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Énok, előadja u Ive. vegyeskar. 4. Alkalmi előadás.
Tartotta Király Ernő tanár. ó. Hynmus együttesen. Az
— 4 4 ( í 7 ^ í s i l i tu -i lii íí!in<.|»h.'7. ünnepély kiválóan sikerült; az ifjúság s a tanári k a ra
a M. T. Egyesület a következő meghívót bo városi lövényhatóság küldötteivel imposans menetben
vonult a Ive. épületből az ev. templomba, a mely tel
csátotta k i : Meghívó a Magyar Turista-Egyesület
jesen meglelt résztvevőkkel. Az énekkar s a nagy kö
nek 1896. évi május hó 24-én pünkösd vasár zönség Sánllia Károly alkalmi énekét énekelte. Hándl
napján d- ... 4 őrsikor Selmeczbányáu a város- Vilmos löosperos lelkes hangú, vallásos és hazafias
liáza tanácstermében megtartandó évi rendes beszédet intézett az ifjúsághoz. A templomban az ünne
közgyűlésére. Napirend: 1. Elnöki megnyitó. 2. pet a Szózattal kezdték s a Hymnussal végezték. A Vigadó
Igazoló-bizottság kiküldése (alapszabályok 33. §). j ban rendezeti előadás méltóan tetőzte be a lyceum
ünnepét Fekete István tanár vezetése mellett az ének
3. Tisztikar, igazoló- és számvizsgáló hízott- .
kar énekelt, mire Krausz Vilmos átérezve, meleg han
ságok jelentései és számvizsgáló bizottság ki- t gon szavalta Moravcsik költeményét, éljenzést érde
küldése. 4. Költségelőirányzat. 5. Központi vá- 1 melve ki; majd a kitünően betanított „Járjatok be min
lasztmány ügyrendje, pénztárkezelési szabály- ! den földel" dal után Király Ernő tanár beszélt egy
zata és a számvizsgáló bizottság szabályzata. | órán át tanítva és lelkesítve a magyar nemzetiségi ér
G. Borsodi Bükk Osztálynak azon kérése, hogy zület ápolása s védelmére. A hosszú beszéd sem őt
sem a közönség figyelmet nem (árasztotta ki. Lelke
központi illetéke leszállittassék. 7. A jövő évi
sen megéljeneztük. A menet felvonulva a lyceumhoz,
közgyűlés helyének kijelölése. 8. A központi itt Jezsovics Karoly igazgató lelkesítő szava s az ifjuválasztmánynak és három póttagnak megválasz j ság éneke zárta be az ünnepel.

Különfélék.

Ünnepeink kezdetén.
A millenniumi ünnepek sorozatát az ifjúságnyitottá meg, és e megnyitó lelket emel, mairasztos érzelmeket kelt a legridegebb szívben is.
Láthattál ünnepeket, fényben, pompában
nagyobbakat, ezt a mienket felülm úlókat; de
azt az érzést, azt az ig a z rajongást, azt a lel
kesedést nem találod meg sehol másutt, csak
az ifjúi s z ív kitörésében.
Itt nincs utógondolat, nincs számítás, nem
fűződik hozzája az érdek, haszonlesés, csak
a tiszta ideális szeretet ahhoz az eszményhez,
melyet hazának nevezünk s tisztelet, hódolat
annak a fölkent személyéhez, a kit legalkotmányossahhan uralkodójaként tisztel immár
évtizedeken át a magyar.
Ez érzelmek lefolyása alatt állunk az ün
nep kezdetén, s ez érzelmek kiható ereje szét
áradt a nagy közönségre is, mely a mai nap
pal az lstenliázába megy hálaadó imát rebegni
a Mindenhatóhoz azért a végtelen kegyéért,
hogy magyar nemzetünknek az ezer évet meg
érni engedte.
Erősítsen meg mindnyájunkat a mindenek
nek Ura a hazafias érzelmekben, s adja az Eg.
hogy annak gyöngyülését soha ne érezzük,
de erősbbödésébén nap nap után gyönyörköd
hessünk úgy e millennáris évben, mig a haza
fiasságunk divatja vagyon, mint ezután is,
soká, soká!
'
t.

TÁRCZA.
Anyai tanács.
Gyakran intetted igy
Leányodat édes szülém :
Édeskedő legény
Szavának sohse higyjek én.
Mert mind a férfi nép
Tudod lányom hamis nagyon,
Addig csal, hiteget.
Mig egyszer hálójába fon.
Gyakran intetted igy
Leányodat édes szülém
S az édeskés legény
Szavának sohse hittem én
S tanácsod, mondhatom.
Nem volt egészen hasztalan,
Mert a legszebb legény
Lásd-, most az én hálómba van.

Iszalag.

Ünnepségek a század elejéről.
A millenáris ünnepségek már megkezdődtek, és
csak a napokban foglalkoztak a hódoló diszmoneltel
a lapok.
Lnnék kapcsán nem lesz tálán érdektelen meg
emlékezni régen lezajlott ünnepségekről, a melyek II.
E fencz osztrák császár és magyar király uralkodása
alatti a birodalmi székvárosban. Bécsben tartattak.
A párisi békekötést 1814. május 3ü-úu Írtak alá.
ferencz császár és király vágyott már haza ott
honába, azonkívül mint háziúrnak is kellett sietnie
U,2U’ "hután L Sándor orosz czárt és Frigyes Vilmos

tása. 8. Gretzmaelier Gyula ni. kir. főbáuyatanácsosnak: Posewitz Gyula Selmeczbánya és
vidéke dombormiivi térképének ismertetése ozimii
előadása. Budapest, 1896 április 23-án. B á r ó
E ó t v ö s L ó rá n d elnök. 1) r. 4' é r y () d ö n
ügyvivő alel nők.
A közig’ biz. ülés o hó 12-ón les/, megtartva
ós pedig valószínűleg polgármesterünk elnöklete mellett,
miután, mini halljuk, főispánunk ö méltósága az ülésen
nem lesz jelen.
Az ev. lyceum ünnepének m ű so ra: Szózat
együttesen, ű Fohászkodás, költemény Moravcsik Gyulá
tól, szavalja Krausz Vilmos VII. oszt. tanuló. 3. Induló

A k ir. kath nagyg-ym násium ünnepe tegnap
a köv műsor szerint folyt le: 1. Reggeli 8 órakor
islcnilisztelel. végeztével ii gymnásium rajztermében
folytatólag, ű. Igazgató megnyitotta az ünnepélyt. 3. A
„tlymnss* első szakának éneklése. 4. Történeti érteke
zés. Tartotta Fara Endre gymn. tanár. 5. A .Szózat"
elóneklése. (I. „Honfidal" Petőfitől és „Isten hozzád*
Bajzától czimü költ elszavalása. 7. Ü Felsége I. Ferencz
József arczképéimk leleplezése. Felajánlotta Szartórisz
Ferencz gymn. tanár. 8. „ sten segíts* Vörősmartytól,
„Fóti dal* „Magyarország ezimore“ a elszavalva. 9. A
„Szózat* eléneklése végig 1<>. „Ébresztő* Bajzától,
szavalva. 11. A „Ilymniis* eléneklése végig. Az ün
nepély itt is kiválóan sikerült. A szavalatok s a be-

porosz királyt, szövetségeseit megbivla, hogy látogas alatt, aztán a titkos lanácso-mk, mint lóháton, csatló
soktól kísérve.
sák meg Bécsben.
Az uralkodó maga is lóháton ült és drágakövek
Ez a meghívó voll különben a bécsi kongresszus i
től ékes vert arany pikkelyekkel diszilett lószerszámja
alapja, mert az osztrák császár azt óhajtotta, hogy I
székvárosában beszélhesse meg szövetségeseivel a pá- . úgy esillániloll a napfényben, hogy lehetetlen volt so
káig rá nézni. Ki-éietében voltak az összes főherczerisi békeszerződés egyes pontozalait.
;
Egy negyedszázad óla folytonosan sújtotta a sors j gek ugyancsak lóháton.
A Theresianumból, az akkor még fennállt KfirntII. Ferenczet, most tért először haza Bécsire, mint ,
i győző.
, nerthorig élő fákat ültettek és az utczák, a merre
Trönralépése össze volt kötve a nagy franczia csak ii menet elvonult, <i legszebb virágokkal voltak
I forradalom zavaros idejével, aztán, rövid időközöket behintve.
Az akkori bécsi újságok élénk színekkel festet
ket leszámítva, folytonosan háborúkat viselt,
ték a bevonulás pompájúi és az akkori bécsi angol
Most azonban eloszlattak a felhők, a melyek a
i „Félix Ausztria11 szerencsecsillagát elbontották, s j nagykövet Sir Frederik Lamb, igy irt róla Londonba
i Lord Caslleieaghnak: „Tegnap nyárelő 16-ik napján
| 1813 tói egész 1814-ig minden csaiainezön győzelmes.
í vonult be a császár, bevonulásának pompája mindkedtek az osztrák-magyar legyverek.
1814 június 14-én érkezett meg Ferencz császár 1 azt fölülmúl a. a mit e nemben életemben láttam.*
A mi legjobban meglepte a hidegvérű angolt, az
és király Scliónbrunnba, kísérve a cseh nemes lestörséglöl, mely az egész liadjáral folyamán fedezetét a bécsiek rajongásának voliernencziája volt. a miről
; igy emlékezik lentebb nevezett lordhoz intézett leképezte.
Becs és környékének lakossága impozáns módon I veiében.
„ . . . A nép imádja a császárt, de rajongása
fogadta az uralkodót és ezren, férfiak, nők, gyermekek
tolakodtak kocsijához, csókolva kezeit, ruhája szegé I jobbban hasonlít a gyannek atyja iránti szeretetéhez,
i
mint
ahhoz
az érzelemhez, a mi egy népet uralkodólyét és „a császár mindent hagyott magával tenni*,
i n mint ez Írva áll Riehter József iratában, a ki nk- j jóhoz köt .
Az m alkod" ki^érctóheii különösen feltűntek Al! kor- egyike voll a legkedveltebb osztrák hóknak ét
különösen .Egy eisseldanczi ifjú levelei Kngarabun i bért, lesclo ni herezeg és Golloredo herczeg. a kik dalakó sógorához" czimü krónika szerű faljegyzései vol czára. hogy jóval túl voltak a hetvenen, mégis lóháS Ion vettek részt a fárasztó ünnepi menetben.
tak igen olvasottak.
Tudvalevőleg II. Fen-m-z rendkívül jó lelkű, naJúnius 10-án lartolta II. Ferencz ünnepies be
vonulását Bécsire, Gyönyörű nyári nap volt és a m é i gyón egyszerű ember volt. a ki nem szerette a sze1
neplést
i’S különösön fázott i nyilvános beszédek tarlyen kék égen egyetlen felliőcske sem lálszoll.
Az uralkodó korán érkezett a 1heresianumba, | t ást ól. Ezt ez alkalommal is elkerülte, a mi nagyon
a hol mindenki összegyűlt, a ki kíséretéhez tartozott. feltűnt egy jelenlévő franczianak. Meg is irta azonn 1
innen tíz órakor indult el a menet, élén a n e ' Parisba, hogy „különös volt. hogy üdvözlő beszéd
mes apródok és aszlalnokokkal, utánuk következett , sehol sem mondattak és mikor a fehér ruhába öltö
Alsó Ausztria küldöttsége Dietrichstein gróf vezetése zött bécsi hajadonak küldöttségének vezetője röv I

76

8ELMECZBANYAI

YI1.

HÍRADÓ

évfolyam. 20. szám

voltak: Wégner Józsefné, elnök, Szitnyai Józsefné t. lesz dobolva az egész varosban a községi bakter
szedik méltók voltak a pillanat magasztosságához
S zartori'/ Korom*/ tanár méltató szavakkal adta át a b. elnök, Faller Károlyné alelnök, Schuszter Lajosné által s a kondás a hálán plakátot viszen végi<Zsitvay János oosetjét dicsérő m üvet: királyunk reme titkár, Ács Józsefné pénztáros, Mihálik Istvánná, Chauer Legyen a m. I. közönség már 9 órakor az ulezán.
kül talált nagy képét. Az ünnepély hatása alatt Szit 01 tóné. Velies Győrgyné, Papp Győrgyné, Schmidt Most pedig leteszem kántori és anyakönyvvezetői pen.
uval József polgármesterünk köszönő és buzdító sza Ferenczné, Urbán JMiklósné és Kőrös Lászlóné választ námat, kívánom a m. I. közönségnek, a mit magam,
nak is kívánok, hogy adjon Isten mindnyájuknak jó
!•
vakban adott kifejezést érzelmeinek. Midőn rövid sza mányi tagok.
—Az ezeresztondös m ulatság1. Nagyéidemü kö egészséget mind közönségesen s kívánom, hogy e jKl|,
vakkal emlékezünk meg az ünnep lefolyásáról, sajnál
sor írásom édes mindnyájukat a lehető legjobb egész
juk egyúttal, hogy az idő rövidsége miatt bővebben zönség ! Ezennel fölhívom igen tisztelt figyelmüket azon
ségben találja. Kelt Steingrube az Úrnak 189G. ösztön,
nem szólhatunk róla. Úgy ezen, mint a többi ünnepek mozzanatára az életnek, hogy-kérem szeretettel — a
tartama alatt városunk külső képe is ünnepies volt. nagyközség sem kutya á m ! Magyar emberekből áll dejében tavaszutó havának 8-adik napján, Én, az-az
A középületeken s egyes magánházakon is zászlók Steingrube nagyközség pógársága kezdve a bakterokon Harvich Ernő, községi kántor és anyakönyvvezetö. —
s végezve a bitó Uramon ! Mi sem maradhatunk el a Megjegyezzük még itt kántor Uram azon kijelentéséi,
lengtek.
Az izr. iskolában az ünnepély e műsor szerint nagy ünnepélyességtől s igy mi is megöljük az ezer- hogy ezen kedélyes látványosság nem a nemzeti ün
ment végbe: I. Hymnus. 2. Elnöki megnyitó beszéd esztendős mulatságot, a mely oda culminál, hogy fo nep parodizálása, valamint az ott előforduló szokások
3. Ezer év. 4. Honfoglalás. 5. Térkő]) előtt. 0. Mi a lyó tavaszutó havának 14-dik napján délelőtt 10 óra bemutatása is csak azon czélból történik, hogy a közön
haza ? 7. Honfidal. 8. Nemzeti szin. 9. Koronánk . . . kor tartjuk a bandériumot, az-az a steingrubei diszme ség megismerkedhessék a steingrubei élet lefolyásával,
10. Történet 11. Két tanuló beszéde. 12. Elnöki zá netel a vidéki szomszéd község: Selmecz városának melyen csak hallás után volt eddig alkalma mulatni.
Szerk.
utczáin kőrösztbe-kacsba. A ki tehát nem akarja el
róbeszéd. 13. Szózat.
— Millennium Ipolyságon. Ipolyságon a mil
— Irodalm i és zeneestély. Az akad. ifjúság veszteni becses életének 2/:i - ad részét, az szemel szá
önképző körének estélye e hó 2-án a lapunk előbbi ját tálva fusson arra a magasabbik utczára, a mit úgy lenniumi ünnepségek a polgári leányiskola tantestü
szamában közölt műsor szerint folyt le. A szereplők hívnak hogy terrasz Délután 2 órakor lészen bemu lete által folyó hó 9-én d. e. 10 órakor a növendé
kivétel nélkül jól megállották a helyüket, csak az idő tatva a mulatság másik része Ács uram vendéglőjében, kek közreműködésével, a polgári iskolában rendezett
járás nem viselte magát kifogástalanul, a mennyiben a kinek igen jó söre vagyon, hogy a villám ne csapja matiné-vei vették kezdetüket. A műsor igen érdekesen
többeket gátolt meg a megjelenésben Őszintén óhajtjuk agyon. Itt be lesznek mutatva a szokások a mint van összeállítva s a leányok szavalás, ének és zongo
rázással mutatták be ügyességüket az érdeklődő közön
hogy a következő estélyek látogatottabbak s igy az alább következik: Először képviselőtestületi választás,
székfoglalókkal, habár padra ülünk, azu tán : házasság- ségnek. Ugyancsak f. hó 9-én lett megtartva az izr.
„O tthon“ részére jövedelmet hajlók is legyenek.
A pöstényí fürdő legutóbbi névjegyzéke 247 kötés az uj divat szerint. 3-szor elválás dettó az uj elemi iskolában az ünnepély, melynek műsora szintén
vendéget mutat fel. A tartósan szép időjárás, mint divat szerint, 4-gyedszer colledálás az-az községi őr- szavalás és énekekből van összeállítva. F. hó 10-én
lapunknak Írják, állandóan sok embert vonz a fürdőbe, dőg-üzés, 5-tödször sakter és rabbi bemutatják func- d. e. 9 órakor az ipolysági r. k. templomban lesz ün
nepi hálaadó isteni tisztelet, a mely után az izraelita
I tiójuk lefolyását. G tqdszor Kupaktánács-ülés, melyen
a melynek immár egészen nyárias jellege van.
— Meghívó. A helybeni m. kir. bányászati és ! a föpamát a kupaktanács megexaminálja a község templomban tartanak magyar szónoklattal egybekötött
erdészeti akadémia által f. hó 15-én délelőtt 10‘/s j Gorpus-Jurisából, mely Verböci Uram Tripartitum tör- j ünnepi isteni tiszteletet és mondanak imát a felséges
órakor rendezendő milléniumi ünnepségre az igen tisz I vény könyve fundamentumán készült. 7-tedszer Kántori j királyért és királyasszonyért. — F. hó 10-én délután
telt közönség ezennel meghivatik. Az ünnepség kedvező j búcsúztató (steingrubeni temetés) 8-czadszor: Községi a főtéren népünnep lesz, este kivilágítás tűzijátékkal.
időjárás esetén a felső botanikus kertben az új épület ládaleleplezés. 9-czcdszer, meg nem tudom hányadszor ' Ugyancsak este ünnepi körmenet a városháztól kiin
előtt
kedvezőtlen időben pedig ugyan azon épület gyün még valami, még azután még egyéb is; a mit dulva, a takarékpénztár előtti téren az ipolysági dalárda
erdőhasználati tantermében tartatik meg.
még nem fundáltain ki, mert hát könyörgöm szeretet énekel hazafias dalokat. F. hó 11-én lesz a diszgyüFelhívás. A kik az akadémia polgársága tel, nem káptalan a fejem. Ulolsódszor gyün: a hé- lés, a melyről már múlt számunkban szólottunk. F. hó
17-én pedig a r. k. elemi iskola tarja meg millenniumi
állal f. é. május-hó 15-én rendezendő irodalmi és ze- vatalok megürülése: az egyes tisztviselők megtartják
neestélyre meghívót nem kaptak, szíveskedjenek az beszámolóikat. A Czé-czó úgy történik, hogy a községi faültetéssel egybekötött ünnepélyét.
— N yaralások. Majthényi László báró nyári tar
akad. kör elnökét vagy titkárát megkeresni.
pógárok a tánezuló szoba kellős közepén foglalnak
A k a th . nőegylet választmánya c hó 4-én, helyet asztal mellett, a vályogvetők kuczkókba kupo tózkodásra e napokban Ipoly-Balogra érkezett. — Pon
grác/
Lajos cs. és kir. kamarás, Hontmogyénok volt
Wagner Józsefné elnök lakásán gyűlést tartott, a mil- rodva húzzák a talp alá valót. A steingrubei férfi urak
lenium megünneplése tárgyában. Többek között elha és vászoncseléd asszonyságok a tánczulo szobában a alispánja a meleg napokat Ipolyságon fogja tölteni.
— Templom ja v ítá s. Az ipolysági izr. templom
tároztatott. hogy a f. hó 10-én tartandó ünnepélyes ! fal melletti padokon foglalnak helyet, a vidékek pedig
menyezete annyira megromlott hogy javítása vált szük
szent misén, az egylet választmányi tagjai által kép oda fűn azon a magasabb póczon. Ne féljen semmit
viselteti magát. Végül az elnök, millenniumi fácskák a mélyen tisztölt közönség, arról gondoskodva leszen ségessé. Az építésre szakértőileg 1780 frtot irányoz
ültetésére szólította fel a jelenlevő hölgyeket. A társa hogy csakis nöblis kaputos úri emberek, meg aztán tak elő, és az elnökség a javítási munkálatokra pá
ság azonnal ki is vonult a kálváriái remetelak kert tunikás asszonyok jelenjenek meg. Meghívó ezédula lyázatot hirdet, határidőül tűzve ki május 20-ikát.
Meghívó. A. F. M. K. E. hontmegyai fiókegyejébe, s ott az elnök kezdeményezésére mind a tizen is lészen, de azért ha valamelyiket a steingrubai "pos
két hölgy saját kezűleg egy-egy gyümölcsfácskát ül tamester uram elkezeli, azért csak gyüjjenek el azok letének tagjait R i 11 József kir. tanfelügyelő elnöki
megbízás
folytán f. hó 11-érc déli 12 órakor, a miltetett el, többnyire hazafias jelmondatok kíséretében. is, a kik véletlenségből nem
fognak kapni ilyen
Később örvendetes meglepetésképen ngys. Podhragyay czédulát, m ert ez csak arra való, hogy megmutassuk leriiumi diszgyülés után, az ipolysági főjegyzői irodá
Pál prép. pléb. egyleti igazgató is megjelent a hely miszerint mi is tudunk nem esak jószágot, hanem bőtö ban tartandó gyűlésre hívja össze.
— M illenáris ísten itisztelet. ^Peröcsényben, e
színén s az utolsó fa ültetésénél szép szavakban kö ket is nyomtatni. Belépti-dij személyjegy 29 krajezár
szönte meg a választmánynak, hogy épen a kálvária községi értékben, mely a pénztárnál lészen fizetve; hó 11-én szintén megünneplik azt, hogy hazánk im
hegyét szemelte ki e czélra s igy a hazafiságot magyar családjegy: akárhány darabból áll a család 99 krajezár már a második ezredévbe lépett. Es az ottani refor
nőkhöz méltóan, a vallásossággal kötötte össze. Jelen A Czé-Czó még ezenkívül 14-én reggel 9 órakor ki mátus templomban ünnepi istentisztelet tartanak, me1 lyen a hívek J u h á s z perőcsényi ref. lelkésznek ez
beszéd kóséretében gyönyörüjrózsacsokrol adott át a ! uralkodó pár folyton mosolygott és hajlongott, s 11. ! alkalomra irt két szép költeményét fogják énekelni.
(•.-ászárnak, ez több ízben meghajtotta kissé magát, I Ferencz jobbját szivére szói itva, integetett fejével hű
- - Ö ngyilkosság. Somogyi Imre jómódú földmegsimogatta a piruló lányka arczál, — de egyetlen bécsi népe felé.
j műves, börzsönyi biró, e hó 5-én délelőtt saját házáegy szót sem mondott.*11
I
A kongressus alatt egyik ünnepség a másikat J bán ismeretlen okból felakasztotta magát. Mire a délAz uralkodó neje a menetet Antal főherczeg érte és különösen nagy fényt fejtett ki a fent levő ma ' ben hazatérő kocsis észrevette tettét, már halott volt.
Singertrassei palotájának egyik ablakából nézte, aztán gyar arisztokráczia.
— Tűz. Peröcsényben f. hó 4-én délelőtt tűz
átment a Szent István templomba, a hol részt vett a
Eszterházy Miklós herczeg akkori gárdakapitány ütött ki, s három ház lett az égés martalékává. A tűz
nagy ünnepi istentiszteleten.
egy egész vagyont pazarolt el a bécsi kongressus idején alighanem gyújtogatásból ered, és ezt onnan lehel
A Te Deum Laudamus után a menet hasonló traktálva szórakoztatva az idegen katonai méltóságo gyanítani, mivel ez már a negyedik tűz Peröcsényben
rendben, mint megérkezett, ismét elindult és betért vé kat. Ez volt az az Eszterházy, a ki a hírneves Esz- ez évben. A tettest az illetékes hatóság nyomozza.
gül a császári Burgba.
terházv-képtárat alapította, s a kinek kis márloni ud
— N épmozgalmi k im u ta tá s 1896. évi április
Este a várost fényesen kivilágították s a transz- vari zenekarát Haydn, a nagy zeneszerző igazgatta
hóra.
pnrentek mind az uralkodót dicsőítették.
Szájhagyományként azt is megőrizték Eszterházy
S z ü le té s e k
H a 1á 1o z á s
Egyik transzparenten következő mondás volt I Miklósról, hogy 1809-ben I. Napóleon öt szemelte
szám a
lángbetükkel olvasható : „Dicséret az Atyának és fiúnak, ki Magyarország királyául és meg is kínálta a kol - 01 ^ 91
’g
n C
az emberiség megváltására föláldozta az atya a Fiút. rónával.
® ‘* loS,1®
rs
S
Bál bál után következett, az ünnepi színi elő
Európát megváltandó Ferencz leányát adta oda. Tisz i
telet az atyának és leányának.“
adások fényes tűzijátékok a schönbrunni parkban és
Bolv. Rovna Banka 21
35 11 ; Ez a mondás arra volt gyöngéd ezélzás, hogy a nagy katonai díszszemlék egymást váltották és az
3 11 14
11. Ferencz. leánya, Mária Lujza kezét Napóleonnak idegen hatalmak képviselői, a temérdek külföldi, a ki
llodrusbánva
10
4 j 5
6 lg i
adta. hogy a szoros családi összeköttetés által is biz akkor Becsben megfordult, nem győzött eleget beszélni
2 i _
•I
Búlabánya
7 1 2
- - Ili
a fényről és pompáról.
tosítsa Európa békéjét.
StelYultó
10 . 5 15
2 —
Az ünnepi bevonulás után két nap múlva, meg
A kongresszusi napok lezajlása .után nagyon
jelent Ferencz a színházban. A régi Karnlnerthor-szin- hosszú ideig nem látott Bécs olyan sok ünnepélyt,
43 i 2(1 Itt! 111 — ...
4 'i i n !!
haz tündéri fényben úszott ez alkalommal és egy alle mint akkor: mert a legközelebbi nagyünnepség, V.
— E lh altak . Özv. Vajda Sámuelné 75 éves ág.
gorikus drámai színjátékot adtak elő. „A jövő képe* Ferdinand magyar királylyá való koronázása már honi ev., végelgyengülés. 98. Sjatovszky Francziska G hóna
ezimmel. A darab telve volt a múltra és a jelenre vo földön, Pozsonyban ment végbe 1830. szeptember pos ág. ev. tüdölob. 99. Szokolik Anna 59 éves r. k.
natkozó passzusokkal. Az udvari páholyban meg havában.
vízikor. 100. Krátki Mária, 2% éves, r. kath. tüdölob.
A ko gresszus napjaira emlékeztet még Bécsben 101. Baum ert Vilmos, 38 éves, ág. ev., sorvadás. 102.
jelent a fejedelemnő is , a császári főherczegok
és föherczegnők, a többi páholyokat pedig elfoglalták az a két oszlop, a mely a schönbrunni park Hietzing Bucsek János 21 éves, r. k. öngyilkosság. 103. Kinka
a diplomáeziai testület, a katonai és polgári méltósá felé vezető kapuja előtt áll. Tetején a franczia sas me János G2 évps, r. k.. agyrázkódás. 104. Auder Mária
gok. az osztrák és magyar arisztokráczia.
részen emeli szárnyát és mesél a késő unokáknak ha 80 éves r. k .\ végelgyengülés.
A közönség minden passzusnál, a mely a talmas Czérárokról, a kik egykor itt intézték Európa
— Az „\Anker‘‘ Az „Ankor" járadék és életbiz
császárra
vonatkozott . pcrczekig tartó viharos sorsát.
tosító társáság'közgyűlését minap tartotta meg Iíoyos
,Hoch*-okban tört ki. az udvari páholy felé kendőket
Celesztin.
Rudolf elnöklete alatt. A jelentésből kitűnik, hogy ;>
lobogtattak, az asszonyok sírtak örömükben és az
lefolyt évben 9Í(J35 ajánlatot tettek 26.409,227 fi t töke
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jr,
958 fi t. járadék erejéig s ebből 7870 szerződést
.» 3 ü 0 ’iOl- frt. tőke és 11.560 járadékérlékbon meg is jíu-iisbirosug lerülelén levő kk. Langsfeld El zsebel, kk.
yjflllrk. A. 1895. é\ végén érvényben volt még Langsfeld Emília, és k.k. Anna tulajdoniul bojogyiétt
g3Ö40 kötvény 229.776.062 Irt löki? és 110.140 fit. a selmeczbányai Ü4i) sz. Ijkvbon a f 4I5 I>. hisz. 198,11.
. iUlék értékben és 414 baleset biztosítási ajánlat népsorsz. alall polgári ház és kertre vörőskul alatt
í 709.608 frt, illetve 3820.588 biztosítási töke és 1666 341 forint ezennel adószerlut megállapított kikiál
f , napi kárpótlás. 1895-ben. elhalálozásért, vissza- tási árban az árverést elrendelte, és hogy e íennebb
váltásokért, életbiztosítási kötvények után és járadék megjelölt ingatlan az 1890-dik évi május-hó 22-ik
fjében 1.563..557 forint az osztalékalapból a nyereség napján d. c, 9 úiwkur a selmeczlj.injui kir. járásbirii/.esilésre biztosítottaknak úgy az elhalálozásra, va- 1‘iság tkvi hatóságánál megtartandó nyilvános árve
,.unint az életbiztosításra vonatkozólag 1.459.599 forint résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni
fog.
| kölcsönös túlélési biztosítási alapból 2.504.900 forint
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan beesösszesc*n 5.528.057 forintot fizettek, mig a díjtartalék
és biztosítási alap emelésére 5.952 000 frtot fordi- árának 10% -ál: vagyis 114 forint Hl kr. bánat
lollak. A biztosítottakra nézve a rentabilitás kitűnik pénzt készpénzben vagy az 1881. I.X. t. ez. 42. S-ában
aljból, hogy a kölcsönös túlélési biztosításnál az évi jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november I.
részletekre fizetett beletelek 1.254254 írttal 2.504.900 3333. sz. a. kelt igazságügyi ministeri rendelet 8 §-ában
frtot. a nyereséggel való életbiztosításnál a biztosi- kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
lottuk a biztosított összegen kivid 18 százalékot nye- hez letenni, avagy az 1881. LX.l. ez. 170. g-a ér
telmében a bánatpénznek n bíróságnál elöleges el
reség-részlet gyanánt kaptak, mig a halálesetre és
nyereség-részeltetésre biztosítottak az évi dij 25 szá helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.
zalékát kaptak. — A társaság biztosítéki alapjai a
kölcsönös túlélési biztosítási alapon 5.374.583 Irton
kívül a következő alapokból állanak : Díjtartalék
(biztosítási alap) tőke-biztosításra, nyereség-részeltetés
nélkül, valamint járadék biztosításnál 15.723.705 frt; díj
tartalék (biztosítási alap és nyereség alap a nyereség részeltetésnél kötött biztosításoknál 27.483.240 frt összesen
48.581.528 frt; ehhez járul még a részvénytöke 1.000.000
fii és a tőkctertalék a külőnlartalékkal, az 1895-iki
nyereség-dotáczióval együtt 3.047 006, összesen tehát
52.028.534. Az összes aktívák 54 940.781 frt. A tőke
befektetés a törvényes intézkedések szerint történik és
e bécsi és budapesti ingatlanokból, jelzálgkbol, érték
papírokból áll. A felügyelöbizottság kiemeli, hogy a
társaság a leltározásnál a legnagyobb szoliditással jár
el és a biztosilási-alap, valamint a díjtartalék dotálá
sánál a legnagyobb figyelemmel van. A részvényesek
közi a kamatok és osztalék fejében minden 500 frtos
befizetett részvény után 100 frt, 200.000 Irtot, osztanak
szét; a nyereségrészeltetéssel biztosilottnk osztalék
alapját az 1896. osztalékkal 53.000 frtlal gyarapítják,
a rendkívüli tartalékot pedig 144.448 írttal emelik. 1895
évben a nyereség részéítetésre biztositoltak és a köl
csönösen túlélésre biztosítottak részére mint nyereség
303515 frt fizettetett. Az igazgató tanács tagjául ujraválaszlotlák Pontzen Tivadar urat és gróf Zichy Jenő
ur megerösiUetéll. Végül Friedmann Ottót, Klein H ű
béri bárót és Scunavi Etienne R. választották meg
a felügyelő bizottságba.
„Nemzeti isk ola4* sikerei. A Nemzeti Iskola szer
kesztősége magszerezte a közölhetés jogát Dante Divina komédiájából a P o k o l ez. résznek, molyéi Gár
donyi Géza forditoll magyarra. Gárdonyi, a tanítóból
Iáit újságíró, e fordításba bele tetle egész lelkét A
zamatos magyarságot párosította a költői érzéssel és
fantáziával. A világirodalom ez egyik Irgnagyobbszerü
alkotását most a Nemzeti Iskola áldozatkészségéből
megismeri az egész magyar tanítóság. Ezzel kapcso-'
latban megemlékezünk a vezérczikkröl is. melyet Földes
Géza h. szerkesztő irt Halász F cnvcz „Teendőink a
népoktatás terén44 ez. könyvéről, mely a Nemzeti Is
kolában napvilágot lálott elvekkel egy csapáson halad.
A vezérczikk rám utat erre és örömmel konstatálja,
hogy a sok szép/eszme nem röppent el, hanem a leg
illetékesebb helyen is termékeny talajra talált, Á ki csak
leheli olvassa el e szép czikket. mert ebből meglát
hatja. Hogy a kitartó, becsületes küzdelem miképpen
termi meg a gyümölcsét. Ebből a könyvből látjuk,
hogy a Nemzeti Iskola három éves pályafutás alatt
mennyit használt tanügyünknek. Ezért ajánljuk ezt a
lüpol olvasóink figyelmébe.

Sömörbajosokat
száraz, nedvesítő, pikkelysömört és
az e bajjal kapcsolatos oly kiúllhatatlannl kellemetlen „b ö rv isz k etést"
gyógyít kezesség melleti még azoknak
is. kik sehol sem talállak segélyre.
„Dr. Hebra sö m ö rirtó ja.44 Arlalmallan külsöleges alkalmazás. Ára o. ért.
6 frt előzetes beküldése mellett után
vétel (levélbélyegek is ); mire vámés póstamentes megküldés követke
zik. — Kapható : St. Ma
Danzig1 (Németország).

Kelt Selmeczbányán 189(1. május 5-én.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint llkvi hatóság.
H eyder kir. jbiró.
G85. sz.
I89G tkv,

Gazdasági gépek, eszközök, szivattyúk
és egyébb gazdasági czikkek eladása
által egy reális és szállitóképes gyár
nál solid és megbízható ügynökök,
utazók, elárusítók, vagy más egyének,
kik a gazdaközönséggel érintkeznek, jö 
vedelmező keresetre tehetnek szert.

Árverési hirdetmény.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hngy Szluka Anna végrehnjlatónak Mráz János végrehajtást szenvedő elleni
110 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási
ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság területén
Mráz János tulajdonául bejegyzett a bakabányai 1530.
sz. Ijkvben. A f 377. hrsz. 271 népsorsz a. házra
és udvarra az árverést 400 frt krban ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb
megjelölt ingatlan az 1896 évi május hó 28-ik napján
d. e. 10 órakor a bakabányai község házánál meglarlandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alól is eladatni fog.

Nagy százalékot biztosítunk és azt
azonnal fizetjük.
Czim : Gazd. gépgyár, Becs 11/7. Poste
rostán te.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
becsárának 10%-ál vagyis 40 frt bánatpénzt kész
pénzben; vagy az 1881 • LX. t.-cz, 42. §-ában jelzett
árfolyammal', számított és az 1881. évi november hó
1-én 3333. sz. a. kell igazságügyministeri rendelet 8.
§-ában, kijelöli óvadékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez -letenni, avagy az 1881; KX. I-ez. 170- §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszoígáltatni.
Kell Selmeczbányán 1896. évi április hó 29-én.

AZ ANKER
élet- és járadék biztosító társaság.
Igazgatóság:
Magyarországi vezérBécs, I. Moher
képviselőség:
Marki II.
Bpest, VI. Deák tér 6. sz.
(Anker-ÍIof)
(Anker-udvar)
a társaság saját házaiban.
Társasági vagyon: . . 110 millió korona
Biztosítási állomány : . 460 millió korona
Eddigi kifizetések összege: 192 millió korona
.. .
Hadkőtelezetleink
Meglamadhatlan
biztosítása
m ii k
i i háború esőiére pótdij
Méltányos lelteleiek
nélkül

A" seliíieczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.
H eyder kir. jbiró.

Ve,nn i

7 1S sz.
1896. IkvY

Árverési hirdetmény.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyv
hatóság közhírré teszi, hogy a selmoczi keresk. és hi
telintézet végrehajtatnak Zsilla Ferencz végrehajtást
szenvedő elleni 40 frt. kr tőkekövetelés és járulékai
iránti végrehajtási ügyében a Zsilla Ferencz és neje
Lphgauer Mária tulajdonául bejegyzőit a selmoczi 185.
Ijkvben + 697. Iirsz 167/1. népsorsz. hevérlmz és kéri re,
Taubenki opfnál 379 frt kikiáltási ár-, úgy a 162 sz
Ijkvben f . 680 hrsz. 185 I. népsorsz. ház. és kertre
466 frt kikiáltási ár-, és 681 hrsz. kertre 3 fit ezen
nel adószeiint megállapított kikiáltási árban, az 1881
évi 60 t. ez. 156“§-nnnk alkalmazása mellett az árveHoiinalM
Tg-sol.x iKcsakis akkor raié.li, lm kö/.voll
verést elren d elt. és hogy a fennebb megjelölt ingat
gzáramliól rendelik - fekete, fehér és s/.mesekel Mft lóiéi
irt tlő krig méterként — sima. csikós, koeská/.otf, mintázettal
lanok az 1896 évi június hó 5-ik napján délelőtti 9
«»inasztott s a, t. (mint egy 240 kiilönl.özŐ minőség és 20....
®tntuzatba) s. a. t. poNlahér és* vauiméul enen sí I ólakor a selmeczbányai: kir. jbiróság Ikvi hatóságá
há/lio/. x/.riililvu és niiiitúUnt pOHlalW
diiltánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított
’a! Lilid: lleniielM'ig, 6. (cm . k. udvari s/.alkikiáltási áron alól is cladalm fognak.
ntoi NfljcniKJiira ífürleli ben. Svájezha eziuizett level«Kro 10 kros. és levelező lapokra fi kros bélyeg ragasztandó
Árverezni szándékozók Ollóznak az ingatlanok
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 1 j
becsárának 10%-át vagyis 37 frt 90 kr,, 46 frt 60 kr.
és 30 kr. bánatpénzt készpénzben, vagy a 1881 : LX.
l.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számítolt és az
1881. évi novemberhó l-én 3333. sz. a. kell igazságügyministei i rendi let 8. ij-ában, kijelölt óvadékképes
734 SZ.
értékpapírban a kiküldőit kezéhez letenni, avagy az
1890. tkví
1881: LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek
a
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállítótt szabály
nv.
szerű elismervényt álszolgállalni.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint tikvi haKelt Selmeczbányán 1896 évi május hó 3-nnpján
közhírré teszi, hogy m. kir. államkincstár vég
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
rehajtatnak Langsfeld Erzsébet és társai végrehajtást
Cneni 84 frt 8818 kr adóhátralék és jéruH eyder kir. jbiró.
a‘ iránti végrehajtási ügyében a selmeczbányai kir.

<i

Nagy nyereményosztalékok.
Előnyös gyermekbiztositások.
Prospectussal és felvilágosilással szolgál a
fennti magyarországi vezérképviselöség, valamint a társaság ügynökei.
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Nyilttér.

II i r (I (> I é s (3 lv.
Árverési hirdetnie

zongorajavítást,
átalakítást és hangolást
kellő szakértelemmel teljesítek, és pedig jót
állás mellett.
Kérve becses megbízásukat, maradt;
kiváló tisztelettel
Selmeczbányán 1896. május 9-én

Praschek Alajos
zongora-hangoló.
F.-Ró;
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l u.n a selnu-czie.v. be^z trű zeb an y aU . lé-

q)

vaiak találkozási helyéül, melyben kitűnő
magyar konyhái, príma minőségű l)réhor-léle sört é> tiszta, hamisiltull.mi. lermés'/eles
hoiokal lai tok. s ill. lvi1 I vendégeimnek ki

~t^

szolgálok

m ánytól.
A K ath reiner-féle k á v é a le g iz lo .t e 86 bb, legegészségeseb b és le g o l c s ó b b
p ó tk á v é .
T e r m é sz e te s tis z ta g y á r t
Mindenütt kapható - Ü kiló 2 5 k r.
m á n y e g é s z s z e m e k b e n , m iért is fölötte
előn yösen használható, a s ő r ö l t s ez okból
a vevő k ö z ö n s é g által nem ellenőrizhető
pótkávéval szem ben, m elyek h atósági vizs
gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal lia m is it v á k .
E leinte csak harm ad részben, később felében adhatjuk a Kathreiner-kávér
a valódi kávéhoz, s igy a z e g é s z s é g r e m e g b e c s ü l h e t e t l e n h a t á s a m ellett
minden háztartásban j e l e n t é k e n y m e g t a k a r it á 3 t eszközölhetünk.
A Kathreiner-féle kávét a le g e ls ő o rv o s o k ajánlják, s az ú g y nyilvános
intézetekb en, m int cs a lá d o k ezrei kö réb en naponta jón ak bizonyul. Sőt
m agában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle
kávé a le g j o b b e r ő s ít ő s z e r és a legegészségeseb b , legkönnyebben m e g 
em észthető és egyszersm ind a le g iz le te se b b ital.

Budapest. 18% apiiüs lunabali
X

Szilaveczky Flór,
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1 Villányi, i
hazánk hírneves borait!

§

9
tj
P

§

Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége
érdekében porcáig se habozzon Kathreiner-féle Kneipp-malátakávét használni.
A z értéktelen ham isítványokkal szem ben,
m elyekkel m a is csalják a közönséget, a v ételn él v ig y á z n i
kell a fehér eredeti csom agokon láth ató névre:

§

1

VILLÁNY, (Baranyamegye),
Szolid helyi ügynök o tt felvétetik.

%

<3

K a tfir e in e r !

<5
§

Vig yázzanak ! Saját érdékükben ne engedjék magukat rábeszélni!
M valódi „Kathreinert” sohasem szabad más csomaglásban, vagy nyitott
árúként eladni.
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Steiner Dávid,

|

m
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•o .

küldöm va-uli utánvét mellett 5(1- -00 li
teres és 100 literes hordókon léiül.
Vörös b o ro k : palae/.k- ereitek. 24, 20. 28,
32. 40 kr.
C. a 1) i n e I 00 <s ÍO kr.
Fehér b o ro k : óborok 22. 24. 20, 28. 32.
R is i in g 40 es 20 kr
Siller,
itunó fújta-. 20. 22 és 24 kr Az
árak lilerenkint helybeli pinezémben érleln ek : a lioidókat gyáii álon frlszámliom
ép úgy vissza i- veszem, vha bérmentve
érkeznek vissza.
Boraim valódiságáért
kezeskedem.

<» / í v

Kérve a 11 é. közönség töm eges látó-

gala-al maradok mely tiszteletiül

w

K athreiner gyártási módja által a ked^ v e ltv a ló d i k á v é izét nyeri. Eltekintv e eoyéb
előnyeitől, m ár ez okbó l különl»ö/.ik ezen
m aláta-kávé m inden m ás hasonló g y á r t

TA.

jn ló d i e g é sz s é g i és c s a lá d i k á v é , m oly

ékenv kiszolgálás

■’

•liilányos arak
biztosíttatnak.

qT

6/ <£Á ó£

|

.S rfttrr

mindennemű
rovarok
kiirtására.
Azonban mindig
b ep e csé telt ü ve
g e t kérjen, és
pedig csak
„Z acherl“ czitű
méi ellátottai.
Minden egyéb
hamisított.

t i-i *-j«■ i -.n jus.tga iiii jIl ii
fmint óriási elterjedt'
íj sége, minek folytán
nem létezik
melynek forgalmát ;
,.Zacherlin“ -e tizsze
esen fölül m

Egy-egy üveg á ra: 15, 30. 50 kr. 1 frt, 2 f r t; a Zacherlinmegtakuritó: 30 kr.

ÜESIscpIh-SLtó e s z e r :
Selm eczbányán : Tukáts Miklós, — Marschalko Gyula. — Krausz V. G., — T rauer Gyula, — Eichel Sándor özv. — Engel Zsigmond czégeknél.
Ip olyságon: Dombó Károly és Traulwoin Dániel czégeknél.
K o rp o n án : Blaskovics Lajos.
K örniöczbányán : Hitler J. Lipót, Klein Ármin, és Horn F. W. czégeknél.
Szász-Tót-Pelsöczön : Partos Miksa czégnél.
Ú jbányán : Gservinka M. czégnél.
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Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányáu 18%.
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