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Sebneczbánfai Hiradó.
SELMECZ-BÉLABÁNY A SZ. K. VÁROS* * 1 HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Megjelenik minden vasárnap.

E lő fize tés i á r a k :
Egész é v r e ................................................................. 4  Irt .
Fél é v r e ........................................................................2 „
Negyed é v r e .........................................................  1 „

Egyes szám ára 10 krajczár.

Felelős szerkesztő és kiadó:

V Ö R Ö S  F E R E N C Z .
Laptulüjdonos:

J O S R G E S  Á G O S T  ö z v .  é s  F i a

A lapot illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rész is » 
kiadóhivatalra czimzendó.

HIVATALOS 'HIRDETÉSEK DIJA:
100 szóig 2 írt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 60]krral tob 

Magánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr.

Bély egdlj minden hirdetésért SIÓ kr

-----  Kéziratok nem adatnak vissza.

Hivatalos rész.
3771 SZ' ' I

1896.' • P alyazat.
V/. elhalálozás folytán megüresedett és havi 20 J 

f,t javadalmazással,- a belváros területén kívül pedig j 
megállapított napidijakkál fizetőt t adóvégrehajtói j 

állásra pályázatot hirdetek. j
FolvanVodók előképzettségeik kitüntetésével fo- j 

Ivamodványaikat közvetlenül e város polgármesteréhez 
lég kés öl ib l.évi junius-hó 15-ig nyújtsák b e ; a később 
éíkf/ö folyamodványok figyelembe vétetni nem fognak.

Selmecbányán 189(1. május 12-én.
B ernhard t Adolf, 

h. polgármester.

Nemzeti kultúra.
Pünkösd napjára Írjuk e sorokat, s kívánjuk hogy i 

jn tanácsul szolgáljanak uj évszázadokra : nemzetibb i 
és nagyobb mérvű kultúrál ez országnak! Tény. ta
gadhatatlan tény, melyet minden ország elismer, hogy ; 
müveit nemzet vagyunk. De viszont ismerjük el ön- ( 
magunk, hogy miként a nemzetnek egy nagy rétege j 
müveit: nem egy ép oly rétege nélkülözi azt a kultúrát, j 
melyet a haza minden fiának el kell sajátítania.

Nagy kérdés ez. melyről most beszélünk és mert j 
nagy nemzeti ünnep közepén vagyunk, tulajdonítsunk , 
e nagy kérdésnek kellős jelentőségét és ne térjünk j 
feletle a napirendre.

Süt. hisz ép e nemzeti ünnep, melyet most má- ; 
sodik ezredévünk hajnalhasadtán ülünk, teszi aktuálissá 
hogy megpendítsük a régi és soha el nem avuló kér
dést. melynek magyar nemzeti kultúra a becsületes

Az ország fennállását pénzügyi helyzetünk aránya 
szeriül külömbözö alkotásokkal örökítettük meg. De 
inig az. alkotások mennyiségéi és mekkorásagát ossz-

TÁL1CZA.
Meghivó.

Eljött a várva várt tavasz, 
Megenyhül az idő,
A fa virul, lombot fakaszt, 
Zöld lelt a rét, mező.
Repül vígan a kis madár, 
Repül a légen át.
És elcsicsergi — merre szál 
Dicsérő hymnuszát.

Megújul most az életünk 
A természet ölén.
Hol üdvnek napja süt nekünk 
S kék ég borul főlénk.
Száműzve van ború, keserv,
Száműzve van a gond,
Öröm van itt és játszi kedv,
A mely szökell, csapóiig.

Óh. jertek ki egy szép napon,
Ti lányok és ifjak !*)
A zöldbe’ vau a vigalom,
Olt lélek, lest szabad !
Köszöntsük fel szabadba’ hál 
Az uj természetet,
Vígak legyünk, zengjünk danát.
Mulassunk mig lehet!

Kubán Endre.

*) íls pedig c hó 27-ón KWblyére. ft hol a ly. ifjúság s/.i- 
vespn lát vendégeiül majái isiin, melynek alkalmából irta a saerző 
8 kedves „Meghivó"-1. ’ a,#rk-

hangba hoztuk államháztartásunkkal, addig nem tudtuk 
az arányt megtartani az építkezésekre és alkotásokra 
szolgáló töke hovaforditásánál.

így történhetett csak azután, hogy nem is fél 
ezer népiskolát állítunk tel, melyre még fél milliót sem 
fordítottak. Es ez tagadhatatlanul n a g y o n  k e v é s .  
Ha arra az egyetlen statisztikai adatra gondolunk, 
hogy ez országban 8 millió a magyar, de ugyanannyi 
a más nemzetiségi, úgy e négyszáz iskola felállítását 
már a kevésnél is kevesebbnek tartjuk

Ne felejtsük, mily mértékben szolgál a magya
rosodásra a magyar nyelvű népiskola. Ezzel el kell 
látni minden legkisebb községei.

A nagy Széchenyi mondá, hogy megkegyelmezne 
a rablógyilkosnak is, ne hogy egy magyarral kevesebb
legyünk. Nos, ugyan számítsák ki az erre illetékesek 
és hivatottak, hogy hány százezer magyart veszítet
tünk el 29 év óta, mert nem viselhettük gondját a 
magyar kultúrának úgy, a mily mértékben kellett 
volna.

Igaz, a tárgyilagos bírálónak tagadhatatlanul he 
kell látnia, hogy a szabadság harcz és ez után, a pan
gás, az elnyomatás korszaka alatt visszaesésnek indult 
minden . . . minden intézmény, még a nemzeti kul
túra is, mert eltiltották nyelvünket és behozták az is
kolákba a dér die das ejtegetését. Igaz. hogy a sok 
elhanyagolt és visszaesésnek indult intézményt újra 
életre kellett kelteni, felneveli.!,5 fejleszteni ésmegerösi- 
teni. De mikor azután az jut eszünkbe, hogy egyes 
ös intézmények milliókat és milliókat élveznek, a nemzet
nek pedig még mindig nincs elég a népiskolája !

A nemzeti érzület a hazafiság, a honpolgári lel
kesedés. mely nálunk már-már kialvó félben volt, a 
millenniumi ünnepségek fényes sorozata által újra lo
bogó lángra ébresztetett. Nos mi e nemes lángnak 
tartósságától várjuk a magyar nemzeti kultúra fel
lendülését. s csak akkor fogjuk a városunkban lefolyt 
ünnepségeket is kellőképen méltányolni, ha a fellen
dülésnek á I l a n d ó s á g á t tapasztaljuk.

A Leányváron.
A díszközgyűlés folytatásaként e hó 13-án d. u. 

3 órakor a Leányvárra vonult polgármesterünk vezetése 
mellett a törvényhatósági bizottság, a hol az ünnep 
a polgári dalkör állal (Király Ernő karmester) eléne
kelt Hynmussal vette kezdetét, melyre Vörös Ferencz 
Ih főjegyző alkalmi beszéde következett, ezután pedig 
Szilnyai József polgármesterünk felszólítására Gold- 
brunner Sándor volt főispánunk „Élj és gyümölcsözzél 
városunk javára" jelmondattal beültette az első diófát 
Példáját csakhamar követték a biz. többi tagjai is, Az 
öntözéstől az ég megkímélte azültetöket, mert azon
nal esőt eresztett reánk. Mindemellett serényen 
folyt a munka, mig egy forgószél véget nem vetett 
annak, mire az Újvár’nagytermébe menekültünk, a hol a 
dalkörrel együtt* a Szózattal fejeztük be az ünnepel.

Az emlékokmány is belekerüli az Újvár falába a 
késő utódok részére.

Az ültető biz. tagok közül a kővetkezőknek nevét 
s jelmondatát jegyezhettük fel:

Hültl József min. tanácsos: Magyar nemzetem 
földjében élj és virulj évszázadokig. És ha a természet 
rendje szerint te is megszűnsz élni, fáddal szolgálj Sel- 
meczbánya iparának!

Farbaky István orsz. képvisalö. Hirdesse ez az 
erdöcske évszázadokon állal a magyarság dicsőségéi

Szilnyai József polgármester : Amit ma ez ülte
téssel alkottunk, azt az utókor saját üdvére ápolja 
hasonló honszerelemmel!

Podhragyuy Pál prépost-plébános: Növeszsze az 
Isten e fát, melyet én ültetek, hazánk és városunk 
jav ára !

Hftndl Vilmos ev. főesperes: Virágzásod hiidesse 
szeretett hazánk virágzását.

Az államháztartás talán nem engedi meg azt az 
áldozatot, hogy ez ország .minden községét állami 
pénzből lássuk el népiskolával, de hát itt a magyar 
társadalom.

A magyar társadalom megizmosodott, megerő
södött és kasztjaiból egyetlen egészséges, szerves egy
séggé nőtte ki magát. Ez az egységes, egészséges tár- 

i sadalom nem hagyhatja pangani a magyar nemzeti 
culturát, mert ha igen. úgy ez a társadalom, mely 

! most egészséges, nem 1 nne sokáig az, szervezetét meg- 
: bontaná a sok nemzetiség, melynek kivetett dárdái 
j most sértetlenül visszapattannak a nélkül, hogy egy- 
I ségében pusztítást vittek volna rajta véghez.

Ep ezért gondoljunk a jövőre. A béke gyönyő- 
i reit élvezzük és a tartós béke ez éveiben kell gondol- 
j nunk arra, hogy fokozzuk a szellemi harczképességét 
! e nemzetnek, hogy e tekintetben is nagyhatalom le- 
j gyünk és maradjunk,
| A mely állam nem nemzeti állam, az elpusztul a föld 
I színéről, a nemzeti jelleget pedig csak a nemzeti kul- 
' túra adhatja meg és fejlesztheti lova. Ezért hát erős- 
j bitsük és fejlesszük nemzeti culturánkat és ezzel erös- 
j bitsük az ezredéves haza oszlopait is, melyek igy 
j mentve vannak az idők vasfogától és nemzetünket az 
| idők viharának minden „fergetege sem ingathatja 
I meg."

Millenniumi ünnepeink.
(Folytatás.)

Akadém iánk ünnepe e hó 15-én folyt le nagy szá
mú közönség részvéte mellett, melynek egy része, neve- 

1 zetesen az akad. tanári kar, a bányaigazgatóságnak Hültl 
József minist, tanácsos vezetése mellett megjelent kép
viselői, a Szitnyai József vezetése mellett résztvett 
tanácstagok, a helybeli hivatalok, intézetek küldöttei 
az akad. ifjúság az erdészeti palota előtti tért, az er
kélyt pedig és az ablakokat nagy számú szép nöközön-

Oldinger Antal plébános: Magyarország Nagyasszo
nya Szűz Mária tiszteletére ültetem e fát, édes hazám 

1 javára és e városéra, s kérem, hogy oltalmazza meg 
öl. Éljen Magyarország.

Fekete Lajos föerdőtanácsos: Valamint az idő a 
j fának egyes szerveit megrongálja, úgy egy ország fen- 
1 állását biztositó intézmények, szervek is meggyengül

nek idővel. Kívánom, hogy édes hazám fentartó szervei 
! megizmosodva újabb évezredekig biztosítsak Magyar-
1 ország életét, fenállasát.

Kiausz Kálmán rendőrfőkapitány: a ki történe
tesen kicsi fát kapott: Tarts rendet az uj erdőben és 
daczára kicsi voltodnak és fiatal korodnak, adj pél
dát növekedéseddel s gyarapodásoddal a nagyoknak 

. és öregeknek is.
Sztancsay Miklós főjegyző, A nemzeti megizmo

sodás emlékére ültetem e lat. Hadd hirdesse, hogy 
ezer évig vívta a magyar magyarságát!

Bernhardt Adolf gazd. tanácsnok: Áldás városunkra.
! Éljen a király!

Jczsovics Károly lyceumi igazgató: Mosolyogjon 
■ rád az ég és öntözzön, hogy gyarapodjál és gyümöl- 
: csözzél úgy, a hogy a magyar állameszme a második 
| ezredévben erősödni és gyarapodni fog.

Gregus Antal biz. ta g : Növekedjél a haza javára.
Sztankay Ferencz tb. tanácsnok: Millenniumi 

ténykedésünk nyomán fejlődjék minden honfi keblében 
az értelmi és anyagi gyarapodás ösztöne, oly észre- 
vchelölcg mint e csemete növekvésének évgyűrűi, s 
közrehatásukkal tegyék e hont naggyá s dicsővé.

Takács Miklós biz. tag: Városunk javára.
Wieszner Adolf biz. ta g : Isten áldd meg a ha- 

| zát és bányászatunkat.
I Sandrik József plébános: A Sz.-Húromság egy Isten 
1 dicsőségére, drága szeretett hazám örömére, kies vá- 
1 rosunk javára!



78 S E L M E C Z B A N k AI  H Í R A D Ó VII. évfolyam 22. szám.

ség foglalta el. A .Szózat* eléneklése (énekelte az 
akad. itj. dalkór) és Soltz Vilmos akadémiai igazgató 
bevezető szavai után Staudm-r Jenő akad. tanár, bánya- 
tanácsos felkért ünnepi szónok tartá meg a lapunk 
mellékletében olvasható ünnepi beszédét. A beszéd 
úgy tartalmánál, mint annál a határozott biztos elő
adásnál fogva, mely a meggyőződés és tudás jele. 
nagy hatást keltett. E hatás alatt háromszoros éljen
ben tört ki a lelkesedés a király és a haza éltetésére, 
majd pedig sokan siettek a szónoknak elismerésüket kife
jezni a kiváló siker fölött. Majd Harvich Ernő akad. 
hallgató mondott ifjúi lelkesedéslel, hévvel, mélyen 
atérzett beszédet, melyre szintén kitört az éljenzés, 
melynek csillapulta után az akad. ifjúság a Hymnust 
énekelte el s ezzel a haza, a király éltetése mel
lett véget ért az ünnepély. A nagy közönség hossza 
sorban, az akad. ifjúság vezetése mailéit vonult a vá
rosba. Az. ifjúság a Szt. Háromság téren a kör helyi
sége elölt még egyszer elénekelte a Szózatot s lelkes 
éljenzések között oszlott szét. Ezek előrebocsátása után 
tt közöljük Sóltz Vilmos igazgató föbányatanácsosnak 
bevezető szavait:

Mélyen tisztelt vendégeink, kedves kollegáim, 
szeretett ifjú barátaim!

Ezer esztendő nagv idő, még a nemzetek életé
ben is. Több mint ezer esztendeje, hogy Apád hadaival 
és hozzá tartozóikkal együtt átkelt a Kárpátok bér
ezem, hogy itt a Duna és Tisza mentén hont alkos
son. melynek örökségébe léptünk.

Az elmúlt ezer esztendő alatt szeretett hazánk 
sok viszontagságon ment át. Itt dúlt a török talár 
és valóban Isten csodája, hogy ezen maroknyi nép 
a mi őseink, kik a föld göröndjeit vérükkel áztatták, 
képesek voltak hazánkat megmenteni és felszaba
dítani.

Mink ezen hősöknek utódai egy szabad nemzet 
jogait élvezzük: a trónon koronázott, mindnyájunk 
által szeretett királyunk ül, országunk élén magyar 
emberek, tehát vérünkből való férfiak intézik el annak 
sorsát és szabadon választott képviselőink készítik 
törvényeinket.

Van-e magyar ember e hazában, ki mindezen 
jóságért .le ne borulna az Isteni gondviselés előtt, 
hálát adva. van-e magyar ember, kinek szívében 
öröm ne lakoznék és ki nem sietne megünnepelni 
hazánk ezer éves fenállását?

Mink ezen ünnepségekből szín tén ki akarjuk 
venni a mi részünket és azért jelentünk meg itl. és azt 
hiszem, hogy méltóbban nem ünnepelhetjük hazánk 
ezer évi fenállását. mintha itt az Isten szabad ege 
alatt szent fogadást teszünk, hogy rendelkezésünkre 
álló minden erőnkkel és tehetségünkkel hazánk nagy
ságának felépítésénél hozzá akarunk járulni, hatás
körünkben mindent meg akarunk tenni, hogy orszá
gunk iparát és kereskedelmét fejlesszük, hogy ez által 
hazánk nagy, hatalmas és gazdag legyen, mert csak 
akkor fognak itt kellően fejlődhetni a művészetek 
és a tudomány. Es a midőn e szent fogadásunk telje
sítéséhez Isten áldását kérjük, engedjék meg, hogy

Kachelmann Farkas bányatanácsos: A hány le
vél fakad majd érett korodban, annyi évszázadot ked
ves szülővárosomnak és létét képező bányásza
tának !

Dr. Schwartz Ottó föbányatanácsos. Ezer volt 
az év, számtalan a szó. legyen ugyanannyi a d ió !

Wankovils Lajos tb. tanácsnok : Termelj minél 
előbb és minél többet a varos czéljai javára.

Nyitray László tb. tanácsnok : A haza és váro
sunk jólétére és felvirágzására.

Dr. Fodor László főbányatanácsos : A mit a fács- 
kanak a természet iránti szerétéiből kívánunk s annál 
lelkesebben kívánjuk, meri hazaszeretetből kívánjuk 
édes hazánknak: vivat, crescat. floreat!

Arthold Géza közig, tanácsnok: Hirdesd vihartól 
meg nem ingatva, hogy a magyar, vérrel szerzett ha- 
zaja fennállásának ezredik évét ünnnepelte.

Lestyánszky József biz. ta g : Az ezerév örömün
nepére ültetem ezt a fácskál. Éljen, viruljon e viruló 
hazában!

Oszvaldt Gusztáv biz tag: Áldás read hazám, 
Ez dalom, ez imám !

Ghauer Oltó főpénztárnok: A múltnak dicsőíté
sére, a jelennek és jövőnek légy emlék.

Muszka József közgyám: Minden himvirágja pusz
títsa a magyar nemzet ellenségét.

Zahn Ágost. biz. tag: az ezredik év fényesen mu
tatja e város lakosságának egyetértését, kívánom, hogy 
ha majd virágozni és gyümölcsözni fogsz, legyen ez 
egyetértés és hangulat még nagyobb és jobb, mint 
ma volt.

Fizdy Karoly biz. tag : Selmecz-Bélabánya ipa
rának fejlődésére és felvirágzására!

Huberth Andor v. mérnök : E vérrel szentelt haza 
földjének minden porszeme termékeny talaj legyen, 
melyből a dicsőség faja fog kinőni, s utódtól hü utód 
fogja tanulni, hogyan kell élni s hogy lehet meghalni.

akadémiánk nevében üdvözölhessem a mi kedves 
vendégeinket, kik idejöttek, hogy velünk együtt ünne
peljenek, és meg vagyok győződve, hogy mindnyájan 
velem együtt szívből kívánják, hogy éljen a király,

! éljen a haza!«
E helyesléssel kisért bevezetővel egyidejűleg kö

zöljük Harvich Ernő akad. hallgató bőszedét is, a mint 
j követkzik:

Mélyen tisztelt gyülekezet.
Milliók átka s milliók áldása jut eszembe, midőn 

i e helyre lépek. Milliószor zengett el az ének szegény 
j hazám éltető napod alatt, a mióta honalapító őseink 
j csontjai elporlottak és sok dicsőnek neve feledésbe 

ment. Ezerszer já rta  körül ez öreg föld a napot.
Visszatekintve a múltba csatát látunk csata 

1 után. Egyszer elborul a nap a magyar dicsőség egén, 
nemsokára hajnalpir váltja fel s ürömben s boldog
ságban füröszti arany-sugaraival a magyar jólétet: 
itl büszkén lobog a magyar zászló, amott meghajolni 
kénytelen — s végig kísérve a magyar történelmet,

| elérjük a mai napot, midőn még büszkén s szabadon 
leng lobogónk s bár meglépte azt a viharok pusztí- 

i tása, de rongyaiban s foszlányaiban is csak azt hir- 
! deti. hogy »megfogyva bár. de törve nem él nemzet 
1 e hazán!*

S ma itt vagyunk ezer év után! Hajnal-e ez a 
| nemzet életében, midőn egy csillagos éj után a szép 

napot várjuk, vagy alkony, mely előtt egy fényes nap 
tündöklőit s utána sötét éj következik; vagy talán 
dél, midőn a nap legmelegebben égeti a földet s utána 
fokonkint fölhágy hevével s bekövetkezik az esti láz, 
mely után mielőtt kialudnék a magyar tűz, még 
egyszer lobbot vet s jön egy sötét rémes éjszaka: 
ilt-ott a honszeretet pásztorlüze pislog s lobbot vetve 
"hamu fedi az égő zsarátnokot.*

Legyen ez hajnal, vagy legyen éjszaka, egy 
reménysugáiT látunk végig csillogni e nemzet életén. 
E reménysugár juttatja eszébe minden magyarnak, 
hogy •szegény hazám, én is fiad’vagyok; s ma ala
pításod ezer éves emlékünnepén kérem a szabadságért 
küzdő nemzetek Istenét, hogy a magyar nemzetnek 
kit a balsors oly régen tép, s ki már megbünhödto 
a múltat s jövendőt, nyújtsa segítő jobbját csatáiban, 
hogy a következő ezredév alatt megtépctl lobogónk 
minden foszlánya még büszkébben azt hirdesse: »Edes 
magyar hazám újra születtél!*

(Éljezzés kisérte a szépen elmondott szavakat.
Bábakszékről Írják nekünk Május 10-én 

■ reggel 9 órakor a gyermekek nemzeti színű csokorral 
! feldíszítve és nemzeti zászló alatt vonultak az ág. ev. 
! templomba, a hol Méltóságos és Főtisztelendő Ballig 

Frigyes püspök Úr áltál szerkesztett alkalmi ének el- 
zengése után a helybeli ág. ev. lelkész beszédet és há- 

! Iáimat mondott. Az isteni tisztelet után a gyermekek 
ugyanazon sorrendben az ág. ev. lelkész és nagv- 

1 számú közönség résztvéte mellett a tanterembe jöttek, 
itt elénekelve a “Hymnustu ; az ág. ev. lelkész mint 

! iskolaszéki elnök megnyitó beszédet mondott. Egy V 
| osztályú fiú elszavalta Inczédy Lászlónak „Ezer év*
| czimülelkesítő költeményét, azután Helyvig Ede tanító el 
! mondta a honfoglalás történetét és a magyar nemzet ki

váló királyainak és hőseinek életrajzát. Rá követke- 
; zelt. alkalmi részlet a földrajzból, melyet egy fiú és egy 

leányamegkoszoruzoll ésnemzeti szalagokkal feldiszilett 
j „Magyarország* térképe előtt, a felsorolt földrajzi hc- 
: lyeket mulatva, mondott el Majd egy leányka Árpád 
I apánk*, utána egy fin .Magyar zászló* czimü költe

ményeket szavaltak el. A „Szózat* eléneklése után a 
! tanuló ifjúság és a közönség az iskola és a községháza 

elé vonult ki. ahol a tanító a Millenium emlékére ülte
tett fákra mutatva, szivükre kötötte hogy szeressék 
e drága iont, tiszteljék törvényeit, és ne hagyják ma
gukat félre vezetni álprófétáktól, mert csak igy fog 

i szikla szilárd alapon nyugodni a mi kedves magyar 
i hazánk és azon biztos érzettel, hogy létjogosullak va- 
j gyünk, kezdjük a második ezer évet Éljen a Király!

Éljen a H aza! lelkes kiátásokkal ez ünnepély végei 
j ért. Ezt örömtől áradozó szívvel irom meg Szerkesztő 

Urunk mert már itt is egv missio gyümölcséi látom. 
„Mi is szívesen közöljük az ilyen jó hűl, mely sel- 

' meczi Újainknak sikeres kultur missiójáról tesz tanu- 
; ságot. Üdvözöljük a fiatal tanítót a ki e missióját ily 

híven teljesiti.
Millenniumi ünnepély. F. hó 17-én az ipoly- 

1 sági róni. kath. elemi iskolában milleniumi ünnepélyt 
tartottak, melyben a növendékek énekléssel és szava- 

I lássál töltötték be az élvezetes műsort. Az alkalmi 
beszédet Jávor Lajos taniló mondta. — Másnap a ki- 

j csínyeknek jutalmul majálist rendeztek a melyen 
i azonban a szép számmal összegyűlt nagyok is kitű- 
; nőén mulattak.

A hodrusi hodvédemléknél. Ugyancsak 17-én 
j tartották meg a hodrushányaiak is a Szitnyaosztály- 
; lyal egyetértőig a millenniumi ünnepet a honvédem- 

léknél. a hova d u. 3 órakor a hodrusbánvai beteg- 
segélyző egylet, Hacher János elnök s Láng Lajos al- 
elnökkel élén, a bányászzenekarral n 200-at tevő isko
lás gyermekekkel, kiket Paulovics József r. k. plébános 

| Adamovits János ev. lelkész, Szpiska Mihály s Kubinyi

József tanítók vezettek, szép rendben zeneszóval id e 
érkeztek. A selmecziek u. m. a Szitnyaosztály tagjai I 
a 48-as honvédek, ez utóbbiak számszorint hatan Jó 
félólával előzték meg a hodrusiakat s az emléktábla olötti 
kis téren helyezkedtek el az „Alföld-Tis/avidéki tvy. 
let* bányász s erdész akadémiai hallgatókból álló tag
jaival. A lombokkal diszitelt síremlék közül tarka ru
hás hodrusi uszzonyok s lányok telepedtek le, érdek
lődéssel várva a történendőket, míg az uricsaládok az 
országúton állottak csoportba. A bel- és külvárosiak 
szívélyes éljenzéssel üdvözölték egymást s az előbb 
érkezettek csakhamar bevonták a kis körbe a hodrusi 
négy honvédet is Kopasz József tanítóval együtt, a ki 
egykoron a végtisztességet adta meg a Pusztelnik ezre
des elesellt honvédéinek. Szilnyai József polgármester 
megérkezése után, a kit lelkes éljenekkel üdvözöltünk 
a hodrusi dalkör Szpiska karnagy vezetése mellett az. 
akad. ifjúkkal együtt a Szózatot énekelte, mire Lind- 
mayer János rendőrbiztos az emelvényre lépett s el
mondta ünnepi beszédéi, melyet több ízben helyeslés
sel szakítottunk félbe s végezetül háromszoros éljent 
hangoztattunk Ő Felségére a királyra s a hazára. A 
kis Puskás Erzsikét és Lindmayer Margitét is szívesen 
éljeneztük meg szép versikéjük kedves elmondásáért 
Priviczky Ádám hodrusi mészáros tót nyelvű alkalmi 
beszéde, melynek hosszabb vers volt a bevezetése, nagyon 
meglepőit mindnyájunkat, és pedig kellemesen, meri 
az a beszéd igazán hazafias volt s igy Priviczky Ádám. 
egyszerre fel lett mentve mindama gyanúsítások alól, me
lyeknek eddig sokak részérül kitéve volt. A ki ily hazafias 
nyilatkozatot lesz ily ünnepies pillanatban, az nem lehet 
pánszláv. Hacher János temel k elnök egyleti lel
kesen s meglepő folyékonysággal előadott magyar 
beszéde nagyon jó hatást lett. Erre Tirts Rezső a 
Szitnyaosztály ügyvivő alelnőke a 48-as honvédek 
nevében köszönetét mondott az rendezőségnek s az 

j ünnepen résztvevő közönségnek. Szitnyai József pol
gármesterünk is köszönetét mondoll a hazafias lényért 
és magyar, majd lót nyelven tartott hosszai) buzdító 
beszédben buzdította a hodrusiakat a magyar állam
eszme további ápolására is. A szónokok beszédeit 
kivétel nélkül lelkes éljenzéssel "fog adta a hazafias 
emelkedett hangulatban lévő közönség. Az ünnep le
folyása után a honvédsir melletti térre vonult a kö
zönség, a hol a fellállitolt asztalok s pádon körül vig 
poharazással és ozsonázás közbe zeneszó melleit 
mintegy egv órán át mulatott. A zenészek eltávozván 
dalban s tósztben tört ki a jó kedv. Különösen szép 
dalokat hallottunk a Sandrik-gyár alkalmazottjianak. 
csakhamar „Liedcrtafel“-lá összeverődött csoportjaitól, 
kik u. n. Napóleonjuk karmestersége mellett szebbnél 
szcbbdallalgyönvőrködtettek bennünket. Kirándulás után 
még pedig a Bőhm-féle sörház. tágas udvarán vagy 200 
iskolás gyermek részesül röviduzsonna jótéteményében. 
Aznap ki lelt osztva 230 párvirsli, 230 drb. zsőmlye.
3 drb. egész kenyér. Ezen bőséges elemózsia beszerzé
sét pedig a következő gyermekbarátok teltek lehetsé
gessé. T. Fiain Ferencz (3 irt). Láng Lajos (3 irt), 
özv. Iványi Jánosné (3 frt) Spitzer (2 írt), Petrnák 
János (I frt), Horváth Péter (1 frt), Gogl Gizella (I 
frt), Riedl (1 frt), Ihring Antal (1 frt), Szeiffert (1 
frt), Kovácsik István (1 frt) Molnár gépész (30 kr). 
Paduch (20 kij. özv. Kmetyné (50 kr), özv. Schuberthné 
(20 kij.Sztraka alőr (50kr), Kirchner György (50 kr), 
özv. Dirnbachné (50 kr.) Daubner Lajos (50 kr.). Ma
gyar János (50 kr) és Prunner Mihály (50 kr), özv. 
Valaska Józsefné (50 kr) és Pokorny felör (50 kr. Isten 
fizessemegnekik a mit akidedekért tettek! Ennek aszep 

; ünnepélynek sok szép részletét eleveníthetnék fel, de 
, ezúttal befejezzük sorainkat annak főlemlitáse mellett, 
j hogy a hodrusi bányász ifjúság a küldiszitések olőálli- 
| fásával nemcsak áldozatkészségét, de meglepő inteli- 
! genczát is tanusilott; dicséret, elismerés ez ifjúságnak, 

melyet polgármesterünk példájára mi is felhívunk, hogy 
munkájukat a jövőben is folytassák, továbbá kiemel
jük, hogy a mulatság alatt a honvédek szegényebbjei 
részére egy ifjú nő egy csinosan álló sapkába 21 frt 
50 krt gyűjtött, melyből 1 frt 50 kr a zenészeké lelt. 
20 frt pedig 5 honvéd között kiosztva. A kiosztás után 
a gyűjtő föllel te a sapkát, de sietünk kijelenteni, hogy 
nem a maga fejére Az adakozó közönség pedig kö
szönetét mondott a lelkes gyűjtőnek buzgalmáért u 
kinek nevét itt Lévay Anna óvónő kisasszony kíván
ságára elhallgatjuk. (Éljen a gyűjtő! ezt is csak 
zárjel közt kiáltjuk.) őszintén kívánjuk, hogy a Holla) 
völgye, mely ezúttal legalább is 600 ünneplőt látott.! 
jövő alkalommal még egyszer annyit fogadjon be :u 
honvédemiék köré. j

Különfélék. 1
—  Részvét. Ama veszteség fölött, m ely  

Ő Császári és Apostoli Királyi Felségét, le g k l-  
gyelmesebb urunk királyunkat fenséges testvérié 
Károly Lajos cs. és kir. föherczeg elhúnytával



érte. 8elini‘t!/.-BclabAnya sz. k. bányaváros kö- 
(ÖiisAga nevében Szitnyai József polgármeste
rünk *e hó 20-án tartott Illésből folyóing rész- 
vétiratot intézett 0  Császári és Apóst. Királyi 
Felségéhez, a m. kir. mi ni sterel nők ur ö mél
tósága közbenjárása -mellett. Alattvalói öröklött 
hűséggel őszintén kívánjuk, hogy annyi milliók 
j^ij,'részvéte enyhítse a legalkotmányosabb urál
idénak, felséges királyunknak fájdalmát.

— T urista  v en d ége in k  nagy része szom
baton megérkezett, Eötvös Lorand báró elnök 
111a délbe megérkezik. Üdv a turistáknak!!

Főispánunk levele. Horváth Béla főispánunk 
ö méltóságának szép levelét, melyet a május 13-iki 
díszközgyűlés alkalmából intézett közönségünkhöz, egész 
terjedelmében közöljük a következőkben :

Tekintetes törvényhatósági közgyűlés !
Őszinte szívből eredő legszebb érzelmekkel üd

vözlőm a tekintetes ünnepi közgyűlés minden egyes 
tagját, s legyenek meggyőződve, hogy lelkileg önök 
közölt vagyok, nődön a magyar nemzet ezeréves fenn
állását ősi bányavárosunkhoz méltó dics ténykedések
kel ünnepük.

Egy ezredév története tesz fényes tanúságot Sel- 
mecz-Bélabánya sz. kir. város közönségének az alkot
mány és trón iránti törhetlen ragaszkodásáról és mélyen 
érzett hódolat teljes tiszteletéről.

Egy ezredév történetében csaknem páratlanul áll 
városunknak igyekezete az együtt működés nemes ér
zetének szilárdításában.

Ezek a szép tulajdonok tették nagygyá, tiszteltté 
Selmecz-Bélabányát nemcsak a magyar nemzet, de a 
világ előtt is.

Ezekkel a jeles tulajdonokkal, ezeknek a nemes 
érzelmeknek folytonos fejlesztésével kell továbbra is 
vértezve lennünk; — ezeknek a szent jelszavaknak 
kell folyton szemeink előtt lebegni: — mert ebekben 
van letéve városunk, nemzetünk fejlődésének azon meg
törhetetlen ereje, mely a magyar hazát is annyi sok 
balszerencse között a jövő ezredév küszöbéhez ve
zette.

Adjon a Magyarok Istene Selmecz-Bélabányának 
boldog jövőt az uj erzedévben, éltesse annak nemesre 
törő közönségét, boldogan, megelégedetten s tartsanak 
meg engem továbbra is azon szives jó indulatukban, 
melylyel engem egymáshoz rendeltségünk óla részesí
tettek; de már élőbbről is, miliőn mint ismeretlen 
két év előtt részesültem azon jó indulatban, melyei 
kellőkép meghálálni alig lehetek képes; legyenek azon
ban meggyőződve élénk hála érzetem mellett azon 
igyekezetemről, melylyel ős bányavárosunk közönségé
nek érdekeit mindenkor előmozdítani, törekedni fogok.

-  Főispánunk Ipolynyéken. H o r v á  t h  Béla 
főispánunk f. hó 17-én családjával együtt Ipolynyékre 
érkezeit. Útjában mindenütt óriási néptömeg lelkes 
éljenzéssel kisérte. Az ipolynyéki határ szélén 60 tag
ból álló lovas bandérium fogadta, s a magas-majthényi 
r. k. plébános, majd'Mátyus János ipolynyéki körjegyző 
igen szép alkalmi beszédekkel üdvözölték. Ez után a 
főispán a banderisták és a számos úri fogat kíséreté
ben bevonult lakhelyére, Ipolynyékre. A disz- diadal
kapunál Steinep Dávid dr. nyéki orvos fogadta. A fő
ispán meleg szavakkal köszönte meg a lelkes fogadta
tást. A kastély környékén már oly nagy volt az él
jenző közönség, hogy a kastély tágas udvara, kertje 
egészen megtelt. Az ünnepély értékét emelte főleg az, j 
hogy ment volt minden hivatalos beavatkozástól s j 
az csakis a nép őszinte ragaszkodásának s szeretőiének í 
kifejezéseként nyilvánult.

Katholikus P o lg á ro k ! Nincs leányiskolánk! . 
Es kell, hogy legyen! Kívánja katholikus hitetek, sür
geti a városi érdek! Tavai május havában évek mun
kája. tömérdek áldozat árán emelt müvetek a piacz 
közepén, a város szemelni tára inogni, rommá oszla
dozni kezdett A rendőri parancs szerint a veszedel- 
mes falukat okvetlenül le kell bonlani. Ezzel szemben 
n>ás emléke, tanúja áll áldozatkészségleknek : a szent 
Katalintemplom ! Egyre elevenedik, mint a hajnal! Még 
a napsugár is ragyogó színné olvadt benne! Szereti- 
tek! Tehál szépül! A leányiskola pedig hanyatlik! 
Máig két kézzel dolgoztatok, a jobbikkal a templomon,
11 ballal az iskolán ! Istené, a városé és a tietek mind 
!l keltő! A következő hónapban építeni kezdjük az is
kolát ! Ha nem, akkor dobra ütik a házat, és vele és 
benn,, azt a 10,000 forintot, melyet krajezáronkint Ti > 
gyűjtöttetek, Ti adtatok erre a házra. Ha nem építjük 
rögtön junius hóban, elmennek az apáczák, haza rcn- 

°b ókel megyés püspökük Szalmáira ! IOs másodszor 
nL>m l'Pül katholikus iskola ! És többé nem lesz 8 apácza,
,l kik 8 osztályt tartanak lönn! Hanem épillek drága 
Pinzert iskolát, fizettek évenle sokat rendes kiadások 
éjében, u. m. tanítónők fizetése, épülettatai ozás. fü- 
i‘'. világítás stb. tb. czimén. Mindezen segíthetünk, a 

^Jjt megelőzhetjük. Megmentjük azt a mi van ! A bi- 
oros Herczegprimás ő Eminencziája Ígért 4000 fo- 1
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rintot. a város jószívűsége 4000 frtot. közel 1000 fit 
a tavaszi hangversenykor gyűlt össze, végül 1000 Irtot 
tesz ki az Ei ben-féli* hagyaték. Kell még 15,000 fo
rrni! Ezt kikölcsönözzük, ha évi kamatjait rendesen 
tudjuk fizetni és kis részletekben a tőkét is törleszt- 
juk, (azaz amortisáljuk). Néhány nap múlva bekopog
tatnak ajtótokon az alamizsnakérök! Embereitek ők, 
nem “H 'enek ! >!< m .. . ; esik összehord-’
iák! Adjatok a mit Isten adott, Istennek, a városnak 
es magatoknak javára! Selmeczbányán, 1896. május 
hó 12-én Podhragyay Pál, prépost-plébános.

Adományozó Oklevél kegyelete* fogadalmi 
i történeti becsű képről. Tárgya : O cs. es kir. Felségé

nek. I. Forencz Józsefnek, Apostoli királyunknak olaj- 
i bán festett, életnagyság!! képe ; melyet Szártorisz Fe- 
; rencz, szatmári egyházmegyei pap, fögym ásiumi v. 
j tanai- a selmeczbányai kir. kalh. gymnásiunmak adott 
j a tanintézetben, 1896. évi május 9-én megült millenniumi 
! öröm ünnep emlékére Midőn hazánk honalapitási es 
J magyar állami ezer éves fennállásának emlékére örőm- 
i űneepet ül. és annak méltó megölésére országos 
i kiállítást rendez, nagyszerű uj országházat nyit s a 
l mintegy varázsütéssel tündérországi mesés várossá át- 

alakított székes-főváros kül- és belföldi tudós-társasá- 
j gokat, egyesük* eket-, s minden világrészből jött ven- 
i dégeket fogad; oly világra szóló országos ünnepség 

az, melyen nemcsak Ó Főlsége, legalkotmányosabb 
I Királyunk kedves magyar népével és teljes udvari kör- 
, uyezetével, s a dicsőségesen uralkodóház föherczegi 

összes tag jai: hanem még a külföldi hatalmak és 
fejedelmek is, vagy azoknak képviselői magas megje- 
lenésökkel örvendeznek. A magyar nemzet Istennek 
eme rendkívüli nagy jóságáért országszerte mindenütt 
hálás Te Deumot, dicsőítő hymnusokat zengedez; az 
örőmünnep emlékére iskolákat épit. különféle táisulatok 
és egyesületek, egyes intézetek és polgárok jótékony 
alapítványokat és kegyeletes fogadalmi emlékeket léte
sítenek. Szép magyar hazánknak eme lelkes, semmi 
költségeket nem kímélő elökészülödései és egyeseknek 
hazafias áldozatai arra buzdítottak engem, hogy a 
nemzeti, magyar állami nagy örömünnep emlékére — 
Isten iránt való bálából, hogy nemzetünket az I. év
ezredből a II. évezredbe vezetni kegyes volt. Apostoli 
királyunk iránt való hódolatból, kinek bölcs uralkodása 
alatt hazánk és székes-fővárosunk uj virágzásnak indult 
és dicső honalapító őseink iránt való kegyeletből, kik 
ezt a hazát szerezték és nekünk örökségül hagyták — 
a selmeczbányai kir. kalh. gymnásiunmak díszére tör
téneti becsű kegyeletes fogadalmi emléket tegyék. E tör
téneti becsű emlék Ő Felségének, szeretett Apostoli 
Királyunknak olajban festett, élet nagyságú képe. E 
kép magában foglalja mind azt, mire a ránk bízott 
szép reményű magyar ifjúságot, a gondos szülök leg
nagyobb kincsét, drága gyermekeiket oktatjuk; az 
pedig: Isten Király. Haza. ísen,hogy ő t imádva vallá
sukhoz mindenkor híven ragaszkodjanak. Király, hogy 
szeretett Apostoli Királyunknak mindig rendületlen 
P>ivei maradjanak. Haza, hogy a dicső ősöket haza
szeretetben utánozva intézményeiket kegyeletes tiszte
letben tartsák. Midőn e képnek leleplezésére (melyet 
tekintetes Zsitvay János, selmeczbányai kir. kalh. gvm- 
násiumi r. tanár ur festett) a fő gymnásiumi igazgató 
ural fölkérem, egyszersmind kérem arra is, hogy a 
történeti becsű képet, mint a selmeczbányai kir. kath. 
gymnásium tulajdonát a tanintézet részére átvenni és 
azt a tanintézetnek legelőkelőbb nyilvános helyére 
(minthogy dísztermünk nincs) a tanári szobában el
helyezni szíveskedjék. S most, kinek a szemünk előtt 
álló képét tiszteljük; tiszteljük annak fölként, apostoli 
koronás élő alakját is, mondván: Ő csász és kir. 
Apostoli Fölsége,, a mi legalkotmányosabb szeretett 
Királyunk, I. Ftrencz József és a mi angyali jósága 
FölségesKirálynénk Erzsébet az emberi kor legvégső ha- I 
táráig. — a dicsőségesen Uralkodóház pedig, valamint 
az édes haza is a Boldogságos Szűz Máriának, Ma- I 
gyarország Védőasszonyának oltalma alatt számos év- I 
ezredeken át éljen!

— Pőstyén fürdőből Írják lapunknak: Egy rég j 
érzell hiányon fog segíteni a Pöslyénbon újonnan épült 
intézet beteg gyermekek gyógyítására, mint a minő 
eddig semmiféle fürdőhelyen nincsen. Az intézetben I 
ízület, csont és vérbetegségekben szenvedő gyermekek j 
fognak elhelyezést nyerni: (kísérel fölösleges) s állandó j 
orvosi felügyelet alatt áll uii. a mi sok szülőre nézve i 
valóságos áldásnak tekinthető. Az intézet a jövő hetek- | 
bon fog megnyílni s összeköttetésben lesz gyógy- 
gymnastikai és másságé termekkel.

T alált gyerm ek. Folyó évi május-hó 14-én ! 
áldozó csütörtökön délelőtt Zimmerman Pál a német ; 
templom előtti téren egy elhagyott gyermekei ta
lált. A gyermek 3—4 éves lehet, csak tótul beszél. I 
szüleinek nevét s azt, hogy hol lakik nem tudja. Oltó- I 
zele után Ítélve a szegényebb munkás osztályhoz tar- j 
tozik A gyermekei a megtaláló vette magához > ez j 
utón is felkéri a gyermek szüleit és mindazokat, a kik 
esetleg a gyermek kilétéről tudnak, hogy a rondörka- 
pilányi hivatalban jelentkezzenek

A Solmeczbánya vidéki rom . kath. nép
nevelők egyesülete f. hó 26-án a városi iskola- I 
épület rajztermében rendis közgyűlést tart. melynek i 
tárgysorozata a következő: 1. A szt. Katalin tomp- j 
lomban reggeli 9 órakor szt. mise. 2. Elnöki meg- j 
nyitó. A jegyzőkönyvnek felolvasása. 4. „Siinilia si- 
milibus curranlur" jeligés pályadijat nyert munka j 
felolvasása. 4. A nyugdíjalap, tervezetének tanulnia- i 
nyozására kiküldött bizottságnak jelentése. 5. Vezér- j 
fonalak a népiskolában Értekező: Aczél J. 6. Nedeczky
F. előadást tart a beszéd- és értelemgyakorlatok kö- |

, réből. 7. Indítványok. 8. Tuka A. előadási tart a ni.
kir. hány. es erdészeti akadémia fizikai termében, 

j Azután kozebet lesz a Bogya-féle étteremben. Részt 
venni akarók Buchrati tanító urnái kéretnek jelenl- 

! kezűi.
Gyilkosság. Pcreszlény la nlmcgyei község- 

! lien e hó 17-én este Adom János váiyugvető czigány 
I összeszólalkozott vejével; ez annyira dühbe jött. hogy 
i az i'ppen keze ügyében levő késsel agyonszurla apósát.

— Halálthozó majális. A hontmegyei Tesmag 
községben e hó 17-én vígan ünnepelték a szép május örö
meit. Mozsárdurrogással akadván a jókedvű gazdnnép az 
ünnepélyt méltóan befejezni, azonban csak Sőteny István 
puskája volt kéznél, ki azt meg is töltötte rögtön ka
vicscsal és homokkal, de a puska szétrobbant és karját 
szétroncsolta, sőt Dudás Pál csőszt nyomban megölte. 
Kisebb sebesülések történtek.Nyilttér.

louIAiri—cl.veiiMl 00 lu trit 3 frt 35 krig m éter-, 
| kint japáni, elunni. s. a t. a legújabb mintázattal és színek-1 

ben. u m. fekete, fehér és színes HeiiiieUerg melyemet 
35 ki tol 14 frt (55 kr móterkint sima, csíkos, koezkázott, m inta-! 
zottakat damasztot s a. t. (mint egy 240 különböző minőségben ! 
es 2000 szin es mintázattel s. a. t. poMtahCr <">* vánmieu- 
t«*M*ii a lia/lio/ -/állít \ a ri* mininkül küld 
postafordultával: Ileiiiiehorg u. «.*. k. nd- 
varimi/aillitri melyemgyára Kürielihen. Svajezba 
ezimzett levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5 kroB bélyeg' 
ragasztandó. Magyar nyelven itt megrendelések pontosan el in-! 
áztatnék. 2 IH i r d e t é s e k.

c?z

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 gazdakőzőnséggel érintkeznek, jö 

vedelmező keresetre tehetnek szert. 
Nagy százalékot biztosítunk és azt 

azonnal fizetjük.
Czim : Gazd. gépgyár, Becs 11,7. Poste 

restante. 1—6

tüii£aJÍ*íDÓ B»«As,2a.
A selmeczbányai 70. a./I. sz. ház 

hozzátartozó nagy kerttel f. évi május-hó 
27-én d. e. 9 órakor a hely színén önkén
tes árverésen eladatni fog.

Elfogadható ajánlat esetén szabad kéz
ből eladó.

Bővebbet! a kiadóhivatalban.

ÖÖÖÖOttÖÖCHKXHXXXK*

l ' H
Van szerencsém a n. é. közönségnek 

becses tudomására adni, hogy Selmeczbá- 
nyára érkezve, itt állandóan letelepedtem s 
bárminemű

z o ig o r a ja v ítá s t ,
átalakítást és hangolást

kellő szakértelemmel teljesítek, és pedig jó t
állás mellett.

Kérve becses megbízásukat, maradtam 
kiváló tisztelettel

Selmeczbányán 1896. május 9-én

Praschek Alajos
zongora-hangoló. 

F.-Rózsautcza Ertl-féle ház.
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Tiszteletiéi alulírott értesíteni bátor- 
koitoin a n <•. közön-- g< ' hogy Budapes
ten VII. kér. Aréna út, 58. sz. a. s em-
ben a városligettel s igy a kiállitás
közvetlen közelében vendéglőt nyito t
tam  a selmeeziek, beszterczebányaik, lé
vaiak találkozási helyéül, melyben kitúrni 
magyar konyhát, príma minőségű Dvéher-lé- 
le sört és tiszta, haniisittatlan. természetes 
borokat tartok, s illetve t. vendegeimnek ki
szolgálok.

Jutányos árak és előzékeny kiszolgálás 
biztosíttatnak.

Magán lakások személyenként 1 fo
rintjával kaphatók.

Kérve a n. é. közönség tömeges láto
gatását maradok mély tisztelettel

tixiccd/ns ' 1 f  i, , rtf<

■ mlódi ep -észsé^ i és c sa lá d i I n / ' ,  nnT  
Katlireiner gyártási módja ; ;i kod 

volt valódi kávé izét nyeri. Élte!-., ogvúi 
előnyeitől, már ez  ok b ól kölő k < • 
malála-k&vó m inden más hu- ...ú gyár, 
mány tói.

A Kaíh einer-féle k ávé  a le..- i-deto 
s e b b , lege észségosobb és I • o ie s ó l i  1 
p ó tk á v é  T e r m é s z e te s  ti?  :i iv a r i 
m á n y  e g é s z  s ze m e k b en , mn ;;. is íilo.tt, 
előnyösen használható, a s  ő r ö l t  s ez okbú 
a vevő k ö z ö n s é g  által nem < á m
pótkávéval szemben, m elyek lm: á'gi viz 

gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal h a n iis i tvák .
Eleinte csak harmadrészben, később fele'1 en adhatjuk a K a tié < i á t  -kávé 

a valódi kávéhoz, s igy az  e g é s z s é g r e  m e g b e c s ü lh e t e t le n  hat a m elle  
minden háztartásban j e le n t é k e n y  m e g t a k a r í t á s t  eszközölhetünk.

A Kathreiner-féle kávét a legelső o rvosok ajánlják, s az úgy ryüváncv 
intézetekben, m int családok ezrei kö ébert naponta jónak bizonyul, s ,, 
magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Katinviner-íél- 
kávé a le g jo b b  e r ő s ítő  sze r  és a legegészségesebb, legkönnyebben meg 
emészt hető és egyszersm ind a lég Ízletes ebb ital.

Le'kiismerete. gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészség
érdekében perozig se habozzon Kathreiner féle Kneipp-m ;!áia- 
kávét használni. Az értéktelen ham isítványokkal szem ben,

Szilaveczky Flór,
vendéglős. Mindenüti kapható  - ’/z k iló  2 5 k r.

hazánk hírneves borait!
küldöm vasúti Hiányát ineilotl 30—00 li- 

törés és 100 literes hordókon felül. 
Vörös borok : palaczk- éretlek. 21. 20. 28. 

32. 40 kr.
C n b i n e t  60 és 70 kr.

Fehér b o ro k : óborok 22. 24. 20. 28. 32.
R  i s Ii n g 40 é -  20 kr 

Siller, kitűnő fajta. 20. 22 és 21 kr Az 
árak literenkint helybeli pinezémben érlel
nek : a hordókat gyáii áion fel.-zámluan 
ép úgy vissza is veszem, hu bérment ve 
érkeznek vissza. Boraim valódiságáért 

kezeskedem.

Steiner Dávid,
VILLÁNY. (Baianvamegve).

Szolid helyi ügynöknőit felvétetik.

V igyázzó; r.a!
*  valódi „Katin

:ukat rábeszélni! 
an, v agy nyitott

Mert ez a leg g y o r

sabb és legb izto

sabb ölő szer

m indennem ű

rovarok

k iir tá sá ra .

Azonban mindig 
b ep e csé te lt üve

g e t kérjen, és 
pedig csak 

,,Zacherl“ czim- 
mel ellátotlal. 
Minden egyéb 

hainisitott.

JMi bizonyítana világo
s ib b a n  utolérhetetlen 
i*ereje és jósaga mellett, 
smint óriási e lte rjed t

sége. minek folytán 
nem létezik oly szer. 
melynek forgalmát a 

,,Zacherlin“ -' tízsze
resen fölül ne múlná.

cl»crl'

Zacherlinmegtakariló : 30 krüveg ára

Faigei Zsigmond czégeknél.Selmeczbányán : Takáls Miklós. — Marschalko (ívnia. —- I 
Ipolyságon: Domhö Károly és Traulwein Dániel czégeknél. 
Korponán : Blaskovir- Lajos.
Körmöczbányán : Bittér J. Lipót. Klein Ármin, és Horn V. 
Szász-Tót-Pelsöczön : Partos Miksa czégnél.
Ú jbányán: Cservinka M. czégnél.

bel Sándor özv

Nyomatott Joergcs Ágost özv. éa Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1896.
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