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TÁRSADALMI HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 75./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára:

Egy évre . . . ...................... 4 frt.
Fél évre................................... 2 „
Negyedévre.....................................................1 ,,

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és JoergesA.özv.ésfia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Választási mozgalom.
Tehát, a mit múlt számunkban előre jeleztünk, 

csakugyan bekövetkezett, mert ifj. Ábrányi Kornél a 
Pesti Napló volt szerkesztője a neki felajánlott jelölt
séget elfogadta. Ábrányi Kornél pártja már meg is 
alakult és a végrehajtó bizottság élén Vojtás Mátyás 
mint pártelnök, Gregus Antal mint' alelnök, és dr. Szél 
László mint jegyző áll.

Hallomásként vettük a hirt, hogy ifj. Ábrányi 
Kornél képviselő jelölt egy nyilí levelet intézett az 
itteni választó közönséghez, melyet ezer példányban 
a mai napon kellene szétosztani. Azt is hallottuk, hogy 
.Ábrányi városunkba jön és itt megtartja programra 
beszédjét, mely állítólag a kormánypárti szellemhez 
veszedelmesen hasonló tartalommal fog bírni, kivéve 
a kvóta kérdését, melynek felemelését Ábrányi hatá
rozottan perhoreskálja és azt el nem fogadja.

így hát két jelöltünk lévén, elég élénk választás
nak nézünk elébe és csak arra kérjük mindkét párt
belieket, hogy a gyűlölködésig vagy éppen komolyabb 
összetűzésekig ne engedjék a pártszenvedély hullámait 
felkorbácsolni és minden körülmények között tartsák 
meg a mérsékelt higgadtságot kimutatva ezáltal is 
politikai érettségüket és intelligencziájukat.j

Farbaky István pártjáról a következő híreket 
közölhetjük.

Múlt pénteken mintegy 12 kocsin, nemzeti szinü 
lobogók alatt, harsogó éljenzések mellett vonult ki a 
pártbizottság a jelölttel Hodrusbányára. Ide érve, 
Hodrusbánya majdnem összes szavazói már egybe
gyűllek és Farbaky István megtartottá programra be
szédjét, mely a múlt számunkban általunk közlőtt es 
itt Selmeczen tartott programra beszéd magvas kivo
nata volt és nagy éljenzéssel és tetszéssel lett fogadva. 
E beszéd tartalmát azután Szitnyai József polgármes
ter tót nyelven megtolmácsolta és ezzel az ottani tót 
ajkú választó polgárok tetszését annyira megnyerte, 
hogy közülük ketten is t. i. Feldsam János és Baffia

TÁRCZA. .
Selmeczbánya történetéből. 

(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt századbeli 
kézirat felhasználásával.)

XVIII.
Sehnecz környékének legrégibb bányái közé 

tartoznak a bélabányai bányák.
Bélabányát régente Fejér-bányának nevezték; 

talán az ott sűrűbben előforduló fehér agyagról; e 
régi nevére emlékeztei ma is szokásos tót neve: Béla, 
Bjela bana, miből jelenlegi neve: Bélabánya keletke
zett. Mint a régi krónikákból olvassuk, az ott talált 
érczek gazdag arany tartalmúak voltak. Mily régiek 
lehettek e bányák abból tűnik ki, hogy a városi tanács 
már 1385-ben avval fenyegette a bélabányai bánya
részeseket, hogy, ha az elfúlt bányákból két hét alatt, 
ki nem húzzák a vizet, bányájuk másnak fog adó
ra ányoztatni.

A bélabányai bányák e régi csapása, az elfulás, 
sajnos, állandó maradt, mi talán onnét magyarázható, 
hogy a lágy talaj gyors lehatolást engedve, a mivelés 
csakhamar a mély völgyek szintje alá került s a viz 
levezetésére alkalmas altárnákat nem igen lehetett 
hajtani.

1535-ben, midőn lanvilzi Zdenko királyi biztos 
bejárta a selmeczi bányákat, a bélabányai bányák 
régen el voltak fulva.

Szomorú világot vet a bélabányai bányászatra 
azon tény, hogy 1602-ben a bélabányai bányamester
nek évi fizetése csak 9, mondd : kilencz forint vala.

Még szomorúbb idők következtek Bélabányára 

S. szintén tót nyelven felszólaltak éltetve a képviselő 
jelö ltet. Szép beszédet intézett még Sobó Jenő kir- 
bányatanácsos és akad, tánár a hodrusiakhoz, mint 
földiéihez. Az egybegyült választók igen lelkes hangú
ié tbsiuuöaradtak együtt, mig a pártbizottság, a Far
baky zászlókat Hodrusbányán hagyva, Selmeczbányára 
viszszahajtatott. Hét'óra este lehetett mire városunk
ba érkeztek s itt éljenzéssel lettek fogadva; habár 
innen onnan kisebb abczugolásokat is lehetett hallani.

Vasárnap az Ábrányi pártbeliek közül többen 
Steffultóra ránduitak ki lobogókkal, hogy jelöltjük 
érdekében ott is mozgalmat keltsenek. Hétfőn d. e. 
az Ábrányi párt bizottsága nagy falragaszokon, me
lyek a belváros és külutezák különféle helyein lettek 
felragasztva, felhívást intézett a szavazó közönséghez, 
hogy ifj. Ábrányi Kornél képviselőjelölt köré csopor
tosuljanak, ki programbeszédjét jövő vasárnapon d. u. 
3 órakor a vigadó nagytermében fogja elmondani. — 
E felhívást különben jónak látjuk itt egész terjedel
mében közölni.

Polgártársak!
A képviselő választások küszöbén állunk! Már 21 

év óta e város polgárai képviselőt nem választottak, 
de azt részünkre úgyszólván kinevezték.

Az egybehívandó országgyűlés Magyarország sor
sára kiható fontos közgazdasági és belpolitikai kérdé
sek felett lesz hivatva dönteni. Álljunk résen, töreked
jünk arra, hogy szeretett Hazánk érdeke kárt ne szen
vedjen !

A szabadelvüség van zászlainkra írva! Mutassuk 
meg, hogy legalkotmányosabb jogainkat saját, meg
győződésünk szerint fogjuk gyakorolni!

Mutassuk meg, hogy nem vagyunk akaratnélküli 
bábok, hanem önálló független polgárok, kik politikai 
meggyőződésünket minden befolyástól menten gyako
roljuk.

Válasszunk oly képviselőt, ki a quota kérdésben 
nem bujkál ide-oda és nem engedi e különben is 
eléggé megterhelt nemzetet a szomszéd államnak pré- 

1605-ben, midőn Bocskáy elfoglalta a bányavárosokat 
s erősen megsarczolta Bélabányát is.

Bélabánya fénykora, melyet bátran a XV. század 
közepére tehetünk, mert akkor nyerte király városi 
jogait és szabadalmait, örökre letűnt.

Jelentékeny szerepet játszott a „Finsterorl“ Hod- 
ruson. Első nyomaira 1542-ben találunk, midőn egy 
altárnája Schlaher Quirin, selmeczi tanácsnoknak 
adományoztatok.

A Brenner szövetkezet e bányának is javarészét 
10/1(5 részét bírta, de inkább csakjeltárásokat és remény- 
vágatoL t eszközölt. A XVII. század eleje finsterortra 

is hozta mozgalmas zavarait, melyek alatt a bányászat 
szenvedett. Egyet mást felemlítünk az eseményekről, 
mi általánosabb érdeket kelthet.

A háborgóé idők miatt a termelt aranyat és 
ezüstöt ntm lehelvén értékesíteni, s igy pénz hiányá
ban a munkásokat sokszor hónapokon át nem lehetett 
kifizetni. Ez okból 1606. augusztus 30-án a munkások 
fel is lázadtak s a bánya bírót veszélyesen fenyegették. 
Szerencsére ez alkalommal nagyobb baj nem esett; mert 
midőn a városbiró fegyveres erővel a szorongatott 
bányabiró segedelmére siet vala, a lázongok szétsza
ladtak. A finsterortról szóló feljegyésekben a már 
többször említett Hősei Erazmus bányagrófról is \ an 
megemlékezés, még pedig, midőn a hodrusi altárnából 
egy vágatnak a templom alá való hajtása engedtetett 
meg neki 1497-ben.

Hogy nemcsak manapság tudjuk, mi az a korrup- 
czió, arra példa a finsterorti események is.

A XVII. . század elején ott valami Hirschner 
Jakab volt a sáfár, kinek sok baja volt Mayer Mátyással, 
más néven Peckellek Azt is mondhatnék, hogy Utóbbi- 

j dául kiszolgáltatni, hanem ezen országunk érdekeit 
| mélyen érintő kérdésben határozott állást foglal, és 
i egy talpalatnyit sem enged.

Válasszunk oly képviselőt, ki hive a közigazgatás 
államosításának és a városok önkormányzati jogainak 
fentartása és kibővítése mellett emel szót.

Válasszunk oly képviselőt, ki nyomasztó helyi ér
dekeink istápolására nemcsak Ígéretet tesz, de azokat 
politikai súlya és tekintélyénél fogva be is váltja.

Ilyen égető kérdés: mostoha népnevelés s köz- 
i oktatás-ügyünk rendezése, a nagygymnasium főgym- 
j násiummá való kibővítése, a polgári felső és alsó
• leányiskola reális alapon való feláiiitása, a népiskolák 

rendezése, ilyen vasúti ügyünk szabályozása.
Teljesen el vagyunk szigetelve a szomszéd me- 

j gyektől, melyek legutóbb oly vasúti hálózatot nyertek, 
! mely a kereskedelmet és forgalmat városunktól rová

sunkra, eltereli; létérdekünk tehát, hogy rendes vá- 
gányu vasutunk legyen.

S miért ne lehetne városunkban a megye szék
helye ?

Miért ne lehetne itt pénzügyigazgatóság ?
Miért tették át innen a törvényszéket?
Mi oka annak, hogy e város oly mostoha hely

zetbe jutott?
Az, hogy eddig kellő pártfogója nem volt.
Válasszunk tehát oly képviselőt, ki államilag so- 

l gélyezelt gyári és iparvállalatok létesítése érdekében 
! teljes odaadással fog közreműködni.

Válasszunk oly képviselőt, ki szivén hordja e 
; bányavárosok érdekét, ki a közös- és honvédelmi mi- 
s niszterium utján oda fog hatni, hogy e városok terü- 
i létén katonai intézet, vagy kaszárnya létesitesiítessék.

Fel tehát polgártársak! Itt az ideje, hogy e vá- 
s ros független polgársága önrendelkezési jogának gya- 
I korlatéba vissza helyeztessék !

Válasszuk meg képviselőül: ifj. Ábrányi Kornélt 
a kitűnő publicistát, a jeles szónokot.

Polgártársak! Sorakozzunk és jelenjünk meg tó

nak volt sok baja az előbbivel; mert úgy látszik, 
egyikök sem ért sokat. Egymás elleni vádaskodás napi 
renden volt náluk, de hogy Hirschner nem volt egészen 
tiszta kezű sáfár, kitűnik abból, hogy Unverzagt 
Mátyás vájárnak 2 rümpel érez helyett 4 rümpelt irt 
be. Ily körülmények között a bányanép nyughatatlan- 
sága mindinkább nagyobb mérveket öltött. Az öreg 

i bányabiró tehetetlen, gyenge ember volt, kinek egy 
részről sem volt tekintélye.

1608. április 5-én a finsterorti vájárok oly pa
nasszal álltak elő, hogy a brenneri részesektől nem 
kapnak fizetést. Együttesen vonultak a bányabiróhoz 
s kijelentették, hogy addig el nem mozdulnak onnét, 
mig pénzt nem kapnak. A bányabiró egész egyszerűen 
avval biztatta őket, hogy ő nem bánja, maradjanak 
ott, csak azután legyen mit enniök. Később mégis, a 
brenneri tisztek kijelentésére, megígérte, hogy kapnak 
fizetést csak legyenek türelemmel. Hogy e kis jelenet 

| nem esett meg hevesebb szóváltások nélkül, azt el- 
i gondolhatjuk. Egyike a legnagyobb szájhősöknek a 
| már említett Peckel volt, ki hangosan kimondá, hogy
• a bányabiró részrehajló és ajándékokat fogad el, mire 

a bányabiró kifakadt, hogy ki azt mondja az ; „Schelm“ 
Peckelnek e megtisztelő cziraen kívül egyébiránt más 
baja nem esett.

Az ígéret, szép szó! Itt is az ígéretnél'maradt 
A munkasokat nem fizették, s igy a krebsgrundi és 
finsterorti vájárok a termelt érczeket lefoglalták, azon 
kijelentéssel, hogy abból egy szemernyit sem engednek 
elvinni, mig járó bérüket ki nem kapják.

De hát nem hiába, hogy szegény ember dolga 
' csupa komédia; az urak túljárlak a munkások eszén. 
' s igy nyilatkoztak, hogy a termelés értéke nem fedezi * 1
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megesen a folyó évi október-hó 25-én d. u. 3 órakor 
a Városi Vigadó nagytermében ifj. Ábrányi Kornél 
által megtartandó programm beszédnél.

Hallgassuk meg a nagy férfi szózatát, ki szent 
kötelességévé tette érdekeinket az ország színe előtt 
képviselni!

Polgártársak! Kiáltsuk egy lélekkel! Éljen a haza!
Éljen a szabadság ! Éljen ifj. Ábrányi Kornél kép

viselő jelöltünk !
Selmeczbányán, 1896. évi október-hó 16-án

A szabadelvű Ábrányi-párt elnöksége. !
De egy másik falragasz is felköltötte a járó-kelők I 

figyelmét, mely a központi választmánytól ered és a 
választás megejtésére vonatkozó intézkedéseket tar
talmazza. — Jónak látjuk ezt is szószerint közölni.

Hirdetmény.
Vonatkozással a nagymélt. m. kir, belügyminisz

tériumnak f. é. október hó 7-én 89927/1. sz. a. kelt 
körrendeletére, valamint az 1874. évi XXXIII. t.-czikk 
62. §-ára ezennel közzététetik, hogy Selmecz- és Béla- 
bánya sz. kir. bányaváros központi választmánya a 
hivatkozott rendelet szerint ez oldalról megejtendő 
általános országgyűlési képviselő választás körül kö- i 
vetendő eljárásra a következő intézkedéseket alapí
totta meg:

1. A hivatkozott törvény 58. §. alapján a vá
lasztás elnökévé Szitnyai József központijválasz. elnököt, 
a választás jegyzőjévé Sztancsay Miklós központi 
vál. jegyzőt, a választás helyettes elnökévé Wankovits 
Lajos közp. vál. tagot s a választás helyettes jegyző
jévé Oszwald Gusztáv közp. vál. tagot választotta 
meg:

2. A választás határidejéül a f. é. október hó 
28-ának reggeli 8 óráját s a választás helyéül Sel- 
meczbánya belvárosban a Felső-Major, vagyis az u. i 
n. Városi Vigadó helyiségét tűzte ki;

A szavazási sorrend, vonatkozással a törvény 61. < 
§-ára a következőkben alapittatott meg;

a) legelöl Selmeczbánya belvárosának választói, ’ 
ezután

b) Bélabánya város választói,
c) Hodrusbánya külutcza választói,
d) Banka
e) Felső-Fuchsloch
f) Steffultó 

szavazásra.

„ és végül
,. bocsájtatnak a

4. Ennek előrebocsátása után közzététetik to
vábbá, hogy

a) a választási elnök a választási eljárást, a vá
lasztó kerület székhelyén, Selmeczbánya belvárosában 
a fennebb kitűzött napon s helyen reggeli 8 órakor 
nyitja meg:

b) képviselőjelöltet ajánlhat a kerület minden 
választója; ezen ajánlat Írásban adandó be a válasz
tási elnöknek, ki azt saját helyiségében a választást 
megelőző napon is átveszi, legkésőbb azonban ily 
ajánlat félórával a választás megnyitása után adan
dó át;

c) az ajánlattal egyidejűleg minden jelölt részére 

a költségeket s igy legjobb lesz az egész művelést 
abbahagyni. Megszeppentek erre a vájárok, s Írást 
adtak be, melyben bocsánatot kérnek uraiktól, s Ígérik 
hogy békésen dolgozni fognak. E folyamodást Mar- 
tinus Hanckhe hodrusi lelkész szerkesztette.

A viszonyok ezután sem voltak valami jók. 
1609-ben a finsterorti munkások strájkoltak; látjuk, 
hogy a strájk sem újkori találmány. A részesek ez 
alkalommal arra kérték a bányabiróságot, hogy finster- 
orton a munkát abbahagyni s a munkásokat elbo
csátani lehessen. A bányabiróság erre kiküldte Thailer 
Andrást és Moticska sáfárt, kik nagy nehezen rávették 
a munkásokat a tovább dolgozásra.

Moticska, a sáfár, ez alkalommmal csúnyául 
megjárta, miért különben csak magamagát okolhatja. 
A munkásokat ugyanis a szóvita hevében „Hunds- 
fötter“-eknek nevezte, mely megtisztelő kifejezés 
egyénértékü a „hunczut“-tal. A munkások azon fel
bőszülve, reá vetették magukat, s a „Leuthaus“-ból 
hajánál fogva kihurczolták s alaposan helyben hagyták 
Ne gondoljuk valahogy talán, hogy ezért az erősza- < 
koskodásért a munkásokat megfenyítették. A bánya
biróság elnézte azt szép türelmesen, s ki mit kapott 
az az övé volt. (

A munkások lázongása még nagyobb mérveket i 
öltött 1609. augusztus 9-én, midőn a hodrusi mun- I 
kások tömegesen bevonulván a városba, s itt a sel- | 
meczi bányamunkásokkal egyesülvén, egy álló hétig > 
féktelenkedtek, nem lévén, ki nekik parancsolni tud- j 
jón. Augusztus 9-én azután kissé lecsendesedtek, 
fizetést kapván; de a csend nem soká tartott; min
denféle panaszok merültek fel, s orvoslásért nem a 
bányabirósághoz de Dóczyhoz fordultak.

Mily kevés tekintélyük volt akkoriban a tisztek
nek, kitűnik abból, hogy Chalubka Márton, brenneri | 

egy bizalmi férfi is jelölendő, szabadságában áll azon
ban az ajánlónak két bizalmi férfit is kijelölni;

d) a választásnál szavazati joggal csak azok 
bírnak, kik a választók 1895. évre megállapított 
állandó névjegyzékében bentfoglaltatnak;

e) a szavazati helyiségben vagyis a Felső-Major 
termében csak a szavazatszedő bizottság tagjai, a bi
zalmi férfiak, a közigazgatási tisztviselők és a jegyző 
mellé rendelt Írnokok lehetnek jelen, ezeken felül 
mindaddig, mig azon városrész választói szavaznak a 
községi elöljáróság kiküldött tagjai és a jelöltek bizalmi 
férfiai által megjelölt községi lakos és végre a szava
zásra beszólitott választók;

f) a városrészek a fennt meghatározott sorrend
ben a szerint, a mint egyik vagy másik jelöltre sza
vaznak, külön bocsájtatnak a szavazásra:

g) a belvárosnál a választási elnök által kihúzott 
sors dönt a felett, melyik jelöltre szavazók bocsájtat
nak először a szavazáshoz, az utána következő város
részeknél felváltva illeti az egy jelöltre szavazókat az 
elsőség; azon választók, kik szavazásra akkor nem 
jelentkeztek, mikor a megállapított sorrend szerint 
azon városrészen volt a sor, a többi választónak sza
vazása után szavazhatnak;

h) a szavazás nyilvánosan, élő szóval történik s 
a választóknak a választásnál semminemű fegyverrel 
vagy bottal megjelenni nem szabad;

i) a választót a szavazásnál irányadólag útba
igazítani, vagy rábeszélni nem szabad, kérdést a vá
lasztókhoz csak az elnök intézhet.

A választás vezetése, a rend fentartása és az e 
czélból teendő minden előleges intézkedés a választási 
elnök feladata s kötelessége lévén, ezúttal is figyel
meztetik a t. ez. választóközönség, hogy a nem várt 
rendzavarás a legszigorúbban fenyittetni fog.

Selmeczbányán, 1896, évi október hó 12-én.
Szitnyai József Sztanesay Miklós

a központi vál. elnöke. a központi vál. jegyzője
Hétfőn d. u. nagy kortes felvonulást tartott, a 

Farbaky párt Steffultóia. Huszonöt kocsin vonult át 
városunkon a mintegy 100 szavazóból álló kortescsapat 
és kisérte Steffultóra képviselő jelöltjét: Farbaky 
Istvánt. A kocsisor élén a bányász zenekar harsogtatta 
indulóit és minden kocsi bakján egv-egy választó lobo
gót vitt. — Steffultóra érve, Farbaky István, ép úgy 
mint Hodrusbányán. megtartá rövid programm be
szédjét, melyet itt is Szitnyai József polgármester tol
mácsolt meg tót nyelven, Igen megható és szép 
beszédet mondott erre ugyancsak tót nyelven Sobó 
Jenő kir bányatanácsos és akad, tanár és oly lelke
sedésbe hozta ezzel a hallgatókat, hogy nyomban 
felszólalt Nits és utána Csepella nevezetű bányamunkás, 
kik munkás társaikhoz szólva, Farbaky István jelöltet 
éltették. Hogy azután az evés-ivás nem hibázott, ez 
magától értetődik. Esteli 6 óra tájban robogott 
Szélaknán át városunkba a nagy kortes menet elöl a 
bányász zenekarral. A menet egész a vigadón tűiig 
vonult le és folytonos éljenzések közt kisérte azután 
ismét fel a képviselő jelöltet egészeu ennek a Szent- 

bányatisztet a hodrusi munkások az érez átvételnél 
szidalmazták, és majd meg nem verték azért, mert nem 
azon árban vette át az érczeket, mint ők akarták. 
Az erre vonatkozó jelentés egy részét itt közöljük 
eredeti szövegben:

„Schwartz Zacharias alias Kleiber hat auf dem 
Überraiter mit etlich Tausent Schlapeperment ge- 
scholten, auch ihme unter das Gesicht geschnalzt.” 

Hiába fordultak a tisztek a bányabirósághoz, a városi 
tanácshoz hogy rendet csináljanak s fizessék ki a mun
kásokat, mert életük sem biztos; pénz nem volt sehol 
s minden a régiben maradt. A munkások merészsége 
annyira ment, hogy Scholtz András, finsterorti sáfár 
kénytelen volt két vájárral verekedni, miről 1610. 
január 10-én jelentést is tett a bányabiróságnál, mely 
a két vájárt két napra bezáratta.

Dáczára e zavargásoknak, melyek oka mind a 
rendetlen bérezések voltak, a béreket még sem fi
zették ki egyezmény szerint. A munkások már azt is 
tervezgették, hogy dobszó mellett zászló alatt Kassára 
vonulnak s beállnak hajdúknak.

A zavargások nem is értek hamarább véget, 
mig nem Bloenstain Mátyás báró, kinevezett főkama- 
ragróf meg nem érkezett kinek erélyes intézkedései 
folytán a bányaüzem újra fölélénkült.

Az ő érdeme az is hogy 1610. szeptember 20-án 
a munkások választmánya Thonrádl Kristóf királyi 
biztos előtt megesküdött, hogy többé lázongani nem 
fognak; ez alkalommal a társpénztárt és a társládai 
jelvényeket is visszahozták a bányabirósághoz.

(Folyt, köv.) 

Háromság téren levő lakásáig; hol elénekelve a Far
baky kortesnótát nagy éljenzések közt szétoszlott.

Városunkban annyi zászló (vegyest Farbaky és 
Ábrányi félék) talán még sohasem lobogott mint most. 
Szóval ilyen kortes világot mi Selmeczen már rég nem 
éltünk. Csupa mozgékonyság s élénkség képét nyújtja 
most városunk. Mindenfelé csoportok képződnek és 
élénk gesztikulácziókkal kisért beszéddel vitatják meg 
a választás esélyeit. Persze, hogy a mozgalomból, de 
különösen az éljenzésekből és abczugolásokból a kü
lönféle tanonezok, a két gymnasium tanulói és hát az 
akadémiai hallgatók is kiveszik az őket megillető ré
szüket.

Kedden a Farbakysták szakadó esőben Bélaba- 
nyára mentek, hol úgy mint Hodruson és Steffultón, 
a jelölt elmondá rövid programm beszédjét, mely itt 
is tolmácsolva lett tót nyelven A szavazók túlnyomó 
része Farbaky István mellett nyilatkozott.

Lapunk zárta előtt nagy sajnálattal vészük a 
hirt, hogy az elmúlt éjszaka több ablakot zúzott be a 
felizgatott tömeg. Újból és ismételten felemeljük intő 
szavunkat: ne térjen le senki sem a higgadtság útjáról 
s ne hagyja magát elragadtatni a pártszenvedély 
által. Különösen és határozottan elitéljük 
a felekezeti izgatást. Gondolják meg, hogy 
ennek, a politikai pártküzdelemhez semmi köze sin
csen. Minek felzaklatni a lakosság felekezeti békés 
együttélését ?!

A Farbaky párt bizottsága a következő felhívást 
intézte választóihoz:

Választók!
Szabad véleményt csak szabad ember nyilvánít

hat, szabad elveket csak önálló, független ember vallhat, 
a ki pedig szabad és független, az nem bujkál, az 
nyílt sisakkal lép a hareztérre.

Egynéhány, nevét titkoló, talán szavazattal sem 
biró személy, kinek egyéniségére és gondolkodási mód
jára a sötétben folytatott aknamunkája enged követ
keztetést, felhívást bocsátott ki, melyben el akarja 
veletek hittetni, hogy a mi jelöltünkkel szemben máskép
viselőjelölt is szándékozik fellépni.

Ezen felhívás minden sorából kiri a hiúság, az 
önérdek és a törekvés, az e városban évtizedek óta 
honolt béke helyébe a pártviszályt, a polgárok közti 
egyenetlenséget meghonosítani.

Midőn az úgynevezett ellenpárt a tisztán bányá
szatból élő városban a bányászok sorába tartozó 
választókhoz ily értelemben szól: „Ne a szakembert 
válasszátok, a ki e kerületben negyven évet töltött, 
annak összes életviszonyait léteiének minden feltételét 
alaposan ismeri és a ki annak minden közérdekű 
ügyét mindenkor lelkesen felkarolta, összes tehetségé
vel támogatta és többnyire megvalósulásához segítette 
hanem vátaszszátok az idegen újságírót, ki a bányá
szathoz nem ért és a ki hat hét előtt még nemzeti
párti volt, azóta pedig nem tudja melyik párthoz 
csatlakozzék, nem lebeg szeme előtt a közérdek és 
nem vezeti e város érdekének előmozdítására irányuló 
tiszta szándék1*.

A mi jelöltünk nem keres frázisokat, nem tesz 
megvalósithatlan Ígéretet, de tett már eddig is mint 
képviselő e város érdekében, mint a mennyit a leghí
resebb publicista, vagy a legkitűnőbb szónok nem 5 
éven, de egy egész emberöltőn át lendíthetne e város 
érdekén.

Ne engedjétek tehát magatokat félrevezettetni. 
Választók! hanem maradjatok hívek a tiszta elveket
hirdető, a közérdeket a magánérdekek fölé helyező, 
általatok 21 év óta ismert szabadelvüpárthoz és sza
vazzatok a mi jelöltünkre, a kiről tudjátok, hogy 
tiszta meggyőződésből és nem egyébb okokból vallja 
magát e párt hívének.

Éljen Farbaky István képviselőjelölt.!!
A szabadelvüpárt végrehajtó bizottsága.

Dr. Goldstücker Márk, jegyző. Dr. Stuller Gyula, elnök
Hültl József 
Bárdossy Antal 
Storch János
Nits István

Wankovits Lajos 
Krausz W. G.
Oszvald Gusztáv
Baffla Samu

Wagner József
A Farbaky-párt a következő kortes dalt, bocsá

totta ki:
Kisütött a napsugara
Farbakynak ablakára,
Ábrányi az nem kell nekünk, 
Farbaky lesz a követünk.

Polgártársak itt az óra: 
Halgassatok a szép szóra, 
Budapesti nem kell nekünk, 
Farbaky lesz a követünk.

Szégyen esnék városunkon, 
Ha idegen ül nyakunkon;
A mi vérünk az kell nekünk:
Farbaky lesz a követünk.

Fel bányászok szavazásra!
Ne hallgassatok ti másra!
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Bányász ember, az kell nekünk : 
Farbaky lesz a követünk.

Ábrányi azt ábrándozza, 
Hogy itten lesz mandátuma, 
Két kulaesos nem kell nekünk . . . 
Farbaky lesz a követünk

Nemzeti pártból kilépett, 
Most párton kívüliséget 
Képmutató nem kell nekünk: 
Farbaky lesz a követünk.

Nyílt őszinte és egyenes, 
Hazafias és jellemes 
Férfin ilyen kell nekünk : 
Farbaky lesz a követünk.

Páros élet a legszebb a világon, dallamra 
Farbakyra adjuk mi a szavunkat, 
Általa képviseltetjük magunkat.
Nem bánjuk mi akármit is beszélnek, 
Nem hissziink mi az Ábrányi Köméinek. 
Maradj otthon Ábrányi, 
Nem tudsz te velünk bánni. .. 
Farbakyra adjuk mi a szavunkat!

Az Ábrányiék kortes dala pedig a következő
képen hangzik :

Kossuth Lajos azt üzente, dallamra. 
Farbakytól Hodrusbányán 
Kiflit kaptak egynehányan;
Nem kell nekünk ha még annyi, 
Majd többet ad nagy Ábrányi 

Isten hozott képviselőnk 
Éljen Ábrányi.

Nagy ember Ábrányi Kornél, 
Farbakytól bizony nem fél, 
Ha meg annyi kiflit is vesz 
Képviselőnk biz ő nem lesz.

Isten hozott képviselőnk
Éljen Ábrányi !

A Mameluk uem keli nekünk, 
Azt dobogja nemes keblünk, 
Szeretjük a jó hazafit 
S megválasztjuk nagy Ábrányit,

Isten hozott képviselőnk
Éljen Áb rányi!

Farbakynak nem kell hinni, 
Jégre akar minket vinni, 
Nincsen hozzánk semmi jussa 
Üres a bugyelláriussa !

Isten hozott képviselőnk
Éljen Ábrányi!

Jaj de magas ez a vendégfogadó, dallamra.
Már én többet, már én többet Farbakysta nem leszek.
Kalapomhoz, kalapomhoz fehér, tollat nem teszek,
A fehér toll a gyávaság jelvénye: 
Éljen Ábrányi Selmeez képviselője !

Válasz »Az akadémikus deák
életéből« szóló cikkre.

Mielőtt az általam ismeretlenül is tiszteit Z. J. úr 
tárczájára érdemlegesen felelnék, magas tudomására 
hozom, hogy még a7O-esévekben, amidőn az akadé
mia német volt, voltak hallgató urak, kik a polgár
sággal karöltve tartottak, kiket a polgárság szeretett,
— mert a legcsaládiasabban megfértek egymás mellett 
és egymással, otthon úgy, mint pohár , sörnél s az aka
démikus úgy mint a polgár szinte hízott, ha egymás 
közt egy kis élénkebb eszmecsere folyt le. Akkor az 
akadémikusok egymásért éltek-haltak, lévén mottójuk: 
„egy valamennyiért s valamennyi egyért", egymást 
nem bántották, de a polgárt sem engedték bántani, 
egyedüli s megbocsáthaló bűnük volt a nagy ivás, fű
szerezve tréfás — senkit meg nem károsító — csí
nyekkel.

Most már, — ha nem olvasom a czikkben, hogy 
a német egyetemek hallgatói durva ötletek s szoká
sok által tartanak igényt az Urak cziinre, bizony
bizony azt hiszem, hogy a mai selmeczi kademikus 
urak-rólvan szó, kik egy kevés italnak bekebelezése 
után ablakokat bevernek, téglak.őoszlopokat ledöntenek 
kerítéseket szétszednek, jámbor polgárokat ok nélkül 
bántalmaznak, a város hosszában, nem éppen csengő 
hangon s macskazenékkel felzavarják a csendet stb. 
T. Uram ! ez Ön szerint nem elég vastag durvaság — 
mely a németeknek igen, de a sehncczieknek nem 
tetszik —ez ugyebár virtus?! De gustibus non est 
disputandum.

A betört ablakot a német egyetemi hallgatók 5 
forinttal — a betört fejet pedig 25-el ragasztották be,
— ön szerint a selmeczi hallgató urak pedig a leg
több esetben semmivel, — mert nem igen puhatolják 
ki a vétkes urat.

Azt mondja a czikkiró ur, hogy mióta laposabb az 
akadémikusok erszénye, azóta önérzetesek a korcsmáro- 
sok, szabók stb. Már megengedi kérem, hogy legtöbb 
a saját és kevesebben a mások kárán szerezték meg 
ezt azt önérzetet. Hogy a társadalom a jelenlegi hall
gatókat a múlttal való összehasonlítás alapján keve

sebbnek tartja, ezen baj valószínűleg az utóbbiak 
egyéniségében keresendő.

Ne tessék azonban félreérteni. Igen jól érezzük 
mi magunkat Önökkel s mégis adjuk komolyan a lisz
teletet a komolynak, a mi őt megilleti, de vissza nem 
kapjuk, és innen van az, hogy az Önök által rende- . 
zett ünnepélyességek alkalmával részt nem vesz a 
polgárság s a hivatalnoki kar, mert Önök előtt az , 
mind csak filiszter, vagyis aki nem akadémikus, az 
Önöknél nem numerái.

Hazafiságunkban kétkedni azonban ne merjen 
senki sem. i

Uram ! a komolykodást én is szeretném abba ( 
hagyni, de lehetetlen még. Önök szép és fényes mu- ! 
latságokat szoktak rendezni, de alig hogy az megkez- ’ 
dődik vagy felében van, már nem mulattatják a ma
mákat, de a leányaikat sem, hanem a teremben sétálva ! 
fixirozzák őket, vagy pedig alkotnak egy kordont úgy, ' 
hogy még — a kivételt képező - tánczos urak sem 1 
férnek az illetőkhöz. Tisztelet és becsület a kivételek- 1 
nek. De magukviseletével többen egyes házak jó hir- ! 
nevét és a lányok jövőjét is koczkára teszik. És még j 
Önök panaszkodnak a selmecziek ellen?! Ejnye — : 
ejnye!! — De sajnos, önök Uraim egymással sem ; 
tudnak megférni, — pedig elég kevesen vannak — . 
vagy tán ennek is a polgárok az okai ?

Czikkiró ur továbbá áttér saját élményére. Hát 
legyen szabad nekem is ezt tennem. Egy sötétebb este 
hazamenvén, találkozom két pityókos hallgató úrral, 
kik elállják utamat: ki vagyok, mi vagyok, hová me
gyek stb. kérdésekkel, — ha véletlenül nem vagyok 
önérzetes és bátor népfelkelő, valószínűleg helyben
hagynak. t

Ami a tegezési és az „alászolgája" históriát illeti 
— nem vagyok idős ember és ha jóravaló firmával 
összejövök s jól elmulatok, megengedem magamnak 
azt a luxust, s brúdert iszunk; s lám most jön a java, 

i — nemcsak ily brúder után, hanem egy társaságban 
i történt bemutatkozásom után is mi történt? az, hogy
■ a legközelebbi találkozásunk alkalmával az akadémikus 

ú r végignézett és én megijedve hamarosan levettem
‘ a kalapomat s köszöntem, mert hát én filister vagyok.

Lássa uram, milyen kár az nekem, hogy örökké 
nem maradtam akadémikusnak, mivelhogy én is az 
voltam, de szerényebb világban.

i A czikkiró ur komolyságának (?) arra a követ- 
. keztetésére jut, hogy „nomina academica sunt odiosa". 

Dehogy ! Ne tessék olyan nagyon érzelegni s az aka
démiai ifjakat — pardon, Urakat — kevésre becsülni. 
Higyje el még nem szolgáltak rá egészen. Mert a selme
cziek még mindig nagy örömmel s lel kesedéssel várják 
az akadémikusokat. Nincsen ház, nincsen család, a 
mely már szeptember második felében ne emlegetné 
az eljövetelüket.

Mindezek után higyje el Uram! megadjuk mi a 
császárnak, ami a császáré és az akadémikusnak is, a 
mi az akadémikusé, — de ne vegye rossz néven, ha 
az általam ecseteltek után önök volnának talán 
illetékesek ezen semmit mondólag urhatnámoskodó 
állapotokon változtatni s akkor az a filister sem fogja 
fejét állítólag fentebb hordani, hanem simulni fog 

i akadémiai polgártársához, a minek folyománya lesz a 
patriarchális családi életbe való egybeolvadás és akkor 
kérem azt fogom mondani:

Polgártárs !
Tessék ?
Sétáljon be egy kupiczára ! S ha nem jönne, biz 

Isten megtenném, hogy magam megiszom az ö részét 
is s ily módon olvadnánk egybe s tesvériesülnénk!

Dr. R. Gy.| --------
Újdonságok.

— Ssemélyi hírek. Farbaky István kir. főbánya- 
' tanácsos, képviselőjelölt mull csütörtökön Budapestről
■ visszaérkezett. — Mály Sándor osztáytanácsos, az 
i államvizsgálatok befejezte után Budapestre vissza- 
| utazott.

— Eljegyzés. Bihary Ödön akad, tanársegéd 
eljegyezte Melsiczky Agata kisasszonyt, özv. Melsiczky 
Hermin bájos leányát.

•— Áthelyezés. Bihary Ödön erdészjelölt és akad, 
tanársegéd a Kudsiri (Erdély) erdőhivatalhoz lett át
helyezve és uj állását legközelebb elfoglalja

— Az uj akadémiai palota építkezését, mint 
halljuk, már a jövő évben akarnák megkezdeni. A 
kérdés eddig csak az: hogy hol? A város több aján
latai között, melyekkel e czélra városi telkeket aján
lott fel, úgy látszik leginkább tartják elfogadhatónak 
azt, hogy az óvár területére építsék az uj akadémiai palo
tát. Nekünk ez ellen kifogásunk nincs habár kissé félre
eső helyre jutna az uj akadémiai épület, csak azt óhajta
nok, hogy kezdenék már mentül előbb meg az építkezést, 
melyre a kormány a szükségelt összeget máris felvette 

’ jövő budgetjébe ez által is bizonyítékát adva annak, 

hogy erdész akadémiánknak innét való elhelyezését 
egyáltalában nem szándékozza.

— Széles vágányu vasutunk lesz. Nem kis 
örömmel hozzuk a hirt, hogy vasúti ügyünk ismét jó, 
még pedig igen jó mederbe került. A kormány ugyan
is jóvá hagyta azt, hogy Selmeez város által az ipoly- 
völgyi vasút építésére szánt 200000 forint a Selmecz- 
bánya—Garam-Berzencze közti vonalnak széles vágá- 
nyuvá leendő átalakítás czéljaira fordittassék, melyhez 
a kincstár is tetemesen fog hozzá járulni. E kormány 
intézkedés még azt is ajánlja jóakaratulag a városnak, 
hogy a szükséges szakértői elöintézkedések megtétele 
végett ne forduljon magán vállalkozóhoz, hanem a 
magyar államvasutak igazgatóságához ezzel mintegy 
jelezve, hogy a kormány minden lehetőséget el fog 
követni, hogy ezen czél elér ésében városunkat hatha
tósan támogathassa. Ha, e széles vágányu vasút kiépül 
akkor az ipolyvölgyi hálózatból való mellőzésünk 
csak szerencse volt ránk nézve.

— A sztrájk. E napokban ismét Ifire terjedt an
nak, hogy aFerencz- és Mária aknai munkások újból 
sztrájkolnak. Mi utána jártunk a dolognak és megtud
tuk, hogy strájkról szó sincsen és a munkások nyu
godtan várják ügyük megvizsgálásának befejezését, mely 
vizsgálat megejtésével Neubauer Ferencz kir. bánya
tanácsos és kohófőnök lett megbízva. Kötelességünk 
felhívni, kérni a munkásokat, hogy saját érdekükben 
ne hagyják magukat lelketlen izgatok által felbujto- 
gattatni, mert ha egyszer nagyobb zavargások törné
nek ki, a kormány el van határozva az amúgy is nem 
nagy haszonnal járó bányaművelést a minimumra 
leszálitani. És mi lesz akkor ?!

— Rendőri hírek. Közöltük volt annak idején, 
hogy ismeretlen tettesek több helyről hidakat és más 
szárnyasokat loptak el. Rendőrségünknek most sike
rült a tolvajokat négy rovott előélettel biró és a ren
dőrség által már régebben felügyelet alatt álló, sajnos 
selmeczi illetőségű napszámosok személyében elfogni. 
A tettesek a járásbírósághoz kisértettek át. — Több 
rendbeli verekedés volt a múlt napokban, de nagyobb 
rendzavarás nem történt. A választásra rendőrségünk 
minden szükséges előkészületeket a rendfenntartására 
nézve megtett.

—Tánczpróba. Guttman Samu előnyösen ismert 
táneztanitó, az idén, tanítványainak a tánezban tett 
előmenetelüket a jövő szombaton fogja a szülők és 
érdeklő közönségnek bemutatni. A városi vigadó nagy
termében tartandó és igen sikeresnek Ígérkező táncz- 
próbán a tanitványokon kívül a nagyok is bizony
nyara igen jól fognak mulatni. Belépti jegy személyen- 
kint 1 frt, családjegy 2 frt.

— Rejtélyes ember letartóztatása czim alatt a 
múlt számunkban közlött hirre vonatkozólag rendőrsé
günknek sikerült az illető személyazonosságát megállapi 
tani. A púpos és veszélyesnek gondolt emberke nem más, 
mint egy Goetz Albert nevezetű, párisi származású 
kóborló pinezér, kit kóborlás és koldulás miatt rend
őrségünk megbüntetett és azután kötött útlevéllel a 
budapesti konzulátushoz utasított.

— Magyar kir. bányászati és erdészeti aka
démiánkon beiratkoztak bányászok : (IV. éves 4 III. 
éves 19. II. éves 40. I. 44. vendég 1. összesen 109. 
Eidészek: IV. éves 2 III. éves 22 II. éves 24. I. éves 32 
összesen 80. Tehát ez évben az akad, hallgatók száma 
összesen 188.

Különfélék.
— A helybeli ezipőgyárról. Hogy ezen uj 

ip arvállalatunk mily szép fejlődésnek és mondhatnék 
máris virágzásnak indul városunkban, az köztudomású 
dolog. De kevesen fogják tudni azt, hogy e vál
lalat hajlandó volna szép, nagy gyárépületet 
lakásokkal saját költségére felépittetni, ha a kincstár 
azon épületet, melyben a gyár jelenleg is el van 
helyezve, e czélra átengedné. A kincstárnak ezen épü
letből, különösen mióta a kir. adóhivatal onnét ki
költözött, úgyszólván semmi haszna sincsen. De mily 
hasznot hajtana az városunk fejlődésére nézve, ha a 
mai földszintes, roskatag sóraktári és hivatali épület, 
helyébe egy monumentális gyár építtetnék, mi által a 
míg egyrészt városunk szépülne, addig másrészt garan- 
tirozva volna az, hogy e gyári vállalat állandóan Sel- 
meczbányán marad. Ez utóbbi körülmény pedig felette 
fontos ránk nézve; mert e gyárban csekély kivétellel 
csupán férfi munkások dolgoznak és igy a férfi lakos
ság kenyérkeresetére nézve nagyon üdvösen fog ki
hatni, ha a gyári munkások száma szaporittatik, a mi 
okvetlenül és nagyobb arányban bekövetkeznék, ha 
az uj monumentális épület fellépittetnék. De van még 
egy nem figyelmen kívül hagyható körülmény is, mely 
e gyár felépítését és azáltal ittrnaradásának biztosítá
sát kívánatossá teszi és ez az, hogy ez idő szerint beállani 
nem akarnak sokan a gyárba tanonczokul azért, mert a 
szülőkkel egyetértőleg, abban aggályoskodnak hogy mihez 
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forduljon az esetben a tanoncz, ha a gyár beszüntettetik 
és ő csakis e gyári munkát tanulta meg. És e tekin
tetben, a helyzet bizonytalanságánál fogva, úgy látszik 
igazuk van. Jöjjön tehát a kincstár segítségünkre, 
még pedig mielőbb azzal, hogy ezen általa teljesen 
hasznavehetetlen, düledékes épületet a czipőgyár vál
lalatnak átengedi oly kikötéssel, hogy ez köteles legyen 
annak helyébe egy szép, nagy gyári épületet félépit- 
tetni. Mint értesülünk polgármesterünk is megtette 
a szükséges lépéseket e tárgyban az illetékes körök
nél, különösen Grantzenslein Béla államtitkár urnái.

— Jeles vivómestei’ van most Selmeczen, Zol- 
nay Viktor, a ki vivómesteri oklevéllel s több rend
beli kitüntetéssel bir. Zolnay a híres Keresztessynek 
tanítványa s maga is már nem egy híres vivőt nevelt. 
A vivómester az akadémiai athletikai klub meghívá
sára jött ide, de magánórákat is hajlandó adni. A ki 
a vívás nemes sportja iránt érdeklődik s leczkéket 
óhajt venni, értekezhetik a vivómesterrel ennek a 
Hungária szállóban levő lakásán. Ajánljuk az urak fi
gyelmébe ezen itt nálunk ritkán kínálkozó alkalmat 
felhasználni a vívás nemes sportjának elsajátítására.

— Lövészet. Folyó évi október 18-án a lövész
barátok rendezték a lövészek részére a lövészetet, 
mely már délelőtt 10 órakor kezdődött és eltartott 
estig. Ezen alkalommal is sajnosán tapasztaltatott, hogy 
a tényleges 20 lövész közül csak heten lőttek, de ezek 
azután ki is tettek magokért. Lövetett pedig 15 négyes 
és 1 szög. Dijakat nyertek; Seidel Ágost, Dessewffy 
Aurél, Fiedler Gyula és Krausz Géza a mély lövésekre, 
találó dijakat pedig nyertek: Seidel Ágost, Fiedler Gyula 
és Bencze Gergely. Á jó kedvű lövészek az ebédet is a 
lövöldén költötték el igen kedélyesen búcsúztatva a 
távozó Dessewffy Aurél kir. járásbirót, a kiben leg
szorgalmasabb lövészét veszíti az egylet. Ebből kifo
lyólag sajnálattal kell ismét felhoznunk a lövészet iránti 
részvétlenséget, pedig az egylet mindent elkövet, hogy 
mentői többen lépnének mint tagok az egyletbe. Két igen ki
tűnő fegyver áll rendelkezésre a használatért és tölténye
kért fizetendő 2 krnyi dij mellett lövésenként a jelentkező
nek. Az egylet pedig, hogy a résztvevőket a költségektől 
megkímélje, hajlandó az úgynevezett „B e s z t é k“-et is 
beszüntetni. No, de annál többen voltak a pártoló tagok 
közül jelen, kitűnő kedvvel és étvággyal fogyasztván az 
általok feltálalt uzsonnát és erősen kínál vau a lövészeket 
is étellel s itallal, Tósztokban sem volt hiány, s álta
lános örömmel lett fogadva Farbaky Isván képviselő
jelölt úr, a ki kedvelt polgármesterünkkel együtt a 
lövészek sorába lépett örömteljes meglepetésére az 
összes egyleti tagoknak. Hallomás szerint a jövőben 
többen kívánják a lövészetet gyakorolni, igy Sztancsay 
Miklós, Dr. Kapp Jakab, Kuti István és még mások 
is. Az egyleti, nevezetesen a lövészeti élet ily fellendü
lése igen kívánatos lenne, mert Selmecz városában ez 
az egyedüli hely, hol a vasárnapi unalmas délutánt 
nemes és férfias mulatsággal lehet eltölteni és az or
szág ezen legrég'bb lövészegyletének beszüntetése 
nagy kár lenne, miután a nemes mulatságot a fő- és 
székváros, de kivált a vidéki váiosok is országszerte 
felkarolni kezdik. Az egylet szeretett főispánunkat is 
reményű tagul megnyerhetni. — Felkéret lünk annak 
kijelentésére, hogy azon híresztelést, mely szerint a 
magasabb rangú hivatalnokok azért nem akarnának 
az egyletben belépni, hogy a polgári elem által feszé- 
lyeztetve éreznék a lövöldén magukat, a lég hat á- 
rozotabban dementáljuk. Ezt mi nem is hihetjük el.

Óda egy modern vendéglőshöz;
Gyomorhurutos klpanezia.

Nem messzire van egy város, 
Van is benne sok korcsmáros; 
De olyannak nincsen párja, 
— Ha a világot bejárja, — 
Mint a milyen — Szóda János.

Keverésben tudományos, 
fíánzli mérésben nagyságos ; 
Ezért a tudósok faja 
És a „nagyságosok11 raja 
Embere ő — Szóda János.

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

Kinek gyomra még nem fájós, 
Kinek feje nem homályos,
S ki erre akar szert tenni, 
Csak hozzája kell elmenni . . .
Ott van ő, a — Szóda János.

Oh te dicső szakk-korcsmáros, 
Üzletedben nem vagy káros, 
Ki sör helyett, szódát méretsz. 
És a „pancshoz11 grandul értessz, 
Élj soká te — Szóda János !!

Szerkesztői üzenet. R. K. és H. M. Nemcsak önök, de 
már mások is panaszkodnak ama bizonyos ügyben. Mi csak azt 
mondjuk, hogy mért nem hagyják faképnél? Hiszen általánosságban 
áll az, hogy a vendégeit meg becsülni nem tudó, lelkiismeretlen 
vendéglőst ott kell hagyni a faképnél.

Nyilttér.
Mindazon jó barátaimnak és ismerősemnek, kik

től személyesen búcsút nem vehetek, ez utón mondok 
isten hozzádot s kérem, hogy szives barátságukba 
továbbra is megtartani szíveskedjenek.
Selmeczbánya, 1896. október 22-én Bihary Ödön

Hirdetések.

Bátorkodom értesíteni a. n. é. közön-
1 séget arról, hogy

arany- ezüstműves és S
ékszerész üzletemet S

a régi városházi épület oldal bolti OL 
helyiségébe tettem át, hol raktáron tartok ü 
különféle arany és ezüst árukat és szak- (T 
mámba vágó javításokat elfogadok és ol- 0 
csőn eszközlök 0

Kérve további nagyra becsült tárnoga- (T 
fását maradok

Selmeczbányán, október havában, ff
| kitűnő tisztelettel jT
I Hasch J, R
j aranyműves és ékszerész. (T

s z a b ó ü z I e t -1 u I a j d o n o s.

A beállott őszi idény alkalmából 
ajánlom a tisztelt közönség nagyra 
becsült figyelmébe bel-és külföldi, 
franczia és angol szövetekkel 

dús választékban felszerelt

szabóüzletemet.

A n. é. közönség becses tudomására 
vagyok bátor hozni, hogy Selmeczbányán, 
a főtéren fekvő Wankovits-féle ház sarok
boltjában egy egészen újonnan berendezett, 
a modern igényeknek teljesen megfelelő, a 
legkülönfélébb s legfinomabb hazai, franczia 
és angol legdivatosabb szövetekkel dúsan 
felszerelt

nyitottam.
Azon körülmény, hogy sok éven ke

resztül voltam a C z e m m el és M a n - 
heim országszerte jó hírnévnek örvendő 
nagy szabóczég társtulajdonosa és üzlet
vezetője, elég biztosítékot nyújthat a n. é. 
közönségnek arra nézve, hogy mindennemű 
igényét úgy a szövet nyújtás, mint a sza
bászat terén és a tartós és divatos kivitel
ben kielégíteni képes leendek.

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok 
kitűnő tisztelettel

Selmeczbányán 1896. szept. havában 
Özemmel György 
szabóüzlet-tulajdonos.

A t. hölgyközönség figyelmébe!

A FARBAKY-párt Bátorkodom a n. é. közönség becses tudomására 
hozni, hogy a főtéren a magas házban lévő rőfös, női 
és férfi divatáruházamban ez idő szerint megérkezett

állandó kész női
központi irodája

szöllö-szAlloda

1. szám alatt van.
stb. 
dús 
lett

Pártbizottság.

kabátok, gallérok, 
köpenyek 

a legdivatosabb faconban kiállítva 
választékban, jutányos árak mel- 
kaphatók.
Ezen felül bizvást ajánlhatom kitűnő, tartós mi

nőségű vászon, kanafasz, ruhakelmékből álló bőven fel
szerelt raktáromat. — Kész férfiöltönyök és különösen 
téli kabátok üzletemben nagy választékban és olcsón 
kaphatók.

Nagyra becsült pártfogását kérve maradok 
Selmeczbányán 1896. október havában 

kitűnő tisztelettel 
lZ>VY ADOEF.


