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Hivatalos rész.
V. k. 96. Hirdetmény

közhírré tétetik, hogy a f. évi fösorozás 
f. évi April hó IC és 17 én a Városi Vigadó helyiségé
jjen a hövetkezö sorrendben fog megtartatni és pedig : 

April hó 16-án elővezettetik az 1. és II. korosz
tály vagyis az 1875 és 1874 évbeli születésűek, april 
hó 17-én a III. korosztály vagyis az 1873 évbeli szü- 

á hadkötelesek.
Az idegen illetőségű hadkötelesek kiknek avatási 

lajstromaik a fősorozásig ide megérkeznek, april hó 17-én 
fognak megvizsgáltatni.

A fösorozástól igazolatlanul elmaradottak az 1889 
évi VI. tar. 44-§ a értelmében fognak büntettetni.

Krausz Kálmán, r. főkapitány.

A mi városi világításunk.
Előre kell bocsájtam >m. Hogy nagyon is jól ÖS- 

merve városunk financziális helyzetét, eszem ágában 
sincsen, hogy én az eddiginél bőségesebb s nagy költ
ségbe kerülő kivilágítást kívánjak, s czélom egyedül 
kimutatni, hogy az egyes lámpák elhelyezése a lehelő 
legszerencsétlenebb lévén, mikép lehetne azokat úgy 

. hogy a kivilágítás költségemelés nélkül tel-

Hogy a dolgot könnyebben megértessem, ki kell 
nem, mit tartok én a főszempontnak a lámpák

fő szempont, úgy hiszem, 
kivilágítása, miutá 

i legtöbb világítást.

gyalogjárók lehelő 
mellett a szekérút is

Kezdve felülről, nézzük mii. p felel meg a szél
aknai kapun levő lámpa ennek : czélnak.

A lámpa oldalt lévén, ma. a kapu alja sincs a 
legkevésbbé is megvilágítva s tei aiészetesen a kaputól 

' a városba vezető járónak is jókora darabja azon pon
tig, a meddig a Ilavasboldogasszony templom lámpá
jának a világa ér, pedig ez a rész a legmeredekebb 
s igy télen leginkább volna kivilágítandó. Ezen czélt 
el lehetne érni. ha a lámpa olykép volna elhelyezve, 
mint az. mely ;i magasházi kapa felett van es pedig 
a város felöli oldalon.

A Schwartz-házon és a kopogó falán való lám
pák elhelyezése ellen csak az a kifogás emelhető, 
hogy a járónak átellenes oldalán vannak s igy a járót 
sokkal kevésbbé világítják meg. mintha az egyik egy 
a járó melletti oszlopon, a másik a PJatzer házon volna 
elhelyezve, mely utóbbi a temető utat is bevilágítaná

A Belházy-féle ház falán levő lámpa elhelyezése 
a lehelő legszerencsétlenebb: mert annak világából 

! a járóra jó formán semmi sem jut. melynek a Nyitrai- 
i ház és udvarfal menti része teljesen sólet. Ha ezen 

lámpái a Nyitray-fele udvarba szolgáló hid melle 
i tesszük a járó föl és lefelé lökéit es megvilágítási nyer.

A felső gyógyszertárnál lévő lámpát is sokkal czélsze- 
! rübben a háznak a /.Hgaiondy-ctczára szolgáló sar

kim lehelne elhelyezni, a mikor i-; a társládai ház ke
rítése mellett elhelyezeti lámpa fölösleges volna, mely 
úgyis rendkívül kevéssé ('.•<••' .. u ■ ’tn-i1: e.m ennyi
ben az akadémiai ház keVtfalának s igy a járónak 
hajlása miatt ez. utóbbi alig pár lépésnyire van meg
világítva, s a legközelebbi óvár-ulcfcai lámpa pedig 
alig van oly messze az, utcza elejétől, mint akármelyik 
lámpaköznek a fele.

Az itt megtakarított lámpa helyett lehelne a

„Szöllö '-nél elhelyezett lámpát égetni, mely ugylátszik a 
vendéglő tulajdona, mely esetben a volt 1 lankisz-féle 
ház sarkán lévő lámpát lehelne helyezni, az elemi is
kolák s az óvár felé vezető lépcsőhöz. Ezen lámpa 
ugyan is fölfelé alig tiz lépésnyire világit, lefelé pedig 
oly messze van a legközelebbi a tót templomon el
helyezeti lámpától, hogy éjjen a lépcső környéke tö
kéletesen sötétben marad. Ezen lámpa talán még czél- 
szerübben a bal vagyis a terrasse oldali járó mellett 
volna elhelyezhető olyan ponton, melyről a föntem- 
litcll lépcső környékét is megvilágíthatná, s egyszer
smind ezen járót is, s igy segítene megszűntetni azt 
az anomáliát, hogy a lámpák czélszerüllen elhelyezése 
miatt éppen a főtér ugyszólva nincs megvilágítva. Tes
sék csak este megnézni a városháza és a Tihely meg 
a Magas-ház közti tért s látni fogják a teljes sötét
séget : nézzék a városháza és a tóttemplom, másrészt 
ez utóbbi és a Fritzház közli utcza részeket, s látni 
fogják, hogy ezeknek csak igen csekély része van meg
világítva, pedig kél lámpa volna hivatva világosságot 
terjeszteni, es pedig a városház tornyán, és a Sz.t. Já
nos kápolnán levők. Az előbbi legalább arra szolgál, 
hogy a házasulok tábláját megvilágítja s no egy kicsit 
a lejárót is, de a második elég messze van a 
főjárótól és a Fritzháztól, hogy világának csak 
igen csekély részéi jattassa oda, s ezt a kápolna és 
templomiul megvilágítására pazarolja, melyek sötét 
színűek lévén, azt elnyelik. Tessék elképzelni, hogy ezen 
lámpák felsője a lánczkorlát egy oszlopa mellé helyez
tetik az alsója pedig ma nem is e járó közelébe, de 
közelebb hozzá mint most s közelebb a Fritzházhoz, 
úgy hogy világa szabadon terjedjen föl s lefelé ugy-e 
bár a jelenleginél sokkalta tökéletesebb világítást nye
rünk? Mert az első lámpa megvilágítaná a most sőté-

T Á R C Z A .
Kossuth álma.

Meghalt Kossuth, a jó apa,
Árva lett a magyar haza.
Nyugszik ö a temetőbe ;
Búsan nézünk a jövőbe.

Nem halt. ő meg, nem egészen,
Csak nyugodva alszik épen,
Két éve már, hogy lepihent,
Jövő sorsunk álmodja lent.

És ha alszunk nyugton éjjel,
Akkor sírja nyílik széjjel,
Kossuth apánk kilép rajta 
S hozzánk beszél igaz ajka.

»Bízzál, bízzál, magyar népem,
Meg van írva sors könyvében,
Hogy eloszlik búbánatod,
Lesz még híred, lesz még napod !“

S újra belép a sírjába,
Mely magába testét zárja,
Tovább alszik s azt álmodja,
A magyarnak lesz még napja !

Kubán Endre.

Babérlevelek Kossuth ravataláról.
Ma két éve vesztettük el, ma két eve lett a miénk : 

u sors, mely életében oly hosszú időre száműzte, a 
mindeneket egyesítő halálban ismét visszaadta öt ha
bjának.

Lgy gyászba borult nemzet, egy egész ország fo- 
giulLi a száműzetésből visszatérőt. Fájdalmas könnyek 
o*ilak azt a koporsót, mely egy nemzet ezer éves 

mi|ltjáiiak utolsó fényalakját, egy ködbe vesző ősi di
csőségnek utolsó emlékét zárta el ölökre . . .

Ott volt mindenki, a ki magyarnak érezte magát, j 
ott voltak mind. kik életében is ismerték és közelebb- ' 
röl csodálhatták nagy jellemét, lángoló lelkét, olt vol
tak. kik csak apáink meséiből és az elmúlt csaták lel- ' 
Lesi lő emlékeiből ismerték. Csak azok hiányoztak, kik 
vele együtt élték át azt a gyászos dicsőségű időt. j 

i kiket, lelkes szava és mindenkire átragadó lángoló lel- J 
1 kesedése büszkén vitt a csaták tüzébe, kik legnagyobb . 

részt mint névtelen hősök hulltak el . . . Ok csak név- I 
teleli sírjaikból küldhették néma üdvözlőtöket a vissza- j 

i térönek.
Mindnyájan pihenlek már. ö túlélte valamennyit: ! 

megmaradt, hogy mint egy égő fáklya világítson vissza j 
i azokba az elmúlt időkbe, melyeket félistenek örökítet- j 
; lek meg a történelem véres lapjain nagy tetteikkel.

Ó maradt csak meg, ö a sok dicső közül a lég- j 
dicsőbb, a legnagyobb. Talán szeretett népe millióinak j 

, imája tartotta öl meg, talán mindnyájunknál lángolóbb j 
lelkesedése, hazaszeretete, hazája iránt táplált ideálja, j 
eszménye nem engedte elpihenni a többiekkel, bár
mennyire is fájt neki már az élet. mikor megfosztva \ 
látja hazáját s vele együtt leikéi mindattól, a miért 
éli, lelkesedett, harczoll .

Végre mégis elfáradt a sok vára dián, reményben 
. és mikor látta, hogy nemzetének jövője, ha nem is úgy 

mint azt az ö nagy lelke megálmodta. de mégis let- 
: jogosultsága annyira biztosítva van. hogy önerejéből 1 

is elérheti már azt az utal. mely biztos jövöjéhez ve
zeti. akkor pihenni tért az az. eszményi lelek, hogy a 
megdicsöültek honában a névtelen hősökkel együtt 
imádkozza le nemzetére azt a boldogságot, m olyt He
tében annyi vér, annyi lelkesedés árán jelislcnck mun
kája nem tudott elérni

Nehéz sorsa volt, egy hosszú élet keserűségeit 
hazájától távol, szániüz.ele-hen kellett elszenvednie, de 
Utolsó „Islenhozzád-'-iál el.... miaui mégis < -ak vissza
jö tt imádott népe közé. hogy töhlié el se Váljék t"l . 
hogy hamvaiban örökké k<> lünk maradhasson.

Szomorú fogadtatásai a kivonult az egesz nemzet.

Olyan nap volt ez, a milyen csak egyszer fordul elő 
egy nemzedék életében. A ki ott volt, az sok felejthe
tetlen és örök emlékű jelenetnek lehetett tanúja.

Egy ilyen felejlhctlon emlékű szép jelenetei idéz 
föl a mai nap borongó emlékezetemben.

Fekete lepellel volt bevonva a pályaudvar, feke
tével a kocsi, mely hozta, és feketével az egész ut, a 
merre a nagy halottal vitték, s mindenütt fátyollal be
vont gázlámpák égtek egész a temetés napjáig, a te
metés Végéig.

Az ifjúság az ut két oldalán gyászfátyollal bevont 
nemzeti szín szalaggal karján, sorfalat állt egész a mú
zeumig.

Nem tudom már milyen sorrendben történt a 
felvonulás, hisz oly hosszú volt, s oly sokáig tartott!
. . . de legszebb része volt az a négyszáz talpig fe
ketébe öltözött, fátyolos magyar nő, kik lassan ünne
pélyes gyás/|iom|iával vonultak el a tisztes sorokban.

Olyan megható volt az a sok egyformán halovány 
arcz! Könnyeiken átragyogó bánatos gyász átragadt 
mindenkire és a kik még talán sohasem sírtak, még 
azoknak is könnyeket csalt szemükbe a megható je
lenet.

A ravatalt a múzeum lépcsöházában helyezték el, 
gyászruhás magyar diszörök közé.

A ravatal elhelyezés után tömegesen jöttek a külön 
féle egyletek, városok,megyék koszorutelhelyczö küldőit- 

i. úgy hogy rövid idő alatt a muzeumkerti lépcsők, 
oszlopok, szobrok mind tele voltak rakva koszorúkkal. 
A ravatal környéke úgyszólván virágtengerré vált.

A ravatal előtt azután még egyszer elvonult az 
cg."/ or.-zág. Három nap és három éjjel szakadatlanul 
tartott a tömeg végig hullámzása — és igy is csak egy 
kél pillanat jutott mindenkire, — hisz annyian voltak, 
kik meg egyezer és utoljára látni akarták.

Oly jól esett volna mindenkinek a ravatal előtt 
na / illáin, esik addig inig egy rövid fohász, inig egy 
r-uk tart a koporso szélére, vagy inig egy levélkét 
téphet a sok-sok koszorú közül . . .
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len meredő városház és tóüemplomi közt s a főjálól, 
a második pedig a Fritzház menti járót és a főjárót.

Ezen berendezés mellett a tóttemplomon lévő 
lámpa Sembery-féle ház sarkára volna áthelyezhető, 
mi által az ezen ház és a bányabirósagi épület közti 
átjáró ehg.-ráges megvilágítást nyervén a SzentHa- 
rom-ag-ter közepén lévő lámpa fölöslegessé válnék, a 
mennyibe ezen lámpa, különben is tekintetbe véve a 
lér nagyvadat, a czikkem elején kifejtett szempontnak, 
mely szerint a föezél a járok megvilágítása, semmikép 
sem felel meg.

Miután a kérdéses sarok tompított, a lámpa 
csak abban az esetben volna ide helyezhető, ha a 
tompítás kisebb mint a lámpatartók hossza, ellen
kező esetben azt más alkalmas pontra kellene helyezni 
la tót templom fölötti téren) vagy elég hosszú kart 
adni alája.

l.ejebb menve a Fritz és Wankovits házak közti 
téren találunk egy lámpát, melynek világát a Rózsa- 
uteza felé tökéletesen elzárja a Fritz-házi kiugrás. 
Ha ezt a lámpát a lépcső melletti uj házikóra helyez
zük, sokkal jobban lesz megvilágítva a lépcső, mint je
lenleg s ekkor a lépcső fölött elhelyezett lámpát a csiz
madia-ház felső sarkára helyezhetjük, a mikor is a 
Posch-féle ház felé terjedő rész nyerné a kellő kivilá
gítást, a nélkül, hogy az ellenkező irányú veszítene 
miután attól a ponttól, a meddig az uj lámpa te r
jesztené sugarait, az utcza a Polereezkv-házon levő 
lámpa által sokkal több világot nyer, mint a főtérnek 
jókora része, a hol figyelembe veendő, hogy a felső rész 
sokkal meredekebb lévén, inkább szorul rá a jó vilá
gításra.

Az alsó ulczába érve, itt általán az a kifogás, 
hogy a lámpák hol az egyik, hol a másik oldalon vannak 
elhelyezve s így sem az egyik sem a másik oldal kel
lően megvilágítva nincs, a mi az egész világítást rop
pant szegényesnek tünteti föl. Pedig tessék elképzelni, 
hogy ha a Velics-házon levő lámpa a Weisz testvérek 
üzlete mellé, a Zlinszky-házon levő a Baumerth-házra, 
az úgy hiszem — Türmcnstein-féle ház védfalánál 
elhelyezett, a Pachertáró melletti vaskoriét végére, a 
Baris-házon levő a Pachertárói épület alsó végére; 
a Vigadó [épületi alap sziklán elhelyezeti, a íináncz- 
épület alsó oszlopára helyeztetnék át. be fogják lát
hatni. hogy főjáró ekkor olykép volna bevilágítva, hogy 
alig maradna kívánni való, a nélkül, hogy az alig 
használt túloldali járó nélkülözné a szükséges világot, 
vagy pedig a Velics- és Zlinszky-féle házaktól a 
plébánia felé vezető utczák. Különösen a Thürmenstein 
féle lámpa helyzete, lehetne mondani, nevetséges, a 
mennyiben közel mellette a járó vonalába esőleg egy 
telegraf-pózna van elhelyezve, mely a lámpa világát

fölfelé tökéletesen elfődi, ezen lámpa úgy is oszlopon 
lévén, ez a Pachertárói vaskorlát végső oszlopa he
lyere volna tehető.

Hasonlóan elhelyezett lámpa a Gregus-ház feletti, 
mely azonkívül, hogy egy mély szögletben van, előtte 
egy telegraf-pózna van s igy a lámpa csakis fölfelé 
adhatja világát a járó egy oly részére, melyet alig 
használ valaki. Ha e helyeit egy oszlopos lámpát azon 
szögletbe helyezünk, melyet a főút a gyár felé szol
gáló úttól képez, ez állal nemcsak, hogy minden irány
ban kapjuk a világosságot de egyúttal lehetővé tettük 
az Eichel-házon lévő lámpa lejebb helyezéséi és az 
által a Valkovits-ház mentén levő járó megvilágítását, 
mely most annnak folytan, hogy a Valkovits-ház az 
Eichel-félétől befele ugrik, ugyszúlva semmi világítást 
nem kap. És ekkor e legközelebbi a Tandler-házon 
lévő lámpát szintén lejebb helyezhetnék, miután most 
lefelé az oltani fal hajlása miatt a prot. hitközség háza 
mentén a járó szintén nem kap világot, a Finka-féle 
házon levő lámpa világa csak igen gyöngén jutván 
idáig, különben is ezen lámpának a vele szemben levő 
oskola sarkára való áthelyezésének czélszertísége az 
előadottak folytán magától folyik, nem kevésbbé az 
utolsó lámpának az árok parttól a járó mellé való át
helyezése. Az előbbi lámpa áthelyezése által azt az 
előnyt is nyernék, hogy az imént a gyár felé vezető 
utczika lenne megvilágítva

Ha még fölemlítem, hogy az akademia-ulcza s a 
bélabányai ut mentén az Ó-postán elhelyezett lámpát 
ha csak lehet a járó mellé tenném ; továbbá a felső 
botanikus kert kerítése mellett levőt s melynek világát 
a fölötte elterülő tűlevelűek tökéletesen absorbeálják 
szintén a járó mellé teendőnek vélném; végre a kapu 
külső oldalán levő lámpát a kapu belső oldalára a 
tűzoltó-tanyai lámpa módjára helyezném el; a lámpákat 
illető észrevételeimet bevégeztem, csakis megjegyezve, 
hogy a kapun lévő lámpának ezen áthelyezése folytán 
a Fortuna mellett a Rózsautcza bejárata is meg volna 
világítva.

Hátra van még fölemlíteni azon tényezőket, me
lyek a kivilágítás kellő sikerét akadályozzák s ezek 
egyike a trafik- táblák kitűzésének divatos módja, a 
melynek figyelembe vételét a mi általán szeletelt fő
kapitányunknak ajánlom. Ezen táblák keresztben 
állván az útnak, sok helyütt tökéletesen elveszik a 
lámpa világát. Tessék csak sorban megtekinteni az 
Alsó utczában levő bollok ilynemű tábláit, neni-e 
sötétítik el rendesen egészen a járót. Pedig én 
ugv hiszem, hogy ; szükség sincs reájuk , hiszen 
a ki látja a fűszeres bollot, tudja úgyis, hogy mind
egyikben füstölni valót is talál, nagyon kevés ki
vétellel, de legyen bármikép hasznos az illetőkre nézve ;

Csendesen, némán és meg nem állva szomorúan 
vonultak végig az emberek, nem kíváncsiság, bánat 
és köny ragyogott a szemekben.

Mindenki láthatta a ravatalt, rang és különbség 
nélkül engedtek oda mindenkit, a kire rákerül a sor. 
a szegények egysorban vonullak a czimzetes urakkal, 
kik akkor szintén várni voltak kénytelenek, inig rajok 
kerül a sor. Hisz mindenki egyformán érezte a közös, 
a nagy veszteséget . . .

Hogy a esődülés és vonulásban fenakadás ne 
történjék, mint rendezők, egymást fölváltva éjjel nap
pal ott voltunk mi, az ifjúság a ravatal bejárata és a 
kapuk körül.

A harmadik nap éjjelén is még mindig oly sűrű 
sorokban jöttek a ravatal elé. mint első nap, még 
midig sokan voltak, kik nem látták még addig a ra
vatalt.

Mennyi idegen arcz, kik ekkor látták egymást 
életükben először! . . .  A sok ismeretlen között csak 
néha-néha jelezte egy rövid, néma üdvözlet egy-cgy 
ismerős elvonulását a tömegben.

Alkonyodni kezdett . . .
Fgy szomnrii özvegy haladt el mellettünk leány

kájává!. Mindkettő talpig feketében volt. A lányka egy 
kis imakönyvet szorongatott kezében, félénk tekintete 
alig látóttt valamit a ravatalból és ez nagyon elszo
morította . Úgy szeretett volna közelebb menni, 
vagy olt nicgnllani, de nem lehetett; mennie kel
lett a tovább hullámzó tömeggel. Búsan nézett vé
gig a köszönik halmazán, szeme megtelt könnyek- 
k''1 ■ • és oly kérölog vetette félénk tekintetét reánk
majd a viragkoszorukra . . .

Kn az oszlopos lépcsők alján álltam — mindjárt 
a bejárat mellett, láttam, hogy mennyire szeretne egy 
kis levélkét e koszorúkból emlékül elvinni, hu már a 
ravatalt m m nézhette meg jól, de nem mert senkit 
sem megszólítani közülünk.

Lehajoltam es egy babér koszomból három le
vélkét tépve, szótlanul átnyújtottam neki,

Egy hálás tekintet ragyogott ál könnyes szemé
ből. s ajkai roszketéséhöl kivettem e suttogó szól: 
„Köszönöm !*

Mikor elment mellettem megkérdezte a nevemet ! 
és azt mondta rá — „Áldja meg az én Istenem! so- • 
hasem fogom elfelejteni.“ — S mig ezeket suttogta, ’ 
kis imakönyvébe rejtette a három levélkéi.

Az alkonyodé sugár dicsfénnyel vette körül ár- ; 
tatlan szép halvány arczát. Sokáig néztem utána, mig i 
eltűnt a tömegben. De még azután is sokáig láttam ] 
azon a helyen, az alkony bibor-özönében . . . Olyan ‘ 
volt az egész kedves tünemény, mint egy égből leszállt j 
sirató angyal. j

Már régen besőléledett és én még mindég olt 
álltam helyemen, nem véve észre az éj beköszöntését.

Nem tudom már meddig voltam ott, azt sem, 
hogy mikor jöttem cl onnan, csak arra emlékszem, 
hogy mikor megint visszakerültem másnap arra a helyre 
a zöld koszorúkról olt a szavalal előtt a levelek mind. 
mind le voltak tépve . . .

Emlékül én is eltettem egy pár levelet.

Két év múlt el azóta . . .
Mint egy haldokló őszi táj fölött a fénylő nap- | 

sugár, úgy e szomorú helynek fölidézett kedves em
léke ma újra átragyog borongo lelkemen és szárnya
kat adva magával ragadja oda, hol ma újra összegyűlt 
egyesült imájával az egész ország, a fakadó tavasz 
első virágözözönével elhinteni azt a kis halmot, mely 
csöndesen borul most a már ama, életében nyugvást 
nem ismerő lángoló lélek fáradt porhüvelye fölé.

Újra megjelenik sírjánál a nemzet, mely akkor, 
azon a nagy napon találkozott először; és ép ugv, 
mint akkor rang- különbség nélkül egyformán gyá
szolva, egyformán siratva . . .

Es mintha látnám a hullámzó tömegben azt a 
gyászruhás kis leánykát, bánatos arczával, könnyes 
szemeivel, mint közeledik a virágtengerbe borított sir 
felé. vájjon a nagy halott elfogadja-e tőle a sok drága 
koszorú közt az ő szerény kis virágait, gondosan ápolt 
kertjének első tavaszi zsengéit félve hinti oda a sírra 
ártatlan kezével, cserébe ama három babérlevélke he
lyett. melyet azon a gyásznapon kis könyvébe rejtve 
örök emlékül vitt el a nagy halott ravataláról

| ezen tábla, ha az a közérdekbe ütközik, okvetlenül 
mellőzendő, s én úgy hiszem, hogy rendőrileg ;,z il 

j l“tök oda volnának szoritnndók, hogy a lámpák im - 
gyújtása után a táblákat beszedjék.

, A másik káros tényező a lámpák szerkezet.,
i A lámpák tudni illik hat üveglapból állván
• ezeket befoglaló bordák kelteje rendesen a bcvil- 
j tandó járó tengelyében van, s ha a láng szélessé* '  
' is ebbe a tengelybe esik, a lámpa világitó ereje8', 
j minimumra száll. Ezen baj elhárítása csakis 
| lapból álló lámpákkal lehetséges, ámbár némileg 
I hilhető a mostani lámpáknál is, ha a gázcső haő'i* 
i irányát keresztbe igazítjuk a járó irányával. Egy. bk,,nt 
| igen jo  volna a lámpákat úgy megszerkeszteni, |l0„v 
j a fényt részben visszaverjék. És pedig olykép, hogy a 
: falakon elhelyezettek hátsó fala vagy bádogból volna 
| vagy üveglapja fehér festékkel bevonva; teteje vala.
; mennyi lámpának pedig visszaverő képességgel ellátva 

miután jelenleg a lámpák alja nagy körben egészen 
sötét Ha a lámpákhoz a Steingrubenen levő fa. 
oszlopon álló 4 lapu üvegtetővel j ellátott lámpa szer-* 
kezeto fogadtatnék el, akkor a fedélüvegek bemázolá- 
sával a czélt, úgy hiszem el lehelne érni.

Nem végezhetném jobban ezen elmélkedésemet, 
minthogy fölkérjem a városi mérnök urat, hogy ezen 
ügyet magáévá tegye. A czél, ugyhiszem, nagyon ér
demes egy kis fáradságra, mert egy kevés, több évre 
is elosztható költséggel, a mostani kerü költséggel a 
rósz világítást jóvá varázsolhatjuk.

Selmeczbányán, 1896. márczius 17.
P latzer Ferencz.

Hogyan ünnepeltünk?
Volt idő, midőn nemcsak azt mondtuk el, hogy 

1 hogyan ünnepeltünk, hanem azon óhajunkat is kife- 
| jeztük, hogy hogyan ünnepeljünk ? s volt a ki meg

hallgatva bennünket, teljesitelte kérésünket, s örö
münkre eggyé olvadt városunk közönsége az ünnepet 
rendező akad. ifjúság lelkes csoportjával. Ott láttuk a 
polgárság zömét, ott a népet, ott a művelt nőközön
séget; a szt.-háromságtéri ünnep keretében s az isteni 
tisztelet alkalmával az oltárnál díszes helyet engedett 
a múlt időket tisztelő kegyelet a 48-as honvédek ér
dekes csoportjának.

De sajnos, az idei ünnep már elütő volt a ré
gitől, az a lelkes felhívás, melyet az akad. ifjúság ki
bocsátott, nem talált kellő visszhangra s a Szt. Há
romságtéren lefolyt ünnep csupán ifjúsági ünnep volt. 
melylyel a rendező ifjúság sem volt megelégedve, 
minek erős gúnyban adott az egyik szónok kifejezést.

A Városi Vigadó nagytermében az isteni tiszteié}

Csatározások Selmeczen és vidékén 
1849-ben.*)

J e l i g o :  „Mint vittanak. mint estek el 
Szabadság harczain 
Beszéli a vándor rege 
Utódok ajkain . . .“

Tél derekán volt! . . .  A hó magasan feküdt a 
magyar érezhegységon, a Tanárion s annak kiágazá
sain. A zimankós tél ura, az ősz Nemere, kit ágyuk 
bümbölése, halók hörgése zavart fel, bosszúsan meg
rázta zuzmarás szakálát, . . . havazott.

De csakhamar felkerekedett a vad északi szél, az 
ormokról végig süvöltőit a völgyeken, hogy remeg
tek belé a házak ablakai, álmából felriadt a honfi s 
rémülten kérdezte önmagát: „Elvesztünk?* De nem, 
hiszen az ég is tiszta volt már, ott ragyogott a „Ha
dak utja“ a magasban s szivében megszólalt egy 
hang:

„Még jőni kell, még jőni fog,
Egy jobb kor, . . .“

Bizony szomorú idők jártak ! Az 1848. év végével 
leáldozó-félben volt a magyar szabadság szerencsecsil
laga. A szerencsétlen móri csata, a kormány Debre- 
czenbe való menekülése, Buda megszállása Windisch- 
grí'itz állal, mind oly események, melyek teljesen le
hangolták a nem zetet!

Göigeinek a haditanács határozata szerint há
romféleképen lehetett feladatát megoldania : vagy Ko
máromot felmenti, vagy a Lipótvárt ostromló Simu- 
nicsot megveri, vagy a Kárpátok alján a tiszai hadak
hoz csatlakozik. Ö az utolsót választotta s ezért ja
nuár 6-án a bányavárosok felé véve útját, seregének 
egy része a Garamvölgyén haladt fölfelé, másika pe
dig Selmeczen keresztül vonult, mely alkalommal a 
honvéd utóhadak és az osztrákok között Selmecz vidé
kén két Ízben kisebb csatákra került a dolog. Lássuk 
hol és hogyan folytak ezen ütközetek.

Görgői, hogy maga a fő hadtest biztosbban és 
fedezet alatt vonulhasson, Selmeczen hátrahagyta

*) Felolvasta a lyc. Petőlikör ünnepén márczius l ó - é n f c - 
lioczky Gyula Vili. o. t. Szork.
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megtartott matinén szép szánni nőkőzönség volt 

U|!„ ;i földszintet az akadémia, a karzatot pedig a 
kózéptanodak ifjúsága töltötte meg.

Zivuska Jenő ifj. köri elnök szépen kidolgozott, 
rtalmas megnyitóját, a nála már megszokott jó elő- 

dá‘baI, élvezettel hallgatta végig a közönség, úgy 
t i  mint az Alföldy Zoltán karmester vezetése mellett 

ifjúsági dalárda által előadott „Szózal'-ot majd 
' et)jg Garay Jánosnak .Szabaddá lettél elnyomott 
niagyu*' " ‘-P11 C7‘ költeményének előadását (szavalta 
Molnár Károly érd. akad. halig.) zajosan megtapsolta.

Hajdú Lajosnak „Magyarországi forradalmak" 
., készültséggel összeállított történelmi áttekintése 

"indvégig érdekes volt s tetszéssel találkozott, bár a 
rósz világítás a felolvasót láthatólag feszélyezte s elő
adásában zavarta.

Fekete Zoltán akad. hallgató kellemes csengésű 
hangjával előadott alkalmi beszéde általános tetszés
ben részesült.

Az ünnepet az „Itt a tavasz" alkalmi dallal te
lezte be az ifj. dalkör.J A műsor befejezte után e lapok szerkesztője köszönetét mondott a közönség nevében a lelkes ifjú
ságnak azért a hazaflui buzgóságért, melyből folyólag
annyi }lvezetet szerzett a közönségnek.

Ezután zeneszó mellett felvonult az akad. ifjúság 
a Szt.-Háromságtérre s ott a Szózat-ot elénekelve szét
oszlott.

Délutáni 2 órakor zászlósán vonult az ifjúság a 
S zt.-Háromságszobor elé. a hol az iparos ifjúság már 
zászló alá sorakozva állott.

Harvich Ernő alkalmi beszéde, melynek elején 
a .napot elhomályosító zászlóerdő"-re történt hivat
kozással erős gúnnyal illette a tapasztalt részvétlen- 
séget. valamint Zivuska Jenő szavalata (Nemzeti d a l1, 
továbbá a dalárda éneke (Talpra magyar, karmester 
Alföldy Zoltán) általános tetszésben részesült.

A Sz. Háromságtérröl a szélaknai honvédsirokhoz 
vonult az ifjúság, a hol Hanvich Ernő a koszorú el
helyezése után kőztetszéssel kisért alkalmi beszédet 
mondott.

Zivuska Jenő ifj. köri elnök az „Apotheosis“-t 
szavalta szépen, meghatóan.

Az ifj. dalárda éneke befejeztével az iparos ifjú
ság szónokai Chvála Adolf és Auerspaher Lajos 
szavaltak s tették le koszorujokat a sirra,

Ezután visszatért a hosszú menet Selm ecbányára 
s itt a szokott gyülekező helyen a „Hymnus" elének- 
lése után szétoszlott.

Ez ünnepben a szélaknaiak részéről is többen 
veitek részt Lehotzky Libor biró s a jegyzővel, a ki 
röviden üdvözölte a Selmeczről jövőket, * 11

Guvont, ki ismét, hogy a Windischgrfilz állal a sereg 
után küldött’ Csorics ellen biztosítsa magát, Schréter 
őrnagy vezénylete alatt egy honvéd zászlóaljt egy ágyú
val s egy század huszárral Szélaknára rendelt ki. A 
csapat a richnai ló feletti ú t magaslulán állást fog
lalva, már január 19-én megkezdte a harczot az oszt
rák előőrsökkel, még pedig oly vitézül, hogy gróf 
Beclitlioldnak, ki egy osztrák előőrs csapatot vezény
leti. ugyancsak bátorítania kellett embereit. Meglátta ezt 
Fritz honvéd főhadnagy, ki épen a tó innenső part
ján felállított ágyú melleti állott s e szavakkal: „Utáni
ban áll az az ember." rövid czélzás után elsütötte az 
üteget s Bechthold halva rogy le lováról. A golyó fél
koponyáját zúzta össze; holt teteme később a sel- 
meczi temetőben lön eltemetve.

Január 21-én délben a  honvéd előőrsök Csorics 
seregének előhírnökeit, a Wyssdandárokat jelezték s 
visszavonulva Szélakna felé a sereg többi részével az
11 • n. Stauka mellett készen állottak a csatára. A 
800 főnyi, nagyobbrészt nógrádi ujonczokból álló had 
egy huszár ezreddel s hat üteggel oly páratlan vitéz
séget fejtett ki, hogy a  négy — akkora ellent fél na
pig tartotta fenn. Csak, mikor már esteledni kezdett s 
teljes kőrülzároltatástól lehetett tartani, miután a sereg 
vezére Schréter súlyos sebet kapott, kinek helyébe a hős 
Földváry lépett, s igy kénytelen volt odahagyni a csa
tát, kezdett a honvéd sereg Selmecz felé visszavonul- 
nii a sötétben is folytonosan tüzelve. S mégis egy 
osztrák újság: „Dér freie linzer Postillon," 1849. évi 
26. számában nem átallotta kevéssel az ütközet után 
azon hirt hozni, hogy épen ez a 33. zászlóalj, mely 
Ül ily fényesen állotta ki a tüzpróbát s később a bra- 
"yczk1 i győzelem kivivására is döntöleg halott, telje
sen szélveretett s belőle 500.-an foglyul estek!

Mily, szinte a vakmerőséggel határos volt a ma- 
8yar katonák bátorsága, bizonyítja a következő eset. 
Estefelé, midőn az osztrákok már bevonullak Szélakna 
föutjára, egy huszár, ki valahogy elmaradt, nem tud- 
'áu az osztrákok jelenlétéről semmit1 az alsó utón épen 
u templom felé tartott, de a fordulónál vagy 20 oszt
ják állotta útját. A huszár, ki még vértől párolgó kardját 
Cízébuii tartá, meglepetve megállítja lovát. Az osztrá-

j Esti 8 órakor aVárosi Vigadóban estélyre gyűl 
I egybe az ifjúság, melyen az akad, tanári kar majdnem ' 

teljes számban jelent meg, s a polgárság közül is ne- I 
hányán. Jó hatást tettek Soltz Vilmos akad. igazgató- * 
nak., Pauer János akad. tanárnak az ifjúsághoz intő- j 
zett szavai ,s lelkes éljenzés kisérte azokat.

Számos pohárköszöntöt hallottunk ez alkalom- ! 
inai s az estély évtélig tartott vig hangulatban.

Az akad. ifjúság igy ünnepelte meg a márczius 
i idusát.

Midőn erről a fentiekben röviden megemlékezünk, 1 
azon óhajunknak adunk kifejezést, hogy jövőre ne 1 

j hagyjuk magára az iljuságot, hanem ünnepeljen vele ,
J együtt az egész város.
; Az ev. lycenmi ifjúság ünnepe már más jellegű 
i volt. Együtt láttuk itt újból azt a díszes közönséget, j 
I mely minden évben zsúfolásig meg szokta tölteni a 
| könyvtártermet, hogy tanúja legyen az ifjúság hazafi- 
I sága eme megnyilatkozásának.
' A „Hymnus" eléncklése után, melyet Fekete 
I István tanár nagy sikerrel tanított be, Hunkú Pál sza- 
' valla a „Talpra magyar“-t, hévvel lelkesen.

Nyácsik Béla meglepő folyékony előadással tar- 
! talmas megnyitót tartott.
! YVesthoff Károly igen ügyesen szavalta Kubán 
1 Endre „Márczius idusá“-t. ügy a szavaló, a ki a köl- 
; tömény minden szépségét érvényre emelte, valamint 
j szerző méltó tapsokat aratott.

Lehotzky Gyula Csatározások Selmeczen és vidé- 
1 kén 1849-ben felolvasása, melyet lapunk mai tárczánk 
; rovatában közlünk méltó figyelemben részesült.
1 Szügyi József „Honfi fohászá“- t  Kaszner Gyula 
; szavalatát (Ábrányi E. „Márczius 15") Pauks Béla elő

adását („Augusztusi napok, irta Nyácsik Béla) Krausz 
Vilmos szavalatát (Kozma Andor „Szabadság napja") 
egyenkint és lelkesen tapsolta meg a közönség, mely 
nzfünnepélyt befejező Rákóczy indulónak (a zenekar és 

I énekkar együttes előadása) elhangzása után ünnepi 
, hangulatban oszlott szét.
l Az egész ünnep tartama alatt emelkedett han- 
; gulatban volt a szép számú közönség, mely nemcsak 
; lelkesedett, de lelkesített s buzdított is, buzdítva a 
i lelkes ifjúságot s elismeréssel adózva ki-kitörő lelke

sedésével az ifjúságot vezető tanári karnak is.
Az a taps, az az újrázás, mely a dalok után fel

hangzott Fekete István tanárunknak, a kitűnő kar
mesternek is szólott. t.

Különfélék.
— Szathm áry Béla pénzügyminisleri osztálytaná

csos és ez. miniszteri tanácsost 0  Felsége valóságos 
miniszteri tanácsossá nevezte ki egyelőre szaml’elelli

kok persze mindjárt körülfogják s a káplár igy szól; 
„Her mit dem bábéi!" A huszár átlátva veszélyes 
helyzetét, cselhez folyamodik. Erősen sarkan*yúzza lo
vát, mire ez horkol s közben kezd forogni, maga pe
dig ugv tesz, mint ha sehogy sem bírna lovával. A 
Selmeczfelé vivő alsó utón álló három osztrák ekkor . 
megrettenve hátrál s igy rést enged neki a szűk kö- . 
zön. A lovat megfordítani s a két legközelebbi ősz- j 
trákot levágni, pillanat müve s a huszár már messze j 
nyargal, midőn az osztrákok felocsúdnak ijedtségükből! I 
A lobbi osztrák persze utána, de ő elereszti a ló kan- | 
tárát s kirántva öve mellől kél pisztolyát, rohanás köz- | 
ben is szakadatlanul hátrafelé tüzel s addig tartja tá- j 
vol magától az osztrákokat, inig nem szerencsésen elér 
a táborba. ,

Ugyanazon a napon, midőn Szélakna mellett ja- < 
vában bömböltek az ágyúk és legdühösebben folyt a | 
harcz, azaz január 21-én a jablonkai szoroson Magyar- ; 
országba tört Osztrák seregnek 12. zászlóalja egy szá- j 
zad utászszal, Kollerik vezérlete alatt Hodrusbányára j 
érkezett. De csakhamar Ilire jött, hogy a Garam völ- ; 
gyében vonuló honvédek egy része Pusztelnik alezre- j 
des alatt, kit maga Görgői kisér, közeledik. Az oszt- ' 
rákok lehat tüstént odahagylák Hodrust s még az nap 
a He!la nevezetű erdőségben, mely a hodrusbányai ta- j 
vak keretjét képezi, elszéledtek, megszállva a völgye- . 
kot és gerinczeket. s a Guyon honvédéi által az előbbi 
napokban emelt fatorlaszokat. így várták Pusztelniket* 
ki Görgői kíséretében 22-én a 12. és 23. zászlóaljjal 
és 6 ágyúval meg is érkezett Hodrusra s onnan Sel- , 
mecz felé tartott, segítendő az előző napon Szélak
nánál visszanyomolt honvédeket. Gyanútlanul haladt 
a sereg a hodrusbányai utón, egyszerre, midőn az 
előlltök ismeretlen torlaszok elé értek, melyeket Guyon 
Görgei tudta nélkül emeltetett volt, isszonyu golyózá
por fogadta őkel a hegyekről, völgyekből és torlaszok ; 
mögül. Maga Pusztelnik, ki. egy az erdő felé fordított 
ágynt akar elsülni mellén megsebesítve összerogy, az 
erre oda siető Görgőinek kalapját is egy golyó fúrja 
keresztül s Kempelen őrnagynak s egy huszárnak már 
csak nagy nehezen sikerül öt a halálos veszedelem

minőségben. E kinevezés városunk közönségét is é r
dekli, miután az olyan egyént ért, a kinek hivatalos 
működése bányászatunkra is kiterjed; miért is polgár- 
mesterünk nem késett a közönség nevében távirati üd
vözletben kifejezést adni tiszteletének s e kinevezés fö
lötti örömének.

Eg-y kedves tá v ira t érkezett Szifnyai pol
gármesterünk czimére azon üdvözlő táviratra válaszul, 
melyet főispánunk ö méltóságának itt tartózkodása al
kalmával polgármesterünk s vendégei a főispánné ő 
méltóságához születése napján küldöttek. E sorok a 
következők: „Budapest. Mélyen meghatva mondok 
köszönetét úgy Nagyságod mint tisztelt vendégeinek 
a gyengéd figyelemért, melylyel születésnapom alkal
mából rólam megemlékeztek, a szives jókivánalokat 
őszinte szívből viszonozom. Horváth Béláné."

A József-nap ez idén szokatlan ünnepséggel 
folyt le városunkban, mely ünnepség központját a vá
rosház képezte hol egymást érték a küldöttségek, 
hogy őszinte tiszteletüket s ragaszkodásukat nyilvánítsák 
polgármesterünknek. Legelső volt a Népbank kül
döttsége. majd a Polgári dalárdáé következeit 
Altman Imre egyleti alelnök vezetése mellett ; 
ezt követte a Polgári társasköré Greguss Antal alel
nök vezetése melleit. Az üdvözletekre polgármesterünk 
külön-külőn igen szívélyesen válaszolt, köszönetének 
adva kifejezést. Majd a mintegy 40 tagból álló tiszti
kar a városi tanítókkal együtt jelent meg a tanácste
remben, a hol Krausz Kálmán rendőrfőkapitány a 
tisztelet és igaz barátság hangján hévvel mondott be
szédére hasonlóan meleg és az igazi öröm őszinte nyil
vánításával mondott köszönetét a megtiszteltetésért 
polgármesterünk. Az ünnepi jelenet megható volt. 
mely meghatottságot részben az elhangzott beszédek 
keltették a tisztelgőkben, részben pedig az az őszinte 
vonzalom, melyet a tisztikar minden egyes tagja a 
megtisztelt iránt érez. A tisztelgések sorát az Erzsébet 
utczabeli óvódások ünnepe rekesztette be, a kik kedves 
alkalmi dalok s versikékkel lepték meg polgármesterün
ket. A kisdedek körében polgármesterünk egy órán 
ál időzött, miközben Jfihn Vilma óvónő valóságos 
vizsgát tétetett kis növendékeivel, elismerésre méltó 
eredménynyel. A kicsinyek soká fogják emlegetni a 
szives szót és édes ajándékot, melyben ezúttal része
sültek. Mondanunk sem kell, hogy polgármesterünkhöz 
közel s távolból egész halmaz üdvözlő levél s távirat 
érkezett nevenapja alkalmával a legjobb kivánatokat 
tartalmazva, melyekhez mi is a legkészségesebben 
csatoljuk a mienket: — Isten éltesse soká! A város
házán kívül egyebütt is összehozott a tisztelet egy 
tisztelgő csoportot: a százados kamaraház előtt, de 
annak lakója ETültl miniszteri tanácsos ezúttal távol 
volt Selmeczbányáról s igy a tisztelgés elmaradt.

bői kimenteni, de ő hidegvérrel mondja: „Mért nem 
egy hüvelykkel alább!" A zavar általános a honvédek 
között, nagy részük már holtan borítja a csatatért, mig 
a megmaradt rész kénytelen 5 ágyút hátra hagyva 
visszavonulni Hodrus felé. A halálosan megsebesített 
Pusztelniket is már csak az éj sötétjében, iszonyú kí
nok és fáradozások között képesek elvinni Hodrusra, 
hol egy irgalmas bányász házában menedékre találnak. 
Másnap reggel azután szalma közé rejtve szekerén vit
ték el Újbányára, hol az oltani fogadós pinezéjében 
rejtették el. Itt balt meg azután s Újbányán is van el 
temetve, a hős, kit az egész sereg gyászolt, Görgői pe
dig legjobb tanácsadóját vesztette benne; a nehány 
megmaradt honvédnek pedig sikerült bányász álru
hában a szent-benedeki várszerü klastromba mene
külni! — Kövelkezö nap, 23-án a hodrusi tanitő,1rKo- 
pasz József egy Zurján nevű emberrel kiment a csa
tatérre, összeszedték a holtakat, közös sirt ástak ne
kik az ut alatt, melybe csendes ima és ének mellett 
fektették örök nyugalomra a szabadságnak hazájukért 
hősi halált szenvedett bajnokait!

. . . .  Elhalt már az ágyú villámfénye, nem 
hangoztatja vissza már a Tanád annak bömbölő szó
zatát. a löporfüst rég eloszlott, a hősi vért felitta már 
a bányák kihordott salakja!

A vihar elmúlt, a lég kitisztult, a nap mintegy 
örömtől sugárzik az ezer éves haza felelt s a felszaba
dult utódok örökké hálásan rcbegik „Győztetek ti 
hősök!“

Es, ha sírotok felelt állva eszükbe ju t hazájuk 
múltja, szívesen emlékeznek vissza 1848 49-rc, s lel
kesülve törlik a bánat könnyét szemükből, mert Ott
óitok emlékekben ti. kik kivívtátok számukra a sza
badságol, kik rendithotlenübtörtetek előre:

„Pirosló arczczal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval :
Világszabadság!“
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— A polg. dal-és zeneköp f. é. márcz. ‘25-én este 
G érakor a Sembery-toremben rendes évi közgyűlést 
tart, mlyet 7 '.t órától kezdve dallal-zenével cgybekö- 
kötótt havi estély követ

— Nemes szándék. Dr. Kovács Sebestény Endre 
Hontmegy>- főorvosa a milleiiiumi ünnep alkalmából 
egy neme.', emberbaráti tettre hívja fel Montmegye 
közönségét Ugyanis az ipolysági 20 ágyra berendezett 
kórházat 4<) ágyra akarja megnagyobbítani és azt is 
akarná, hogy az eddigi ápolók helyet a betegeket apá. 
czák ápoljak. A kórház nagyobbitásához van a kórház
nak 2000 frt. megtakaritatott pénze; ezenkívül egy 
nemes adakozó 20CU frtot. egy másik pedig 5000 irtot 
adományozott, oly kikötéssel, hogy az év folyamán 
1ÓO0O forintra szaporitassék fel. Tehát a hiányzó 8000 
irtot Kovács dr. gyűjtő iveken akarja összehozni, és 
kéri a jószívű közönséget, hogy minél nagyobb számmal 
adakozzon, hogy a nemes cselekedet sikerülhessen.

Hontniegye a mílleniumon. Montmegye a 
milleniumi bandérium szerelvényei és egy zászló be
szerzési' czéljából egy 3 tagú bizottságot küldött ki. 
A bizottság tagjai: Ivánka László. Sátha Béla és To- 
tovics Kálmán f. hó 11-én ebbeli tisztükben eljártak 
és úgy a zászlót, mint a bandérium szerelvényeit a 
legszebben és a legizlésesebben szerezték be. A lovas 
bandérium 10 tagból fog állani, de hogy kik lesznek 
tagjai, az még nincs megállapítva.

— Családi jelenet. A családi jeleneteket nem 
szoktuk nyilvánosságra hozni, bár húsz éves hírlapírói 
pályánk folyama alatt száz meg száz esetet közölt velünk 
a harag, a bosszú : de azt. a melynek Fodor József állat
orvosunk barátai voltak a tanúi, szívesen közöljük. Üt, 
a kinek nincsenek gyermekei, egyszetre egy csoport 
gyermekkel láttuk körülvéve, közli velünk egy szem-

I
Elhaltak. 60. Treiter Erzsébet 40 éves r. 

Peritomitis 61. özv. Longauer Anna 74 éves r. cath. 
végelegyengülés 02. Gsierni László 4 éves evang. agy- 
hártyalob, 63. Körinek Julianna 69 éves r. cath tüdő- 
lob 94 .Matus Katalin 16 hónapos r. c lüdölob 95. 
Viliig Fiigyes 91. éves evang. végelgyengülés.

— Érdekes műsor. Hégi irataink között egy ér
dekes műsort találtunk, im lyet egész terjedelmében alább 
közlünk : Az alföldi szükőlkődők javára 1 é. lebruár 
21-én Marschalko-féle teremben a selmeczi kir. kall), 
gymnasium ifjúsága Szavallati és zenészeli akadémiai 
tartami Müsorozat: 1. ének: ^Ilonfi dal." 2. Szavalja
tok magyar és német nyelven 3, Ének: „Ez a világ j 
a milyen nagy" és Ereszkedik le a felhő!“ 4. „Bogoris" 
történeti dráma 3 felvonásban. Irta Scharnbok. 5. Zára
dékul „Hymus" Köleseitől. Belépti d ij: számozott hely 
50 kr. földszint 30 kr. karzat 20 kr. Jegyek előre vált
hatók t. ez. Gaitner és Tibély uraknál és az előadás 
estéjén a pénztárnál Kezdete G órakor. Selmecz. 1804. i 
Nyomatott Lorber Fereneznél.

Nyilttér.
I I c ‘ i i n e b e r í S - s e l j i « * i i i  csakis akkor ralódi. ha közvetlen 

gzaramból rendelik —’ fekete, fehér és színeseket .'!.r> krtól 14 
Irt (15 krig méterként — sima. csikós, koeskázott. mintázettakat 
damasztott s. a. t. (mint egy 240-különbőzé minőség és 2000 
mintázathaj s. a. t. p o N t a b é r  é s  v á m m e n t e s e n  a  
b a / . l i o / .  * * / . r t l l i t v a  é s  m i n t á k a t  p o s t a u l t i 
v a l  k ü l d :  I l e i i n e b e r g  <>. ( e s .  k .  u d v a r i  s z .ü l -  
l i t o )  s e l . v e n i g . v i i i ' i t  / . ű r i e k b e n .  Svájczha czimzett le
velekre 10 kros, és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintóztotnek. 1

H i r d e t é s e  k.
57. sz.
1896 Árverési hirdetmény.

IUIMWI milulv kUlu.TBiG, „C1U1JIV o/.v.,,.- • A selmeczbányai kir. Járásbíróság mint telekkőny
, '  ... ......... | ■ * , j.;.. .„i ,-,a„AWAUAir ! vi halóság részéről közhírré tétetik, miszerint a végretanú. it kik előszói g\crmeki íagaszkodással üdvözölték , , ... . . iooi ca , , * * a *,.i imiíKm° . haitasi arveres. az 881. 60 t. ez. 144 8. értelménél
nevenapján, majd pedig dús asztalánál egészen otlio 
niasan érezték magukat. Ezek a gyermekek árvák, az 
ö gyámoltjai, kikről atyailag gondoskodik mint külön 
gyám. — Elismerést az ilyen gyámnak!

Márczius 20-ika a  lyceumban. Két év múlt 
el már azóta, hogy dicső hazánkfia, mindnyájunk édes 
atyja, Kosuth Lajos a sírba szállott. Két év! És mi 
azért mégsem felejtettük el öt! Halála úgy fáj, mint 
akkor fájt, gyászunk most is oly mély, mint akkor 
vo lt! A lyczeura .Petőfi" önképzőköre a haláleset év
fordulóján egyszerű, zártkörű ünnepélyt tartott Jankó 
János lyceumi tanár elnöklete alatt. Az ifjúság először 
is a „Tavasz elmúlt" kezdetű gyönyörű hazafias dalt 
énekelte el. Azután két szavalat következett. Wattay 
József VIII. o. t. Illés Bálint „Kossuth emléke", Ku
bán Endre VII. o. t. pedig Ábrányi Emilnek „Kossuth 
haza jö t t!“ czimü költeményéi adta elő. Mindkét sza
valat eléggé sikerült. Nyácsik Béla VIII. o. t. Kossuth- 
ról olvasott fel. Kiválóan festi Kossuth hazaszeretetét, 
önzetlenségét, fáradozásait. A jellemet eléggé kidom
borítja. Ezzel az ünnepély véget ért. Rövid volt a pro- j 
gramm az igaz. de a lelkesedés az ifjúság keblében, 
óh. az elég volt és e lelkesedés szent lángja nem is 
fog kialudni soha, soha, soha! Ilay Gerzson.

— Márczius 15. Bátban. Ez évben Bátban is 
meggünnepelték a szabadság napjait, Márczius 15-ikét.
A mozgalom élén dr. Podhorszky László főszolgabíró 
állott és az ünnepben nemcsak az intelligens lakos
ság. hanem még a tót ajkú főldmivelő néy is részt 
vett. — Este a nagyvendéglőben felolvasással egybekö
tött bankett volt.

Hány árvánk  v a n ?  A gyámoltak és gond
nokollak létszáma a f. évi február hó végén a követ
kező volt: Január haváról visszamaradt 1427 egyén, 
február havában gyámság alá került: 30 egyén, feb
ruár havában gyámság alól felszabadult 3 egyén, igy 
maradt februái végén 1454 gyámolt.

- Az iskolai tandíj mentességi jogot a m. k. 
vallás és közoktatásügyi ministerium a kir. tanfelügye
lői kőrtágitásaokábóla kir. tanfelügyelőkre ruházta s egy
úttal elrendelte, hogy az iskolai czélokra adományozóknak 
az elismerést s a köszönetét a kir. tanfelügyelők nyil
vánítsák s csakis a nagyobb adományokra vonatkozó
lag tartotta fenn a m. kir minisztérium, hogy a kir. 
tanfelügyelő jelentése alapján a központ intézkedjék.

— A tan- és óvókötelesek összeírása körül 
eddig követett eljárást a vallás és közoktatás ügyi minis- 
lerium módosítani szándékozván, elrendelte, hogy a 
foganatosítás alatt álló összeírás további intézkedésig 
felfüggesztessék.

N époktatás m onográfiája. A m. k. vallás 
és közoktatásügyi ministerium f. é. febr. 17-én kell, 
1895. évi 3332 eln. sz. körrendeletében azon óhajának 
adott kifejezést, hogy Magyarország ezredéves múlt
jára és az ezredéves ünnepélyre való tekintettel, de 
meg a jövő kulturális fejlődése szempontjából rend
szeres kultúrtörténeti adatgyűjtés végett is minden 
törvényhatóság a népoktatás monográfiáját Írassa meg.
E czél érdekében a minisztérium felhívta a közig, bi
zottságokat. hogy ez ügyről, illetőleg vármegyei népok
tatási tözténeti bizottság megalakításának lehetőségé
ről mielőbb véleményesen nyilatkozzék.

hajtási árverés, az 1881. 00 t. ez. 144 §. értelmében 
fekvő kiskorú Langsfeld Erzsébet, kiskorú Langsfeld 
Emília és kiskorú Langsfeld Anna tulajdonául bejegy
zett selmeczbányai 240 sz. tlkjkvben +  415 b hr. sz. 
198/11. népsorsz. a polgárház és kertre vöröskut alatt 
a kir. állam kincstárnak 84 frt 8 8 kr adóhátralék 
1894 évi márczius 15-ik napjától járó G \  kamata, 9 frt 
80 kr per, az úttal 4 fii G5 krban megállapított árv. 
kéreti, valamint a még felmerülendő költségei kielégí
tése végett ezennel adószerűit 375 írtban megállapított 
kikiáltási árban lejebb irt árverési feltételek értelmépen 
a B. 4 sz bejegyzett, a 415/b hr. sz. ingatlannal létező 
s 15 Q  ölel tevő ut és feljárási lépcsőre, az 17G5 sz. 
telekjkvben lévő 24 népsorsz. ház és beltelekkel közős 
használati jogából álló telek vi szolgalomnak fentartása 
mellett elrendeltetik.

Az árverés megtartására határidőül 1896. évi 
mártius hó 27*ik napja d. e. 9 órája a selmeczbányai 
kir. Járásbíróságnál tűzetik ki.

Ezen árverési hirdetmény lejebb irt árverési fel
tételekkel ezen kir Járásbíróság és a selmeczbányai sz- 
kir város háza házkapuira kifüggeszletni és közzétételni 
rendeltetik azzal, hogy ezek úgy ezen bíróságnál, vala
mint a selmeczbányai városi tanácsnál a hivatalos 
órákban megtekinthetők.

árverési feltételek:
: melyek alatt a fentebb kitüntetett napon, helyen és 
i időben, körülírt birtok legtöbbel ígérőnek — az. utó 
; ajánlatnak fenlartásával, de becsáron alól is cladatni 
: fog.
1 1. Kikiáltási ár 375 írtban megállapított adósze-
; rinfi becsár.
i 2. Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi in- 
, gatlan 375 frt. becsáronak 10% készpénz, vagy óvadék

képes érték papírokban, vagy a bánatpénznek a sel
meczi kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál elö- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
a bírói kiküldött kezeihez letenni.

3. Vevő köteles a vételárt l részletben, az árverés 
napjától számítva 60 nap alatt, az árverés napjától 
számítandó 9% kamattal együtt, a selmeczi kir. adó
hivatal mint bírói letéti pénztárnál kérvény mellett le
fizetni.

4. Vevő a bizonyítvány kelte napján haszonélve
zetbe lép, a tnlajdon jog javára azonban, csak a vételár 
lefizetése után hivatalból kebeleztetik be.

5. Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani és a biztosítási bárczátt az eljáró bíróságnak 
bemutatni, mely neki a vételár teljes lefizetése után 
visszaadatni fog.

G. Ha a vevő a vételárt a meghatározott időben 
be nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére, az 
1881. évi LX. t. ez. 185 $ értelmében vevő veszélyére 
és költségére uj árverés fog elrendeltetni.

Selmeczbányán 189G évi január hó 19-én a kir. 
Járásbíróság telekkönyvi hatóságnál.

Heyder s. k. kir Járásbiró.

oooocooooooo:

Millenim!
is ie itisee ii"-  /.A b k I ő I í

varrás nélkül, tarlós, színét még csőben scin 
hagyó, tiszta gyapjúkclméből. magyar „r- 
szagos vagy egyesitett állami czimerid el
látva (vonatkozással a nmeit, ministerium- 
nak 1895. évi október-hó 11-én kelt kör
rendeletére) két.szép nagy bojttal, kapható 
különféle hosszúság és szélességben, rend
kívül jutányos áron

Tausky J. Fiánál
Pozsonyban.

Zászlóárjegyzékkel azonnal készséggel szol
gálunk.

Van szerencsém a kereskedő uraknak és 
a n. é közönségnek becses tudomására 
adui, hogy én a budapesti

képviseletét átvettem és tisztelettel kérem 
a kereskedő urakat, legyenek szívesek ná
lam próbavételt tenni, valamint a n. é. 
háziasszonyoknak is becses figyelmébe aján
lom e kitűnő lisztet, mely egyelőre Engel 
Zsigmond üzletében (Alsó-utcza) kapható.

Megjegyezni bátorkodom, hogy ha ebből 
a kitűnő lisztből a t. háziasszonyok egyszer 
próbavételt tesznek, azontúl soha sem fog
nak más minőségűből venni, mint ebből; 
mert ez a liszt a legjobb és felülmúlhatat
lan.

Kiváló tisztelettel
Selmeczbányán 189G. márczius 21-én

Weisz Mór
a budapesti „Gizella-gőzmalom“

1 — 3 képviselője.

Alulírott gazda-hivatal részéről 
ezennel tudomásul adatik, hogy 
a téglagyár Szent-Antalban 189G. 
év tavaszán szabályszerűen üzem
be fog vétetni.

Megrendelések nagyobb szál
lítmányokra legkésőbb márczius 
közepéig kéretnek.

1000 drb. ára 1G frt 30 ezernéli 
nagyobb vételnél 15 frt 50 kr. 
helyben I églagyár:

Szász Coburg Gothai FUlöp 
herczeg szitnyai urad. gazd. 

hivatala.
Szent-Antal Honim.

‘.VA '.I iá

Kitűnő padló*má2! 1
puha padlóra.

Becsből visszaérkezvén, tisztelet lel 
ajánlom a n.é. közönség b. figyelmébe 
a legújabb Hivatu női- és gyermek
kalapokat dús választékban, melyek 
nálam jutányos árban kaphatók. Q^ l i d l i a r  I r m a  Q

Divatterme (Wankovits-ház.j Q

ooooooooooooooPo o

3 árnyalatban 

Eisenstádter testvéreknél Béesben. | 
Teljesen használatra  kész, csinos és a | 

czélnck megfelelő 1 kilós dobozokban.
Linóleum padló-zom áncz egy ó ra  a la tt I 

m egszárad, pompás fényű, sima repedésektől | 
ment marad. j

Linóleum padló-zománcz használatra sok- ! 
kai olcsóbb, mint a többi pndló-fénymáz.

Kapható minden nagyobb festék- és gyó- j 
yáru-üzletben. 1—4

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1890.
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