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Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Választás??
Legutóbbi számunkban a közgyűlési 

tudósításunkban megemlítettük röviden azt 
is, hogy a főispán előterjesztése folytán a 
bizottság elhatározta , hogy a főjegyzői 
állást már a legközelebbi közgyűlésen fogja 
választás utján betölteni. Ugyancsak a fő
ispán kijelentése szerint ezen választáshoz 
sem a pályázat hirdetés, sem a kandidálás 
nem szükségeltetik, mert hiszen a hely, fő
jegyző eddig is tökéletesen bevált.

Előzményként fel kell hoznunk, hogy 
midőn volt főjegyzőnk polgármesterré lett 
megválasztva és a főjegyzői állásra több 
teljes qualificatioval biró egyén folyamodott, 
a főispán ur jónak látta a közgyűléssel is 
elfogadott azon intézkedést megtenni, mely 
szerint a főjegyző végleges megválasztása 
az általános tisztujitásig elhalasztassék s 
addig is törvény adta jogával élve Sztancsay 
Miklós alkapitányt hely, főjegyzővé ne
vezte ki.

Tár c z a.
Mi a magány?

Mutatvány a szerzőnek legközelebb megjelenő 
„Hulló levelek11 czimü verskötetéből.

Tudjátok-e, mi az igaz magány?!
Nem az. higyétek el, nem az. ha tán 
Körülvesz a kietlen pusztaság.
Hol nincsen fű, hol nem nyílik virág. 
A néma csend körülted nyugtod ad, 
Enyhíti a dúló fájdalmakat;
Vagy hangoztasd bár mély keservedet.
A kő. a szikla együtt, zeng veled ;
A levegő viszonzza sóhajod ;
S ez nem magány ; igy nem vagy elhagyott!
De ott, a hol zajonva vesz körül
Az élet, és te állasz egyedül,
S nincs senkisem, ki téged értene;
Kinek érted dobogna a szive;
Hol minden idegen, oly hideg ;
És senki bánatod nem osztja meg ;
És örömöd senkit sem érdekel;
Hol nincs, oh nincs, bizalmas hű kebel,
Mely együtt tudna érezni veled;
Hol mindent mélyen el kell rejtened, 
Mi lelkesít, mi biztat és mi bánt. 
A szenvedést s reményt is egyaránt;
S a hol, ha végre életed szakad, 
Sírod felett egy könycsep sem fakad, 
Sőt még kaczagnak is felette tán : 
Ott van, tudd meg, ott van, az a magány!

Abai Ottó.

Miért lett most egyszerre oly sürgőssé 
a főjegyző végleges megválasztása? És ha 
már sürgős, miért nem liirdettetik annak 
rendje szerint ki a pályázat s miért nem 
történnék uj kandidálás? — Mert ilyen 
körülmények között micsoda értelme van 
egy választásnak, melyre nolens-volens csak 
a helyettesre lehet szavazni. Hiszen ilyen
formán komédiává sülyesztik le legszebb 
polgári jogunkat — a választási jogot. De 
meg a helyettes főjegyzőnek sem tett a fő
ispán ezzel jó szolgálatot; mert őt amúgy 
is, mint valóban derék és tehetséges bnzgó 
tisztviselőnket a főjegyzői állásra megvá
lasztották volna s nem volt szükség arra, 
hogy e pár force játék megtörténjék.

Ez által csak az éretett el, hogy mint
egy reá oktrojáltainak tüntették fel a város 
előtt azon amúgy is népszerű tisztviselőt, 
kit biztosan megválasztottak volna főjegy
zőnek.

Nem bírjuk eléggé hangoztatni, hogy 
ez ügyben sem tekintünk a személyek kér
désére, hanem tisztán az elvre, a választási 
jog szabad gyakorlatának elvére, melynek 
teljes integritását, épentartását kötelességünk 
megóvni és bármely hatalom részéről tör
ténő korlátozások, vagy hatalmi túlkapások 
ellen teljes erőnkből óvást emelni!

Minek akkor választási jog, lm mi azt 
nem gyakorolhatjuk?! Tessék akkor a fő
ispánnak kinevezni az összes városi tisztvi
selőket, legalábbnem teszik régi, ősi erényit 
hazafias emlékekben gazdag, tisztes város
házunk tanácstermét komédia színhelyévé.

Bámulatos valami különben, hogy a 
törv.-hat. bizottság tagjai közül egyetlen 
egy sem szólalt fel ez ügyben.

Tudjuk, hogy a mi felszólalásunk is 
csak gyönge erőlködés a hatalommal szem
ben, de hogy ne legyen olyan látszatban 
városunk, mintha vele bármit lehetne el
követni, ha más nem legalább mi pro
testálunk az ily eljárás ellen.

A polgári házasság.
(Levél a szerkesztőséghez.)

A polgári házasság tárgyában levél érkezett 
a szerkesztőségbe, mely levél, mivel sok igazat 

tartalmaz, s eredetiséggel is bír megérdemli, hogy 
közöljük. íme itt van:

„Igen tisztelt, tekintetes Szerkesztőség!
Tehát mégis, és valóban igaz, hógv október 

elsejétől már nem muszáj a paphoz, de igenis 
muszáj a hatósághoz menni, ha az ember tör
vényesen feleségesedni akar! El kell azt hinnem, 
hiszen a hirdetési táblákat is ott láttam kifüg
gesztve. Az igaz, nekem az egész dologhoz semmi 
közöm, mert hát én bizony már nős vagyok és 
ki is kapnék a feleségemtől, ha odahaza dicsérni 
merném azt a polgári házasságot, és némi részben 
talán igaza is van ; mert hát bizony a szegény 
ember, a ki nem iskolázott annyit, a ki jámbor 
hitben nevelkedett, sehogy sem tudja megérteni, 
hogy az a házasság is érvényes, melyet nem a 
pap előtt kötnek. De hát lehet, hogy annak úgy 
kell lennie, nem törődöm vele, hanem jól mulat
tam rajta, hogy vasárnap a templomok ki nem 
fogytak a lakodalmas néptől; kocsik az utczán 
föl-alá, fiatal emberek virágbokrétával gyalog úgy 
siettek ide-oda, úgy szaladtak, mintha a polgári 
házasság elöl futnának, és hát futottak is, mert 
hát miért volt akkor a tömérdek esküvő?! Ha
nem igen tisztelt, tekintetes Szerkesztő ur! Egyet 
szeretnék én tudni nagyon. Ezentúl is fognak 
mindé.; szerdán és szombaton húst eladni a 
„p r a s o v n á n“ ? Ha igen, no köszönöm szépen. 
Előre sajnálom azt a szegény menyasszonyt, ki 
véletlenül épen szerdán vagy szombaton fog férj
hez menni. Nagyon kellemetes lesz rá nézve a 
sok véres birkafej, disznóláb és borjuczomb kö
zött átfurakodva, a zsíros ködmőn, piszkos szűr 
és tudja ég mi mindenhez dörgölődzve, a cse
lédek könyökeinek, a béresek otromba csizmáinak 
közelebbi s néha igen érezhető érintései közben 
valahára elérni a feljáratot. No már a ruhája 
milyen lesz, azt én nem mondhatom, s ha a 
menyasszony erkölcséért a fejemet (!) is, de 
a ruhája mocsoktalanságáért még a balkezem 
kis ujjúnak körme hegyét sem merném tüzbe 
tenni, mert hát ott olyankor tisztán ke
resztül menni, olyan nincs! Már én azt gondo
lom, ha csináltak annak a polgári házasságnak 
tisztességes helyiséget Bélabányán és Steffultón; 
ha itt a városban berendeztek arra egy szobát 
ugv, amint illik, arra is gondolhatnának, hogy az 
meg épen nem illik, és nem való dolog, hogy 
ott a sok nyers és véres hús között kell hogy áttola
kodjék a lakodalmas menet. Még valami ijedő
sebb fehérszemély azt gondolhatná, hogy mészár
székre viszik és nem hm, hm, — házasságkötésre. 
De én már sokat is firkálok össze, a mit az igen 
tiszteli. Szerkesztő ur talán el sem olvas, de én 
már nem tehetek róla, azok a birkalábak, disznó
fülek és borjufejek, melyek ott szerdán és szom
baton fogadják majd a házasulandó párokat, 
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sehogysem hagytak nekem békét, ki kellett hök
kentenem, a mi az oldalamat fúrta, és talán nem 
egészen hiába szóltam !“

Kedves polgártárs ! Önnek igaza van ! Az 
a szerda, és szombati húsvásár csakugyan nem 
illik oda, kivált most, mikor a házasságok köté
sére szánt és teljesen megfelelőn, ujdonat újon
nan berendezett, szoba is ott van az épületben 
de reméljük, hogy a városi tanács e tekintetben 
sürgősen' intézkedni fog, nehogy az uj polgári 
házasokat megbotránkoztassa. A városi mérleg 
és az ottani korcsmahelyiség összeköttetése által, 
az udvarra is kijárást nyitván, megfelelő husáru- 
csarnok nyeretnék, és a menyasszony fehér ru
háját nem kellene félteni.

A közönség megnyugtatására jelentjük 
még, hogy itt volt az anyakönyvkerületi felügyelő, 
Horváth Lajos, Losonczról, ki az itteni anya
könyvvezetőket és házasságkőtési közbenjárókat 
beoktatta, s igy minden simán fog menni a meny
asszonyok örömére.

Végül megjegyezzük, hogy a kormány 1000 
frtot adott az anyakönyvi hivatal berendezési 
költségeire és évenként 500 frtot utalványozott 
a törv. hat. területünkön működő anyakönyveze- 
tők külön díjazására.

Lapunk zárta előtt értesíthetjük t. olvasóin
kat, hogy az uj belvárosi anyakönyvi hivatalban 
az első bejelentés egy születési eset volt, még 
pedig Ivanics Mátyásnénak szept. 30-áról okt. 
l-ére menő éjjelen született gyermeke. — Egy 
házassági bejelentés is okt 1-én történt, még pe
dig Aschner Ferencz kapitánysági Írnok által 
ki e hó 16-án kel egybe Visnyovszky Katicza 
kisasszonynyal. — Ezek csak bejelentések voltak ; 
a tényleg anyakönyvezett első eset a halálozások 
szomorú anyakönnyvébe került s ez Vinásch La
jos kincstári bánváfelőr három hónapos leány- 
gyermeke Vinásch Hermin.

Hodrusbányán szintén halálozás és pedig 
Szászik József csecsemő leánygyermekének el
halálozása volt az első anyakönyvezés; ugyanígy 
Steffultón is, hol Muoczik Anna asszony halála 
került elsőnek az anyakönyvbe. — Ezen körül
mények nem mondhatók jó ómennek, de abban 
lelik magyarázatukat, hogy a halálozás 24 óra 
alatt, holott a keresztelés csak egy hét alatt je
lentendő be.

Újdonságok.
— Személyi hírek. Lovag Berks Lothár 

cs. és kir. kamarás, kormánytanácsos városunkból 
székhelyére Szerajevoba visszautazott. — H e y d e r 
Antal kir. járásbiró szabadságidejének leteltével 
e napokban kezdte meg ismét hivatalos működését.

— Házasság1. Tráger Lajos m. kir. kultúr
mérnök Budapestről, e hó 29-én vasárnap vezette 
oltárhoz a helybeli ág. evang. templomban, néhai 
Gellér Rezső, széles, körben ismert ügyvéd, bájos 
leányát — Jolán kisasszonyt.

— A botrány barlangja. A női erény vá- 
góhidján oly botrányos verekedés volt tegnap 
reggel 9 órakor fényes nappal, a melyben az 
összes barlang lakói részt vettek, hogy a rend
őrségnek kellett közbelépni. Ezen barlangot a 
főutczán nem szabad tűrni tovább egy perczig 
sem. Ezt az esemény után határozottan követeljük!!

— Az ablakon kiugró kutya. Múlt hétfőn 
valamelyik falusi bocskoros atyafinak a kutyája 
— talán hüsölve — a kereskedelmi és hitelbank 
pénztári helyiségében maradt délen át, jobban 
mondva odazárták. A sok pénz daczára sem érezte 
magát jól a gazdája után is siránkozó házi állat, 
mert oly agyrázkódtató hangokon adott kifejezést 
szabadulási vágyának, melyek nem tartoztak a 
legharmonikusabbak közé. Szabadulni máskép 
nem tudván, valahogy felugrott a nyitva hagyott 
ablak párkányára és onnét egy merész ugrással, 
az első emeletről le az utczára. Semmi baja sem 

történt s nyilsebességgel iramodott a nagy szám
ban összesereglett nép gaudiumára gazdája ke
resésére.

Különfélék.
— A mihálytárnai „ofera“, mint itt ál

talán nevezik, múlt vasárnap folyt le. A munká
sok zeneszóval altisztjük vezetése mellett vonultak 
a városba, s a nagy mise meghallgatása után megint 
vissza, Mihálytárnára, hol valóságos kis népünnep 
hangoztatta jó kedvét. Pergett, dobogott a táncz 
szólt a zene és ürültek a kancsók; de nemcsak 
a munkások mulattak, hanem a tisztek is Sebek 
bányatiszt lakásán; többi között ott volt a béla- 
bányai kohó főnöke is. A derült hangulat itt is, ott 
is eltartott késő estig; de mint minden ilyen mu
latságnak úgy ennek is, igaz csak embert illetőleg, 
megvan a maga kellemetlen utóhangja. Grausz 
és Semota János munkások, persze már kótyago- 
san összekerültek a bélebányai országúton Ivanits 
János, József és Stropko János Györgytárna telepi 
földmivesekkel, kik őket úgy helyben hagyták, 
hogy mindkettő a fején szenvedett súlyosabb sé
rülések következtében, most kórházban fekszik.

— Horusbányáról a következő panaszos 
levelet kaptuk: Tudvalevő dolog, hogy mi Hod
rusbányán lakók is égyforma arányban járulunk 
Selmeczbánya város községi terheihez, a nélkül, 
hogy ezért oly előnyöket s kényelmeket élvez
hetnénk, mint a selmecziek. Ezt mi nem is kí
vánhatjuk, hanem egyet mégis jogosan köve
telhetünk s ez, legalább nehány petróleum 
lámpa felállítása. Hodruson egyptomi sötétség 
uralkodik, mely most a beköszöntő télkor még 
inkább válik hátrányunkra. Egyetlen egy lámpa 
sincs!! Hát mi ezt az elhanyagolást megérde
meljük ? ? — Panaszkodik a levél Írója továbbá, 
hogy az ág. evang. községnek sem papja, sem 
tanítója nincsen, hogy e felekezethez tartozó 
gyermekek még most sem járhatnak iskolába, 
mert nincs tanító-.- — Erre nézve megnyugtat
hatjuk a panaszt tevőt azzal, hogy egy-két hét 
múlva eldől azon kérdés, lesz-e Hodruson egy 
harmadik, felekezetnélküli községi iskola vagy 
sem ; e kérdés eldöntésével a mizéria is meg
szűnik. A papi állást legközelebb töltik be.

— Veszélyes útrészek. Már több ízben 
említettük s mindenféle, komoly és gúnyos módon 
közéltük, hogy városunkban szégyen-gyalázatra 
több, valóban veszélyes utleomlások léteznek. Da
czára ennek a mai napig sem történt semmi ezen út
részek helyreállítására nézve. Most arról értesülünk, 
hogy Steingrubenen a volt Rappensberger-féle ház 
előtti hídon is egy gödör van, melybe az utóbb 
nevezett ház jelelegi tulajdonosa Szloboda puska
műves, estefelé hazajövet belé esett, a lábát meg
sebesítette s még jó hogy azt ki nem törte. — 
Mi nem vagyunk, és nem is leszünk krakelerek, 
de tisztelt olvasóink jól átgondolandó vélemé
nyükre bízzuk azt, hogy nem kérdezhetjük-e 
most már határozottan, joggal, mért fizetünk 
mi útadót ? hogy a lábunkat törjük ki ? 
Mit érdemel azon tisztviselő, kinek gondjára 
van bízva az ut és igy gondoskodik a járó-kelő 
közönség biztonságáról ? Érdemel-e egyebet, mint 
hogy a nyilvánosság itélőszéke elé állítsák ? Itt nem 
jöhet kérdésbe az abornirt felfogás, ki köteles az utat 
helyreállittatni; mert ezt minden esetre a város 
köteles teljesíteni, de aztán, ha joga van a ma
gányostól más utón keresheti költségeinek meg
térítését. Az utakat azonban jó karban kell tartani 
s egy perczig sem szabad leomlásokat, stb. tűrni.

— Előfizetési felhívás. Felkérjük t. olva
sóinkat, hogy Abai Ottó jeles munkatársunknak 
„Hulló levelek11 czimü verskötetére előfizetni szí
veskedjenek. Városunk müveit közönsége bizo
nyára többeket ismer már Abainak mély érzelmű, 
hangulatos, formailag is szép verseiből, (mutatvá
nyul mai tárczánkban közlünk egyet), s igy fe
lesleges azokat kidicsérnünk. — A kötet ára : 1 
frt. Élőfizethetni Joerges A. könyvkereskedésében.

— Lövöldéről. A folyó hó 29-én, vasár
nap tartott lövészeten Grün Ármin, Besztercze- 
bányáról, volt a dijadó, ki személyesen is jelen 
volt. Összesen 834 lövés esett, ezek között 2 szeg. 
16 négyes, 619 más kör. Hat dij volt kitűzve, 
ezek közül három mély lövésekre; ezek elsejét 
elnyerte Fiedler Gyula szeglövéssel, a másodikat 
négyesre Krausz Géza, a harmadikat, szintén né
gyesre Dessewffy Aurél. Három dij pedig azon 
lövészek részére volt adva, kik 50 lövés közül 
legtöbbször találnak. Az első dijat itt Seidel Ágos
ton nyerte (50 lövés közül 43 talált) a másodikat 
Fiedler Gyula (50 közül 35), a harmadikat Ochten- 
dung Ignácz (50 közül 27), Négyeseket lőttek még 
Fiedler Gyula, Pfeffer Aladár, Dr. Stuller, Sei
del Ágost, Ochtendung Ignácz, Krausz Géza, Fri- 
bert Ferencz. A jövő dijadó Pischl János, uj tag.

— Halva született. A hét folyamán elhaltakról 
rovatot vezet a „SelmeczbányaiHiradó“ t. laptársunk 
s majd minden számában megdöbbenéssel olvassuk: 
„N. N. halva születetett11. Nem ejthet-e ez gondol
kozóba? ! Nem örvénybe pillantunk-e talán, mi
dőn a halva született gyermekek feltűnő nagy 
számát konstatáljuk?! Nem az erkölcsi sülyedtség 
gyilkos kezét látjuk-e talán itt észrevétlenül, boszu- 
latlanul működni?! Nem állítjuk ugyan, de bor
zadva feltételezhetjük, hogy sok esetben talán 
a büufenyitő törvényszék termében érné végét az 
ily alkalmakkor megindított lelkiismeretes vizsgálat. 
Mily könnyedén van odavetve ez a szó; „Halva 
született.11 ! Pedig talán egy virágzó élet csirájá
ban való erőszakos elfojtását leplezi. Ne hagyjuk 
ezt figyelmen kívül, mert ez valóban ször
nyen megdöbentő jelenség !!
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Steffultón...............................
Örökhagyó Revuesan And-

350

Bélabánya...........................
Petyko István birtoka Bé-

rás gyermekei......................
Örökhagyó Petyko István

—

labánya...............................
Liehner József s társai

örököse....................................
Lupták István és Mária

—

Hodrusbánya .......................
Özv Stubna Viezian Teréz

Hodrásbánya......................
Filo János és Erzsébet

390

Selmeczbánya......................
Wagner Zaehar Paula Sel-

Selmeezbányán..................
Kordik sz. Pleva Mária

700

ineezbánya........................... Sekély.................................... 150

Rendőri rövid hírek. Állatkínzás. Da
czára annak, hogy rendőrségünk is szigorúan, 
büntetés terhe mellett eltiltotta a szárnyasoknak 
malaczoknak stb. fejjel lefelé való kínos látványu 
hordását, e szokásról nem csak az elárusítók, de 
közönségünkből is még sokan nem tudnak le
szokni. Rendőrségünk tehát azt ezentúl szigorúb
ban fogja ellenőrizni, és ép ezért figyelmeztetjük 
közönségünket, hogy e gyakorlattal hagyjon fel, 
ha nem akarja magát kellemetlenségeknek sőt 
esetleg pénzbeli bírságolásoknak kitenni. — Sé
rülés. Csunderlik János a Ferencz József ak
nában dolgozó csiliér a mint a telt csiliért a 
bányavasut vágányán tolta, a csille kizökkent a 
a vágányból és ő helyre akarta ismét igazítani 
mi közben tenyerét súlyosan megsértette. — 
Krausz Kálmán főkapitányunk mint anyakönyv
vezető, helyetesitőjévé Kuty István neveztetett ki.

— Színészet. Krémer Sándor, búcsúzó tag 
jutalomjátékán csütörtökön, szeptember 26-án 
„II. Rákoczy Ferencz fogsága" került színre, jó 
előadásban, csak Polgár Béla, mint Páter Knite- 
lius túlzott egy kissé itt-ott. Szombaton, 28-án. 
Zeller hírnévre kapott operetteje „A bányamester'-1 
elég nagy számú közönséget vonzott a színházba, 
s hisszük, mindenki meg lehetett elégedve, a da
rab kiállítása, tekintve, hogy itt a nagy színpad 
minden segédeszközének hijjával vagyunk, sike
rültnek mondható. Az egyes, kettős és hármas 
énekek megérdemelték az aratott tapsokat. Va
sárnap mint rendesen, népszínmű ment „A szép 
Juhász11, a czimszerepet Egry Kálmán adta, játékát 
dicsérnünk fölösleges, de föl kell említenünk gyö
nyörűen kivarrott, hírneves subáját, melyet hatni- 
sittatlan juhász-elegancziával tudott viselni. Ró
nay Karola komoly szerepét, mint Róza, szokott 
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finomsággal alakította. Beke igen kedves Piroska, 
Krémer derék obsitos volt; Daróczyné Erzsi a 
fondor Berényinét. 'jól adta. A kis műkedvelő, 
Ács Lujza, mint Pista, az obsitos fia, biztossá
gával, fesztelen magatartásával tapsokat is aratott. 
Hétfőn Bera Róza jutalomjátéka volt „Uff király". 
Gyönyörű jutalomjáték, a melyen nincs közönség, 
pedig megérdemelte volna, hogy megnézzék. Bi
zony igaza volt Uff király rögtönzésének, hogy 
vagy 500 frtnyi segélyezés a város részéről nagyon 
kívánatos volna az eddigi veszteségek pótlására. 
Kedden Egryi Kálmán egyik kedvencz szerepében 
mutatta be magát, mint Parlagi Jancsi, melyet 
igen jól alakított; Rónay Karola elegáns játéka, 
mint Szép Patakiné, kiterjedt a legapróbb rész
letre, s Boár mint Báródí, élethű személyesitöje 
volt a jószivü, kedélyes, kissé érzékeny öreg urnák. 
Okt. 2-án szerdán Sardou vigjátéka a „Csapodár" 
került színre két újonnan szerződtetett taggal End- 
rey Zalán és Tábori Emillel. Az előadás jó volt. 
Különösen figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy ma Vá- 
rady Antalnak a fővárosban is nagy dicséretet és 
tetszést aratott kitűnő darabja „Rafael11 kerül színre. 
Aki csak teheti nézze meg ezen érdekfeszitö jeles drámát.

— Az akadémiai tanév kezdetén. Bené
pesül megint városunk azon fiatalsággal, mely 
az itteni társadalmi életnek az, mi a vér a testi 
szervezetnek; a selmeczi m. kir. bányász- és er- 
dészakanemia városunk eme büszkeségének és 
díszének polgárait értem, kik az ország minden 
tájékáról ide sereglenek, hogy jövőjük alapkövét 
letegyék. Sokan közölök mint idegenek, első Íz
ben látják meg e város falait, hogy csakhamar 
itthon érezzék magukat, eleven élénkséget nyújtó 
részét képezvén a lakosságnak. Üdvözöljük mind
nyájukat, szívélyesen baráti iudulattal, azon re
ményben, hogy törekvéseinket ők is támogatni 
fogják, mint társadalmi életünk szereplő tényezői, 
s viszont bizalmukkal ajándékoznak meg saját 
ügyeiket illetőleg, melyeket magunkévá tenni s 
minden tőlünk telhető módon előmozdítani szin
tén egyik feladatunkul tekintjük. A selmeczi aka
démiai ifjúság erkölcsi java mindig szemeink előtt 

lesz, és tanácscsal és tettel szívesen hozzájáru
lunk az ifjúság olyan törekvéseihez, melyek an
nak erkölcsi és szellemi haladását, emelkedését 
czélozzák. Szivére kötjük az akadémiai ifjúság
nak, hogy az egymás közt, sajnos, utóbbi időkben 
mindinkább t erjedni kezdő közönyt baráti egyet
értéssel törje meg ; ne engedjék az „akadémiai 
ifjúsági kör kötelékeit lazulni, mi okvetlenül beáll, 
ha a kör helyiségét kivetköztetik előbbi jellegéből. 
Ha az „ifjúsági kör" éveken át fönntartotta he
lyiségeit, ezeket egy általa fizetett felügyelőre 
bízván, ne csorbítsák az „ifjúsági kör" erkölcsi 
tekintélyét az által, hogy eddigi otthonukban 
ezentúl csak mint vendégek szerepeljenek. Ne 
vegyék e jóakaró figyelmeztetésünket jogtalan 
beavatkozásnak belügyeikbe; hanem tekintsék e 
szavainkat úgy, mint feléjük nyújtott jobbját az 
igaz barátnak, ki, ha nem hizeleg is, ha kimondja 
is az igazat, mindig kész a barát javáért sik ra 
szállani!

Kupié.
Énekli: egy néma 
törv. hat. biz. tag.

Szabadelvű korban élünk, 
Herkopátertől sem félünk, 

Szabadok vagyunk, 
Jogot nem hagyunk!

De senki sem illusztrálja 
S jobban ki nem íigurálja 

Ezt a mai kort, 
Mint a . . . — 
Nyitrai ekszport 
Nyitrai ekszport,

Panaszkodunk városunkban
Hogy mindenütt az utczákban

Annyi sok a por,
Hogy az majd fel forr;

De hiszékeny szemeinkbe
És elfogult leikeinkbe

Ki hint legtöbb port ?
Mint a . . . —

Nyitrai ekszport,
Nyitrai ekszport.

Arról is már sokszor volt szó,
Hogy a borunk nem olyan jó 

Mint a régi volt, 
Műbort nem kostolt;

De városunk serlegébe
S közügyeink életébe 

Ki önt hamis bort?
Mint a . . . —
Nyitrai ekszport, 
Nyitrai ekszport.

Férfi arczhoz illik szépen 
Sőt jól áll is kellőképen, 

Egy, másnak olykor 
A hatalmas orr;

De a nem kedveltjeinek, 
Város egyes tisztjeinek 

Ki ad annyi orrt ? 
Mint a . . . . — 
Nyitrai ekszport, 
Nyitrai ekszport!

Ősi szokás magyaroknál,
Hogy fontosabb nagy dolgoknál 

ügy végzik a sort, 
Hogy tartják a tort;

De választás jogainkon
Polgári szabadalminkon 

Ki tart halott tort ?
Mint a ...... . —
Nyitrai ekszport, 
Nyitrai ekszport! —

A kinek tetszik folytathatja.

— Szerkesztői üzenet. Kiváncsinak : a múlt 
számunkban közlött, tárcza-czikket „Századvégi 
gyógyintézet" : Nemetz Oszkár I. éves bányász 
akadémiai hallgató ur irta.

íi 1 íis síi ilíig- <Hií> (“<L‘ly<‘z(“t t

Magyar osztálysorsjáték
I. oszt nyeremények az 1S§6. e/.reléves kiállítás alkalmából, O.oszt. n eremények 
Húzás 1895. okt. 16-19-ig’. Kibocsátás UHJöíHl sorsjegy Húzás 1895. okt. 6-14-ig1. 
nyeremény á korona

80000 =
60000 —
40000 =
30000 =
20000 =
15000 =
1C0O0 =

8000 =
4000 =
2000 =
1000 =
400 =
200 =

80 =

1
1
1
1
1
1
1
2
8

10
13

100
860

9000
10900 nyeremény ossz 1268000

korona 31,499 nyerem^nynyel és egy 
80000 jutaiomdijjai.
60000 A nyeremények minden le- 
40000 vonás nélkül fizettetnek ki A 
30000 húzások államfeliigyelet és kir. 
20000|hözji>gyző ellenőrzése mellett 
150001 történnek.
10000
16000
32000
20000
13000
40000

172000
720000

S) cS
a

. -jf sI L? ° O ‘ tí SS í '2 0o 
Legnagyobbé nyeremény a lég- 

kedvezöaj esetben. 

1.000,000 * 
korona.

Az 1 osztály húzása után vá
sárolt sorsjegyekért az I. oszt.

dija után fizetendő

jutalom korona

I 2„

I 4”
10 „
2i „

100
200 „

1150 „
20000„
214110

600000 = 
400000 = 
200000 = 
10(1000 = 
50000 = 
20000 = 
15000 = 
10900 = 
8000 = 
6000 = 
2000 = 
1000 = 
200 = 
1(0 =

nyeremény 
és jutalom

korona
600000
400000
200000
100000
50000
40000
30000
40000
80000

16-000
200060
200000
230000

2000000 
4332Ö0Ö

40.—

AZ I. OSZTÁLYÚ SORSJEGYEK ÁRAI:
7eo _______ sorsjegy

8.— korona.
710

4.—
A TELJES (mindkét osztályra érvényes) SORSJEGYEK ÁRAI:

__________ ____________7i0_ _fi0_________ teljes sorsjegy_______
- SO.— 8.— 4.— k orona.

Valamennyi sorsjegyek a falragaszok által 
megjelölt eladási helyeken kaphatók.

Budapest, 1895. augusztus hóban.
Aiitlrássy-ut 5-ik 8«ám.

Első államilag engedélyezett

Ultin Oszüljsorsjílíl
Uz Ezredéves kiállítás alkalmából Budapesten, 100,000 

sorsjegy,
31499 tét osztáiyta beosztott péMiíjsreméiyettel és tiy jutalommal.
5 millió 600,000 korona összértékben

minden levonás nélkül készpénzben fizetendő.
Legnagyobb és legszerencsésebb esetben

egy millióKORONA.
Első húzás 1895. október 16—19-ig Budapesten.

Eszerint ajánlom és utánvét mellett küldök szét

eregeti sorsjenei u első osztály részire
eredeti teljes sorsjenek, melyek mind a két húzásban érvényesek: fi_ _ _ _ fi_ _ _ _ 1/s_ _ _ _ 710_ _ _ _ fia__________________

80.— 40.— 10.— 8.— 4.— korona.
Teljes sorsjegyek, a melyek az első osztályban nyereménynyel kihúzatnak, 
egyszersmind a nyereménynyel az előlegesen második osztályra vonat
kozó betét fizettetik vissza. — Megrendelések postautalvány utján 

lehetőleg1 a czim igen pontos megjelölésével kéretnek.

HEINTZE KÁROLY föelárusitóJe±S\.
Magyar Oszlalysorsjátók Igazgatósáé.

Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkeresések 
hozzánk intézendök.

Check-Gonto: Magyar postatakarékpénztár 3960. — Sürgönyczim : 
LOTTOHEINTZE Budapest. — Vidéki megrendelők porto 
fejében 10 fillért, ajánlott levelekért 30 fillért, továbbá 
minden egyes nyereményjegyzékért 20 fillért szíves
kedjenek külön mellékelni.

Lottogyiijtődék, viszonieláruslók és ügynökök mindenhol felállittalnak 6—6
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Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, 
hogy katonai szolgálatomból visszatérve

hentes-üzletem
vezetését ismét átvettem és akként rendeztem be. hogy a 
legnagyobb igényeket is képes vagyok kielégíteni.

Üzletemben mindig kapható egészséges, fris sertéshús, 
szalonna, zsír, háj, sódar, töpörtyű, különféle kolbász és 
henteskészitmények stb. a helybeli szokott árban és a 
legkitűnőbb minőségben.

A n. é. közönség nagyrabecsült pártfogását kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel

Selmeezbányán 1895 évi október havában
Trgína Antal, hentesmester

Az október 16., 17. és 18-án tartandó 
osztálysorsjátéki húzásra, egész, tized, 
és huszadsorsjegyek kaphatók Selmeezbányán 

kereskedésében: egész 40, tized 4 és hu- 
szadsorsjegy 2 koronáért.

Fürdöárak leszállítása I
Tudomására adom a n.'é. közönségnek, 

hogy okt. 1-től kezdve, a személyek szá
mára való tekintet nélkül, a Szí -Háromság
téren 9/II. sz. a. lévő fürdőmben, egy fürdő 
ára 3 ! krra, 12 fürdőjegy ára 3 frtr.i szál
líttatott általam le. 1 lepedő használata 4 kr.

Tisztelettel Clement Gyula.
V í4- ■;

Minden háziasszonynak,
a ki jó kávét készíteni kivan!

Figyeljen jól arra, - vannak ládikák és CSO-
Tudomásul I

Bátorkodom a n. é. közönséget arról ér
tesíteni, hogy egy 

hangverseny-zongorát 
vettem meg, a mely egészen külön szobá
ban a t. gyakorlók rendelkezésére áll reggeli 
8-12-ig és este 7-11 óráig, nappal óránként 
20 kr, este viiágitással 30 krnyi díj mellett.

Selmeczbánva 1895. okt. havában.
Szilaveezky Flór.

A Sembery-féle ház 1 emeletén.

Ringok a forgalomban, melyek R6R1 valódi
,Franekz kávét tartalmaznak, hanem

PjF* utánzásoki —
fia zamatos italt és tápláló kávét kiván, ugv 

tessék valódi zzFrailckz kávét kérni, mely azonban

Becses tudomására hozom a n. é. közön
ségnek, hogy a rózsa-utezába vezető lépcsők 
melletti Maruska-féle házban lévő

szabó-üzletemet,
a legújabb divatu, finom, tartós őszi és téli 
posztókkal és szövetekkel dúsan felszereltem 
s képes vagyok jutányos árak, kifogástalan 
legújabb divatu szabás és gyors elkészítés 
által a legnagyobb igényeket is kielégíteni.

Különösen őszi és téli öltönyöket, felöl
tőket és téli kabátokat olcsón és jól készítek.

Kérem ennél fogva nagyrabecsült párt
fogását.

csak ezen iktatóit jegyekkel valódi

Tisztelettel
Selmeezbányán 1895. október havában

Suhaj Péter,
szabómester.

Van szerencsém a n. é. közönség 
figyelmébe ajánlani frissen készült 
áruimat árjegyzés szerint.

Kolbászfélék
debreczeni füstölt kolbász kilója . 
lengyel kolbásztekercs füstölve 
braunschveigi kolbász 
finom párisi pesti 
finom párisi bécsi 
préselt sajt

becses 
hentes

frt 50 kr.

kr.
n

2
1
1
1

80
80

1
1

64
64
68

frt

’’ 20
64

»

„ 50 kr.

» 

»
„ 1

különleges kolbászok :
kilója 1

»

háj
füstölt szalonna „
zsir házi príma „

Nagybecsű pártfogását kérve
maradok kiváló tisztelettel

Selmeezbányán 1895. szept. havában.
Barth Antal
hentes-mester.

Azért: cfouic| í a íviKtöáríáöiváf!

Téves
lengyel vadászkolbász 
mortadella olasz 
töltött sonka kolbász 
töltött disznóláb 
góthai kolbász
Továbbá ajánlok teljesen kihizlalt sertésekből 
friss füstöletlen szalonnát zsírnak kilója 60 kr.

«

n

azt hinni, hogy „ jó kávé " csak tiszta 
^szemes kávéból/’ állítható elő, nem, - mert egy jó 
pótlék a kávé erejét, színét és izét emeli.

Ez tény; győződjék meg róla egy próba 

valódi Franck kávéval.)

I^S»

jFekete kávéhoz: 4 kanál ’ttres kávéhoz — 1 limai Franck ká-v*. 

Tejes „ : S ,, „ - 1

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeezbányán 1895.
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”3 9 9 - 9 „ Jt'x'Sl’vicIe.

s ezen aláírással:


