet pénztára javára, mely 
jövedelemhez az alábbi felülfizetések is hozzájárultak: 
Dr. Fodor László ur 3 frt, Scheuek Gyula ur 3 frt,
Nyitray László ur 3 frt, Wankovits Lajos ur 2 frt,
Sztaucsay Miklós ur 1 frt. Kákonyi János ur 1 frb
Dusinszky Józsefné úrnő 1 frt, Bellusich Mariczi k. a. 
51 kr, Margócsi Gizi k. a. 51 kr. Hándl Vilmos ur 
50 kr, Hippman Géza ur 1 fillér. Összesen 15 frt 52 
kr és 1 fillér. Az akad. ifj. kör elnöksége ez utón is 
köszönetét mond úgy a szives felülfizetőknek, mint 
Gziczka Sándor karmester urnák s az összes közremű
ködő hölgyeknek s uraknak szives közreműködésükért.

Állami felső leányiskola terve. Törvényha
lósági bizottságunk utóbbi közgyűlése elrendelte, hogy 
egy állami felsőbb leányiskola létesítése iránt felter
jesztés intéztessék a Vallás és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumhoz s utasította a város tanácsát, hogy 
azon adatokat, melyek c kérelem megokolására tám
pontokul vehetők s különösen a leányok felsőbb ok
tatásának jelenlegi állapotát, úgy az erre utaltak lét
száma. mint a most fennálló szervezet szempontjából 
kellő világlatba helyezik, gyűjtse egybe s azoknak 
részletes és kimerítő feldolgozása alapján a felterjesz
tést tegye meg.

— Gyorsíróknak ösztöndíj. Ocsovszky Markovits 
Mária úrnő arról értesít bennünket B. Füreden kelt le
velében. hogy az idén egy gymnasiumi tanulónak szánta 
azt a dijat, melyet évenként felváltva egyszer a lyceum, 
más évben pedig a gymnasium azon szorgalmas tanuló
jának szokott adni, a ki a magyar „Markovils-Gabelsbcr- 
ger“ rendszerű gyorsírásban a legügyesebb. „Ezt teszem 
— Írja az alapitó — megholt jó bátyám iránti ke
gyeletből és másrészt, liogv szülővárosunkban az oly 
nagyon hasznos gyorsírás gyökeret verjen, és talán
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Nyilttér.
■ la  m in i t o l l  f e k e t e  M elyem . Égessünk el egy mintát a 

venni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás rögtön kiderül: 
Mert inig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban 
összepödörodik és csakhamar kialszik, maga után csekély vilá
gosbarna hamut hagyván . addig a hamisított selyem mely 
zsiros-siinü-szalonás-íesz es könnyen törik lassan tovább ég 
■ mnithogy rostszállal a festanyagtol telítetten tovább izzanak 
és sötét barna hamut hagy maga után, de valódi selyem mód
jára soht. öszsze nem pödörödik. csak meggörbíti. 11a valódi selyem 
hamuját össze nvomjuk, elporzik, a hamisítványé nem. I le im e *
b e r g  Ci. (es. k. udv. szállító) g elye iiiicyrtra  K ű r ie k b e n ,
házoz szállítva, postabér-es vámmentesen szívesen küld bárki
nek is mintákat akar egyes öltönyökre való .'akár egész végekben 
levő valódi selyem szöveteiből. Svájczba ez imzett) levelekre 10 
kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Ma 
ven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.

II i i* d e fc é s e k.

! Üzletmegnyitási hirdetés!
Van szerencsém a  n. é. közönségnek 

becses tudomására hozni, hogy Sel- 
meczbányán, az alsó-gyógytár mögött 
lévő G asparek Ignácz-féle házban egy 
a modern igényeknek minden tek in 
tetben megfelelő

nyitottam.
Az O sztrák-M agyar M onarchiának 

nagyobb városaiban szerzett szakkép
zettségem és üzleti tapasztalataim  foly
tán biztosíthatom a n. é. közönséget, 
hogy az e részbeni legnagyobb igé
nyeknek is képes vagyok megfelelni. 
Különösen iparkodni fogok lakadalm ak, 
keresztelések és más iinnepságek a l
kalm ával kitűnő készítm ények és ju tá 
nyos árak által, a n. é. közönség becses 
megelégedését kiérdem elhetni.

Üzletemben naponkint friss és vá l
tozatos fagylalt kapható.

A midőn végül még azt is bátor 
vagyok kiemelni, hogy k ívánatra  a 
házakba is elm egyek és ezért szerény 
dijat számítok és hogy üzletemben a 
legkitűnőbb minőségi italokról és k á 
véról gondoskodva lesz, egyúttal ké
rem nagyrabec8ült pártfogását.

K elt Selm eczbányán 1895 május 
havában kitűnő tisztelettel

T V M  H L  O I  S Z T Í V .
czukrász.

V  1 p
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Van szerencsém a n. é. közönség 
becses tudom ására hozni, hogy

hentes üzletemet
a takarékpénztár tulajdonát képező 
éjiületbe tettem  át.

A midőn ezt b. tudom ására hoznám, 
egyúttal ajánlom összes kitűnő hentes 
készítm ényeim et valamint jó , egészsé
ges szalonnát és zsírt a fogyasztó kö
zönség figyelmébe.

T isztelettel 
Ifj. Barth Antal.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Első selDiBCZbányai temetkezési v állalat.
A gyász óráiban, midőn a fájdalom 

amúgy is lesújtja a hátramaradt családta
gokat. a temetkezési vállalat van hivatva a 
drága halott temetése rendezésével járó 
gondoktól az élőketmegmenteni.

E hivatásnak tőle tclhetöleg igyekszik
az első selmeczbányai

temetkezési vállalat
a n. é. közönséggel szemben megfelelni, 
tisztelettel ajánlván fel szolgálatát a kő
vetkező feltételek mellett:

1. osztályú tetemetés
II.

III.
IV.
V.

VI.

450 fi t. 
340 „ 
230 „ 
100 „ 
75 „ 
23 fit.

12 éven aluli gyermekek számára fenti árak
nak fele számittatik.

Maradok tisztelettel
M a t z á n  F e r e n c z .

Kiadó lakás,
Selm eczbányán egy 0 szobából álló 
lakás, éléskam rával, p inczével, padlással 

^  szép k e rtte l együ tt bérbeadó

O k t a t á s ,
KitUnő bizonyítványokkal bíró 3-ad 
éves tanitó-képezdész, a ki eddig is 
órákat adott, a jún iusban  kezdődő szün
időkben készséggel válla lkozik  elemi 
vagy algym nasium i növendékeknek ok

ta tást adni. —  Igényei szerények.

Asztalos segédek
egy elsőrendű asztalos m űhelybe Sel- 

m eczbányára.

Bővebbet e lapok szerkesztőségénél.

ISPÁN KERESTETIK.
A felvidékről keresek

)
k inek  család ja  nincs, földmi vés iskolát 
végzett, több évi m űködésről jó  b izonyít
ványokkal elláto tt a ján la toka t kü ld je  
O kolicsányi B aráti H onm t: u. p. Ke- 
mencze czim a la tt. A ugusztus 1-én 
betöltendő az állás. Csak a m egfe
lelőnek adatik  válasz. 1— 3
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ISELICHTEFFULTOIVM DEM ADO
bérbe adatik . —  Bővebbet a  tulajdonosnál.

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o oocoooooooooooooooooooooc;

Azonban mindig 
bepecsételt üve

ge t kérjen, és 
pedig csak 

„Zacherl“ czim- 
mel ellátottat. 
Minden egyéb 

hamisított.

Zacherlinmcgtakaritó: 30 kr.
e  s z e r :  Selmeczbányán : Takáts Miklós. Marschalko Gyula,— Krausz V. G., — Trauer Gyula, — és Eichel Sándor özv. czégeknél. 

Hodrusbányán : Kukucska József urnái. — Ipolyságon : Dombó Károly és Traulwein Dániel uraknál. — Korponán: Blaskovits Lajos és Trnovszky Károly uraknál. 
Körmöczbányán : Bittér J. Lipót, Klein Ármin, és Horn F. W, uraknál. — Szász-Tót-Pelsöczön : Partos Miksa urnái. — Ú jbányán: Gservinka M. urnái.
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Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczb&nyáu lbüö.


