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V E G Y E S TA R TALM Ú HETILAP.
SELMECZ-BÉLABÁNYA SZ. KIR. VAROS-, A F. M. K. E, SELMECZBÁNYAI VÁLASZTMÁNYA- ÉS A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET
SZITNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Egy évre 8 korona. Félévre 4 korona Negyedévre 2 korona*
E gyes s z á m á r a 2 0 fillér.
HIRDETÉSI DIJAK :
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak,
N yilttér dija s o ro n k é n t 2 0 fillér.

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő
Felelős szerkesztő és laptulajdonos:
K U T I IS T V Á N .

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez iutézendök, hova az összes péuzkiUdeményok iá küldendők
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A vidéki színészetről.
A vidéki színészet Ugye már pár év
óta, mióta a kormány is nagyobb gondot
fordít annak fejlesztésére, itt is ott is az
országban tűrhető. A vidéki városok leg
többjében külön épület áll Thália papjainak
szolgálatára, sziuiigyi bizottságok, szinpár
toló egyletek könnyítik meg a társulatok
megélhetését és segítik elő ezzel a színé
szeknek a magyar kultúrát terjesztő haza
fias működését.
Még a felvidéki varosok legtöbbjében
is állandó háza van a színészetnek, sok
helyen nem csak megfelelő, de diszes is.
Egy szóval nagy általánosságban, ha nem
is a fejlettség magas fokán, de a fejlődés
és megerősödés jó stádiumában van a vi
déki színészet Ugye.
Amennyire örvendetes a vidéki szinügynek ez az állapota általános szempont
ból, annál sajnálatosabb reánk Selmecbá
nyáinkra nézve az, hogy itt, a hol oly
nagyra vagyunk a város magas kultúrájá
val, ahol folyton fennen hirdetjük a lakos
ság nagy intelligenciáját, ahol fönn tudunk
A kurucok Selmecen.
Irta: Richter Ede.

Nehéz helyzete volt Selmecbányának min
den zavaros időben. De ügyes és tegyük hozzá
kétszínű és véghelellenül óvatos magatartásával
a legtöbb esetben a nagyobb vagy épen végze
tessé válható bajt el tudta kerülni. Régi és üd
vösnek bizonyult taktikáját Thököly Imrével
szemben is követte. De ez egyszer porul járt és
kétszinüsködéseért isszonyuan meglakolt.
A város nagy többsége inkább tartott az
osztrákokkal és Srasoklo osztrák generálist em
berrel és fegyverrel segítette is, mint Tliökőlyvel,
kihez — és ezt is csak titokban — néhány evan
gélikus vallási] szított. De azért Thökölyt is foly
ton hitegették, hogy vele tartanak.
Mikor aztán Thököly azzal lépett elő, hogy
ha már katonát és fegyvert a város neki kül
deni nem hir, hát küldjön aranyat: akkor a selmeciek kissé megszeppentek és kilátásba helyez
ték, hogy a kért aranyakat megfogják küldeni.
----- Do az arany is csak egyre késett.
Thököly a pénz küldését ismételten sürgette.
E közben Bakos Mihály, Gyarmati János,
Kis Mihály, Nagy István és Guthi András „Befeishab'er zu Pferd und Fuss" aláírásával német levél
érkezeit a tanácshoz, keltezve Jenön 1678. január
20-áról, mely levélben a parancsnokok nem igen

tartani öt kaszinót és legalább 15 egyesü
letet s a hol végig tudunk látogatni és
táncolni évenkint kilencven-kileno hált, a
magyar színészet Ugye oly mostohán áll,
mint úgy hisszük sehol az országban.
Először is nincsen megfelelő hely, ahol
a kultúrát terjesztő színpad felállítható;
azután nincsen színpad, amit felállítani le
hetne; s miután sem színház, sem színpad
nincsen, közönség sem igen akad, amely
a rozoga és piszkos Zsembery-húzbnn levő
kényelmetlen, piszkos és egészségtelen te
remben felállított recsegő, kopott színpad
nak nevezett tákolmányon előadott színda
rabokat szívesen nézné végig.
Szerintünk ez az egyetlen és legfőbb
oka, hogy Selmecbányára nem jöhet nagyobb
színtársulat, és ez az oka, hogy ha bármily
kis és bármily szerény igényű társulat is
jön, itt nem tud megélni, vagy ha valahogy
meg is él, — nem tud tovább jutni innen,
a mint az most történik meg a Báródy tár
sulatával.
Azt senki sem mondhatja e város kö
zönségéről, hogy nem volna mü Ízlése s
ne volna érzéke a művészet pártolása iránt.

A közönséget egyáltalán nem illetheti a
vád azért, hogy évről-évre tengődnek itten
az idejövő társulatok. Ellenkezőleg a kö
zönséget elismerés illeti meg azért a ha
zafias elszántságért, hogy elég sokszor vé
gig nézi azt a kínlódást, amit színészeink
sok jó akarattal végig visznek a fentirt
teremben és színpadon.
Azt hisszük, ha bármi egyébb szellemi
szórakozása is volna igy ősz utolján s tél
elején a közönségnek, nem menne el a
Zsembcry-terembe. Nem menne el mert ott.
művészi élvezetről szó sem lehet.
Épen azért azonban, mert e városban
nagy azoknak a száma, akik a szellemi
szórakozása rá szorulnak, — hiszen tudjuk,
hogy a művelt asszonyainknak, leányainknak
egyáltalán nincs semmi szórakozó helyük —
okvetlen szükséges arról gondoskodni, hogy
legyen egy hely, a hol a mindennapi élet
gondjai, munkája után egy kis szellemi
szórakozást is találhat, élvezhet az a nő,
hogy ne legyenek ők egészen keleti életre
kárhoztatva e nagyhírű, kultur városban.
Ez a hely pedig nem lehet más mint
a színház, amely nemcsak szórakozást nyújt

hízelgő módon felhívják a tanácsot, hogy azon
nal küldjön 2000 forintot, mert nem fogják meg
tűrni, hogy a város a németekkel tartson. Eddig
is csak az ott lakó lutheránusok miatl kímélték
meg a várost. De most már megszakadt minden
j
türelem és kímélet és ha nem lesz meg a pénz,
kifosztják a várost. Tartson a város a magyarokkal,
j
mert Turebos, Herencs, Homonna és más híres
I
városok példáját a jut. melyek szintén a németet
pártolták. A pénzt hozó kiküldöttek ne féljenek,
nincs pogányokkal dolguk, nem lesz semmi bántodásuk és igy „pénzzel és jó hírrel“ bátran jö
hetnek.
A Selmcciek még ezen erélyes felhívásra is
csak alá7.atoskodó és szegénységről panaszkodó
leveleket Írtak: persze határozóit hangon kije
lentve, hogy ok a magyarokkal tartanak. Pedig
éppen ez időben kaptok egy majdnem 1000 em
berből álló helyőrséget báró Stadl parancsnok
sága alatt és javában segítették az osztrákokat.
1678 november 5-én a Dévény alatti táborból
maga Thököly Imre sajátkezű nláirásu levelei irt
a városhoz német nyelven, a melyben inti, hogy
ne viselkedjék kétszínűén, hanem jó magyar
legyen, mert küllőmben megbánhatja. Most van
alkalmuk az uraknak magyar érzelmüket megmu
tatni („thr hungarisches Geműth zu bezeigen")
ha nem teszik, maguk lesznek okai romlásuknak,

szolgaságuknak és nyomoruknak. Értesíti a selmeciekot, hogy némely dragonyos az ottani he
gyek közé vonult, ezeket, ha elfognák, Dévény vár
ala kisérjék hozzá. A levelet ezzel végzi: *Külőmben nem sokára személyesen jövök Selmec
bányára — rendet csinálni. (Ordnung machen.)
E levél mint ez előbbi is teljesen jó állapotban
meg van a v. levéltárban. Ez utóbbi levélre is
csak hitegetésekkel éltek a selmeciek és továbbra
is kéfszinüsködlek s illetve a császáriakat támo
gatták.
Thökölvnek lehettek itt teljesen megbízható
barátai, kik minderről értesítheti ék.
A többségben lévő császáriak gyanúba is
fogtak egy nehányat, köztük magát a polgár-őr
ség parancsnokát is, Lienpach János Goltfried
gazdag bányapolgárt. De ez mind végig csak
gyanú maradi. Licnpach épen a legfőbb veszély
kor mutatta meg, hogy nem volt kuruc, mit len
tebb közölt levele is igazol.
1679 ápril havában Strasoldo generális
majdnem az egész selmeci helyőrséget és az óvári
fegyvereket magával vitte s ekkor rontott be 1G70.
aprít 22-én Józsa István cím.kanonok tályai p a p , kit
„Józsa páter"-nek neveztek általában körülbelül
4000 kuruccal, hogy a várost hűtlen és kélszinü
viselkedéséért megbüntesse.
Hogy a katasztrófa miként történt, legér-

S E L M E C B A NV A 1 H Í R A D Ó___ _

de a szellemet táplálja, az ízlést fejleszti,
a művelődést terjeszti s viszi előbbre.
Az a célja e rövid felszólalásunknak,
hogy megmozdítsuk a várost, a társadalmat
e g y tűrhető színház, egy megfelelő szinpad
létesítésére.
A városunknak a közönség iránt való
kötelessége, ha áldozattal is, gondoskodni
a színészet ügyének felkarolásáról; maga
iránt való kötelessége ez a közönségnek is
és mindkettőnek hazafias kötelessége is
egyúttal.
Azt, hogy most egy hamar, két három
év alatt külön épülete a színészetnek nem
lehet, jól tudjuk, mindazonáltal nem tartjuk
azt a legkevésbbé is kivihetetlennek, hogy
már egy év alatt is ne lenne, a Zscmberyterem átalakítható úgy, hogy ott a közön
ség a mostaninál jóval kényelmeseb
ben érezze magát, és nem tartjuk kivi
hetetlennek azt sem, hogy a mostani vásári
bódéba való szinpad helyett egy korszerű
s a selmeczbányai közönség müizlésének
megfelelő szinpad állíttassák fel.
Egyelőre ez is elég volna ahoz, hogy
a közönség szívesebben keresse fel a színielőadásokat, ekkor bizonyára a sziuészek
is jobb kedvvel fognak játszani s igy több
élvezetet is nyújtanak a közönségnek.
Hogy ezt elérhessük szükségesnek
tartjük egy színészet pártoló egylet meg
alakítását, melynek feladata volna az esz
mét állandóan propagálni s társadalmi utón
összegyűjteni a szükséges összeget, amely
egy szinpad felállásához szükséges.
Az akadémiai ifjúság, amelynek vá
rosunk társadalmi életében határozottan
vezetőszerepe van, e tervünket helyeselve,
már is akcióba lépett, s Báródy társulatát
megnyerte, hogy jövő kedden a felállítandó
uj szinpad alap javára tart előadást.
Elismeréssel emlékezve meg a fiatal
ság és a társulat eme készségéről, hisz-
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szűk, hogy a nagy közönség mar a maga j meny nagyban járul ahhoz, hogy az építkezés itt
érdekében is igyekezni jjfog, hogy ez az rendkívül drága, s nem csodálhatni, hogy építke
zésre senki sem vállalkozik. Hogy mennyivel
előadás mentői többet jövedelmezzen.
olcsóbb a fűrészelt fával való építkezés, mutatja
További észrevételek városunk közgazda
sága felől.
Minden közgazdaságnak alapja a földmivelés
és ipar, tulajdonképen az ezekre reáforditott
munka által előállított értékek. Ezen értékek küzvetisét végzi a kereskedelem, melynek hasznát
tagadni ugyan nem lehet, de azt sem, hogy a va
gyont kőzvetetlenül nem emeli. Ebből követke
zik hogy egy-egy közönség csakis akkor és ott
virágozhatok a hol mentői több munkára alka
lom nyílik Tekintve városunkat előbbi dolgoza
tomban kifejtettem hogy füldmivelésünk a meny
nyiben a mezőgazdaságból áll, közgazdaságunk
ban rendkívül alárendelt szerepet játszik, azon
kívül, hogy csekély kiterjedésű, égalji és talaj
viszonyainknál fogva az előállítható érték a reá
fordított munkával semmi arányban sem áll.
Máskép állunk a földmivelés másik ágával, az
erdészettel szemben.
Ez városunk boldogulásának rendkívüli ténye
zőjévé válhatnék, ha az erdő hozamát nem nyer
sen értékesítjük, hanem a lehető legtöbb munka
erő reá fordításával értékét szaporítjuk, ámbár a
mostani állapoton részben rögtön is segíteni lehet,
ha egy-egy közönséges fűrészt állítunk akár mind
a három fővölgyben (t. i. Hodrusi, vihnyei, szklenói) mi által nem csak, hogy magunknak bizto
síthatjuk azt a nyereséget, melyet erdeinkből je
lenleg idegen húz, de azonkívül sokkal jutányosabban, juttathatunk saját polgárainknak minden
féle fűrészárut ; ámbár mint mondom a mostani
állapoton rögtön is lehetne javítani, de még sok
kal nagyobb tokban a jövőben az állal hogy er
deiek minden osztályában szükség szerinti arány
ban mindenféle ipari földolgozására való műfát,
mint teszem föl, kőris, szil, jávor, vadkörte, győr
ién stb. fát termelünk, vagy pedig még célsze
rűbben, ha valamelyik napos hegyoldalt megfe
lelő terület nagyságban erre a célra szánunk.
Már egy pár év előtt e lap hasábjain kifej
tettem, mennyire szomorú dolog, hogy e város
közönsége egy-egy deszkát, lécet, stb. idegenből
kénytelen beszerezni, természetesen dupla olyan
árban mint a minőben azt a városi erdészet
szolgáltathatná, a saját károsítása nélkül nem
csak, de jövedelme fokozása mellett, mely körűi"

dekesebbnek tartom magyar szó szerinti fordítás véget ér és én kedves fiamnak valami örvende
ban azt a levelet itt közölni, melyet a már em tes hirt adhatok tudtul. Ámde én e reményke
lített Lienpaoh polgárőrségi parancsnok irt 1679. désem gyümölcseit nem csak hogy el nem érhet
május 6-án vejének s mely német levél erdetije tem, hanem még egészen váratlanul a legkemé
városi levéltárunkban őriztetik.
nyebb döfést, mely, mint mondani szokás, a hordo
Hogy Selmecbánya városát ismerő t. olvasóim fenekét teljesen kilökte, állottam ki,és a szeren
a helyzettel némileg tisztában legyenek,szükségesnek csétlenség legnagyobb vihara gázolt iajlam át, a
tartom még felhozni, hogy 1679. évben az alsó béla- mennyiben az ellenség vagy a rebellisek „die Rebányai és frauenbergi (szélaknai) kapun kivül voltak bellen* múlt april hó 22-én támadást intéztek váro
még kapuk: a kamaraház mellett, a mostani posta sunk ellen, még pedig oly titokban és oly bámulatos
épület és piarista zárda között, a nagy boldog- gyorsasággal, hogy egy ember sem voll erre elké
asszony templom és az úgy nevezett Smelchaus szülve. Mi ü polgárság nagy megterhel tetésével
melleit, a hol most a legújabb akadémiai pa az egész télen át 700 embert (katonát) tartot
lota feljárója van. A levélíró Lienpach háza a ka- tunk ki, de miután Strasoldo generális ur múlt
maraház és mostani piarista klasliom szomszéd april havában néhány ezerrel Dévény vára elé
ságában a mostani Murgács-féle ház, a Reut- szállt, azt églére, jókora veszteséggel, „per
ter-féle ház asparkasza háza (Flermming-féle ház) ! accord* be is vette (mely ostromláshoz egy nagy
volt. „Frantz Apotheter„-ről biztosan nem tud ágyul- ,groszesz Stück"- és egy tűz mozsarat —
hatjuk Ferenc nevű gyógyszerész, a vagy Apot- „fewer Mőrsl" — kellett küldenünk s ekkor az
heker Ferenc nevű egyén volt-e az elesett.
agyú a gyorsan rá bekövetkezett szerencsétlen
A szépen irt levél ez :
séget megjósolta, mert a váiból való lebocsájtásakor, már midőn a kerekeken állott, lefordult és
Tisztelt uram!
Különösen nagyra becsült és szeretett fiam. két embert agyon ütött) — nagyobb részét
A már jókora idő óta kiállott nagy üldözés és legénységünknek és pedig csak egy nappal az
kelletlenség, a melynél egyik alkalom a másik ellenség betörése előtt még 200 embert, báró Stadl
nak nyujta kezet, nagyon rósz anyagot adlak parancsnokunk ellenkezése decára, mert valame
arra, hogy uram fiamnak Írjak; de e mellett foly lyes ellenszenvvel — „einige passión' — visel
ton reménykedtem, hogy szenvedésem majd csak tetett ő iránta, elvitt és azután Korponára, hol a

az, hogy a Róza szálló-épitésénél előnyösebbnek
tatáit a vállalkozó a fát a több mint 300 kilo
méternyi távolságban levő Besztercebányáról a
helyszínre hozatni, mint itt nagy kézerő reálét'ditásával és a rengeteg anyag veszteséggel megbárdoltatni, s ez az anyagveszteség különösen az,
a mi ezen dolog megítélésénél latba esik, E tekin
tetben saját tapasztalásom, a legmeggyőzőbb bizo
nyítékot szolgáltatta.
Mint vihnyei telepvezető 1868-ban ajánla
tom folytan engedélyt kaptam egy fűrész beren
dezésére, mely ugyhiszem most is főn áll, s mely
fűrész alig került 800 forintba, miután a hajtó
erőt egy zuzomüvi kerék szolgáltatta, a fűrész
s annak pályája a padláson talált elhelyezést. A
fűrész elkészülte után, az akkor ugynevezet Er
zsébetiéről 1-ső számú zúzó berendezésését új
ból kellett fölállítani, s a meglevő adatok alap
ján több mint 6000 forintra előirányzott munká
nál teljes 2000 forintot takarítottunk meg.
Ezen tapasztalat alapján könnyű volt mint
hiv. tali segéd főnöknek ellogadtatnom azon aján
latomat, hogy Hegybányán felső bibertáróbányászat céljaira egy fűrész berendeztessék, mely ké
sőbb Ribnikre lelt áthelyezve és szinte ajánla
tomra és sürgetéseimre egy pár faidomitó géppel
fölszerelve a minek eredménye sok ezerre rugó
megtakarítás évenkint, anyagban és kézi erőben.
Rendkívül fontos volna, a felső Rónai villa
telep fejlesztésére nézve ha villákat fűrészelt
fából állíthatnánk össze.
Maga idején kimutattam, hogy u Rónán épí
tendő szállóra vetett költségből 2 ezer forintnyi
megtakarítás lelt volna elérhető, ha ugyan azt
az épületet fából készítjük és pedig ha kézi
munkával fürészeltetjük a fát. Világos hogy gép
erővel fűrészelt fából való építkezés sok, sok szá
zalékkal olcsóbb leendelt.
Kimutattam már azt is, hogy az építő fának
a fűrészelése a városnak magának igen nagy
érdeke, miután a fát olcsó áron akarván adni
az építkezőknek, egy áldozattal két építkezőt
segít elő, a mit könnyen elhihetünk meggon
dolva, hogy abból, a mi a bárdoiásnál a forgácsba
megy, deszkát, lécet állíthatunk elő, és a gyön( gébb szelvényű szarufáknál egy-egy fa szálból
1 kettői is csinálhatunk.
generális ur Bozók várát megerősittette, szállít
tatta; báró Stadltól a parancsnokságot is elvette
és egy Müller János nevű kapitányra — „Hauptman“ — bízta. Még az napon, a midőn a fent
említett 200 ember Selmecbányáról elmasirozott,
késő este egy paraszt érkezett, ki hirt hozott —
„hat Postgebracht" — hogy néhány ezer lázadó
innét 6 mértföldnyire egy faluba érkezett, honnét
hihetőleg a bányavárosok ellen akarnak támadást
intézni. Ő Felségének kamara hivatalánál ezt
csak mesének — „Fab]u — vették, mint az ott
mindenily esetben szokásos, még éjjel is külön
féle hírek — .Zeitungén" — érkeztek a kamarához,
de erről bennünket evangélikusokat — „uns
Evangelischon communiciret" — nem értesítettek.
Én azonban késő este az első paraszt által hozott
hírre (miután ily esetekben a polgárság parancs
nokságával engemet bíztak meg és én ezt kény
szerűségből, hogy még jobban be ne feketítsenek,
az udvarnál, elfogadtam) a polgárságot felhívtam,
— „erat in armis" — fegyverbe legyen — és
riadó lármára a piacon megjelenjen. Miután azon
ban a további hirek előttünk eltitkoltattak, min
den csak ezen intézkedésnél maradt. Másnapra
reá, t. i. 22-én a mi szombati napon volt —
.welcher war dér Sonnabendt" — 8 órakor reg
gel, midőn az emberek a vásáron atiás-vevéssel
és a bérrel voltak elfoglalva, jött váratlanul a hir
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Ugy hiszem, hogy polgártársaink közül egy
se találkozik, a ki a villa telep főivirágzását nem
tartana kívánatosnak s a város érdekében levő
nek, s ezen fölvirágzás csakis olcsó építkezés
által, s ez csakis fűrészeli fa mint építő anyag
nak alkalmazása által kiválóan tehetséges.
Közgazdaságunk előbbre vitele lévén legin
kább soraimnak célja, úgy hiszem nem tértem
el ezen céltól, ha erdőgazdaságunkban ezen segítő
eszköznek behozatalát ajánlom, e mellett külö
nösen kiemelvén a villa telep felvirágoztatása
fontosságát, mint a mely a nagyobbá való idegen
forgalom révén jelentékeny fogyasztási tőbletet s
így indirekt s az emelendő villák részvény közvetellen adóssak való alapot szolgáltatnia.
Más szavakkal mondva a város közönsége
közgazdaságának a legfontosabb tényezője erdei
nek birtoka, de sokkal fontosabbá válhatnék, ha
ezen erdők hozamát nem nyers állapotában ad
nánk el, hanem mindenféle faipar előmozdítására
s építkezéseink olcsóbbá tételére fordítanánk,
vagyis polgáraink jólétének emelésére, a melynek
eléréséhez első sorban egy-két fűrész fölállítása
szükséges; a szóban forgó gazdasági tényezőnek
a jövőben való fejlesztése és biztosiíása azon
föladatott hárítván reánk, hogy erdeinkben ipari
célokra szolgáló fát is termesszünk.
Közgazdaságunk további tényezőjéről az ipar
ról majd legközelebb,
Platzer Ferencz.
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A múlt vasárnapon a városháza tanácster
mében megtartott szervező értekezleten csekély
számban jelentek meg iparosaink. Ennek oKa egy
részt az volt, hogy a meghívót költségfedezet hiá
nyában a szervezőség minden iparosnak meg nem
küldhette, hanem azt csak a tanonciskolából egyes
tanoncok utján és a helyi lapban az értekezlet
megtartásáról közölt hírrel adta tudomására, —
más részt pedig az is oka, hogy iparosaink u
szövetkezeti ügy iránt nem érdeklődnek annyira,
mint az a jelen nyomasztó ipari viszonyok között
várható lenne.
Úgy látszik, hogy iparosaink kevesen isme
rik a szövetkezés célját és azon előnyöket, me
lyeket annak tagjai élvezni fognak. Különben nem
hihető, hogy iparosaink a szervezkedéshez sze
mélyes közreműködésükkel és szükséges anyagi
áldozataikkal ne járulnának.

Kívánatos, hogy iparosaink előtt a szövet- leményességgel majdnem minden iparos előállít
kezesi ügy és annak előnyei minél szélesebb kör hat ezúton az ország határain túl is terjeszkedhelik,
ben ismeretessé tétessenek. A kiosztott száraz i sok esetben bámulatos eredménynyel. Nézzük hely
és rideg szövetkezeti szanályokból kevesen tudják j ben Krause templom diszitö és ollárépitő üzletét,
megítélni, hogy mily elönynyel jár a szövetkeze
mi volt pár év elölt és mi ma, pedig a város
az iparos osztályra és hogy mit jelent az anya határain helül alig talál munkát üzlete számára.
giakban való tömörülés,
Avagy vegyük a Joerges-féle nyomdai vállalatot,
Legtöbben azon felfogásban élnek, hogy az mely üzleti forgalmának legnagyobb részét ide
iparosnak csak munka kell. Igaz, de nem szabad genben csinálja meg .
azt sem feledni, hogy munkát csak is minden
így lehet az majdnem mindón iparágban
tekintetben megbízható iparos kaphat.
megfelelő eszközökkel. Pécset a Zsolnay gyárak
Lehet az iparos bármeunyire képzett vagy megblodogull tulajdonosa közönséges fazekas volt,
ügyes, ha üzletét szükséges feltételek hiányában ki fiatal korában még maga is főzőedények ké
nem képes reális alapon folytatni jövője bizony szítésével kereste kenyerét és örökségül gyerme
talan.
kének már egy nagy gyárai mondhatni egész
Ezért minden törekvő iparosnak érdeke, müveit világ előtt ismert gyarmatainak hírnevé
hogy oly körülmények közé jusson, melyek öt vel milliókra menő vagyont hagyott hátra.
Hogy városunk kedvezőtlen fekvésénél fogva
tehetségéhez és ügyességéhez képest jövőjének j
biztosításához segítik.
ipari fejlesztésre alkalmatlan, mint azt sokan ál
Ezen cél elérésére a szövetkezés a legke- lítják, el nem fogadható. Iparunk hanyatlásának
csegletöbb ; a mennyiben unnak tagjai oly érdek oka a szegénységgel járó tehetetlenség.
közösségben jutnak egymással mely a tiszteséges
Látjuk azt világhírű pipaiparunknál. Ki ne
törekvést nem csak hogy elősegíti, hanem célhoz ismerné a selmeci pipát és melyik pipás ember
is juttatja.
ne helyezné az eredeti selmeci pipát minden más
Erre számos példa van külföldön, a hol az készítmény fölé. Mégis mit látunk? Azt, hogy ezen
iparosok már régebben kényszerültek szövetke ipar ma holnap a híres selmeci hegedühur és
zésre. A világhírű londoni takács ipar megterem ötvös ipar módjára teljesen megszűnik. És miért V
tői hét szegény takács volt, a kik hogy a fejlődő Mert nélkülözi azon feltételeket, mélyek az ipar
takács technikával lépést tarthassanak, szövetke fejlesztésére és cikkeinek terjesztésére szükségesek.
Virágzó kisipar megteremtésére hazánkban
zeiét alakítottak.
Hogy városunkban tisztességes törekvésű és kevés város áll oly kedvező viszonyok között, mint
ügyes kis iparosnak reális .alapon jövője van, Selmecbánya, mert intelligens voltán, országszerte
garantia rá városunk inteligens volta, közönségünk elszórt ismerősei által szerzett összeköttetésein
jobb és szebb iparcikkek iránt kifejlett érzéke, kívül, az itteni iparosnak még az a nagy előnye
nem különben bányászatánk első helyen álló fém is megvan, hogy a ma már az iparostól megkikohászatunk közép és főiskoláink, melyek állal vántató műveltséget is megszerezheti. Középisko
mondhatni az egész országgal állunk összekötte láink derék és önzetlen tanárai megfelelő körül
mények mellett, hiszom nem idegenkednének a
tésben.
Nincs az országnak oly vidéke, a hol Sel művelődni óhajtó iparosságnak oly felolvasásokat
mecbányát ne ismernék, és ez oly körülmény, rendezni, melyeken az iparos művelődéséhez szük
melyet tisztességes módon egy ügyes iparosnak i ség ismeretekbe bevezettetnék.
nem csak lehet, de ki is keli használni.
Kis-iparunk fejlesztéséhez szükséges techni
A mai modern közlekedési eszközök és sajtó kai ismeretek meg szervezéséért sem kell idegenbe
segélyével egy iparos készítményeit az egész or mennni; főiskolánk tudományosan és sok olda
szágban értékesítheti; láthatjuk ezt ma már az lukig képzett tanári kara, melyet munkásságáról
ország több városának iparosainál és hogy csak és jóindulatáról ismerünk, bizonyosan segélyére
egyet is említsek Szeged iparosai Ipari értesítőjük lenne a kisiparosoknak oly kérdésekben, amelyek
kel, melyben az ipar minden ágának vannak hir- a kisiparos ismeretkörét meghaladják.
oetményei) az egész országot elárasztják és igazán
Nem hiszem, hogy legyen bárki ki kétellyel
nem megvetendő eredménnyel. Speciális ésjőve- nézne a jövő ipar elé és idegenkedve az alapfel
délmesebb iparcikkek készítésével, mit egy kis le tételt képező ipari hitelszövetkezet megalakulásá-

hogy az ellenség már a város felé tör, mely
hírre az összes emberek — „Allé die Leute" —
a legnagyobb confusióba estek. Én tüstént alar
mot és lármát ültettem és lövettem; mivel azon
ban, mint említettem, a vásár és bérnap miatt
mindenki conlüsióban volt, a polgárok gyülekezése
kissé nehezen ment, nem kevésbé a gyönge ka
tonaság — „swache Soldatesca“ — rendetlen
ségben állott. A 4000 főnyi ellenség azonban 3
csapatra — .Truppén8 — oszlott. Az első és
legerősebbel a Richter féle hajlékok — „Hűt
len* — (lehet hollók is) mögül, a másodikkal
az úgy nevezett Schindlbergen át, hol trom
bita szóval a várost megadásra felszólították,
a harmadikkal pedig az „allé Burg und Glanzenberg* felé nyomult előre és mivel jól tudtam,
hi gy az ellenség legelsöbben is a bélabanyai
és az alsó kapun fog betörni, a legnagyobb siet
ségben a legközelebb eső polgárokkal, kiket kerít
hettem megszállattum a köztem (háza között) és a
kamaraház és a köztem és a nagy templom közötti
két kaput és megparancsoltam onnét el nem moz
dulni míg a többi őrségek elhelyezése után vissza
nem lérendek. Erre ismét kis csapatot gyűjtve, ezt
a bélabányai kapuhoz vezettem, mely kapu katonaság
által is meg volt szállva, Nem kevésbé kis seregrészt — „eine Parthy8 — a szabad-térségre is
kivezényeltél lem, a mely rögtön az ellenségre ta

lált, de győngesége miatt retirálnia kellett. Erre
az ellenség a kerteket áltörve azokon keresztül
minden oldalról a városba nyomult, a bélabányai
kapunál a katonákat keményen megtámadta, a
kik a polgár csapattal együtt védekeztek ugyan,
de egyenetlen fegyver erővel és ekkor több ka
tona és polgár elesett, valamint a rebellisek közül
is többen. A polgárok közül — a többi közt
— elesett „Frantz Apotheki-r8. a fiatal Weigel.
Én iparkodtam nagy sietséggel a templom és a
kamaraháznál hagyott legénységhez érkezni és ezek
fele részéi a bélabányai kapunál viaskodó pol
gárok segítségére küldeni, a másik felét azonban
az én házamba vinni és a kamaraház deffendólásának igy segítségére lenni. Útközben a Glanzenberg
felöl betörö ellenség ólom pilótákkal kisért, de a
midőn az előbb említett posztokhoz értem, egyet
len egy embert sem találtam ott; mind elszöktek
onnét. Sőt a kamara maga — „die Gammer selbst8;
— befogadott ilyen szökevény polgárokat. Maga
mat megcsalva és b Ijesen elhagyatva találván, a
kamaraházhoz futottam és kértem, hogy legalább
csak 10 embert adjanak ki nekem segítségül,
hogy az én házamból segédkezhessek
„secundiren könte*. — de mindez hasztalan volt.
így hát azon elhatározással, hogy magamat egye
dül az enyéimmel a mennyire lehet a legvégsőig
megvédclmezem, vissza fordultam. De alig értem !

Ipari hitelszövetkezet.

el házam kapuját s néhányszor rá kopogtam, de
senki sem akarta kinyitni, a midőn a házam
melletti kapun keresztül az ellenség benyomult
nagy tömegekben — „mit belien Haufen8 — és rám
tüzelt, úgy. hogy nem tett volna csoda, ha da
rabokra lövöldöztek volna össze. De az Isten azt
csodálatos módon — „miraculoser Weisew— elhá
rította, úgy,hogy semmi sebcsülésnem ért, mégöltönyöm is érintetlendnaradt. Ily legvégső szükségben, a
midőn retirálnom és házamat elhagynom kellett és
a templom felé futottam, Gonrád szabó mellett
7—8 muskétás állott, kik ijedtükben rcbelisnek
néztek és szintén rám tüzeltek, úgy hogy én „de
novo“ élűiről és hátulról sor tüzet állottam ki,
és mind ezt Isten kegyelméből sérülés nélkül,
habár a halál lürhetőbb lett volna, mint az ez
után bekövetkezett szerencsétlenséget és nyomort
élő szemekkel v gig nézni. Én Ő Felségének kamaraházába akartam retirátni, de a benne levő
emberek annyira ki nsternálva voltak, hogy az
ajtócskát — „das Tührl8 — senki sem akarta
kinyitni. Erre az ellenség hevesen nyomult a ka
maraházi kapuhoz, úgy, hogy én Reutter úrhoz,
mintán minden más hely el volt zárva, retiráltam, hol beeresztettek, hogy magamat kissé recoUigáljam — „ein wonig recolligiren" — és mi
után az ellenség a csekély katonaság által egy
keveset vissKatadatott, ismét erőt meríthessek,
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hoz hozzájárulni. N»m szabad possimUtánuk lenni, a 11 tagból álló tizes bizottság, mely e házi a régi bányászruhákat lehetőleg összegyűjti s
kitartással és vasakarattal minden elérhető. Ki j ügykezelés es nevezet korlátlan hatáskörű meg- ezekből a múzeumban egy külön gyűjteményt
Velence történetét ismeri, az tudja, hogy a lagú 1 vizsgálására küldetett ki — már a számonkérő- rendez be. E célból kérelemmel fog fordulni a
nákra Űzött maroknyi nép összetartással, vasaka széken is jelen legyen, hogy e vizsgálat megkez helybeli m. kir. bányaigazgatósághoz, hogy az
rattal és hangya szorgalommal m<t alkotott és dése előtt legaláb nagyjában tájékozódjék, a tisz ottan őrzött azokat a ruhákat, amelyekben több
hogy iparának a világ nagy részét megtudta hó tikar munkásságával, munka és teendői köréről. fejedelmi személy látogatta meg a selmád bányá
dítani.
— A szegény szegények í A hét éven aluli kat, engedje ál a tulajdonjog fenntartása mellett
ellátatlan gyermekekről az állam gondoskodik, a a múzeumnak. Hisszük, hogy az igazgatóság e
Czajhán János.
városi hatóság kellő nyomozás után megállapítja, kérést teljesíteni fogja s igy a muzeurn megint
hogy a gyermekekről a gondoskodni köteles igen érdekes tárgyukkal fog szaporodni.
— Magyar ünnep tót községben. Az or
hozzátartozók (szülök, nagyszülők) gondoskodni
— Személyi hir, Heincz Hugó orsz. kép nem képesek, a gyermekeket tehát elhagyottnak szágszerte lezajlott Erzsébet-ünnepélyek szebbek
viselő múlt héten pénteken hazaérkezett a fővá nyilvánítja s egy-egy szegény, megbízható, rende lehettek ugyan mint a hegybányai leányiskoláé
sen özvegy és öregasszony gondozására bízza, de lelkositöbbek nem. A tót szülők kis gyerme
rosból.
— Az ifjúság:! korból. Az akadémia ifjú ki utóbbi maga is rendesen küzsegélyre szorul. keinek szívből fakadó és ragaszkodó lelkesedése
sági kör f. hó 25-én tartotta közgyűlését. Tárgya: A tápdijakat eleinte, mig a belügyminiszteri enge 1 a legszebb Magyar-nemzeti ideálért, feledhetetlen
a választmányi tagok választása volt. Ennek során dély megjön — a városi szegényalap előlegezi, a j Erzsébet királynénkért, igazán azt az erős és
a választmány a kővetkező tagokból alakult: meg miniszter engedélyének beérkeztével pedig az őszinte meggyőződést keltette bennünk, hogy az
Bacsó József, Debreey Géza, Filkorn Imre, Frey előlegezés megszűnik s a tápdijakat azután már igy — minden izében hazafias nevelő és tanító
Ferenc, Hessz Ágoston, Kahle Frigyes, Kakas Fe a királyi adóhivatal fiizeti ki, ha — a miniszteri kedves testvérek valóságos nemzeti missiót telje
renc, Lugossy István, Pavlánszky Ede, Puksa An utalvány hozza is leérkeznék. Sajnos — számos sítenek e helyen. A meghatón szép ünnepély
dor, Schleicher Aladár, Schmidt Sándor. Stjg- esetben történt meg, hogy a város az előlegezést gazdag tárgysorozata különben ez volt: „Ünnepi
linc János, Seyfried Ernő, Sulcer János, Tassonyi beszüntette, a gondozol a kir. adóhivatalhoz uta szt. mise*. Tartotta : Litassy János, esp. pléh. és
Ernő, Dr. Thomay Ernő, Di. Trunkó Árpád, sította, ott pedig a fizetést megtagadják, jinert a igazg. Szózat. Énekelték a növendékek. „Emlék
Üveges Ferenc, Zimay János. — Az igy megala miniszter náluk még nem utalt. Legutóbb 8 eset beszédu, Mondot a: Litassy János. Honleányok
kult választmány f. hó 2G-án tartotta ülését, ben történt az meg, u város már szeptemberben imája.11 előadta: Murányi Aranka IV. oszt. tanuló.
melynek első tárgya a tiszt viselői kar alakítása beszüntette a segélyt s az adóhivatal meg mindig „Szűz Mária hazánk reménye*. Énekelték a nö
volt. A tiszti székek a következőkkel vannak be nem fizethet! Valószínű, hogy a belügyminiszteri vendékek „Erzsébet királynő napjárau. Költemény
töltve: elnök : Pelhe Lajos, alelnök : Mayer Aurél, kiadó felejtkezett el arról, hogy az utalványt az Rozs Lajostól. Szavalta : Babarczy Miczike, polg.
titkár: Tassonyi Ernő, másodtitkár: Dr. Trunkó itteni kir. adóhivatalnak is ki kell adni s igy a III. oszt. tanuló. „ Erzsébet n a p j á n Költ. Iván
Árpád, pénztáros: Üveges Ferenc, ellenőr: Ba szegény szegények sehonnan sem kapnak pénzt. A.-tói. Szavalták: Novak Szida, és Daubner Vil
csó József, közgyűlési jegyzők: Hessz Ágoston és j Jó lenne, ha erről a belügyminisztert felvilágosí ma, IV. oszt. tanulók. „Gödöllő erdő*. Költ. Pósa
Dr. Thomay Ernő, választmányi jegyzők: Dob- | taná az adóhivatal — szorosan egyszer ö is jó Lajostól. Szavalta: Morva Emraus, polg. III. oszt.
t. „íJymnus*. Énekelték a növendékek.
recy Géza és Seyfried Ernő. könyvtáros: Stiglinc I Karácsonyt legalább 8 szegénynek.
— Pártoljuk a magyar ipart. A
— A szegényügyi nagybizottság valószí
János, alkűnyvtáros : Frey Ferenc, Háznagy : Puksa
Andor, alháznagy : Sulcer János, lapkezelő: Zimay nűleg december hó 14 én (szombaton délután) hegybányai gyermek játék tanműhely rak
János, énekkarvezető: Filkorn Imre, zenekarve fogja tartani első ülését. Felkérjük a szegónyutyá- tárában ez évben szebbnél-szebb gyermek
zető: Pavlánszky Ede. Egészségügyi bizottság: kat és felügyelőket, hogy a kerületeikben Jakó játék van felhalmozva. Alkalmunk volt
elnök: Kakas Ferenc, tagjai: Puksa Andor, Frey kőzsegélyezettek viszonyairól addig kellő tájéko
megnézni e raktárt, melynek látása a fel
Ferenc és Schleicher Aladár. Főlszinre került az zást szerezzenek, mert az első ülésen minden
irodalmi estély kérdése is, melynek határideje szegény ügye kiilön-külón tárgyalás elé jön s akkor nőtteknek is örömet szerez, s meggyőződ
egy szegényház létesítése is szóba jön, melynek tünk, hogy a legjobb móddal és a legizlésedecember hó 14-ére tétetett.
— Számonkérőszék. Lits Gyula főispán a előmunkálatai más a befejezésbe közelednek. A sebbeu kiállított játékok fél annyiba sem
számonkérőszéket december hó 9-én (hétfőn) d. terv az, hogy a v, kórház mellett lenne a sze kerülnek, rniut a kisebb gonddal készített
u. 4 órakor fogja megtartani. A számonkérőszék gényház az apácák felügyelete alatt.
e fajta és többnyire Osztrákországból im
nem tisztviselő tagjai dr. Stuller Gyula és Oszvaldt
— A városi múzeumról. A városi muze- : portált áruk. Közeledvén a karácsonyi ün
Gusztáv. A tisztikar tevékenységét őrzi ellen a umnak a múlt héten a Heincz család egy !
számonkérőszék megállapítja, hogy mely tisztvi körülbelül 150 évvel ezelőtt készített magyar disz í nepek, felhívjuk a nagy közönség figyelmét
selőhöz hány Ügydarab osztatott ki azokból hányat atill tt adományozott, melyen különösen a paszo- 1 a tanműhely dús raktárára, ahol potom áron
intézett el s a hátralékok igazoltak e, vagy mulasz máritos munka kiválóan szép és érdekes. Ez al- í a legszebb, legjobb és tartós játékokat le
tásból eredöek. Helyén valónak látnok, hogy az kálómból a muzeutn vezetősége elhatározta, hogy j het beszerezni. A tanműhely igazgatósága
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hogy a piacon lévő katonasághoz juthassak. Ismét
azon fáradoztam nehány polgári a piacra gyűj
teni, de hiába, mindanyian részint a hazakban,
részint más rejtek helyeken bezárkóztak. Ez alatt
az ellenség hatalmába kerítette a kamaraházat, a
mi házunkat és a Jezsuiták házát. Minden ezüstöt
a miénket és a császárit is, 1800 márkát, mely már
az ezüsszekérre, — „Silberwagen* — fel volt
rakva, az ezüst ércekkel együtt az ellenség magához
ragadta, a kamaraházal felgyújtotta, nálam min
den szekrényt és ládát, sőt mindent a mi csak
tenyérnyi szélességű volt, még az üres skatulyákat
is darabokra törte. Mindgyárt eleitől azonban az
alsó pince ajtót feltörte, beljebb hatolva a másik
vasajtót is feltörte, a befalazottat azonban fel
nyitotta és minden arany és értékes kéznél lévő
dolgot elrabolt és Ferdinandt urat fiával együtt
és Veidt Hieronimust, valamint egy kalholikus
szabót is elfogván, magával hurcolta. De miután
ezek Józsa páternek a város előtti táborába vittettek
és Ferdinandt urat megismerték, valamennyiüket
szabadon bocsajtottak. Engem annyira kirabollak,
hogy nem maradt másom, mint a testemen lévő
ingem és ruhám, néhány párnám és a három
lovam. Nőm volt az a zug, melyet a fickók — „die
Schellmen* — át nem kutattak volna, a kam
rában a pflasztert felbontották, még a legkissebb
üres skatulyát sem hagyták feltöretlenül. Lehetet-

len, hogy |a legvadabb barbárok igy garázdái- í ben vagyok tönkre téve, majoromba negyven és egy
kodtak volna valaha. Csak a mi házunkban 200 j néhány horvátot — „Crabaten" — szállásoltak be,
ember volt és a fosztogatás hat órán át tartott, j kik még azt a kevés szénát is, amim ott volt el
mig a tü? a Jezsuiták házára, onnét a mi há- ! fogyasztották és mindenféle insolentiákat űztek ott.
zunkra és a templom és korházra, Kocli Konrád,
Nőin kevésbé a piaci házamba muskétáso
Stiller Sándor, Barlakovits, Schuszter és egy
kat szállásoltak be, a kik tűzrakásukkal és füst
szűcs házára terjedt és minden elegeit. A mi
jükkel, a házat tisztán kéménnyé — „zum puren
házunk felső emeletében minden elégett, úgy, Rauchfang" — csinálták, úgy, hogy bennu senkinek
hogy még kőrömnyi nagyságú tárgy sem maradt nincs maradása, in summa, sajnos, nagy mizé
meg. Nem volt ember, ki a tüzet mérsékelhette
riába jutottam. Ebbe sodort az Ö császári Felsége
volna, kertészemet mindgyárt az ajtónál levágták.
iránt tartozó hűségem és devotioin, de hogy
Elesett vagy 30 és egynéhány katona és húsz és
miként lészen ez elismerve, az elvárható. Szemé
egynéhány polgár, elfogatott és elhurcoltatott
lyemről nem volna annyira gondom, mini tisztelt
húsz és egynéhány katona. Az egész alsó utca
fiamról és övéiről, valamint feleségemről, akinek
és a körül fekvő házak, kivéve Reutter úrtól
mindkoron szokása volt, hogy a mi baj ér, mind
kezdve a felső-piacig— .Ring*— ki lett rabolva.
annak én vagyok az oka. Hogy ezen szerencsét
Ha Műller kapitány ur az ö kevés katonaságával
lenségben másként nem viselkedhettem, hivatko
helyét meg nem altja, a felső-piac is elveszett
zom Istenre, a ki bár hosszú idő óta nehéz ke
volna. Heinrich János szintén ki lett rabolva, az
resztiskolán — .Kreuzesschul* — át vezet, de
összes templomi kincset elvitték, a templom » kór
türelem, az ö kegyelmes akarata légyen meg;
házzal, a szép oltárokkal és az orgonával együtt
bár igaz, mint azt he kell ismernem, hogy életem
tőidig leégett. Ezen Bactiou alatt Slrasoldo gene
keserű. Tisztelt, kedves fiam azonban mint okos
rális ur 300 embcirel Kolpach felé a Scharffenember nem mulasztja el, hogy feleségemnek ke
bergen (a kálvária hála mögött) állott, de aggályai
resztényi vigasztalást ne nyújtson. Hiába ez volt
voltak nekünkszorongatottaknak succurálni—.succurriren —Csak már a megtörtént szerencsétlenség Isten akarata és végzése,melynek magunkutlúrelmesen alá kelt vetnünk. Én ugyan golidollam arra.
után fekszik súlyosan most az illető,nagy rakás tiszttel, hogy az ingóságokból egyet mást elküldjek, és
a nyakunkon, és nem tekintve, hogy én a legvégsöb- i erre már néhány ládát is csináltattam, de egy-
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melynek élén Martiny István bányatanácsos, históriák. —■Mai tárcánkban a műnek egyik rész záson sor alá kerülő újoncoknak összeírását, mely
a hegybányai m. kir. bányahivatal főnöke letét közöljük. A fűzel megrendelhető Joerges munka a sok távollevőnek puhatolást által nagyon
komplikált feladatút ró a közigazgatási hatósá
áll, vidéki megrendeléseket is a legnagyobb Ágostonnál; ára ; 2 kor.
— Valami a Poppercégről I A báró Pop gokra. A város területén összesen
hadköteles
pontossággal és lelkiismeretességgel telje per Sándor cég, a város épület és müfáinak vovan, ezek közül
Selmecbányái illetőségű,
sít. Megrendelések tekintettel a hazafias vője, legutóbb nagy vállalkozásaiban oly annyira pedig idegen.
célra, lapunk szerkesztősége is készséggel túl volt terhelve, hogy a várossal szemben fize
— Az ipari szövetkezet. Ma lesz az ipari
tési kötelezettségeinek nem volt képes eleget tenni hitelszövetkezet szervezése ügyében a 4-ik érte
elfogad és közvetít.
— Az akadémiai athléta bál. Folyó évi
december hó 7-én tartja az akadémiai „Athléta
Club" minden évben szokásos bálját, a mely jó
sikernek néz elébe, A meghívók már szétküldettek;
s ha valaki tévedésből meghívót nem kapóit, for
duljon a bál rendező bizottságához, az akadémiai
körbe.
— A Hangzó lángokéról tart decz, hó 4-én
szerdán Dt\ Sclnvarlz Ottó főbányatanácsos akad.
aligazgató kísérletekkel magyarázati előadást a
helybeli gyógy, és természettudományi egyletben,
az uj akad, palota X. termében. A természettu
dományok barátait és barátnőit különösen fiigyelmeztetjük ezen rendkívül érdekes ás egészen uj
fizikai mutatványra.
— Két előadás. Báródi Károly színtársu
lata, holnap hétfőn és holnap után, kedden két
búcsú előadást tart még. Hétfőn a szegény isko
lás gyermekek javára, kedden pedig mint lapunk
első cikkelyében is irtuk, egy felállítandó uj szín
pad alapjának javára. Hétfőn Géczy István híres
népszínművét, a Gyimesi vadvirágot, kedden Csiky
Gergely remek társadalmi színmüvét a Czifra
nyomorúságot adják. A jótékony és hazafias cél
érdekében kérjük a közönséget, hogy minél töb
ben menjenek el e két előadásra.
— Selmecbánya történetéből című érdekes
mű, legkésőbb jövő évi január végéig fog megjelenni.
A műben a következő című fejezetek lesznek:
Selmecbánya alapítása, — A karliki csata, — A
hodrusi lázadás és Puchenpelz János megölelése,
— Beatrix királyné és Steck Boldizsár, — Filipp
kohószámvevő kivégez telese, — Rösslin Borbála*
az u. n. lányvári bős zorkány igaz története, —
A reformáció korából, — Történetek a törők idők
ből, — Történetek a kuruc világból, —• A kuru
cok Seltnecen, — Il-ik Rákócy Ferenc Vihnyén
— Kotten gróf pénzhamisítása II-ik Rákócy Fe
renc idejében, — Történetek a szabadság harc
ból, — Biró vát aszlás és községi szervezet a
régi időben, — A város jogkönyve, — Különféle

s a város a szerződés felbontásával fenyegötözött.
Ma már az ügy rendezve van — a cég összes
tartozását az utolsó fillérig kifizette. Az erdő
ügyi szakbizottság is tárgyalta az ügyet s bár
egy kedvezőbb ajánlat is van — úgy adta meg
véleményét, hogy miután a várost nem óhajtja
kitenni egy esetleg hosszú per cséljeinek s külö
nösen a Popper cég részéről kiérdemelt méltá
nyossági tekintetekből az ügyet egyelőre befeje
zettnek avasolja.
— Felolvasás ipari ismeretek terjesztése
végett. Kinek ne volna az ipari ismeretekre
szüksége most, a mikor a válságos helyzetbe
jutott hazai iparunk fejlesztéséről, védelméről
foly a szó állandóan. Az iparosnak, a kereske
dőnek első sorban áll érdekében ily ismeretek
szerzése, de tudnia kell a nagy közönségnek is
minél többet az iparügy állásáról, haladásáról,
hisz ö az ipercikkek fogyasztója s c mellett mint
állampolgárnak az a kötelessége, hogy támogassa
is az ipart. E cél szem elölt tartásával veszi
kezdetét jövő vasárnap az ipari ismeretek ter
jesztését célzó felolvasás, melyre már ezúttal is
felhívjuk olvasóink figyelmét. A meghívók a hét
közepén mennek szét s a kik ilyet nem kapná
nak, vagy esetleg a felolvasásokra nézve vala
mely jó tervvel bírnak, forduljanak Vörös Ferenc
rendezőhöz, ki őrömmel fogad minden újabb
tervezést, mely az ipar érdekeit előmozdítja.

részt nem volt alkalmam, más részt nem is mer
tem, mert annyiszor lettem már feljelentve, hogy
a holmi elküldése által okot és alkalmat szolgál
tattam volna elleneseimnek még nagyobb áskáloolásaikhoz - „zu calumniren" -- A küldeményt
kelőmben is kétségtelenül útközben confiscálták
volna. Nekem csak azzal kell magamat vigasztal
nom, hogy Isten, ki egyik keserűségből a másikba
visz, más oldalról fog. a ő kegyes segítségének
örömében és élvezetében részesíteni, és hogy a
kedves béke bekövetkezzék, mert külömben ilyen
háborús viszonyok közölt a bányaműnek — ,das
Bergwerk" — feltétlenül tönkre kell mennie,
mivel a soldatesca köröskörül mindent elfogyaszt
és a fuvarosok lovaikat el uem tarthatják, mert
a legtöbb katonaság lovasságból áll. Isten leg
jobban tudja, mi lesz e háborúból. A rebelisek
között törökök is voltak, de a rebelisek még sem
engedték meg a törököknek, hogy gyermekeket
vagy más foglyokat magukkal elvihessenek. Mi
tehát még „intér spem et metum" élünk. Isten
végezzen az ő kegyes akaratja szerint és tartsa
meg a kívánt állapotban az én nagyrabecsült
fiamat az övéivel együtt, kikel atyailag üdvözöl
tetek és engedje meg, hogy mielőbb valami
örvendetest megélhessünk, kinek logkegyelmesebb
figyelmébe az én kedves fiamat legbuzgóbban
ajánlom maradva az én tisztelt és szeretett fiamnak
Selmecbánya, 1679. május 6-án
szolgálat1kész

lj. i.
Haunold urnák, valamint más ismerős Patronusoknak — fPatronen* — és barátoknak
kérem magamat szerencsétlenségemben ajánlani,
Haunold (Lehet hogy Hajnald. Szerző.) ur tárgyai,
melyeket az óta gyűjtöttem, nagyobb részt a tűz
és a barbár ellenség által elpusztultak, részben
elraboltattak. Jáuner Dávid ur is tetemes kárt
szenvedett."------ —
Igv büntette meg kétszínűségéért Selmec
bánya városát Thököly Imre, És e radikális el
járás hatott, mert a város meghunyászkodott és
kételkedni kezdett az osztrák hatalomban.
Alig hagyták el még az nap délután 1679.
áprii 22-én a kurucok a várost, a tanács máris
mélyen megalázkodó, könyörgő levelet intézett
Józsa páterhez, melyben kérelmezte, hogy leg
alább az elrabolt templom kincseket adná vissza.
Erre Józsa páter 1679. évi május 3-án Alany
ban kelt sajátkezű levelében, mely eredét! levél
kissé foszladozó állapotban szintén megvan levél
tárunkban, azt Írja tutin nyelven, hogy hajlandó
a templom kincseket váltság dij fizetése mellett
visszaadni. E levél végére saját kezűleg magya
rul azután feljegyezte az elvitt templomkincseket
ekként; ,Egy fekete casula, Egy veres casula,
Egy virágos kék casula, Hét kehely, Egy fekete
casula, Egy gyöngyös bársony casula, Egy győn-

Lienpach Gottfrkd.

kezlet és pedig felolvasással egybekötve. A szö
vetkezel szervezője Vörös Ferenc tb. főjegyző
lapunk utján hívja meg iparosainkat ez értekez
lethez, mely d. u. 3 órakor kezdődöleg a várostanácstermében lesz megtartva.

— Érdekes nyomtatvány. Richter
Ede városi levéltáros igen érdekes nyom
tatványt talált az óvari levéltárban. E nyom
tatvány Kék József rozsnyói nyomdájában
nyomatott 1831. évben ezen cim alatt:
„O Fenségének Fcrdinand SzászCóburg-Gothai herczegnek a királyi ado
mánynak annak rendje és módja szerint
( elnyerése alkalmából.'1
Latin disztichonokban vau Írva, és
j
j magyar fordításban igy szól:
j
„Magyarország csillaga, Koháry Ferenc
j herceg, az egész haza siratta a te lehuny
tadat j de külünöseu siratta a te fenséges
hitvesed, siratta az egyedüli leány az
j atyját.
Siratták a hercegi vő, az unokák,
megfosztva a fénysugaraktól, a melyeket
liamvveder takar. Mert a fenséges nemzet
ségnek reménye és a Koháryak férfi sarja
Súlyosan megsérültek. Múlt veled a sirba szállt. De legyen elég a
vasárnap délelőtt Katalin napi istenitiszte- gyászból; megérkezett az óhajtott idő,
a fellegeket eloszlatta a Nap; a szomorú
let alatt Lahuda József, Hatadam Vince és
Ihring Mihály bányamunkások, akik a ság helyébe üröm lépett. Mert a birodalom
Felső-Rónán, mozsárokatdurrogtattak. Lövés legfőbb urának kegyelme minden könnyet
után a még forró mozsárba igen hamar letörül, Ugyanis a király s a haza atyja
Öntvén egyikilk a lőport az felrobbant s kegyelmesen gondoskodott arról, hogy a
e lángtól felrobbant a másik kezében levő Koháryaknak dicső nemzetisége fennma
nagyobb mennyiségű lőpor is s mindhárum- radjon. 0 az érdemekért még a halál után
kon súlyos égési sebeket okozott. Mindhár is jutalmakat osztogat; az atyának jótetteit
a leányban jutalmazza meg. Ugyanis a
mat a bányász kórházban ápolják.
— Újonc összeírás. A rendőrkapitányi hi vőnek Coburg hercegnek a fiágat illető
vatal a mull héten végezte el a jövő évi soro jószágokat adományozza, a melynek a szent
győs Pluviále, Két zászló, Egy vörös selyem casula
H:irom keszkenő, Egy fekete casula, Egy fejér
gyöngyü casula-, Egy fejér közönséges casula,
Egy veres Pluviále, Tíz putena, Egy fekete casula,
Egy zöld casula, Dalmatica kettő, Egy virágos
matéria casula, Egy Pluviále galléra, Három borsa,
Két Stóla.“
Sokáig tartottak a tárgyalások Thököli Imi
iével, mig végre megállapodásra jutottak főkép
pen Holloslhomus Illés akkori főjegyző, Lienpach
Gottfried levélírónk és Hellenbach János Goftfrid
filosofiai és medikai tudor és előkelő bányapolgár közvetítésével.
1682. évi október 22-én végre Thököli
„commisárusai", Stőssl Mihály meg a kalholikus
és lutheránus templom gondnokok jelenlétében,
Bartakovics György házában, jegyzőkönyv felvétele
mellett a templomi tárgyak visszaadattak.
Thököly Imre ezen három évi idő közben a
várostól nagy összeget is kapott, mi a békés
megoldáshoz kétségtelenül tetemesen hozzá já
rulni, annyira, hogy a magánosok is a pusztítás
nál szeuvedeti kárukért részben kártalanítva let
tek, részben arany és ezüst tárgyaikat vissza
kapták.
Tfjgf
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koronára' kellett volna államok. Szitnyát, Vedd vitézségednek méltó jutalmnt! Alatt észlellek a közeli bükkösben. Megindultunk tebá
Útirányt. Csábrágot, mint ipjának nagy valóid tiszteljék benned'urukat; légy az ő csendben a színhelyre, s a hajtás csakugyan szép
uradalmait, Coburg berreg kapja és utódai. gyönyörűségük és oltalmuk. Élj soká berczeg! eredményű volt, amennyiben hét darab vaddisznó
felveretett Öt darab egyszerre jött a puskások elé,
Ál! még tehát a Koliáry nemzetség és Halántékodat a szeretetnek, dicsőségnek és melyek közül egyet Javorszky Z. III, éves hall
fénylik továbbra is és jövendölöm, hogy tiszteletnek koszorúja övezze körül! Adjon gatónak golyó és fűtő-lövéssel sikerült Merítenie,
élni fog még a századokon keresztül, mert az Isten néked hosszú és boldog életet ! És azonban a vaddisznó csakhamar felkelt és tovább
hallhatatlan hercegi ősnek összes jószágait ne költözzél el ez élettből előbb, csakha rohant, s csak miután még néhány lövést kapott,
örökölni fogja a vőuek késő nemzedéke is. érdemeid hírével tele lesz a világ! Köves terült el végleg. — Ezután még egy darab jött,
melyre szintén cselt két lövés, azonban ez szeren
Amíg állani fognak Csabrág sziklafalai, senek tégedet késő unokák s gyarapítsák csésen elmeneküli, ugyszinle a hetedik, mely viszSzituvá és Murányuak romjai, fennmarad mindenkoron dicsőségedet! Hozzád méltó szalűrt a hajtásba, de melyet megtalállak és rá
a Cóburg-Kobáry név is s dicsőségük hercegi hitvesed és fenséges anyósod, szá is löltek, de elhibázlatoU. — Az ulolsó hajtásban
örrökké élni fog, De mi szükség az ipá mos esztendőn át éljenek boldogul. Titeket végre feiveretett egy fiatal özbak, melyet Bartos
nak, Kohárynak érdemeit felsorolni ? hiszen is e dicső vérből származó jeles ifjak, a Gyula I. éves hallgató lőtt le, s egy nyúl melyet
nagyok az érdemei magának Cóbnrgnak is. kik anyátoknak gyönyörűsége, apátoknak Podraczky Béla III. éves hallgató hozott terítékre.
Mi szükség az ipától fénysugarakat köl drága ékessége vagytok, áldjon meg az ég, A vadászatot rendezték; délelőtt Szabó Kálmán
és Turek János, délután Bráriszky László és
csön venni, a mikör a vő Baját fényében hogy úgy években, mint tanulmányaitokban Burkhardt Mihály IU. éves hallgatók. A vadásza
ragyog. Téged, herceg, a király az ő ado is gyarapodhassatok! Élj te a Coburg nem ton részt vett 38 akadémiai puskás. Szerdán este
mányával felettébb kitüntetett s érdemei zetségnek reménye és gyönyörű hajtása! pedig vadászeslély volt az elejtett vaddisznó és
Nöjj itt a m i h a z á n k b a n a h a z á é r t / Irta óz húsából. Az estélyen részi veitek mint ven
dért felmagasztalt.
A király neked a minap magas mél Komjáthi Herkovits József ő fenségének dégek Csiby Lőrinc erdőtanácsos, a vadászat
tanára, dr. Tóth Imre kincstári fűorvos, Zólomy
tóságot adott ás a fő nemesek sorába emelt. Az fiskálisa.1Imre városi erdőmesler, Lukmann Károly, továbbá
ország törvényei és az államtanács hiteles ok
Az érdekes nyomtatványt Hlavacsek Fekete Zoltán és Ruthényi Károly akadémiai
iratok alapján bizonyítják magas származáso András lyceumunk jeles tanára volt szives assislens urak. Az estély vig nótázás és zene
dat nemkülönben bizonyítják azt is, hogy mily magyarra lefordítani.
melleit, a tréfákban kifogyhatatlan fiatalság bohókás
— Egy fekete vadász daxlikutya talál- mutatványaival fűszerezve a legvidámabb hnngunagy nyereség lettél te uj hazádra nézve.
Ezek az oklevelek tanúskodnak továbbá Iatott mull bélen alsó Rónán. Tulajdonosa átve abban folyt le.
bölcaeséged-, erényeid-, szellemi jelleségeid- heti Cseh Ferencnél Alsó Rónán 3 szám alatt.
— A szegény Iskolás gyermekeknek a
— A csúszkálás ellen. Az elemi iskolától
ről; szólnak rettenthetlen bátorságodról, kezdve felfelé kevés kivétellel válamennyi gyer múlt héten Hornyacsek István takarékpénztári
vitézségedről, a király s a haza iránti hűsé meknek megvan az a rósz s ’.okása, hogy téli igazgató hat darab fehérneműt, egy nadrágot,
gedről, Mert te benned őseidnek fényes időn amúgy is nehezen, járható járdáinkon csusz két mellényt és két kabátot ajándékozott.
Krausz Kálmán rendőrfőkapitány ez utón is
tettei újból felragyognak s erényeid nagyra kái s azt oly veszedelmessé teszi, hogy az utána fölkéri a nagy közönségei, hogy pénzt, de külö
növesztik ősi nemzetségedet. Az ősök eré jővű az elesésnek, kéz- és lábkilőrósnek van ki nösen ócska ruha adományait e télen se szün
nyei az unokákra átöröklődnek s azokat téve. Ez ellen a részint veszedelmes, részint illetlen tesse be, mert a bármily csekélynek és jelenték
szokás ellen mindent lehelöt meg kell tenniük a
nagy lettekre lelkesítik. Nem ismeretlenek szüléknek, a tanítóknak, a hatóságoknak, mert a telennek látszó adománynyal is egy-egy didergő
előttem a Coburg hercegnek tettei, és tudom mikor az állatvédelem terén oly kiváló haladást kis gyereket mentünk meg a hidegtől, a fázható!,
is az ő nagy érdemeiket méltatni. De legyen tettünk, nem lehetünk közömbösek az ember ép betegségtől, nyomortól. Adományokat a napnak
bármely szakában készséggel fogadnak el a rendelég nemzetségieknek magas származásáról sége, élete ellen fényes nappal, szemünk falára őrkopilányi hivatalban. Minden adományt hirlaminden
pillanatban
elkövetett
merényletek
iránt.
és dicsőségéről.
pilag nyugtázunk.
Egyik Ősödről a híres Józsiásról beszél Fel kell azt a gyermeket világosítani arról, hogy
a mikor csúszkálásával a járót jégsimára kisimítja
A nagy emberek társasága. Aapl Waldo
nek az emlékek. Beszélnek róla mint nagy múlhatatlan embertársának, talán épen apjának, Emerson írja egy helyütt, hogy ha az emberek
hadvezérről, a ki félelmetes volt az ellen- i anyjának készítette elő azt a veszedelmet, mely meggondolnák, mi van a közelükben egy jó könyv
ség előtt s kiűzte öt az ország határaiból. a neki oly drága életet veszély érheti. Vegyük tárban! A legelmésebb és legbűlcsebb emberek
Rettegtek tőle a törökök, a kiket annyiszor csak például az első havas estét, melyet a múlt egész lársasága, a kiket egy ezredév minden civi
legyőzött és váraikból kiűzve, hazájukba i napokban oly kitörd örömmel üdvözöltek az is lizált országukban produkált, lerakta tanulmá
kergetett. A dicsőség koszorúja fogja az kolából Kijövő gyermekek. Ezen az estén egy nyainak és bölcsességének eredményeit a legjobb
rövid félóra alatt egy tisztes miasszony, egy
ő nevét ékesíteni, a mig csak a magyar szánalomra méltó kosasas bányászasszony esett rendben. Az emberek maguk rejtekezők, megközelitheletlenek voltak, türelmetlenek, ha zavarlak
nemzet vérében egy csepp is fog folyni.
el o sorok Írójának szeme Iáiéra a Katalin tem ékei, körülbástyázva az etikettel, de a gondolat,
Te is Ferdinand kivetted részedet a plom elölt; az nlóbbit az arra járók emeltek lel, melyet legjobb barátjuk előtt sem lepleztek le,
hadi dicsőségedből. Már mint fiatal ember mialatt a rohanó gyermekcsoport bántó kacajjal itt le van Írva világos szavakkal a mi számunkra,
kisérle ezeket az eséseket. Még e neveletlenség más korszak idegen emberei számára. Egy könyv
hazánkban hadseregeket vezéreltél. A midőn
rideg hatása alatt állolt e sorok írója, a mikor tárban sok száz jó barát vesz körül bennünket,
a franciák az osztrák csapatokat Ulm városa őt is hasonló sors érte s tiz lépésnyire tóle egy de mindnyájukat lekötve tartja ezekbe a papir
mellett bekerítették, te vitézül az ellenség másik tisztviselőt. De hallottunk elesésről, fleatno- és börcafatokba valami varázslat és bárha ben
csapatain keresztül törtél s kardoddal nyi dásokról más is, pedig még csak elején vagyunk nünket ismernek s közölök egy-kettő tiz vagy
tottál a szabadulásra véráztatta utat. Kefring a léinek, hány lesz még ezután ! Ezért már most busz századon át várt ránk és azóta vágyakozik
és Culm mellett úgy liarczoltál mint egy kell megkezdenünk e rósz szpkás ullen az irtó kiönteni a szivét előttünk, mégis az ő tisztitó
munkát. Tegyék ezt a szülők, a tanítók s a ha helyük orvén ve az, hogy ne beszélhessenek, a
második Achilles, és a nagy számú ellen tóságok.
mig őket meg nem szólították és minthogy a
séget megfutamítottad. Sanct Étien bámu
— Akadémiai vadászat. A múlt vasárnapi varázsló, mint valami tüzérezredet, mindnyájukat
lattal nézte a te hősi tetteidet, a melyek vadászat Tópatak mellett a Lörincztanya körül unilormisba öltöztette, azért az igazira ráakadnunk
megszerezték számodra a halhatatlanság fekvő erdőrészekben tartatott, mert e helyeken rendkívül nehéz. Nem három szekrényből kell itt
koszorúját. Kis csapatoddal bevetted a vaddisznó nyomokat találtak, s remélhető volt, választani, mint a Velencei Kalmárban, hanem
várost, kiűzted onnét a sok ezer emberből hogy a múltkor elriasztott disznók újra vissza félmillióból, melyek külsőleg mind egyformák.
álló őrséget és nagy hadizsákniányra tet tértek. Csípős hidegben, de tiszta derült időben És mi tudjuk tapasztalásból, hogy ebben a lutri
folyt le az egész napi vadászat. A helyszínén ban 50 vagy 100 tételre jut egy nyereség. így
tél szert.
jelentették a kiküldött emberek, hogy ma reggel kínálják némán, varázszsal lekötve életük tapasz
De vájjon ki Írhatná le méltóan nagy friss túrásokat találtak, s Így valószínű volt, hogy talásait a holtak is, hogy hasznunkra fordítsák.
érdemeidet, a melyekért a királyi adományt rájuk akadnak. Három hajtást rendeztek összesen, De ez az egész lutrizás sok és keserves gondot
délelőtt csak egyet, mely üres volt, amennviben ad, sót lehetetlenné tenné megismerésüket. De
kaptad.
1 vagy 2 nyúlon kívül, melyekre a disznók mialt
Lepj tehát ennek élvezetébe és mint nem lőttek, vaddisznók nem mutatkoztak. — im, megjelenik a történetíró s tapasztalásait
könnyen, világosan, készen adja élénk. Persze
c jószágoknak ura légy azoknak birtokosa! Ebéd alatt jelenteit ík, hogy 8 darab vaddisznót sok lüpg attól, hogy ki az, a ki ezeket a tapasz-
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tálasokat megrostálta s nekünk idekinálta. Dr.
Marcali Henrik bizonyára az a tudós, a ki erre
magyar földön a leghivatottabb. Azárt ö szer
kesztője a Nagy képes Világtörténetnek s egy
szersmind Írója az Újkor történetének. Egy-egy
gazdagon illusztrált kötet ára diszes félbörkölúsben 16 korona. Fűzetenkint is kapható 60 fillér
jével. A 145. füzet most hagyta el a sajtót. Meg
jeleli minden héten egy ftlzet. Kapható a kia
dóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rész
vénytársaság Budapest, VIII. Üllöi-ut 18. sz.) s
minden hazai könyvkereskedés utján, havi rész
letfizetésre is,
— Ujzenemüvek. G a a l Ferenc a szabad
kai zenede érdemes igazgalója az imént bocsá
totta nyilvánosság elé ötödik magyar rhopsodiáját, mely a Rózsavölgyi és társa tég kiadásában
jelent meg, Méltán sorakozik ez a brilliáns szer
zemény zenei érlék szolgában a jeles szerző ko
rábban megjelent négy rhapsodiája mellé. Gaal
Ferenc uj opusa mesteri parafárzirozása négy
ismert népdalnak s a mód melylyel a produktív
zenekőllő ezeket feldolgozza minden lekinlelben
rávall a kitünően képzelt avalolt kezére. Liszt
rhapszodai óta alig jeleni meg magyar szerzőtől
olyan sikerült alkotás mint a minő a Gaal Fe
renc legújabb müve. Melegen ajánljuk a zongorázók figyelmébe. Hasonló elismerést érdemel
Kovács Leó uj „Va!se*-ja, a melyet Rózsavölgyi
adott ki. Bájos dallamu gráciozus kis zongora
darab ez s nem marad mögötte azoknak a si
került szerzeményeknek a melyekkel Kovács Leó
már eddig is tucatjával ajándékozta meg a zene
közönséget. A magyar dalok és népdalok antliologiája legújabban két sikerüli és valóban figye
lemre tnélló dallal szaporodóit. Mind kettő Chorin
Géza szerzeménye és megjelentek Rózsavölgyi és
Társánál.
— Karácsonyi és újévi ajándéknak alkal
mas órákat öt évi jótállás melleit, divatos és
elegáns arany-ezüst ékszereket, china ezüsat dísz
tárgyakat hitelképes egyéneknek részletfizetésre
is szállít Polgár Kálmán, rnüórás jós ékszerész,
Budapest, VII. Erzsébetkőrut 29. E régi és hír
neves cég 2000 illustrációval ellátott árjegyzékét
kívánatra ingyen és bérmentve küldi. Vidéki meg
rendelésekre különös figyelem fordittalik.
— A gyermekbetegségek keletkezéseinek
meggátolhatása abban rejlik, hogy a gyermek oly
edzett és erős ellenálló képességet kifejtő szer
vezettel birjon, mely a baj csirájál fejlődni nem
engedi. Különféle ezt célzó gyógyszerkészítményük
vannak forgalomban, de általánosan tudott dolog,
hogy csak egyetlen szer létezik, mely a hozzá
fűződ várakozásnak minden tekintetben megfelel;
s e szer a csukamájolaj. A gyermekek a közön
séges csukamájolaj bevételétől undorodnak s ezért
nagyon hézagpótló a Zollán-féle csukamájolaj,
melynek sem ize, sem kellemetlen szaga nincs s
gyermekek, valamint felnőttek szívesen veszik be.
Táperejc nagy és könnyen emészthető. Üvegje
2 korona a gyógyszertárakban.

A nemzeti ideál.
Lelkesítő hangok keltek
Szárnyra csak nem régiben:
„Vesszenek a léhaságok!
Nójjön virág helyiben!
És az ifjú tűzzel, lánggal
Lobogtatta zászlóját. . . .
De hát hány van, ki betartja
Esküvel adott szavát?!
Oh, csak egy éj — és feledve
A szent szózat malasztja:
Az átkozott tivornya csak
A régihez ragasztja. —
Ablak törés, rongálások,
Éji lárma, kárt tevés,
Egymás között viszály kodás,
Alig komoly törekvés:
így akartok nagyot tenni?
Oh, bigyjótek gyászban áll,
Ha gyorsan észhez nem tártok — — —
„A nemzeti ideál.'*

NYILT-TÉR.
(E rovat alatt közlőtökért nem felelős a Szork.)

Mindazon jó barátaimnak s ismerőseimnek |
kiktől Selmecbányáról való távozásom alkalmá
val el nem búcsúztattam s nekik szives támoga
tásukért köszönetéit nem mondhattam, ez utón
mondok szives „Isten hozzádot* s hálás köszö
netét támogatásukéit.
Selmeczbánya, 1901. nov. 30-án.
ifj. Barth Antal.
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FOÉrtffllP 65krtól 3írt 55 Iric

I'árisi viligViálllitás 1600. .Grand Prii."

riétercnkint zubbonyok és női ruhákra u. n.
„Henneberg-selyem* 65 kitói 14 frl 65 kiig póstabér és vámmentesen házhoz szállítva ! Minták
póstafordulatával küldetnek. Kétszeres pústábéi*
Svájcba
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HIVATALOS RÉSZ.
1901. november 23—30-ig.
Házasság.

Murgácb Mihály Rovna, Sebek Jozefa Rovna.
Laicsák János Bélabánya Lupták Magdolna Selmecbánya.
Roth Gusztáv Selmecbánya. Pátlovszki Johanna „
liainpl Vencel Zólyom. Paskay Sarolta
„
Sohvarcz Ferenc Selmecbánya. Lesznek Emília
„
Gemeiner Vilmos Selmecbánya. Teiob Júlia Berencsfalu.
Dirnback József Hodrusbánya. üzv. Matejovics F. Hodrusb.

Születés.
Vén Ferenc, Frindt Ella leány Selmecbánya
Winterstein Bernát, Brűll Fáni fiú Selmecbánya.
Ambróz József, Reiprieh Gábriella leány Selmecbánya.
Lupták Kubo Ádám, Fekiacs Katalin fiú Selmecbánya.
Lupták Kubo Máté, Lupták Magdolna fin Selmecbánya.
Groszmann Ferenc, Poljakovics Róza fin Selmecbánya.
Magdics János, Longauer Guszti leány Selmecbánya.
Palaczka József, Haverlft Emília fiú Hodrusbánya.
Szlovacsek Antal, Benyo Cecília fiú Steffultó.

Halálozás.
Korén Mária, 3 hónapos, heveny bélhurut
özv. Pleuka Jánosné, 74 éves. véres agygutaütés.
Pachinger Mária, 8 éves, tiidógyuladás.
Debnár János, 62 éves, aggkór.

POPOFF testvérek

H'KVi tloN/.kva
cs. és k udvari szállítók.
Lttrliiiomabb áru. Lestinom&bb ám.
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Az anyakönyvi hivataiok bejegyzései.

VÍlÍEhÍri OrOSÜ km>all tel.
von

Védjegy törvényesen YódTö.

Kicsiben minden a szakbavágó üzletben lehet kapni
eredeti csomagolásban.

If^Ieí-átvétcI.
A n. é. vevő közönségnek van szeren
csém becses tudomására hozni, hogy a DeákFerenc-utcában levő eddig ifj. Barth Antal
tulajdonát képező jó hírű

hentos-üsletet
átvettem s abban az eddig igen tisztelt vevő
közönségnek pontosan szolgálok.
Magamat a nagyon tisztelt közönség jó
akaratába ajánlom.
Selmecbánya, 1901. november 30.
02a r t h L : ^ / . I «
hentes-uiester.

796. végreh. sz. 1901.

Árverési hirdetmény.

Alutirt bírósági végrehajtó az LX t,-c, 102.
§-a éri elmében ezennel közhírré teszi, hogy a
39.505 sz.
Zólyomi kir. járásbíróság 1901. évi sp. 710/3.
kereskedelmi m. kir minister
számú végzése következtében Knzazoviczky János
VIII.
ügyvéd állal képviselt Thomka Pál javára Majoros
Valamennyi törvényhatóságnak.
Több ízben kérdés tárgyát képezvén, váj József ellen 195 K 4-t) fii. s jár. erejéig 1901, évi
jon a hatóságok a vásárokai látogató iparosok november hó 6-án foganatosított kielégítési végretól és kereskedőktől kövelelhetik-e vagy sem, | hajtás utján felül foglalt és 1536 K becsűit küazok iparosi vagy kereskedői minőségének iga I vetkező igóságok u. m .: szobabútorok és fegyver
zolását, ezennel a következőket rendelem. Az
1884. évi XVII törvénycikkben foglalt ipartörvény I nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság
50.-§a megadja a jogot, hogy minden ipaios úgy
saját, mint mások készítményeit az ország bár 1901. évi V. 420/2. számú végzése folytán 195 k
mely helyén tartott országos vásárokon áruba 40 i tőkekövetelés, ennek 1901. évi junius hó 21.
boc-assa,
napjától járó 5% kamatai, 73% váltó dij és
A törvény eme rendelkezése mellett az a eddig összesen 54 K 82 fii-ben biróilag már meg
gyakorlat is kifejlődött, hogy az országos vásá állapított költség erejéig Selmecbányán alperes
rokat nemcsak az iparosok és kereskedők hanem
masok is árusítás végett rendszeresen fel szok lakásán leendő eszközlésére 1901. évi december
ták keresni. Miután azonban az ipartörvény idé hó 9-ik napján délelőtti 9 órája határidőül
zett rendelkezése szerint a vásáros rendszeresen kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
látugatása csakis az iparosokat és kereskedőket jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
(kikhez a jogosul! vándorigarosok és vándorkereskedök is tartoznak) illetheli meg, az elárusító gok az 1881, évi LX. l.-c. 107. és 108. §-a értel
vásárosok ebbeli minőségének igazolását a ható mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbnek Ígé
rőnek becsáron alul is el fognak adatni.
ságok mindenkor megkövetelhetik.
Kötelesek ennélfogva az ilyen vásárosók
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
iparigazoiványaikat — kívánatra mindenkor elő mások .is felülfoglaltatták s azokra kielégítés
mutatni s illetőleg iparcikkek árusilása végett a jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881 évi
vásáron iparigazolvány nélkül megjelenő Árusítók
az árusítástól eltiltandók. Ezen rendeletén, rnely- LX. t.-c. 120. §-a élteimében ezek javára is el
lyel egyúttal a volt földművelés — ipar és keres rendeltetik.
kedelmi ministernek 1875. évi augusztus hó 28-án
Kelt Selmecbányán, 1901. évi november h<,
19. 110,* sz. a. kelt rendeletét hatályon ki vül he. 24. napján.
lyezem, s mely azonnal életbe lép, a házi ipa,,
Óváry Dezső,
készítmények elárusítóira nem terjed ki.
:;i birónAei véwoha ti,
Budapesten, 1901, évi november hó 6-án.
A n. é. közönség szives
Hegedűs s, k.

figyelmébe!
HIRDETÉSEK.
,frt é s o l c s ó a r u k ,
3 évi jótállással privát vevőknek

K om ád

o áxios

óragyára arany, ezüst ós ékszer áruk
szállító-háza
K r i i x (Csehország)
Jó nickel-rem. óra frt 3.75.
Valódi ezii8 t-rem. óra frt 5.80.
Valódi ezüst láncz frt 1‘20.
Nickel ébresztő óra frt 1.95.
Cégem a cs. és k. birodalmi
címerrel van kitüntetve, számtalan
arany, ezüst kiállítási érem vala
mint ezernyi elismerfi-levél var.
birtokomban.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmente v.

Van szerencsém a n. é. közönség szives
tudomására hozni, hogy a f, é. december 18-án
és 19-én tartandó országos-vásár alkalmából dú
san felszerelt óra ékszer arany és ezüst áru
készlettel Selmecbányára jövők és azzal a „Metropole“ szállodában logok tartózkodni.
Készletemben mindenki részére alkalmas
karácsonyi vagy újévi ajándék lesz található,
legdivatosabb kivételben és rendkívül olcsó áron.
Odaérkezésemről a n. é, közönséget ismét
értesíteni fogom és arra kérem szíveskednék meg
bízásait addig részemre fenlartani.
Kitűnő tisztelettel
K

l e i n

S á n d o r

órás és ékszerész Léván.

8____________________ _
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Árverési hirdetmény.
Közhírré tétetik, Imgy ünaruóca község
újonnan épített iiz állam ú t mentén fekvő
egy nagyivészobáböl, úri ivószobébél, a
bérlő lakásából, két vendégszobából, egyegy raktár, jégverem, istálló s koesiszitiből
álló korcsma-épülete f. í n ' d e c e m b e r h ó 1 2 -é n
d. e. 9 órakor, 11)02. évi janáár 1-től hat
évre haszonbérbe adatik.
Az árverési feltételek a község házán
tekinthetők meg.
Zaarnócán, 1901. ávi november 18-án.
A községi elöljáróság.

N yavalya tőréé.
Ki nyavalytürésben, gór
csőkben óa más idegbajokban
szenved, kérje annak leírá
sai, mely ingyen és bél
mentve kapható a ,.Schwanen
Apotlieke“ által Frankfurtban
a Maina mellett.

COGNACOT
úgyszintén, sima és gyökeres szölőojtványok, valamint sima és gyökeres Rip. Portalis alanyvesszőket,
Árjegyzéket kívánatra bérmentesen
küld.
Gyöngyösön (Heves ni.)

S z a b ó B é la .
szölőnagybirlokos.
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Karlsbáfli porcellán es Angol
fajáne asztali kávés tbea és mocca kész
letekből 0 és 1 2 személyre dús választék
iban nagy raktárt tartok fenn.
Bel- és külföldi üveg neműt 6 —12
és 24 személyre, vésse, giilozsározva és
festve bor, sör, víz és likőr készletek. Dísztárgyak úgymint
majolik várók, fali dísztárgyak nagy választékban Chinae/.iist
evőeszközök és dísztárgyak nikel és bambusz thoaasztaikák,
vas mozsdóaszialok, hajlított tömör-faszékek, aólakfüggönytartók.
aranykeretes és diófakeretes tükrök egész 2 méter magasságig
kész képkeretek, gen.e és szentképek és szobrok: keret lécek
több mint 1 0 0 minta van raktáron, melyekből a legrövidebb
idő alatt bármily méretű kereteket pontosan jutányos ár
mellett készítek. A közelgő karácsony és újév alkalmából a
nagyérdemű közönség b. látogatását kérve

1

s z ó k ; á n ,v u iiti$ D ié ;{ l> e ii.
A i P g h i v r t l r t b b - Ili k o r - é s
b t i n S a j t t o l j o n |<kt:U[íí.s>a t.

K l e i t i t H d i i a ........... e t e k
A jelenkor legnagyobb vívmánya a világítási téren a
„Pittner“-!éle szabadalmazott petróloutnizzófény égfi, mely
70—80 gyertyavilágitási fényt ad. 1 liter közönséges petró
leumot 12—16 óra alatt fogyaszt, semmiféle szagot nem ter
eszt és minden lámpára alkalmazható.
Ezen égöt a legnagyobb szakembe
rek elismerő levelekkel es több kiállítá
son arany eremmel tüntették. Kapható; |
IM kIí A n'/. ( ^ v iliit üveg és porcelán
üzletében Selmecbányán (a Hungária szom- i
ben.) — Ara helyben (Coinplett) 14 \
a n. é. közönség becses
dusraktáramat. —

Alól megnevezett ajánlja saját termést!
fehér és vörös, —• asztali, pecsenye, szamarodni és ásszá borait.
Saját főzésű, tisztán borból párol

1901. december t.

in ttg y a k .

Uradalmaknak, községeknek három
törlesztésre is adatik.

évi

Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődó sövény növény, Ez az
egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év
j alatt, rendkívül csekély kiadással, melyen nemhogy euibor
j de semmiféle állat, még az apró nyulak sem hatolhat
nak át. .VEsiádon j e n d e í f ó d n v . r a j z o k k a l o l l á | t ó i t n tíe< '*H Í
k m l - .ss n l a s f i á s m e l l é ,
j k e l t ő i i k . Ezer csemete elég 200 méterre. — Ára 12
í korona
r i Óriás jövedelmet biztosító vo
vob
}
tánáli fogva, önnek tenyésztés
tenyésztése
számos gazdaságban az utóbbi
időben rendkívül elterjed,
i Színes fénynyomatu f í í á r j c c y z ó k i n g y e n é s U ^ ,* .
1 m e n t v e küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül.
Az ftrJ|oglti2UsKOii kívül még egy olyan könyvet kap
ezzel, ki azt rímére ingyen és bériuentvo küldetni kéri,
mely nincsen az a ház, vagy család, a hol annak tartal
mát haszonra ne fordítanák, városon, falun, pusztán, gaz
dag vagy szegény <-.sa adnál egyaránt. Így még azoknak
is igen erdőkében áll, k i k re B K le J iíi x i n m i i t n e m
t i k u r n a h , mert benne számos oly közlemények foglal
tatnak, melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek.
Cím :

„Érmellóki első szölöoltvány-telep“ Nagy
Gábor Nagy-Kágya, u. p.Székelyhid.

Tisztelettel

D u k á s z G y u la .
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Versenytárgyalási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatalhoz tartozó
jalnai és Selmecbányái ni. kir. erdőgondnokságok
kerületében 1902. év elejétől 1904. év végéig 3
éven át a kincstár költségén termelendő évenkint
mintegy 40000 hl kemény és lágyfaszén a zsar
nócai m. kir. erdőhivalal irodájában folyó 1901.
évi december hó 10-én cl. e. 10 órakor megtar
tandó nyilvános zárt írásbeli versenytárgyalás
utján fog eladatni.
Kikiállási ár mint hekloliterenkint vételár:
1. az I. távolsági osztályban illetve a vágás
ban 12 kmtrt túl nem haladó távolságában a
fogyasztási helytől: bükk faszénért 60 fii. tölgy
faszénért 56 fii. és lágyfaszénért 40 fillér.
2. a 11. távolsági osztályban illetve a vá
gásnak 12 kmtrt túlhaladó távolságában a fo
gyasztási helytől: bükk faszénért 54 fii. tölgy
faszénéit 50 fik és lagyíaszénérl 42 fillér.
A faszén vevő részére az erdőben a ter
melési helyén adatik át, köteles tehal vevő a ;
faszenet annak termelése után azonnal sajtit kőit<ségén elszállíttatni.
Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen
kiállított is 1 koronás bélyeggel, valamint 1000 j
korona bánatpénzzel ellátott zárt írásbeli ajánla- I
taikat az firvefés napjának, délelőtti 10 órájáig a 1
zsarnócai m kir. erdőhivitainál nyújtsák be, hol
is az árverési és szerződési felvételek a hivatalos
órák alatt megtekinthetők.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Budapest, 1901. évi november hóban.
M. kip. földmtvelésügryi miniszter.

E ladó Ház!
A honvéd-utcai 57. sz. júkarban levő

■ 0“h á z
kerttel együtt e la d ó .

—

Bővebbet

a háztulajdonosnál
Czunna József vésnöknél.

Aeetylenvilágítási telepeknek, berendezéséi, saját sza
badalmaik szerinti kivitelben, jótállás mellett, úgy a
biztos működésért valamint szolid kivitelért elvállal

K le m m & S o w a k
Dfchlcaviláptísi készülékek gyára és férajfjlíic

K o l o z s v á r i t . (Pályaudvar.)
Prospektusok, elismerölevelck úgy költségvetések kívánatra
bármentve küldetnek.
Mindennemű fémöntödei munkák elkészítése, úgymind
o é g t á b l i U i . v tz . f f í í x és g ö z f c l i s / . e i í 'd ó s i
t í l r g y a k . p e r z s e l t e k stb. saját avagy bekül
dött i nf i i f M vagy r a j x után. szolid kivitelben és
jutányos árban elválaltatnak.
l ’ e r o n o s p o r a ie< s k e m l í » k (Cemoroll) elis
mert legjobb szerkezetű eket legszolidabb kivitelben
kaphatók.
l ’ r l n u t C 'a ll.
nagy ra k tá l.
A világitásitelepe berendezésében jártas, ügyes ás szolid
képviselők kerestetnek.

Csak RETHY-félét fogadjunk el!
A valódi Réthy-féle pemetefű-cukorka
gyógyszertárakban k apható;
Selmeobány: Mzrgólsy János és Szlankay
Ferenc; Főzés-Gyarmaton : Kormies Gyula
H'ógyszerlűiakbnn.

