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A modern leánynevelésről.
„Nézze csak !“ mondja a fiatal asszony felháborosodással mutatva a hírlap egy közleményére „Megint
egy családi tragoedia asszonyi hűtlenség miatt. Az
ilyen nőket nyilvánosan pellengérre kellene állítani,
niint a középkorban*.
— Nagysádnak igaza van; megérdemelnék; de
nem annyira ök maguk, mint inkább az anyák.
„Hogv-hogy?! Nem értem! Mi jogon lehetne a
szülőt felelőségre vonni gyermeke bűneiért ?u
— Az igen természetes! A szülő van hivatva
gyermeke erkölcsi érzetének megadni a szilárd alapot.
Az anya, ki gyermekét zsenge korától ápolja, a
nőknek sajátságos finom érzékével leghamarább fe
dezheti föl gyermekénél a jóra és rosszra való hajla
mokat. Valamint a kis csirából terebélyes fa, úgy fej
lődhetik a gyenge hajlamból erős szenvedély. Már
most kérdem, ha a nevelés nem fordít kellő gondot
a gyermek szellemi művelésére, mi lesz olyan gyer
mekből? Kivált a leányoknál áll ez, mint a kik érzé
kibb természetüknél fogva sokkal inkább vannak kitéve
a külbefolyások hatásának, mint a fiúgyermekek.
„De hiszen soha nagyobb gondol nem fordítot
tak a leánynevelésre, mint jelenleg. Alig van tudomány,
melynek legalább alapelveivel ne ismertetnék meg a
serdülő leányt. Még a szépmüvészet is hozzájárul a
neveléshez. Alig van manapság leány, ki csak némileg
jó nevelésben részesült, ki nem tudna zongorázni, raj
zolni, festeni, hímezni, francziául b eszéln i/”"
— De tud-e varrni, sütni, főzni, jó gazdasszonynak lenni, arról hallgat nagysád. Hiszen épen az a baj,
hogy a modern leánynevelésnél inkább külsőségekre
fektetik a fösulyt; haszontalanságokra, melyek nélkül
a nő, kinek legszentebb hivatása anyává lenni, bátran
ellehet.
S ha itt-olt házi leendőkre tanítják is a leányt,
evvel a szülők és oktatók azt hiszik, hogy tökéletesen
megfeleltek kötelességüknek A jellem, a kedély mű
veletlen, parlagon marad. Teremhet ott burján vagy

s társnői körében, vemlégeinél
Mért bús csak a bájleli delnő?!
Mnl délszaki hőben a rózsalevél,
Mint éjszaki égen a felhő.
irn» szilajul most vad kedvre fakad,
Mámorra hévül szeme, keble ;
S r-igadja magasra a telt poharat
Ho»y hab színe, gyöngye pereg le.

Magánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
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„Fel! — Rajta, barátim! Bóditson a bor,
Tíízcseppje vidítsa föl éltünk !
Az biztat, a bor, ha a pálya komor,
S vigasz, ha csalódva reméltünk.

anyaváros ölén: üdvözlöm az Elnke híveit itt a székegy
ség kebelében.
Magasan fekszik ez a tető és messze a távolba
lehet róla látni. S látom én innen Magyarországot Kár
pátoktól övezve, a Tisza, Duna medenczéjével, mint
egy geográfiái egészet, melyet mindenütt természetes
határ határol s látom ezt egésznek, keleti pontján
Erdélylyel, mint egy védő. Jsten által adott, várat, hogy
ha a veszély eltiporássál fenyegetné is a síkok lakóit,
a hegyek népe fegyverrel szállhasson le segítséget vinni.
(Éljenzés.)
És valahányszor idegen hatalom és erőszak meg
támadta az országot, a történelem igazsága az. hogy
e várból szállott alá a védelmező erő. Sok támadás
rontott rá, de áll még a vár és él benne a székely
nemzet lörhctlenül épen, egészségesen, harezra készen,
(Hosszas éljenzés. Taps.)
Kevesen vagyunk mi székelyek, kevesen is vol
tunk, de mindig magyarok voltunk, mindig nagy ve
szélyek idején egyetértettünk és a történelem azt bi
zonyítja, hogy nemzet soha ősi alkotmányát, ősi sza
badságát oly hoszan. oly tartósan megőrizni nem
tudta, mint a székely. (Úgy van !) Mert minden ember
itt jogot birt. jogot gyakorolt, s ez a jogbirás a nem
zetet összefűzte, csatára vezette és győzelemmel vissza
hozta. (Zajos éljenzés.) Igen. mi megvédelmeztük jo
gunkat, alkotmányunkat és szabadságunkat, mert soha
sem késlekedtünk fegyverre szállani. A természet tör
vénye, hogy a ki bátor, a ki előre tart, az diadalmassá
kell hogy váljék. (Éljenzés.)
Mi székelyek itt most, mikor az Kinkét üdvözöl
jük. mi ebből a maslatból széttekintünk, most nem
magunkért kell hogy segítséget kérjünk és esdjünk
Mi fennmaradtunk, mi erősödtünk, mi fejlődtünk rosz>

A tévedt nő.

Könnyű diadal mát ül a szerelem,
f'<sók- és öleléssel is érvel.
S lángolnak az arczok, és csillog a szem,
C sábip|, ígérve tüzével.
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Megverte a nemzetek istene azt a népet, mely
nek erkölcse csak olyan, mint a hab a teli pezsgös
serlegen: az élvezet foszladozó takarója.
Bár intő szózatul ott lebegne mindig a szülők
szeme előtt Berzsenyink megrendítő szava:
„Minden nemzetnek támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha elvész,
Róma ledől s rabigába görnyed/
0.

„Hajh! Én tudom azt jól! — Volt szép jegyesem,
És én szerető hive voltam —
A férfi szavának ne higyj sohasem !
Elhagy szűzi béke-raboltan.

Vidám urak, ifjak; nem egy deli lány
Mulatni ma gyültenek egybe,
S melyet nekik áldoz, a dús lakomán
A szép bilit él telik egyre.

Ks egyre fokozza a hangulatot
Varázsi hatalma a bornak —
A szív — s az erekben a vágyra kapott
héj és gyönyör érzeti forrnak.
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nemes növény, senki sem gondol vele, s igy a gyom
elszaporodik, megizmosodik, a nemes növény clkorcsosul.
Figyeljen csak nagysád modern fiatal leányaink
beszélgetéseire. Szerelemről beszélnek, melyet soha
sem éreztek s talán nem is fognak érezni soha; és
hogyan beszélnek róla! Kicsirtylöleg, megvetőleg. Oly
I tárgyakat pendítenek, milyenekről beszélni csak aszi szonynak volna szabad. Pirulás nélkül olvassák Zola
regényeit s kaczérság minden mozdulatuk, minden
pillantásuk. Mohón kapnak a hírlapok után; de nem,
hogy talán jelesebb Íróink termékeivel ismerkedjenek
meg, hanem hogy a hírek közül kikeressék a legbot
rányosabbakat; ezeket azután a sikamlós utón járó
képzelet segélyével kiegészítik a legapróbb részletekig,
kéjelegnek az úgynevezett pikantériáknál, s igy er
kölcsük elveszíti azon szűzi zománczát, mely még az
asszonynak is legszebb ékessége.
Hogy lehet azután ilyen hölgyeknél szilárd er
kölcsöt találni ?! Elveik nincsenek ; ítéletük könnyelmű,
mert talán ősztönszerüleg sejtik, hogy önmaguk felett
törnének pálezát ha nemük botlásait, bukásait szigo; ruan Ítélnék el.
Az ily nö nem ura érzékeinek, szenvedélyeinek,
| A kötelesség tiltó szavát tulhangozza a féktelen vágy;
■ lelkiismeretfurdulás nélkül tapossa sárba a saját és
családja becsületét; sőt talán nem is tudja, nem is
érzi saját elvetemültségét.
És kit terhel e bűnös tudatlanság vétke?! Nem
| a szülőket-e, kik a helyett, hogy a fejlődő léleknek biz ; tos útmutatói lettek volna, annak irányát küleziezomára
| terelték ?! Kik a helyett, hogy a hiúságot, az érzékisé| get kellő korlátok közé szorították volna, elfajult szei letétből még kedveztek a korcs hajtásoknak!? Es
j milyen lesz azután a további nemzedék ?
Az nem fog mást ismerni, mint a saját „én“-t;
! niás törvénye nem lesz, mint az egyéni vágy ; s ezen
vágy az anyaghoz van tapasztva, mint a féreg a föld
höz. Hol lesznek a magas eszmék, a nemes érzelmek ? !
Hol lesz a lelkesedés a szép, a jó iránt?!

TÁRCZA.

S megtöltve szinültig csendül a pohár,
/-étidül zene a vigalomba —
S a tréfa enyelg, a pajzán, csapodár,
S csengő kaczagás űzi nyomba.

Selm ecbánya, junius 16.
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„És sírtam özzönnel — bolond, ki valék! —
Keservemet ü kinevette! —
Hah! élvre te szív hál, bár mély sebed ég,
Kaczagj, ha szakadva, felelte!
„S a kéjbe mciültem feledni a bűt.
Keresni az irt, de hiába! Eli! Rajta, igyunk! E kehelyben az ül
Az enyhülőt égi honába/
S kihajtja fenékig a telt poharat
S ez törve csapódik a falra —
Halványul a szép nö, sóhajra fakad,
És roskad a földre le — halva.
Abai Ottó.

A Székelyföld hivatásáról.
Az EMKE jubiláns közgyűlésén, mely e hó első
napjaiban Székelyudvarlielycn oly fényesen folyt le,
Ugrón Gábor a következő beszédei mondotta:
Tisztelt gyülekezet!
Bölcsöm lábánál állva, üdvözlőm az erdélyrészi
magyar közmüvelüdósi egyesületet, Székelyudvarhely

Simó Mária alapítványa.
Kun Kocsárd gróf és Rock Szilárd fényes neve
mellett helyet kér a nemzeti kultúra történetében az
egyszerű, csak elementáris német nevelésben részesült
körmöczbányai elaggott hajadon, S i m ó M á r i a neve
is, a ki összes vagyonát a Felvidéki Magyar Közműve
lődési Egyesületnek hagyományozta.
Nem nagy e vagyon mert bár bízunk abban, hogy
okszerű kezelés mellett az 50,000 forint értéket fog
képviselni, de mi a nemzeti kultúra erkölcsi diadalát
az anyagi előnynek fölébe helyezzük, hogy egy német
anyanyelvű nö, mintegy inspirálva halálos ágyán, abban
a házban, mely Nagy Lajos király leányának. Mária
királynőnek lakóháza volt, a kir. közjegyző előtt összes
vagyonát közművelődési egyesületnek hagyja oly kikö
téssel. hogy vagyona Simó Mária alapítványa néven
kezeltessék, s hogy az egyesület ezen alapítvány jöve
delműit a Körmöczbánya várost környékező hét község
iskoláinak és felállítandó kisdedovodáinak fentartására
fordítsa s ez által ezen községeket a magyar nemzet
kizárólagosan magyar kultúrájának megnyerje.
Az eszme valóban magasztos, elannyira, hogy
nem vagyunk képesek szabadulni ama feltevésünktől,
hogy ilt a magyar génius életerejének csodásam meg
nyilatkozása előtt állunk.
Kőmöczbánya város ugyanis a melynek évenként
több mint baromszázezer forint jövedelme van, a nép
nevelési ügy érdekében telt alkotásai által, páratlanul
áll. Remek palotákban helyezte el a népiskoláit, reális-
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Vagy pedig ha a széna oly becses, hogy
kóláját s azok minden irányban kizárólag a magyar nem
Kertészeti közlemények.
azt a kis területet sem vonhatjuk el e termeléstől
zeti kultúrának tenyészházai.
Vagy széna vagy gyümölcs!
akkor vágjuk ki a gyümölcsfákat is, mert hát ezek jAz eredmény már is szembeötlő, mert tizenöt év
Szokásos ilt Selmeczbányán. hogy a gyümölcsfák árnyékot vetnek és nem terem annyi széna.
alatt Körmöcz erősen magyarosodott.
; aljat is a fatőrzs körül füvei benőni hagyják és pedig ,
Lukácsy Aladár.
Kétségtelen, hogy egy oly erőteljes góczpont, mint a czélból, hogy ez a kis hely se vesszen kárba, annál
Körmöczbánya, a magyar közinivelődés fénysugarait | több széna legyen.
gazdagon árasztja szét a vidéken, de kétségtelen, hogy
No már ez a számítás nagyon is furcsa, épen
a teljesen szegény környékbeli községek nem képesek i nem gazdaságos; mert kimutatható, hogy azt a ma- ;
— Főúri esküvő, özv. ghymesi és gácsi gróf
a magyar nyelvet elsajátítani a várossal folytatott érint | roknyi kis szénát vajmi gyakran a fa egész termésével
kezésük által, sőt az által, hogy terményeikkel a város j fizetjük meg, ha még ráadásul a fa koronájának egy • Forgáeh Antalné szül. Ederer Florine örömmel hidalj
saját és néhai férje ghymesi és gácsi gróf Forgáeh
piaczát állandóan látogatják a város magvarosoilasat
I részét vagy az egész fa életét is nem koczkázlatjuk. : Antal, O Felsége valóságos belső titkos tanácsosa
nehezítik meg, vagyis a mit az iskola melegágyából az
Ki a gyümölcstermelés alapfeltételeinek főbb sza- , és kamarása, a Lipótrend nagykeresztese, a Szentéletnek átadunk, azt elfojtja a környékező dudva. melynek ! bakait ismeri, avagy csak némi tájékozottsággal bir a '
Istvánrend vitéze és a pápai Krisztusrend nagykeresztese
termőtalaját művelés alá nem vehettük
! gyümölcsfák fejlődés élettanát illetőleg, az ilyen öreg :
Az egyszerű német polgárnő, Simo Mária megol ! hibába alig eshet, hogy igy a fenti módon elszámitsa ; volt magyar kir. udvari kanczellár leányának, ghymesi
dotta e kérdést, s a környékbeli hét községet, melyek magát a széna illetőleg a gyümölcstermelés körül; — ; és gácsi gróf Forgáeh Klotildnak, roseneggi báró
közül öt német és kettő tót. a magyar kultúrának biz következésképen tehát a szakban való nagyobb járat- j Roszner Ervinnel, jogtudor. Ő Felsége kamarása és
Máramnros vármegye főispánjával Budapesten a Hertosította.
lanság kifolyása a felhozott helytelen eljárás ; miért is j
Mi jól tudjuk, hogy ezen nemes elhatározást az nem tartom fölöslegesnek e helyütt, ha bár csak rö- , czegprimás Ő-Főmagasságának házi kápolnájában folyó
örökhagyó honleányban Baán Elemér k. közjegyző az el videsen is körül Írni, hogy miért nem hagyhatjuk a ; hó 17-én délelőtti 10 órakor tartandó házassági egybe
hunytnak évek óta pártfogó barátját érlelte meg, de a fák alját a törzs körül füvei benőni; hogy miért kell j kelését. Kelt Gácson, 1895. junius havában.
Roseneggi báró Roszner Ervin, jogtudor, Ő Felnemes lelkű hazafi közreműködése nem csökkenti Simó azt felkapálni s úgy nevezett fa lányért készíteni?
j sége kamarása és Máramaros vármegye főispánja,
Mária érdemét hanem értelmi ereje mellett bizonyít,
1. Esőzések alkalmával a fa koronája sok vizet örömmel tudatja ghymesi és gácsi Forgáeh Klotild
hogy a saját faja és rangja beli nevető örökösök mel
| fog fel s ez az ágakon a törzsön át levezetést nyer a grófnővel, néhai nagyméltóságu ghymesi és gácsi gróf
lőzésével. a kik a temetéssel egyszerre a feledésnek ad
' főidre. Ha már most a fa törzse körül a föld fel van Forgáeh Antal, Ő Felsége val. belső titk. tanácsosa
ták volna át. nevét halhatlanná tette s példányképévé
kapálva s a mélyedésszerü tányér-alak elkészítve, ez i és kamarása, a Lipótrend nagykeresztese, a Szentlett az egyszerű körmőczi polgárnő azoknak, a kik a
a nagy mennyiségű viz a gyökerekhez leszivárog, — j Istvánrend vitéze és a pápai Krisztusrend nagykeresztese.
magyar nemzeti közművelődés magasztos eszméjéért
ellenben elfolyik.
volt magyar kir. udv. kanczellár és nejének özv.
küzdenek.
2. Ha a fa törzse körüli földet állandóan felporha- j ghymesi és gácsi gróf Forgáeh Antalné szül. Ederer
Temetése impozáns volt. Ott volt Körmöczbánya
varos összes notabilitása, Chabada József polgármester, nyitva nem tartjuk — főleg a kölőttebb talajnál — a Florine-nck leányával Rudapesten a Herczegprimás
Dr. Amon Ede országgyűlési képviselő, Baán Elemér kir. föld felülete csakhamar megkeményedik s az ugyne- j 0 Főmagasságának házi kápolnájában folyó hó 17-én
közjegyző. Az egyszerű koporsó után sorakozott az vezett hajszál csöveken a nedvesség a talaj mélyebb ; délelőtti 10 órakor tartandó házassági egybekelését.
rétegeiből is rohamosan elillan a gyökerek láplálko- j Kelt Szigeten, 1895. junius havában.
egyesület igazgató választmánya, képviselve Beniczky
Volt főispánunk ő méltósága iránti tiszteletünk
Kálmán. Turóczvármegye alispánja. Rakovszky Iván ' zásának rovására; ellenben, ha a talaj felszíne felpor- j
nek és e szép házassági frigy fölötti örömünknek kí
földbirtokos, dr. Gyürky Géza nyitravámegyei arvaszéki hanyitatott, megkapáltatott.
3. Füvei benőve megkeményedni hagyván a főidet, | vánunk e sorok közlésével kifejezést adni, őszintén
alelnők. az egylet tb. alelnöke és Ruffy Pál Barsvármegye főjegyzője st. alelnök által, kik a hagyaték ke a föld körül a levegő érintkezését zárjuk el az altalaj- , kívánva ö méltóságának állandó boldogságot, mely
zelése iránt is az egyesület körmőczi tagjainak közre tói s az a vegyi átalakuláson nem megy át s a gyöke- ! kivánatunkhoz e törvényhatóság minden lakosa bizo
nyára készséggel járul hozzá.
működésével olykép intézkedtek, hogy a hagyaték ke kot kevésbbé táplálja.
4. A fü gyökerei használják fel a humus, feltalaj j
zelésére Anion Ede orsz. képviselő, Baán Elemér kir.
— Elhunyt polgárm esterünk sírem léke. Mint
közjegyző és Shindler József városi tiszti főügyész egy táplálásra alkalmas alkatrészeit s abból a fa gyökere- : vesszük a hirt, özv. Ocsovszky Vilmosné, volt polgárihez mi sem jut, ha széna termelési czélokra használ- ;
leti tagokat telkérték.
mesterünk özvegye egy díszes s művészies síremléket
juk fel a fatörzse körüli főidet is.
szándékozik felállítani férjének, hálás kegyelete s sze
A hagyaték becsét nagy mértékben fokozza azon
5. A különféle ártalmas férgek és rovaroktól mente- |
retető jeléül. A diszes dombormű kivitelét illetőleg
ház. a mely Mária királynő tulajdona volt, a melyben
sen nem tarthatjuk fáinkat, ha a törzskörüli föld füvei !
pedig már érintkezésbe is lépett Stróbl Alajos nagy
többszőr tartózkodott s a mely ódon alakját megtar
van lenőve, nincsen tisztán tartva. Ezért sok fának a j
nevű hazai szobrász-művészünk egyik jeles segédével
totta. Ezen házban fölötte becses egy azon korbeli s olasz
törzse megtámadva, a sebhelyekben a kéreg alatt j
és elsőnövendékével, Szihotszky János iparművészeti
renaissance stylben készült művészi munkára valló re
egész álatsereglot van.
j akadémiai taggal, ki csak nem régiben aratott fényes
mek menynyezet-faburkolap azon kívül több vert vas
G. Hogyan lehet Csak képzelni is szárazság időjén-j ■sikert és babérokat a jelenleg építés alatt levő igaz
ajtó és lépcső-korlát.
az öntözést a lúg trágyával való táplálást a termő
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesületnek fáknál, midőn azon a helyen a fü olt „nebánts virág"? ságügyi palota részére tervezett s a „közoktatás"-!
és tu d o m á n y it allegorizáló dombormüveivel. És amint
jutott osztályrészül, hogy ezen történelmi becsű műem
Nem hat, de hatvan ilyen pontot lehelne felso
léket az utókornak megmentse, s az egyesület meg is rolni igv egymásutánban beigazolandó, hogy mily fontos értesülünk: Szihotszky János fővárosi neves szobrászfogja menteni. De az egyesület szeretettel fogja gon a fák törzse körül a földet tisztán felporhanyitva min művész már városunkban is van, hogy a felállítandó sír
dozni ama sirt is. mely a nemes lelkű honleány hamvait den idegen növénytől menten ta rta n i; de azt hiszem emlék helyét mihez tartás végett már előzőleg is kö
takarja, aki érdemet szerzet arra, hogy előtte a hazafi c rövid hat pont alatt felhozott igazság is elég arra, zelebbről szemügyre vegye, hogy azután többtagú
segédlettel a kivitelhez látva, a síremlék leleplezése
kegyeletét lerója, a ki a nemzedékek hosszú sorának
hogy a kerttulajdonosok kapcsolatba hozva a széna még f. évi mindszentek napján ezközőlhetö legyen.
a magyar kultúra templomát megnyitotta.
termelést a gyümölcstermeléssel, ne állítsák fel azt a j
— A kir. tanfelügyelő jelentéséből. Rill József
csalódáson alapuló nem gazdaságos számítást.
kir. tanfelügyelőnk május havi jelentéséből kiemeljük a
és jó időkben. A székelység értelmiségének, tudásának, karitott pénzével, vásároljon itt földel, birtokot, mii- ; következőket: A tanítói létszámban változás nem állott
eszének erejét és sugarait Magyarország egész terüle velje meg erős kitartással és szorgalommal, — nem be és a törvényhatóság területén levő iskolákra vonat
tére szétszórta. Bármerre tekintünk ez országban, lesz ez a föld háládatlan, mert hozzá van szokva, hogy kozólag kormányhalósági intézkedések nem történtek.
mindenütt látunk székelyeket résztvenni Magyarország táplálja a magyart. (Zajos éljenzés.) Igen, a magyar A kir. tanfelügyelő a köv. tanintézeteket látogatta meg
erősítésében, politikában, tudományokban, iparban. De népnek kell kezébe vennie a magyarság ügyét, a meg május havában: a belvárosi r. k. fin-, r. k. leány-, r.
ám ha messze látunk e magas toronyból és nézőpont gyengült lánczszem hiányzó anyagrészét kipótolni, k. felső nép-, ág. ev. felső utczai és a kisérletképen
létező ág. ev. felsönép-, az ipar és az alsótoku keres
ból. hát látjuk azt a lánczszemet is. melyről Berzeviczy megerősíteni. (Hosszas éljenzés.)
Albert az imént megemlékezett, látjuk azt a láncz
Midőn én szózatomat innen a Székelyföld anya- kedelmi iskolát. Meglátogatta továbbá a városi és a r.
szemet. melynek gvőngeségétől függ Magyarországnak székéböl nagy Magyarországhoz intézem, kérve kérem k. ovodát is. Jelenti továbbá, hogy a törvényhatóság
ereje. (Helyeslyés.) ’
ne feledje, hogy erősen akarva csak az van, a mit területén levő ág. ev. lanitóképezdében a tanképcsilö
Nemcsak mi látjuk ezt a lánczszemet. de látják egy nemzet minden tagja egyenlően akar. Mert nem vizsgálatok megtartása junius hó 29-ére van kitűzve.
— A városi bányák áta d ása valószínűleg a
ellenségeink is. Ez Erdély. Ezért van Erdély oly gyak csak a nagy fa gyümölcse táplálja és tartja fenn az
ran és hevesen megtámadva, mert itt látják ezt az embert, hanem az apró kalászok sokasága, ez tartja jövő hóban történik meg. A m. k. pénzügyministeriumtól leérkezett ez iránt a helybeli m. kir. bányaországot tartó lánczszemet ellenségeink is. Meg kell fenn és ebből erősödik.
erősíteni ezt a lánczszemet. Az a tulajdonsága e láncz
Üdvözlöm az Emke közgyűlését itt a Székely igazgatósághoz az átvétel módozata, mely fölött a
városi törvényhatóság részéről a döntő határozat legnak, hogy újat a gyönge szem helyébe nem lehet földön!
Óhajtom, hogy mindnyájunk szivét az hassa át. közelébb meg fog hozatni.
tenni, de a forrasztáshoz kell látni erős aczéllal. Az
Emke adja az aczélt, de a magyar társadalom adja az a tudat foglalja el. hogy a veszély csak az, hogy a
Ajándék az Erzsébet kápolnának. A hely
az anyagot, hogy sokkal erősebbé tegye. (Zajos él Székelység szét van szórva, ereje ezért gyöngült. De beli dohánygyári munkásnők mint már említettük,
jenzés.)
bátorsága, harezra készség, az a régi. Tömörségéi kell toronyórát s harangot ajándékoztak az ErzsébetkápolTisztelt barátaim beszéltek az állam, a társada csak visszaállítani. Itt van a vára, honnan védelemre nának. A harangot Bars-Szt.-Kereszten szenteltették be,
lom, a sajtó erejéről. Mind nagy szolgálatot tesznek szállhat alá. Be kell népesíteni a várat, földjét, a a kápolnában rendeltetési helyére felhuzalalták s fel
veszély idején. De komoly veszélyek idején mégis az miénket elfoglalni, a határokat küljehb tolni. (Zajos szereltették. A szép ajándék megszerzési és felszerelési
egész magyar nép erejéhez, szelleméhez lelkesedésének éljenzés.)
költsége összesen nem kevesebb, mint 837 fi t 10 kit
teljes kifejtéséhez fordulunk, (Éljenzés), ha kultur fel
Arra kérjük a többieket, a magyar népet arra teszen. Elismerés illeti a buzgó adakozókat.
adatainkat akarjuk teljesíteni, szózatunkat a magyar kérjük, nyújtsa felénk dolgos kezét, jöjjön munkával,
Az iparos tanoncziskolában az ez évi
néphez kell, hogy emeljük. Mindaddig, inig a magyar jöjjön kapával, kaszával ide, ez állal lesz erőssé ez a vizsgálat e hó 23-án d e. 8 órától 12-ig lesz meg
nép nem teszi magáévá az ügyet, százak és ezerek föld. A székely megvédi mindig és élni fog Magyarország tartva, melyhez a t. érdeklődők ez utón is meghi
nem érnek semmit. A magyaré itt a vagyon, az ér és erős lesz és élni fog erőben a nemzet örökké. (Per- vatnak.
telem is, csak a numerikus többség nem a mienk. ■ ezekig tartó taps és éljenzés.)"
— A lövöldéről. Folyó hó 9-én 73G lövésre G94
Ezt a numerikus többséget csak úgy győzheti hí az.
Vajha megértené e szózatot a magyar s követné köregység éretett el az egyleti pénztár dijadása mellett.
állam, ha az ügyet az egész magyar nép veszi támo 1 isi l10t>y „lenne erős Magyarország s élne e nemzet Lövetett 18 négyeskör és egyszög. Az I. dijat nyerte
gatása alá.
1 örökké!"
Krausz Géza és a II. dijat Friebert Ferencz. Folyó lm
A magyar nép forduljon hát Erdély felé inogta16-án Takáts Miklós lesz a dijadó.
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VI. évfolyam. 24. Mám.

_ Játéktanfolyam. A Budapesten c hó 16-án
yjK, játóktanfolyamban városunkból Huber József
lornatanitó vesz részt, a ki oda tegnap utazott
'l ^ tanfolyam bevégzése után tornatanitónk azonnal
° egkisérli egyes játékoknak gyakorlatba hozatalát,
"1
erre helyi viszonyaink közölt alkalmasoknak t'11^

— Beiratás a gymnasiumba. A nmlgú vallás
közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1895. évi
február 17-én 50607., 1894. sz. a. kelt rendeleté érlel•jjC11 a selmeczbányai kir. kath. nagygymnasiumban
lb95/6*iki tanévre való beiratások f. évi jun. 30.,
. íj, |
3 ., 4. és 5. is lesznek az igazgatónak lakisin (a kegyes-tanitórendiek házában) d. e. 9 —12.
\ mennyiben a felveendő szám be nem telik, szep
temberben is lesz beírás. — Szem előtt tartandók a
következők: 1. A tanév végén beirt tanulók szintén
az igazgatónál hagyják iskolai bizonyítványaikat s
m egkapják a rendes beiratkozási igazolványt. 2 . A fel
ételi dijak (4 frt 50 kr. v. 4 frt) e tanulóktól is
ónnal beszedendök. Ha a tanév végén felvett tanulók
jövő tanév elején szeptember-hó 4-éig bezárólag az
osztályfőnöknél személyesen nem jelentkeznek, nemc-ak á belépésre való jogosultságukat, hanem a befize
tett felvételi dijakat is elvesztik. 3. Levélben, vagy
nvis írásban való jelentkezésnek helye nincs, mert a
rendtartás értelmében a beiratásnak személyesen, a
szőlők vagy gyámok kíséretében kell megtörténnie.
A választók névjegyzéke. Az országgy. kép
viselői választók 1896-ik évre érvény nyel biró ideig
lenes névjegyzékét a központi választmány a múlt hé
ten állította össze, s e névjegyzék most közszemlére
van kitéve.
— A sertésvész nem terjed . Örömmel tapasz
taljuk azt, hogy a sertésvész, melynek csirája váro
sunkba bizonyára behurczoltatott, a lefolyt héten nem
terjedt tovább sertésállományunkban. E kedvező álla
potot nagyrészben amaz intézkedéseknek köszönhetjük,
melyeket a hatóság idejekorán megejtett a veszedelem
meggátlása végett.
— A körm öczbányai k ath . legény-egyesület
zászlószentelése. Lélekemelő ünnepélynek voltak tanúi
f.hó 3-án kincses Körmöcznek lakói E napon szentelték
meg a körmöczbányai kath. legény-egyesületnek zász
laját. a melynek megszerzése főkép az egyesület buzgó
egyházi elnökének, Matunák Mihály körmöczi segéd
lelkésznek érdeme. Az ünnepély előtti napon d. u. és
este felé érkeztek a városba az előre bejelentett és
várva várt vendégek: Schiller Fercncz pápai kamarás
és orsz. központi legény-egyesületi elnök vezetése
mellett 8 tagja a budapesti orsz. középponti legényegyesületnek, a lévai kath. legény-egyesületnek szintén
8 tagja Junovits Károly egy. elnökkel, a beszterczebányai kath. leg.-egy. 12 tagja Felmayer Ágost elnök
kel és Kelényi János vil. alelnökkel élükön és a kiszucza-helyi kath. kör képviseletében Czvincsek János
titkár cgyl. tag kíséretében. Esti 9 órakor fáklyásmenet
vonult, a Rákóczy-induló hangjai mellett, a zászlóanya,
Salamin Kelemenné úrnő liazá elé, a hol Matunák
Mihály egyl. elnök üdvözölte a zászlóanyát, a rövid,
de lelkes és hatásos üdvözletre a zászlóanya fia, Amon
Ede országos képviselő, válaszolt lendületes szavakban.
Ezután barátságos ismerkedésre gyűllek össze a ven
dégek. a körm. kath. leg.-egy. tagjai és az ünnepély
iránt érdeklődő közönség; kölcsönös rövid bemutatás
ulán Bellaagh Aladár a körm. lég.-egyesület tiszlclctbeli tagja üdvözlé a megérkezett veedégeket, szavaira
Scheiner Dezső körm. leg.-cgyesülelt tag válaszolt;
ezután ismét Bellaagh Aladár szólalt fel, örömének
adván kifejezést, hogy a magyar főváros és a magyar
Eéva néhány kedves szülöttét üdvözölheti a felvidék
'adregényes táján. Éjféf felé oszlott szét a legjobb hangulatbu a társaság, hogy a másnapi ünnepélyen ujabb
erővel megjelenhessen. Másnap 9 és fél órakor indult
llle2 n körm. lég.-egyesület a testvéregyesülelek kísé
rtében az egyesület helyiségétől az érdeklődő közön5óggel már megtelt vártemplomba, a hol pontban 10
órakor kezdetét vette a szép ünnepély. Ilolbay Lajos
felső-stubnyai plébános lépett a szószékre s először
niJgyar nyelven, azután németül, végül tótul is, rövil^en’ de tartalmasán és ékes szavakban kifejtette az
ünnepély czélját és a megszentelendő zászló jelentőségL‘1, A hatásos beszéd elhangzása után kezdetéi vette
j*.nagymise, melyet Belházy Imre körmöczi apát-plé,iinos és a körm. k. leg.-egyesület tisztelclbeli elnöke
fényes segédlet mellett, a nagymise alalt a
énekellek Autós
:urmötzi műkedvelők zenéltek
ll<Jly városi karmester vezetése mellett. Ezután köH'özeit a szegek beverése; az első szeget Rimely
?ro’y püspök nevében, a másodikat Bende Imre
|’Uspök nevében verte be Belházy Imre apát-plébános,
4, arniadikat a zászlóanya személyesen, és ezután még
? u ° S Sztg°l vorlck 1)0 távollevők nevében és a hely10 SZomélyesen. Délután 1 órakor volt a diszebéd
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a vár. iskolák szép épületének egyik termében. Mon
— A csuklás gyógyítása. A csuklás kicsiny baj
danunk sem kell, hogy szebbnél-szebb felköszöntőkben nak látszik, de unalmas és kellemetlen. Sok a gyógy
nem volt hiány. Az első felköszöntőt Belházy Imre szere : vizivás. gyomorösszeszoritás, de mind nem
apát-plébános mondta a pápára s a királyi párra. ' biztos. Egy ang doktor most egy újat ajánl, mely szerint
l tana még sok komoly és tréfás felszólalás volt. a 1 a hüvelykujjat a kis ujjhoz kell hozzászoktam, ugyan
melyek között különös tetszésben részesültek Amon 1 azon kézen. E szorítás azonban energikus s le
Ede orsz. képviselő, Bellaagh Aladár állami förcúisk. ! hetőleg mindkét két kézen egyszerre történjék. 11a
C.zingel János, Feldmayer Ágost beszterczebányai k. j rögtön alkalmazzák, a csuklás kezdetén, azonnal meg
leg.-egy. elnök, Holbay Lajos felső-stubnyai plébános. | szünteti a csuklást. Ha később, az eredmény nem
Ilolszky Károly segédlelkész, Janovits Károly lévai j olyan gyors. Más módja a csuklás megállításának az,
k. leg.-egy. elnök, Matunák Mihály körm. leg.-egy. i hogy bányát fekszünk s szétterpesztjük karjainkat.
egyh. elnök, Nagy Fercncz. Palkó vitt Emil városkapi- < Az orvosi könyvek, melyeket a közönség egyáltalján
tány, Paxner János körm. leg.-egy. jegyző, Schiller I nem olvas csudálatos csuklási esetekről tudnak. Bar1*erencz pápai kamarás és központi leg.-egy. elnök j tholin szerint egy asszony két évig szenvedett csuklás
felszólalásai. Mintegy 4 órakor a társaság a szép Zó- 1 ban, úgy hogy azt hitték, hogy beléje szállott az ördög.
lyomvölgybe rándult, onnan pedig a műkedvelői elő- ' Egy fiatal leány 14 napig tartó csuklásban szenvedett,
adás meghallgatására sietett. Ábrányi Emil „Végrehajtó" mely csak alvás közben szünetelt.
czimü vigjátéka került szilire, a melyben Scbvartz
— A „M agyarország V ármegyéi és V árosai4*
Kálmánné, Budi Gizella, Szolcsányi Gizella, Eltzenbaum állandó munkatársainak bizottsága junius 8-án Rákosi
József, Littera Károly, Paxner János és Scbvartz Kálmán Jenő a Budapesti Hirllap főszerkesztőjének elnöklete
ügyes játékukkal igen jól mulattatták a közönséget. A alatt ülést tartott. Jelen voltak az elnökön kívül dr.
szini előadás után következő tánczmulatság szünórája Borovszky Samu, Borbás Vincze, dr.jKiss János, Kormos
alatt tréfás szavalatok adattak elő. Másnap a távolról Alfréd, Cimponeriu Dénes, Kada Elek, György Aladár.
érkezett vendégek elhagyták az ős bányavárost, a mely Mudrony Soma, dr, Németh József. Kovács Gyula, dr.
nek ódon falai szép vidéke és vendégszerető lakosai Gsapodi Istán. dr. Némethy Károly, Kenessey Kálmán, Dedek Crescns Lajos, Vende Aladár, Vági Jószef és mások*
bizonyára még sokáig emlékükben fognak maradni.
— Kirándulás Vihnyére. Többen oly kirándulást Sziklay János dr. szerkesztő bemutatta a Kassát és
terveznek Vihnyefürdöbc, a mely hangversenynyel s Abauj-Torna vármegyét tárgyaló kötetnek eddig kinvatánczczal lenne egybekötve. A kirándulás tömeges lesz mott iveit, képeit és térképeit. A bizottság az eddigi
s a kezdeményezők azt a fürdöigazgatóság beleegye munkálatokat helyeslöleg tudomásul vevőn, a munka
zésével oly időben tervezik rendezni, a mikor a fürdő- megjelenésének batáridejét szeptember hó végére tűzte
vendégek száma már megnövekedett, tehát e hó vége ki. Helyeslő tudomásul vette továbbá az értekezlet a
Kolozs-, Bars-, Esztergom, Bihar-, Vas-, Szabolcs- és
felé, vagy a jövő hó elején.
Liptóvármegyékben folyamatban levő előmunkálatokról
— Zichy Jenő g ró f expedicziója május 31-én
beterjesztett jelentést. György Aladár indítványára Rá
érkezett Tiílisbe. Gyönyörű utjok volt a Kaukázus bér
kosi Jenő elnök. dr. Borbás Vincze, dr. Kiss János és
ezem át, a 17,000 magas Kazbek csúcs alatt, melyhez
Mudrony Soma hozzászólása után a bizottság elhtározta,
a lelánczolt Prometheus mondája fűződik. Az utat
hogy a fontosabb szakmákra a munkatársak részére uta
kögátak védik a rohanó folyó árja ellen. Az ut vadsítás dolgoztassák ki. A természetrajzi részt illető utasí
regényességét növelik a minden lépten-nyomon feltü
tás kidolgozására Entz Géza, Lóczy Lajos. dr. Borbás Vin
nedező régi várromok, bástyafalak. Kobi és Gudam
cze és Szterényi Hugó biz. tagokat kérte fel. Az ülésen
állomás közölt két mértföldnyi utón hólavinák és több
bemutatott és eddig kinyomott ivek, rajzok, térképek,
ölnyi magas hóhegyek közé vágtak utat. A magas
míilapok slb. a legnagyobb tetszésben részesültek. Kü
csúcsokról szédítő meredeken ereszkedik le az ut az
lönösen érdeklődést keltett a vármegyéknek és várme
Aragva folyó völgyébe, úgy, hogy a keskeny ut mellett
gyei székhelyeknek a mü számára készült legújabb tér
a 3—400 méternyi mélységbe lenézni is szédítő látvány
képe. melyek külön e czélra eszközölt uj felvételek
Az expediczió tagjai útközben megnéztek néhány váralapján készülnek és pontosság, alaposság és precziz,
és templomot. Estére értek Tiílszbe, a hol levelek és
szép kivitel tekintetében minden eddig megjelent hasonló
hírlapok várták a társaság tagjait, kik két-három hétig
munkát felülmúlnak. E rendkívül érdekes honismertető
a Kaukázus déli vidékein fognak utazni aztán pedig
munkának, mely a világirodalomban párját alig fogja
átkelnek a Kaspi tengeren Bakimra felé.
lelni, nem szabadna hiányozni egy müveit család könyv
— A fürdődijak czimü közleményünkre következő tárából sem. Megrendelhető Budpesten az „Apollo* iro
sorokat kaptuk: Nagyon helyesen telte azt Szerkesztő U r, dalmi részvénytársaságnál Rottenbiller utcza 46. A
hogy a Vihnyefürdöbeli fürdődijakat b. lapjában közölte,
munka füzetekben fog megjelenni és egy füzet ára 30 kr.
mert azokról tisztább fogalmuk lehet most azoknak is, a
Női neveink eredete és jelentősége. A je
kik azok magasságáról túlzólag beszéltek. Ezzel kapcso lenben divó női keresztnevek eredete sok mindenféle
latban azt a megjegyzést merem tenni, hogy jó volna, idegen nyelvben keresendő és majd valamenynyinek
ha a Selmeczvárosi közönséggel, illetve a selmecziekkel meg van a maga jelentősége is.
fennálló kedvezményekről is hozna becses lapja tudó
így a görög nyelvből származnak a következő
sítást. mennyiben ilyenek mint én tudom még fennáll nevek : Ágnes (a szűzies), Dóra (az eszes), Dorottya
nak. Azt hiszem, ha általánosan tudva volna az, hogy vá (az isten ajándéka), Laura (a résztvevő), Ilona (gö
rosunk lakossága kedvezményben részesül a fürdőigazga rögül Heléna — a tündöklő), Irén (a békeszerelő),
tóság részéről, sokkal többen rándulnának ki ez évről évre Katalin (a szemérmes), Mclani (a sötét, — fekete.
szépülő fürdőnkbe, mely arra van hivatva, hogy városunk
Latin eredetűek a következők: Beata (a boldoganyagi érdekeinek emeltyűje s pénzforrásainak egyik ságos), Klára (a tiszta), Clementina (a nyájas), Emília
jelentősebbje legyen a jövőbeu. Egy selmeczi." Kész (az illedelmes), Francziska, angolul Fanny, francziául
séggel közöljük e sorokat s hiszszük, hogy a fürdő Facbon (a szabad), Lconia (a bátor), Luczia (a felvi
igazgatósága csakhamar megadja reájuk a választ. lágosodott). Margit (a gyöngy), Natália (az életvidám),
! Egyébként mi is úgy vagyunk értesülve, hogy a scl- Otlilia (a szerencsés, boldog). Paula (az alacsony szár
meczvárosiakkal bizonyos kedvezmények csakugyan mazású), Róza (a rózsa-szép), Sabina (az clrablott),
fcnnállanak a fürdöigazgatóság szívességéből.
Ursula (a medve-erős).
A héber vagy más keleti nyelvből származik;
— Fültö-mirig’y. Hodrusbányán a gyermekek
nél a fültő-mirigy járvánvszerüleg lépett fid s oly Anna (a kedves), Alina (a magasztos), Erzsébet (az
rohamosan terjedt, hogy e miatt az iskolákban a ta istentől megáldott), Gabriella (az isteni), Izabella (a
nítás valószínűleg be fog szünlettelni. A baj még ed szemérmes), Janka (a kegyadomány), Márta (a szo
dig nem okozott halált, de rohamos terjedése, átraga- morú), Mária (az akaratos), Rcbekka (a megbízott),
Sára (az uralkodó), Zsuzsanna (a liliomtiszta), Szi
dása veszélyes jellegű.
— A munkáskéz hiánya általában egész varo dónia (a halászleány), Zaira (a látogató), Zclamira (a
sunkban nagyon érezhető. A földmunkára képes erőket ragyogó).
Más nyelvek eredetére vezethető vissza: Berta
az alföld foglalkoztatja, oda igyekszik már betek óta
kenyérkereső népünk. Az itthon maradt napszámosok a) fénylő), Brigitta (a ragyogó), Emma (a házias) Hedvig
meg úgy cl vannak a tatarozásoknál, építkezéseknél (a harczias), Maliid (a hős), Selma (a gazdag) és mások.
Amint látjuk, nagyon kevés az öseredeti magyar
foglalva, hogy a kisebb munkák ajánlóival szóba sem
állanak ; de még a közhatósági külső intézkedésekre női nevünk és csak az vigasztal, hogy ez igy van
is felette gátlólag hat a munkáshiány, a menyiben az minden európai népnél.
— A színházi fü tty eredete. A fütty régentc a
egyes határozatok ép e miatt nem nyernek foganatot
színházban nem volt divatos s csak a véletlen hozta
Azt, hogy házi cselédeket a cselédszerzök nem képesek divatba. Párisban ugyanis egy alkalommal oly rósz
I küldeni, ezt már megszoktuk. Hát ha az aratás az darabot játszottak, hogy a közönség folyton kiabált:
i egész vonalon megindul hogyan segítünk majd akkor? Le a függönynyel! Le a függönynyel! A kiabálás, zaj
— A kanyaró oly mértékben lépett fel s terjedt azonban mitsem használt, mert az előadás tovább folyt.
Végre egy fifikus úri embernek, a ki a színházi szokáso
1 el Steffultön az iskolás gyermekek közölt, hogy az ez
kat jól ismerte, mentő gondolata támadt. Megkoczkáz! idei záróvizsgát kelleténél korábban kellett megtartani tatott egy éles füttyöt. A gépész azt hitte, hogy nek
' s igy e tanévet befejezni. A tanév Szitnyai József adtak jelt a függöny lebocsátására s le is eresztette a
polgármesterbelyeltes rendelkezéséhez képest e hó függönyt a közönség nagy örömére.
Ezóta a fütty általánosan divatossá vált
1 1 -én nyert befejezést.
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— A szalon-asztal hiánya. A napi kérdésekről
folyó társalgás gyakran megakad, mert egyes állításokat
igazolni kellene az elmúlt napok hírlapi ezikkeivel >
azok elökeresése fáradtsággal, nehézséggel jár. Ezen a
hiányon most segít egy „Yilágnapló* czimen hetenkint
megjelenő újság, melynek ezélja az. hogy a társalgás ;
lényegét képező érdekes napi kérdésekről összegyűjtse. j
Eg)'
a hírlapok véleményét pro et kontra és összegyűjtse
egyúttal a hírlapok érdekesebb ezikkeit. Kzen kívül
nagy gonddal válogatja ki a „Világnapié* a különbőzé
szaklapok és folyóiratok érdekesebb ezikkeit és híreit
lehetőleg a főulczában fekvő s
és igv csaknem nélkülözhetetlen a szalonok asztalán.
utczára nyíló lakást keresek.
A ki e hézagpótló újság felől közelebbi tapasztalato
kat óhajt szerezni, az forduljon a szerkesztőséghez.
Bővebbet e lap szerkesztőségénél.
Budapest külső kerepesi-ut 1. szám. A nvár folyamán
erősen elfoglalt földbirtokosoknak, akik nem érnek rá
kávéházba vagy kaszinóba járni s igy az összes új
ságokat nem tekinthetik át, kiváló szolgálatot tesz a
„Világnapié*, mert hetenkint egyszer tájékozódnak
ennek révén az összes hírlapok és a különböző pár
tok véleményéről úgy a politikai, mint a társadalmi
5G. szám
kérdésekben. Előfizetése csekély, fél évre 3 forint.;mely
a kiadóhivatal czimére (Corvina, Révay-utcza 14.)
1895.
küldendő.
Árverési hirdetmény.
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Lakás kerestetik.

4 szobából álló

A közönség köréből.
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Mindazok, kik boldogult édes apám — Zareczky
Adolf urnák — temetése alkalmával iránta való barát
ságukat, oollegialitásukat. tiszteletűket és kegyeletüket
megjelenésük által plv méltóan kifejezték: fogadják
ezért ez utón legbensőbb kőszönetünket.
A gyászoló család és a rokonság nevében
Zareczky Tivadar.

Nyilttér.
I l e n n e b e r g - s e l . v c m csakis akkor valódi, ha közvetlen
gzáram ból rendelik — fekete, fehér és színeseket Ü5 krtól 14
ír t 65 k rig m éterként — sim a, csikós, koeskázott, m intázettak at
dam asztott s a. t. (m in t egy 240 különböző m inőség és 2000
m in tázatba! s. a. t. | > o * t n l » é r é s v i i i i i n i o i i t o s > « ki i a
I i A / I i o / s / . A I I i t v n é s m i n t á k a t ] m >m! a l o r d u H A 
V A I k ü l d : l l c i m e b e r g CJ. ( c h . I í . u d v a r i w y . A l l i t r t ) s e l . v e i i i g . v A r a / . ű r i e k b e n . S vájezba czim zett le
velekre 10 kros. és levelező lapokra 5 kros bély eg ragasztandó
M agyar nyelven irt m egrendelések pontosan elin téztetn ek . 1
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Árverés.

£

Selmeczbányán e hó 22-én X
Mendl Mór és neje ellen ezek
lakásán árverés fog tartatni,
melyen

i

lovak, kocsik, lószerszám X
és szobabútorok i
kerülnek eladás alá.

X
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Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy
a korponai kir. járásbíróság 1895. évi GG3/1895. I’.
számú végzése következtében Lehotzky Gusztáv ügyvéd
által képviselt Rábota István lászlódi lakos javára
Rábota alsó György, Balázs János és József lászlódi.
Szekeres Pál és Zuzin Pál szuhányi’ lakosok ellen 55
fi t 10 kr s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 513 frtra becsült szarvasmarhák,
ló- és sertésből álló ingóságok nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a korponai kir. jbiróság 6G3.
Polg. 1895. számú végzése folytán 55 fi t 10 kr tőke
követelés . ennek 1894. évi junius-hó 8. napjától
járó 6% kamatai és eddig összesen 53 frt 73 krban
biróilag már megállapitott költségek erejéig Lászlód és
Szuhányban, alperesek lakásán leendő eszközlésére
és pedig Lászlódon 1895. évi junius hó 18-ik nap
jának dél előtli 10 órája, Szuhányban pedig ugyan
aznap d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. !
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. :
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a lég- |
többel Ígérőnek becsálon alul is el fognak adatni.
Kelt Korponán 1395. évi junius-hó 9. napján
Télessy Jenő. kir. bir. végrehajtó.

10 frtot
naponkint könnyen kereshetnek ügyes és megbízható

ügynökök,
a kik magánosokat felkeresnek. — Ajánlatok
„Holland4* czim alatt posle restante Becsbe a
főpostai livatalba küldendők.
1—2

Kiadó lakás.
A Rózsa-utczában egy első umeleli
lakás 2 szoba, konyha slb., vagy a föld
szinten 4 szoba, konyha stb., folyó évi Szep
tember 1-től kiadó.

%

t

•c
t

Bővebbet Polereczky Dénes háztulajdonosnál.

i

Első selneczbányai temetkezési vállalat.
A gyász óráiban, midőn a fájdalom
amúgy is lesújtja a bátramaradt családta
gokat. a temetkezési vállalat van hivatva a
drága halott temetése rendezésével járó
gondoktól az élőket megmenteni.
E hivatásnak tőle telhetői eg igyekszik

az első selmeezbányai

temetkezési vállalat
a n. é. közönséggel szemben megfelelni,
tisztelettel ajánlván fel szolgálatát a kő
vetkező feltételek m ellett:
I. osztálvu tetemetés 450 frt.
11.
340
111.
230
IV.
100
V.
75
VI.
23 fit.
12 éven aluli gyermekek számára fenti árak
nak fele számil'tatik.
Maradok tisztelettel

Matzán Ferenez.

ISPÁN KERESTETIK.
A fe lvidékről k e re se k

k in ek c salád ja nincs, földm ives iskolát
v é g ze tt, több évi m űködésről jó b iz onyít
v á n y o k k al e llá to tt a já n la to k a t küld je
O kolicsányi B aráti H onm t: u. p. K e 
rn ncze czim a la tt. A u gusztus 1 -én
betöltendő az állás. C sa k a m egfe
lelőnek a datik válasz.
2— 3
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Mert ez a leggyor
sabb és legbiztosabb
ölő szer

mindennemű
rovarok
kiirtására.

Mi bizonyítana világo
sabban utolérhetlen
ereje és jósága mellett,
mint óriási elte rje d t
sége , minek folytán
nem létezik oly szer,
melynek forgalmát a
,.Zacherlin“ -é tízsze
resen fülül ne múlná.

Azonban mindig
bepecsételt iiveg et kérjen, és
pedig csak
„Zacherl“ czimmel ellátottat.
Minden egyéb
hamisított.

Egy-egy üveg ára: 15, 30. 50 kr. 1 frt. 2 frt; a Zacherlinmeglakaritó: 30 kr.
e s z e r i Selmeczbányán : Takáts Miklós.
Marschalko Gyula,— Krausz V. G„ — Trauer Gyula, — és Eicliel Sándor özv. czégeknél.
Hodrusbányán : Kukucska József urnái.
Ipolyságon : Dombó Karoly és 'frantwein Dániel uraknál. — K orponán: Blaskovits Lajos és Trnovszky Károly uraknál.
Körmöczbányán : Bittér J. Lipót, Klein Ármin, és Horn F. \V, uraknál. — Szász-Tót-Pelsöczön : Partos Miksa urnái. — Ú jbányán: Cscrvinka M. urnái.
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Fyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Seluieczbáuyáu
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