vt||

^ fo lyam. 1S90.

7

s .;im

Selinrczlninyn, január 29.

SELMECZ-BELABÁNY A SZ. K. VAROS •
M egjelenik m in d en v asarn ap .
E lő f iz et és i á r a k :
Egész é v r e ..................................................................4 Irt.
Fél é v r e ........................................................................2 „
Negyed é v r e ..........................................................
1
Egyet szám á ra 10 krajczár.
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A lapot illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rész is a
kiadóhivatalra ozimzendö.

Horváth Béla főispánunk.

I. F ogadtatás.

vényhatóságunk

A selmeczi leányvár.
in.
A való.
Selmeczen egy városrész — hol alkalmasint leg
több bányája volLRozalia (Röseli Schminlorin, Molirfele s egyebek a Terézia teléren, hol munkásai s ö is
lakhatott — a monda szerint-azon házban mely a
b á n y á s z k o p o g ó (die Kloplj és evang. temető
közt van s most Zuna ötvösnek tulajdona, — nielyböl. igenis, gyönyörű kilátás van a városra. Kai variahegy s Szent Antal felé és azon hegyre, melyen most
az uj vár áll s előbb akasztófa állott, — ő tőle veszi
nevél s jelenben is R ő s s e l n e k (lóiul Reslának)
inondatik. Vihnyén apjától örökölt vas hám ora és ko
rája volt. ott, hol most a Kachelmann- féle vasgyár
a ' ^ közelében kibugyogó meleg forrást fürdővé
rendezi.* be s közhasználatra adta ál, miért is azt
eniems, I Férd korában eperjesi gyinn igazgató,
‘ «g}aiország csudálatos vizeiről irt müvéban „Roso‘, lnae üiermaenek“ nevezi ; csak abban téved, hogy
c‘ aioczbanyán létezőnek mondja.
Vallásosságának
S. ‘‘^janiik Isten iránt, ki nagy áldásban részesíti, az
•‘ Hl adott kifejezést, hogy 1512-ben Havas Boldogasszoiiv tiszteletére B. K. (Maris ad nives) egy kál'Hnat épít teleti, olt hol most a frnuenbergi templom
1,10 odik, mivé a kápolnát 1580-bnn a már egészen
I angdikus város tágította, hogy a temető közelében
''gyo". lehessen elhallak felett - mise áldozat helyeit
balolti beszédeket tartani. E kápolnáról közvetlen
a a elolt (1520. I I-én) irt végrendeletében is meg
váró
aran^ é rin tő t hagyván és adván át a
ho 0 1 tanácsnak örök m isére—zűr ewigon messe —
befn «CZ ÖSSZGg Ölö& kam a|jnn, egyenesen kiköti, töbvogyen — damit meine Seel nicht besch werl
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100 szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 50 krral több

Mayánkirdetések megállapodás szerint számíttatnak.

Horváth Béla főispánunk elé c hó 26-án G.-BerA tegnap és ma lefolyt ünnepségek óta
nemcsak jó híréből ismerjük, de szemtől szembe zonezére öt tagú küldöttség ment, melynek tagjai:
Bernhardt Adolf, Arthold Géza, Wankovits Lajos, Krausz
is láttuk immár főispánunkat; a tisztelgések
Vilmos György, Vörös Ferencz biz. tagok voltak, kikhosszú sorrendjének folyama alatt szebbnél szebb . hez a Budapestről érkező Glücksthal Gyula biz. tag is
nyilatkozataiból leikébe, szivébe láttunk, ékesen csatlakozott.
szólásából tudásáról győződtünk meg, s igy az
Bernhardt Adolf tanácsnok meleg szavakkal üda tisztelet, az a ragaszkodás, melyet városunk ; vözölte a vonatról leszálló főispánt a küldöttség tagközönsége oly slirüen nyilvánított iránta az ün i jainak bem utatása mellett.
A különben hosszú g.-berzenczei utazás ez alkanepek alatt, nem előleg többé, hanem uj főis
j lommal nagyon rövid ideig tartott az igazán kedpánunk kedvességének, szellemének hódítása.
| vés és szellemes társalgás közben s az udvari salonDe másrészt azt is tudjuk, látjuk, tapasz ; kocsi hideg levegője is csakham ar fölmelegedett azon
taljuk, hogy uj főispánunk ezen lelki s szellemi kedélyességtől mely ott té rt foglalt.
A selmeczbányai indulóháznál, melyen diszes zásztulajdonairól, melyek városunk lakosai közül :
csak kevesek előtt voltak ismeretesek, most már ■ lók lengtek, nagyszáma előkelő közönség élén Szituval .1.
j polgárin, fogadta főispánunkat a következő szavakkal:
közönségünk is meggyőződött.
Méltóságos Főispán U r !
Hontmegye testvértörvényhatóságunk a szék
1
Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros tájékának
foglaló ünnepségek alkalmával a diadalkapura ! külső képe ma zord s kietlen ugv i n ; de annál forróbb,
ezt Íratta : „in a r a d j k ö z t ül n k !u
S annál lelkesültebb azon érzelem, mely ez ős bányaMi, ez Ősbányaváros közönsége „Isten hozta14 I város közönségét e pillanatban eltölti s hevíti.
Hiszen ez érzelem alapja azon tiszteiéi, azon
szavakkal üdvözöltük uj főispánunkat.; sinust a
odaadó rokonszenv s azon boldogító őröm, melylyel
társtörvényhatóságnak jelszavát, nem Írott betűk
törvényhatóságunk a Főispán ur ő Méltóságának ki
kel intézzük, de szivünk mélyéből hangoztatjuk nevezését fogadta s mely érzelem hatása alatt azért
feléje.
sietett ide, hogy Méltóságodat : legszivélyesebbon üd-,
Ez ohjaunknak adott kifejezést a város vözűlhesse.
*
Ezáltal röviden a legszivélyesebb Isten hozta szóznpolgármestere által Ipolyságon átnyújtott üd
J
Iot
intézve
Méltóságodhoz
biztosítjuk,
hogy magasztos
vözlő iratunk is.
Adja az ég, hogy ez óhajunk teljesedésbe l hivatásának sikeres meg oldásához nemcsak nlkofmáI nyos kötelmeink hű teljesítésével, de odaadó ragaszko
menjen!
i (lássál s hazafias bizalgmmal is közreműködni lógunk.
l
dv az uj főispánnak, Horváth Béla ő Fogadja kegyesen ez Ígéretünket, kik annak tu
méltóságának !
datában hogy Méltóságos Főispán Ur városi tör
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ugv auvagi mint szellemi érdekeinek

werd
a városi plébános beleegyezésével, kinek úgy
; is alávetve legyen. — egy arra alkalmas áldozárt al
kalmazzon. ki az ö. boldogult neje s örökösei lelke
ért említett kápolnában li c l c n k i n I k é t s z e r ol
vasson misét. A végrendelet többi pontjai, részletezve
adjuk elő, hogy lássuk, ily dynasta mily vagyonnal s
miként rendelkezett: A plébánia templomban — unser
lieben Franen pfarrkire.be
a mostani óvárban, hol
a templom 1542-és következő években válloztattatolt
át katonai laktanyává, kívánt eltemet lelni„ (ehrlichen,
mit GelAul, Prozess u. gevöhnlicber Begebung,) s eliakariltatása után lelki üdvéért 30 misét énekeltetett
(jund nachfolgende sólíen hald 30 Seelenmesson daselbst gesungen werden.) — Sz. Katalin Kápolna fede
lére egy 12 márka aranyozott ezüst gömböt (Knopf)
hagyott (zum bemelten Dacli. u. nicht anderslwohin
angeleht u. gebracht werden), Kórházra, (mely akkor
ott volt, hol az 1880-ban lebontott, alsó kapu állott)
20 ftot, tőkésítendő* ; a dominikánusoknak (kiknek zár
dája a mostani katli gymnasium és német templom
helyén állott.) 25 forintot (mindenütt arany frt értendő)
felében az épületre, felében a szerzetesek szükségle
teire (NoIdmft) két unokájának. Anna s Reginának,
János, idős fia lányainak a rajok apjok halála után
esendő örökségen kívül évenkint (jíihrlichcn) 20 Irt.
rendelt kiszolgáltathatni, hogy róla megemlékezzenek
(inéin daliéi zu gedenken. Két mostoha lányának An
nának s Erzsébetnek — bin ich nikht pllichlig/ nocli
scbuldig — de szívességből 10— 10 frt, rendel, mos
toha fiának (Nádiéi) Wolfgangnak. akkor kraköi egye
temi tanulónak, pro stúdió 40 Irt., házi szegényeknek
(Haus annleiilen) rubázalra 32 Irt Második hitvesé
nek, Sófiának 200 frt. s mind azt, mit a házhoz m a
gával hozott; azon kivfil 3 ezüst serleget; egyet mit
inem Liedt.
kid öltönyre (Rockon) uj kapcsokat
(neue Spangen) csináltatott számára.
és 12 ezüst
kanalat mit Mamiiéin non gemacht und soll aus mei-

Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr.
B é l > e g d l j m i n d e n !i i r i l e l é s é r I 110 I t r .
Kéziratok nem adatnak vissza.

lelkes s hathatós támasza lesz : szivünk mélyéből kí
vánjuk, hogy a városi törvényhatóság ezen első s köz
vetlen érintkezése, Méltóságoddal kiapadhatatlan for
rásává váljék hazánk üdvének, városunk büszkeségének,
valamint Méltsóságod s övéi felhőtlen boldogságának.
Éljen !
Az éljenzéstől több Ízben félbe szakított üdvözlő
beszédre Horváth Béla főispánunk melegen mond köszö
netét a szives fogadtatásért. Selmecz-Bélabánya sz
kir. bányaváros közönsége mintegy előlegezte azt a
szives barátságot, a melynek m ár annyi jelével talál
kozott eddig is a város részéről.
Biztosítja a város közönségét arról, hogy azt a
nyilvánuló jóindulatot, baráti érzelmet hasonló jóin
dulattal fogja viszonozni, s meg van győződve a n ól,
hogy az a kép, melyet a város tisztelt szónoka, a pol
gármester elhangzott beszédében említ, nem lehet oly
zord, oly hideg, hogy azt a szív melege át ne varázsol
hatná oly kellemessé, enyhévé, hogy az mindnyájunknak
kedves legyen.
Kijelenti, hogy a rokonszenv, barátság érzelmé
vel lépett a város területére s kéri. hogy a közönség
minden egyes tagja részéről hasonló érzelemmel ta
lálkozzék.
Lelkes éljenek hangzottak fel e szép szavakra,
lecsillapulta után polgármesterünk bem utatta a jelen
volt kűldöttségi tagokat, s csakham ar elfoglalván kiki
helyét a rendelkezésre álló mintegy 40 szánfogaton
taraczklövések között vonultunk be a városba.
Elől a főkapitány fogata, ezt követte egy négyes
lógat főispánunkkal s poldármesterünkkel, majd Hültl
József ministeri tanácsos s Farba ky István orsz. kép
viselőnké, slb.
Az Erzsóbet-utcza díszesen fellobogózott házsora
között a kamaragrófi épületig vonulván, itt uj főispá
nunk leszáll, a hol Hültl József ministeri tanácsos
fogadta öt vendégül.
. nem Haus nicht ziehcn, sie sei denn solicbes gánzj lichcm enlricht u. gewübrt. Fiainak meghagyja iránta
nyájasan, barátságosan viselkedjenek. Mindenik p ap 
nak (akkor a városban 4 pap volt, egy plébános s 3
áplán, két német, egy lót) egy egy frtot — meiner
Seelen daléi zu gedenken u. Golt den Herrn für mich
zu bitien.
A városnál — állilja, számolt, sem a
város neki, sem ö a városnak semmivel sem tartozik
A g e 1e t n e k i é s gy ü r k i parasztok, kiket Kálnay
Györgytől zálogban vett által, mig kiváltatnak örökösei
birtokában maradjanak, mi a zálogösszegen felül be
jönni', alamizsnára s más jótéteményekre fordittassék.
I — Fentebbi hagyományokon kívül minden egyéb ingó
I s ingatlan vagyonát, all mein Güter, liegend, u. fahrand, Haus, Hof, Bergwerk, Hütten, Mühlen (őrlő és
zúzó malmok) Mayerhof, die Weine, so jezund im
Keller liegen, bei 11. 500 w erth ; Geschmeid, Beeher,
Löfl. Streichnadel,
Haus u. Hof saml dem Weingarlen zu VVagen (váczi ház éj szöllö) u. d. Weigarten zu Fraumm arkt (Bátb, szöllö) u. ander Güter all,
nichts nusgenommen, ausser was open in diesem Testament berüchrt, - két fiának J á n o s n a k és L ör i n é z n e k hagyja s rendeli, hogy a bányaüzlet (llandel) a királyi felség, az ország és város javára zu
Nuz k. Majestát, des Landes u. gemeiner Stadt, együtt
maradjon, szét ne osztassék, se el ne választassék, ve
zesse az idősebbik, kinek mint illő a fiatalabbik enge
delmeskedni tartozik dér alteste soll den, jüngsten für
gezogen werden, u. dér jüngste auf den filteren bibi
kben (biliig) aufsehen.
A végrendelet végrehajtói
egyszersmind tanuk is : G r e g o r i u s . plébános,
S c hn e i d e r P é t é r, városi tanácsos és S t e c k
B o 1d i s á r, városi főjegyző.
(Folyt. köv.

te
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Az én kedves collegám szives szavai után — úgymond ; magyar szó és szellem terjesztése iránt buzgólkodnak
K üldöttségek tisztelgése.
_ kevés mondani valóm van. Hisz alig jn ég egy pár t Selmeczbányán. Nagyra becsüli o törekvést, mert ó
A kumaragróti épület előcsarnoka és díszterme
órája, hogy e város területén van, nem lehetett neki is ez a törekvése, s az az elve, hogy adjuk un g
teljesen megtelt a százakra menő tisztelgőkkel.
tehát tettekben kimutatnia jóindulatát. Nemcsak mél- ; a királynak, a mi a királyé, legyünk hazafiak, szeres
A tisztelgést d. u .4 órakor a városi törvényha
tányolja, de szükségesnek is találja oly intézmény Iá- , sük a hazát s ápoljuk a hazaszeretetet, a magyar
tóság és tisztikar kezdte meg a kir. járásbíróság kül
mogatását, melynek nagy érdeme az, hogy a magyar j kultúrát.
dötteivel együtt Szituval József polgármesterünk vezetése
A k. k. nagygymnasium tanári karát Panek Ödön
kultúra e város falai közölt gyökeret vert, a mely j
mellett, a ki a következő beszédei intézte ö méltó
kultúrának köszönheti e város fellendülését. Ezután , igazgató m utatta be főispánunknak rövid szavakban
ságához :
kétszeres erővel fog ő is e kultúra terjesztése érdé- ' mondva el ti vezetésére bízott testület jelszavát, mely
Méltóságom Főispán L'r!
kében közreműködni, munkálkodni. — Elismerőleg nyi nem más, mint .Isten, király, haza", e hármas jelszó,
Minden mozzanata az életnek magán viseli azon latkozván végül a lolokezeti egyetértésről, köszönetét melyet ö és a tanári kar mindegyik tagja mindig szeme
előtt tart az ifjúság nevelése, lanári működése terén.
kor kultúrájának jellegét, melyben az támadt s fej mond megjelenésükért.
Főispánunk elismeri, hogy már maga ez n szép
lődött.
Az izraelita hitközség küldötteit dr. Göldslücker |
De az élet minden fasisára kiható kultúra csak Mark ügyvéd vezette be, e szavakkal üdvözölvén ú | jelmondat magában foglalja azt a törekvést, melyet a
tanügy minden bajnokának táplálnia kell. .Isten, ki
ott mutat fel tartós vívmányokat, maradandó alkotá méltóságát:
rály, h az a"; e három szóban van a magyar ember
sokat. a hol az annak alapjául szolgáló kultusz ki nem
Méltóságon főispán l ’r!
Selmecz- ős Uélabánya s í. kir. varosok izraelita vallásit polnek a kötelessége letéve. Teljesítsék ezt a kötelességet,
alszik az utókor nemzedékének szivéből.
gárai
is
sietnek,
szivük
sugallatát
követve,
Méltóságod
iránti
utely
;
ápolják s telhetöleg erősítsék a hazafias szellemet a
Hálát adok a gondviselésnek, hogy ezen kultuszt
ez ősbányaváros ezredéves fennállása óta szakadatla tiszteletűknek kifejezést adni. Mi Méltóságodban azon lelkes ltar- j gondjaikra bízott ifjúságban,
ezosok egyikét üdvözöljük, kik sokszor öniuegtagadassal határos, j
nul ápolta:
és szerencsésnek, boldognak érzem ma emberfölötti utunkat igénylő Imrezok arán le tudták bontani azon ;
Az önk. tűzoltók nevében Bernhurdt Adolf egyl.
gamat. hogy a városi törvényhatóság bizottságában és válaszfalakat, melyek e lton polgárait íolekezitek szét int egymástól elnök szólott, tisztelettel ajánlva a humánus intéz
tiszti karában a mostani nemzedék oly képviselőit mu elválasztották, es a kik érvényre juttatták a lelkiismereti szabadság ményt ö méltósága magas pártfogásába, mire főispán
tathatom be Méltóságodnak, kik lángoló szeretettel elvét, az emberiség e legszentebb jogát, legszebb díszét Meg va ö méltósága készséggel jelentette ki, hogy elismeri az
csüngnek azon kultúra kultuszán, melyet előttünk egy gyunk győződve, hogy a béke es egyetértés, mely e varosuk polgárai intézmény czéljának nemességét sa z t támogatni is Ígéri.
közt eddig is és minden tereit zavartalanul uralkodott. Méltóságod :
évezred ápolt, és mely ugv társadalmi, mint politikai böles kormányzása alatt nemcsak megzavartatni nem, de mélyebb
A Szitnyaosztály nevében Tirts Rezső követke
életünk mezején mély gyökeret verve, hatalmas ténye gyökeret verni, utég jobban megerősödni lóg.
zőleg üdvözli ő m éltóságát:
Méltóságos Főispán Ü r !
zőjévé vált a magyar alkotmánynak s közhatóságunk
Kívánjuk, hogy Méltóságod a haza és « városok jólétének
Teljes tisztelettel megjelentünk azon egyesület képviseletében,
előmozdítására irányuló törekvését és működését a legteljesebb siker
mintaszerű jogrendjének.
mely feladatul tűzte ki magának főleg azt, hogy Selmcczbányn
S ime mi is osztatlan odaadással ápoljuk s ápolni koronázza es hogy Méltóságodat a Mindenható az emberi kor leg környékének kiváló természeti szépségeit feltárja, azokat hozzáfér
végső hatóráig jó egészségben és zavartalan boldogságban éltesse.
ogjuk őseink azon religióját, mely közintézményeink
hetővé tegye és igy a közönséget kirándulásokra, testedzésre ösztö
Éljen!
,
..
,
.
korszerű fejlődésére s consolidálására. valamint a fel
Főispánunk közönetet mond azon elismerő szép nözze, hogy városunkban és vidékén az idegen forgalmat emelje,
végre, hogy a házi ipart lehetőleg előmozdítsa és segélyezze.
világosodás s a szabadéivüség zászlaja alatt azon ha szavakért s kijelenti, hogy miként pályája kezdetétől
A 12 év óta itt működő és Fiilöp, Szász-Coburg Gótüai herezeg
ladás biztosítására vezetett, melyre mi büszkeséggel mindig a léberalismusnak volt a hive, úgy ezentúl is
ő kir. fenségének védnöksége alatt álló Magyar Turista egyesület
tekintünk, annyival inkább, m ert az ily elveket követő az marad.
tízitnya-osztályának nevében bátorkodunk Méltóságodat tisztelettel
közönség önmagában rejti léte és fennállása, valamint
A rn. kir. bányaigazgatóság küldöttségét Hül.tl jesen üdvözölni és egyesületünket kegyes pártfogásába ajánlani.
boldogulásának és felvirágzásának alapfeltételeit.
József minislen tanácsos vezette; beszédében lelkese
Főispánunk méltatva a testedzésnek a küldött
Ámde ezen kultusz egyik kiváló erénye a tör déssel ajánlva a bányászatot, mely mindenkor létalapja ség szónoka által hangoztatott nemét, a nemes czél
vény tisztelet s a felettes hatóság iránti benső odaadás volt, most is az, és lesz is a jövőben a városnak és felé való tovább törekvésre buzdítja a küldöttséget.
lévén, örömmel siettünk ide, hogy ragaszkodásunknak, vidékének, s mely fogyva bár. de törve nem, telviráA kir. adóhivatal képviseletében Hermáim Adolf
tiszteletünknek s azon vonzalomnak adózzunk, mellyel rágozni fog ezentúl is.
adótárnokunk s Melts Antal kir. adóhivatali tiszt tisz
Főispánunk
köszönetét
mondva
megjelenésükért,
Méltóságod iránt nemcsak magas állásánál, de és azon
telgett ö méltóságánál.
körülménynél fogva is osztatlanul viselkedünk, hogy biztosítja arról a küldöttséget, hogy tudja azt. misze
A vegyes ipái társulat küldöttei nevében LestyánMéltóságodban szükebb hazánk, a testvértörvényható rint a bányászai e városnak s nagy kiterjedésű vidé szky József elnök hosszabb beszédben ismertette az
kének a létalapja, s oly fontos tényező, melynek tá egylet emberbaráti és hazafias czélját s főispánunk lát
ság megyéjének szülöttjét tisztelhetjük.
Mindezekért első. tisztelgésünket arra használjuk mogatását kötelességének tartja s e kötelességének tőle ható örömmel fogadta a lelkes szavakat, meglepetésé
fel. hogy legszivélyesebb üdvözletünk nyilvánítása mel telhetöleg meg is fog felelni, minden alkalmai fel lóg nek s őrömének adott kifejezést a fölött, hogy a ve
lett arra kérjük az Egek lírát, hogy Méltóságodat so használni arra. hogy a bányászai állapota javuljon, s gyes ipartársulat ily nemes czélok szolgálatába állott,
káig éltesse a haza javára, városunk üdvére s Méltó hogy vissza esni nem fogja engedni.
melyek közölt a magyar nemzeti irányú törekvés az
A bányászati s erdészeti m k. akadémia tanári elsők között foglal helyet.
ságod, valamint övéinek boldogitására.
A lelkesen mondott s éljenzésektől kisért üdvözlő kara nevében Sóllz Vilmos akad. igazgató löbányaA Vöröskeresztegylet küldötteiként Dr. Stuller
tanáesos következőleg üdvözölte főispánunkat:
szavakra ünnepelt főispánunk melegen mond köszö
Gyula főorvos. Gschxvandtner Gyula mérnök és Vörös
Méltóságos Főispán l'r !
netét a szives fogadtatásért, s a szeretet nyilvánításáért'
Ferencz egyleti titkár jeleni meg. A titkár kifejezte
Az itteni bányászati és erdészeti akadémiának tanári kara
melyet Ö előlegnek kíván tekinteni, mely előleget a
üdvözlő szavaiban azt, hogy mi is készülünk a hábo
1 kedves kötelességének tartja mély tiszteletének és abbeli örömének
legnagyobb készséggel igyekszik honorálni. — s kije , kifejezést adhatni, hogy Méltóságodban e megye szülöttjét van sze rúhoz, de nem háborúskodásra. Enyhíteni törekszünk
lenti. hogy mindenkor lelkesedéssel csatlakozik azon zász rencsénk mint Seltneez-Uélabánya szabad kir városok főispánját a háború által ejtett sebeket.
lóhoz, melyre czélul a hazafias kultúra van Írva s ha üdvözölhetni
Főispánunk szép szavakkal méltatta a kiválóan
Fogadja Méltóságód szívből eredő jók b ánatainkat és lidvözbár mint rangsorozatban első harezosként van legfelsőbb
humánus egylet czélját s szives szavai után elbocsátva
helyről megbízva, mint közkatona, mint munkatárs e i létünkét szívesen, s a midőn intézetünket, mint a magyar kultúra a küldötteket, a küldöttségek sorrendje ezzel végeiért.
| terjesztésének egyik oszlopát, kegyes jóindulatába ajánljuk, kívánjuk.
város képviselőivel s tisztikarával vállvetve fog a város 1 hogy az isteni gondviselés Méltóságodat városunk, a megye és orA székfoglaló közgyűlés
javára munkálkodni, hogy az nagygyá és virágzóvá is 1 szagunk javára kedves családjával együtt 'számos éveken at éltesse
Másnap reggel (> orakor 25 mozsárlövés jelezte
legyen. Csakis kultúrával lehet e czélt elérni, mely ;
Főispánunk megköszönve ez illuslris testület kép- ! az ünnep megtartását, mely d. e. 9 órakor vette kezczél érdekében nemcsak testületek, de egyesek méltá , viselőinek megjelenéséi, örömét fejezte ki a fölött, hogy . delét a közgyűlésnek polgármesterünk részéről történt
nyos érdekeit is szívesen támogatja.
í állásából folyólag. kétszerezell erűvel munkájkodhatik megnyitásával.
Lelkes éljenek törtek ki e szép szavakra, melyek ; abban az irányban, mélyet a küldöttség szónoka, a
A bizottsági tagok teljes s zámban jelenlek meg
elhangzása után polgármesterünk a küldöttség minden j nagyhírű szakintézet érdemes vezetője is kövelondö- 1 ez ülésen s vendégeinkkel együtt a Nagyboldogasszony
egyes tagjai bemutatta ünnepelt főispánunknak.
! nek ta r t : a magyar kultúra terjesztéséi.
templomba kisérték a kamaragiófi épülőiből főispá
Másodikul a r. kath. egyház képviselői s elemi
A akadémiai ifjúság küldöttsége nevében Zivuska nunkat.
tanitók tisztelegtek Podhragyay Pál prépost-plébános j Jenő ifj. köri elnök szólott röviden, mire főispánunk j
Isteni tisztelet után ismét a kamaragrófi épület
vezetése mellett. Prépostunk hosszabb beszédben fej ! lelkesítő szóval buzdította a küldötteket a hazafias be lért vissza kíséretével főispánunk, honnan fél óra
tette ki, hogy az ezeréves ünnep megünnepelheléséhez j és tudományos irány követésére, mely irányban az > múlva nagyszámú küldöttség élén jelent meg a város
az a kereszt segített bennünket magyarokat, a melyet ifjúság eddig is halad.
házán, mely küldöttségnek tag jai: Hülll József miniszSzt. István első magyar királyunk emelt oly magasra,
Az evang lyceum tanári karát Jezsovils Károly i téri tanácsos, bányaigazgató vezetése mellett Farbaky
s melyhez ragaszkodnunk kell. Ezzel és nem karddal, igazgató vezette s igy szólott az ünnepelt főispánhoz : István, Podhragyay Pál, Hándel Vilmos, Kratisz Kálnem buzogánnyal van hivatva manapság küzdeni a r.
Méltóságos Főispán l ' r !
í mán, Sóllz Vilmos, Arthold Géza, Laszkáry Pál, Tóth
Tudjuk, hogy Mélióságod már mint ifjú buzgó mivelője volt
k. papság. De ha a sors úgy akarná, megmutatná a
! Lajos, Wankovits Lajos, Krausz V. György, Glücksthal
e papság, hogy méltó utóda a mohácsi vértanuknak n tudományoknak s kitarló munkája és fényes tehetségei révén nem i Gyula, Vadas Jenő, Winkler Benő, dr. Stuller Gyula,
közönséges ismereteknek jutott a birtokába
Kéri, hogy igaz hazafias törekvéseik kétségbe ne vonas
Tudjuk azt is. hogy a nyilvános működés terére lépve, min ! Csiba István biz. lagok.
salak s Isten áldását esdi ünnepelt főispánunkra.
denütt zajtalan de annál intensivebb munkásságot fejtett ki s min
A gyülésterembe lépő főispánt hosszan tartó élFőispánunk őszinte köszönetét fejezi ki ez ékes denütt kivívott személye iránt tiszteletet, a nép körében pedig egé 1 jenzéssel fogadta a közönség, melynek befogadására
szavakra, s biztosítja a küldöttséget, hogy ő a haza szen a rajongásig menő szeretetet
szűknek
bizonyult a tanácskozási terem, úgy hogy soTudjuk, hogy mindenkor kiválóan mozdította elő a magyar
javára hivatott munkatársait nem buzogánynyal, nem j
I kiin a mellékhelyiségbe szorultak.
j nemzeti kultúra ügyét.
karddal igyekszik meghódítani, hanem szeretettel, mi .
Feltétlenül meg vagyunk győződve, hogy Méltóságod jelen I
Szilnyai József polgármesterünk az ülést folytaként eddig is és mindenben kerülte az erőszakosságot; magos állásán hivatala és belső hivatásánál fogva érdeklődik a j tólag megnyitván, a következő beszédet intézte ő mélmeg van győződve a küldöttség tisztelt szónoka szi magyar nemzeti kultúrának ügye iránt
j tóságához:
Hódoló tisztelettel üdvözöljük Méltóságodat körünkben.
ves ajánlatának őszinteségéről s elismeréssel van iránta
Méltóságos Főispán Úr!
Működésünk irányára nézve csak annyit vagyok bátor kije
Tiszteli minden egyesnek meggyőződését s az egyház lenteni. hogy az ev. Ive. tanári kar mélyen meg van győződve
Minden alkalom, mely ez ősbányaváros törvénvjavát szivén hordja, ajánlván magát jóindulatukba.
arról, hogy a magyar haza minden polgárának, általános valláser ! hotósági bizottságát e helyütt egybegyűjti, kebleinket
Az evang. egyházközségét Farbaky István orsz. kölcsi alapon úgy kell neveltetnie, hogy mindenekelőtt magyarnak ! honfiúi áhítattal tölti el.
képviselőnk és egyli. felügyelő vezette. Szép szavakkal érezze, magyarnak tudja magát. Ezt az érzést, ezt a tudatot törek !
S m éltán! ezen hely azon szentélyünk, melyben
szünk kiirthatatlanul meggyökereztetni a reánk bízott ifjúság szivé
ecsetelte az evang. egyház hivatását általános kultu ben. értelmében, egész lelkében.
a hazaszeretet istenének áldozunk,
rális szempontból is, melyet az e városra és vidékre
Ezen ihlettségünkot s ezen áhítatunkat ma azonAjánljuk magunkat és intézetünket szives jóindulatába és j
gyakorol. Kiemeli, hogy a szorosabb értelemben vett kegyes pártfogásába
! bán két mozzanat a lelkesedés és elragadta!ás fokára
hivatása mellett a magyarosodást és minden hazafias
Főispánunk köszönetét mond a szívélyes jóindu ! emeli azon feladatunk jelentőségéhez képesl, melyet
czél elősegítéséi is hivatásául vallja.
latért és szavakért, s kijelenti, hogy ha valaki, úgy ő ! a megüresedett főispáni állás ujbólbelöltése alkal
Mire főispánunk ő méltósága szívélyesen felel. tudja hogy a tisztelt tanárok azok a jó mesterek, a kik a mából megoldanunk kel.
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mát a trónhoz rendületlenül ragaszkodó Selmecz- I meghonosítása itt absolut lehetetlen, sőt éppen a bá
Bélabánya hazafias szellemű közönsége.
nyászat hanyatlása tette kötelességünkké más ipar
Programmom rövid, de mélyre ható: meg- j meghonosítását is megkísérelni, eleinte ép az említett
lenni mindent a Magyar haza, a trón, Selniecz- okból a bányászattal rokontermészetü iparokét, hogy
Bélabánya s a szegény bányásznép érdekében; és majdan a lassú fejlődés folyamán s a nevelésügy fej
mert én jól tudom, hogy nincs senki városunkban, I lesztése által tegyük lehetővé a czél elérését a nevelés
ki engem ezen czélom elérésében nem támogatna, I ügy és művelődés ügyének feljesztésével óhajtva hatni a
lelkesedéssel fogjunk kezet azok megvalósításában. bányásznép felfogására és az által utal mutatva és nyitva
Ily módon vélem én legjobban teljesíthetni inás megélhetési forrásokra is.
azt is. a mit szép jelmondatukban e terem be
Tanügyiünkről szólva, nem óhajtjuk Méltóságodat
járása fölé alkalmaztak: »unicuique suum«, a azon hitben ringathatni, hogy e téren befejezett munkát
melyhez én még egy másik jelmondatot is tár bízunk Méltóságod bölcs vezetésére — de ilt is a h a
sítok: »szerencse fel!ladás terére léptünk. — hol erőnk nem birja meg külön
Fogadják kérem szives jóindulatukért őszinte intézeteket fenntartani, olt jótékony küzczélu egyleteket
köszönotomet s azon Ígéretemet, hogy magam ré támogatunk a fenntartásban.
helyeziszéről is mindenkor, mindenkivel szemben jóindu- :
Megkezdtük a közegészségügy rendezését a város
beiktatandó főispán Ur 0 Méltóságának ragyogó
latot fogok tanúsítani.
gazdasági ügyeinek intézésében, fő elvünk, hogy a
ilmllja. magas szellemi képzettsége, jeles tehetsége, j
Kérem szives támogatásukat midőn munkára megkezdett haladás rovására ok nélkül ne takarékos
• ' ■iiiek páratlan jósága, valamint a kormányzás sikoindulunk, vezéreljen minket a Mindenható, áldja kodjunk, de viszont ok nélkül egy fillért ne dobjunk
vitelére feljogosító tettereje s képzettsége!
meg a királyt, tartsa fenn Magyarországot s él el; önkormányzati jogaink gyakorlatában és az állami
rtS Mindezek közhalása alatt nemcsak szentélyünk
tesse Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros kö közigazgatás közvetítésében egyaránt a tőrvényliszlelet
,diait nyitottuk meg teljes készséggel Méltóságod előtt,
zönségét!*
szülte meghódolás a közjó és közérdek előtt vezérel.
je a bevett alkotmányos szokáson és törvényszerinti
Szűnni nem akaró éljenzés hangzott fel az utolsó
Meg kell említenem városunk közönségének azon
kötelességünkön kívül azon kagyló rejtőkéit is örömmel szóra s az újra meg újra ismétlődött. Majd Szlancsay
több Ízben ritka egyértelműséggel megnyilatkozott
feltárjuk, mely az ember szive s melyben minden fej Miklós főjegyző állott fel s a következőleg szólott:
i óhaját, hogy városunk összekötve legyen a világforgaMéllóságos Főispán Ú r!
lődés és haladás csirái és lugói rejlenek.
1 lommal, a rendes vágányu vasút tervbe vett kiépitéElhangzott ékes székfoglaló beszédének vég
Hiszen a kagylóban honol a honpolgárok igaz
, sétöl reméljük e város jövőjének egyik föbiztositékát
lelkesedése, tői hellén hűsége s jobbágyi szeret ele Urunk szavaiban méltóztatolt külön is kiemelni s hangsú
Királvunk szent és serlhetetlen személye s magasztos lyozni, miről oly lelkesedő örömmel hallottuk az ! — ebben látjuk összefutni a különféle érdekszálakat,
állása iránt; a szivben fakadnak úgy az alkotmány, eskü elhangzását, melyben Méltóságod szent foga melyek együttes hatásukban e város jólétének — ipa
rosunk emelkedését fog hatják csak maguk után vonni.
„int a törvény tiszt elet, ugv a jog mint az igazságra
fektetett közhatósági intézkedéseink szeplőtlen érzelmei dást tett a r r a , hogy mi kezdettől fogva vezérÍme ! szeretettel üdvözölt főispánunk, ez városunk
nek forrásai; végül ott rejlenek és támadnak a ma csillagunk volt, világitó fáklyája e város múltjának s i jelene, ezekkel iparkodtunk föltárni, hogy Selmeczgasabbra való törekvés azon impulsusai és motívumai,
röviden kifejezőin törvénye a jelennek is, a mely jel ' Bélabánya sz. kir. város a haladás utján van, u mely
melyek a haza fenntartásában közintézményeink fej mondat közgyűlési termünk bejáratánál üdvözli és
, utón hogy Méltóságod bennünket megtartani és erős
lesztésében, egy szóval a honpolgári erények ápolásá
ban és gyakorlásában a valódi tökély s az eszményi figyelmezteti a vezért és közmunkást egyaránt, hogy hévvel, tiszta látkörrel és jó indulattal vezetni fog —
az unicuique su u n r'-o t szem elöl téveszteni nem fogja. bizton hisszük s azon reményben igaz szívből magyar
ig tőlünk telhető megvalósítását biztosítják.
Ezekhez képest újólag feltárva sziveink ezen
Bízunk az elhangzott eskü szentségében, söröm  | őszinteséggel kívánjuk, hogy Méltóságod a honalapitás
hazafias kincstárát, s az olt íejló kincseket készsége mel, bizalommal és általános lelkesedéssel fogadtuk második évezredében városunk sorsát necsak átvezesse,
Méltóságod
lelkes és lelkesítő szavait, mert abból nem
sen felajánlva azon pálya kezdetén, melyre Méltóságod
csak reményt merítünk a jövőre nézve, hogy a mit a de vezesse is abban soká, igen soká az ünneplő magyar
szentélyünk köszőbén átlépett szeretetteljesen s békés századok csendjében és viharos idők küzdel
haza javára, a magunk örömére és saját dicsőségére!
lelkes örömmel üdvőzüljük Méltóságod első megjelené meiben megszereztünk és épen hoztuk át a mai időkig Éljen ! beiktatott uj főispánunk !!
megtartjuk a jövőre is. hogy a második ezred
sét ez ös pra el őri uin bán.
A tartalmas és helyi vonatkozásokban gazdag be
Lelkesedésünk ezen megnyilatkozása, valamint évben megtart Méltóságod bennünket e szab kir. város szédet is helyeslés, éljenzés kisélte s az általános tet
reményeink ekképeni tolmácsolása, után az. 1880. évi közönségét azon az utón, a melyen maradni óhajtunk: széssel találkozott.
a haladás utján.
XXI. törvényezikk 00. §. alapján felkérem a Méllóságos
A magas kormány bizalma és Felséges Apostoli
Az éljenzés szűnt ével Farbaky István orsz. kép
Főispán Urat kegyeskedjék törvényhatóságunk kezébe Királyunk legfelsőbb elhatározása annyi jeles közül viselőnk s bizottsági tag indítványára elhatároztatott,
a szokásos esküt letenni.
Méltóságodat jelölte ki mint vezért e város ügyeinek hogy az egész ünnepség lefolyása, s a beszédek jegy
A lelkes éljenzésektől kiséri beszéd elhangzása
vezetésére s most, midőn a királyi akarat nyilvánulása zőkönyvileg s külön emlékkönyvben örökít tessenek meg.
után főispánunk bem utatván kinevezési okmányát s
után hodoló tisztelettel os szeretettel fogadjuk el ve
A főispán ezután törvényadta jogával élve, a követ
átadván az eskü szövegéi, az esküt Vörös Ferenc/, tb.
zérünknek. engedje meg Méltóságod, hogy ne csak a kezüket nevezte ki a törvényhatóság tbeli tisztviselőivé :
főjegyző előolvasása mellett letelte. Az ünnepies actust
dicső múlt emlékeinek felidézésével kérjük jeles ; Clement Gy. számvevőt tb. főszámvevővé; Chauer Ottó
a közönség állva hallgatta végig.
tehetségeinek városunk érdekében is leendő érvénye pénztárnokot, tb. föpénztárnokká; Ács J. ellenőrt tb. pénzSzékfoglaló beszédével, melyei a közönség feszüli
sítésére s ép ez okból ne a múlt, de a jelen ' tárnokká; dr. Goldstücker Márk ügyvédei jtb. v. tiszti
figyelemmel hallgatóit, többször éljenzéssel szakítva
őszinte képét tártjuk lel Méltóságod előtt, bár csak ügyésszé; Pauer János és Sztankay F. lörvh. biz. tagokat,
meg azt. elragadó hatást gyakorolt az összes jelentb. tanácsnokokká. Glement Gyulát kivéve, kit betegvonásokban is.
voltakra
Bizonyára nem lesz ösníorellen dolog Méltó . sége akadályozott a megjelenésben, a többiek nyomEszép beszéd a mennyire bejegyezhettük a következő : ságod elölt, hogy ez ös bányaváros mindeddig erős ! bán letették a hivatalos esküt, mire Sztankay Ferencz
Tekintetes törvényhatósági közgyűlés!
sáncza és védbásiyája volt a magyar alkotmánynak megköszönte az őket ért kitüntetést. A közgyűlést ez
Mint gyermek áhítattal csüngtem Selmecz- s bárha évszázadokon kérésziül idegen nyelven, de után a főispán lelkes éljenzések között berekeszBélabáuya sz. kir. bányaváros történetén; mint magyar szívvel, magyar lélekkel hódolt avagy küzdött ! tette és a polgármesternek hivatalos szobájába vonult,
ifjut a kegyelet bizonyos érzete; logoit el, vala és áldozott > ma már a millenáris örömev küszöbén i hol Tóth Lajos árvaszéki elnök a Hontinegyéböl
hányszor e dicső inulLu bányaváros falai között magyar szóval is zengi a llymuiisl.
el nem vitáz ; érkezett vendégek élén sz é p , lelkes beszédet taridőztem: mint férfiul Felséges Apostoli Királyunk ható e téren haladásunk. Méltóságod járt útra talál s | tolt, melyre főispánunk látható őrömmel ezen öt
kegyelme s a kormány megtisztelő bizalma ide csak a haladás fényét kell intensivitásában fenntar j itt ért, váratlan kitüntetés fölött meleg szavakban
küldött, hogy a főispáni széket elfoglalva, munka tania, hogy nemsokára be legyen fejezve a nagy. de í adóit köszönetének kifejezést. A jelen volt vendégek:
vezetője legyek a közügynek, letéteményese a kor legédesebb munka, melyei a nemzeti tiz parancsolat . Tóth Lajos hontmegyei árvaszéki elnök, Luka Pál
mány Sclmecz-Bélabánya sz. kir. város iránti jó [-ső paragrafusának ismerünk
! ipolysági, Ámon Ede körmőezbányai orsz. gyűl. képVárosunk ös iparának a bányászatnak hanyat ; viselők, Laszkáry Pál, Halmai László és Nedeczky Ár
indulatának. És mint kinek bölcsője szintén a |
Szitnya lejtőin ringott, hive akarok maradni ős lása egy-két év előli még végveszéllyel fenyegetett ; pád föszolgabirák ; Stugel József, urad. kasznár; Soltész
bányavárosunknak, hogy mint összekötő kapocs őrös volt a rázkódás, melyet éreztünk - féltünk a ! István, főispáni titk ár; Bujkovszki Mihály, korponai
működjem közre a gondjaimra bízott két testvér- j végtől — hajónk zátonyra akadt s köröskörül csak a I polgármester; Pongrácz Géza, korponai rendörkapitörvényhatóság és a magyar haza érdekeinek elő- j pusztulás tengerét láthattuk, de a bányász szerencse ! tány, Vajda Pál és Palkovics Károly, földbirtokosok;
nem hagyott el, a magas kormány jó indulata, a v. közön ! Batizy Gusztáv lévai pénzügyigazgató; Bedros Péter
mozdításában.
Még látjuk alkonyi fényét a letűnt ezred- j ség kitartó akaratereje és áldozatkészsége s a hol vb. szolgabiró; Weisz Zsigmond németi plébános; Totoévnek, melyben egy maroknyi nép csodálatos bányásznép fejének és minden egyes Ingjanak odaadó vics Kálmán, megyei föszámvevŐ ; Lángé Pál, korponai
küzdelme a létért és kuliuráért lesz megörökítve, munkálkodása' azt eredményezték, hogy ma már bizton kér. főerdész; Knezovics János, korponai ügyész;.dr.
s a mely fennmaradásunknak s a müveit államok remélhetjük e téren is a jobb jövőt, s ha nem re ni él ; Welwardt Adolf, korponai főorvos.
közé soroztatásunknak történelm ét foglalja ina hetjük visszaálmodni a mull század nagyságát, midőn
A bankett.
sában. Hálát adhatunk érte az isteni gondviselés városunk népessége aulainak majdnem kétszereséi lelte
A diszbankelt a Városi Vigadó nagytermében egy
ek, mely nem fogja tölünk elfordítani védőkarját ki s a virágzó városban más iparnak mint bányászainak
! órakor vette kezdetét és bízvást mondhatjuk, hogy ily
létjogosultságra igénye nem volt, remélhetjük legalább
32 uj ezredévben sem, melyben a Magyar haza
j szép, nagyszámú és illusztris közönséget e terem már
nagygyá léteiében kell egyesült erővel lovább- azt. hogy ez ős ipar megmaradt föiparnak. megadja a
munkásnépnek a jól érdemelt mindennapi kenyeret s rég nem látott. A felső asztal közepén foglalt helyet
munkálkodnia mindannyiunknak.
| főispánunk, kin az utóbbi napok fáradalma egy csepFeladatom at megnehezíti jeles elődöm Kud- <> városban ma már a szokásaihoz leginerevebbben
' pel sem voltak észrevehetők. Jobbra tőle Hültl J. mn.
"ay Bélának munkaereje, egy másik régibb elő ragaszkodó bányász is nagyobbára a „szerencse leivagy „jó szerencsét* köszöntéssel fogja Mi.ló tanácsom h.isiyaigazg. balra Szilnyai József polgármester,
dömnek (ioldbrunner Sándornak, e város hű fiának , lei
szemben az ünnepelttcl Farbaky István orsz. gyűl. kép
szakszerű jártassága; de megkönnyitendi, hogy ságodat üdvözölni, az idegen „Glück auf, helyeit!
Gyári, házi- és egyeld) iparunk is emelkedőben vans viselő. jobbra tőle Podhragyay Pál prépost-plébános,
Selineez-Hélabánya közönségén állandóan szere
balra Hftndel Vilmos ág. cvang. főesperes foghattak he
tettel csüggő kiváló elődöm Báró Majthényi László ; bárha számolnunk kell,azon figyelmen kívül nem hagyható
lyei. A főispán fölöli a karzat falzatán csillogó gázzal
0 magyméltóságának oldala mellett, éveken át j körülménnyel, hogy e városban a bányászát a lakosság
volt látható egy É. alatta I I 13, „Éljen Horváth Béla“.
munkatársuk voltam, s viszonyaikat ismerni la- j második természetévé s mintegy vérévé vált, melyhez
Ugyanő
felső asztalnál ültek vendégeink. Azután
Holtam, de meg fogja könnyíteni feladatomat a fűzi életkedve, akarata, reménye, melyhez az évszáza
hosszú
sorokban a város előkelőségei, tisztviselői, pol
kipróbált erejű derék tisztikar s ezek élén a város dos, sőt évezredes megszokás és foglalkozás folytán
gárai, az nkndcmai ifjak stb. — A hangulat ünnepé
érdekeit annyira szivén hordó polgármester Szil- átidomull vérmérséklete phisikai ereje és felfogása,
már nem azt jelenti, hogy más ipar lyes, de vidám is volt. A pezsgő felszolgálásánál felnJai József ú r és meg fogja könnyíteni feladato- mindez ma
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emelkedett főispánunk rokonszenves alakja és egy gyö
nyörű toasztbun, melyben kiemelte, hogy az első ezer
év honalapítója Szent István volt, a márodik ezredév
kezdetében pedig oly uralkodó ül Szent István trónján,
kit nemzete rajongó szeretettel vesz körül. K pillanat
ban az egész közönség fellállott; a főispán emeltebb
hangon emelte poharát a királyra, Erzsébet királyaszszonyraésaz uralkodóház minden egyes tagjára. Falut
rengető, szűnni nem akaró éljenzés tört erre ki s a
lelkesedés általános volt Ezután Farbakv István orsz
képviselő emelte poharát az ünnepelt főispánra, kie
melve szép tartalmas beszédében, hogy a főispáni
méltóság nem csupán dignitas immáron, hanem a közügyek fontos tényezője és ellenőrzője, hogy nem zárja
ki s nem is csorbítja ez állás azonban a városok önkormányzati jogait, mitől eleinte sokan tartot
tak. — Hatalmas lelkesedéssel éljenezték meg erre
a főispánt, ki láthatólag rohamosan hódította meg
az egész város közönségét. Általános tetszésben ré
szesültek még a főispán lelkes toaszlja, a város egész
közönségére, Heincz Hugó beszéde a szabadelvű pártra,
Vadas Jenő tósztja a fóispánnére, Krausz Kálmán fő
kapitány Hontvármegye testvértőrvényhatóság közönsé
gére, annak jelenlevő küldöttjeire, valamint a testvér
Kőrmöczbánya főbányavárosra, illetve annak jelenlévő
képviselőjére; Zivuska Jenő akad. ifj. köri elnöknek
gyönyörű, tartalmas és valóban mondhatjuk, hatásos
hangon elmondott szónoklata a főispánra. Nagy tet
szésben és éljenzésben részesültek még Tóth Lajos
honti árvaszéki elnök, a főispánnak Farbaky Istvánra
mint volt kollégájára, Laszkáry P. főszolgabírónak.HültlJ.
a polgármesterre s dr. Anion E. Kőrmöcz képviselő
jére. Jezsovits K. lyc. igazgatónak, Luka P. orsz. kép
viselőnek. Marschalko Gyula l. polgártársunknak, fő
ispánunknak, Heincz Hugónak, Polák Károly bánya
jogásznak stb. felköszöntöi. A bankett folyamán Vö
rös F. tb. főjegyző felolvasta br. Majthényi L., Czibulya L. br. Majtényi Otmár.. Pongrácz Elemér.,
és Barsvármegye közönségének üdvözlő táviratait:
Polgármesterünknek ajánlatára egy köszönő tá
virat küldetett a magyar kormányerőkhöz és Va
das Jenő akad. tanár lelkes beszédje következtében
egy üdvözlő távirat ünnepelt főispánunk neje ö Mél
tóságához. Majd Rudnav Béla volt főispánunkhoz is,
melyeket Vörös Ferencz tb. főjegyző csakhamar meg
fogalmazott és felolvasott. Ide iktatjuk azokat:
T áviratok.
Báró BánfVy Dezső m. kir miniszterelnök ur ö nagymél
tóságának
Budapest.
Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros
közönsége
Horváth Béla főispánunk székfoglaló ünnepén határ
talan örömének és legmélyebb hálaérzetének ad kife
jezést ő méltóságának főispánunkká történt kineveztetése fölött.
Szitnyai polgármester.
Méltóságos Rudnav Béla székesfővárosi rendőrfőkapi
tány urnák
Budapest.
Selmecz-Bélabánya sz. k. város közönsége őszinte
tiszteletének ad kifejezést Méltóságod mint volt főispá
nunk iránt, uj főispánunk Horváth Béla Ö méltósága
székfoglaló ünnepén.
Szitnyai polgármester.
Horváth Béláné ő méltóságának
Budapest.
Selmecz-Bélabánya sz. kir. város közönsége őszinte
tisztelettel küldi hódolatát Méltóságodnak, o t t h o n
és i t t h o n igazi szeretettel környezett férjének, immár
a m i f ő i s p á n u n k n a k székfoglaló ünnepén.
B u d a p e s t. A közönség örómzajába részemről
is vegyül a távolból magasbra nem fokozható öröm és
élénk üdvkivánat hangja, ki a szoros és szívélyes viszonyt
az elmúlt idők lélekemelő legszebb emléke közé sor° l° mBáró Majthényi.
I p o I v s á g. Hivatali kötelesség itthon marasztalt,
lélekben veletek vagyok.
Czibulya László.
B u d a p e s t . Isten áldása legyen nemes törekvé
seden. a kormányzásod alatt álló szabad királyi várost
felvirágoztatni. Oly szép és dicső legyen a város jö
vője. hogy homálvositsa el még a múlt fényét is.
Pongrácz Elemér.
B u d a p e s t. Hosszan tartó, áldást hozó és sikerdus működést kíván
Majthényi Ottmár.
A r .- M a r ó th . Baráti és alyafiságos szeretettel
üdvözlünk mai ünnepélytek alkalmával.
Barsvármegye közönsége.
Az üdvözlő táviratok felolvasásakor lelkesen meg
éljenezték a távirat küldőit.
Majd érkezett még egy kedvesen fogadott szép
távirati válasz is : a főispánná ő méltóságáé Buda
pestről. melyet Farbaky orsz. képviselőnk vendégsze
rető házában a főispán ur tiszteletére adott estélyen
olvasott fel Szitnyai József polgármesterünk. E táv irat:

B p e s t : Szitnyai József polgármesternek.
Selmcczbánya mélyen tisztelt közönségénél le
gyen tolmácsa hálás küszönetemnek szives meg
emlékezésükért.
H o r v á th B é lá n é .
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Ünnep után .
A kitűnő hangulatban lefolyt bankett után fő
ispán ur ő méltósága több látogatást tett.
Másnap a hivatalokat látogatta meg s a délutáni
vonattal elutazott Budapestre. A távozó főispánt hosszú
szánsoron kísérték ki tisztelői a vasúthoz, s többen
nem bírva megválni, hirtelen felszállak a vasúiba s a
hányat a rendelkezésre álló első hely befogadhatott,
annyian kisérték G.-Berzencz.ére, annak az igaz tisz
teletnek. igaz ragaszkodásnak tanujeléül. melyet az
egész város közönségének a lelkében keltett ittléte
alatt. Éljen, éljen, éljen!!

Különfélék.
E gy lev él.
Csak egy levél, de előttünk, Selmecz-Bé
labánya sz. kir, bányaváros közönsége előtt oly
nagybecsű, hogy mi, mint e közönség hivatalos
orgánuma ezt a becses levelet, okmányt a leg
nagyobb kászséggel tesszük közzé, azzal az ér
tesítéssel, hogy illustris Írójának arczképe már
meg is érkezett, s napok óta disziti tanács
termünk falát; ott emelte tegnap is az ünne
pi jelenét értékét.
E levél: Báró Majthényi László egykori
főispánunknak levele a következő:
Tisztelt tövényhatósági B izottság!
Azon megtisztelő olmjboz képest, hogy a
közönség arczképemet mint a szab. kir. város
egykori főispánjáét bírni kívánja, örvendek
azzal a tisztelt Bizottságnak kedveskedhetni.
Irigyelnem kell az élettelen képmásnak,
hogy állandóan helyt foglal azon teremben, mely
ben egykor, tanúja, a közönség hazafias érzel
mekkel párosult magas színvonalú értelmiségé
nek, ha nem is sok, de mindannyiszor élveze
tes és rcám nézve feledhetetlen pereseket töl
töttem.
Fogadja a tisztelt bizottság kiváló tiszte
letem nyilvánítását, mellyel vagyok Budapesten
1896. január-hó 20-án alázatos szolgája B.
Majthényi László.
— Estélyek. Főispánunk tiszteletére fényes es
télyi adott Hültl József minszteri tanácsos bányaigaz
gató az érkezés napján. A bányagrófok arczképeitöl
ékes díszteremben mintegy negyven vendég vett részt
az áldozatkészségéről s szives vendégszeretetéről ismert
házi ur s úrnő dús asztalánál. Szellemes tósztokban,
kedves társalgásban, kitűnő étkekben s borokban bő
ven volt része a díszes társaságnak. Másnap Farbaky
István orsz. képviselőnk vendégszerető házánál gyűlt
össze egy nagyobb társaság, szintén kitűnő hangulat
ban töltve cl az esti órákat főispánunk ő méltósága
környezetében.
— Kis le ánykák b o k rá tá ja . Kedvesen lepte
meg főispánunkat a székfoglaló ünnephez érkezlekor
két, fehérbe öltözött kis lány egy díszes virágbokré
tával, melyei a gyüléstercm bejáratánál nyújtót tak át
ő méltóságának.
— A négyes fo g at, melyben főispánunkat a
vasútról a városba hoztuk, Ghauer Ottó városi főpénztárnok állította össze dicséretes buzgalommal.
— Az üdvözlő felirat, melyet városunk törvényhatósága e millennáris évben tartott első közgyűlésé
ből Ő Felségéhez intézett, a kővetkező :
Császári és Apostoli Királyi Felség,
Legkegyelmesebb U runk!
Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros közön
sége e hó 15-én tartott törvényhatósági bizottsági ülé
sében egész lelkesedéssel és örömteli szívvel kijelenté,
hogy szerencsésnek és boldognak érzi magát a felett,
hogy édes hazánk ezredéves fennállása első évezre
dének záró pontján, második ezredévének küszöbén
halál adhat a Gondviselésnek, a miért ezen dicsősé
ges időket Császári és Apostoli Királyi Felségednek
legalkolmányosubb királyunknak uralkodása alatt, meg-

ÍJ jlS x
<t

'j t

érhette, - s ezen érzelmeiből folyólag, jobbágyi hu
dolattal elhatározta, hogy e feletti örömében és ln|
érzetében a jubiláns évben tartott első közgyűléséi
arra használja fel, hogy renditheletcllen hűségén, k
változatlan ragaszkodásának, valamint legőszinlébb
rencsekivánáliiinak kifejezéséül üdvözlő felirattal jiln
Császári és Apostoli Királyi Felséged, Legkegvelu,..
sebb Urunk és Királyunk m agas színe elé, mim az
első ezredév legdicsőbb beletőzőjéhez.
Midőn ezen hódolatteljes érzelmeinknek ezennel
a legmagasabb trón zsámolya előtt kifejezést adni sze
rencsések vagyunk, hő imánkat bocsátjuk az Egek
Urához, esedező szívvel könyörögvén:
Isten, népek hatalmas istene,
Ki gondos kézzel őrződ e hazát,
És a magyart szeretve s biztosan
Segitéd annyi baj s viszályon át!
Hallgasd meg, a miért mi most imádunk,
Áldd meg kegyeddel, áldd, meg a királyunk!
És legyen ez áldó kegy oly teljes, hogy király és
n ép e: Császári és Apostoli Királyi Felséged és alatt
valóinak milliói necsak a két ezredév összeszögelésénél
de a másodikban is még soká együtt munkálkodhas
sunk a legalkotmányosabb trón szilárdításán s a ma
gyar haza jövőjének biztosításán.
Legyen ez áldó kegy oly nagy, hogy miként Szent
István első királyunk uralkodása alapvető sarkköve
vala Magyarország édes hazánk eddigi fennállásának,
úgy a jövő ezredév azokat az uralkodói éveket vegye
ilyen másodikul, a melyek Császári és Apostoli Kirá
lyi Felséged*legdicsőbb országlatának az évei.
E jobbágyi hódolat sugalta óhajunk legtiszteletteljesebb kifejezése mellett maradunk, öröklött hűség
gel Császári és Apostoli Királyi Felségednek, Legke
gyelmesebb Urunknak legalázatosabb alattvalói.
— Az ak a d . E g y esü let tánczestélyén Herrmann
Emil főbánylanácsos úr nem 3 frtot, mint e lap mull
számában állott, hanem 5 frtot űzetett felül. Az el
nökség.

Nyilttér.
S 'o i i l á r d - N c l .v c m c t OO l i r t o l 3 írt 35 krig méterkint — jnpáni, chinai, s. a t. a legújabb mintázattal és színek
ben, ú in. fekete, fehér és színes I l c m i e b e r g H c l j c i n e t
35 kitől 14 lit 65 kr ínólorkint sima, csíkos, koczkázott, mintazottaknt damasztot s. a. t. (mint egy 240 különböző minőségben
és 2000 szín és mintázattel s. a. t. p o s t n b é r ón v á m m e n 
t e s e n a h á z h o z . s z á l l í t v a ón m i n t á k a t k ü l d
p o s t a f o r d u l t á v a l : H c i i n e b c i 'g f> . (<*n . It. u d v a r is z .a l t it o
s c h e i n g j a r a K i i r i c l i b n i . Svajczba
czimzett levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5 kros bélyeg!
ragasztandó. Magyar nyelven itt megrendelések pontosan el in
tézteinek.
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Alulírott gazda-hivatal részéről
ezennel tudomásul adatik, hogy
a téglagyár Szent-Antalban 1896.
év tavaszán szabályszerűen üzem
be fog vétetni..
Megrendelések nagyobb szál
lítmányokra legkésőbb márczius
közepéig kéretnek.
1000 drb. ára 16 frt 30 ezernéli
nagyobb vételnél 15 frt 50 kr.
helyben téglagyár :
Szász Coburg Gothai FUlöp
herczeg szitnyai urad. gazd.
hivatala.

Szent-Antal Hontm.
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Midőn a n. c. közönségnek becses tudom ására adni szerencsém van, hogy a Plova
József-féle czipész-üzlet ugv a mint az eddig fennállottt, tovább fólytaltatik, egyszersmind tisz
telettel kérem a Pleva-árvák érdekében a n. é. közönséget, hogy ez üzletel becses megrendeléseivol tovább is támogatni s ezáltal a hátrahagyott árváknak létét biztosítani s a társadalom hasz
nos tagjává nevelését elősegíteni szíveskednék.
Kiváló tisztelettel
Selmcczbánya, 1896. január-hó 24-én.
a gyámság.
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Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányáu 1896.
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