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Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 74./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

4 frt.
2 „
1 „

Egy évre...........................................
Fél évre............................................
Negyedévre....................................

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges Á. özv. és fia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Károly Lajos főherczeg meghalt.
A kérlelhetetlen sors, mely nemzetek és népek királyaival szemben 

sem ismer kíméletet, szeretett Királyunkra súlyos csapást mért.
Édes öcscse, Károly Lajos főherczeg, tegnapelőtt kedden Bécsben 

meghalt.
Sok, sok gyászt szenvedett szeretett jó királyunk leljen némi eny

hítő vigaszt a nagy Isten véglietetlen kegyelmében és azon tudatban, hogy 
hű és rajongó szeretettel viseltető népe őszintén és mélyen osztozik ez újabb 
fájdalmas gyászában is, mely épp nagy nemzeti ünnepünkön érte koronás 
fejét.

A selmeczbányai törv. hat. bi
zottság közgyűléséről. 

(Eredeti tudósítás.)
Múlt kedden f. hó 19-én tartatott meg 

Szitnyai József polgármester elnöklete alatt a 
törv. hat. bizottság május havi rendes közgyűlése. 
A bizottsági tagok igen csekély számban jelen
tek meg és talán nem tévedünk akkor, ha azt 
véljük, hogy a biz. tagok nagyobb érdeklődése a 
városi ügyek iránt különösen ez idő szerint na
gyon, de nagyon is kívánatos volna. Éppen azért 
ezentúl a közgyűlésekről indokolatlanul elmaradt 
tagok névsorát közölni fogjuk, hogy a városi 
választó közönség tájékozva legyen arról, kik 
érdeklődnek közügyeink iránt és kik nem. Szitnyai 
József polgármester a közgyűlést megnyitván, fel
olvastatott a polgármester jelentése a közigazgatás 
s a városi háztartás f. é. ápril-havi állapotáról, 
mely tudomásul vétetett és e szerint helyben 
hagyatott, hogy az óvárból nehány darab érdekes 
régiség a milleniumi kiállításhoz küldetett, hogy 
a felső-rónai vízvezetéki terv elkészítésére a városi 
mérnök utasittassék, hogy Kiéin Frigyes tb. rendőr
fogalmazónak a katonai ügyek terén kifejtett 
buzgóságáért s tekintettel az őt ért családi csa- 
sokat is 20 frt (elég szegényes !) segélyben része- 
sittessék és Kovács József eddigi rendőrőrmester 
huszárnak kineveztessék. A tárgysorozat 5-ik 
pontjánál a bélabányai erdőőri lak és faraktár 
építési kérdésénél élénk kis eszmecsere volt, 
melyet Pauer János biz. tag azzal indított meg, 
hogy — nem tudja mi igaz mi nem a hírben, 
elég az hozzá, elterjedt, hogy az épület oly he
lyen építtetik, mely viz által van alámosva, 
mely egyáltalán alkalmatlan ily épület felépíté
sére. így hát kívánja, ha az épitkezés még nem 
haladt annyira elő, hogy az inkább abbanhagyassék 
és a czélra más alkalmasabb hely szemeltessék 
ki. — Elnöklő polgármester erre kijelenti, hogy 
az előtte szóló biz. tagnak teljesen igaza van s 
hogy ő is személyesen meggyőződött arról, hogy 
ezen terület szerencsétlenül lett választva; 
ámde az épitkezés már annyira előrehaladt, hogy 
azt abbanhagyni absolute nem lehet és igy csak in
tézkedések teendők, hogy a menyire lehető körül
ményekhez képest alkalmas épitkezés legyen esz- 
közlendő. Különben ezen építkezésre vonatkozó 
tervet a város előbbi mérnöke készítette. — 01- 
dinger Antal biz, tag abbeli aggályának ad kife
jezést, hogy a bélabányai szegény lakosok nem 

fognak-e hátrányt szenvedni az által, hogy a fát 
az ottani raktárból fog kelleni venni. — Erre 
nézve polgármesterünk megnyugtatta a felszólalót 
azzal, hogy a bélabányaiak fajzási joga épségben 
marad és a bélabányai raktár voltaképen csak 
fiók vagy előraktára lesz a selmeczbányai nagy 
faraktárnak. — A közgyűlés erre az e czélra 
szükségelt költségtöbbletet megszavazta. — Ha
tályon kívül helyeztetett a légszeszgyár ideig
lenes kezelése és annak állandó kezelésével a 
városi mérnök bízatott meg. — A vihnyei kő
tenger kőfejtése nem engedtetett meg, ha
nem e helyett a „Neviecz“ telkén Perőcsén alul 
a kőfejtés megengedhető volna s azt a város 
e czélra. át is engedné. — A tárgysorozat 
12-ik pontjánál, melynél az alsó utczai árok be- 
boltozására megszavazott 6618 frtnyi költség ke
rült szóba, igen erélyesen és nagyon helyesen 
felszólalt Pauer János biz. tag és hivatkozva fő
ispánunk azon mondására is , hogy terve
zünk és a régi elhatározott dolgokat, még se 
visszük kérésztől, határozottan kívánja, hogy 
a városi vigadó mellett a Fizély kert felé vezető 
undok mocskosságu árok végre beboltoztasjsék, 
mint az már 2 évvel ezelőtt el lett határozva. 
És most ennek keresztül vitele annál égetőbb, 
mert mióta a czipőgyár keletkezett, ezen árok 
gyalázatos piszkossága a szó szoros értelmében bot
rányossá vált. Bernhardt Adolf városi tanácsos, 
a polgármester és Krausz V. G. — ki különösen 
kiemeli, hogy ő tette már 6 évvel ezelőtt az in
dítványt ezen árok beboltozása iránt — felszó
lalásai után a közgyűlés elrendelte, hogy ezen 
ároknak legalább egyik része még ez év folya
mán beboltoztassék. — A millenáris tornaver
senyben résztvevő tanulók részére megszavazott 
100 frt. csak a lyceumi ifjúság részére fog kia
datni, miután Panek Ödön gyrnn. igazgató kije
lentette, hogy a gymnasiumi tanulók ezen ünne
pélyen részt venni nem fognak. — Huber József 
torna tanító nyugdíjaztatása Pauer János, a pol
gármester, Hüitl József biz. tag, de különösen 
Heincz Hugó városi ügyész felszólalásai után füg
gőben hagyatott mindaddig, mig a tiszti főorvos, 
Huber szolgálatképtelenségét nem igazolja és 
mig az ellene megindított fegyelmi vizsgálat be
fejezve nem lesz. — A városi mázsáló mérleg 
ideiglenesen 130 frtnyi évi bérért Rosenfeld Jó
zsefnek újból bérbeadatott. — A tanács azon 
előterjesztésénél, hogy a légszeszgyárnál alkal
mazott két altiszt fizetése felemeltessék és a nekik 

természetben járó koksz helyett tűzifa adassék, 
felszólalt Hűltl József minist, tanácsos, biz. tag 
és ismételten hangsúlyozva azt, hogy immáron 
ez a mai közgzűlésnek már 10-ik pontja, mely
nél a városi terheket emelni akarjuk, ne feled
kezzünk meg valódi helyzetünkről s ne legyünk 
annyira bőkezűek; mert nem alap nélkül tart
hatni attól, hogy a város újból oly kalamitásba 
kerülhet, mint a milyenben 30 évvel ezelőtt volt. 
De meg különben a tanácsi javaslatból úgy vette 
ki, hogy a kérdéses altisztek egyikének 500 frt, 
másikának pedig 450 frt. évi fizetése van jelen
leg. Kijelenti, hogy a vezetésére bízott egész 
bányaigazgatóság területén csak 10 altiszt van 
191 között, kinek 500 írton felüli fizetése van ; igy hát 
ő a legszeszgyári altisztek jelenlegi fizetését elegen
dőnek tartja és a fára nézve az áterdőlési, de 
nem a faraktári fát kívánja azoknak juttatni. Kü
lönben is a városi tisztviselők fizetésének ujabbi 
rendszeresítése most fog tárgyaltatni, hagyjuk a 
szőnyegen levő kérdés érdemleges elintézését tehát 
egyelőre függőben. — Mint mindig, úgy most is 
HültI József biz. tag higgadt hangú felszólalása 
általános helyesléssel fogadtatott és e tárgy érdem
leges eldöntése egyelőre függőben hagyatott. — 
A tárgysorozat 25-ik pontjánál, mely a millen
niumi kiállításban résztvevő amatőrök segélyezé
sére vonatkozik, Schmid szül. Martiny Irma úr
nőnek rajzok és festmények kiállítási költségei 
czimén 21 frt 50 kr. engedélyeztetett. — Ezután 
felszólalt Fizély Károly biz. tag, hogy tudomása 
szerint 3000 frt lett megszavazva arra a czélra, 
hogy á kiállítás látogatására önálló iparosok, segé
dek és esetleg tanonczok is segélyeztessenek. Már 
pedig eddigelé csak négy kiállítóról van tudomása, 
hogy a segélyben részesült. Polgármesterünk erre 
kijelenti, hogy épp a mai napon kapta meg Krausz 
Kálmán főkapitány, mint első fokú iparhatósági 
vezetőtől a tanácsi felhívásra való azon indítványt, 
hogy az önálló iparosok, segédek és tanonczok 
közül egyelőre 25-en volnának e millennáris se
gélyben részesitendők és igy e segély csak most 
fog arra érdemeseknek kiosztatni. Ezt a felszólaló 
Fizély Károly biz. tag és a közgyűlés is megnyug
tató tudomásul vette.

A selmeczi m. kir. bányász és 
erdészeti akadémia ünnepe.

A csak néhány év előtt épült uj akadémiai 
palota díszt öltött magára, hogy egy rég lezajlott 
ősi 1000 év nemzeti megünneplésének fiatal tanúja 
legyen. És valóban büszkén tekinthetett le mind
azokra, kik ott e hó 15-én pénteken d. e. 11 
órakor egybegyülének. Ott volt a jeles akad, ta
nári kar igazgatójával, ott volt a bányaigazgató 
vezetése alatt a bányaigazgatósági, a polgármester 
vezetése alatt a törvényhatósági tisztviselői tes
tület, ott voltak az összes tanintézetek igazgatói 
és tanárai, ott volt a rom. kath. és ág. evang. 
papság, ott volt a dohánygyári igazgatóság, ott 
volt egy igen szép hölgy és úri közönség és ott 
volt akadémiánk lelkes fiatalsága zászlója alatt.

Az ünnepély a Szózat eléneklésével vette 
kezdetét, mely után Soltz Vilmos akad igazgató 
egy hazafias érzelmektől átlengedett, szép bevezető 
beszédet tartott.Az éljenzések után Staudner Jenő 
kir. bányatanácsos és akad.f tanár ihlett előadással 
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mondta el tartalmas és formai szépsége mellett nagy 
beiért ékkel biró ünnepi alkalmi beszédét, mely beszéd 
a világ bármely tudományos akadémiájának is dí
szére vált volna. E nem csak tartalmi, de szónoklati 
fordulatokban is gazdag beszédet kedves kötele
sségünknek tartjuk szószerint közölni:

Kedves akadémiai polgárok! 
Igen tisztelt ünneplő közönség!

Egy jelentőségteljes és lelkes ünnep zajlik 
le napok óta a magyar haza határain és e haza
fias város falain belül is. A magyar állam ezer 
éves fönnállásának fényes és magasztos öröm
ünnepe. íme, ezer éve, hogy egy, keletről ide
szakadt, maroknyi, de vitéz nép ellenséges népek 
egész óczeánján keresztül, a keleti Kárpátok bér
ezem át e szent földre érkezett, hogy idegen és 
ellenséges népek között a kard jogán alapítson 
magának uj hazát s független és szabad hazát 
biztosítson utódjainak, a kik most oly szerencsé
sek, hogy e honfoglalás és államalapítás ezredik 
évfordulóját megünnepelhetik. Ritka történelmi 
esemény ez s az európai nemzetek élete nem 
mutathat föl hozzáfoghatok Jelentőségét emeli 
az, hogy e nép, a sok viszontagság között, melyek
ben ezer éven át bőven volt része, nemcsak hogy 
eredeti jellegét és nemzeti sajátságait, melyek 
minden más nemzet sajátságaitól különböznek, 
h ven megőrizte de egyéniségének bélyegét is oly 
leitörülhetetlenül sütötte rá erre a földre és a 
rajta lakó néprajzi konglomerátra, hogy most, 
ezer év után is, jogosítva érzi magát arra, hogy 
mint a magyar állameszme egyedüli képviselője 
jelenjék meg a művelt Európa előtt és az ország
nak ez egységes nemzet jellegét adja.

E hazafias ünneptől, melylyel nemzetünk 
államalkotó és fönntartó erejének ezer éves pró
báját mutatja be a világnak, senki sem maradhat 
el, kinek kebelében hazafias érzelmek lakoznak. 
Nem maradhat el tőle hazánk két legrégibb ős
termelési ága, a bányászat és erdészet, mely nem 
csekély tényezője volt hazánk anyagi és kultu
rális emelkedésének, nem zárkózhatik el előle aka
démiánk s nem annak lelkes fiatal polgársága, 
melyet kétszeresen hat meg az öröm, kétszeresen 
lelkesít a haza és a szabadság szeretete.

S megérkezve ezer éves állami létünk határ
kövénél, nem természetes-e, hogy előre való törek
vésünkben megállunk egy pillanatra, hogy leol
vassuk e határkőnek vér- és aranybetűkkel teleirt 
egyik oldalát s lehívjuk az ezer év történetének 
fényét és dicsőségét, hogy annak világánál jogos 
kegyelettel hajoljunk meg a múlt emléke előtt 
és ihletett lelkesedéssel emelkedjünk föl a jövő 
reménysége előtt. Hiszen a múlt eszményképeinek, 
küzdelmeinek és sikereinek fölelevenitése min
denkor különösen alkalmasnak bizonyult arra, 
hogy a további haladásnak biztos utat, a további 
küzdelemnek biztos czélt jelöljön és szorosabban 
csatolja egymáshoz azokat, a kik közös és váll
vetett együttműködésre vannak hivatva.

De habár ezeréves múltúnk minden dicső
sége és fájdalma, minden diadala és szenvedése 
újra ébred föl bennünk, midőn ezeréves törté
netünket átlapozzuk, még sem lehet föladatom, 
hogy azt e helyen, habár kivonatosan is, vázol
jam. Hiszen minden művelt magyar ember isme
ri ezeréves múltúnk fényét és sötétségét, melye
ken nemzetünk keresztül gázolt. Ismeri azokat 
a világraszóló és sokszor korszakot alkotó nagy
szerű eseményeket, melyek hazánk megszentelt 
talaján Árpádtól kezdve Szent István, Szent 
László, Nagy Lajos, az igazságos Mátyás és a 
habsburgi házból származó királyok korán át 
elviharzottak, egészen a mai napig, midőn dicső
ségesen uralkodó s minden magyartól ragasz
kodással, szeretettel, hódolattal és tántoríthatat
lan hűséggel övezett királyunk I. Ferencz József 
legjobb, legbölcsebb és legalkotmányosabb ural
kodása alatt lépjük át a második ezredév kü
szöbét. Kinek ismertetném mindezeket bővebben ? 
Elég ha fölemlítem, hogy Magyarország története 
Európa valamennyi nemzete között a legmegrá
zóbb lapokra hivatkozhatik.

A Kelet és Nyugat érintkező vonalán álla
podván meg, az emberiség fejlődésének eme két 
kibékíthetetlen iránya természetszerűen a magyar 
nemzet testén ütközött össze, mely évszázadokon 
keresztül volt a nyugati kultúrának védő bástyája 
a megsemmisülés ellen, melyen az egykor hatalmas 
Keletnek ereje megtörött. Ismételve kellett véde- 
dekeznie a Keletről betörő kúnok, besenyők, 
oláhok és tatárok milliói ellen, és évszázadokon 
keresztül kellett verekednie a törökkel, és ismét 
évszázadokon keresztül védte magát a nyugati 
népek, — védte függetlenségét és alkotmá
nyát az abszolutizmus ellen. Nem csoda, hogy 
e folytonos küzdelemben kardja éle sokszor kicsor
bult, karjai sokszor lankadtak; nem csoda, hogy 
városai és falvai elpusztultak, templomai és iskolái 

rombadöltek, csatatéréin 10—20—50 ezrivel temet
keztek el vitéz őseink és százezreket fűztek rab- 
lánczra közölök. Voltak idők, midőn már csak 
itt-ott lehetett zengzetes nyelvünket hallani, mely 
azt mutatta, hogy van még magyar a Duna, és 
Tisza szép partjain, de ez is csak keserű föl- 
jajdulás volt, lmelyet nem hallgatott meg senki.

A küzde em alig 30 éve szűnt meg. És ha 
mindezek után elfogulatlan szemmel vizsgáljuk a 
mai állapotokat, mit látunk ? Látjuk azt, hogy 
mig a magyarnál erősebb néptörzsek pl. a hunok 
és avarok, teljesen kivesztek, más államalkotó 
néptörzsek pedig pl. a frankok, és varégok, a 
bolgárok az őket körülvevő többségben fölol
vadtak, a magyarok a szláv, román, német stb. 
népkeverék között, mely számukat sokszorosan 
fölülmúlta, megállották helyüket, megőrizték nem
zeti jellegüket és ime, mi itt állunk, a hol őseink 
ezer év előtt s ina is miénk ez a föld, me
lyet ők neveztek el magyarnak.

A nagy megpróbáltatások nem törték meg, 
de megedzették erejét és a nemzet, mely már 
többször állott sírja szélén, melyről ellenségei 
már ismételve azt hitték, hogy kiirtották, most, 
ezer év ulán, sem megtörve, sem megfogyatkozva, 
de erősen megsokasodva, életének delén, fiatal 
erejének teljességében lép át a második évezredbe 
és uj, előbb nem tapasztalt igyekezettel és kitar
tással tör előre olyan utakon is, a melyeken egy
kor haladni nem birt. Rombadőlt városai helyett 
szebbek nőttek ki a földből, melyek ma már a 
magyarságnak és a czivilizácziónak legerősebb 
fészkei; falvai megsokasodtak és megnépesedtek, 
templomai számosabbak és szebbek mint valaha; 
iskolái és intézetei, melyeknek száma nőttön-nő, 
a kifejlett kultúra, a nemzeti művelődés, a tudo
mány és művészet, valamint a magyar nyelv leg
erősebb várai és terjesztői; ipara, kereskedelme, 
közlekedés ügye mind folytonos fejlődésben van. 
E mellett nemzeti intézményeinket a haladó kor 
kívánalmai szerint alakítottuk át, eldobtuk az 
elavult formákat, túlélt intézményeket, levetettük 
feudális előítéletünket, mellyel a munka iránt 
viseltettünk s megadva mindenkinek a munka jogát 
ennek nyomán folytonosan gyarapodnak nemze
tünk ama hasznos rétegei, melyek tudásuk és 
becsületes munkájuk árán szereznek nemzetünk
nek díszt és megbecsülést, magoknak pedig tisz
teletet és társadalmi pozicziót.

Ha mindezeket csak futólag áttekintjük is, 
el kell ismernünk, hogy nemzetünket Isten erős 
keze tartotta fönn s hogy az isteni gondviselés, 
mely titokzatos kézzel szövi és fonja a nemzetek 
sorsát, soha sem nyilvánult meg fényesebben, 
mint hazánk ezeréves történetében. S midőn eze
ket elismerjük, nem kötelességünk-e, hogy szív
ből jövő igaz hálaérzettel boruljunk le a magya
rok istenének trónja előtt, hogy megköszönjük 
egyrészt változatlan kegyelmét és véghetetlen irgal
masságát, melylyel hazánkat a letűnt ezer évben 
megtartotta és megvédelmezte s hogy másrészt 
kérjük őt, hogy kegyes oltalmát a jövőben se 
vonja meg e nemzettől, mely sokat vétkezett, 
sokat is bűnhődött, de Istenben való hitét és 
bizalmát soha sem vesztette el.

De az isteni gondviselésen kívül nem sza
bad megfeledkeznünk a magyarnak ama hatalmas 
őserejéről sem, mely ezt a nemzetet a világtör
ténelem vészes hullámai között megmentetette a 
végtelen semmiségbe való elsodortatástól s mely
nél fogva e nemzet századok hosszú során és 
annyi viszontagságon át mindig újra és nagy 
diadallal támadt föl, hogy fénynyel és dicsőséggel 
töltse be a cziv’lizáczió érdekében, nemzeti hiva
tását. Ez az őserő : tisztelet, szeretet, hódolat és 
tántoríthatatlan hűség a korona és a koronás 
király iránt, lángoló haza- és szabadságszeretet, 
a nemzeti alkotmány csodálatos szabadelvűsége 
és a hozzávaló törhetetlen ragaszkodás, továbbá 
öntudatos nemzeti érzés párosulva a legnagyobb 
tűrelmességgel a nem magyar ajkú nemzetiségek 
iránt, őszinte csatlakozás a kereszténységhez és 
a nyugati czivilizáczióhoz és végre vitézség és 
harcziasság, becsületesség és lovagiasság.

Ezek az elvek irányozták ezer éven át nem
zetünk tevékenységét és biztosították léteiét. Ezek 
a tulajdonságok voltak azok, melyek mindig vonzó 
erővel bírtak a hazában lakó nem magyarajku 
nemzetiségekre és büszkévé tettek őket arra, hogy 
ők is emez alkotó erő részesévé lettek. Ez okozta, 
hogy a nemzetiségek a politikai egység, a közös 
alkotmány, szabadság és függetlenség szellemétől 
lelkesítve, a magyarral közös erővel fogták föl 
és hárították el a sors kegyetlen csapásait s közö
sen küzdöttek a haza függetlenségéért.

Ez szülte meg az egységes magyar nemzetet. 
Ez hozta létre azt az egységes nemzeti törekvést, 
melynek bizonyságát a magyar nemzet mindig 
szolgáltatta a világnak s melynek párját a törté
nelem múzsája sehol a világon nem jegyezte föl. 

Mindemellett a nemzetiségek, szabadelvű alkot
mányunk oltalma alatt, a közszabadság és a tör
vény korlátain belül s méltányos igényeiket össze- 
hangzásba hozva a magyar állam fönnállása és 
fejlődése érdekeivel, föntarthatták önálló polgári 
és nemzetiségi létüket, nyelvüket és vallásukat s 
boldogultak és fejlődtek- Egyikök sem fogyatkozott 
meg, de valamennyi megérte, számban és erőben 
meggyarapodva, ezeréves állami fönnállásunk 
ünnepét, a melyben legnagyobb részük őszintén 
és háladatos szívvel is vesz részt, velünk együtt 
örülve a közös munka sikerén.

Ezek az ősi erények, ezek az elvek tartották 
fönn nemzetünket s ezek jelölik meg — ha a 
történelem tanulságain okulni akarunk — azt 
az utat Is, mely hazánk és nemzetünk jövendő 
boldogulásához, dicsőségéhez és nagyságához ve
zet. Ne higyjük, hogy hazánk a haladás utján 
már elérte azt a fokot, melyen akadálytalan és 
nemzeti irányú fejlődése minden körülmények 
között biztosítva van. E téren még reánk is elég 
föladat vár. Ezeknek egyike a magyar nemzeti 
közművelődés létrehozása, másika pedig anyagi 
emelkedésünknek a külföldtől való függetlenné 
tétele.

Eddigi művelődésünk terén, haladásunk gyor
sasága érdekében a külföldet kellett intézményei
ben és műveltségében utánoznunk s a haladás 
főeszközét, a pénzt, külföldről venni; ezután 
minden erővel arra kell törekednünk, hogy lás- 
san-lassari levetve az idegen szabású ruhát, a 
kultúra általános törvényei közé, melyeket igno- 
rálnunk nem szabad, magyar tartalmat öntsünk 
és kitartó munkával, közgazdaságunk fejlesztésé
vel szerezzük meg hazánknak azokat az eszkö
zöket, melyek anyagi s ez által politikai függet
lenségét is mindennél jobban biztosítani alkal
masak.

Ezen a téren e nagy és dicső czél kivívásá
ban reánk bányászokra és erdészekre is szép és 
nemes föladat vár.

A bányászat és erdészet, a hazai őster
melésnek eme két testvérága, két igen jelen
tékeny tényezője az ország közgazdasági fejlődé
sének és anyagi boldogulásának. Mindkettőnek 
ezer évnél is idősebb múltja és fejlődés története 
szorosan össze van nőve hazánk ezeréves múlt
jával és fejlődés történetével. S habár mindkettő
nek életviszonyai az utolsó évtizedekben mind
kettőnek előnyére gyökeresen megváltoztak : gaz
dasági életünknek fokozatos és nemsokára talán 
rohamosabb fejlődése mellett a nagyobb fejlődés
képességnek föltételeit mindkettő magában hordja. 
A mily mértékben fejlődik hazánk mezőgazdasága, 
ipara, kereskedelme, közledésügye, szóval kultú
rája, épp oly mértékben kell fejlődnie a bányá
szatnak és erdészetnek is, melyek a többi köz
gazdasági ágak részére a legfontosabb nyers anya
gokat: a szenet, a vasat és a fát szolgáltatják.

Ezzel a fejlődéssel számolnia kell a bányá
szati és erdészeti akadémiának is, mely a paritás 
alapján nemcsak a két ősi iparág kulturális, tech
nikai, gazdasági és társadalmi haladásának alap
vetője és szaktudományának ápolója, de egyúttal 
művelődésének és emlékeinek hatalmas és egye
düli jelvénye s jövéndő törekvéseinek alapja.

Akadémiánk 1 *,4 századnál régibb múltja 
eredete, történeti jelentőségű felállítása, első meg
alkotása mind emlékeztet arra, hogy a magyar 
bányászat és erdészet, eszméje mindenkor kultu
rális eszményekkel fonódott egybe. Ez az eszmény
legyen vezérünk tovább is, ez szabja ki haladá
sunk további útját. Törekedjünk tehát arra, hogy 
úgy, mint eddig, a tudományok és különösen 
a természettudományok rohamos haladásával lé
pést tartva, azoknak legmagasabb színvonalán 
maradjunk, azoknak vívmányait gyakorlati sza
kunkra is alkalmazzuk, a hazai viszonyoknak meg
felelően fejlesszük és a reánk bízott, fiatalságot 
azoknak a gyakorlati életben való használatára 
kellően és úgy készítsük elő, hogy helyét a mai 
fokozott versenyben is becsülettel megáll hassa, és 
akadémiánknak régi jó hírnevét föntartsa és gya
rapítsa. Ha ezt tesszük, akkor fogunk igazán szol
gáim a tudománynak és a gyakorlatnak egyaránt.

Ebben a szép föladatban önökre, kedves 
akadémiai polgárok, mint a jövő reményeinek 
letéteményeseire, vár a legnagyobb kötelesség. 
Folytassák a missziót, a mit őseink ránk hagytak, 
a közművelődés és saját szakjuk művelése terén. 
Árpádnak hős szelleme szálljon örökség gyanánt 
sziveikbe, hogy megállapítsák a magyar kultúra 
második évezredét. S ha visszaemlékeznek erre 
az ezredéves ünnepre a közéletben is, sohasem 
fogják elfelejteni a magyarnak ősi erényeit és 
azt, hogy a nemzetnek és szakjuknak is folytono
san kell haladnia, nehogy agóniába essék és önök
kel együtt fölöslegessé váljék. Ez az emlék legyen 
vezérük a munkában és kötelességeik teljesítésé
ben, ez adjon elhatározásuknak szilárdságot, ez 
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adjon erőt önöknek arra, hogy jó példával jár
janak elül a hazafiságban s hogy saját kis ha
táskörükben is irányítsák a közszellemet és elő
mozdítsák nemzetünk konszolidáczióját.

Végül pedig együttes erős akaratunk és 
közös törekvésünk jeléül, fordítsuk tekintetünket 
ez uj ezredév küszöbén is a Mindenható felé s 
kérjük, hogy tartsa meg sokáig szeretett királyun
kat és Magyarország őrangyalát, Erzsébet király
asszonyt, áldja meg hazánkat és nemzetünket s 
adjon neki erőt az uj ezer esztendő viharaira.

Éljen a király! Éljen a haza !
A beszéd végén a királyt, nemzetünk őr

angyalát Erzsébet királynét és a magyar hazát 
többszörösen, nagy lelkesedéssel megéljenezték. 
Ezután Harvich Ernő akad, polgár tartott egy 
költői hasonlatokban bővelkedő szép beszédet, 
mely után ismét felhangzott az éljenzés. A gyö
nyörű, szép időben az épület előtti platón, a szabad 
ég alatt megtartott ünnepélyt a hyinnus elének- 
lése fejezte be azzal, hogy még az akad, fiatal
ságot és az akad, tanári kart is megéljenezték. 
Az nap este az akad, fiatalság által redezett iro
dalmi és zene estély volt a városi vigadóban, mely 
fényesen sikerült.

A bélabAnyai ezredéves Ünnepségek. 
Hogy a hazaszeretet szent tüze, mely édes hazánkban a 
kiállítás megnyitása óta oly szép lánggal lobog, a béla
bányai hazafias érzelmű közönség keblében is kiolthatatlanul 
ég, azt fényesen beigazolták azon ünnepségek melyeket a 
bélabányai közönség május 9. illetve 10. és 17-én rendezett 
szeretett édes hazánk ezeréves fennállásának emlékére. Ugyanis 
május 9-én a helybeli ág. evang iskolában Szametz Samu 
kántortanitó vezetése alatt ének és hazafias érzelmű szava
latokból álló iskolai ezeréves emlékünnepély tartatott, mely 
mintegy bevezetésül szolgált a többi fényesen sikerült mil- 
nenáris emlékünnepélyeknek. Máj. 10-én kora reggel szám
talan mozsárlövés tudatta a város közönségével, hogy Béla- 
bánya ritka ünnepet ül. A járó-kelők arczárol a hazájáért 
élni halni kész magyart jellemző őszinte örömérzet sugárzott, 
mely sajátságosán egyikről a másikra ragadt. Reggel 8 óra
kor már gyülekezni kezdett a polgárság a rendezőség által 
eleve kijelölt helyen, a rendörbiztosi lak előtt, hogy onnan 
testületileg nemzeti zászló elővitele mellett a rom. kath 
templomba vonuljon hálaadó isteni tiszteletre; s/í 9 után, 
midőn már minden ép kéz-lába ember, kit betegség ágyhoz 
nem kötött, jelenvolt, amidőn már a sokadalomtól mozdulni 
sem lehetett, a rendőrbiztos kihozta a város 1675-ben készült 
gyönyörű selyem zászlóját, melyre a város czimere mesteri- 
Jeg van hímezve s a bányászatot jelképező két ezüst kala
pácsot, s megkezdődött a rendezkedés Elül a város zász
lója. mellette pedig két bányász a két kalapácsosai. Nyomá
ban a két nemzeti színű zászló Magyarország ezimerével. 
ezután a teljes számban megjelent tűzoltóság s ezek után 
a hazafias bélabányai polgárság sokasága. Midőn hosszas 
rendezés után kiki elfoglalta a maga helyét adott jelre meg
kezdődött a szép felvonulás, melyet meghatottság nélkül 
végig nézni nem lehetett A templomban minden talpalatnyi 
hely el lett foglalva. Főt. Oldinger Antal Bélabánya kegyes 
szivü plébánosa, híveinek igazi atyja, pont 9 órakor meg
kezdte a hálaadó ünnepélyes sz. misét evangélium után pe
dig remegő szivreható hangon tartottta hazafias érzelemtől 
mélyen áthatott egyházi beszédét. Szent mise után a polgár
ság a zászlók köré csoportosult s Gazsó Mihály kántortanitó 
tanítványaival eléntkehe a hymnust. Ennek lelkes eléneklése 
után felvonult a menet a biztosi lakhoz s ezzel az ünnepség 
első s legfontosabb része befejeződött. D u. 3 óra után a 
szépen feldíszített iskola udvarán népünnepély tartatott az 
összes bélabányaiak részvétele mellett, s következőleg folyt 
le: bevezetésül a róm. kath. népiskola növendékei elénekel
ték a szózatot, ennek végeztével Gázso Mihály tartotta az 
ünnepélyhez méltó, hazaszeretettől áthatolt rövid megnyitó 
beszédét magyarul, mely után Ballon István rbiztos felol
vasta nemzetünk történelméből merített hatásos értekezését, 
melyet az e melkedett hangulatú közönség hatalmas éljennel 
fogadott. Befejezésül a róm kath iskola növendékei a hym
nust énekelték, mely után az emlékfák ültetése következett 
általános érdeklődés mellett. Az első fácskát főtiszt. Oldinger 
Antal a közszeretet, s becsülésben álló, magát népéért fel
áldozni bármikor kész plébános íiltétte, szemeit ég felé emelte, 
balkezében tartva a fácskát, jobb kezét szivéhez szorítva áldást 
esdett szeretett drága hazánkra s könytelt szemmel Magyaror
szág védasszonyának szűz Máriának oltalmába ajánlotta drága 
hazánkat. Ezen fáeska alá egy üvegbe zárt s Bélabánya jelen 
állapotát feltüntető emlékokmány lett elásva. Az emlékezetes 
ünnepélyt a gyermekek éneke zárta be. Vasárnap, május 17-én 
ismét fényes és szépen sikerült ünnepélyek színhelye volt 
Bélabánya. Ekkor tartották meg a róm. kath. elemi iskola 
és óvoda növendékei tanítóik vezetése alatt millenniumi em
lékünnepélyeiket. Reggel 9 órakor több nemzeti szinti zászló 
alatt a Rákóczi induló lelkesítő hangjai mellett, legemelke- 
dettebbb hangulatban templomba vonult az egész gyer
meksereg. Szent mise alatt a felsőbb iskola növendékei 
tanítójuk vezetése alatt ártatlan szivük buzgoságával szépen 
énekeitek magyarul. Szent mise után a szépen feldíszített 
iskola udvarára vonultak zeneszóval, a hol ének és hazafias 
tartalmú vers szavalatok lettek előadva a városi nagy számú 
közönség színe előtt a következő műsorral. Gazsó Mihály 
ktanitó felolvasta magyar nyelven a honfoglalás és a magyar 
nemzet ezeréves történetről szóló érdekes értekezését, melyet 
Ballon István az 1. oszt tanítója felolvasott hű tót fordítás
ban is. Szózat eléneklése a gyermekek által. Balázs János a 
fiuk, Babirád Mária a leányok nevében elszavalták érzéssel 
a szózatot. Árpád és a honfoglalás: szavalta Gyurgyiak 
József. Szűz Maria s ezredévünk : szavalta altalános tétszés 
mellett Csernaj Mária, Florek Anna és Schingler terez. „Bol
dog Asszony anyánk11 kezdetű régi magyar ének: előadták 
a gyermekek. Ki volt jobb ez. vers szavalása előadva a 
Horek és Benyovits testvérek által. Gyurieza János : „Magyar 
polgár11 Vancso Oszkár „Az én hazám “ez verseket szavalták. 
Ezután következett a négy óvódás gyermek szavalása és 
éneke, kik igen szépen és érdekesen adták elő verseiket; 
ezután Florek F. szavalata, ki érzéssel s szép hang
súlyozással Petőfinek „A hazáról11 czimü hosszabb versét 
adta elő. Ezt követte „Kitárom reszkető karom11 kezdetű ha
zafias dal eléneklése. Ezután Czuezornak „Hunyadi" czimü 
versét szavalta Stefanka V. E változatos műsort a Hymnus 
eléneklése követte, ekkor főtiszt. Oldinger Antal plébános 
iskolai igazgató ur gyönyörű magyar buzdító beszédet inté

zett a gyermekekhez, melynek végeztével az ő elmondása 
után kezeiket összetéve elmondták a gyermekek egy szép 
imát. Ezzel az emlékezetes ünnepély végett ért. Ekkor a 
rbiztos még a 10 szegény között elosztotta a városi tanács 
által küldött 20 frtot. Ezek után a gyermekek kávé és zsem
lyéből álló reggelijük elköltése után zene szóval, éljen a haza 
éljen a király kiáltások közepette a „Reitsehul11 nevű nyári 
mulató helyre mentek, hol a nagylelkű plébános költségére 
majális volt. Volt ott tánez, zene, hazafias ének, vidám jó
kedv egész 7 óráig este, a midö'i a gyermekek hazamen
tek, a nagyok közül pedig sokan majdnem éjfélig mulatoz
tak szép rendben és kedélyesen.

— A selmeczi rom. kath. elemi iskolák 
millenniumi ünnepélye folyó hó 17-én vasár
nap lett megtartva az Ó-vár termében, mely ez 
alkalomra igen szépen volt díszítve. Az ünnpély 
már 8j/2 órakor vette kezdetét Podhragyay 
Pál prépost-plébános megnyitó beszédével, mely 
után a hymnust énekelték. Éz után Aczél János 
elemi iskolai tanító történelmi előadást tartott. 
Nem sorolhatjuk fel tér szűke miatt a programra 
körülbelül 50 pontját, de csak annyit jegyzűnk 
meg, hogy igazán elismerésre méltó, mondhat
nék, bámulatra keltő voll az, mily szép magyar
sággal szavaltak a jobbára tótajku fiuk és leány
kák, kik közül igen sokan magyar ruhában vol
tak. A kis óvódás leánykák és fiuk is kitettek 
magukért, s tiszta magyar kiejtéssel szavaltak. 
Szinte meghatottságot keltett, midőn egyszerre 
csak beállott Gubriánszky, bankai tanító az ő 
növendékeivel, kik Petőfi e dalát: „Tied vagyok, 
tied hazám e szív, e lélek" énekelték. A bankai 
kis tót gyermekek szavaltak is, és jól szavaltak. 
A nagy számban megjelent közönség szeme könybe 
lábbadt, midőn Teluch Ilonka az emelvény feletti 
Szt. • szűzkép előtt térdre borulva, Magyarország 
védasszonyához hazafias imával járult. A kiválóbb 
szavalok közül feljegyeznünk sikerült: Gsibi Leo
nét, Steffens Pánit, Steffens Olgát, Arthold Ernát, 
Berzeviczy Mariskát, Kőrös Valikét, Hertl Matil- 
dot, Till Dénest, egy Lindenmayer fiút stb. A 
szavalatokat közönként hazafias ének váltotta 
fel. Podhragyai Pál, prépost-plébános ezután 
beszédet intézett a gyermekekhez, a szülőkhöz 
és jelenvoltakhoz, melyben a hazafiságot köté 
lelkére mindenkinek. Ezt a három betűt, mondja, 
vésse kiki mélyen a szivébe: 1. H. K. Isten, Haza, 
Király 1 E beszéd után Stassek János káplán 
imája következett. Az ünnepélyt a „Szózat" el
éneklése fejezte be. A prépost-plébános zárszavai 
után emelkedett ünnepi hangulatban oszlott szét 
a közönség. Délben nagy ebédet adott Podhragyay 
Pál prépost-plébános a plébánián, melyre számos 
vendég volt hivatalos s melyen a szép felköszön
tők sem hiányoztak.

Hegybánya községben a r. k. fiú- és 
leányiskolák f. hó 17-én a millenniumi ünne
pélyt megtartották. Reggel 9 órakor „Te Deum“ 

. és szent misével kezdődött, ennek végeztével a 
tanulók, szülők, községi elöljárók és nagy közön
ség által kisérve, bányász-zenekar harsona zenéje 
mellett, a kir. bányafőorvosi lakás melletti térre 
vonultak, hol az ünnep jelentőségét méltatva, 
Litassy, János esp. plébános szépen átgondolt 
hazafias megnyitó beszédet mondott, először ma
gyarul, utána tótul azon czélból, hogy a jelenvolt 
tótajkú szülők is megérthessék az ünnepély ma
gasztos voltát. Ezután Dankó Endre tanító felol
vasta az egyházmegyei hatóság által ez alkalomra 
kiadott ezeréves történetünk vázlatát. Utána Masz- 
cich József főtanitó és kántor vezetése mellett a 
növendékek és a közönség részvéte mellett, el
énekelte a Szózat első két versszakát a többit 
Schmidt Károly IV. o. t.. elszavalta. Továbbá 
szavaltak még Bremzay Irma leányiskolái tanuló 
„Szent István", Cseh János IV. o. t.. „Hunyadi" 
ez. költeményeket. Ekkor ismét megszólalt az 
ének előadván „Tied vagyok, tied hazám" haza
fias dalt. Ezek után Nyitray Mariska leányiskolái 
növendék szépen elszavalta a „Szent László" 
czimü verset, majd Oskera Rezső ism. isk. tanuló 
„Mátyás király Gömörben" ez. költeményt mon
dott el. Ismét megszólalt az ének, elénekelvén a 
Hymnust. Befejezésül Litassy János esp. pleb. 
mondott lelkes záró beszédet. A közönség min
den szereplőt megéljenezett. A menet ugyanazon 
rendben, a mint jött, a Rákóczy induló hangjai 
mellett visszatért a templomhoz, ahol szétoszlott. 
A leányiskola növendékei másnap reggel ma
jálist tartandó — kimentek a reichenaui tó mellé- 
a hol e szép számmal megjelent szülők és vendé
gek körében a napot vidáman töltötték el. Vissza- 
jöveikor öröm volt látni azt a sok kipirult s zöld 
koszorúkkal ékesített, leánysereget, a mint jóked
vűen éljenezték a majálist.

Millenáris ünnepély a hodrusi honvéd 
síremlék mellett. Múlt vasárnap f. hó 17-én 
d. u. 2 óra tájban indultak meg a selmeczi szit- 
nya-osztály tagjai és az akadémiai ifjak, valamint 
a régi 48-as honvédek, követve nagyszámú kö
zönség által a hodrusi honvéd sir felé. A váro
sunkból kirándulók száma összesen körülbelül 
800 főre tehető, mig a Hodrusról és egész kör

nyékéről egybesereglettek száma a 2000-et biz
tosan felülmúlta és igy összesen majdnem 3000 
ember vett ez ünnepélyen részt. Midőn a sel- 
mecziek másfél órai ut után a hodrusi honvéd 
emlékhez értek, már a hodrusiak zászló lengeté- 
sekkel és harsogó zeneszóval fogadták őket. Úgy 
a honvédsír, mint maga az emléktábla is gyö
nyörűen volt feldiszitve, mely szép nemzeti díszt 
a hodrusi bányász ifjúság saját költségén készí
tett általános méltó elismerést érdemelvén ezál
tal ki. 3 óra után Szitnyai József polgármester 
is a helyszínére érkezett és az ünnepély a Szózat 
eléneklésével vette kezdetét. Ezután Lindmayer 
János egy igen szép, hazafias beszédben kiemelte a 
48-as honvédek elévülhetetlen nagy érdemeit; 
megemlékezett az itt elesett és eltemetett hősökről, 
kiket Kopasz J. most is élő, ez ünnepélyen jelen
levő tanító temetett el életének veszélyeztetésével. 
Erre harsányan megéljenezték a szónokot, de a 
jelenlevő agg, Kopasz J. tanítót is. Ezután Puskás 
József kis leánykája Erzsiké magyar nemzeti ru
hában szavalta el pompás hangsúlyozással és 
hanggal Jnczédy László „Magyar zászló" czimü 
versét Lindmayer János leánykája Margit, pedig 
hazafias szellemű verset. — Ezt követtePriviszky 
Ádám tót nyelven tartott, de a maga teljességében 
magyar érzelmű beszédje, mely rendkívüli jó 
hatást gyakorolt. — Ezután Hacher J. hodrusi vá
rosi erdővéd, mint, a hodrusi temetkezési egylet 
elnöke igen sikerült, lelkes beszédet mondott, 
melyet azzal kezdett meg, hogy mi is eljöttünk e 
szent sirhoz a kegyelet adóját leróni. Ezután Tirts 
Rezső a 48-as honvédek és a Szitnya osztály nevében 
köszönetét mondota szép hazafias ünnepély rende
zőinek s minden egyes résztvevőinek, mire még pol
gármesterünk magyar és tót nyelven hazafiságra 
buzdító és köszönő szavakat intézett az egybe
gyűltekhez. — Az ünnepély lefolyása alatt a 
megjelent 48-as honvédek szegény sorsú tagjai 
részére gyűjtést rendeztek, mely 25 frtot ered
ményezett és 4 hodrusi és egy selmeczi szegény 
honvéd közt osztatott ki per 4 frt, a megmaradt 5 
frt pedig a zenészeknek adatott. A 48-as régi hon
védeket ezenfelül Vörös F. tb. főjegyző és a „Sel
meczb. Híradó" szerkesztője ozsonnávalvendégelte 
meg. A szorosan vett ünnepély befejezése után 
a kirándulók a kies fekvésű fenyves erdő és az 
alsó hodrusi tó partjainak szebb helyein rajokba 
oszlottak fel. Különösen kiemeljük Puskás Jó- 
zsefné, Heim Ferenczné és dr. Schlesinger Zsig- 
raondné vendégszerető asztalait, melyeknél a há- 
ziasszonykodó úrnők nemcsak szeretetreméltó- 
sággal. de kitűnő ételekkel és italokkal is elhal
mozták vendégeiket. Hasonlókép Priviczky Adum
nak is volt ott a többek között vendégszerető 
asztala. De különben is a hodrusiak valóban kitet
tek magukért és megmutatták, hogy értenek az 
ily ünnepély rendezéséhez. A honvéd sir és em
lék közelében mintegy 20 db. hosszú pad volt 
elhelyezve, hogy az elfáradtak, különösen a nagy
számú előkelő hölgyközönség pihenhessen. — 
Pompás, festői látványt nyújtott ez a fenyvesek 
tisztásain szétszórt vendégsereg. Itt zene, ott ének 
még pedig hazafias ének hangzott fel, amott ját
szadozva vigadtak, más helyen ismét felköszön
tők és kedélyes társalgás mellett vidám hangulat 
uralkodott. A kirándulók kényelmére Weisz Jakab 
hodrusi kereskedő étel és italról a legkifogástalanabb 
módon, sőt dicséretes buzgósággal gondoskodott. 
Ott tehát, hol 48 évvel ezelőtt puskaropogás és 
fegyver csattanás zavarta meg a fenyvesek 
csöndjét; ott, hol 48 évvel ezelőtt legszebb halált 
haltak, hazájukért ontva vérüket azok, kik ama 
sir alatt vannak eltemetve; ott, hol a lezajlott 
nagy szabadságharcz egyik véres jelenete ját
szódott le és ott hol most csak néha a madár 
dala, a sir mellett elmenő vándor halk imája, a 
fenyőfák ágainak szellő által okozott nesze és a 
pásztorok furulya hangjai váltják fel az ide temetett 
hősök sírjának néma csöndjét: ott nemzetünk 1000 
éves fenálásának ünnepén felhangzott az ünnepi 
riadal hangosan s messzirejhirdetve, hogy a hazáért 
küzdött, elhull hősök iránt érzett kegyelet soha 
e nemzetben kihalni nem fog és hogy mi is itt 
ahegyek között lakók büszkén valljuk magunkat 
e nemzethez, a magyar nemzethez tartozóknak. 
Végül kiemeljük, hogy ez ünnpélyt megelőzőleg 
reggel 9 órakor Hodruson szt. mise tartatott és 
Paulovich J. plébános szép hazafias beszédet tar
tott. 10 órakor a népiskola ünnepélye volt. Dél
után a szegények közt 30 frt osztatott ki.

Újdonságok.
— Személyi hírek. Farbaky István orsz. 

gyűl, képviselőnk múlt héten Budapestre utazott. —- 
Fekete Lajos föerdőtanácsos, Cséti Ottó főbánya
tanácsos, és Vadas Jenő erdőtanácsos, akad, taná
rok városunkba visszaérkeztek. — Kostenszky 
Adolf kir. számtanácsos, selmeczi bányaigazgató
sági számvevőségi főnökké lett véglegesen kine-
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vezve. — Hofmann Hugó dohányjövedéki tiszt 
gyártási osztályvezetővé lett kinevezve.

— Halálozás. Szabi Gotfried városi régi 
polgár és háztulajdonos e hó 9-én szombaton, 80 
éves korában rövid szenvedés után meghalt. Teme
tése nagy részvét mellett 11-én ment végbe. A boldo- 
gultáltalá nos tiszteletnek örvendett és fián és lányán 
kívül sok rokon és jó barát gyászolja,

— Majális. A lyceumi fiatalság majálisa 
jövő szerdán e hó 27-én Kisiblyén, kedvezőtlen 
idő esetén e hó 29-én lesz megtartva.

— Szegény öreg Kitinszky meghalt. Ki- 
tinszky Ágoston, a dijnokok Nestora, ki 35 éven 
keresztül hűségesen húzta a városi dijnoki nehéz 
igát, tegnap d. e. 64 éves korában meghalt. 
Lelje a túlvilágon azt, a mit a kegyetlen sors itt 
megtagadott tőle : a békés boldogságot!

— Lopás. Balázs János mészáros mester 
feljelentést tett, hogy mészáros székéből eddig 
ismeretlen tettes 60 frtot ellopott. A tettes éjnek 
idején az ablakon hatolt a mészárszékbe.

— Tűz ütött ki e hó 12-én este 10 órakor 
a Sándor kohó mellett lévő őrházikóban. Váro
sunk lakóinak nem kis ijedelmére félre verték a 
leányvári harangot s megszólaltak tűzoltóink 
kürtjei is, de szerencsére a nagy lánggal kezdő 
tüzet a gyorsan oda sietett munkások azonnal 
eloltották, úgy, hogy mire tűzoltóink a hely szí
nére értek, a jelentéktelen kárt okozott tűz már 
el volt oltva.

— Bányaszerencsétlenség czim alatt meg
írtuk, hogy Bucsek János kincstári vájár a Zsig- 
mond-aknán az aknába zuhant és szörnyet halt. 
Mint a vizsgálat azt minden kétséget kizáró mó
don kiderítette, a nevezett bányamunkás öngyil
kos volt és szándékosan maga ugrott az aknába.

— Lezuhant. Kinka János a Kartehinal 
mellett fekvő major tulajdonosa e hó 7-én 
ittas állapotban a szénapadlásra felmászott és 
midőn onnét a létrán ismét le akart menni, le
zuhant, úgy, hogy kora reggel halva találták hozzá 
tartozói.

— A Selmeezbánya vidéki rom. kath. 
népnevelők egyesülete f. hó 26-án a városi 
iskolaépület rajztermében rendes közgyűlést tart, 
melynek tárgysorozata a következő: 1. A szt. 
Katalin templomban reggeli 9 órakor szt. mise. 
2. Elnöki megnyitó. A jegyzőkönyvnek felolva
sása. 4. „Similia similibus currantur" jeligés pá
lyadijat nyert munka felolvasása. 4. A nyugdíja
lap. tervezetének tanulmányozására kiküldött bi
zottságnak jelentése. 5. Vezérfonalak a népisko
lában Értekező: Aczél J. 6. Nedeczky F. előadást 
tart a beszéd- és értelemgyakorlatok köréből. 7. 
Indítványok. 8. Tuka A. előadást tart a m. kir. 
bány. és erdészeti akadémia fizikai termében. 
Azután közebét lesz a Bogya-féle étteremben. 
Részt venni akarók Bachrati tanító urnái ké
retnek jelentkezni.

— Akad, ifjúsági köri estély. F. hó 16-án 
este ács vendéglőjében ifjúság köri estély volt. 
A kör elnöke Dombrovszky Lajos egy szép be
széddel nyitotta meg az estélyt, mely igen kedélyes 
jó hangulatban folyt le. Felköszöntőket mondottak 
Polák Károly akad, hallgató a tanári karra, Bla- 
schek Aladár a tanársegédekre, Fekete Zoltán a 
vendégekre. A tanári kar részéről Fekete és Staud- 
ner t. urak, a tanársegédek nevében Cséti Róbert, 
a vendégek nevében Szitnyai polgármester feleltek. 
A tanári kar és vendégek 11 óráig maradtak az 
estélyen. Távozásuk előtt még Zivuska Jenő volt 
elnök és Harvich Ernő mint valetáns beszéltek. 
Mindenesetre díszére válik az akadémiai polgár
ságnak, hogy a milleniumi ünnepek fáradalmai 
után még ily sikerült estét képes volt rendezni. 
Fekete főerdőtanácsos ur beszédében a névma
gyarosításra szólitótta fel az ifjúságot, mire Staud- 
ner Jenő bányatanácsos kijelentette, hogy e moz
galomhoz ő is csatlakozik s a felhívásnak ő akar 
először megfelelni, mi igen nagy lelkesedést 
keltett.

— Lobogó a Szitnyán. Több lelkes aka
démiai ifjú a múlt hét egyik napján, millenáris 
ünnepünk alkalmából egy hatalmas nemzeti zász
lót vitt fel a Szitnya hegy ormára, hol a 
gloriett villámhárítójára erősítettek, honnét most 
messze-messze lobogtatva hirdeti a magyar nem
zet 1000 évés fennállásának diadalmas dicső
ségét.

Az akad, ifjúsági köri elnök választása 
szokott élénkséggel a múlt héten folyt le. Meg 
lett választva : Dombrovszky Lajos, akad, hall
gató, kit a választás után a város főterén társai 
által válra véve körül vittek folytonos éljenzések 
között.

—■ Hirtelen halál czimü közleményünkre 
Dr. Máltás Károly főorvostól következő nyilat
kozatot vettük, melyet szószerint. közlünk : Becses 
lapjának múlt heti 19-ik számában „Hirtelen 
halál“ czimü közleményére vonatkozólag, az ab
ban foglalt s személyem ellen irányult támadás

miatt, indíttatva érzem magam némi helyreiga
zítással szolgálni; bizton reményiem, hogy, már 
méltányossági szempontból is, soraimnak becses 
lapjában helyet ad. A közlemény többi között 
mondja, hogy Kolleda Zsuzsi, 18 éves dohány
gyári munkásnő, este munkából hazamenet a 
városi óvó mögött összerogyott. A gyorsan 
értesitett városi orvos leűzent, hogy azt kocsin 
a kórházba kell hozni. Először is, nem lettem 
„gyorsan" értesítve, másodszor nem Szentem le, 
hogy „kocsin“ kell a kórházba hozni. Midőn 
erre felelek, egyszersmind azon vád alaptalanságát 
is mutatom ki, mint ha engem ez esetben gon
datlanság, illetve mulasztás terhelne. A dohány
gyárból csak azon kérdés intéztetett hozzám egy 
munkásnő közvetítésével, vájjon a hirtelen meg
halt Kolleda Zsuzsi hullája Szt. Antalra szállitha- 
tó-e vagy sem?! mire én meghagytam, hogy az 
hordágyon a városi kórházba vitessék. Ha az 
izenetet vivő munkásnő hordágy helyett kocsit 
mondott, az nem az én hibám. Az elhalt fivére a 
helyszínén megjelenvén, a legközelebbb lakó or
vosért, Dr. Kappért sietett; az ott megjelenésre 
való felhívás, mint előadottakból kivehető, tehát 
nem hozzám, de Dr. Kapphoz volt intézve, ki 
meg is jelent, de csak a beállott halált constatál- 
hatta; ezt időközben megtudtam; az én ott való 
megjelenésem tehát teljesen felesleges lett volna. 
Ha mégis „negligentiáyaj" vádolnak, az csak egyesek

roszakaratú s alaptalan besugásai alapján történhe
tik, kik bizonyára, saját érdekükben, nagyon szeret
nék, ha én már „a jól érdemelt nyugalomba11 
vonulnék vissza. Selmeczen 1896 évi május hó 
10-én Tisztelettel maradok Dr. Mállás Károly. 
Erre meg kell jegyeznünk a tiszta valóság érde
kében, hogy ily roszakaratú alaptalan besugások 
nem történtek s hogy ilyesmikkel saját érde
kűkben senki sem gyanúsítható, hanem újbóli 
utánjárásunk ismét csak azt eredményezte, hogy a 
főorvos fel lett kérve a hirtelen összerogyott 
munkásnö megtekintésére s hogy nem tudta akkor 
azt meghalt-e már vagy sem, mégis azt mondta az 
ott járt munkásnőknek, hogy szállítsák a kór
házba. A főorvos úrnak arról sem lehetett még 
tudomása, hogy Dr. Kapp is felkéretett, mert 
ez csak akkor történt, a midőn a munkásnők a 
főorvos üzenetével visszaérkeztek. A fődologban 
tehát első közleményünk a valóságnak felelt meg.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, kik felejthetetlen édes 

atyánk, Szabi Gottfrid gyászos elhunyta alkal
mából részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni ipar
kodtak, de különösen városunk azon tisztelt 
polgárai, kik jó atyánk, mint régi selmeczi pol
gár tetemét vitték, őszinte köszönetűnket.

Kelt Selmeczbányán, 1896. május havában 
Szabi Gottfrid, lipótvári tanitó és nővére.
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Gutfreund Samu 
a Szt-Háromságtéren levő ven
déglője és kávéháza. A. legna
gyobb igényeknek is megfelel 
úgy étel, ital, kávé, mint ki
szolgálás tekintetében. A. t. ven
dégek rendelkezésére jó teke

asztalok állanak.

Backer &lajos 
fényképészeti műterme és ásvány 

árudája saját házában.
Bausnertli Gyula 

a Deák-Ferenez utezában, Bau- 
merth-féle házban lévő fűszer

kereskedése.
Bock János 

vendéglője Szkienón. Kitűnő éte
lek, természetes jó borok, palaczlO 
és fris hordósör, előzékeny kiszol
gálás. Jutányos arak, A Szklenó 
fürdőbe kirándulóknak különösen 

ajánljuk a vendéglőt.
Bogya János 

a Szt-Háromság téren' lévő ét
terme, melyben kitűnő ételek, 
természetes jó borok, valamint 
kőbányai- és vihnyei aczélsör 
szolgáltatnak fel. A helyiség 
szép és tágas és a kiszolgálás 
kifogástalan. A városi előkelő 

közönség gyűlhelye
Bukavics István 

a Murgácsféle házban lévő ven
déglője és mészáros üzlete, hol 
természetes jó bor és kitíinő 

minőségű hús kapható.
Csiba István 

vasáru-kereskedése. Különösen 
agyag-kályha, varrógép, ércz- 
koporsó stb. raktára. Alapittatott 

1840-ben.
Cserny József 

a régi városház épületében levő 
szabóüzlete, a legdivatosabb kel
mékkel dúsan felszerelt szövet
raktár. Mindennemű férfi, gyer
mek, disz- és egyenruhák gyorsan 
jutányosán és a legszebb kivi

telben készíttetnek.
Daubner János

a központi aczélsör forráshoz 
ezimzett vendéglője az apácza- 
zárda melletti Ertl-féle házban. 
Mindig frissen csapolt vihnyei, 
kőbányai sör, természetes jó bor, 

ízletes ételek, előzékeny kiszolgálás.
Fizély Károly 

műlakatos üzlete saját házában. 
Alapittatott 1842-ben Fizély Má
tyás által. Az üzlet 1873-ban 
ment át a jelenlegi tulajdonos 
birtokába. — Ajánlja ezenfelül 
a kertjében levő télen-nyáron 
igénybe vehető meleg kádfiiidőit, 
valamint a nyári idényre sza

bad uszodáját.
Friebert Ferencz 

a főtéren lévő szabóüzlete nagy, 
a legfinomabb és legdivatosabb 
kelmékkel felszerelt raktárral. 
Ezen üzletben díszmagyar ru
hák, férfi- és gyermeköltönyök, 
katonai és más egyenruhák fi
nom, ízléses kivitelben és leg
újabb faeonban gyorsan és jutá

nyos áron készíttetnek.
Gasparik János 

a takarékpénztár épületében levő 
czipész-iizlete, melyben női, férfi 
és gyermekezipők raktáron tartva 
dús választékban készen kaphatók.

Greguss Antal 
sütőháza és a főtéren levő bolti 
helyisége, melyben különféle 
sütemények, finom mandolás 

kétszersültek stb kaphatók.

Gyurkovícs András 
a főtéren lévő vendéglője, hol 
ízletes ételek, természetes, finom, 
ó és uj borok, mindig frissen 
csapolt sör, különféle szeszes 
italok, (rozspálinka eongnac, rum 

szilvórium. borovicska stb. 
kaphatók.

Gverk .testvérek 
az Akadémia utezában, Sehosztal- 
féle házban lévő szabó és czipész- 
üzletük, A t, vevő közönség a 
legpromtabb módon lesz itt el
látva kész és mérték után készült 

szabó és ezipész árukkal.
Joerges A. özv. és fia 
Könyvkereskedése: ajánlkozik min
den néven nevezhető könyv gyors 
beszerzésére bolti áron. — írószer
kereskedése: el van látva jó minő
ségű Írószerrel és papírral olcsó 
árak mellett. — Könyvnyomdája : 
minden a szakba vágó munkát 
gyorsan, pontosan és csínnal 
készít olcsó áron. Újabban buda
pesti aeeidenz-szeáő alkalma

zásban. — Alkalmi ajándék: Sel- 
meezi album 24 fénynyomat ear- 
tonon dobozban; ára 1 frt 60 kr.

Alapitttatott 1857-ben.
Jáhn Vilmos 

szabóüzlete a főtéren lévő saját 
házában. Dús választékban fel
szerelt szövetraktár. Férfi, gyer
mek és egyenruhák, valamint 
diszmagyar öltönyök gyorsan és 
a legszebb kivitelben készíttetnek

Kaehelmasan-féle 
kitűnő minőségű vihnyei aczél
sör. Minden vendéglőben kapható.
Kaeheiinann Gáspár 

a Szent-Háromságtéren saját há
zában lévő épület és butor-asz- 
talos műhelye. Nagy, dús válasz

tékú butorraktára.
Krause Jószef 

templomberendezési műterme. 
Alapittatott 1890-ben. Templom
berendezési munkák és templom 
s más festések kivitele vagy fel
újítása minden stylnemben a 
legegyszerűbbtől a legfinomabb 
kiállításig. Szentek szobrai fából 
a legfinomabban festve és ara

nyozva.
Ean.,;auer József 

a terasszon lévő nagy ezipő-áru- 
háza, dús választékban felsze
relve mindennemű női, férfi és 
gyermek kész czipő-árukkal.

Mérték után a legújabb divatu 
ezipők gyorsan, .jutányosán és 
tartós kivitelben készíttetnek.

Márkus M.
ezukrászata, alapittatott 1830. évben

Marschalkó Gyuia 
a terasszon lévő fűszerkereske
dése ésnagy bőr-, norinbergi stb.

áruháza. Alapittatott 1860-ban.
M.atz Ferencz 

a főtéren lévő, legmodernebb 
igényeknek megfelelőleg beren

dezett fodrász-terme.
BÍatzán Ferenez 

asztalos műhelye és bútor raktára.

Gelitendnng Ignács 
főtéren lévő boltja, melyben 
ásványdarabok és ásványból 

készült különféle emléktárgyak 
stb stb állanak a t. közönség 

rendelkezésére.

Oszvaldt Gusztáv
Szt-I-Iáromságtéren saját házában 
lévő sütőháza. Alapittatott 1810 
évben (alapitó : Oszvaldt Samu).

Pieva Jözscf-félc 
czipész-üzlet a főtéren. Dús vá
lasztékban felszerelt kész ezipő- 
raktár. Női-, férfi- és gyermek- 
ezipők mérték szerint gyorsan, 
jutányosán, a legdivatosabb sza
básban, tartós kivitelben készít

tetnek.

Picéin Alajos 
főtéren lévő órás és ékszerész 
üzlete. Nagy választékú óra
készlet Jutányos árak. Javítások 
gyorsan s pontosan eszközöltetnek

Özv. T18S Dénesné 
a Szőlő szállodával szemben lévő 
vendéglője, melyben kitűnő, jó 
minőségű fehér és veres borok 
méretnek s naponként frissen 

csapolt sör kapható.

TuseliI Gusztáv
az alsó gyógytár mögötti cziikrász 
üzlete. Kitűnő sütemények, kávé
házi italok, nyáron mindennap 
frissen készült fagylalt, külön
féle ezukor emléktárgyak stb. 
kaphatók. A t. vendégek részére 
több napi és heti lap áll ren

delkezésre.
’frgina Antal!

a terasszon lévő hentes üzlete, 
melyben tiszta, ízletes hentes- 
készitmények, kitűnő minőségű 
zsír, szalonna, tepertyü, sódar, 
mindig fris sertéshús, jó virsli 

stb. kapható.
Vetsz Ignácz 

a Deák-utezában, saját házában 
lévő fűszer, bőr stb kereskedése 

és áruháza.
Velles György

Deák Ferenez utezában, saját 
házában lévőmézeskalácsos üzlete
özv. Vnucskö Ferenezaé 
a „Kék Szőllőhöz czimzett1- nagy 
szállodája. Száraz, szépen bútoro-

Éiptay í.á.szíö 
a terasszon lévő nagy üveg áru
háza rendkívüli, dús választék
ban felszerelve. Mindennemű 
üveg, porezellán, majolika, ehina- , rozott szobák, olcsó árak, előzé- 
ezíist, nippes stb. árúi valóban I kény kiszolgálás, az étteremben 

érdemesek a megtekintésre. I kitűnő ételek és italok.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1896.
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