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V E G Y E S  T A R T A L M Ú  H E T I L A P .
SELMECZ-BÉLABÁNYA SZ, KIR. VAROS-, A F. M. K, E. SELMECZBÁNYAI VÁLASZTMÁNYA- ÉS A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET

SZITNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

Egy évre 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona’ 
E gyes szám  á ra  20  fillér.

HIRDETÉSI DIJAK:
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 

N ylittór d ija  so ro n k é n t 20  fillér.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
K U T I  I S T V Á N .

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézetidők, hova az összes pénzkilldemények is küldendők.

M e g j e l e n  m i n d e n  v a s á r n a p .

A bányászati székhely 
kérdéséhez.

Tudva lévő, hogy a magyar országos 
bányászati és kohászati egyesület marrna- 
ros-szigeti kongresszusa határozatilag ki- 
mondotta, hogy az egyesület székhelye 
Selmecbányáról a fővárosba tétessék át 
három éven belül.

Legkésőbb három év múlva tehát, 
feltéve, hogy e határozat hatályba lép, vá
msunk, ez a pár excelence ős bányaváros, 
meg lesz fosztva egy oly központi intéz
ménytől, a mely nem csak erkölcsi, hanem 
anyagi szempontból is eddig elé egyik él
tető eleme volt.

Itt városunkban székel ezen országos 
egyesület ügyvivő elnöksége, itt jelenik 
meg és szerkesztődik lapja: A bányászati 
és kohászati lapok: itt van e szaklapnak 
és azzal magyar bányászati szakirodalmunk
nak leghivatottabb gárdája, úgy a gyakor
lati, mint, bányászati akadémiánk jeles tan
erői révén, az elméleti tudomány növelésének 
leghivatottabb tényezője . . .  Es mégis 
mind ezt Budapestre akarják áttenni??

Deltát miért??

Erre a kérdésre alapos és elfogadható 
indokot sehogy sem tudunk találni.

Eltekintve e város ős bányászati ha
gyományaitól, bányamivelési munkájától és 
jelenleg is még világra szóló nevezetessé
gétől, itt összpontosult akadémiánkban, de 
bányaigazgatóságunk nagy és széles műkö
dési körében is, bátran mondhatjuk, a ma
gyar bányászat elitje, a bányászat tudomá
nyos és gyakorlati főforrása.

Csodálatos, hogy akkor, a midőn egy 
igen erőteljes és Széli Kálmán miniszterel
nökünk által is hangosan propagált egész
séges törekvés oda irányul, hogy a vidéken 
is legyenek, úgy mint azok a nyugati kultur 
államokban már is vannak, egyes centrumok: 
akkor akarják meggondolatlanul, indokolat
lanul ez ősb áu y a várost megfosztani, — ép
pen egyes, úgy mondanám kapkodó és kül
sőségekben nagy dolgot kereső bányászok — 
oly intézménytől, a mely c várost az egye
sület alapításánál fogva is érintetlenül 
megilleti.

Mert ezt az egyesületet városunk ala
pította, ezt az egyesületet akadémiánk fej
lesztette, ezt az egyesületet és különösen 
annak szaklapját városunk tudós bányászai

és bányászati akadémiánk éltették ismere
teikkel és növelték arra a nívóra, a melyen 
jelenleg áll.

Hálátlanságot, az anyaegyesület iránti 
— bátran kimondom — kegyeletlenséget 
és sok tekintetben felületességet követtek 
el azok. kik a székhely áthelyezését meg
szavazták.

Mért legyen minden, még a bányászat 
székhelye is Budapesten?

Mért emelt az okosan gondolkozó kor
mány újabban két akadémiai palotát és ezek
kel egybekapcsolt európai birü gyűjteménye
ket és intézményeket?? Mért működnek itt az 
elismert és irodalmiing is tevékeny szak- 

! erők??
Azért? hogy üres, semmit mondó és a 

' jövőben csak Lukasztó hatással bíró hiti 
fővárosi központosító meddő törekvésnek 
adjanak helyt?

Szomorú dolog ez! Tessék elhinni, 
nagyon szomorú!!

Nem akarjak firtatni a nagyméltóságu 
fináncminisztérium bányászati osztályának 
tehetetlenségét, a mely utuu-utszélen már 
annyira szembeötlő, hogy a bányászat jö
vője és helyes adminisztrációja iránt lasu-

A „S E L M E C B Á N Y Á I H IB A D Ó “ T Á R C Á JA .
Regi udvari vadászatok.

A „Sfllinocbányai Híradó-* számára irta 
gróf Vay Sándor.

I. Lipót császárról tudva van, liogy nagy 
kedvelője volt a vadászatnak. Angolország kirá
lyának II. K árolynak udvari orvosa Dr. Btowne 
Edunrd 16b8. tájári Becsben tartózkodván, róla a 
Következőket Írja: „A császár szabadban való 
mulatságai között legtöbb gyönyört talál vaddisz
nóra való hajtásban. Hallottam, hogy egy reggel 
hat disznói ejtett el. Voltak oly bátor egyének is, 
mint többek között Zrínyi Miklós, kik meg merték 
egyedül is támadni a vaddisznót, inig végre maga 
is egy vadkan áldozatává lelt. Esetén okulva, a 
többiek óvatosabbak leltek. Ha tehát valamely 
vaddisznó fekhelyén nyugszik, körüiáilják a vadá
szok oly elővigyázattal. hogy a császár, vagy inas 
ftur minden veszély nélkül használhassa vadász- 
kését". Becs vidéke lelve vaddisznókkal, melyek 
a varosban gyakori és rendes kedvelt étke az 
asztaloknak. E disznók egész csfirhében törnek a 
ttabonal’öldekre, vagy az erdőkből ki a szőlők 
közé.

Egy egykorú szemtanú naplójegyzeleiben a 
kővetkezőket olvasom:

A kötelek, hátúk s palánkok segélyével űzött 
szarvasvadászatok költségesek, s csuk a hercegek
nek s iönraknak valók, mert sok háló, vadász, 
kutya, kocsi s inás népség nélkülözhetetlen. Ekkoi 

‘ messziről hajtják a vadat bizonyos csolilba, $ 
I oda várják, azután olv helyre, hol a hálók s véd*
I pányvák jó közel vonulnak egymáshoz, a sátrak 

s védtalak Ültetnek fel, melyek előtt a hajtott 
vadnak 15—20 ölnyi távolban el kell vonulnia. 

' A védtalak mögött, melyek ö Felsége a császár 
: vadászatainál kényelmes helyen felvervék s mö- 
J göltük szép nagy sátor leeresztett szárnyakkal, 

vagy pedig deszkákból vagy gályákból készített 
! kunyhó áll, vonulnak meg a magas és fő urak a 
j jelenlevő udvari hölgyekkel, követekkel, kamará- 
j sokkai s lovagokkal egyetemben. Itt állnak leg- 

többnvire lesbe Ő császári felsége, annak fennsé- 
ges neje, h néha más jelenlevő hercegek, vagy 
miniszterek, s mihelyt vad elöltük tovairamlik, 
dördül rá a cső, s a durranás Osszon gyás egyi
dejű. azután végső kegyelemdöfést adva neki, a 
sátor mellett kijelölt helyre leteritletik.

Ha azután- a jelenlevő urak vagy hölgyek 
egyike oly szót ejt ki, a minek létrejöttén lárad- 
hatlanul dolgoznak a cselszővök, mely ellenkezik 
a nemes vadászineslerseg szabályaival vagy sza
vaival, u legközelebb állótól bevadollalik ö Felsé

génél vagy a fűvadászmesternél. Ezután ráterül 
egy vadra a bűnös, s az erdftfelügyelő vadász- 
késével pár csapást mér ülepére, mely ceremónia 
nagy hahotával szokott, végződni. A végrehajtás 
alatt valamennyi jelenlevő gavallérnak kihúzott 
karddal kell állania, s a ki ezt elmulasztaná, vagy 
elfelejtené, bepanaszoJás után hasonlóképen meg
ismerkedik a vadászkéssel. így követi ártatlan s 
káros következés nélkül való tréfás büntetés egyike 
a másikát, mely alól még a hölgyek sincsenek 
kivéve, kikre aztán, ha magas állásúak, ö felsége 
a császár maga, közönségesen pedig a kerülő va
dász vagy a legközelebb álló szolga méri a 
csapást.

Ez az ud var leggyakoribb vadászata, de sok
kal kellemesebb, h.t a Duna osztódásai közt fekvő 
ligetekben tartatik, midőn a vad földön, vizen át- 
hajlatván, ejt. tik el, s ezt nevezik aztán vízi va
dászatnak, mely fokozott élvvel jár. Legtöbb dol
got ád az ily vadászat az erdömestereknek s 
vadászoknak, kiknek a vadat összehajtaniuk, 
együtt lartaniok, s áthajtaniuk kell, hogy uruknak 
gyönyört s ne bosszúságot szerezzenek.

Ilyen szarvas- és vaddisznó-vadászatot ren
dezett I. Lipót 1666. december tő-én és 16 án 
a Práterben nejének a spanyol Margit Tereznek



(lan kétségbeejtő vélemények keletkeznek : 
de legalább, szerény szavunkkal, felakar- 
juk ébreszteni letargiájából aziei indokolt 
felajánlásunkkal : ne engedje meg, miut a 
magyar bánvamivelés legnagyobb tényezője, 
hogy egyes nyugdíjba vonult, mégis tény
kedni akaró erőtlen, vagy vállalatok élén 
álló egyes magán, nyerészkedni akaró bá
nyászok ártalmas ténykedése lehetővé tegye 
azt, hogy amúgy is szorongatott viszonyok 
közé került városunkból a bányászati és 
kohászati egyesület székhelye Budapestre 
helyeztessék át.

A bányászati kongresszusok úgyis éven- 
kint más-más helyen tartatnak. A bányá
szati és kohászati lapok, mint az egyesület 
lapja máshol jobban szerkesztve es külső 
kiállításában is jobban kiadva nem lehet . . . .  
Miért elvinni innét??

Palotát akarnak építeni Budapesten?... 
Semmiből és kinek??

Hát az ősi hagyomány Selmecbányára 
vonatkozólag, a szép kegyelet már semmit 
sem jelent??

Nem csoda, ha ily körülmények között 
a régi bányász reménye lankad, és Csoko- 
nayval elmondhatja a reményhez; „Csak 
maradj magadnak, Biztatom valál, Hittem 
szép szavadnak, S te mégis megosalAl1*.

Az egész dologban azonban az a legkülö
nösebb, hogy e város érdekeit képviselni 
feltétlenül tartozó eddigi , képviselőnk“, kit : 
éppen a mi bányász tisztviselőink egy néme
lyike oly rengeteg módon kiváltják a jövőben 
is megválasztani, — mondhatjuk a maguk és a 
bányászat kárára — egy kukkal sem szólalt 
fel a bányászati székhely áthelyezésében, 
hanem mint fiz év óta nyugdijat élvező ; 
akadémiai igazgató még azt portálta,

Tessék Ítélni!!!
A város pedig kövessen el minden le

hetőt, hogy a bányászati és kohászati egye
sület székhelye és ezzel a bányászati és 
hohászati lapok szerkesztősége innét át ne 
helyeztessék. i

kivel azon hűnap 12. napján kelt űss/e. Egy 
azon korbeli tudósítás Így hangzik róla :

A vadászaton egy hosszú fntosövétiy, s an
nak közepén feltűnő magas véd, a hölgyek és 
gavallérok számára pedig nagy színkör volt építve. 
Mihelyt ö felségeik s kíséretük megérkezett azon
nal rendbe állt a l'övadászmesler Ursenbeck Fe
renc gróf, nyolcvan szépen öltözött vadászával, 
megfuvatta a kürtöket jeladásra, s aztán megnyitva 
a tért, melyben a vörös vad tartatott, mindnyá
jok csodálkozására nyolcszáz tőrt egy tulkában 
elő: ezután megszükité a futósövényt, hogy a 
vad többször kénytelcniltcssék a véd körül l'utni, 
honmin aztán ó felségeik a császái és császárné 
többet elejtvén, megparancsolták, hogy a többi 
szabadon eresztessék. Ennek végeztével kürttel 
jelt adott a fövadászmestor a hajsza megállítására; 
elvonult vadászaival a véd előtt, s más oldalon 
álltak rendbe, mire újra megszólalt a disznóhuj- 
tásra jelt adó kürt. Erre körülbelül hatvan szép 
darab törtetett elő, melyek közül ö felsége egy- 
párl lelőtt. Mikor az éj loszálll, megszüntették a 
hajszál. Másnap a FSvndászmcstcr egy különös re
keszből százát meghaladó számú rókát s vagy 
nyolcvan nyulat bocsájlolt elő, miben azután jól 
mulathatott az udvar. Ennek végeztével újra nyilt 
a rekesz s JO dámvad s egynéhány űz szökött

©

Tájékoztató a jövő országgyűlési képviselő 
választáshoz,

Minden kommentár nélkül jönnie találjuk a „Buda* 
pesti Hírlap nyomán a következőket — jó  és  a l a p o s
m ti g g o n d o l á i  v e g e i t  — k ö z ö l n i .

Mindenki vigyázzon magára, hogy no kerüljön a Ku
nit hatalmái'a. Mert teu/ik tudni, h o g y  uj törvény van a 
bej viselő*.ála>z.tábról ős uj bíróság Ítél a kérvényekről. Ezt 
a törvényt a/árt hoztak, hogy a választási elnökök, tisztvi- 
Belök, jelöltek, kortesek és választok visszaéléseinek legyen 
vége és hogy a képviselőim pártos bíráskodása szűnjék 
meg. A törvény szigorú és szigorúan fogja végrehajtani a 
Kuria, melynek törvényes és becsületbeli kötelessége, hogy 

I őrködjék a választások tisztaságán, a végből, hogy alkotmá
nyos életünk rákfenéje gyökerestül kipusztuljon, A ki az uj 

I törvényt megszegi, könyörtelenül felelősségre fogják vonni.
1 Fizethet sok ezer korona bírságot, elvesztheti hivatalát, poli- 
{ tikai jogait, ha mandátumot nyert, mandátumát, s ha vesz

tegetett, vagy magát megvosztegottette, fenyegetett vagy erő- 
i szakot követett el — b ö r t ö n b e  k e r ü l .

Ezt tessék megfontolni, hogy nem úgy lesz, mint volt 
i régen- A mikor mindenki büntetlenül vesztegetett, itatott- 
! etetett, ígéretekkel és fenyegetésekkel szabadon korteskedett,
| testi-lelki brutalitást követett el, hivatalos kötelességének te- 
] kintette a hivatalos hatalommal való visszaélést és azért 
| mindenre menntességet elvezett. Akkor még jutalomban is 

részesültek, a kik a loggaiádabbul viselkedtek. Iwo a bür- 
I tönök kapui nyitva, hogy a büntetőtörvénykönyv szerint 

vendégfogadóul szolgáljanak mindazoknak, akik nőm akarják 
átlátni, hogy a világ fordi.lt s hogy másként lesz most, mint 
volt régen.

A tisztelt választók és a mélyen tisztelt kortesvezérek 
a kúriai bíráskodásról szóló törvényt nem olvasták, vagy 
meg nem értették, vagy nem hisznek a Kúria komolyságá
ban. Ebből keserves dolgok származhatnak. Mert előre lát- 
ható, hogy a kisebbségben maradt pártok kérni fogják a 
választás megsemmisítését mindenütt, a hol törvénybe üt
köző visszaélést konstatálhatnak. A Kúria pedig kénytelen 
lesz a vizsgalatot megindítani, a törvényt alkalmazni, Íté
letében az ilyen mandátumot megsemmisíteni és a bünte
tendő cselekmények fegyelmi vagy bűnvádi üldözését ki
mondani. Csak igy lehet magyarországon az alkotmányt 
megtisztítani és a szabadságot megmenteni.

Ezért is hozták azt az erős törvényt. Mert már szám
talan ember tönkrement a képviselőválasztás pazarlása mi
att. A pénz kifogyott s a családok koldusbotra jutottak. A 
kik pedig a pénzt kapták, megitták és jobb meggyőződésü
ket hitvány portéka gyanánt árulták. Ez is egyik oka an
nak, hogy a parlament megromlott. A polgárokban pedig 
kiveszett a hit és a tisztelet alkotmányunk intézményei iránt 
s a hazafias lelkesedés a választáson részeg duhajkodássá 
fajult.

Sokan még most is hiszik, hogy ez nem lehet más
kép, hogy ezentúl is szabad és kell etetni-itatni, szavazato
kat vásárolni, ígéretekkel csábítani, fenyegetéssel megfélem
líteni, csalással, erőszakkal a választást meghamisítani. Pó
ruljár, a ki idején nem okul,' .Most is, a mint a polgárok 
jelöltet keresnek vagy valamely önjelölt kerületet látogat, 
az első kérdés: Van-c pénz? Nyíltan követelik ezt a kor
tesek s költségül számítják föl, hogy majd megint otetnek- 
itatnak valamennyi korcsmában Pozsonytól Brassóig. Hej,

elő. E vadászat végeztével újra más rekeszből 
négy nagy medve kullogott élű s néhány farkast 
hajlottak többször ölő s hajszolták meg a kutyák
kal, miközben ő lelsége saját maga szúrta ie ké
sével a legnagyobb medvéi s úgy vadász farkas 
által összemarcangultaiolt. Utoljára 24 borzra 
hajtattak, de lel kellett hagyni a hajtást, mert az 
éj leszállt.

Tarlóit első Lipót még másnemű vadásza
tot is, melyet még Európa egyetlen uralkodója 
sem gyakorolt. A legutolsó török követség járá
sával (17U0.) Szultán ö felesége két vadászatra 
tanított szolid gepárdot küldött a császárnak 
ajándékul, mikkel az gyakran jól mulatta magát. 
Oly szelídek voltak, mint a dressirozotl kutyák. 
Őreik hála mögött ültek a ló farkán, s szerte 
leskelődték vadászat alkalmával, mint a villám 
vetették magukat a nyulakra, őzekre s más ha
sonló állatokra, s leülvén, visszatértek helyükre a 
lóra, s vártak a prédára. Akkorák voltak mint a 
legnagyobb agár. Midőn 1704-b<n a magyar fel
kelők Bécs külvárosaiba is behatoltak, ott lelvén 
őket több más állattal együtt a „Neugeb&ude"- 
bon, hol rendesen tartották, leöltek őket s kaca- 
ganyul használták fel boriikéi.

__ S E H l  E CU A N Y A I  H Í R A D Ó 1901. szeptember t*

milyen vig elet lesz, hu igy folyik a választás s nem lesz 
elég sem a bortermés, som a búza ara Eszükbe som jut 
hogy az igy szerzett mandátumot a Kúria Ítélete széttépi és 
a vétkeseket a törvényszék elé állítja.

Persze, hogy a száznyolcvankét paragrafust, az uj tör
vényt nem ismeri. A régi s/okábt azonban nagyon jól js. 
meri. be még a törvénytudók se tartják eszükben minden 
vonatkozásai «s egyél* törvényekre való hivatkozását az uj 
rendszabálynak. Mondhatni általános tájékozatlanság uralko
dik e tekintetben országszerte. Homályos sejtelemnél több 

| nem hatolt a választás fölött való kúriai bíráskodásról a kö- 
! zönségbe. Ezért jó lenne, az embereket kitanitani, a inig 
| nem késő. Mindenesetre előbb, semmint a bűnre való esa- 
I bitó aikalom tömeges bűntetteket szült. És nem jó lesz, La 

a Kuria azon kezdi, hogy négyszáz mandátum közül szazat 
érvénytelennek nyilvánít. Pedig ez a veszedelem fenyegeti 

i jövő parlamentünket.
Ennek csak úgy lehetne elejét venni, ha minden vá

lasztónak tudtára adjuk, micsoda tilalmak és miféle biinte- 
1 tűsek foglaltatnak az uj törvényben. Mert nem elég, hogy a 
; törvénykönyvben meg vagyon Írva és olvashatja mindenki 
• a mit a jogászok is csak nehezen értenek meg. Mivel a 
1 választójogot, szabadságot és rendet minden polgárnak is- 
. mernie kell. Nem a szószerint való szöveget, hanem ruagat 

a dolgot, A néphez népiesen kell szólni, (tehát nálunk, tót nyelven 
1 is ki kell tanítani erről a népet Szerk.j eygszeriien és vi.

lágosan, a mi lényeges, a mi rá tartozik, azt kell határo- 
i zutt módon neki megmagyarázni, igen sok bajnak, pazarlás

nak, zavarnak és lakolásnak rágna elejbe a kormány, ha 
minden községben kiragasztatnA az uj rend főszabályait, 
különösen az etetést, itatást és vesztegetést tikokat a biinte- 

! tés nemével és mértékével együtt. Nem úgy gondoljuk, 
hogy a törvényt ki kellene osztani újra, hanem fölhívás 
alakjában iigyelmezteini a közönséget jogaira és kötelessé- 
geire, rögtön a képviselőház feloszlatása u tán . A tiszta vá- 

i lasztás érdekében ez többet érne száz prograuimbeszédnél.
Mert mi megbízunk a magyar nép józán eszében, ép 

j erkölcsében és egyenes gondolkozásában, melyet idáig éppen 
a választással mételyeitek meg, hogy mihelyt látja, meny
nyire komoly a kúriai bíráskodásról szóló törvény es hogy 
becsülotös a végrehajtó hatalom szándéka, akkor msga is 
rátér hogy az alkotmány és nópjogok legfőbb biztosítéka a 
tisztesség.

Hl R EK.
--  Személyi hir. Lapunk felelős szerkesz

tője, Kitti István, családi ügyek miatt rövid időre 
Deésre utazott.

— Föispáni látogatás. Lits Gyula főispá
nunk holnap, hétfőn érkezik városunkba és elnö
kölni fog a keddi dél előtti közgyűlésen és az 
ugyanaz napi délutáni közigazgatási bizottság 
gyűlésén.

— Program beszéd. Pulszky Ágoston 
képviselőjelöltünk, már legközelebb mondja el 
programmbeszédjét a városi vigadóban.

— Fényes esküvök. Dr. Tóth Imre bánya- 
kerületi főorvos bájos leányát, Ilonkát e hó 2-án 
vezette oltárhoz dezséri Bolemann Géza bányász-

i akadémiai adjunktus. A menyasszony tanúja dr.
: Schvartz Ottó akad. igazgató, a vőlegény tanúja 

Kachelman Károly vilmvei gépgyáros volt. — E hó 
4-én dr. Kapp Jakab városi tiszti főorvos leánya 
írónké esküdött örök hűséget dr. Scheer Annin 
zotnbori ügyvédnek. Tanuk voltak a menyasszony 
részéről: Szilnvai József polgármester, a vőlegény 
részéről, annak sógora dr, Müller Barlalan eper
jesi ügyvéd. Mind kél esküvő gazdag lakomával 
végződött.

— Eljegyzés. Nikolássy Antal Tót-Pelsőci 
kereskedő eljegyezte fíépássy Lujza kisasszonyt. 
Az esküvő Hegybányán e hó 22-én lesz.

— Szomorú hir. Egy fiatal élet aludt ki, 
élénk és igaz részvétel keltve városszerte. — Az 
amúgy is rendkívül fiatalon özvegyen maradt 
Erii Jenöné szül. Cseh Kornélia halt meg f. hó 
6-án reggel, követte a múlt évben elhalt férjét, 
a kivel csak most 3. év elöli kelt. egybe és élt 
egy boldog, de rövid házaséletet! — Cseh Lajos 
bányatanácsos és neje született Érti Kornélia leá
nyukat gyászolják benne, kit nagyszámú rokon
ság és jó barátok igaz részvéte fog kisérni f. 
hó 8-án oda, a hol már nem fáj semmi!

— A szentantalban nyaralt hercegek 
elutaztak. Özv. Coburg Klementina hercegnő, 
unokáival, a bolgárfejedelem gyermekeivel, múlt 
hétfőn hagyták el a Szenlantali kastélyt, a Kulid-



r ak egykori ősi fészkét. Elutazásuk elő li, múlt 
vasárnapon ebédre volt híva Szitnyai József kir. 
tanácsos, polgánnosler, a ki ott kedves órákat 
töltött, úgy szólván családi kőiben, meri más 
senki som volt hivatalos ezen ebédhez. A herce
gek elutazásukkor a pályaudvaron megjelent Kuli 
István alkapitánylöl nyájas búcsút vettek, meg
köszönve azon előzékenységet, melyben őkel a 
városi hatóság részesítette. Az alkapitánv a bolgár 
po lgári érdemrend V-ik osztályát kapta Ferdinánd 
fejedelemtől. Wagner Kálmán vasúti állomás főnők 
egy igen szép gyémánt mellül kapott Klementina 
agg hercegnői öl.

— Kinevezés. Kápolnai Patior Viktor akad. 
tanársegéd a selmeci hánya igazgat óság kerületébe 
segédmérnökké lelt kinevezve.

— Kálváriái emlékünnep, búcsú és bér
málás városunkban. Világszerte híres kálváriánk 
I75t-ik évben lelt fölszentelve. Ezen fölsscnlelésnek 
150 éves évfordulója alkalmából 1, hó 15-én nagy 
jubileumi búcsút hirdetnek, a melyre í. bú 14-én 
délután Boltizár József püspök érseki helynök is 
városunkba érkezik, kinek fogadtatására ugy az 
egyház, mint a varos részéről nagyban készülnek. 
Felső Magyarország minden részéről számos jelent
kezés történik a búcsúban való részvételre, nagyobb 
szám jön a Garani vidékéről Vclzol István c. ka
nokok garam sz. kereszti plébános vezetése alait 
ezeron felül; Korpona vidékről Macbovils Izidor 
apátplébános vezetése alatt szintén oly nagy szám
ban. A bucsusok elszállásolása nagy gondot okoz 
a rendezÖbizöttságnak, azért kérjük városunk 
nagyérdemű közönségét, hogy rósz időjárás ese
tén, szívesen fogadja házába a bucsusokat, kiki 
a mennyit tehet. A nagy búcsú utáni napokon 
Bollizár József ö méltósága fogja a bérmálás 
szentségét kiosztani és pedig szept. 16-án Hegy- 
bányán, 17-én Bélabányán, 18-án Selmecbányán. 
Felkérjük a tisztelt közönséget, hogy e szép ünne- 
pélyeségek alkalmából a házakat, mentül sűrűbben 
foJiobogozni szíveskedjék. A bérmálás ünnepélyre 
vonatkozolag a v. tanácsa a következő határo
zatot hozta: A törvényhatósági bizottsági közgyű
lés határozatából kifolyólag elhatározta a tanács:
1. hogy a bérmálás kiszolgáltatására a váiosba 
érkező Bollizár József érseki helynök — s 
felszentelt püspöknek l‘. évi szeptember 14-én 
déli 12 órakor Németiben való fogadására BziL- 
nyai József kir. tanácsost polgármestert és lleincz 
Hugó tiszti ügyészt küldi ki 2. Kimondja a vá
rosi tanács, hogy az alsó utcai bányuvasnt átjáró 
(eldisziítessék, s az ebhez szükséges készletek 
átadására a in. kir. bányaigazgutóság rnegke: hi
tessék, melyeknek átvételével a gazdasági felü
gyelő megbizatván, utasittatik, hogy a főmérnök
kel egyetemben az átjáró kellő feldiszitése iránt 
intézkedjék. 3. Kimondja a városi tanács, hogy 
az összes tisztikarral egyetemben Bollizár József 
érseki helynöknek fogadására a feldíszített bánya- 
átjáróhoz kivonul, s a városi közönség nevében 
a fogadó beszéd megtartásával Állmán Imre 
gazdasági tanácsnokot bízza meg, 4. A törvény- 
hatósági bizottsági közgyűlés határozatából kifo
lyólag a városi tanács felhívja a rendőrkapilányi 
hivatali, hogy Boltizár József érseki helynöknek 
ide érkezése alkalmából a város íellobogóztatá- 
Sctról intézkedjék, a számvevőség pedig léiliivatik, 
liugy az újvári mozsaraknak és az ö-.szcs haran
goknak megszóllallalása iránt a szükséges inléz- 
kedéseket legye meg; továbbá í'elbiyalik a rendör- 
kapilányi hivatal, hogy a canonica visitutio rendel
kezéseiből kifolyólag intézkedjek az iránt, hogy a 
f. ó. szeptember 15 én a kálváriára induló kör- 
menethez legalább 4 rendőrből álló cliszkisérel 
vonuljon ki, s hasonló diszkiséret kiküldetésére 
a m. kir. bányaigazgalóság s a tűzoltó pa
rancsnokság megkcrestelik. 5. Végül kimondja a 
városi tanács, hogy a kálvárián felállítandó emel- j 
vényhez a szükségas fa anyagot kölcsönképen | 
engedélyezi, melynek kiszolgáltatására és vissza- |
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vételére a tanács n gazdasági felügyelőt azon 
meghagyással ulasilja, hogy a szükséges fa meny- 
nyíscg iránt Ács József r. k. egyházgondnokkal 
érintkezésbe lépjen,

Pulszky Ágost képviselőjelöltet, név
napja alkalmából következőleg üdvözölte pártja: 
Méltóságos ur, mélyen tisztelt képviselő jelöltünk! 
névnapja alkalmából fogadja szívesen most távol
levő elvtársiunk nevében is őszinte üdvözletünket.
I arlsa meg a Mindenhaló jó erőben hazánk és 
varosunk javára. Méltóságod hazánk azon kitű
nőségéi közé tartozik, kikel parlamentünk nem 
nélkülözhet. Ez büszkeségünk De a miért méltó
ságodnak különös bálával tartozunk, az, hogy nyu
galmának feláldozásával velünk és érettünk küzd, 

j  küzd a végből, hogy nálunk egy szükséges és üd
vös missziót végezzen, noha látjuk, hogy alkalma 

! lett volna küzdelem nélküli kerületekben is fel- 
I lépni. Ezért vagyunk mink, mohóságodnak nagy 
I hálára és kitartásra kötelezve.

Selmecon 1901, aug. 27. Tisztelettel (követ
kezik 380 választó aláírása.)

Erre Pulszky igy válaszolt: Mélyen tisztelt 
| Elnök Ur, Kedves barátom. Meghaloltan mondok 
| köszönetét azért a valóban nagyszerű és meg- 
; tisztelő meglepetésért, a mely mikor tegnap meg- 
j érkeztem s a csomagol kibontottam váratlanul 
j ért. Eléggé meg nem becsülhető s kellően meg 

n ni hálálható buzgalmatokról s párlnnk részére 
kifejlett munkásságotokról lesz ez tanúságot s en
gem arra kötelez, hogy minden örömet megte
szi lsem. Nemcsak kitartani, de a legerősebb 
igyekvésl kifejteni ily párt melleit öröm; rövid 
napok múlva mind ezt szóval is tolmácsolni fo
gom. A közeli viszont látásig a legmelegebb is
mételi köszönettel s üdvözlettel igaz hálás híved, 
Pulszky Ágoston.

— Törv. hat. biz. közgyűlés. A szeptem
ber havi rendes törv. hat. bizottsági közgyűlés 
i! hó 10-én lesz megtartva Lits Gyula főispán 
elnöklése mellelI. A közgyűlés tárgysorozata a kö
vetkező :

t. -  A polgármester jelentőse :i közigazgatás és liáz- 
íurtás f. évi augusztus havi állapotáról.--- 2 8761. A iu. kir 
I)«liigyiuiiiis7.terimii f. ó, 91561. sz. korrendelelo az osztrák 
értékű r> c-s fiO fi'los állam jegy ok bevonása iránt .‘5 
•S-i'.iJ A vallás és közoktatásügyi in. k minisztérium f. e. 
Illőn 1. sz. rendelete a városi kisderfóvotla alap 1 0 0 0  évi 
y,árszs'mi;ul.Í8ainuk jó váll agyasa iráni. - -I 8507. A korosk. 
m. kir. miiiiszlérium f. é. 471542. 37.. közlése az iránt, hogy 
Uilloy Knyuiuml az északamerikai Egyesült Államok Innia- 
pesti ni és helyettes komidévá neveztetett ki. - 5. 8732,
Tanái?!-i előterjesztés a bor és luis fogyasztási adók megvál
tása iráni megejtett tárgyalás eredményének bejelentése s 
az eljárás jóváhagyása iránt. - (5. 8628. Tanácsi előterjesz
tés a szám tisztnek feltételesen megválasztott Litassy Hátának 
véglegesítése iránt. —■ 7. 8671. Tanácsi olőtorjesztés a vá
ros közönségét terhelő Műül) korona botegápolási költségek 
kíegyonlitéso ügyében. — 8. — A gazd. tanácsnok, a fő
mérnök s az erdótnestor jelentése augusztus havi működésük 
— és szeptember havi leemlóikröt. — 9. 0991. A jövedéki 
hivatni jelentése a fogyasztási adók és nrlópóílókok valamint 
egyéhb jövedék folyó évi augusztus havi forgalmáról 
10. 8991, Tanács előle ijeszd őse a Bélabányán létesítendő viz- 
vezeték iijabhi tervének s előirányzatának beinntal.á.-a tár
gyában. II 8:VII Tanácsi előterjesztés az Us/.vald Ka
roly és Fin in a steffultói In kosok tulajdonát képező ház meg- 
vétele iránt 1-sö izbeu való tárgyalás céljából. 12. 8772 
Tanácsi ilótorjepztós Csisz György részére házépítés céljaira 
a steffultói korházi lehlekből 1000 | |-ülnek örökáron való 
átengedése iránt. 18. 8557. Tanácsi ülőlerjesztes Natya- 
sovszky András részére a kiizlegclöből 27-*> Q] ölnek önik- 
áron való átengedést) iránt 1 -tó Ízben való tárgyalás coljá
ból, H. laiiacsi elólerjes/.iés » belvárosi pincének (,íe- 
moinor Bornál részére 8000 i \ árbao való átengedése iránt 
első i/bon való tárgyalás céljából. l.» 87.’iI 8öltz Vil
mos kir. főbányataiiáesos lemondása a központi választmány 
tagságáról, s az okkép megüresedett helynök betöltése vá
lasztás utján. - lü. 8791. Szabadka szab. kir. város felirata 
a magyar társadalmi osztályok létfontartásának biztosítására 
törvény alkotás iránt, pártolás céljából — 17. 7610. Városi 
tanács ajánlatn Fodor József városi in. kir. állatorvosnak az 
országos heti vásárok í<diigyideiéért, valamint a város tu
lajdonában levő állatállománynak gondozásáért évi 3U köb
méter kemény liizila engedélyese iránt. — 18. 8454. Városi 
tanács el üteri észt őse Acél János Selmecbányái rom. kath. fő
tanáénak az iskolai behatási dijak kezeléséért s cgyébb
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megbízásokért évi 40 Kor. tis/telotdij ongodélyezése iránt. — 
19. 8554. Tanácsi előterjesztés a űreU Maria tulajdonát ké
pező erdei bolzetnek 120 kor. árban való mogvétole iránt
Il-od izbon való tárgyalás céljából. — 20. 8995. Tanácsi 
előterjesztés a Mikuska Porom? és ((álus/. Anna tulajdonát 
képező 16 hold 1366 Q-öl kiterjedésű ordei boltot megvétele 
iránt 1800 korona árban Il-sod Ízben való tárgyalás céljá
ból. 21. 8379. Tanácsi előterjesztés a liroHvho Mihály 
által bérelt földnek házi kezdésbe való vótdo iránt. — 22. 
89(14. Hadiéi- Qyuln kérvénye 150 Q -öt városi toriiletnok 
örökáron való átongedéso iránt dvilege* határozathozatal 
coljából. 20 8771. Üroszmann Mihály középturi lakos 
ajánlata a Sembory házban tevő korcsma 6 inellékholyisé- 
goinek bérlete tárgyában. — 24. 896*2. Üroszmann Lápot 
sdmoc'iányai lakos ajánlata a Sembory házban levő korcsma 
s mellékhelyiségeinek bérlete tárgyában. — 25. - Wom- 
berg István galgóci lakos kérvénye a város illetőségi köte
lékébe a magyar Állampolgárság elnyerésének föltétele mellett 
való felvétele iránt.

— A Selmecbánya vidéki r, k. népneve
lők egyesületének selmeci köre f. é. szeptember 
hó 19-én Selmecbányáit a városi róm. kath.elemi
fiúiskola helyiségében tartja évi közgyűlését, melyre 
a t. tagok és érdeklődő tantigybarátok ezennel 
nieglűvalnak. Tárgysorozat. 1. 9l/g órakor szent 
mise. 2. A gyűlés megnyitása. 3. A múlt közgyü- 
lés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 4, 
Főt. Ilidvéghi Árpád bélabányai plébános ur állal 
20 koronás aranynyal jutalmazott „Egy tanító 
életrajza* c. pályamunka felolvasása. 5. Szabadon 
választolt paedagogini értekezés. Jutalma 20 koro
nás arany. Adományozta ft. Lilassy János hegy- 
bányai esperes-plébános ur. 0. Pénztári jelenlés 
és tagdijak (3 korona) beszedése. 7. Indítványok. 
Egyúttal kérjük a tisztelt kariár sakál, hogy a ju
talmakra mennél számosabban pályázzanak és 
hogy a gyűlés után tartandó közebéden való rész
vételüket Bachraty József egyl. jegyzőnél mielőbb 
bejelenteni szíveskedjenek. Az ebéd ára itallal 
2 korona.

— A magyar turista egyesület ez évben 
Eperjesen tartotta évi közgyűlését. A Szitnya-Osz- 
lály tagjai közül Király Ernő, Márkus Zsigmond 
és Sehvarlz lápot utazlak Selmecbányáról oda, s 
hozzájuk oll. még Jaeger Gyula laglárs csatlako
zót!. Igv a mi osztályunk volt leynagyohb szám
mal képviselve, diekinlvo Icrmészeteson a Buda
pesti és az Eperjesi osztálytól. A közgyűlésre e 
s/.crinl nem igen nagy számmal jöttek össze az 
ogyohűlet kiilömhöz'. osztályainak lúgjai, minek 
magyarázatát, abban kell keresni, hogy augusztus 
második felében az egyesüldi életet kedvelő s 
támogató embereink a különböző egyesületi köz
gyűlések által egészen le voltak foglalva. Maguk 
az epeijcsiek is aug. 18-úti még teljesen ki vol
tuk merülve a kassai dalárda versenyek izgalmai
tól, sj igy szinte nem nagy érdeklődést tanúsítot
tak a turista közgyűlés iránt. Ez különben az 
ovang. kollégium dísztermében, a szokott módon 
folyt le. Bennünket a titkári jelentésnek különösen 
azon része érdekel, mely elismerését fejezte ki a 
Szilnya-Osztály mull évi buzgó működéséről. A 
közgyűlés és a rá kővetkező elmaradhatatlan disz- 
obéd után még aug. 18-án megkezdődött a kirán
dulásuk sora. Azon napon délután megnészték 
a turisták a nagy-sarosi, mintaszerűen berendezett 
gőzmalmot, a honnan felrándultak a történelmi
leg nevt.ziáes ltakocy vár romjaihoz, rnelyektül 
szép kilátás kínálkozik nn-ss/.i* vidékekre. Vissza
jövő a gőzmalom igazgalósága terített asztalokkal 
lugadia a társaságot a terjedelmes telepnek kert
jében, a mii köszönettel kell felemlítenünk. Más
nap a lm isták megindullak Uubnik leié, útközben 
megnézve a sóvári Inni)ászától, hol fűzés által 
nyelik a sut a 146 méter mélységű aknának vizé
ből. Mindenütt, különösen bennünket selmceieket 
nagy örömmel fogadlak, mert Domonkos, Merza, 
Szembraluvies, Grogot* bányalisztek és Lonkay 
fúerdész légi ismerősöket találtak bennünk. A 
duhniki opalbanya és opálcsiszolás megtekintése 
illán este felé megkezdődön a Simonkn hegynek 
megmászása, a mi az egész eperjesi kirándulás
nak tulajdonképpen ló turista-feladatát képezte.
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Az éjszakát a csúcs alalti menedék házban töltöt
tük, de mivel az nem volt képes az egész társa
ságot befogadni, többen a szabadban, a hatalmas 
lánggal égő erdészt üz mellett pihentek le s pró
báltak aludni. De nem tudtak, mert az epei jós- 
tokaji hegylánc ezen szép lombosaiban néhány 
kedves, jó madár — nem lehetett megállapítani 
hogy Íülemilék voltnk-e — olyan kitartással énjü
kéit, hogy álom nem akart nehezedni a szem pil
lákra. Aug. 20-án kora hajnalban már főn vzltunk 
az 1092 méter magas Simonkan. Sajnos, a nap 
felkeltet nem láthattuk, mert borús volt az ég; 
de a tágas kilátás elég szép képet nyújtott, noha 
inkább csak rengeteg erdőkre terjed az ki. Azt 
hiszem, nem állja ki a versenyL a mi Szilnyánk 
kilátásával, ámbár a mi legmagasabb hegyünk 
valamivel alacsonyabb (1011 m.) a Simonkunál. 
Leérve Dubnikra s elbúcsúzván kedves eperjesi 
és dubniki házi gazdáinktól, hosszú szokerezéssol 
elértük Ránk-fürdöl, honnan Kassára kocsizvn, 
a turista társaság feloszlott, s ki-ki a maga utján 
indult haza felé, kipihenni a kirándulás fáradal
mait, és azon megnyugtató tudattal, hogy hozzá
járult ez Ízben is a turistaság eszméjének ter
jesztéséhez.

— Ki közp. szabadelvű párt hivatalos 
jelöltje? Teljesen hitelt érdemlő forrásból vesz- 
szük a hirt, hogy a központi szabadelvű párt hi
vatalos jelöltje Pulszky Ágoston dr. — Éljen ! !

— Az állami tisztviselők mozgalmához, 
mint azt már közöltük, a Selmekbányán lakó 
államitiszlviselők is csatlakoztak. A megalakult 
állandó helyi bizottság most a kővetkező határo
zatát közölte a tisztviselői kongresszust előkészítő 
bizottsággal:

HTisztviselői kongresszust előkészítő küz- 
ponti bizottság (ekintetes Elnökségének Budapest.

Az állandó helyi bizottság folyó évi augusz
tus hó 31-én tartott értekezletén egyhangúlag 
következő határozatot fogadott cl:

Elvitázhatlariul szükségesnek tartjuk:
I. a szolgálati szabályzat megalkotását,
II. a fizetés és lakpénz méltányos rendezé

sét, is végül
III. a nyugdíjtörvény módosítását.
Ezeknek részletes megállapítását folyó év

szeptember hó 21 — 23-án Budapesten tartandó 
országos kongresszusra bízzuk, meglévőn győ
ződve, hogy a kongresszuson résztvevők tekintetbe 
véve az ország anyagi helyzetét a közős szenve
désünk orvoslása érdekében megfogják tudni ta
lálni a helyes utat". Ugyan azon átiratban a helyi 
állandó bizottság értesítette a központi bizottságot, 
hogy az illeni tisztviselőket a kongresszuson 
Krbek Ottokár nu kir. dohánygyári igazgató 
Bárdossy Antal m. kir bányatanácsos, Vojlás 
Mátyás kir. gymnásiuini tanár, Eulélyi Gyula kir. 
aljárásbiró és Pétéi fi Áron kir. bánvuigazgalós igi 
számellenőr bi. fittségi tagok fogják képviselni, kik 
részére az igazoló jegyek megküldéséi egyutlal 
kérte . . . Egyidejűleg kérdési intézett a köz
ponti bizottsághoz a kongresszus megtartásának 
módozataira történt megállapodások tekintetében, 
s nevezetesen kérte a központ által esetleg kidol
gozott memorandum vagy elfogadásra ajánlandó 
pontoknak mielőbbi közlését.

— éjjeli razzia, /.olyoniy Imre erdőmester 
erdővédelmi s vadörzöi .szempontból a szükséghez 
képest éjjeli őrjáratokat küld ki az egyes véd- 
kerűletekbe. Mull szombatom estétől vasárnap 
reggelig a rovnai rész volt megállva 7. erdőőrrul 
s már az első kísérlet is eredménnyel járt, éjfélkor 
az uj ültetésekben legelő marhákatjfogtuk el. Hihető, 
hogy ezen eljárás a kihágók s vadorzókra nézve 
moraliter is hatni fog s a garázdálkodásnak gálát 
fog vetni.

— A selmeczi kálvária története. Egyszáz- 
ölvcn éve annak, hogy a világon páratlanul álló 
selmeci kálvária elkészült és jelenleg is magasz
tosan hirdeti a Golgota isteni tragédiáját. E kál

váriánk keletkezésének történőiét, mai alakjának 
és ájlalosságának leírását foglalja magában azon 
szép és lélekemelő munka, melyet Kálváriánk löt) 
éves jubileuma emlékére irt meg Hidvégby Árpád 
bélabányai plébános, lapunk jeles tollú munkatársa, 
nagy gonddal és magyaros zamalu pompás nyel
vezettől. Ha Ilidvéghy nem tartozna hozzánk, Írói 
gárdánk kitűnő tagjai közé, akkor e müvet, a 
mely a maga nemében úttörő, nem tudnók eléggé 
magasztalni. De igy is, elfogulatlanul mondhatjuk, 
hogy o szép kiállítású, 31 képpel és a kápolna 
építő családok címereivel ellátott történelmi mü, 
mely régi és uj imádságaival és vallásos éneke
ivel vallás- erkölcsi tartalommal is bir, ma
radandó becsű. A jeles szerző, inindgvárl hozzá 
lesszük, alapos és szorgos levéltári tanul
mányok fonalán, elmondja e munkájában a 
„Scharílcnbcrg" hegy történőiét és hogy miként 
lelt az a Kálvária céljára kiszemelve és Perger Fe
renc/. Jézus társaságbeli páter által megszerezve. 
Nagyon érdekes hogy ezen egykor kopár hegy 
Friedenliebi Frilz Lipót András gazdag, ágos
tai evangélikus vallásu földesül* tulajdona volt, 
a ki mind addig semmi féle áron a jezsuita pá
ternek nem akarta át — jobban mondva — el 
adni e hasznavehetetlen kopár hegyéi, mig meg 
nem mondták neki, hogy mi célra szolgáljon az. 
De a mint végszorongatásábaii Perger megmond la 
hogy kálváriának, a Golgota színterének fenséges 

i utánzatának óhajtja azt, az evangélikus vallásu 
tulajdonos azonnal ingyen átengedte a természettől 
erre predestináll hegyei. A rendkívül érde
kes, nagy előtanulmányokat igénybe vett, szép mü 
feltétlenül egyik becses produktuma városunk tör
téneti ismertetésének. Köszönetét és nagy elisme
rést érdemelt ki méltán e becses munka szerzője: 
Ilidvéghy Árpád.

— A szegény iskolás gyermekek felru
házására a mull héten Csányi Ollóné 9 ruhadara
bot küldött a rendőrséghez. — Ez alkalomból

■ felkérjük a közönséget, hogy a közelgő hideg 
idő és az iskolák megnyílta folytán az ócska ru- 

: Iliit és cipői ismét úgy, mint eddig, az igazán 
szegény és iskolaköteles gyermekük részére a 

: rendőrfőkapitányhoz küldjék.
— Halálos baleset. F. évi augusztus hó 

végén Szlanek József kir, kohóimiukás munka- 
közben égési sebeket szenvedeti, melyek kö
vetkeztében f. é. szeptember 5-én a bányász kór
házban meghalt. — A vizsgálat megindult, hogy 
torhel-c valakit felelősség.

— Adomány a szegényeknek. Dr. Knpp
J. tiszti főorvos, leánya esküvője alkalmából, 100. 
koronát adott a városi szegény alap javára. Vi
vőt sequcns!

— A F. M. K. E. gjüjlftperzsclyei közül a 
kaszinóban levő 202. sz, és a Metropol-kávébáz- 
ban levő 192. sz. perzsel}* a rendőrkapitányság
nál felbontatván, előbbiben 22 K 88 f. utóbbi
ban pedig 5 K 30 fillér találtától!, mely össze
get a F. M. K. IS. pénztárosának adatoll át,

Városuuk jövő évi költségvetése. A 
városi tanács nagy és fontos munkál végzett leg
utóbb, a midőn a jövő évi költségvetést letár
gyalta. A tőrv. hal. bizottság azonban csak ez 
évi november havi rendes közgyűlésén fogja a 
költségvetési tárgyalhatni, részint a képviselő vá
lasztás miatt, de főképpen azért, hogy a bizott
sági tagoknak elég idejük legyen a tanács állal 
elfogadásra elölorjesztelf költségvetés tanulmányo
zására. — Ez igen helyesen van igy.

— A Pulszky jelvények. A Pulszky párt 
jelvényei: piros toll, zöld levél és fehér felírás 
rajta. A zászló rudak szintén pirosra vannak 
festve. — E Jelvény alatt szavazók győzelme im
máron bizonyosra vehető.

— A városi múzeumnak, ajándékozóit Illa- 
vncsek Kornél ny. föhányamern. két. érdekes gombát 
melyet a felsőbányái Teréz-aknában 100 m. mély
ségben 18(18 1‘vhon Ialuli, — és különféle lengeri 
halukat, rákokai stb. egy szesszel telített palackban.

— Pályázat. A selmec-vidéki kereskedők 
| iparlarsulata állal fenlartotl kereskedő lanoncis- 
1 kóla 3-ik tanítói tisztségre pályázatot hirdetett.

A tanító javadalma minden heti óra után éven
ként 80 kor, s a heti óraszám 7. E javadalom 
csak azon esőiben fogyasztalak, ha a kér állam
segély engedélyeztelik elleneseiben a 3-ik lanilő 
részére csak 100 kor. ILztolcidij fog biztosiltaliii. 

I A kellően fölszerelt kérvények alóliroll elnökhöz 
| nyújtandók be /'. c. szept. hú 2>i-ig. Selmecbányán, 
| 1901. IX 7. Marchalkó Gyula lars. elnök.

— Iskolai beiratkozások, Az ágosl. evang. 
' lyceu inban 388-nn, a róm. kalli. gymnásiumbryi

337-en, a városi r. knlh. elemi iskolában 375-en, 
az apáca zárdái Kolos inlézol óvoda, elemi és 
polgári iskolájában 534-en, az ágo.st. evang. elemi 
fiú és leány iskolában 119,"az izraelita elemi fiit 
és leányiskolában 63-an, a m. kir. bányaiskolá
ban 52* en iratkoztak be eddig.

— Választási mozgalmak. Az országgyű
lési választások fókellékét a zászlók képezik. A 
rózsahegyi magyar textilipart r. t,, a zászlószöve- 
lek gyártását oly mérvben bőviletle ki, hogy az 
országnak ebbeli szükségletét teljesen fedezni képes 
Ezen hazai iparvállalat, a gyártmány kitűnő minő
sége és szintartósága, továbbá olcsó árak által tűnik 
ki. A magyar textilipar r. t. központi képviselet
lel Freudiger Mózes és Fiait Budapest, Laudon 
utca 6. bízta meg, kik eddig is a hazai ipar fej
lesztése körül nagy érdemeket szereztek. E cég 
úgy a fővárosban, mint nagyobb vidéki városok
ban oly cégeknél, kik eddig is a zászló elárusi- 
lásával foglalkoztak, fölulárusiló helyeket létesít 
ahol megrendeléseket a gyár által megállapított 
eredeti árak mellet vesznek föl. Bővebb felvilágo- 
sitásl vagy képes árjegyzéket ingyen és bérmentve 
küldenek.

--  Zrínyi Miklós egy  levele. Van az Orszá
gos Levéltárban egy roppant érdekes másolata 
Zrinyi Miklós egy levelénei, melyet Csáktornyá
ról 1560. április 19-én, három hónappal Sziget- 

| vár megvívása előtt irt Nádasdy Tamásáéhoz, tőle 
i segítséget kérni. A levél egész terjedelmében igy 
| hangzik: Nemzetes és nagyságos, különösen tisz

telt úrasszonyom. Üdvözöljük és ajánljuk szolgá- 
' latunkat. Mivelhogy nem homályos, hogy igen 

undok ellenségünk, a török császár, roppant hata
lommal eljő o gyászbaborult haza maradványai
nak elpusztítására, és teljes megsemmisítésére és 
hogy első sorban Szigetvárai, moly annyi tarto
mánynak védőbástyája, fogja ostromolni, hogy 
önnél tovább haladjon, nyilvánvaló szükség, hogy 
ez annyira fontos helyre gondja legyen minden
kinek, kinek java vagy veszedelme e helytől függ. 
Es bár Kegyelmes urunk, Károly főherceg ő feje
delmi fensége, a róm. császár és király ö felségé
nek lávollélében azon vár megmaradása végett 
erősítésekről, más szükséges dolgokról és katonák
ról kegyesen foggondoskodni. Mégis, mivel azt 

! hiszszük, hogy tőrök császár személye és annak 
1 roppant hatalma ellen jóval több katonára lesz 
! szükség, mint egy basának ostroma ellen: ezért 

ha N. és N. úrasszonyomnak kedves édes hazánk,
: ha a maga. gyermekei, testvérei, barátai és pró* 
j bált szolgái jövendő megmaradását óhajtja4, igen 

sürgősen kérjük és tisztünk kölelessésénél fogva 
ünnepélyesen felszólítjuk: küldjön saját költségére 
négy hónapi ellátással személyünk mellé belátása 
szerint néhány puskás gyalogost és velők egy két 
tisztet, nem annyira személyünk kedvéért, mint a 
keresztény köztársaság további megmaradása és 
az azon hely és más tartományok várható veszé- 

| lyénck elhárítása végett Szigetvára. Elszántuk 
magunkat arra, hogy Isten nevében ott bezárkó
zunk, azt óhajtva, hogy első sorban a jó Istent, 
aztán ő császári és királyi felségét, a keresztény 
köztársaságot és ezt az édes, végső nyomorúságra 
jutott hazát szolgáljuk, híven, rendületlenül, vidá
man, vérünk oldásával, fejünk vesztével is (ha a 
sors akarja). Reméljük, hogy N. és N. urasszo-
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nyom megtenné ezt csupán személyünk iránt való 
tekintetből és barátságból még akkor is hogyha 
sem java, sem veszedelme nem függene Sziget
től. Isién tartsa meg sokáig* egészségben, boldog
ságban. Várjuk óhajtott tudósítást és ajánljuk 
kész szolgálatunkat. Költ Csáktornyái várunkban, 
1506. április 19-én. Miklós, Zriny'örökös grófja! 
E levelet most facsimilében közli a Nagy Képes 
Világtörténet 132. füzete. A 12. kötetes nagy 
munka szekeszlője dr. Marcali Henrik, egyetemi 
tanár. Egy-egy kötet ara díszes félbőrkölésben 
10 korona; füzetenként is kapható 60 fillérjével. 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható a 
kiadóknál (Révai Testvérek írod. Int. Rt. Buda
pest, Vili., Üllöi-út 18. sz.) s minden hazai könyv
kereskedés utján.

— Posta és távírda segédtiszti tanfolyam 
Selmeczbányán. A kereskedelemügyi ni. kir. 
minisztérium a posta-, távírda- és távbeszélő ke
zelési szolgálatban alkalmazandó és a Xl-ik fize
tési osztályban 1000 koronától 1400 koronáig 
emelendő évi fizetéssel, továbbá az 1893. évi IV. 
lőrvénczikk által megállapított lakpénzzel javadal
mazott posta és távírda segédtisztek kiképzésére 
folyó évi október hó 15-től hat hónapra terjedő 
tanfolyamul rendezett he az itteni posta- és táv
írda hivatalnál. A kik ezen tanfolyamra felvétetni 
óhajtanak, sajátkezűig irt folyamodványaikat, 
születési-, orvosi-, erkölcsi- és iskolai bizonyit- 
ványnyal felszerelve folyó évi szeptember hó 3tí-i/j 
nyújtsák be a budapesti m. kir, posta- és távírda 
igazgatósághoz. A pályázati feltételek megtudha
tók az itteni pósla- és lávirda hivatalnál,

— Képes levelezőlap. Egy Pulszky párti 
választó, aggódó asszonykájának, képes levelező
lapon, a kővetkezőket irta :

Vannak ólmok, fémek, aranyak és rezek,
Vannak különféle lágy és evös kezek.
De hogy oly erők is mostan létezzenek,
.Melyek Pulszky ellen valamit tehetnek;
Olyan többet nincsen! . . .
Hidd el édos kincsem !!

— I tu c iíu  a  v á l n s z t á k t ö l  ( m in t á u l ) .
Itt a pillanat, válni kell. Ne- ne- tartóztassatok, nem 
lehet, válnom kell tőletek, bár egyhangú elismerésiek oly 
jól esik annyit tettem értetek, hogy szinte bele roskadtmn, 
oly jól esik a pihenés annyi munka után. Csak arra kérlek 
titeket, hogy érdemeimet ne kiabáljátok szerte a világba. 
Mit tartozik az másra, hogy vasutat, vizet levegőt adtam 
n e k t e k ,  hogy mindanyitok feebelbarálom volt, hogy képvi- 
viseJói fizetésemet a város szegényeinek .adtam, hogy őt 
éven át magam érdekeit elhanyagolva, a tiéteket viseltem 
szivemen, hogy megakadályoztam a remunda lovak patko- 
lási tanfolyamának máshová tételét, hogy ide hoztam nektek 
fiistiilgó gyárakat, őszibarack és hurka piacot. Hisz érde
meimet minden sarokkő fennen kiabálja, az utódok méltatni 
fognak, de én már nyugszom ott, a korinam talán csak Szél 
szavára ugranáin ki; mert tudjátok meg, hogy rendületlen 
liive voltam a kormánynak, jóban-roszban, ütöttek-vertek, 
hűen kitartottam. Istenemet láttam az elnökben, kinek szem
pillantása alkot és ront mindeneket. Ilyen voltam én, ti jól 
tudjátok és engem ezért becsültetek, mert megbecsülni való 
az, a ki hű, engedelmes, szófogadó, békés, megférő, alázatos 
és szolgálatkész. Szűnjetek meg kérlek engem olyan nagyon 
szeretni. .Érzem, hogy mindenki szive értem ver, mindenki 
ajkán az én nevem él — de szűnjetek meg éljenezni, mert 
én már fáradt vagyok, pihenni vágyom.

búcsúzom tőletek és arra kérlek, legyetek hívei annak, 
a ki még többet tehet — La ugyan lehet; becsüljétek, sze
ressétek azt is, a ki titeket Hálámnál jobban sem nem sze
rethet, sem nem szolgálhat. Mert szolga voltam — a ti 
szolgátok is, ha utódom nem lesz az. akkor öt óv múlva 
buesuzhatik; ezc ugyan csak ón gondolom, de hogy így le
gyen. kívánóm én, a ki résen leszek s ha kell ifjonti erővel 
állok elő, hogy a nehéz, de édes telhet ismét nyakamba 
vegyem. Fogadjatok forró kézszoritásom, de most nein, nem 
lohol, mennem kell, furcsa szolok fújnak, Isten veletek öt 
bv múlva a viszontlátásra.

NYILT-TÉR.
Nyilatkozat.

Aluliról tak kijeién ük, hogy a „Selmecbányái 
Híradó- f. é, jul 7-én „Választási mozgalom" 
ciin alatt megjelent közleményéből kifolyólag 
Eencsó János és Kuli István urak között lelme- 
nilt becsületbeli ügy a mai napon a lovagiasság 
szabályai szerint elintézte telt.

Selmeczbányán, 1901. szeptember 4.
Sobó Jenő, Heincz Hugó,

Becker Nándor, Herrman Miksa,
mint Lenesé János mint Kuti István

megbízottai. megbízottai,
ftí rovat alatt közlőitekért neui felelés Szerk.)

HIVATALOS RÉSZ.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1901. évi augusztus 31-től szept. fi-ig. 
Kihirdetés.

Hirdetmény.

•fi
A kihirdetettek nevei. Lakóhelye

1 1 Ladzianszky János 
Jancsy Etelka

Steffultó
Selmecbánya

Házasság-.

H ird e tm é n y .
8559. sz.
1901. vt.

Vonatkozással a törvényhatósági bizottság 
közgyűlésének folyó évi 21917616. számú határoza
tára értesítem a város t. c. közönségét, hogy 
Gemeiner Ovinál ajánlata, melyszerint az u. n. 
városi pincét 8000 korona vételárban megvenni 
óhajtja a f. évi szeptember hó 10-én tartandó 
közgyűlésben tárgyaltatni lóg.

Selmecbányán t901. augusztus hó 23-án.
Szitnyai József

kir. tan., v. polgármeatör.

■ti
is Az egybekeltek nevei Lakóhelye
cn

1 ICulfasz Krirolv Rovna
Tandler Emília

2 Dezseri Boleman Géza Selmecbánya
Tóth Ilonka

3 Scheer Ármin Zom bor
Kapp Irén Selmecbánya

4 Mitura Anlal Béla bánya
Szklienka Mária

Születés.

j  I fe s
A szülök neve. Lakóhelye.

" 5

1 Ivoren Máiyás
Drzso Anna leány Selmecbánya

2 Zimmerman Pál
Kozelka Ilona

3 Blahut András
! Szvetlik Mária

4 í Berki Gvula
Balogh Barbara fiú

5 Judt Mihály
Gór all Józefin leány

6 Hrncsjár Sándor
í Turek Amália fiú 1 *7 Vlcsko János

flesz Antónia leány Banka
8 —

Plachy Johanna fiú Selmecbánya
9 Simo István

Lenner Róza
10 Mojzsis János

Vanya Anna ieány
11 Mojzsis János S5" Bélab.

Vanya Anna fin S-
12 1 Venczei György J

j Knapcsik Zsuzsi
llB Singler Ferencz
j Piszll Róza
jl4 Föltűn János
j Maíula Franciska ■eány Steffultó
;15 Weisz János
! Bisoff Mária fiú Ilodrusbánya

Halálozás.

3
£ Az elhunyt neve. $ A halál oka
á  ■

1 Kacha lTencelné 24 é. tüdögűmőkor
2 Vílmun Antal 17 é, tüdőlob
3 Soucsik Anna h. velesz.-gyeng.
4 Moizsis N. — halvasziiíetelt
5 . Anlalfi Rezső 7 n. eskór
l) űzv. Kovácsik J.-né j70 é. aggkor

8557. sz.
1901.

Értesíteni a város t, c. közönségét, hogy a 
városi törvényhatósági bizottság f. évi. augusztus 
hú 13-úti tartott közgyűlésében a kővetkező hatá
rozatot hozta:

Mályasovszky András kérvénye 278 □-öl. 
legelő térülőinek 80 kor. örökáron való eladása 
iránt clflleges határozat huzatai céljából és ezzel 
kapcsolatban több szomszédos telektulajdonosnak 
előterjesztése e telek eladasa ellen.

A szomszédos telektulajdonosok időközben 
beérkezel! előterjesztésének mellőzésével elhatá
rozza a közgyűlés, hogy a fent megjelölt logelö- 
terőletre vonatkozó tanácsi javaslatot a legköze
lebbi közgyűlésben veszi tárgyalás alá, miután a 
bizottsági tagok a kellő számban nincsenek jelen. 
Továbbá értesítem, hogy az első Ízben a f, évi 
szeptember hó 10-én meghirdetett közgyűlés napi 
rendjének során fog tárgyaltaim.

Selmecbányán 1901. augusztus hó 23-án.
Szitnyai József

kir. lan. v. polgármester.

Árverési hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a selmec-béla- 

banyai erdők területén lévő s szesz főzésre alkal
mas bodza termés vágásonként külön-külőn az 
erdészeti hivatal helyiségében f. hó 12-én reg 
gel 9 órakor eIúrvéreztetni fog,

Selmecbányán 1901 évi szeptember 6-án.
Szitnyai József 

kir. tan. v. polgármester.

HIRDET É S f T
1558. sz.1901. tlkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a bakab. 
köles, segélyzö egylet végre haj tatónak Giglan Samu 
és neje PJavec Eszter végrehajtást szenvedő elleni 
120 K tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a Selmecbányái kir. járásbíróság te
rületén fekvő Giglan né Plavec Eszter tulajdonául 
bejegyzelt a bakab. 56 lljkvben. a. -f- 48. hrsz. 
beltelki kert, 23 K. Úgy Ciglan Samu tulajdonául 
bejegyzett a bakab. 1130. lljkvb. +  844. hrsz. 
csicsouki nevű kert 12 K, a 853. hrsz. csicsouki 
nevű kert 76 K, az 1031. hrsz. greguske nevű 
kert 80 K. a 852. hrsz. csicsouke nerü kert 100 
K, az 15«0/b. hrsz. slrieborne nevű szőllő kam
rával 46 k, a 381. hisz. 229. népösz. sz. ház, 
udvar és kert 338 K. Ügy Ciglan Samu és Plavec 
Eszter tulajdonául bejegyzett az 1991. lljkvben 
a. -f- 564. hrsz. timármühely 24 K. Végre az 
1993. tljkvben a. -f- 122 l a. hrsz. striebornom 
nevű szöllőre 24 K megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fentebb megje
löli ingatlanok az 1901. évi október hó 24-ik 
napján délelőtti 10 órakor a bakabányai köz
ségi bíró házánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alul is eladva 
lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 °/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. n. kelt igazságűgyminiszteri rendelet 8. 
g-áhan kijelölt óvadékképes értékpapírokban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881, LX. t.- 
cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elő leges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgálni.

Kelt Selrnecb. 1901. évi augusztus hó 14-ik 
napján.

A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.

Liha, kir, jbirú.
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A Pulszkj  Ágost;
partvezetösége

k ö z h ír ré  te sz i, h o g y  a  p á r te ln ö k s é g  
é s  je g y z ő sé g  á lla n d ó  i ro d á ja  m in d e n  
n a p o n  d. u. 5 órától kezdve 
a városi vigadó 1-ső emeleti 
helyiségében n y i tv a  v a n . Ott 
zászlók és tollak is kaphatók.

Baán Elemér,
pártelnök.

A Körös-Kahlich féke régibb házban a föld
szinti lakás f. évi november 1-étöl kezdve 
kiadó. Közelebbet a házbirtokosnál (Kálváriá

é t 141 III. sz.) megtudható.

H a s i  n e ^ r e l ő n - e l s :  
vagy t a n í t ó n a k  ajánlkozik egy erdész- 
akademikus; tanít s beszél a gyermekekkel 
franciául, angolul és németül s bármelyik 
gymnasiumi tantárgyból, különösen latinból 
előkészít. — Bővebbet a kiadóhivatalban.

Nyavalyatörés.
K i nyavalytörésben, gör
csökben éa más idegbajokban 
szenved, kérje annak le írá 
sát, m ely ingyen és bér- 
mentve kapható a.,Schwauen 
Apotheke“  á lta l Frankfurtban 

a Maina mellett.

:x x x ö x :
N a p o n ta  f r is s e n  v á g o tt

asztali- és gyógyszölö
kék, fehér, egész érett, csakis saját neme
sített szőlőmből szállítok egy 5 kgri posla- 
kosarat 3 korona 40 fillérjével, az összes 
finom fajtákból 5 kgr. patent ládát 4 ko
ronájával. Utánvét mellett bérmentesen 
akár melyik posta állomásra.

H a u s e r  K á r o l y ,
szőlőtermelő V e r s e C  i Délmagyarország). v J

cxxxo xxxxxxxy

Jő  ém olciitf á ra k ,
3  ovi jótállással p rivá t vevőknek

IK Icn rád. ű á n o s
óragyára arany, c z U s t é s  é k s z e r  á r u k  

szállitó-háza
I t i ' i i v  (Csehország)

Jó n iekel-rem . óra frt 3.75.
Valódi eziiet-rem. óra ír t  5.30.
Valódi ezüst lánez frt 1.20.

Nú-kel ébresztő óra ír t  1.95.
Cégem a cs. és k . birodalm i 

cím errel van k itüntetve, számtalan 
arany, ezüst k iá llítás i érem va la 
m in t ezernyi elismerő-levél van  
birtokomban.
Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

-G h m i d o  ‘ ' . . " ' U k i o r
cukrász és bortermelő

G y ö n g y ö s ö n  (Hevesmegye). 
Szállít csemege sző 1 tőt 5 kilós kosa

rakban bérmentve utánvéttel
• 3 koronáért. —

A jánlja 1006. ó i  s a já t  term ésű k itű n ő  roiiiösiínü b ora it.
S ille r 4 0  fi!., fehé r 52  fit., nehéz vörös 60 fH.

öoooooooooooooooooooooooooooooooö
Mi Van szerencsém a nagyérdemű kö- H l 
O zénség tudomására hozni, hogy én a Kis- O 
H  Vásártéren az Eichel-féle házban ítÜ

p , l l
2  nyitottam.
™  Igyekezetein mindenkor oda irányul,
5K hogy jó áru és rendes kiszolgálás által a 
f f  nagyérdemű közönség megelégedését meg- 
Se  szerezzem.
™  Elvállalok mindennemű kép és tükör 
ö  bekeretezést, valamint üvegezést ju tá - 
■  nyos áron.

Becsea pártfogásuk.it kérve, a nagy- 
■H érdemű közönség szives jóindulatába ajánlva I 
O  magamat, maradok kiváló tiszteiéitől 
iS Stéger Miksa,
(■P vas-, üveg-, porcellán kereskedő.

K is -Vásártér, Se 1111 ec 1>a11j á11.

•X«X®X®XCőMC#X«X»X©
Hegy i t<‘rinésii ojlvúiiy X

CSEM EGE SZ O L Ö T  ‘
p<>stiu vagy vasúton L rrm enlve srá l li t  k

X
X
X
%
i
X

kürmos U>arakbaii. a
Asztali csemege szőlőt legkiválóbb 20 fajban 3-— K 
Pas/.atuli é$ linóm  juuskatályokat 12 fajban ^

különféle z a m a tta l........................................... 3 W  „

Kem ény húsú és nagyszemii, különleges
csemege fajokat e l ta r t á s r a ........................ 3 5 0  „
Továbbá ajánlom  saját termésű ó és uj vörös és 

j ^ f e l ié r ,  asztali, pecsenye, szam orodni és asszu boraim at, a  
N agybani vételeknél egyezség szerinti á rak at s jtL 

w  m inden egyéb kérdések és utogkéretésekro készséges 
választ ád

X  Szabó Béla, X
szölönagybirtokos ^

^  O y d n g j é s ö n  (Heves nO

•x® x® x® x«#x® x#x® x©
gXXXXXXXXXXXXXX^Xjív
H  > 1  i é  r  ( Á
ö  van annyi u tán za t?  Q
Q  3 t  <‘ i- t. Q

t a valódi EISENSADTER-féle

Linóleum padló-zománc
a lörv. bej. „Vaslovag’" védjeg’ygyel 
a legjobb és legtartósabb puha pad
lóknak és konyhabútoroknak bemá- 

z olására
B eje tek  ^

f  padló-zoeiáDC
! ;• egy óra a la tt keményre szá-

$ $  I rád , bámulatosan szép fény- 
“wj I n.yel bír és tartósság tekinte- 

'{'■/ tében eddig föliilmulhatat-
:l’y lan. Nagy ellei'jedlségénél 

Védjegy fogva különböző hasongang- 
„Va-i lovag" zásu nevek nlalt értéktelen 
ulánzatokal hoznak forgalomba, m ié r i  
is kérjen mindenki kizárólag csak 

Eisenstádter-féle
„L inó leum  p ad ló -zo m án c "

a törv. bei. „Vas lovag14 védjegygyei.
E is e n s tá d te r  T e s tv é re k

lakk- és festékgyára.
Kapható: Selmecbányán: EngelZsigtnond, 
Krausz V. G.. Geiger Márkus cégeknél.

vxxxxxxx^xxxxxxxx>r

Kapható

N e m  p a p í r z a c s k ó b a n

C sakis üvegben  valódi a i , ,Z a c h e r r ‘ névvel
azaz igazán csalhatatlan éstgyökeres róván irtó szer*

Selmecbányán: Tuk.1- Miklós. Marschalko Gyula, Krausz VE. tí., Geicrer Márk, Un gél Zsiginond, Ernszt Zstgmond, Csiba 
István, Weisz Ignác. Weisz Siunii Hodrusbányán : Kukucska József, Weisz Jakab. Ipolyság-: Bolncr Pál, Dombo Károly, 
Rumann Lajos. Korpona: Blaskovits Lajos. Körmöcbányán: Deulch Lajos. Gazdi? János, Holler Emil, Horn F. Y. Klein 
Ármin. Kuffler Béni. Hitler Leopold J.. Polilzer Lajos, Mosóc : Jón. Perl’s Sohn. Uj-Bánya :M. Gscrvinka győgysz. Heinrich 
Ede fodrász Znió-Váralja : Schönaich Victor Agoth.

OKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X X Xfe
Nyomatott Joerges Ágost özv. és lia könyviiyiiindajahaii Selmecbányán, 1‘dOl,


