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Nemzeti ünnepünk.
A nemzet újjászületésének félszázados em

lékünnepét törvény emelte nemzeti ünneppé és 
ezt a törvényt mint javaslatot a magyarok dieső 
királya „örömmelszentesítette.

A haza szivében s az ország minden ré
szében a lehető legfényesebben ülte meg e napot, 
április hó 11-ikét a magyar közönség s ez ün
neplők sorában méltó hely illeti városunkat is, 
a hol a következőképen folyt le az ünnepség:

A csúnya, esős idő daczára városunk lobogó díszt 
öltött s k rán reggel tarack durrogások ébresztették 
fel a lakosságot az ünnepnapra.

Délelőtt fél kilencz órakor a törvényhatósági 
bizottsági tagok, a hatóságok és egyletek képviselői 
szép számban gyülekeztek össze a városházi tanács
teremben, s tűzoltó egyletünk Gsányi Oltó alparancs- 
nok vezetése alatt sorakozott a városház előtti téren, 
honnan 9 órakor pontban elindult az impozás menet 
a 48-as honvédek és a bányász-zenekar vezetése mellett.

A menetben a helybeli bányamunkások küldöttei 
bányász disz- és magyar altilás ruhákban veitek részi.

A Nagy Boldogasszonyról czimzell rom. kaih. 
templomban F o d h r a g y a y  P á l  prépost plébános 
celebrált fényes segédlettel s az egyházi ének- és 
zenekar Cziczka Sándor karnagy vezetése alatt szokolt 
bravourral emelte az egyházi isteni tisztelet fényét, az 
isteni tisztelet végeztével előadva a Hymnus-t, melyet 
az egész közönség felállva hallgatott végig.

A rom kath. templomból az ág. hitv. evang. 
templomba vonult az ünneplő közönség hol ÍJ á n d e 1 
Vilmos főesperes magas szárnyalása s hazafias szellem
től áthatolt beszédet tarlóit, melynek vezéreszméje 
volt: a husvétot, a feltámadást, megkellett, hogy előzze 
a Nagy Péntek, a magyar állam feltámadását megkellett 
előznie márczius Ibikének.

A díszközgyűlés.
Az isteni tisztelőiek végeztével a városházi tanács

teremben gyűlt össze nagyszámban a közönség zsúfo
lásig megtöltve a termet.

Szitnyai József v. polgármester szép, méltató 
elnöki megnyitója után kihirdetteletl az april 11-ikét 
nemzeti ünnepnappá nyilvánító 1898. évi V. törvény- 
czikk s a kihirdetést követte az ünnepély fénypontja 
Szitnyai József városi polgármester hatásos beszéde, 
melynek emelkedett hangulata mély ihlettsége azt a 
lelkesülést szülte, a mily lelkesüléssel elmondatott — 
befejező része a haza és Király éltetése az egész közön
ség felállása mellett üröm éltetésekkel töltötte he per- 
ezekig a termet.

Szitnyai József polgármester beszéde igy hangzott:
Tekintetes törvényhatósági Bizottság!
Mélyen tisztelt ünneplő Közönség!
Mennél nagyobb azon távolság, melyből a vándor 

az esti pir fényében tündöklő Alpesek hegyóriásait 
szemléli, annál bensőbb az elragadtatás s bámulat, 
melyet a természet nagyszerűségének s fenségességének 
ezen tündérképe kelt.

Népek s országok életében ily hatásúak azon 
mozzanatok, melyek korszakot alkotó jelentőségüknél 
fogva a történelem által felavatott epochák magasla
tára emelkedtek, s annál vonzóbbak, annál lelkesi- 
többek, mennél nagyobb azon távolság, mely a múlt 
és a jelen közt van.

Nem szenvedhet ugyanis kétséget, hogy az ily 
történelmi jelentőségű mozzanatok szelleméből merített 
lelkesedés és az azok megvalósulásának lánczolatában 
támadt események nagyszerűségén tűnődő emlékezet 
leküzdhetetlen vágyat ébreszt hason alkotások meg
teremtésére, a múlt tanulságainak követésére, egyszó
val nagy nevű elődeink erényeinek gyakorlására és igy

a nemzet boldogulását biztositó erőknek kifejtésére s 
fejlesztésére is.

A múltnak s a jelennek ilyetén áthidalása s az 
amannak dicsőségéből merített szellem ilyetén ébren
tartása legszilárdabb biztositéka nemzetek fennm náda
sának, jövőjének s nagygyá fejlődésének.

Hazánk történetében három ily kimagasló és lel
ketemelő mozzanat vonja magára figyelmünkéi, s va
lahányszor azokra a kegyelet és emlékezel tekintetét 
vetjük, hazafias ihletség szállju meg lelkünket.

Ezek egyike a honfoglalás huiialapüá:-: má.-ika 
a pogány kornak keresztény állammá való felavatam ; 
harmadika pedig a 48-as nagy idők korszaka.

Avagy nem fenséges-, nem nagyszerű o egv nem
zet életében az uj bon szerzése és alapítása ?

Nem nagy jelenlőségü-e az eszményi tökély fi 
erkölcs és hit cultusának felvétele egy pogány hite 
nemzet részéről ?

És nem dicső s felniagaszlnló-e az alkotmá
nyos szabadságnak, a törvényclöili jogegyenlőségnek s 
a testvériségnek kiküzdése békés utón és höslelkü meg
védése a harezmezején ?

Megannyi oly kimagasló mozzanat, mely a hálás 
és méltató utókor érzelcmvilágat Lámníatia, l e l k e s e 

désre ragadja és azok iránt, k i k  mindenn* k alkotói s 
megmentül voltak, o.-zladan kegyelettel tölti «i.

és li.i hazánk ezeiévc.s ienitállás nak emlékét 
törvénybe iktattuk, s azt a millonnáris ünnepélyek 
hosszú sorával megörökítettük, még pedig nemcsak a 
múltak dicsőségének felújítására, de a nemzeti önérzet 
felkeltésére s állandósítására is, és ha a keresztény 
vallás által első apostoli királyivá felkent tejed dinünk
nek névnapját az ország szent ünnepévé avattuk és 
azt az Isten dicsőségére évente megüljük, méltó, hogy 
a szabadságszülő korszak minden napjának különösen 
pedig azon napjának évfordulóját hazafias lelkesedésünk 
és kegyeletünk osztatlan áhítatával ünnepeljük, mely 
napon a nagy alkotás királyi szentesítés által betető
zött törvényes alkotmánynyá lett.

Mert csak igy leszünk képcsek-c világtörténelmi 
esemény emlékének örökké élő szobrot állítani úgy a 
jelen, mint a jövő nemzedék szentegyház keblének 
belsejében!

Ezen intenliótól vezéreltetve, azt határozta e! a 
Tekint. Irvh. Bizottság f. évi márczius hó 8-ik napján 
tartott rendes havi közgyűlésében, hogy az itteni tan
intézetek ifjúsága és a társadalom által rendezett 
ünnepélyeken képviseletiig részt vesz, mely ünne
pélyek a hazaszeretet lelkes s magasztos megnyilatko
zása és az egész közönség valamint a törvényhatóság 
impozáns sorakozása mellett folytak le — és elhatá
rozta, hogy a 48-as (örvények szentesi lésének öO < v- 
fordulója alkalmából külön törvényhatósági ünnepélyt 
rendez s ennek keretében díszközgyűlést fart.

Közhatósági ünnepélyünk azon része, moly arra 
szolgált, hogy imára kulcsolt kezekkel s (érdre borulva 
hálát adjunk a királyok királyának a tőle vett ado
mányokért s jótéteményekért s egyúttal áldását osdjük 
|e a jövőben elkövetkezendőkre — az imént ért véget.

E pillanatban pedig azért gyüilünk lannicipális 
szentélyünkben egybe, hogy emlékezetünkbe vissza
idézve a nagy idő eszményei', ezek dicsőségéből uj 
erőt merítsünk s azon kö/.kincsekel, melyek reánk 
szállfak és politikai szabadságunk talpkövé'. képezik, 
az utókor számára érintetlen épségükben megtartsuk.

Szükségessé teszi ezt azon tapasztalat, hogy 
mindaz, mit a nemzetek kivívnak s elérnek: gyóvd- 
meik, magas cultlírájuk, áüane hatalmuk, alkotmányuk 
bizositékai slb. nem a vak -oisnak, de saját erejüknek 
s öntudatos lőrék vésőknek, munkásságuknak s kitar
tásuknak, valamint életrevalóságuknak és erényeiknek 
az érdeme,

Mini törvényhatóság, mi is tagja lévén egy ily 
nemzetnek, arra kell törekednünk, hogy azon közlu-

dalnak, mely szerint a  népek sorsa saját kezükben van 
letéve, minden alkalommal é v.'iiyl szerezzüuk

A nemzet eszményiségél*e veteti ezen hitel s az 
önérzetből mentett ezen bizalmat ugv magunk Kikében 
felújítva, mint a laku.-.-ag küzlelkiismei etéb'- ódplánfálva 
» jel en íímiepélyes pillanatban tekint-fink fel a 48-as 
iilök lefolyásának főbb fázisaita u. m.

a szabadság ébredése s megszületésére 
az í z utón fei<-pí»lt alkotmány szentesítésére 
es mindkettőnek bős lelkű megvédésére. 
Nemzetünk mindenkor s/.abadsigszeretö volt, a 

szabadelvűsé'.: s a lestv. •riség szelleméi akkor i- ápolta 
érzületében s közéletében különösen a sz. k. városok
ban, a midőn egyes intézményi i!>e;i a kor általános 
szellemiránya bizonyos válaszfalakat állított f i a nem
zet néposztályai közölt.

De történetileg igazolt az is. hogy nemzetünk 
ezen jellem vonása, ritka lürelmességével - vndégsze- 
retelóvel gyakran naivban elösegilelte az idegenek 
jogtalan befolyását, mely több Ízben, nagvobb-kisobb 
sikerrel, a nemzet állami függetlenségének korlátozására, 
alkotmányos szabadságainak hékóbaverésére > a nem
zeti eiö mt gboml1 - dásái a ii ány uló régz les c ipásii • 
kát mért hazánkra.

Nem csoda teliül. ha többször komor i -igeleg 
borúit alkotmányunk egére, legvo.sz.eU'.ónescb!i n pedig 
a gravamina'is politika a.Mató s sorvn-ztó korszakában.

Valamint .izmiban azelőtt is szúmtala :-\mr fel
ébredt a nemzet ös erejének függetlenségre vágyó 
lolkülele - azonképen a folyó század harmadik Iize
dében Í-; zúgó hullámok verődtek össze közéletünk 
háborgó lengéién, melyeknek nyomában számos oly 
jelenség mutatkozott, mely egy új kornak ébredését 
hirdette.

S miként a termékenyítő nyári eső gyakran a 
legmesszebb tájakról hozzánk kerülő felhőkből buli a 
fogékony auyafüldro alá: azonképen termékenyítő s 
áldásos volt azon irnpu'ais is, mely a nyugatról hoz
zánk eljutott s lökést adott azon áramlatnak, mely a 
48-as alkotmányi megteremtette.

Es ha az ébredés ezen áramlatának élén oly 
alakokat lóitu• k. mint gróf Széchenyi István, Deák Fe
renc:/ Kossuili Lajos, kik fénye.-; tehetségükkel, a 
legtisztább hazaszeretettől lángoló lelkűkkel, csüggedni 
s ollántorodni nem tudó jellemükkel, nemcsak a sza
badság ébredésének útját egyengették, liánom magukat 
a nemzet vágyaival s aspirntioival azonosítván, ennek 
teljes bizalmái bírták : önként érthető, hogy az 
ekkep felkelte!I ébredéi a Petőfi állal talpra hivolt nem
zetei álmából csakhamar felrázla s a sötét éjt a sza
badság ragyogó napjaival váltotta fel.

Az ébredést küveliá napokban pedig ujja született 
a nemzet, mert oly vívmányok birtokába jutó!!, melyek 
a közszabad.-ág tekinh'léböl ne sszé felülmúlják akár a 
liól vezér vérszerzödésél. akár II. Endre arany bulláját, 
akár pedig az ország bármely alaptörvényét.

Avagy mi e .vele-! jelentsen hazánk újólagos be
iktatása a szabad és független államok sorába ? a fele
kezetek es nemzetiségek egy njogu-ilás.í ? Erdély egye
sítése az anyaországgal1? a felelős parlamenti kormány 
megalakítása és a népképviseleti rendszer behozatala?

Allampolitikai, közjogi - kormányzati szempont
ból nagy fontosságú ezen vívmányoknál azonban sok
kal fontosabbak, sokkal mngaszl^snbbak a nép- és a 
közszabadság vívmányai u. m. a jobbágyság felszaba
dítása az urbér, a robot <• ; a főldhözkötöttség alól, — 
a nép osztályainak összeforrusztá-u a polgári jogegyen
lőség elvén, — a szónak és gondolatnak, az érzelem
nek és eszmének szabadd.délele a sajtószabadság kor
látlan elvénél fogva, végül pedig: a föld, a becsületes 
munka, az ipar és a vállalkozás felmentése az eddig 
fennállott koriatok nyűg' alól.

Nagyon természetes tehát, hogy ezen alkotások 
megszületése egy uj Magyarországnak adván léteit, az 
abban lak éi nemzetnek is újból meg kellett születnie.
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De ép oly természetes az is, hogy amidőn mi ma 
ezen alkotásokról nemes önérzettel s hazafias büs.ke- 
séggel megemlékezünk és azokért elsősorban a Gond- 
viselésnek halat mondunk mint a királyához liü 
nemzet fiai hódolatteljesen azon napot is m-'gdiesőitsük, 
melyen ezen alkotmányos vívmányok a király szente
sítésével betetőzést nyertek.

Hiszen ha ezen alkotások tartalma annyira szent 
és becses kőzkincs nekünk, hogy azt a legfontosabb 
alaptörvények értékénél is többre becsüljük : törvénybe 
iktatott ezen nagybecsű alkotások királyi szentesítene 
elölt annál osztatlanabb hódolattal, annál bensőbb 
hálával kell meg hajolnunk.

Avagy mi egyéb a királyok dicsősége és felma- 
gasztalása, mint a népek dicsősége és felmagasztalasa 
azon érdekközösség- és viszonosságnál fogva, mely az 
uralkodó és az alattvalók közt fennáll, s a melynek 
egyetértő ápolása s megszilárdulása a nép boldogu
lásának s haladásának alapfeltétele.

S elvégre, ki a megmondhatója, hogy azon esetre, 
ha a 48-iki törvények szentesítése elmarad — bekó- 
vetkezik-e oly epochális alakulás, melynek emlékezete 
akár a márcziusi, akár az áprilisi idusnapok évfordulója 
alkalmából egy egész nemzet hangulatát a bódulattól 
és a lelkesedéstől áthatolt ihlelség és a kegyelet (-/- 
menyi raagaslatara emelte volna?!

Sőt biztos, hogy e szentesítés nélkül azon törvé
nyes jogezimlöl is elesünk, mely a szabadságharez 
legerősebb paizsa volt, és mely kétségkívül elöntő 
befolyást gyakorolt a 18 évig tarló absolut- hatalom 
megszüntetésére, a jogfolytonosság hatalmas fegyveré
nek érvényesülésére, az alkotmány visszaállítására és 
a két souverain laktor őszinte és teljes kibékülésére.

Hát ez ősbányaváros közönsége mily állást foglalt 
el a 48-iki eseményekkel szemben ? Teljesen igazolt 
önérzettel állíthatjuk, hogy polgárságunk nemcsak a 
szabadság szülő napjaiban, de akkor is ott volt. hova 
őt a honfiúi kötelesség szólította, a mikoron az ússz 
nemzetnek harczratermeltségével és vértanuságával is 
bekelklt igazolnia, hogy a kőzszabadság békés úton 
szerzett kincseinek birtokára s élvezetére méltó.

Városunk közönségének —- törvényhatósági ren
deltetésénél fogva ugyanis az lévén a feladata, hogy a 
részére biztositólt alkotmányos szervezetnek tág meze
jén intózvénycs alkotásokat s maradandó becsű műve
ket létesítsen — jól tudta és tudja, hogy az, ki azért 
van e földön, hogy alkossun s ethikai hivatását be
töltse, soha sem élvezhet nyugalmat, sőt előre törve s 
törekedve a már kivívott jogainak, szabadságainak s 
megannyi eszményi javainak megtartásáért, vagyonát, 
életét, egyszóval mindenét fel kell áldoznia: ép oly 
rendithetetlen s önfeláldozó elszántsággal sietett a 
véráldozat nemzeti Golgothájára, mint a mily lelkese
déssel látott az uj alkotmánynak közhatósági szerve
zetébe való beillesztéséhez s az uj rendnek consolidá- 
sához.

Törvényhatóságunk az első idusnapot 1848. é\i 
márczius hó 20-án nagy fénynyel s lelkesedéssel ülte 
meg, az első felelős minisztérium első rendeletének 
vételekor azon hat ágyúját [szólaltatta meg, melyet a 
kormánynak a magyar sereg első ütegéül felajánlott, 
mit Mészáros Lázár hadügyminiszter a legmelegebb 
köszönettel fogadott.

A város ezen közérzületének bővebb vázolását 
mellőzve elég itt kiemelnem, hogy városunk 400-nál 
több honvédéi állított nagyobbára önkéntes jelentkezés 
alapján; továbbá tekintélyes nemzeti őrséget szervezett, 
azt felszerelte s hosszú időn át fenntartotta; további 
hadi szolgálmányok czimén a városi pénztárból 140,000 
frlot kiszolgáltatott s a magánosok e czimen 80,000 
irtot áldoztak; továbbá a helyi védelmi bizottság per
manens működésben állott; végül nem érintve a 
számosbnál számos!) b nevezet episodot, ki kell emel
nem, hogy közönségünk úgy a hadjárat alatt, mint az 
ez után bekövetkezett purificatio napjaiban véghclet- 
lenűl sokat szenvedett.

Midőn azonban tudjuk, hogy nagy czélok s vív
mányok csak nagy áldozatok árán érhetők cl, és hogy 
ily nagy áldozatok árán a legszebb kőzkincsek birto
kába jutottunk — kegyeleles megnyugvással tekintünk 
fel mindazok dicsőül! szelleméhez, kik ezen vívmányo
kért vértanuságot tettek és hálás érzülettel im itáljuk mind
azok hervadhatatlan ételeméit, kik a béke olajágát 
kezükben tartva a múlt sebeit bchegeszlelték és min
ket az „in integrum fbstitulio* által az 1848. évi april 
hó 11-én szentesített alkotmány birtokába s az abban 
biztosított közszabadság élvezetébe viszuhelyeztek.

Most pedig a hódolat és tisztelet, a hűség és ra
gaszkodás azon fényes győzelmü templomába lépjünk, 
melyet a magyar nemzet hűséges szivében azon nagv 
hódítójának tiszteletére emelt, ki királyi szive felett 
ritka önuralommal győzelmet aratva, a magyar nemzet 
szivet fegyveres erő nélkül meghódította « s ki újból 
szentesit ven a 48-iki vívmányokat, az ezek alapján ujja 
született Magyarországnak második alapítójává lett.

l'runk királyunk! Hón imádott Atyánk, kit az 
egész művelt világ tőlünk irigyel s velünk együtt a 
legulkotmanyosabb s a legjóságosabb fejedelemnek vall, 
kit a magyar nemzet véghetetlen nagy lelkiségedért, 
a népek iránti szeretetedért, alkotmányos érzületedért, 
bölcs uralkodásodéit rajongón körül vesz — fogadd 
kegyesen ez ünnepélyes pillanatban kiapadhatatlan 
hálánkat alkotmányos szabadságaink visszaadásáért 
és a 48-as nagy idők dicső emlékének megörökítésére 
alkotott ujabbi törvényezikk szentesítéséért — fogadd 
legkegyelmesebben tántoríthatatlan hűségünk * válto
zatlan ragaszkodásunknak ezennel megújított zálogát 
azon hő imánk kíséretében, hogy páratlan fejedelmi 
jós ágú atyai szived még sokáig lelje lüi magyar néped 
boldogságán örömét; — mi pedig szentül fogadjuk, 
hogy inissiószerü kötelességeinket az Isten, a Haza és 
a Király szolgálatában mindenkor híven érted s a ha
zaért minden áldozatra készen leljesitük. Éljen a Haza! 
Éljen a Király !

E költői lendületű tartalmas ünnepi beszéd lel
kesülten elmondva igaz hazafias lelkesülést keltett a 
közönségben s ezt a lelkesülést csak fokozta a Vörös 
Ferencz *b. főjegyző által szerkesztett és felolvasott 
hodoló felirat, melynek hatása önkéntelen éljenzést 
csak közbe is az ajkakra s egyhangúlag rendelte el a 
közgyűlés, hogy c szép hódoló felirat a díszközgyűlés 
folyamából a Ministől- elnökség utján 0  Felsége elé 
terjesztessék.

A hódoló felirat:
Császári és Apostoli Királyi Felség,
Legkegyelraesebb Urunk !
Ha nemzetek boldogsága akkor teljes, mikor né

pek s királyok együtt ünnepelnek, ha az állam akkor 
erős, a mikor népe bizalommal hódol a trónnak s a 
trón megérti a nép szavát, — akkor Árpád népe 
boldogságának most van teljessége, Szent István örö
kének most hirdethetjük joggal erős, szilárd voltál, 
mert a Kárpátok alján ép úgy, mint a Tisza-Duna 
közén hü szivekből fakadó hódolat száll a legmaga
sabb trón felé és Császári és Apostoli Királyi Felsé
ged Legkegyelmesebb Urunk, valamint egész családja, 
királyi vérei együtt ünnepelnek velünk a mai nagy na
pon, melyet milliók érzületében alapját lelő törvény
hozás és királyi akarat nemzeti ünneppé avatott.

A feltámadás évfordulója ez is, mint a tegnapi, 
s fáklyák fénye árasztja el tereinket a haza szivében 
s a vidéken egyaránt; örömujjongás tör fel a legma
gasabb trónhoz, a hű magyar nép örömének nyilvá- 
nulása ez, azé a népé, mely az idők megnehezült já
rásakor ura királya bánatát felériyire osztja, u jó na
pokban pedig őrömét megkétszerezni törekszik.

De honnan van az, hogy inig más földön meg
riadva tűnődik az államhatalom a nép millióinak még 
örömrivalgásától is, kiválóan a szabadság e szép égi 
lény, a testvériség, egyenlőség nevének hangoztatásá
tól, melyeknek mindegyike egymagában is romboló 
erővel hathat, bomlasztva államrendszert, döntve tró
nokat, - - addig nálunk magyar földön az e szent 
eszméket hangoztató ünneplők sorát királyi családta
gok díszes csoportja ekesiti, sőt maga a legfelségesebb 
uralkodó jelenléte is és fölkeni homlokán meg nem 
inog a szent korona!

A feleletet megadja a magyar nemzet történeté
nek legújabb korszaka, az a fényes korszak, melyben 
nemzet és trón elválhatatlanul egygyéfoni, annyira 
ogvgyé, hogy nincs földi hatalom, ineiv veszélyt rejtene 
magában ez egygyé forradásra, melynek összetartó 
kapcsa a hódoló tisztelet egyfelől, s az igaz atyai, ural
kodói bölcsességtől vezérelt legalkotmányosabb érzület 
másfelől, mely együttesen alkotá meg ezt az örvende
tes helyzetet, hogy nép és trón együtt érez, egyet érez.

Az érzelmek, az öröm o fölemelő harmóniájába 
vegyül ez ős bányavárosnak érzülete, lángoló óhaja is, 
s királyért, hazáért zengő zsolozsmájában áldást kö- 
nyür g az Égtől királyra, hazára, legalkotmányosabban 
uralkodó királyunkra, Császári és Apostoli Királyi 
Felségedre s ez annyit szenvedett magyar hazára.

Ha az öröm és hála érzetének eme vissza nem 
tartható kitörése fogadalom számba, eskütétel számba 
niegyen, úgy ez csak megújítása annak az eskünek, me
lyet nemzeti létünk első s második ezredévének talál
kozó mesgyéjén rebegetl el ajkunk.

Ila e fogadalomnak, e szent eskünek tettel nieg- 
pocsélelésél várja tőlünk az idő, úgy újból feljegyzi 
majd a történelem a „moriamur pro rege nustro" ia- 
gyogo lényét, újból talpra áll a magyar, hogy megvédje 
Császári és Apostoli Királyi Felséged dicső trónját, 
megvédje c magyar hazát.

Ez esküvel ajkunkon maradunk öröklőit hű
séggel:

(oászári é >  Apostoli Királyi Felségednek
Legkegyelme óbb Urunknak

legalázatosabb alattvalói
Solmeczbányán, 1898. évi április hó 11-én, Scl- 

mecz-Bélabánya szab. kir. bányaváros törvényhatósági 
bizottságának ünnepi közgyűléséből

Stuller Gyula és Heine* Uui/ií biz. tagok i rnlitvá- 
nyéra egyhangúlag mondatott ki az is, hogy az ünnepi 
beszéd es hódoló felirat egész terjedelmükben a jegyző
könyvbe iktatlassanak.

A díszközgyűlés tartama alatt a belvárosban Kuli 
István rendöralkapitány és a külső városrészekben az 
illető rendőrbizlosok 203 frlot osztottak ki a városi 
szegények között.

Estély a Vigadóban.
Este 8 órakor szép számú közönség töltötte be 

a Városi Vigadó termét, hol a M. T. E. Sz. O. és a 
magyar polgári dal- és zenekör tartott a nagy nap 
emlékére kedves emlékű estélyi. Az estélyen örömmel 
Írjuk számos honleány is részt vett s az estély lefo
lyása a dalkör hatásos énekeivel, a zenekar ügyes 
működésével és Til ts Rezső vonzó előadásaival méltó 
befejezése volt a szép nap ünnepségeinek. Tirts Rezső- 
nek városunkat közelről érintő egyik előadását itt 
közöljük :

A szólaknai csatározások 1849. január 
19-én és 21-én.

Görgey Arlhur hadseregének visszavonulása az 
1848/49-iki téli hadjáratban a bányavárosokon ál két 
utón történt Egyik része Selmeczbányának, másik 
része a Garamvőlgynek vette útját.

A január 14-től 18-ig Selmeczbányán átvonult 
magyar seregnek hátvédjét Guyon Rikárd ezredes 
dandára képezte, melynek feladata volt az ellenséget 
itt a mennyire csak lehet feltartóztatni, hogy a had
sereg rendben folytathassa visszavonulását.

Guyon Schréter őrnagy vezetése alatt egy honvéd 
zászlóaljat, egy század huszárt és egy üteg ágyút 
Szélaknán hagyott hátvédnek; a hodrusi völgyben ve
zető országutat erősen eltorlaszoltatta és a Vőröskutra 
őrszázadot állított fel.

Január 19-én egy osztrák csapat Salies őrnagy 
vezetése alatt Kőpatakról erőltetett kémszemlére indult 
és ez alkalommal a rihnyai tónál feláliitott honvéd 
őrszázadra bukkant, mely a tó innenső partjáról puska 
és ágyú tűzzel fogadta az osztrákokat oly hévvel, hogy 
ezek -  miután gróf Berthold Alfonz táborkari liszt 
egy magyar ágyúgolyó által találva, halva rogyott össze, 
a további előnyomulással felhagytak és visszavonul
tak. (Az elesett osztrák tiszt a szélaknai kapu melletti 
temetőben fekszik és sírját egy alacsony kökéi észt jelzi.)

Január 21-én délben az előőrsön álló honvéd
század a tömegesen előnyomuló osztrák Weisz-féle 
dandárt jelezve, lassan visszavonult és az addig a 
Slauka és a tó melletti utón harczvonalba felállított többi 
századdal együtt állást foglalt. Schréter őrnagy itt tehát 
harezra készen várta az ellenséget.

A 800 főből, többnyire nógrádi ujonczokból álló 
33-ik zászlóalj egy huszárszázaddal és G ágyúval déli 
2 órától egész délután 5 óráig tartotta fel az ellenség 
egész dandárét és csak midőn az osztrák vadászok a 
zászlóalj oldalába kerüllek és már is ennek teljes beke
rítésétől lehetett tartani, midőn Schréter őrnagy meg
sebesülve a hareztérröl távozni és a vezetést a hős 
Földvári századosra bízni volt kénytelen, csak akkor, 
még sötétben is folyton tüzelve, a legszebb rendben 
húzódott vissza a honvédcsapat Sclmeczbánya felé.

Ezt a visszavonulást nem is lehetett vereségnek 
nevezni, hanem inkább erkölcsi győzelemnek, mert az 
osztrákok itt tanulták talán először megbecsülni a hon
védek felső hadseregének hősiességét, a honvédek pedig, 
kik az ötszörié nagyobb ellenséget fél napig bírták 
feltartani, bízni kezdtek magukban, mint azt a további 
események igazolták, meri ez a zászlóalj, mely Szélaknán 
még csak az első vérkereszlelósen ment keresztül 
melyet az osztrák hírlapok teljesen megveri nek és fel
oszlottnak hirdetlek, a branyiszkói csatában rohamával 
úttöröleg hatolt az ottani fényes győzelemre.

Hogy menekült a huszár!
Egy hitelképes szemtanú érdekes jelenetet beszólt 

el, mely a szélaknai harcz alkalmával esptt meg.
Már sötétedni kezdett, mikor a honvédek zöme 

a község fö utján visszavonult és a Szélakna fölötti 
utkanyarulaton az ágyukkal együtt állást foglalt, hogy 
a szétszórt kisebb csapatokat bevárja és összegyűjtse, 
mert a lövölde-féle mély völgyben a puskatüz mindkét 
oldalon még mindig tartott és egyes csapatok arra 
vették visszavonulási útjukat.

Egy — nem tudni mi okból - •  elkésett huszár 
az akkori kincstári kórház elölt állt és egy ideig ha
bozott, hogy merre menjen és a helyett, hogy a kö
zel-hiú alsó utat választotta volna, neki ment a kolostor 
melletti utón ki a főulra, de alig hogy a sarkon Sel- 
mecz felé akart kanyarodni. egyszerre csak maga előtt 
látja a bevonuló svalizsérek élcsapatának vagy 12 
emberét. Ezek azonnal körülfogták a huszárt és meg
adásra szóllitotlák td. A huszár — mennyire tudott — 
nemeiül biztatta őket, hogy megadja magát, csak egy 
kis türelmet kér, mert lova — melyei titokban sár* 
kantyuzotl — nem akar megállani. Ez csak forgolódott



jobbra-balra és a hogy egy svalizsér hozzá lovagolt, 
hogy a ló kantárját megfogja, a sor Selmecz teló rit
kult és arra csak két svalizsér állt. Egy pillanat alatt 
a huszár kardjával az egyiknek arczába vágott, hogy 
a vél* azonnal elborította és tántorogni kezdett, a másik 
svalizsér megijedt annyira, hogy helyet csinált a hu
szárnak, ez ped'g en carriére rohant Sclmeczbánya felé, 
a svalizsérek persze utánna. Nehány pillanat alatt az 
az üldözött és üldözök a bányafőnök lakása előtt vol
tak, de itt észre\ ették a svalizsérek a kanyarulaton 
sorban álló honvédeket, a mire nem merték a huszárt 
tovább üldözni, ez pedig vígan lovagolt övéihez, lgv 
menekült a huszár 1

A hodrusvölgyi harcz 1849. január 22-én.
Január 21-én némelyek szerint még azon nap 

este, melyen a szélaknai ütközet folyt, de valószínűbb 
másnap korán reggel az osztrák 12-ik számú vadász
zászlóalj Collesi ezredes vezérlete alatt és egy század 
utász, moly csapat a Szélaknán csatározó Weisz-féle 
dandár balszárnyát képezte, a Gedeon-tárnai nyer
gen át a hodrusi völgybe került, Megtudván azt, hogy 
Pusztelnik honvéd alezredes vezetése alatt egy 
magyar fél dandár a hodrusi völgyön ál Solmeczbá- 
nyának tart, az osztrákok az úgynevezett Bellába, a 
Bollókő és Pusztelnik forrás küzötli térre vonullak és 
az erdőben és a Guyon által emeltetett torlaszok mögött 
elrejtve bevárták a magyar hadat.

Január 22-én indult Pusztelnik a 12-ik és 13-ik 
zászlóaljakkal és 0 ágyúval Hodrusbányáról fel Selmecz- 
fclé. Görgey személyesen kisérte ezt a csapatot. A mint 
a honvédek a torlaszok közé kerültek, akkor az elrej
tett osztrák vadászok hirtelen támadást intéztek az 
erdőből és a torlaszokból. A honvédek a látatlan el
lenség kereszt tüzébe kerültek. A magyar tüzérek egy 
más után lelövettek midőn az erdő felé irányzott ágyúi 
elsütni akarták és midőn maga Pusztelnik is, előre ro
hanva szintén felvette a gyújtót, hogy az ágyút elsüsse, 
halálosan megsebesülve összerogvolt.; fogságba kerüli 
és rósz paraszt szekeren szállitalolt Újbányára, hol 
meghalt és el is temettctett.

Görgey maga is — állítólag az ágyút elsütni 
akarván nagy veszélyben forgott, egy ellenséges golyó 
át is fúrta csákóját. Görgey István, Kempelen Győző 
segédtisztje és egy huszár erővel vezették el a tábor
nokot e veszedelmes helyről.

A zavar nagy lett és a honvéd csapatnak nem 
maradt más hátra, mint az elesettek és 5 ágyúnak olt 
hagyása után menekülni, de annyi időt mégis vett 
magának, hogy az ágyúkat beszegezte és az alsó ló 
fölötti mélységbe le gurította.

A menekülők azután a Vőröskúton és Széles- 
hegyen át, némelyek a Garamvőlgynek erősen megtize
delve menekültek és csatlakoztak a hadsereghez.

A vöröskúton felállított őrszázad nem is sejtette, 
hogy mi történt ‘/2 órányi távolságban. Pillér dan
dáré pedig a Garamvölgyben állóiI. Az osztrákok tulaj
donképen oly veszedelmes helyzetben voltak, hogy 
kellő vigyázat és egyetértő működés melleit valóságos 
kelepczébe és mindnyájan fogságba kerülhettek volna.

Közgyűlés.
Tegnap előtt kedden délelőtt folyt le a rendes 

havi közgyűlés Szitnyai József v. polgármester elnök
lete alatt. A tárgysorozat nem ölelt fel u. n. .érdekes" 
ügyeket — interpellácziót sem jelentettek be — ennek 
daczára a törvényhatósági bizottsági tagok feles szám
ban jelentek meg s elég érdeklődés kísérte a más 
különben száraz ügyek letárgyalását.

Dr. T ó t h  I m r e  4 pontba foglalt indítványt 
terjesztett a közgyűlés elé — az erdőgazdaság haté
konyabb ellenőrzését czélozták indítványai s éppen 
azért, mert fontos előtanulmányokat és szakszerű tár
gyalásokat igényellek — a közgyűlés megfelelő elő
készítésre a tánácsol utasította.

Több szabályrendelet és közgyűlési határozat 
jóváhagyása vétetett azután tudomásul s elérik érdek
lődéssel fogadta a közgyűlés a múzeumok és könyv
tárak országos felügyelőségének átiratát, melyben arról 
értesít, hogy két tagját Fejérpalaki László és Kam- 
merer Ernőt az itteni múzeumi, könyvtári és a levél
tári ügy rendezése czéljából kiküldötte. (Az érdekes 
átiratot kár volt fel nem olvastatni — czélja, irálya 
és tartalma egyaránt megérdemli, hogy szélesebb kör
ben jusson közludomásra s ha terünk engedne szóról- 
szóra közőlnők). Ezt követte a levéltár elhelyezésének 
és rendezésének kérdése — a városi tanács azon 
előterjesztést tette, hogy a városházi alsó bolthelyiségek 
használtassanak fel a levéltár elhelyezésére s tudatában 
annak, hogy a helyiség kérdése akasztja meg évek 
hossza sora óta az ügyet — provokálni akarta a köz
gyűlési határozatot, hogy e helyiségyket végleg jelölje 
meg a ez ólra. H u n  d é l Vilmos felszólalásában félős
nek jelentette ki, hogy a bolthelyiségek nedvesek - 
állandó levéltár elhelyezésére nem alkalmasak inig 
aztán Sztancsay, Slullor és Sobó Jenő felszólalásai 
után ugyancsak Hándel V. indítványát egyhangúlag 
fogadta el a közgyűlés, hogy miután úgy is szaktekin
télyek vannak kikííldve hozzánk — várjuk he ezek 
ideérkeztél — a halasztásban nincs veszély s legalább 
feltétlenül megbízható útbaigazítások alapján határoz
hat a közgyűlés.

1808. április 14.

Örvendetes tudomásul szolgált aztán, hogy Vadas 
Jutiö akad. tanár kezdeményezésére a niiniszlcriuin 
Selineczbányán erdészeti kísérleti állomás létesítéséi 
rendelte el s kOs/Oneiét elismeréséi íojczle ki a buzgó 
kezdemenyezőnek, ki az uj vivmáiiynval k ö z v e t v e  a 
város javára is munkált

Kiaus/ Géza v. erdőmentei a Buócz-íélc házal 
10 évre kapta bérbe évi 32ó In évi bér elleneben s 
az öngyilkossá lett Roiprich Ágoston volt v. dijnok 
temetési költségeinek fedezéséi e 30 frt segélyt engedé
lyezett a közgyűlés s megállapította a v. légszeszgyár 
1897. évi számadásai! elrendelvén, hogy a 3070 írt 
ki kitevő tiszta nyereség a l. évre előirányzott n tgvobb 
átalakítási mukálatok költségeinek fedezésére fordittas- 
sék fel nem hasznait része pedig a tartalék alaphoz 
csatoltassék.

A v. erdőmester éves jelentése több felszólalásra 
es élénk megvitatásra nyújtott alkalmat. Először is, 
Dr. Tóth Imre kifogásolta, hogy a jelentés csak álta
lában számol be az elhasznált és termelt anyagokról 
ő külön osztagonként akarja a kimutatást, melyik osz
tagból mennyi termeltetett; Krausz Géza föl világosí
totta a felszólalót, hogy az általa kívánt adatokat az 
éves jelentésbe felölelni nem lehet, mert törvényható
ságunkban fokozatos felújító vágás van, egv-egv osz
tag csak 10 év alatt kerül teljes kihasználás alá leg
feljebb azt tehetne meg, hogy a pontos és részletes 
adatokat nyújtó anyag számadásokat csatolja évi je
lentéséhez. Ildiidéi I ilmus az erdőmester javasla kap
csán a várost körülvevő kopár helyek belásitását sür
geti 20 év óta évenként hangoztatja ezl - úgymond 

gyengéje a kérdés, de városa szépítését czólozza 
vele, nézze el a közgyűlés e gyengéjét és ha lehet oldja 
meg a fontos kérdést. lltinc: Hugó pártoló felszólalá
sában programmot kívánt kidolgoztatni Krausz Kálmán 
e ez ólra egy bizottság kiküldésé) és annak kimondását 
kéri, hogy a legelőkből már eleve is tiltassék ki a diófa, 
mert a nép ezt nem szereti, a legelőt elrontja, a tehe
nek tejét keserűvé teszi, Krausz (lém utal a nehézsé
gekre, mellyel az uj erdősítések járnak legelő terüle
teken, hol az érdekeli marhatulajdonosok legeclalán- 
sabb gazdasági érdekeiket látván veszélyeztetettnek — 
erőszakkal akadályozzák meg az erdősítést — azért 
külön is kéri hangsúlyozni, hogy nem beerdősitésröl, 
de befásitásról van szó a közgyűlés aztán kimondotta, 
hogy a kopár legelő területek befásitását elrendeli s 
a v. tanácsot utasítja, hogy helyszíni szemlék alapján 
jelölje ki a helyeket es dolgozzon ki javaslatot, az el
járáshoz pedig az ügy iránt érdeklődő biz. tagokat is 
behívja.

Sobó Jenő őrömmel látja a tanácsi előteijesztésböl, 
hogy a régen kimondott épületanyag raktár kérdésének 
megoldását újból szőnyegre hozta szakszerűen meg
indokolt felszólalásában léteienkint mutatja ki. hogy 
városunkban azért nincs hajlam az építkezésre, mert 
minden épületi anyag — épületfa, zsindely, homok, 
tégla mész - -  luldrága s nehezen kapható, a városnak 
nem csak gazdasági érdeke, de polgárainak érdekei 
is megkövetelik, hogy az anyagraktárt berendezze.

Ugyancsak az erdömesler jelentése kapcsán ki
mondotta a közgyűlés, hogy az erdőőri oklevelet meg
szerző erdősuhanezok és csőszök IV. oszt erdőőrökké 
léptethetők elő.

A szandriki ezüstáru gyár munkásai által a hod- 
rusi síremlék javára ajándékozott ezüst koszorúi öröm
mel fogadva a bizottság, meleg köszönetéi fejezte ki a 
hazafias munkások áldozatkészségéért.

Az akadémia által kertészeti czélokra átengedni, 
kért lelek ügyében előzetes egyetértő eljárásra a v. 
polgármestert utasitolia, a Gerumb J. J. bányaegylet 
kérésére pedig hozzájárulását jelentette ki, hogy az 
egylet kézi gyógyszertára házi gyógyszertárrá alakít
tassák át.

Schelle Róbert és Bárdossy Antal bányatanácso
sokat éljenzés mellett vette fel a v. kötelékbe. Végül 
még sikerült annyi szavazó tvhat. biz. tagot is össze
gyűjteni, hogy a Széni Erzsébet kápolna melletti kél 
telek megvételére is leszavazhattak, mely után a köz
gyűlés az elnök zajos éljenzése mellett véget ért.KÜLÖNFÉLÉK.

— Az uj tiszti főorvos. Horváth Béla főispá
nunk törvényhatósági tiszti orvossá Dr. Kapj> Jakab 
Ib. t. föoivost nevezte ki. Tudtuk előre, hogy Kapp 
Jakab lesz főorvosunk, tudtuk, mert szeretett főispá
nunk az a bölcs vezető, ki a kormányzatára bizolt 
törvényhatóság közönségének jogosult kívánságait tel
jesíteni mindenha kész — az elöl el nem zárkózik 
és éppen azért, mert legutóbb is iiyen fényes bizonyí
tékát adta hozzánk való jó indulaténak az elismerés 
és köszönet első szava őt illeti. Dr. Kapp Jakab bár 
fiatal munkaerő — a város érdekeit hosszú időn át 
önzetlenül is buzgón szolgálta, kiküzdve az érdemeket, 
melyek őt e díszes és különösen fontos állás betölté
sére méltóvá telték, n i is reméljük, hogy jövőben 
kettőzött buzgúsággal fog megragadni minden alkalmat 
(s ilyet találhat, sokat!) hogy sanyarú közegészségügw 
visszonyainkon javítson — ez nagyi-észben csak az ő 
buzgálkodásától és törekvésétől függ!

- steífultó postát, kap ! A kereskedelemügyi 
miniszter f. é. inárez. hó 27-én felt rendetálévol az 
megengedte, hogy Stefl'ulló. városrészből, SzitnyalŐ és 
Illés községekből alakítandó forgalmi körrel „Selmecz 
— Sleffulló" név alatt postahivatal áPUtassék fel, mely 
mindjárt kezdettől fogva, a postatakarékpénztár köz
vetítő hivatalaként is működjék és összeköttetését a 
selmeczbányni pt. hivatalhoz közlekedő naponkénti 
gyalok küldőnczjáral utján nyerje. A posta és lávirda
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igazgató-ág a postamesteri állásra a pályázati hirdet
ményt már le is küldötte s azt lapunk hivatalos részé
ben közöljük.

A városi Vigadó. A városi tanács legutóbb 
tartott ülésből utasította a gazdasági tanácsnokot, hogy 
a Városi Vigadó épület és telkén a folyó évre kőltség- 
vetésileg előirányzott javítási munkálatokat sürgősen
keresztül vezettesse.

— April 11 Steffultón. Az 1848. törvények szen
tesítését Steííultón is megünnepelték. A r. k. templom
ban tartott isteni tiszteletűién a tanulóifjúság a közön
séggel együtt a nagy iskolaterembe vonult, hol Sandrik 
József, plébános hazafias beszédben lelkesen ismertette 
a nap jelentőségét, úgy a növendékeket, mint a kö
zönséget buzdítva, hogy a kivívott nagy eszméknek, 
a liazafiságnak s testvériségnek mindenkor hívei le
gyenek. Azután a növendékek hazafias dalokat zeng- 
tek, s ugyanily költeményeket szavaltak el, s befeje
zésül pedig Hoffmann Alajos tanító mondott szép, 
lelkesítő beszédet a szabadságról, a kivívott jogegyen
lőségről, s visszaemlékezvén a 48-as nagy esemé
nyekre. intette a fiatalságot, kogy igyekezzenek min
denkor méltók lenni a dicső apákhoz, kik e honért 
küzdve vérüket ontották, s annak szabkdsngát kivívták.

Tanári helyettesítések akadémiánkon. 
Köszegbi H inklcr Benő. főbányatanácsost betegsége 
akadályozván az előadások megtartásában helyette
sítésére Cseh Lajos bányatanácsos küldetett ki. Cseh 
Lajos bányatanácsos a mai nappal kezdi meg tanári 
működését s jeles szakképzetsége és szakismeretei, 
finom előkelő modora, művelt lelkületű egyaránt biztos 
zálogát nyújtják annak, hogy kiváló elődjének méltó 
utódja lesz. Schenek Gyula akad. rk. tanár idegba
jának gyógykezeltetése céljából hétfőn Budapestre uta
zott ; szabadságideje egyelőre négy hónapra terjed ki 
s ezen idő alat' az akadémiai igazgatóság előterjesz
tésének elfogadása esetén (Jement Béla bányaiskolai 
tanár fogja helyettesíteni.

— Meglopta a jótevőjét. Kn. J-né asszonynak 
megvan az a dicséretes szokása, hogy minden 
nagyobb ünnepen 12 kerek kalácsot süt s ezt bő
ven megtoldva mákos és diós kalácscsal 12 szegény 
szenvedőt lát el vele, és pedig oly módon, hogy 
maga visszi el a szegényeknek. Jól tudta ezt egy 
csavargó, aki maga is nem egyszer élvezte a jótéte
ményt s husvét ünnepén amikor a jótevő asszony 
éppen egy távolabb lakó betegnek vitte el az ajándé
kot, belopódzott az éléskamrájába, s onnét a legna
gyobb mákos kalácsot elcsenve, a hibalkai utón a 
közel levő cserjésbe sietett, hogy olt kedvére lakmá- 
rozhasson. Amint a jótevő visszaérkezve égy másik 
beteghez akart menni, észrevette a hiányt, s csakhamar 
reákadtak a tolvajra is. A károsult megszánva az oly 
mohón falatozó tolvajt, nem fosztotta meg a jó falat
tól, hadd legyen úgy mond neki is husvétja.

— Vihnye fürdő. A vihnyei fürdő és lakóházban 
fellépett házi gomba kiirtása czéljából a múlt ősszel 
megindított munkálatokból a tavaszra maradt asztalos 
és ács munka elvégezve lett, s ez időre a szobákat 
festik, a régi fürdő és lakóházban a posta és lávirda 
hivatal számára használt helyiségek átalakítása rövid 
idő múlva befejezést nyer, s hasonló stádiumban van 
a vihnyei diszpark kerítésének helyreállítása is. A ven
déglőt Szilaveczky Flór is régi polgártársunk bérelte ki 
a jövő évre s ezek után bizton remélhetjük, hogy 
Vihnyén a fürdő élet ez évben sem marad a tavalyi 
mögött.

— Selmeczen tég lagyár lesz! A Wünsch Róbert 
ezég megújította régen lett ajánlatát, reméljük ez úttal 
külső okok a város rendelkezési jogál nem fogják 
befolyásolni s az egész város érdekében álló ajánlat 
kivihető lesz. A Wünsch ezég a Kálvária alatti városi 
kőbányái kéri — évi 200 frt bérrel — kötelezi magát 
a kőbánya törmelékeivel a téglagyárig vezető utat jó 
kaiban tartani; a téglagyár telepért külön 150 frt évi 
bért ajánlott fel s csak azt közötte ki, hogy évi ter
melésében korlátozva ne legyen. Természetesen gon
doskodva lesz, hogy a város és a v. polgárok az 
épületkövet olcsóbban kapják — az eddigi tárgyalások 
szerint köbméterje lenne a városnak 50 kr polgároknak 
GG kr. Ez ajánlatra még visszatérünk.

— Emberölés. Husvét hétfőjén Szitnyatőn 
Lestvánszky korcsmájában négy fiatal ember mulatozott, 
a mulatság szomorúan végződött az egyik Péntek 
Tamás bányász késszúráslö! hallva maradt az ivóban, 
hol a már lefeküdt háziak cselédje este 11 órakor meg
találta. Péntek Tamást 5 gyermeke és neje siratja.

Az uj bányászati palota. A pénzügyminisz
térium f. évi márczius 29-i kelettel, kiírta az árlejtési 
hirdetményt az uj bányászati palota építésére. Az ár- 
lejlési hirdetményből mint közérdekül, közöljük a kő
vetkezőket ! A selmeczi m. kir. bányászati és erdészeti 
akadémia czéljaiia szolgáló Selmeczbanyán felvezetendő 
Innépület építésére ezennel árlejtés hirdetlelik. Ez 
épületnél a föld, köm íves, kőfaragó, ács, tetőfedő, bádogos,
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szobrász, íjranittó, terazzó, caemtnt, vas, asztalon és.pailo- 
lati. mázold, lakatun, iiveyes, szobafestő is viz vezeti ki 
munkálatok 217 097 írt 41 krral v .nnak előirányozva. 
A inunk t minit.'-: - • után az . pitk. / . azonnal n ^ '-  
kezdendő, úgy hogy a fedélszék még ez övben felállítva 
és befedve, az ogé.-z épület pedig 1890 évi augusztus 
15-én készen átadható legyen. Az a, tolatok az összes 
munkálatokra, esetleg egyes munkac-nportokra. av . ' 
egyes munkákra kúlön-külőn is tele'  l< Az epitkeves- 
hez kizárólag csak belföldön termelt anyuk e~ gyárlmíu'y 
használható. Az ivenként 50 kros bélyeggel ellátott, 
magyar nyelvű írásbeli ajánlatok lepeesét Ive s követ
kezőleg czimezve: .Ajánlat a Selmeczbányán építendő 
akadémiai épület c ’ité-ip-* legkésőbb 1808. évi ápril 
hó 30-dik napja léli 12 óráig a m ki?. pénzügymi
nisztérium elnöki irodaigazgatójánál (Budapest. \ u .  
Szentháromságtér) nyújtandók be. A munkálatok álta
lános és különleges vállalati feltétételei és tervei 
Selmeczbányán a m kir. bányászati és erdészeti aka
démia igazgatóságánál, Budapesten, Makay Endre építesz 
irodájában (VIII. Pál-utcza 11  sz ) • naponta délutáni 
3—5 óra között megtekinthetők, hol az ajánlati minták 
és a munkakivonatok példányonként 1 frtnyi árban 
megszerezhetők.

Hivatalos rész.
Pályázati hirdetmény.

Postamesteri állásra tiszti szerződés mellett Sel- 
Smecz Steffultón. Hont vármegyében Ili. osztályú posta 
hivatal.

Készpénzbiztositék : 100 fi t.
Járandóság :

180 írt évdij.
10 írt irodai átalány,
12 írt kézbesítési átalány,

180 frt szállítási átalány, melyért 
a kinevezendő postamester köteles lesz Solineczbányá- 
ról a 3 4 km. távolságra eső Steffultóra és vissza na
ponként egyszer közlekedő gyalogküldöncz járatot a 
posta- és távirdaigazgatóság állal esetről-esetre meg- 
állapitandó menetrend szerint fenlartani.

Pályázhatnak a tényleg szolgálatban álló pósla- 
mcsterek és kiadók, valamint a postamester- és kiadó-

jelöltek. továbbá más oly egyének,
évesek, magyar állampolgárok, ép

" Hón előéletfiek s szükségesalkatnak, feddhetlőn 
m gg. l mar bírnak, vegy 
p-dgari, vagy

kik legalább 18
egészséges test - 
•ges szakképzett-

1898. április 14.

n m i
:n-k liiáuyahftli legalább 

egverangú n:as i.-k.da siker? s lie-•zzel
végzéséi kimutatják

Az állások betöltésénél különösen figyelembe jön 
a kellő szakismeret és kipióbált megbízhatóság s e 
nu'ue'.t azzn körülmény, hogy a pályázó vagyonnal bii 
• ••elve u lent irt ké-zpénzbiz e-ió-kgn ielól a kincstár 
...k meg inas ovadekot, pl. ingatlan vagyonra lehető 

•ég első helyen, saját költség, n bekebelezendő s meg 
halaiozott összegre szóló jelzálogjogban, -vagy óvadék 
köpés érték papírokból esetleg gyümőlesözóleg elhelye 
ze. t készpénzből álló tőkében önérejéből vagy mások 
által nyújtani képes és ezt kérvényében okmánzilag 
nevezeiesen ingatlannál hiteles telekjegyzőkönyvi kivo 
nutta! és becslevéi!.-i igazolja.

A pályázók éajátkezüleg irt kellően fölszerelt kér
vényükét hatom hét alatt a budapesti posta- és távir- 
daigazgatósághoz nyújtsák be.

Budapest, 1898. évi április hó G
A m. kir. posta- és távirdaigazgatóság'

H Í R d e t

A ki befestés által évekre akarja egyszerű 
és biztos módon, a szabadban levő ép ít
ményt (kerítés s tb J  rothadás és gom ba
képződéstől megóvni, alkalmazza a több 
mint húsz éve bevált

CÁRBÓL! NEUM
Patent Avenariust

és óvakodjék értéktelen utánzatoktól.
Prospektusok ingyen és bérmentve.Carbolinemnfalirilt R. a v e n a r iu s

WIEN,
Ili., Hauptstrasse 84.

Szives tudomásul!!
Van szerencsém a n. é. közönség becses tu

domására hozni, hogy Becsbe te tt  bevásárlási
utániból visszaérkeztem és a

Wankovits-féle házban
levő

aó’i diratterm om et
a legújabb divatu 

igen olcsó áru s legfinomabb

A 2-ik magy. kir. szabad, 
osztálysorsjáték

50,000 nyereményének 
jegyzéke.

A játékterv 9. §-a szerint a legnagyobb 
nyeremény

1.000,000 ..
Egy millió kür0"a>

A nyeremények következőleg vannak 
beosztva.

Nyeremények:
1
1 » 
1 , 
2 r
1 n 
1 , 
1 „
2 , 
1 , 
5 , 
1 , 
7 , 
3 ,

31 . 
67 . 

3
432 
763 . 

1238 
90

47350 , 200 ,

K orona: 
600 000 
400 000 
200 000 
100 000 
90 000 
30 000 
70 000 
60 000 
40 000 
30 000 
25 000 
20 000 
15 000 
10 000 

5 000 
3 000 
2 000 
1 000 

5oo 
3oo

170, 130, 100,
80. 40, ko

A 2-ik magy. kir. szab.

osztály sor sj átökhan
a sorsolási programúi szerint e g j y  - m i l l i ó  k o 
r o n á t ,  tehát hatalmas összegű készpénzt nyer a 
legnagyobb nyeremény a játékterv 9. szerint; ennél
fogva ezen osztúlysorsjalék nagyon előnyös nyerési 
esélyeket nyúj t ; és pedig

100.000 50.000erei1,éti sorsjegy pziijereirayi.
A sorsjegyek felének nyernie kell. Az összes

50.000 nyeremény a mellette álló jegyzékben fel van 
sorolva és a kormány elf. uörzéso mellett hat egymás
után következő rövid időközben kisorsoltalik, midőn is 
a nyert összeg a szerencsés nyerőnek készpénzben ki
fizettetik.

Eredeti soisjegyokel kövt tkezö eredetiáron adunk el: 
Egész eredeti sorsjegy 6 frt kr.
Fél , ..' 3 ,, — „
Negyed . 1 „ 50 ,.
Nyolczad „ , 0 „ 75 „

Az összegnek postautalványon való vétele után 
azonnal megküldjük a rendes eredeti sorsjegyet az 
első húzásbani érvénynyel. Kívánatra utánvéttel is 
küldjük a sorsjegyeket.

•Minden sorsjcgykiildeinényhez az eredeti Inizási 
programmot is megküldjük és minden húzás után ve
vőink azonnal megkapják az eredeti luizási lajstromot.

Gyakran ezreseket koczkáztatunk merész vállala
tokba. a midőn a kilátásba helyezett nyeremény nagyon 
kérdéses. Ennélfogva koczkáztassunk egy sorsjegy vé
telével aránylag oly csekély összegei, a mely álfai hir
telen nagy tökét nyerhetünk.

Sorsjegykészleltink nagyon csekély-jegykészletünk
fogyhat, lehat ajánljuk, liogv a rendelménynvel 

lehe "  ' 'késsünk és kérjük azoka 
mindeneseire

gyors.m el- 
énynyel ne 

ilöleg azonnal, azonban

50 000 13 160 000
melyek hat osztályban kisorsollatnnk.

leg k éső b b  f. é .  á p r ilis  2 5 - i g
hozzánk beküldeni. o _ (j

Fehér Lajos és társa
a m. k. szab. oszlálysorsjáték főelárusitoi

B U D A P E S T .  Gizella-ter 5. szám.

dús választékban felszereltem.
Szives pártfogását kérve maradok

teljes tiszteletlel

Midliár Irma.
m x m x m x w x n K s r s r a t x x x x i

Í g y X X M H t t X X X H U !

Ssomorö. de iga^,
hogy öltözékeinkre nagyobb gondol fordítunk, mint 
egészségünkre. Ma ruháinkon a legparányibb szaka
dékot észlelünk, síelünk azt legott eltüntetni, nehogy 
nagyobbodjék, de ha ez testi egészségünknél az eset, 
számba se vesszük. Egy kis köhögés, főfájás, emésztési 
zavarok slb. mit tesz az? Ügyet se vetünk rá. Hát ez 
vétkes könnyelműség, mely később keservesen meg- 
boszszulja magát rajiunk, mert valamint a kis szaka
dékból nagy lesz, épp úgy a ki - hajból nagy baj kelet
kezik. ha kellő intézkedés nincsen kéznél. A legtöbb 
betegség kúlforrása a gyomor rendetlen működése, amit 

idi iekorán használva — Egger kellemes izíí Soda- 
pasztillája csakhamar beszüntet (I doboz ára 30 kr). 
A tüdő-, torok- és mellbajok köhögéssel, rekedtséggel 
kezdődnek. Egger kitűnő izü Mellpasztillája megóv 
bennünket a bajtól teljes biztossággal. (1 doboz 50 ki
es 1 frt, próbadoboz 25 kr.) Minden gyógyszertárban 
kaphatók. Főraktár; Nádor-g;yógyszertár

I > r .  l& ig ig e r L e í i  E g g e r  •¥.
29--30 Budapest, Váczi-körut 21. (441)
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ORTAJADA •

Ezen valóban gyomorerősilő

természetes spanyol liort|
di . Smita chémiai intézete (Bécsbon 1897. 
febr. 18-án) pontosan vegyelemeztes más 
orvod szaktekintélyek is a legmelegebben 
ajánlják mint

gyomorerősitő és étvágy- 
gerjesztő gyógyszert.

Ebéd és vacsora előtt egy félórával egy kis 
borospohárral használandó.

Kapható:
KKXST ZSm-MOM)

f űs ze r *  é s  e s c  m o g c ü z l e t é  b e n
Selmeczbányán.

Nyomatott a laptulajonos Joerges Ago- í özv és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán. 1898.


