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Az E. K. E. (Erdélyrészi Kárpát-Egyesület) folyó, 

iratából az „Erdélyéből egy felhívást veszünk át, me
lyet az egyesület nem rég küldött szét Magyarország 
törvényhatóságaihoz, s melynek czélja a magyar turis
taság fejlesztése, emelése.

E felhívás a következő:

Diáki úristíiskodrts.
Az E. K. E. választmánya a diák-turistáskodás érdekében a 

következő felhívást intézte a törvényhatóságokhoz:
Tekintetes Törvényhatóság 1

A túristaság hazánkban még nagyon kezdetleges állapotban 
van, holott úgy kulturális, mint közgazdasági szempontból igen 
fontos tényezője az jövő fejlődésünknek A túristaság nyomán ter
mészeti szépségeinknek becse emelkedik, mert a köz javára értéke
síthetjük azokat. A szegény nép új keresetforráshoz jut, mert a 
túristák igénybe veszik és megfizetik szolgálatait. Svájezban és Ti
rolban egész vidékek a túristaságnak köszönhetik jólétüket.

Nálunk e tekintetben nagyon hátra maradtunk. Elismerjük, 
hogy nem lehetünk egyszerre túristanemzet. Az ifjúságnál kell 
kezdenünk a dolgot, ha eredményt akarunk elérni, mert az ifjúság 
fogékony a táj szépségei iránt, szereti a szabad természetet és tud 
gyönyörködni azokban a pazar változatokban, melyekkel hazánk oly 
gazdagon meg van áldva.

Tehát az ifjúságot kell mindenekelőtt beleszoktatnunk a 
túristáskodásba. Ez a mi ezélunk is. Szervezni akarjuk országszerte 
az ifjúsági túristáskodást.

Mindenekelőtt összegyűjtjük azokat a helyeket, hol az ifjú
ság megszállhat és olcsón étkezhetik. Azután vasútakon, hajókon 
kedvezményeket eszközlünk ki számukra. — Az igy összegyűjtött 
adatokat, városok, községek és kiránduló helyek szerint csoporto
sítva kinyomtatjuk, és diákigazolványokba foglaljuk, melyeket az 
iskolák igazgatói aláírnak és kiosztják a szünidők alkalmával a ta
nulók között.

Ekképen a túristaságnak egészen uj nemzedéket nevelünk, 

TARCZA.
Selmeczbánya történetéből.

(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt századbei* 1 * * * * S 
kézirat felhasználásával.)

j nevének, ugyancsak szorongott. Megkisérlették szép 
szóval békiteni a zenebonáskodókat; hiába! Kérés, 

1 fenyegetés, mind nem használt semmit, még kenyérnek 
i és húsnak kiosztása sem hatott szeliditőleg a lázadt 
í munkásokra.
i Látván a dolgok ilyetén állását, Höllenbach a 
j végső eszközhöz nyúlt, s Rákóczyhoz fordult segítségért. 

Ez azután egy csapat harczost küldött Selmeczbányára; 
a marczona kuruczok azután nem vették tréfára a 
dolgot, s az első támadás alkalmával nehányat a zen- 
dülök közül lelőttek, másokat megsebesítettek, s a ma
radékot karddal, csákánynyal, fokossal szétverték. Ezzel 
le volt verve a bányász lázadás, de a bányamunkások 
éltök fogytáig halálos gyűlölettel voltak Höllenbach 
ellenében.

I. Lipót császár, mint, a történelemből tudjuk, 
több ízben igyekezett békét kötni, s Széchenyi Pál 
kalocsai érseket küldé ki e czélból, ki több Ízben érte
kezett e tárgyban Bercsényivel, Károlyival sőt Rákó- 
czyval is. Az alkudozásoknak azonban eredménye nem 
lett, mivel a magyar urak azt akarták, s igen bölcsen, 
hogy a kötendő béke kűlhatalmak kezessége által is 
biztosittassék. Ez a követelés kissé sok volt a bécsi 
udvarnak s annak teljesítése nem illett terveikbe. De 
azért tovább folytak az alkudozások s Gyöngyösön, 
később az angol és németföldi, mint a közbenjáró 
hatalmak követeinek jelenlétében, Selmeczen is tarta
tott értekezlet, de eredménytelenül.

Az épület, mely ez alkudozásra összegyűlni 
látta a magyar, a külföldi és az osztrák urakat; mely
nek termeiben felhangzott Bercsényi tüzes szava, mely
nek falai látták Rákóczy fenséges alakját: ledőlt már 
a kőboritó csákány és kalapács ütései alatt, a repesztő 
por robbanásai által; kis kápolnája maradt csak meg 
emlékül a lezajlott időkre, a Szt. Erzsébetkápolna.

Rákóczy fényes csillaga is letünőben volt. 1708-ban 
Selmecz és a többi bányaváros a császáriak hatal
mába került ismét. Elhallgatott a tárogató örökre,

hirmondónak is csak egy maradt, ott van a nemzeti 
múzeumban; abból sem csal ki hangot soha senki, 
nincs is, a ki tudna hozzá.

A háborús idők után más isten csapása látogatta 
meg Selmeczet. 1710-ben kitört a pestis.

Krónikánk szerint 6000 embernél több esett e 
gyilkos ragály áldozatául. Mintegy hála jelül, hogy ez 
öldöklő angyal végre elhagyta e várost, a hatóság a 
mostani Szt.-Háromság-téren, melyet akkoriban „dér 
obere Ring“-nek („felső piacz“-nak) neveztek a Szt.- 
Háromság szobrát emeltette.

A most ecsetelt korszak más tekintetben is nagy 
jelentőségű Selmeczbányára nézve. A város ugyanis a 
majdnem szakadatlan harczok s a gyakori ragályok 
miatt annyi lakost veszített, hogy a nagyon leapadt 
munkaerő pótlásáról kellett gondoskodni. Az ország 
maga nem szolgáltathatta azt, s igy a határon túl, 
más tartományokból kellett munkásokat idehivni, és 
pedig többnyire a szláv tartományok voltak azok, 
melyekből százával vonult ide a munkásnép.

A német nemzetiségűek, kik száz- és száz éven 
át voltak itt az uralkodó elem, mindinkább fogytak, 
tért engedve a szlávoknak, kik folyton szaporodtak, 
növekedve számban még a németek ivadékaival is. 
Mert bizony megesett az, — még manapság is ta
pasztalhatunk hasonlót — hogy a német szülék gyer
meke, folyton tótokkal érintkezvén, nem csak tótul 
beszélni, hanem tótul gondolkozni is tanult, egy 
szóval : tót lett belőle és talán fanatikusabb, mint 
Szvatopluk egyenes ágon leszármazott ivadéka; igy 
van ez minden renegáttal.

S fájt az bizony a selmeczi németnek, hogy 
ismét be kell fogadnia a tótot, daczára minden szaba
dalomlevélnek és kiváltságnak, mely szerint tót atyafi 
nem lehet a czéh tagja.

(Folytatása következik.)

XXXIV.
I. Lipót császárt minisztereinek rósz tanácsai 

nem egy oly intézkedésre vitte rá, mi a magyarok 
kedélyét mindinkább felizgatta.

Midőn II. Rákóczy Ferencz kibontotta a harczi 
lobogót, minden oldalról gyülekeztek a hivek zászlói 
alá. Bár hadai jobbára még gyakorlatlanok voltak, 
mégis csakhamar előre nyomult s 1703-ban elfoglalta 
a bányavárosokat s igy Selmeczet is, de nemsokára 
visszavonult innét, mivel Schlick osztrák tábornok 
közeledett, s Rákóczy annak fegyelmezett seregével 
szemben még nem akart talán végzetessé válhatandó 
csatát koczkáztatni. De rövid időre rá Bercsényi több 
győzelmet aratott a császáriak felett, úgy, hogy ezek 
hátrálni voltak kénytelenek, s Bercsényi megszállotta 
Selmeczbányát.

Az ur Magyarországon kétségtelenül Rákóczy 
volt az idő szerint s igy a bányavárosok kénytelen 
kelletlen meghajoltak előtte. Selmeczbányán Bercsényi 
(kit kéziratunk Pertseninek nevez) báró Höllenbach 
Gottfriedot bízta meg a bányák felügyeletével, ki is, 
mint Rákóczy által kinevezett kamaragróf, az itteni 
bányászatot vezette.

Höllenbachnak ugyancsak meggyűlt a baja a : 
bányászattal vagy is inkább a bányászokkal. Hozzá . 
voltak ezek már szokva mindenféle rakonczátlankodás- 
hoz átöröklés utján; csak emlékezzünk vissza a bie- 
bertárnai és finsterorti lázongásokra, melyek hire 
apáról fiúra szállott. Mint akkoriban, most is a pénz 
volt az indító ok. A munkásokat ugyan is vagy nem : 
tudták, vagy nem akarták ezüstpénzzel fizetni, s e í 
miatt a bányászok, nosza, fölzendültek s oly fenyege
tőn viselkedtek, hogy Höllenbach báró, daczára pokoli

; mely hasznos szórakozással, ismeretszerzéssel, utazással fogja eltöl- 
‘ teni szabad idejét.

Minden ifjúnak könnyű alkalma lesz megismerni hazája 
. földjét, annak nevezetességeit s szépségeit, ezáltal látóköre tágul, 
j ismeretei gyarapodnak.

De hiszen szükségtelen hosszasabban megokolnunk, hogy 
í törekvésünk a legnemesebb, a leghazafiasabb és igy bizalommal 

kérhetjük a tek. Törvényhatóságot, hogy e törekvésünkben minket 
támogatni szíveskedjék.

í Első feladatunk ugyanis összegyűjteni a diákszállásoknak
i alkalmas helyeket. Ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel alkalmatlan- 
i kódunk, méltoztassék intézkedni, hogy a városok, községek szállósai 
; vendéglősei és áldozó lakosai felhivassanak, mikép a túrista diákoknak 
I mérsékelt árban éjjeli szállást, egyszerű reggelit, egyszerű ebédet 

és vacsorát adjanak és ezeknek árát külön-külön a tek. törvény
hatóság lítján nekünk bejelentsék.

Rendkívül nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy ezek 
az adatok pontosak, megbízhatók legyenek és legalább ez év végéig 
beküldessenek, mert már a jövő év tavaszán az első túristadiákrajt 
kibocsátani szeretnék.

Minden törvényhatóság területén van valamely nagyobb iskola 
de van történelmi nevezetességű hely is, természeti szépség is és 
igy mindnyájunknak hasznos lesz, ha qzt a mozgalmat minél sike
resebben oldjuk meg.

Bízunk és remélünk tehát a tek. Törvényhatóság jóindula
tában, hogy kérésünket meghallgatja és annak értelmében szives 
intézkedéseit mielőbb megteendi.

Örömmel üdvözöljük az E. K. E.-t, mint ez eszme 
felkarolóját, mert reméljük, hogy azt meg is valósítja 
s kiragadja a turistaságot abból a szűk mederből, mely
ben aránylag elég régóta halad, de minden nagyobb 

> eredmény felmutatása nélkül.
Magyar turista egyesületeink, valljuk meg őszintén, 

1 eddig jóformán nem voltak egyebek mint helyi érdekű 
i kirándulásokat rendező társaságok, szűk programúm 
: társaságok. Elismerés illeti ezeket is egyes szép vidé
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keknek hozzáférhetővé tételéért, az ország sok termé
szeti kincsét feltárni igyekvő működéséért; eddigi 
működésük azonban nem nyújt biztosítékot arra nézve, 
hogy a túristaságot hazánkban is oly fontosságra eme
lik, hogy az közművelődésileg s közgazdaságilag is 
számottevő tényező legyen, amint az a külföldön, 
még olyan helyeken is, a melyek kevésbé szépek s 
érdekesek s igy kevésbé alkalmasak is.

Városunk kiválóan alkalmas turista központ. Már 
maga a város fekvése olyan, mely nemcsak az or
szágban, de a külföldön is ritkítja párját. A vidéke 
pedig, kiránduló helyei, a Szitnya, hodrusi tavak vi
déke, a vihnyei ut, Vihnye, a Rovna, a Paradicsom 
hegy, többé-kevésbé olyan szépek, melyeket örömmel 
szemlél az is, a ki rég ismeri már őket s gyönyörrel 
nézi az, a ki először látja. Nem egy, a svájczot meg
járt turistától hallottuk, hogy különösen a hodrusi 
tavak vidéke feledteti vele a világhirű s az idegen 
turistáktól ellepett, külföldi vidékeket.

Kincset birunk mi városunk fekvésében, vidéké
nek remek szépségében, s bár e kincs nincsen elrejtve 
mint az, mit a város lakosai nehéz munkával, verej
tékkel ásnak ki a föld gyomrából, az még is kiakná
zatlan, hasznát nem látjuk, mint Svájcz, Tirol és 
Stájerország kevésbé szép vidékeinek lakosai kik az 
ezernyi ezer idegen forgalomból nemcsak megélnek, 
de gyarapodnak is.

Városunk szintén lehetne tárgya az érdeklődésnek; 
a mi vidékeinket is ellephetnék az idegen pénzes 
turisták rajai s akkor a hanyatló bányászat helyett 
még egy uj keresetág adna kenyeret a lakosságnak.

Ámde ehhez feltétlenül szükséges, hogy városunkat 
megismertessük, hogy vidékünknek szépségéről, látni- 

I I
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valóságairól legalább hírből tudjanak azok, a kik mi
helyt az idő engedi, áradatként keresik fel az érdekes 
látnivalóval kecsegtető vidékeket.

A Szitnya-osztály, elismerjük, eleget tett műkö
dése óta a túristaság emelésére. A jó turisla-utak, 
messzelátók tanúsítják, hogy fennállása óta szakadat
lanul működik, hogy vidékünknek gyönyörű látnivalóit 
feltárja, megmutassa. Az az egy pár idegen, ki ide 
nyaranta eltéved, örvend, hogy véletlenül ide került s 
alkalma van gyönyörködni elragadó bájában.

Ámde ez nem elég, és semmi.
Turista egyesületünknek most oda kell törekednie, 

hogy a feltárt kincsek ne heverjenek kamatozatlanul, 
Áianem hogy azt lássák, látogassák, hova tovább 
mentül többen. Propagandát kell csinálni szóval, tol
lal ; ismertetni kell városunkat s vidékét írásban, 
képben,

Nem tudjuk mi az, a mi mintegy megbénítja 
Szitnya-osztályunk működését, de a kik intézői, veze
tői annak, gondolkozzanak rajta s tegyenek róla.

Az E. K. E. fiatal egyesület még s már is ered
ményeket, olyan eredményeket ért el, a melyeket más 
egyesületek sokkal több idő alatt nem tudtak s tudnak 
elérni.

Előttünk a példa! Kitartással, erős akarattal, egv 
kis buzgalommal sokat, sokat lehet elérni.
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Néhány szó tűzoltóságunkról.
A felebaráti szeretet egyik legszebb nyilványulása 

az önkéntes tűzoltóság. Az embertárs vagyonának, életé
nek mentésére sietni, nem önérdekből; gyakran a saját 
életet is koczkáztatni, nem nyereségvágyból, nem 
hitvány bérért, hanem a legönzetlenebb emberszere
tettől sarkalva; ez az önkéntes tűzoltóság nemes 
feladata.

Hogy derék tűzoltóink e feladat teljesítésében 
nem maradtak hátra, ezt eddig is fényesen beigazolták. 
És mégis, egy sajnos tényt kell megállapítanunk. E 
tény az, hogy tűzoltóságunk, a helyett, hogy idő foly
tával mindinkább fejlődnék, hanyatlásnak kezd indulni. 
Ennek okát nem talán az önkéntes tűzoltóság tagjai
nak lanyhaságában keressük, hiszen elégszer volt al
kalmunk annak ellenkezőjéről meggyőződnünk; de 
keressük és találjuk a közönség indolencziájában 
egyrészt, másrészt pedig abban, hogy tűzoltóságunknak 
nincs'gyakorló mestere. Az első okra vonatkozólag 
tagadhatlan jelenségül minden elfogulatlan ember 
kénytelen elismerni, hogy a tűzoltóság tagjainak száma 
évről évre csökken. Egyik másik tag elhal vagy más
hová költözik s nincs, a ki helyét pótolja. A közön
ség e részvétlensége a mily méltatlan, oly érthetetlen; 
hiszen saját érdekében volna a közönségnek, hogy 
amaz üdvös intézményt tőle telhetőleg pártolja min
den rendelkezésre álló módon, a tagok számát ön
kéntes, tömegesebb belépés által szaporítsa. E helyett, 
épen az ellenkezőjét tapasztaljuk. A tűzoltóság lelkes 
főparancsnoka, Pauer János, akadémiai titkár, ki iga-
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Kilenczven év.
Goldbrunner Sándor életéből.

Goldbrunner Sándor nyug, polgármester és volt 
városi főispán e hő 12-én ünnepelte 90-ik születés 
napját.

Csak egy évtized hibázik egy egész évszázadhoz! 
Mily hosszú idő, mily kegyad ománya a jóságos sorsnak, 
hogy ezt az érdemekben elaggottnak aránylag még a leg
jobb testi és szellemi épségben megélni engedé.

E kilenczven évhez egy egész történelem fűződik, 
még pedig oly történelem, mely széles e hazában és 
városunkban is erős hullámokat csapott, mig végre a 
békés fejlődés kikötőjébe ért.

Nemcsak az öreg ur iránti tiszteletből, de érde
kességénél fogva is jónak látjuk kivonatilag közölni 
Szitnyai József polgármesterünk által irt: „Történelme 
az alsó-magyarországi kémlőintézet egyesületének” 
czimű munkájából a következőket:

Goldbrunner Sándor született Selmeczbányán 
1807. évi február 12-én Középiskolai tanulmányait a 
selmeczi gymnásiumban kezdette és végezte; a philo- 
sophia első és második évi (1822—23 és 1823—24) 
tanfolyamát a győri kir. akadémián, a jogi tanulmá
nyok első tanfolyamát (1824—25) az egri, második 
évi tanfolyamát pedig (1825—26) a pozsonyi kir. jog
akadémián kitűnő sikerrel végezvén, a selmeczi bá
nyászati akadémiát 1827, 28 és 29 években ernyedetlen 
szorgalommal látogatta s a bányász diplomát 1830 
évi augusztus hó 21-én jeles minősítéssel nyerte el.

Ezt megelőzőleg alig 22 éves korában mint 
kvalifikált bányajogász az alsó-magyarországi kerületi 
kir. bányatörvényszékhez auskultansnak neveztetvén 
ki, ott 1830. évi márczius 1-étől 1835. évi junius hó 
24-éig ezen minőségben és mint előadó helyettes 
működött.
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zán szivén hordja az önkéntes tűzoltóság érdekét, 
javát, nagyon jól látja e hanyatlást s hogy ezt orvo
solja, rendszabályzatot dolgozott ki, mely szerint a, 
tűzoltóság kötelezővé tétetnék minden 20 éves élet
korát elért, s különben a felvétel társadalmi feltételei
nek megfelelő férfira nézve; ha pedig a tényleges 
működésben testi fogyatkozás miatt meg volna aka
dályozva, vagy pedig nem akarna valaki tényleg 
működni, az illető, hasonlólag a had mentesekhez, bi
zonyos dijat köteleztetnék évente fizetni. Miután az 
utóbbi megadóztatás jogosultságához, illetve annak 
életbeléptetéséhez a kormánynak is van hozzászólása, 
ez pedig tudtunkkal már több város ily értelmű sza
bályrendeletétől megvonta a jóváhagyást, nem akarjuk 
ezt bővebben fejtegetni, de Sehneczbánya közönségé
hez fordulunk azon hangsúlyozott felhívással, hogy 
végrevalahára, már saját érdekében is, tegyen le fásult 
nembánomságáról s karolja fel a helybeli önkéntes 
tűzoltóság ügyét. Nézzük csak a tisztviselők, a keres
kedelmi alkalmazottak közt hányán vannak vájjon, 
kik a tűzoltóság tagjai ? !

Bizony, ha összeszámlálnók, az eredményt maguk 
is röstellnék. Hát változtassanak rajta, ez társadalmi 
és erkölcsi kötelességük. De a tűzoltósághoz is fordu
lunk azon jóakaratu tanácscsal, gondoskodjék róla, 
hogy ismét szakavatott, buzgó gyakorlómestere legyen. 
E nélkül a legjobb akarat mellett sem fejlődhetik in
tézményük, sőt úgy jár, mint a vén czigány, ki min
dennap egy nótát feled. Vajha szavunk nem volna el- I 
hangzó szó a pusztában. |

Különfélék. j
— Személyi hir. Mint sajnálattal értesülünk : 

Krausz Géza városi erdőmesterünk megbetegedett, de 
— mit őszintén kívánunk — fiatal, erős természete a 
bajt csakhamar le fogja győzni.

— Kinevezések. Bittsánszky Ede a jeles nagybá- í 
nyai bányaigazgató és czimzetes ministeri tanácsos való- i 
ságos ministeri tanácsossá, — Svehla Gyula szélaknai j 
bányahivatali főnök kir. föbányatanácsosi czimmel és 1 
ranggal selmeczi bányaigazgatóvá, Szép Sándor selmeczi j 
bányaigazgatósági számellenőr számvizsgálóvá és tarnói í 
Kostyál Béla cs. és kir, tüzérfőhadnagy a selmeczi | 
bányaigazgatósági számvezetőséghez ideiglenes minő- ] 
ségű számtisztté neveztettek ki. ;

— Halálozás. Özv. Heincz Ádámné szül. Scharff j 
Emília tegnap szerdán reggel fél nyolcz órakor, 80 ; 
éves korában, végelgyengülésben örökre elszenderült. ; 
A boldogult úrnőt nagy és előkelő rokonságon felül ; 
gyermekei, Heincz Auguszta, Heincz Frigyes, Heincz í 
Emma férjezett Scholcz Gyuláné, Heincz Viktória fér- í 
jezett Hándel Vilmosné, Heincz Hugó, Heincz Albert j 
és családtagjaik gyászolják; de gyászolják a külön
féle jótékonysági és más egyletek is, melyek legtöbb
jének alapító tagja volt a megboldogult. És gyászolják 
a szegények is, kik széles körben ismert jótékonyságát 
oly sokszor vették igénybe és kiken segíteni a nemes

lelkű úrnő soha sem feledkezett meg. Temetése holnap 
pénteken lesz a különféle egyletek, iskolák és általában 
az egész lakosság nagy részvéte mellett.

— Goldbrunner Sándor nyug, városi polgár
mester és volt főispán 90 éves születés napja alkal
mából számos oldalról lett üdvözölve. A selmeczi városi 
tanács igen szépen szerkesztett átiratban üdvözölte a 
város egykori első tisztviselőjét Goldbrunner Sándor 
erre Szitnyai József polgármesterünk előtt személyesen 
fejezte ki hálás köszönetét, mondva, hogy ő e városnak 
és e város közönségének hálával tartozik és mint 
elaggott nestor kéri az egek ura áldását e városra 
és annak közönségére. Szive mélyéből kívánja, hogy 
e város nemcsak anyagilag, de a műveltség és tudomány 
terén is fejlődjön és annak közönsége boldog legyen. 
Egyszersmind felkérte a polgármestert, hogy e köszö
netét a város közönsége előtt is tolmácsolja. Megha- 
tottan és elérzékenyülve szorított ezután kezet egy
mással a volt immáron elaggott és a mostani férfikora 
delén álló két polgármester. A tiszteletre méltó nestor 
áldásos köszönet kifejezését im a város közönségének 
tudomására hozzuk és meg vagyunk róla győződve, 
hogy városi közönségünk osztatlanul kívánja egykori 
polgármesterének, hogy ő még sokáig a legzavarta
lanabb boldogságban éljen !

— Hazafias adomány. A helybeli lyceumi 
ifjúság a f. hó 13-án megtartott hangverseny jövedel
méből 10 frtot küldött szerkesztőségünkhöz azzal, 
hogy ezen összeget mint az ifjúság kegyeletes adomá
nyát, a honvédszobor gyűjtő bizottságának átszolgál
tassuk. Ezt mi a legnagyobb készséggel megtettük 
és köszönetét mondunk a lelkes ifjúságnak e szép, 
hazafias adományáéit.

— Kisiklott a vonat ... Hol ? Garamberzencze 
és Sehneczbánya között, Kisiblye mellett. A múlt hét
főn Selmeczbánya felé robogó rendes személyvonat a 
kisiblyei őrház közelében kisiklott nagy rémületet okozva 
az utasok között. Szerencsére nagyobb baj nem tör
tént, minthogy a vonal egy órai késéssel érkezett be 
az itteni állomásba. — Újabb bizonyítéka ez a Garam
berzencze—Selmeczbánya közti vasúti vonal tartha
tatlan állapotainak. Mint azt szakéitők állítják, a ki
siklás főoka abban kei esendő, hogy a gépek (lokomo- 
tivok) ócskák s majdnem hasznavehetetlenek. Ez az 
eset is nyomós bizonyítékul szolgál arra, hogy az ed
digi mizerábilis állapotokon végre-valahára gyökeresen 
segíteni kell. Egyáltalában megköveteljük, hogy e kér
déssel felsőbb helyen is alaposabban foglalkozzanak s 
ne hagyjanak bennünket selmeczieket ily kritikus vasúti 
forgalmi helyzetben. Különben a városunkat érdeklő 
vasúti kérdéssel legközelebb kimerítőbben fogunk fog
lalkozni.

— Melanchton ünnep. Múlt kedden volt 400 éve 
annak, hogy Melanchton a nagy reformáczió egyik 
legkimagaslóbb alakja született. Az ágostai evangélikus 
egyház ez emléknapot világszerte ünnepelte; városunk
ban a voltaképeni emlékünnep jövő vasárnapon lesz 

Ugyanezen időben tisztujitás lévén Selmeczbányán, 
a városi tanácsnoki állásra pályázott és ezt habár 28 
éves kora még nem ütötte a „senátor“ kormértékét, 
el is nyerte s 1843. évben városi bíróvá, vagyis akkoron 
a város első tisztviselőjévé választatott meg élete 36-ik 
évében. Az 1847—48 évi pozsonyi országgyűlésre 
Goldbrunner Sándor Sehneczbánya, Scharff Nándor 
pedig Bélabánya képviseletében követül küldetett ki. 
Ezen minőségben Goldbrunner Sándor bámulatos 
tevékenységet fejtett ki, miről az is tanúskodik, hogy 
1848. évben visszajöveteléig (ápril 24-éig) 27 követ
jelentést terjeszteti elő, melyekben az országgyűlés 
korszakot alkotó tárgyalásairól nemcsak érdekes, de 
tanulságos rajzot is nyújt.

Követ küldetésének befejezése után városi bírói 
állását 1848. évi ápril 25-én tartott tanácsülésben 
újból elfoglalván, azon nehéz feladatok megoldásához 
fogott, melyek rája távolléte alatt vártak s melyeket 
elejébe a későbbi nagy horderejű események gyors 
egymásutánja szabott. Közéletünknek tna elaggott 
bajnoka élete legszebb korában (41 éves) és edzett 
tetterő által bátorítva felemelő lelkesedést meríthetett 
a tisztikar és a közönség azon bizalmából, hogy az 
ápril 25-én tartott tanács ülést követő napon nagy 
küldöttség menesztetett hozzája az országgyűlésen 
kifejtett tevékenységéért hálát s köszönetét kifejezendő.

Goldbrunner Sándor majdnem 70 évet meghaladó 
nyilvános szereplése alatt Selmeczbánya közéletében 
a következő érdekesebb események merültek fel:

1831-ben az ázsiai nagy kolera pusztítása s az 
ez elleni védekezés. 1832-ben tűz a pachertáron, be
törés a glanzenbergi telepházban ; villámcsapás a vá
rosházába. 1834. felhőszakadás és árvíz a Garam 
mentében és Szénásfalva veszedelme. 1835-ben tiszt- I 
újítás gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén kora 
reggel gyertya és fáklyavilágitás mellett; a rögtönbi- '■

ráskodás behozatala, akasztófa felállítása, marhavész. 
1836 újbóli kolera járvány; a Boldogasszony menybe
meneteléről elnevezett templom tornyának kiépítése 
Kvacska Erzsébet hagyományából. 1840 Koburg Kohári 
Ágoston herczeg első látogatása Szent-Antalban és vá
rosi küldöttség menesztése hozzája; a pesti nemzeti 
színház javára alapitó dij megszavazása. 1841. Első 
katona állítás sorshúzás mellett; a bankaiak kérelme 
külön plébános kirendelése iránt. 1842. Magyar szin- 
társulat első szereplése Selmeczbányán; az akadémiai 
hallgatók berohanása a városházába a tanács ülés 
folyama alatt; Schmidt Ferencz városi biró halála. 
1843. Tisztujitás, Goldbrunner Sándor városi bíróvá, 
Antalffy József és Marschalko Teofil országgyűlési 
követté választatnak. 1845. Báró Ritterstein Ágost 
főkamara gróffá neveztetett ki; a györgy-tároi völgy 
telepesekkel benépesittetett. 1847. István föherczeg 
itt tartózkodása Grünne tábornokkal és Zichy gróffal; 
a selmeczi takarékpénztár alapítása, mi Goldbrunner 
Sándor kizárólagos érdeme, mert ő volt az eszme 
megpenditöje, a tervezet elkészítője és az alakulás 
intézője. 1848. márczius 15-ének első megünneplése 
márczius 20-án a Sembery teremben, az első felelős 
minisztérium első rendeletéinek közzététele ágyúzás 
mellett; általános öröm lelkesedés, hálaadó isteni 
tisztelet, Breznyik János hazafias beszédei; hála felirat 
V. Ferdinánd királyhoz, a nemzetőrség szervezése, 300 
puska szerzése és kiosztása.

Az 1848-iki nagy események kezdetén Gold
brunner Sándor indítványára a város latin köriratu 
hatósági pecsétje magyar körirattal cseréltetett fel. 
Ugyancsak ő indítványozta, hogy a város ágyúi a haza 
megmentésére a felelős kormánynak felajánllassanak. 
Ez indítvány egyhangúlag elfogadtatott és Mészáros 
Lázár hadügyminister a legmelegebb köszönettel fo
gadta e hazafias határozatot annyival inkább, mert
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az ágostai evang. templomban megtartva és a keddi 
emléknap csak azzal ünnepeltetett, hogy az ágostai 
evangélikus összes iskolákban szünetet tartottak.

— Az apáeza zárda és leányiskola épülete 
nemsokára a csákány áldozata lesz és őszig a mosta
ninál sokkal szebb épület fogja a város főterét diszi- 
teni. A kath. egyház nagy áldozatok árán nemcsak 
renováltatja a rozoga épületet, hanem a mennyire a 
hely engedi azt a kor követelményeinek és a magasztos 
czél igényeinek megfelelőleg nagyobb méretekben, czél- 
szerübb beosztásokkal 40.000 frt költségen kiépiteti. 
Az ottani vizmedencze eltávolittatik és annyival meg- 
toldatik az épület. Az udvar felé szintén kibővittetik. 
A főbejárat az intézetbe a Jahn-féle ház közelében a 
Wankovits-féle ház átellenében lesz. A jelenlegi bejárat 
és órásboltból egy nagy arányú öt kirakatu saroküzlet 
helyiség lesz. Azon kisebb üzlethelyiség, melyet Jáhn 
úr bérelt megmarad czélszerűbb átalakítással. Az 
intézet a bolt helyiségektől teljesen elzáratik. A terv 
szerint az épületben egy kényelmes és világos lépcsőzet 
lesz. Az első emeleten elhelyeztetik az óvada két he
lyiségben, az elemi alsó osztályok, a fogadószóba, 
étterem, konyha, cselédszoba, mosókonyha és fürdő
szoba. A második emeleten a felsőbb osztályok, lakó 
és háló szobák lesznek. Tehát örvendetes esemény 
városunkra, hogy végre valahárafaz irgalmas nővérekre 
bízott népnevelés magasztos hivatásához méltó ott
hont talál.

— Az uj akadémiai palota építését — úgy 
látszik — nem fogják tavaszkor megkezdeni. Erre en
ged következtetni azon ministeriumi intézkedés, hogy 
a Kőrös-féle házban lakóknak ne mondjanak fel, mert 
az akadémiának oda való építése még kérdéses. Eb
ből azt is könnyen következtethetjük, hogy az akadémiai 
épület még is csak máshová fog építtetni. De hová?? 
Ismét megindult a kombinácziók egész raja. Jó volna 
az ó posta egyesítve a Szladek és ha kell az e mellett 
lévő kincstári épülettel. Megfelelne tán a Székely féle 
telek is a két szomszédos kincstári telekkel. Szóba 
hozzák a Zlinszky-féle nagy telket is, sőt még az 
óvári kombinácziót is felmelegitik. De legtöbbet be
szélnek a Heincz házról, mely helyen valóban nagy
szerűt mutatna az uj palota, de kár volna a mostani 
szép kastélyért is. A közvélemény pedig újból csak 
azt óhajtja, hogy válasszák már egyszer meg 
vagy ezt, vagy amazt a telket, de építsék fel mie
lőbb az uj palotát. Mint halljuk a város az egész 
vigadói telket, kertestül is felajánlotta e czélra, de ez 
alig Jia volna megfelelő. — Szóval ismét csak a vá
rakozás álláspontjára szorittattunk s az építkezést 
majd talán csak 1898 évben kezdik meg.

— A resiczai nagy bányaszerencsétlenségről 
s illetve annak előidéző okairól érdekes közleményt 
hoz az itl megjelenő, jelesen szerkesztett „Bányászati 
és Kohászati Lapok" legutóbbi száma és teljesen indo
koltan megütközik azon, hogy többszöri felkérését a 
szerencsétlenség szakszerű leírását illetőleg, az oltani 
vállalat vezetősége figyelmen kívül hagyta és egy kül- 

ezek voltak akkoron az első ágyuk, melyekkel a felelős 
ministerium rendelkezett. Azon terv, hogy a pán- 
szlávok hadi mozgalma Selmeczbányáról induljon ki s 
ugyanitt összepontositva maradjon, a forrongásba jött 
lakosság szívós ellenintézkedésein hajótörést szen
vedett. E merénylet visszaveréséhez szükséges eszközök 
megteremtésében nagy érdeme volt Goldbrunner 
Sándornak, ki 1848 november 27-én e város polgár
mesterévé lett megválasztva, Midőn gróf Grabbe orosz 
tábornok elhamvasztással fenyegette a várost, Gold
brunner Sándor hidegvérüsége és elszántsága, valamint 
ismeretes tapintata nagyban hozzájárult, hogy Sel- 
meczbánya e veszélyt elkerülte. Egyáltalán képzel
hetni, hogy mily véghetetlenül nehéz feladata volt a 
városi hatóságnak és az annak élén álló polgármes
ternek az akkori ellentétes hatalmi áramlatok közepette 
s csak nagy üggyel-bajjal kerülhették ki a város végső 
elpusztulását. 1849. január 14-én Görgey Arthur serege 
vonult, be s ezt ünnepélyesen fogadták. — A szabad- 
ságharcz itteni eseményei ismeretesek s igy csak még 
azt említjük fel, hogy Goldbrunner Sándor 1851. 
évben Winkler helytartósági tanácsos elnöklete alatt 
újból polgármesterré választatott. Az ö polgármester
sége idejében 1852. évi julius 7 és 8-án időzött itt 
felséges Királyunk. Ugyanez évben szerveztetett a fő- 
gymnásium és Bélabánya testvérváros végleg elszakadt 
és a városi háztartás részére külön pénzügyi bizottság I 
szerveztetett. 1854-ben ápril 28-án esti hat óra négy 
perczkor földrengés érte a várost.

1857-ben volt az első népszámlálás; 1858-ban 
Stella helytartósági tanácsos alatt a városi háztartás 
rendeztetett

1861-ben Pápai kir. biztos elnöklete alatt ismét 
polgármesterré megválasztatott Goldbrunner Sándor, 
ki az abszolutizmus alatt nem akart hivatalt vállalni, 
daczára annak, hogy erre ismételten felhivatott. 

földön megjelenő nagy lapban közöltette azt egyik 
alkalmazott bányamérnöke által. Ezen szaklapunk méltó 
megütközéséhez mi is teljes lélekkel és erővel hozzá 
járulunk; mert kétséget sem szenvedhet az, hogy a 
magyar állam területén s lehet mondani annak párt
fogó egize alatt működő bányavállalat feltétlen köteles
sége lett volna a mi magyar szakklapunban és nem az ide
gen „Glück Auf"-bán leírni első sorban a bányaszeren
csétlenség szomorú lefolyását és annak okait. — 
Ebből is láthatjuk, hogy a magyar hazafiság dolgában 
az ottani vállalat vezetősége ép oly sötétségben bolyong 
még, mint a mily sötétség uralkodik ama hazánkban 
fekvő szénbányák mélyében melyekből e társulat millió 
hasznokat húz.

— A posta sikkasztó Schmidt Richárd, kit a 
fiumei rendőrség letartóztatott, csak nehány nap múlva 
fog ide kísértetni 1 Az ide kisértetés elhalasztásának oka 
az, hogy a bűn útjára tért fiatal embert Abbázziában, 
tehát Ausztria területén tartóztatták le és igy kiadatása 
iránt az igazságügyministerium utján kellett a kellő 
lépéseket megtenni. Az ügyet különben rendőrkapitányi 
hivatalunk a helybeli kir. járásbírósághoz tette át, 
mely hivatva lesz a rendes vizsgálatot megejteni.

— Életv eszélyes sikátor. Az az utczácska, mely 
a templom tértől a Trauer féle ház mellett felvezet 
az alsó Rózsautczába, oly állapotban van, hogy arra 
járni majdnem a lehetetlenségek közé tartozik. Már 
őszkor többször sürgettük, hogy lássa el a város ez 
utczikát-, melyen azonban nagy a forgalom, mert a 
legrövidebb ut az akadémia utczából az alsó Rózsa
utczába-, karfákkal, mi nem sokba kerül és vessen 
néha egy pillantást oda is az ut fentartó városi közeg 
. . . de hát hasztalanul. A karfák elmaradtak, az ut- 
fentartó városi közeg pedig szerencséjére arra nem 
jár; azért mondjuk szerencséjére, mert, bizony ha arra 
járna, ajánlanék neki melegen, hogy baleset ellen jól 
biztosítsa magát. Szó a mi szó, e kis utczát lépcsőivel 
rendbe kell hozni, hogy elő ne fordulhasson azaz eset, 
mi e napokban történt, hogy egy ott lakó urnák a 
leánya úgy elesett a fagyos, csúszós, járhatatlan utón, 
hogy kis hijja ki nem tört a dereka. Egy rendezett, 
útadót elég nagy arányban fizető városban ilyesmit 
megtűrni nem lehet — nem szabad.

— Rendőri hírek. Félig megfagyva találták a 
múlt hétfőről keddre menő éjjelen Jelinek Ferenczné 
bányamunkás özvegyét a Zsigmond-akna felé vezető 
úton ; a félig megfagyott asszonyt, ki a legnagyobb 
nyomorban sínylődött és úgy látszik iszákos is volt, 
a városi kórházba szállították. — Trachoma vizsgálat. 
U. Kuti István alkapitány, dr. Kapp Jakab tb. városi 
főorvossal ez idő szerint végzi a trachoma vizsgálatot, 
eddig megvizsgáltatott a belvárosi kötszövetgyár, hol há
rom trachoma gyanús beteg találtatott. —A dajlcaságba 
adott gyermekek most iratnak össze és azok tartása 
ezentúl a rendőrkapitanyi hivatal által a legszigorúbb 
ellenőrzés alá fog vétetni. — Lopás. Aczél János sel- 
meczi városi elemi iskolai tanító lakásának padlásáról 
több fehérneműt, ágyneműt is ruhaneműt loptak el. 
A gyanú egy cselédre esik, kit most nyomoznak. III.

A közszolgálatban töltött, ezen múlt és az al- 
ko trnány helyreálltáig kifejtett ügybuzgóság elég okul 
szolgálhatott arra, hogy Goldbrunner Sándor 1867 
évben a törvényhatóság képviselő testületének egybehi- 
vása és újjá szervezésével lett megbízva.

1867 május 8-án Prugberger József országgyűlési 
képviselő elnöklete alatt tartatott az első alkotmányos 
közgyűlés, melyen Goldbrunner Sándor lett polgár
mesterré megválasztva.

Polgármesteri minőségben töltött 25-ik évfordu
lója alkalmából a közönség értékes diszkarddal aján
dékozta meg, mi 1868 augusztus 17-én történt.

Az alkotmány helyreállítása után Goldbrunner 
Sándor csak 3 évig maradt a polgármester díszes ál
lásában; mert 1871 évi julius hó 27-én Bakabánya, 
Körmöczbánya, Selmecz-Bélabánya és Újbánya bánya
városok főispánjává neveztetett ki koronás királyunk 
által. 1875 január hó 4~én a főispáni állástól fölmen
tetett és nagy érdemeinek legfelsőbb elismeréséül a
III. osztályú vaskorona renddel lett kitüntetve. Fel
mentése alkalmából a bányavárosok érzékeny búcsút 
vettek szeretett főispánjuktól, kinek polgármersteri 
fizetésé1, ragaszkodása és nagyrabecsülése jeléül a vá
ros egyhangúlag nyug — illetőleg kegydijul fel
ajánlotta

Nagyon tévedne az, ki azt hinné, hogy Gold
brunner Sándor ezentúl a közpályán nem működött 
és nem érvényesült volna. Még jelenleg is több vá
lasztmány és bizottság tagja és élénk érdeklődéssel 
viseltetik e város közügyei iránt.

Nagy csapás érte, midőn hitvestársa elhunyt, 
kivel 52 esztendőn át zavartalan boldogságban élt.

Őszinte igaz szívből kívánjuk, hogy az uj század 
beköszöntő hajnala még mindig ép testi és szellemi 
erőben találja Goldbrunner Sándort és éltető sugarak
kal ragyogja körül tiszteletre méltó agg fejét.

I

— Csurgó. A Hungária szálló fedélzetéről való
sággal csurog a viz ép a járda kellő közepére, ha eső 
esik vagy hó olvad. A ki ilyféle szabad tust akarna 
használni, csak arra kell mennie. De miután az ilyféle 
Kneippolás különösen télen nem igen ajánlatos és az 
arra való közlekedést nem szabad vizcsurgások által 
megakadályozni, felkérjük a szálló tulajdonosát, hogy 
fedélzetét lássa el oly szerekkel, melyek a vizet felfogni 
képesek; ha pedig ő ezt nem tenné, tán csak van a 
hatóságnak is beleszólása??

— A mentési gyakorlatok, melyeket Dr. Tóth
> Imre bányakerületi főorvos a rendőrhivatali tisztekkel 

és legénységgel tart, váratlan eredményeket mutatnak 
fel oly annyira, hogy közrendöreink már is első segélyt 
tudnának nyújtani baleseteknél bekövetkezett csonttöré
sek és más eseteknél. Agyakorlatok mégfolytatódnifognak 
melyek behozatala és megtartásáért városunk összes lakos 
sága köszönettel tartozik a nemes emberbaráti czélt követő 
főorvosnak.

— A helybeli ezipőgyár vizsgálatának eredmé
nye az lett, hogy miután hely szűke miatt ott a kü
lönféle gépek használata veszélyezteti a munkások 
testi biztonságát és ez okból a munkásokat sem lehet 
baleset ellen biztositani, mivel az ennél megkívánt 
feltételek nincsenek betartva, a rendőrkapitányi hiva
tal mint I. fokú iparhatóság elrendelte, hogy novem
ber 1-ig vagy építsenek a gyár részére egy egészen uji 
alkalmas gyári épületet, vagy gondoskodjék a vállalat 
más alkalmas helyiségről; mert különben, épen a mun
kások érdekében, kénytelen lesz a hatóság a gyárat 
november 1-én bezáratni.

— A selmeczi vöröskereszt-egylet báljáról a 
„Honti Lapok" igen szépen irt tárczában emlékezik 
meg, melyet azért nem hagyhatunk szó nélkül, mivel 
abban oly rokonszenves, oly őszinte barátságos hang 

. nyilatkozik meg, mely a két szomszédos törvényhatóság 
' karöltve való közreműködés útjait nemcsak a mulato

zás és szórakozás, de a komoly munka terén is hivatva 
van egyengetni.

— A kanyaró járvány a belvárosban majdnem 
teljesen megszűnt, annál erősebben lépett fel azonban 
Bélabányán és Bankán, hol e miatt a polgármester 
az iskolákat bezáratta. Hodruson is sok eset fordult 
elő. A járvány esetek azonban, úgy, mint a belvá
rosban is volt, igen enyhe lefolyásuak és csak a leg
ritkább esetben lesznek veszélyessé. Dr. Tandlich 
Ignácz tb, városi főorvos fáradhatatlan a bankai 
kanyaró betegek gyógykezelésében és az ottani járvány 
elfojtásában s abbani dicséretes működésében oly 
szomorú tapasztalatokat szerzett, melyek irtózatos 
fényt vetnek Banka kűlutcza közegészségi, lakási, 
tisztasági viszonyaira, a mely állapotokról legközelebb 
bővebben fogunk szólani.

— Selmeczi takarékpénztár részvénytársaság 
49-ik rendes közgyűlését f. é. márczius hó 9-én d. u. 
2 órakor az intézet helyiségében fogja megtartani. 
Itt elő fog terjesztetni az igazgatóság és felügyelő 
bizottság jelentése az í896 évi üzleteredményről. Tárgya 

; lesz továbbá a mérleg megállapítása, a nyeremény 
; felosztása és a szokásos felmentvények megadása, va

lamint az igazgatóság jelentésében foglalt indítványok 
; és ajánlatok és egy igazgatósági tagnak két évre ter

jedő megbízatással való megválasztása. Az igazgatósági 
jelentés kiemeli, hogy bár a múlt évben az üzleti 
viszonyok nem voltak kedvezők, mégis az eddiginél 
is nagyobb eredmény éretett el. A betétek 4256 frt.
96 kr-, a jelzálog kölcsönök 13682 frt. 74 kr-, a kézi 
zálog előlegek 35148 frt. 60 kr-. a váltótárcza 25185 

' frt 94 kr-, a 896 évi pénztári forgalom 290178 frt. 
.’ 68 kr-, a kezelési vagyon pedig 57908 frt. 80 kr-ral 
' nagyobbak, mint 1895 év végén. A közgyűlés rendel- 
j kezésére áll: 51312 frt. 66 kr. A felosztást az igazga- 
j tóság úgy indítványozza, hogy osztalékul adassák 
i részvényenként 33 frt; leírásba hozassák üzleti vesz- 
I teségek folytán 1500 frt; tisztviselők jutalmazására 
, 1580 frt, az intézet jubiláns alapjára 1000 frt, jóté- 
I kony czélokra 1518 frt. 66 kr. adassék, a fenmaradó 
■ 12714 frt. pedig vitessék a folyó év javára. A fel- 
j ügyelő bizottság tüzetes megvizsgálás után minden 
: irányban a legnagyobb rendet találta és kéri az 1896. 
' évre szerkesztett mérleg elfogadását. Nem mulaszt

hatjuk el ez alkalmat a nélkül, hogy szóba ne hoznók 
i azon már egy Ízben telt indítványunkat, hogy a 
I sparkassza, mely oly nagy tartalék alappal rendelkezik, 
’ példát véve a szomszéd beszterczebányaitól, építtessen 
j egy díszes épületet, melyben az intézet helyiségei, a 
j kaszinó, egy megfelelő nagy tánezterem, színházi és 
I kávéházi helyiség stb. lenne. Nem tévedünk akkor, ha 
i azt mondjuk, hogy egy ily tekintélyes intézet ne fon- 
i toljon meg mindent tisztán nyerészkedési szempontból 
i de tegyen valamit a köz és a város érdekében is. — 
í E czélra újból ajánlanék a Szőlő-szálloda megvételét 
! és t. kérjük a részvényeseket, hogy a közgyűlésen ezt 
' szóba hozzák.
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— Legújabb vasúti terv. Visnovszky Sándor 
budapesti vállálkozó egy évi idő tartamra engedélyt 
nyert a kereskedelmi ministertöl arra, hogy Ipolysza- 
kállostól Szete, Százd, Deménd, Magyarad, Szántó, 
Bori, Csánk, Varsány, községek érintésével Léváig, 
innen pedig Dobó-Berekalja. Sólymos, Zsember, Báth, 
Tóth-Baka, Bakabánya, Uhliszko, Gyekés községek 
határain át Selmeczbányáig és innét Banka, Hodrus- 
bánya, Alsó-Hámoron át Zsarnóczáig vezetendő helyi 
érdekű vasúti vonalra az előmunkálatokat eszközölhesse. 
E tervhez legközelebb hozzá szólunk.

Farsang.
— Diák-mulatság. Szombaton tartotta a lyceumi 

ifjúság ez idei hangversenyét, mely a maga nemében 
nagyszerű sikereket aratott úgy erkölcsileg mint anya
gilag. E farsangban alig volt mulatság, hol oly válo
gatott vendégkoszorú lett volna jelen és talán nem is 
lesz már. A mi|a hangversenyt illeti az kitűnő volt. Csak 
nagy dicsérettel szólhatunk Fekete István tanár úrról, 
ki a darabok kiválasztására és begyakorlására kiváló 
gondot fordított. Valódi öröm, igazi élvezet volt min
dent végig hallgatni! Nem egy darabot kellet a lelkes 
fiataloknak megujrázniok, mert hisz kifogyhatatlan volt 
a taps, az éljen ! Uj élet kezdődött a tánczczal. Hej azok 
a tour-ok, de hát még azok a csárdások, mily tüzesen 
járta azokat hevesvérű fiatalságunk ! Ily jókedv mellett 
ném csoda, ha a táncz reggeli 5 óráig eltartott és még 
bizony akkor is sajnálva hagytuk el a termet. A hang
verseny jövedelme volt; belépő dijakból 296 frt 30 
kr. felülfizetésekből 48 frt 70 kr, összesen 345 frt. 
Kiadás volt 125 frt 63 kr. marad tiszta jövedelem 
219 frt 37 kr. Ezen összegből a lyc. zenetársaság 
küldött a kolozsvári Mátyás szoborra 10 frtot és a 
helybeli honvéd szoborra 10 frtot: a fenmaradt összeget 
a tökéhez csatolja, mely áll 52 frt 69 krajczárból. Ezen 
tőkéből fedezi a hangszerekre és a hangjegyekre tett 
kiadásait. Hangszerekre ez idén is 110 frtot költött 
és megvetette alapját könyvtárának is, melyben már 
is szép számmal találhatók zongora és hegedű kották, 
zenei lapok a tagok magán használatára. Felülfizettek: 
Jónásch Antal SalgóTarjánból, Kachelmann Farkas, 
Kachelmann Károly, Panek Ödön, Simon Mihály 
Kőbányáról egyenkint 3 frtot. Jankó János 2 frt 20 
krt. Kachelmann Johanna, Svehla Gyula, Szitnyai 
József, Vámossy Mihály Budapestről 2 frtot. Szőllőssy 
Manó, Wágner József 1 frt 20 krt. Cziczka Sándor, 
Joerges Ágost, Kapp Jakab, Krausz Kálmán, Oszvaldt 
Gusztáv, Steiner Bernát. Takáts Miklós 1 frtot. Lencsó 
János 65 kr. Özv. Ocsovszky Vilmosné, Baumann 
Győző, Bolemann Ede, Gryllusz Vilmos, Heimann N. 
Jeszenszky Imre, Kinneth Győző, Lipcsey Ádám, Mazol 
Emil, N. N., Pesthy Béla, Simon Lajos, Strbo Gyula 
50 kr. Fizély Károly, Özv. Hittrich N. N., Osztrolutzky 
Gyula, Vitális István, Weiner Sándor 40 kr. Binder 
Lajos, Csiba István, Fiedler Jenő, Fodor József, Geist 
J., Hidvéghy Árpád, Jáhn Vilmos, N. N., N. N., N. N., 
ifj. Marschalkó Gyula, I Nyitray László, Szever János, 
Szép Vilma, Szlujka Pál, Berzeviczy Károly 20 krt. 
Lámer János 15 krt. Érti János, Fabriczius D. 10 krt. 
A lyceumi zenetársaság úgy a felülfizetőknek, mint 
Özv. Tibély Ágostonná ő nagyságának, Bernhardt 
Adolf, Krausz V. Gy. és Schwott Lajos uraknak, kik 
egyéb szívességgel támogatták, ez utón is hálás kö
szönetét mond.

A Szt. Erzsébet r, k. nőegylet által e hó 27-én 
vagyis farsang utolsó szombatján tartandó és hang
versenynyel egybekötött tánczmulatsághoz a meghívók 
már szétkűldettek. A ki ilyent nem kapott volna s 
arra igényt tart, az szíveskedjék a rendezőséghez for
dulni. A mulatság érdekessége és sikere érdekében a 
rendezőség nagyban teszi az előkészületeket és kivált
képen a hangverseny — már most mondhatjuk — nem 
csak tetszést, de élvezetességével feltűnést fog kelteni. 
A karzati közönség kényelme miatt számozott karzati 
helyek kaphatók.

A tűzoltó-bál holnapután szombaton lesz a 
Sembery teremben s minden jel arra mutat, hogy a 
szokott szép siker nem fog az idén sem elmaradni. 
De el is követnek ám mindent derék tűzoltóink, hogy 
a nagy báli konkurenczia daczára is mulatságuk teljes 
sikerét biztosítsák. A vendégek jó ellátásáról ifj. 
Ochtendung Ignácz bérlő fog előreláthatólag kifogás
talanul gondoskodni.

— A Szkleno fürdőn évenként megtartatni szo
kott, jó hírnévnek örvendő erdővédek bálja az idén 
holnap után szombaton lesz a szkleno-fflrdői nagy 
étteremben. Már eddig is igen sokan bejelentették 
eljövetelüket és a rendezőség alig győzi a sok meg
hívót szétküldözni. Bock János vendéglős is mindent 
elkövet, hogy a báli vendégek magukat jól érezzék és 
maga a bál, mint az előbbi években is, fényesen si
kerüljön.

Steingrube nagykösség feőpennai hévatala 
ezennel kijelenti a továbbá félreértések elkerűlhetése 
végett is, hogy habár a Báldnak jóízű, élezés (amint 
kívánatos is) színezete lesz is, azért minden legszoro
sabban vett illemszabályok szerint fog lefolyni, tehát 
mindenféle más hirek, melyek egyes tervezgetésekből 
is eredhettek, teljesen alaptalanok, Feöpenna.

— A ezipőgyári alkalmazottak által február
14-én már is létesített ezipőgyári önképző kör alapja 
javára rendezett, előadásokkal egybekötött tánczmulat- 
ság igen jól sikerült. A műsor a következő volt: 1. 
Mézes hetek után. Monolog, előadták : Oberth István 
ur és neje Oberth Mária asszony. 2, Pókayné. Sza
valta Gyurcsek János ur. 3. Szív otthona. Völgyi Rózsa. 
Barna legény megy az utczán. Előadta : a rendezőség 
zenekara. 4, .Bajos Jeremiás. Monolog, előadta: Lővy 
Ede ur. 5. Coriolán, Szavalta: Patta Imre ur. 6. Az 
utolsó két korona.. Monolog, előadták: Grellneth B 'la 
és Lővy Ede urak. 7. Tót tánezmester. Monolog, 
couplettel, előadta: Chvála Adolf úr. 8. Bál után. 
Walzer. Énekelte: Chvála Lajos úr. Az előadott da
rabok igen nagy lelkesedést és tapsokat arattak. A 
táncz pompás jó kedv és rend mellett hajnalig tartott. 
Felülfizetések: Schwarz Lipót ezipőgyári igazgató 3 frt, 
Lestyánszky József 80 kr., R. Gy. 1 frt., Daubner János 

: 10 kr. N. N. 25 kr. Bevétel: 149 frt 42 kr; kiadás:
127 frt 42 kr, tiszta jövedelem : 22 frt és a mulat
ságra beszerzett díszítő tárgyak 25 frt értékben, me
lyek a ezipőgyári körnek átadattak. Főrendező Chvála 
Adolf volt.

Farsangi siralmai
Kölcsönházi Jerémiás családapának.

! Bárcsak már itt volna hamvazók szerdája!
: Bár már elnémulna Bunkó szárazfája!
I Hová jutnék még ha sokáig igy menne,

S a farsangolásnak vég-hossza nem lenne?!
Négy fel, — pedig jól fel nőtt lányom van nékem;
Mamájukkal járnak bálba mind a négyen. —
A legidősebbik, Dóra, harmincznál áll, 
De azért szivében reményeket táplál,
Pedig tudom, ismét majd elmondhatja — oh:
„Húshagyó, húshagyó, engem itthon hagyó !“ 
A másik, Amanda, még csak huszonnyolezas,
S tán ezért csak olyan regényeket olvas, 
Melyekben idősebb lányok mennek férjhez,
S ilyenkor hát ő is reményeket érez. — 
A harmadik, Miczi, még nincs huszonhárom, 
Kapós tánezosnő még mindig ő a bálon;
De mit ér ez minden, ha nincs komoly kérő;
És múlik az idő; otthon marad — félő. —
A negyedik, nó ez veszedelmes bunda, 
Még húsz éves nincs a fitos Kunigunda.
Kérője is van már, s nővérin okulva
Hozzá is fog menni rövid idő múlva. — 
Ezt a négy leányt hát s mamát ráadásul 
Minden bálba vinni ?! — A fejem is kábul!! — 
Hogy fogja küldeni boltos, szabó, kertész, 
Czipész, paszoroántos, divatos, ékszerész 
Számláját — hogy nyelné őket el a tenger; — 
De hát mit csináljon a nobilis ember ? —

. Vajha legalább is Dóra vagy Amanda
■ Valamelyik bálon férjre is akadna.
i De erre én nem sok reményeket tartok,
1 S igy hát keservesen újból felsóhajtok:
; Bár csak már itt volna hamvazók szerdája! 
í Bár már elnémulna Bunkó szárazfája !! ■—

Nyilttér.
(E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő).

Nem tudom rósz szándékból-e, elég az hozzá 
azon álhir terjedt el városunkban, hogy én szabó
üzletemet abban akarnám hagyni. A midőn e hirt 
határozottan teljesen alaptalannak és légből kapottnak 
jelentem ki, egyúttal tisztelettel vagyok bátor értesí
teni a n. é. közönséget, hogy, nemcsak hogy szabó
üzletemet fel nem hagyom, hanem inkább azt a kö
zelgő tavaszi idényre való tekintetből a legdivatosabb 
bel- és külföldi szövetekkel dúsan felszereltem. Eddig 
is kitűnőnek bizonyult szabászom pedig továbbra is 
alkalmazásban marad szabóüzletemben.

Ezt tudomásul venni kérve, maradok
kiváló tisztelettel

Selmeczbányán, 1897. február havában
Singer Miksa.

HIRDETÉSEK.

Könyvvezetés, levelezés I
Egy elméletileg és gyakorlatilag igen jól 

képzett könyvelő hajlandó szabad óráiban 
helybeli kereskedő és iparos üzletek köny
veit s levelezéseit, szerény díjazás mellett, 
vezetni és e téren útbaigazításokat adni.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Nyomatott Joerges Ágost öz ésv. Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

Hirdetmény.
A Katiik testvérek tulajdonát képező és Selmc- 

czen a kálvária dűlőben fekvő szántó és rét birtok
magán jellegű árlejtés utján fog eladatni a legtöbbet 
Ígérőnek, a mely’ árlejtés Heincz Hugó ügyvéd ur iro
dájában f. év márczius hó 3-án délután 2 órakor fog 
megtartatni. Kikiáltási ár a becsár, vagyis 1500 frt. 
ennek 10°/0-át keli bánatpénzül letenni. 1—2

Hirdetmény.
Selmeczen a Szent-háromság mellett fekvő s a 

legjobb karban levő 36/III. számú bérház, 17 lakó 
szobával, egy bolthelyiséggel, kerttel, szabadkézből eladó. 
Venni akarók a feltételeket megtudhatják a ház tu
lajdonosánál Szajbély Miranda urhölgynél vagy Heincz 
Húgó ügyvéd urnái. Határidő f. évi marczis hó végén, 
ezen idő múltával ajánlatok többé el nem fogadtatnak.

1—3.

Tudomásul.
Azon álhiresztelésekkel szemben, melyek 

szerint én

czukrász-üzletemet
Ipolyságra akarnám áttenni és Selmeczbá- 
nyáról el akarnék költözni, kénytelen vagyok 
ezen az utón a leghatározottabban kijelen
teni, hogy soha nem volt szándékomban 
Selmeczbánya városából elköltözni és czuk
rász-üzletemet áttenni. E híresztelés tehát 
teljesen légből kapott és valótlan.

A midőn ezt a n. é. közönség becses tudo
mására hozom, egyúttal tisztelettel kérem 
további nagyrabecsült pártfogását s maradok 
kitűnő tisztelettel

Tuschl Gusztáv, ezukrász.

Üzlet-átvétel.
Alulírottak tiszteletteljesen tudatjuk a n. • 

é. közönséggel, hogy Zlinszky András ur

bérkocsi üzletét
f. évi február hó 10-étől átvettük.

Fuvar megrendelések Greguss Antal pék-, 
vagy Jáhn Vilmos szabóüzletében kéretnek 
megtétetni. A midőn kiemeljük, hogy ipar
kodni fogunk a n. é. közönség igényeit minden 
tekintetben pontosan kielégíteni, egyúttal 
maradunk

Selmeczbányán, 1897. febr. 10.

Teljes tisztelettel

Greguss Antal és Jahn Vilmos.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy a legmodernebb 
igényeknek is teljesen megfelelőleg be
rendezett

szabóüzletemet

a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyra becsült tudomá
sára hozni szerencsém van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóüzlet-tulajdonos.

A tavaszi idényre


