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Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Eózsa-uteza 75-/111. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :
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Egy évre............................................
Fél évre ............................................
Negyedévre........................................

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyiit-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

T. előfizetőinkhez!
A választás iránt mindinkább mutatkozó általános 

nagy érdeklődés arra késztetett bennünket, hogy a 
jövő csütörtöki lapszám helyett, egész terjedelmű szá
mot adunk ki a mai nappal. Holnapután csü
törtökön pedig egy fél terjedelmű lapot vesznek t. 
előfizetőink. A szerkesztős ég.

A választás.
Mindkét párt erős előkészületeket tesz a válasz

táshoz. Sajnos, hogy itt-ott a nép között túlkapások 
is történtek. így kénytelen volt rendőrségünk pénteken 
több tót nyelven írott, az úri osztályt ocsmányul szi
dalmazó falragaszokat eltávolítani és elkobozni. A 
ferencz-aknai munkások között is némi zavargás! 
tünetek mutatkoztak, de szép szóra újból lecsillapultak.

Szombaton d. u. 3 órakor a Farbaky párt nagy 
felvonulást rendezett. A Szent-Háromság téren, Far- 
haky István lakása előtt már 2. óra után gyülekezni 
kezdtek a. Farbakysták. 3 órakor körülbelül 300 sza
vazó gyűlt egybe és a menet négyes rendekbe és a 
bányász zenekar indulói mellett,, folytonos éljenzések 
között megindult és a városon végig egészen le a 
szentantali útig vonult, menet közben folytonosan élje
nezve Farbaky István képviselőjelöltet. A tagadhatatlanul 
impozáns menet visszament ismét a Szent-Háromság 
térre, a hol nehány lelkesült választó a jelöltet vállra 
emelte, mi leirhatatlan lelkesedést keltett és az éljen
zések sehogy sem akartak megszűnni. Végre a bányász 
zenekar rázuditotta a Farbaky nótát és ezzel a mint
egy 300 fehértollas választó a legnagyobb rendben 
szétoszlott. A menetben résztvett városunk intelligen- 
cziájának, a polgárságnak és a munkások túlnyomó 
része; de érdekes volt Iát i a mezei és majoros gaz
dák csoportját is, kik egy külön csapatot képeztek. 
Megjegyezzük, hogy e felvonulásban igen csekély kivé
tellel- csakis belvárosi szavazok vettek részt.

Este társas vacsorára gyűltek össze a párthivek 
a „Szőllő" vendéglőben, hol nyolczvan teríték várt a 
vendégekre. A nyolczvan teríték még később szapo
rodott s a két étterem helyisége, mondhatjuk, zsúfolásig 
megtelt. A városi intelligenczia színe java volt ott s a 
jó konyha, a jó fior csak fokozta azon barátságos, 
azon kedélyes hangulatot, mely e társas vacsorán 
mindvégig uralkodott. A fosztok hosszú sorozatát Hültl 
József miniszteri tanácsos nyitotta meg, kifejtvén, méri 
kívánja ő, hogy Selmecz város képviselője bányász 
ember legyen. Igen helyesli, hogy az országgyűlésen a 
tudomány, a kereskedelem, az ipar is képviselve legyen, 
s miután a bányászat Magyarország ősiparához tartozik, 
nagyon kívánatos, nagyon szükséges, hogy az országház
ban legalább egy legyen, ki a bányászat érdekeit képvi
selje, egyedül Selmecz az a bányavárosok közül, mely bá
nyászt jelölt képviselőjéül; ez okból, de azért is, mert 
a jelölthöz régibb barátság fűzi, adja szívvel lélekkel 
szavazatát Farbaky István képviselőjelöltre, kire po
harát emeli. Hültl József ministeri tanácsos szavait 
általános éljénriadal követte. E felköszöntésre Far
baky István, főbányatanácsos, képviselőjelölt nyom
ban felelt, köszönetét mondván az iránta tanúsított ' 
rokonszenv és barátságért. Ezután rátér a bányászati 
szakra, melyet már tanuló korában kedvelt, s mely 
szaknak magát mint férfi szentelte s melynek érdekeit 
mint képviselő is mindig szem előtt tartotta és fogja 
tartani ezentúl is. Nem riad vissza azon pálya nehéz
ségeitől, mely pályán már működni szerencséje volt s 
mely pályára újból kész lépni, bár az út e pályához 
tövises; de biztatja a kitűzött nemes czél, kitartásra 
buzdítja, biztatja őt a selmeczi választó közönség ra
gaszkodása, belé helyzeti bizalma. A választó közönség 
egészségére üríti poharát: Alig hangzott el a felharsanó 
éljenzés, már uj szónok állt fel, Dr. Stuller Gyula ' 

pártelnök. Hangsúlyozza, hogy „egy zászló alá sora
koztunk", a szabadelvflség, a kormány zászlaja alá. 
Senki sem tagadhatja el, mennyire gyarapodtunk, 
mennyire fejlődtünk a kormány támogató keze alatt. 
Ne ingassa meg senki a 67-iki kiegyezési alapot, mert 
ez alapon érte el fejlettsége jelenlegi fokát Magyaror
szág. Lehet, hogy majdan eljövend az idő, mikor a 
virágzását élő hazai művészet és ipar megteremti az 
önálló nemzeti létet, de most számolni kell a körül
ményekkel, különben is a mai nap az-é, ki mindig 
híven szolgálta a város érdekeit; Farbaky István egész
ségére üríti poharát, kívánva, hogy a béke, a nyuga
lom napjait élvezze egészséggel, hogy azután, ha tenni, 
ha munkálkodni kell, azt ép erővel tehesse. Éljen 
Farbaky István ! A felharsogó éljenzésbe csakhamar a 
kortesnóta hangjai vegyültek, közbe-közbe erőteljes 
éljenzésektől félbeszakittatva.

Marschalkó Gyula és Sobó Jenő bányatanácsos 
a bányászatról beszélnek, mint a melynek érdekeit 
óvni kell. Farbakyt éltetik, mint oly képviselőjelöltet 
ki bányász szakember.

Sobó Jenő szavára Hültl ministeri tanácsos felelt 
egyszersmind köszönetét mondván Dr. Stuller Gyulá
nak, mint a végrehajtó bizottság elnökének eddig ki
fejtett tevékenységéért, melynek eredményéül reményű, 
hogy szerdán, a választás napján, Farbaky neve kerül 
ki mint győztesé, az urnából. Dr. Stuller Gyula erre 
ismét megragadja a szót s igen lelkesen beszél. Kor
teskedésre, úgymond, nem volt és nincs szükség, hi
szen mind szeretjük jelöltünket. Nem tartotta volna 
méltónak korteskedéssel nyerni párthiveket, s tiszta 
lelkiismerettel mondhatja, hogy egyetlen egy szavaza
tot sem nyert meg a pártnak.

Nagy derültséget keltett Lencsó, lyceumi tanárnak 
e nyilatkozatra vonatkozó közbeszólása: „Elég baj!“ 
— Dr, Stuller Gyula ezután beszédében a miatti saj
nálatának is ad kifejezést, hogy a városi hatóságot, mint 
ilyet, nem látja itt képviselve, meg van győződve róla, 

: hogy ha tettre kerül a sor, az is az ö pártjukon lesz. 
Kiemeli, s örömmel látja, hogy mégis kivételt kell 
tennie, mert Bernhard Adolf, a daliás diszbanderista 
az ősz és mégis még mindig fiatal férfi itt van; fölös
legesnek tartja bővebben méltatni annak hazafi érde
meit ; mindenki tudja, hogy fegyverrel kezében har- 
czolt és vérzett a hazáért. Bernhard Adolfra üríti 
poharát. Marschalkó Gyula az akadémiai igazgatósá
got élteteti, Soltz Gyula föbányatanácsos a város pol
gárságát, Tirts Rezső Farbaky Istvánt.

A fosztok sorát igen kellemesen szakította félbe 
Király Ernő, lyceumi tanár szellemes felolvasása, me
lyet úgy vezetett be, mintha ő Ábrányi' Kornél ellen
jelölt nyílt levelére kérdést intézett volna ahhoz, mi
ként. gondolja tehát a város érdekeit előmozdítani, s 
mely kérdésére következő választ kapott volna melyet 
szellemes . és humorisztikus tartalma kedvéért egész 
terjedelmében közlünk. „Tek. Király Ernő urnák Sel- 
meczbánya.

Tisztelt választó és nem választó polgártársak!
Nagyon 'sajnálom, hogy azon elvekhez, melyeket 

néhány nappal ezelőtt nyílt levelemben egészen nyíl
tan kifejtettem, most már nem ragaszkodhatom. Uj 
dolgokat akarván létesíteni s gyorsan haladó korunk, 
gyermeke lévén, kell, hogy eszméim is gyorsan köves
sék egymást, a mi egy az azok által szült nézeteim 
változtatásával.

így most már nem a fúzió létrehozását tervezem, 
hanem Ígérem azt, hogy fogok csinálni fú?ió helyett 
confúziót. Mert valamint a régi görögök az egész min- 
denséget a chaosból létrejöttnek hitték, én is azt 
hiszem, hogy csakis a konfúzióból származhatnak ná
lunk egészséges pártviszonyok. 

Ezen confuziónális irányt különben megkezdtem 
„nyílt levelemmel.

Ezeket előre bocsátva, kijelentem, hogy ki egy 
hónappal ezelőtt nemzeti párti, az önök kiáltványában 
szabadelvű párti, nyílt levelemben pedig pártonkivüli 
voltam, ma már nem lehetek pártonkivüli sem, hanem 
párton fölüli vagyis egyetlen párti, mert nyilt leve- 

í lemben kifejtett s a haza boldogságát czélzó törekvé- 
, seimet rajtam kívül senkisem képes kellőleg megérteni.

Ha tehát megválasztanak képviselőjüknek vagy 
— jobban mondva — pártfogójuknak, megalkotom a 
nagy férfiúnak vagyis az egyetlen-nek pártját, melyet 
Önök azután selmeczi pártnak is nevezhetnek majd el, 
a mi ősi városuknak nem csekély dicsőségére fog 
lenni.

Újítási vágyam és a gyors haladásra ösztökélő 
ösztönöm azonban ma már nem engedi elfogadnom 
azon pontokat sem, melyeket Önök városuk jogos 

i igényeinek kielégítésére nézve kiáltványukban felálli- 
I tottak.
i Az Önök gymnasiumának kiegészítése 8 osztályúvá, 
; kevés. Úgy is már régen érezzük hazánkban egy negyedik 
j egyetem felállításának szükségét, tehát amaz iskoláju- 
| kát mindjárt egyetemmé fogjuk kiegészíteni. Ez an- 
I nál könnyebben fog menni, mert városukban úgy is
■ van egy a magyar nyelvben, a latinban és a történe- 
j lemben igen jeles tudósuk, a ki az uj főiskolát azon- 
’ nal nevezetessé teheti.

A mi a többi iskolákat illeti, a kiáltványukban 
! jelzett felső és alsó leányiskola reális alapon való fel- 
1 állítása ma már ki nem elégithet engem. Minthogy 
í leánygymnasiumunk Budapesten már úgy is van, föl 
j fogunk állítani Selm ezen egy leány főreáltanodát, 
I melynek reálissága ellen azután úgy hiszem, senkinek 
i sem lehet majd jogos kifogása. Ezen leány-főreáltanoda 

különben is városukban okvetetlenül szükséges, mert, 
| mint hallom, ott sok a leány, és mert ezek kellő qua- 
i lificatió hiányában a selmeczi m. k. bányászati és er

dészeti akadémia igen t. hallgatóival csak a tanterme- 
' ken kívül érintkezhettek.

De, igen t. kiválasztott választóim, ezen leány- 
j főreáltanodával szorosan összefügg egy másik kérdés is.

Kiáltványukban megemlékeznek egy katonai in
tézetről. Már most ha Önök leányai megszerezhetik az 
érettségi bizonyítványt, nagyon természetes, hogy az 
egy éves önkéntesi jogot sem tagadhatjuk- meg tőlük 
És mivel jeles katonákká akarjuk őket kiképezni, fel 
fogunk állítani Selmeczen egy katonai intézetet leány
önkéntesek számára. A város e czélra bizonyosan szi- 

j vesen fogja átengedni az előttem fekvő térképen „Pa
radicsom-hegy" névvel jelzett dombocskát, mely csak 
ezen intézet létesítése után fogja igazán megérdemelni 
a „paradicsom" elnevezést.

Ezen katonai Intézet rövid idő múlva világhírűvé 
fog válni, mivel nemcsak jó, hanem, valami uj is lesz, 
így azután a szülők nemcsak Selmeczről, hanem egész 
Magyarországból, sőt az egész világról ide fogják kül
deni maturusz leányaikat kiKépeztetés czéljábol. És 
minthogy ezen intézetben a tanítás nyelve természe- 

’ tesen a magyar lesz, a leányoknak s majdan anyáknak 
' közvetítésével csakhamar meg fogjuk magyarosítani az 
i egész világot.

Biztosra vehetjük, hogy minden ország hadügy-
■ minisztere sietni fog ezen intézet mellé mellékinté

zeteket is felállítani, igy katonatisztfeleség-képző és 
markotányosnő-képzö iskolákat, mert ezen ügyek még 
a katonailag legfejlettebb államokban sincsenek eddig 
kellőleg szabályozva.

Ha aztán meglesznek ezen leánynevelő intézeteik 
1 — és pedig a legreálisabb alapon —, meghaladott 
i eszmévé válik azv a mit kiáltványukban említenek, 
1 hogy városukat megyeszékhelylyé kell tenni, mert
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hiszen Selmecz ilyen formán a világ — vagy legalább 
is a félvilág székhelyévé fog válni. —

Áttérek most, t. válogatott választóim a quota 
kérdésére.

Nyílt levelemben már kifejtettem, hogy e tekin
tetben nem bujkálok ide-oda. A gyors haladás embere 
lévén, azon leszek, hogy ezen ügyben is haladjunk a 
32 % -ról a 35-re, a 40-re sőt 43-ra, annál is inkább, 
mert meg kell mutatnunk az osztrák németnek, hogy 
mi magyarok, mint a múltban, a jelenben is nóbel 
nemzet vagyunk.

Ezen gyors haladással azután szorosan összefügg 
a vasút ügye. Ma már meg nem elégedhetünk a széles 
vágányuval vagy a két vágányuval, nekünk legalább is 
200 kilométernyi gyorsasággal haladó Szczipernovszky- 
féle villamos kell.

Hogy ezen vasút hol vezettessék, Önök előtt 
mint bányászok előtt, nem lehet kétséges. Előttem, 
megvallom, okt. 17-én még kétséges volt, mert mikor 
megírtam nyílt levelemet, a bányászathoz még keveset 
értettem, s azért erről nem is szóltam. De azóta egy 
hét múlván el, és minden nap egy-egy órát szentelvén 
ezen stúdiumnak, ma már szakértőén hirdethetem, 
hogy a vasút ügyét szoros kapcsolatba kell hoznunk 
a bányászattal, és pedig úgy, hogy, a mint eddig a 
a vasút állott a bányászat szolgálatában, ezentúl a 
vasút legyen a fő, s ennek kiépítésével kapcsolatosan 
fogjuk egyúttal emelni a bányászatot is.'

Érintettem már (ezen levelemben), hogy előttem 
egy térkép fekszik. Ezen a térképen látok egy hosszú 
vonalat, mely mellé oda van Írva: II. Józsefaltárna. 
Ez kivezet egészen a Garamig. Mostanáig csak? vizet 
vezet ki, de nem sokára itt fog robogni a mi villamo
sunk, nem kétszer napjában, hanem minden 5 percz- 
ben egy-egy vonat. Az tehát a tervem, hogy ezen al- 
tárnát átalakítjuk egy alagúttá, mely nagyszerűség te
kintetében ritkítani fogja párját, hosszúság tekinteté
ben pedig valóban páratlan lesz, mert mig a Mont- 
Genisi csak 9 km. a szt. Gotthardi pedig 14 km, a 
mi alagutunk 16 km hosszú lesz. Természetes, hogy 
az ásás, vájássál kapcsolatosan ki fogjuk szedni az 
összes ott lévő aranyat is, a mi a város hanyatló bá
nyászatát is újra fel fogja virágoztatni.

De meg nem állapodva ezen sikereknél, az alag- 
útat folyton fogjuk szélesbiteni és magasbitani, és 
végre a közepén egy hatalmas csatornát ásunk, mely 
— kivált ilyen esődús évben, minő a mostani — tele 
lesz vízzel; mélyebbitjük azután a Garamot és a Du
nát, hogy hajóink akadálytalanul járhassanak a Fe
kete tengerbe, s Selmeczet átalakíthassuk tengeri ki
kötővárossá.

Ekkor ősi városukat már nem fogják bányavá
rosnak nevezni, hanem bányában levő városnak. Mert 
az egész nép le fog vándorolni a föld mélyébe, s ott 
a vasút és hajóállomás közelében fogja felütni ta
nyáját.

Azt olvasom, hogy a tatárjáráskor a város még 
a magasban, az úgy nevezett óváros hegyen volt. 
Csak azután haladt lefelé a mostani helyre. Kérdem 
nem szégyen-e, hogy ezen haladásában azután 650 
év óta fennakadt ?

A ki, t. kiválasztottjaim, azt akarja, hogy a város 
a jövőben igy haladjon, sorakozzék az én zászlóm 
köré; a ki pedig megelégszik avval, hogy Selmecz, 
ellentállva a lefelé-vonzatás örök és megmásíthatatlan 
erejének, a fölszinen maradjon meg, kiáltsa, hogy 
„Éljen Farbaky István !“

E felolvasás, mint könnyen érthetjük, élénk tet
szést aratott s általános derültséget keltett. A toszto- 
kat folytatta Jákó Gyula mérnök, ki a végrehajtó bi
zottság alelnökét és jegyzőjét éltette; Marschalko Gyula 
erre Pauer János, akadémiai titkárra és Krausz V. Gy.re 
emeli poharát, kik a párt érdekében oly élénk tevékeny
séget fejtettek ki. Dr. Stuller Gyula a város egy ba
rátját élteti, kinek, bár másutt is gyakorolhatná vá
lasztói jogát, ezt mégis itt városunkban teszi, a város 
e barátja Kachelmann Károly. Mire ez, hivatkozva 
Dr. Stuller előbbi szavaira, tréfásan megjegyzi, hogy 
ime, egy szavazót mégis megnyert Stuller : őt. Jezso- 
vits Károly, lyceumi igazgató röviden de velősen be
szélt. Dr. Goldstücker Márk a társadalom egészségére, 
Farbaky igen szellemesen a selmeczi hölgyekre emelte 
poharát, Králik, ruhafestő polgártársunk a bányász
tiszteket éltette. Egy szóval, az estély igen derült 
hangulatban, kortesnótákban és éljenzésekben gazdag 
volt.-------

Vasárnap d. e. 11 óra tájban megérkezett váro
sunkba ifj. Ábrányi Kornél, kinek elébe Garam-Ber- 
zenczére több párthive utazott. Út közben Bélabányán 
megálltak és ott ifj. Ábrányi Kornél röviden elmondta 
programm beszédjét. —Városunkba érve az összecső
dült nép lelkes éljenzéssel fogadta a kiváló publicistát, 
kit Heincz Hugó városi tiszti főügyész fogadott ven
dégszerető házába.

Délután 3 órakor gyűlt össze a vigadó nagyter
mében az Ábrányi párt és kebeléből több tagot a kép
viselőjelölt meghívására kiküldve, rövid idő alatt ifj. 
Ábrányi Kornél ott meg is jelent és szűnni nem akaró 
éljenzéssel lett fogadva. Vojtás Mátyás pártelnök rö
vid felszólalása után ifj. Ábrányi Kornél a következő 
programmbeszédet mondotta el szónoki előadással:

Köszönöm a jelöltségre való felszólítást és ezennel 
megragadom az alkalmat, hogy törekvéseimet, czéljai- 
mat, programmomat a tisztelt nagybecsű közönség 
előtt kifejtsem, feltárjam, megmagyarázzam.

Tisztelt barátim! Választó polgárok! Felemelt 
lélekkel, büszke önérzettel és ezért egy kissé elfogódva, 
kell, hogy kezdjem programmbeszédemet; mert arról, 
hogy a polgári függetlenség és szabadság védelmének 
ilyen hatalmas, ilyen megragadó nyilatkozatával fogok 
szemben állani ezen ősi város falai közt, megvallom, 
nem mertem hinni, nem mertem állítani! Ezért vagyok 
elfogódva, ezért vagyok meghatva, hogy többet találok, 
mint a mennyit legmerészebb várakozás mellett re
mélni és hinni mertem; de ezért vagyok hitemben 
még jobban megedzve, hogy az a hivatás, a mely a 
magyar polgárságra, a magyar nemzet ezen legkivá
lóbb elemére vár, az a hivatás nem fog betöltet
lenül maradni. (Fűty, kutyavisitás, ki kell dobni!) 
Nem kell kidobni, itt kell tartani, hogy meghall
gassa, mi a polgári erény, a polgári szabadság; és ha 
ő polgári a szabadságot igy akarja magyarázni, hát 
akkor ilyen példa áll önök előtt, hogy kövessék, vagy 
kinevessék. (Éljenzés ! Halljuk !)

Egy képviselő, t. barátim, választó polgárok! 
■ nemcsak azokat képviseli, a kik megválasztják, a kik 
i rá szavaznak, egy képviselő azokat is, kell, hogy kép- 
• viselje, a kik ellene szavaznak! (Éljenzés!) A képvi- 
! selőjelöltnek könynyű a helyzete, ha csak azok hall- 
I gatják, a kik előre el vannak határozva, hogy szavait 
! helyesléssel fogadják, de annál nehezebb, és szebb a 

helyzete, ha szavai nem ily elfogultsággal állanak 
szemben.

Én nem személyes harcz végett jöttem e városba, 
i melynek méhe aranynyal, ezüsttel van tele, nem azért 

jöttem el, hogy valakit állásától kimozdítsak, hogy va
lakinek személyes érdekeibe bele vágjak. Én elvekért 
harczolni, a polgári jog harczát jöttem kiküzdeni azon 
kiindulásból, hogy a mely városnak méhe aranynyal 
és ezüsttel van tele, annak polgársága keblében is 
nemes érez terem. — Én épen olyan nemes érczet 
jöttem ásni a keblekben, mint a minő nemes érez e 

i város bányáiban van, és a mikor ezt megtaláltam, ak
kor én erre a nemes érezre építem azt a reményt, 
hogy én ide nem jöttem hiába ; s hogy én itt lehetek , 
hogy a polgári szabadság és függetlenségről beszél
hetek: az oly nagy kegye a sorsnak rám nézve, hogy 
én ezért t. barátaim és polgártársaimnak örök hálával 
vagyok lekötelezve ! (Éljenzés!)

És most t. barátaim és polgártársaim engedjék 
meg nekem, kogy czéljaimról, törekvéseimről kissé be
hatóbban szóljak. Megelőzőleg, hogy ide jöttem, a mai 
tárgyviszonyokból és személyes harczokból kifolyólag, 
egy igen elterjedt lapban azt olvastam, hogy az én 
jelöltségemnek néppárti ize van és hogy én nem vol
tam jól tájékozva, a mikor a jelöltséget elfogadtam. — 
T. barátaim és polgártársaim, én a mikor Selmecz- 
bánya város részéről a jelölést elfogadtam, magamnak 
a polgárok gondolkozásáról, érzületéről csak azt a 
fogalmat rajzoltam meg, a mely én bennem is él, hogy 
a magyar polgáreszme a szabadelvüségtől el nem vá
lasztható, hogy a magyar polgár csak szabadelvű le
het ésmint ilyen sohasem akart oly szabadelvüséghez 
tartozni, a mely a vallást nem tiszteli, de más részről 
oly valláshoz sem tartozik soha, a mely magát a sza- 
badelvüséggel bármi tekintetben ellentétbe akarná he
lyezni. (Éljenzés.) És a mikor igy gondolkoztam, a 
magyar polgárt úgy fogtam fel, hogy az szabad és 
független; akkor, a mikor a jelöltséget elvállalva ide 
jöttem s a viszonyokat megismertem, nemcsak hogy 
nem lépek vissza, hanem büszke vagyok rá és har- 
czolok azokért az eszmékért, a melyek a polgári sza
badságtól és függetlenségtől elválaszthatlanok. (Él
jenzés.)

Mert t. barátaim és választó polgáraim, még ma 
is, csaknem 48 esztendő után, ámbár az 1848-iki tör
vények kimondták a jogegyenlőséget Magyarországon, 
tehát még ma is, majdem egy félszázad után, a városi 
polgárságot polgári osztálynak nevezik; ma, mikor 
tehát az osztályszellem, még 50 év múlva sem halt 
ki, mikor ebben a szóban van az egész nemzet ösz- 
szessége : kérdem, szabad-e letérni a szábadelvűség 
útjáról, szabad-e más eszmékkel szövetkezni ? (Él
jenzés.)

Nézzük meg a nagy nemzeteket Európában, t. 
barátaim, és kérdem én, hogy azok nagyságukat vál
jon csak a csatamezőn, nem-e sokkal inkább a béke 
harczában vívták ki, nem e a polgárság vívta ki a

|
jogos eszméket, törhetetlen szabadságszer etetével ? 
nem-e a polgároknak lehet köszönni a tudományok 
minden vívmányát ? nem-e a polgároknak lehet kö- 

‘ szönni az egyenlőség kivívását? nem a polgárságban 
rejlik-e a munkásság minden gyümölcse ? nem-e a pol
gárság eszméje az, a melyben mindenkinek egyesülnie 

: kell és a melyben magát elkülönözni egy országban 
I senkinek sem szabad ? ! (Éljenzés)

Igenis addig, t. barátaim, a meddig a világon 
• polgárság nem volt, a mig a polgárság nem vált az 
; egységnek fogalmává; addig, mig a polgár csak kéz- 
! műves, csak szolgája volt a hűbéri urakból álló társa- 
i dalomnak, mindaddig igenis Magyarország kénytelen 

volt rászorulni más kötelékre. Behozták hozzánk a 
kereszténységet, a melynek ma a civilisatiot köszön
hetjük, ez volt a kapocs 800 év előtt az Ázsiai ma
gyarok és Európa között.

Azóta a kapocs nem más mint a civilisatio, a 
polgárság eszméje és a polgári munkában való egyet
értés. — Azelőtt a várak voltak az ember, a határok, 
a jogok védői, de a várakra ma csak mint régiségre 
mutatunk rá, a melyek romokban hevernek.

És tisztöket ma a városok vették át, a kik mun- 
kájukkol és szivük önzetlenségével nagyobb csatákat 
vívnak és nagyobb győzelmet aratnak, mint a várak 
védői és azoknak urai hajdan. (Éljenzés).

Ebből természetesen folyik, hogy a mikor én a 
nemzeti szabadság és függetlenség kivívásának ügyét 
a polgárság eszméjéhez kötöm akkor, a mikor egy 
ország hivatásáról, érdekeiről a nemzeti eszme szem
pontjából kell, hogy beszéljek, akkor én az országos 
politikai nagy kérdéseket az általános kérdésektől nem 
tudom soha külön választani; az egyes városokat nem 
tudom elszakítva képzelni egymástól.

Itt keresem az ország nagyságának kutforrását, 
itt keresem azt a sziklát, amelyen mindent fel kell 
épiteni; hajdan voltak ebben az országban minden 
féle privilégiumok, hajdan ebben az országban az is 
privilégium volt, hogy csak a szegény ember fizetett 
adót, a gazdag pedig nem. Nem szeretném, ha ezek 
az idők visszatérnének és azért vagyok itt, hogy ezek 
ne jöjjenek vissza; hiszen most is sokszor találkozunk 
a protekció gonosz rémével, a mely nyíltan megtagadja 
a polgároktól a munka megérdemelt jutalmát; sok
szor teszi az érdemetlent az érdemes elé, sokszor 
teszi a konkolyt a tiszta búza közé. Ha ennek nyomai 
meg vannak, akkor most azt hiszem, gondolni és 
ügyelni kell arra, hogy minden akadályt elhárítsunk a 
polgári munka elöl. (Éljenzés).

És a mikor az a nemes ősi város, a mely szá
zadok óta gazdagította a magyar kincstárt a legne
mesebb érczczel, a mely érczet nem könnyen lehetett 
kihozni, csak nemes munka volt az, a mikor tehát 
csakis a polgárok szorgalma, verejtéke, önfeláldozó 
munkája tudta azt eszközölni, hogy a kincsek a nem
zeti kincstárba mehettek, akkor ez a város, oly érde
mek, a múltnak ezen kegyelete után, csakugyan meg
érdemelné, hogy a helyett, hogy megfeledkezzenek 
róla, a helyett, hogy az utolsó városok közé soroz
zák, kikeressék, és evvel adjanak példát arra, hogy 
ez a nemzet egészének kifejezése, hogy tud há
lás lenni azok iránt a kik ezt már századok előtt 
megérdemelték. (Éljenzés !) Mert nem elég ennek a vá
rosnak gyönyörű fekvése , a mely az életet kedvessé, 
édessé teszi azoknak, a kik benne laknak; nem elég 
ennek a városnak, hogy munkában edzett polgárai 
megtudják védeni érdekeiket akkor is, ha mostohán bán
nak vele; hanem ennek a városnak, a mikor polgárai
nak munka-eredményéről van szó, az állam kell, 
hogy megadja az őt megillető helyet; mert, hogy fog — 
juk a polgárságot élestteni és munkára rábírni, ha 
azokat, a kik már régen megérdemeltek, észre nem 
vették. (Egy közbeszóló: Máma koplalnak.)

Az szomorú, hogy koplalnak; ezt a szót én nem 
akartam használni, de arra czéloztam, kívánjuk az 
áliámtól, hogy ennek a városnak minden érdekét istá- 
polja inkább, mint azokét, a kik nem lettek annyira 
érdemessé, mint ez ősi város.

A legkevesebb, a mit ennek a városnak adni kell, 
a legkevesebb az, hogy a mikor ennek polgárai ma is 
folytatják a munkát a nemes érez keresésében, a mikor 
heteken át a föld gyomrában barátaik, családjuk és a 
napvilágtól távol dolgoznak, a legkevesebb, a mit ezek
nek a polgároknak adni az kell az hogy ,lega- 

| lább szabadoknak érezzék magokat. —A legkevesebb az, 
1 hogy a mikor nagy, hosszú sötétség után meglátják a 
I napvilágot, ne érezzék magokat elhagyatva, hogy ne legye- 
, nek kitéve annak, a mit az előbbi közbekiáltó oly rö

viden és nyersen kifejezett, hogy legalább annyit tud
janak, hogy a mikor el jön az az idő, a mikor jogaikat 
gyakorolják az ország törvényhozásának megválasztá
sában, hogy akkor más befolyását ne érezzék. (Éljenzés).

A legkevesebb, hogy a bányász, a ki aránylag 
csekély jutalékkal, nagy munkát végez, (közbeszóló: 
éhgyomorral!), hogy legalább azokban a méltányos 
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eredményekben részesüljön, a melyekben részesülnek 
az oly hiven szolgáló katonák ; hogy legyen nekik meg
engedve. hogy a mikor ők, szintén, mint állampolgá
rok, katonai kötelezettségüket lerójják, hogy erre az 
időre^nekik az ő szorgalmuk gyümölcse a társpénztá
rakban levonással ne csökkentessék, hogy ők utjokban 
ugyanazon előnyöket birhassák, mint az államhivatal
nokok, hogy mérsékeltebb jegyekkel utazhassanak, hogy 
legalább ahhoz, a mi munkakedvük ébresztésére szüksé
ges oly áron jussanak hozzá, mint a katona. (Éljenzés 1)

Ök is katonák, a nemzet békés harczának ka
tonái; azok szerszáma is fegyver, a melylyel csak ők 
tudnak bánni, s melylyel kárt sohasem okoznak, sebe
ket sohasem vágnak, hanem a haza javára fáradoznak 
e szerszámmal.

Továbbá, a város megérdemelte, hogy ne hagy
ják ki abból a nagy izomrendszerből, a melyet a va
sutak képeznek, mert ha ebből kimarad, akkor kény
telen gyengülni, csenevészedni, megbénulni, (ügy van!) 
T. barátaim, Választó polgárok ! A mig ezek a vas 
izmok az egész országot körül hálózzák, hát csak ez 
az ősi város, csak épen ez maradjon ki a vasból? 
Nem t. barátaim, a vasnak kell eljönnie az aranyhoz 
és ezüsthöz, nem pedig az aranynak a vashoz. Ide 
kell hozni a vasutat, ezt a várost kell beilleszteni a 
nagy vasizomrendszerbe; a város százados múltja 
megérdemelte, hogy gondolkozzanak a teknikusok, hogy 
hogyan lehetne a várost beilleszteni az áldásos vasút 
rendszerbe. (Éljenzés.)

Mindezeket t. barátaim és választó polgártársaim, 
a kormánynyal kell keresztül vinni, ha lehet, de vele 
szemben is, ha kell (ügy van!), mert a ki nincs elha
tározva arra, hogy ahhoz, a mihez joga van, abban 
meg áll férfiasán, az ne számítson arra, hogy azt a 
jogot respektálják és elfogadják. Mindezeket nem az 
izgatásnak eszközeivel lehet elérni, mert az izgatásnak 
egyáltalán barátja nem vagyok; mert a magyar nem
zet oly sok ellenséggel van körülvéve kívül és belül 
is, hogy ebben az országban első sorban a békés 
egyetértéssel lehet csakis czélt érni és az izgatás csak 
vészt hoz. (Igaz!) De a jogok védelme nem szorul 
izgatásra, a jogok védelme csak nyílt és becsületes 
eljárás. A mit az országban a törvények, az alkotmány 
megengednek, az nyílt, férfias eljárás és hozzájárulás; 
ebben az országban egyebet nem kell tenni, mint a 
jogot szabadon és függetlenül gyakorolni.

És t. barátaim és polgártársaim ! Midőn ezekért 
a czélokért jövök ide a bizalmat kérni, hogy ezekért 
az országgyűlésen is harczolhassak, akkor kérem egy
szersmind azt, hogy a mikor én a polgári érdekekéit 
akarok harczolni. akkor bizalmukat adják nekem olyan 
formán, hogy a mellett az én függetlenségem is meg
maradjon. (Éljenzés !)

Adják nekem olyan formában, hogy én füg
getlenül, szabad kézzel gyakorolhassam, és sem tárgy 
érdekek, sem személyi figyelmeknek alárendelve ne 
legyek. (Éljenzés!) Mert akkor, midőn egy képviselő 
a polgárok bizalmát bírja, akkor egy képviselő kell, 
hogy tisztában legyen azzal, hogy a mikor ő polgár
társainak bizalmát elnyerte, abban a pillanatban csak 
önmagának szabad hátat fordítani, de mindig szeme 
előtt álljanak azon érdekek, a melyek rá vannak bízva, 
azoknak hátat fordítani nem szabad; hogy saját érde
keit soha a közérdek fölé ne helyezze. A függetlenség, 
a mely neki megadatik, hogy mindenkinek az igazsá- 
go t mondja, a melyet a jogos érdek és a választó 
polgárok érdeke ő tőle megkövetel. (Éljenzés ; közbe
szóló: jól beszél!) „Szóbeszéd", azt hallottam (közbe
szóló: „jól beszél") bocsánatot kérek, de ha szóbe
szédnek nevezte volna is valaki, az egész alkotmányos 
életben meg van állapítva, hogy beszédben világítsuk 
meg a nemzet czélját és határozatot beszédek által 
kell megérlelni. — A kérdés csak az, hogy annak az 
embernek a tettei, a ki beszédekben hirdeti nemes 
czélját, összhangban állanak-e szavaival.

Én t. választó polgárok a legszebb reményekkel 
vagyok eltelve az iránt, hogy a második ezredév, a 
melynek küszöbén állunk, az ország sorsára, a magyar 
nemzetre nézve nagyobb lesz az első ezredévnél. Az első 
ezredévben megmutatta a magyar, hogy őt erről a 
földről semmiféle erővel elpusztítani nem lehet, a 
második ezredévben meg fogja mutatni azt, hogy 
nincs Európában az a nemzet, mely megetl a magyar 
akár a műveltség, akár a szorgalom, akár a haladás, 
akár pedig szabadságszeretetére nézve elmaradna vagy 
megette állana. (Éljenzés!) Megfogjuk mutatni, hogy 
ebben az országban soha sem fog pártolásra találni 
a zsarnoki eszme, hogy ebben az országban soha sem 
fog pártolásra találni vak törekvés vagy hatalom, a 
mely a népjogoknak és a szabadság elnyomója legyen. 
A magyar alkotmány, a régi magyar alkotmány, min
dig csak egy üres bölcső volt, mert nem fogadta be, 
nem akarta magába befogadni a népszabadságot, 
demokratiát, és a mikor már századok csapása alatt 

meggyengülve, rájött, hogy csak ennek az eszmének a 
szolgálatában lehet erős, nyerheti meg Magyarországot, j 
akkor a régi alkotmány bölcsőjébe a népszabadság ' 
is belékerült mint Herkules, a ki már gyarmekkorában 
kigyót fojtogatott. De mikor a régi átokból, a magyar ( 
pártoskodásból benne maradt egy vonás, a mely csak- j 
nem vesztét okozta az újjá születés fényes korszakában ; ; 
az a vonás, hogy mikor erősödött, hamarább szállt j 
síkra, mint ereje teljesen kifejlődött volna és hogy 
mikor már megnőtt, akkor is visszakivánkozott abba 
a bölcsőbe, a melyet régi vármegyének neveznek. 
(Éljenzés !) Mikor már megnőtt, mikor a polgári sza
badság és jogérzetben megizmosodott, akkor neki 
nincs a bölcsőben helye, neki csak az állameszme 
lehet fő törekvése, a mely Magyarországon hivatalosan 
magyar. Igenis, a magyar nemzetet fenntartó törekvése, 
a közigazgatás reformja, a közigazgatás államosítása 
az én jelszavam és törekvésem; de nem úgy, hogy 
benne a szabadság elnyomassák, nem úgy, hogy az 
állam szolgái egyszersmid fehér rabszolgák legyenek; 
(Úgy van !) hanem úgy, hogy azok a biztosítékok, a 
melyek a régi megyének az önkormányzatában benn

1 vannak, azokat mind függetlenül kell hagyni. Csak 
azzal a biztosítékkal adja meg a magyar állami köz
igazgatás a nemzetnek azt az erőt, a melyet megkö- ’i 
vetelhet, mely nélkül egy nagy börtönrendszerré ala- ; 
kulna át az ország, mint az orosz czáré, és milliók I 
csak arra volnának hivatva, hogy szót fogadjanak. A 
mikor az állami közigazgatást akarom, össze kell vele j 
kötnöm a szabadságot, polgári függetlenséget, mert 
csak ezzel válhatik üdvössé, e nélkül csak károssá 
válhatik. (Éljenzés.) í

Hasonlóképen szükségesnek tartom a jelenlegi 
adó rendszer igazságtalanságának kiegyenlítését. Mert 
igaz, hogy 1848-ban kimondatott az egyenlő jogokkal 
való kötelességviselés, de az egyenlő teherviselés nem : 
abban áll, hogy a szegény ember annyit fizessen, mint 
a gazdag; ez a egyenlőség abban áll, hogy mindenki ■ 
úgy fizet, a mint bírja és teheti. (Éljenzés.) (Közbe
szóló : Azt akarjuk mi is.) Ennek az igazságtalanság- , 
nak egyik száma tehát az'is, hogy azon munkás 
házak a magas dombokon, azokat is a házbér 
adó rendszer szerint adóztatnak meg, a helyett, 
hogy a házosztályadó alá soroltassanak. Igaz, hogy 

i az is ház mint ez, a mely itt lent van, de mily nagy 
• külömbség van a két ház között. Ez, a mely itten áll, 

az adó kulcs alá tartozzék, de ott fent, az csak eny
hébb házosztályadó alá tartózhatik. íme ezek az 
igazságtalanságok, a melyeket ki kell egyenlíteni az 
egész nemzetre nézve. Ezekben vázoltam és tártam 
elő törekvésemet és czélomat) és ezekért akarom a 
tisztelt választó polgárok elhatározását és bizalmát ki
kérni. ■

Végül még csak annyit, hogy a mint ma azok a 
mindenféle ellentétek, érdekek, a melyek még kemény, 
sötét felhőkön tornyosulnak és elzárják a napfényt és 

| meleget, ott azok a felhők csak egv szabad légáram
lat, csak a szabadelvűség által oszolhatnak széjjel: úgy 
nem lehet mást kívánnunk mint azt, hogy első sorban 
nekünk polgároknak a munka, a szorgalom, a jellem 
a politikai jellem embereinek, nem lehet mást kívánni 
mint, ha majd ezek a sötét felhők szétoszlanak, és a nap
fénye, a mely vezetni fog, hogy ez ország bölcs útját 
ettaláljuk, a nap melege, mely bennünket hevít, ne 
legyen más, mint a magyar nemzeti demokratia napja.

Kérem méltóztassanak határozni felettem, a ki 
bizalmukat kérni jöttem; most az isten éltesse Sel- 
meczbánye független szabad polgárait.

E programm beszédet tót nyelven Gamma Győző 
és Bacskor János tolmácsolta meg és különösen utób
binak két beszédje már-már átszivárgóit az izgatás 
színezetébe, de a jelen volt Kuti István alkapitány és 
Vojtás Mátyás pártelnök igen korrekt figyelmeztetésére 
mégis a rendes mederben maradt. Ezután az Ábrá- 
nyisták több hintón Steffultóra vonultak, hol a jelölt 
szintén megtartá rövid programbeszédjét.

Este társas vacsora volt a városi vigadó nagy
termében, melynél sok szép és lelkes felköszöntö 
mondatott különösen ifj. Ábrányi Kornél képviselő je
löltre. Tegnap Hodrusbányán tartotta meg program
beszédjét ifj. Ábrányi Kornél.

Holnap van a nagy nap, a választás napja. Mi 
úgy vagyunk értesülve, hogy Farbaky István megvá
lasztása teljesen bizonyos. — Ábrányi Kornél jelölt- 
kénti fellépésének azonban már is annyit köszönhe
tünk, hogy a kormány 3000 frtot a bölcsödé és 2000 
frtot az apácza-zárda felépítésének czéljára ép e kri- 

' tikus napokban adományozott. — Jön-e azután, a vá
lasztás után, a többi ? ? t

Újdonságok.
— A róm. kath. nőegylet f. évi november 

8-án d. u. 3 órakor tartja meg a városház tanács
termében rendes évi közgyűlését, melyre a meghívók 
minden egyes tagnak már e napokan fognak megkül
detni.

— Jubileum. Az ág. ev. egyház november 1-én 
mint már előbb megírtuk volt, fényes ünnepet ül. Száz 
éve annak, hogy temploma felépült és felszenteltetett. 
Ezen ünnepre mnghivta az egyház Baltik Frigyes 
püspököt és Laszkáry Gyula felügyelőt, kik — mint 
értesülünk —• meg is fognak jelenni. Ez alkalomból a 
10 órakor tartandó magyar isteni tiszteleten a lyceumi 
ifjúság énekkara előadja Beethoven „Isten di
csősége" czimű gyönyörű szép hymnusát és V e r d i 
„Nabukó" ez. operájából az „Imá“-t. A templomot 
újból igen szépen feldíszítették, a hívők áldozatkészsége 
az ünnepséghez méltó módon nyilvánult. A múlt va
sárnap tartott Konvent határozatából egy uj orgonának 
a beszerzésére vagy a réginek alapos restaurálására is 
megindul a gyűjtés.

Nyilttér.
ISogya eJáBíos veíídéglíísliÖK

Selmeczbányan
Hogy maga a „Szóda János“-féle tréfás klapan- 

czia által találva érezte magát, az eléggé jellemzi ven- 
déglősi eljárását. A Selmeczbányai Híradó múlt szá
mában személyem ellen tett indokolatlan, vakmerő és 
alávaló támadásáért azonban kénytelen leszek a bíró
ságnál elégtételt keresni, mert ilyen egyéntől más úton 
természetesen elégtételt nem vehetek. Addig is csak 
annyit mondok, hogy a magát ezen lépésre felbujtó, 
nekem ártani akaró, nyomorult ember önnek sehogysem 
tett jó szolgálatot. — Azon badarsághoz, hogy helyi
ségét ne látogassam, szavam nincs.

Selmeczbányán, 1896. október 27-én
Szentgyörgyi Ede.

Hí rdetések.

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

$2abőüzletet
nyitottam.

Azon körülmény, hogy sok óven ke
resztül voltam a Öze m m el és M a n - 
h eim 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 
Czemmel György 
szabóüzlet-tulajdonos.

szaboüzlet-tulajdonos.

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

dús választékban felszerelt 

szabóüzletemet.
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A t. hölgyközönség figyelmébe!

A FARBAKY-párt

állandó

központi irodája

SZÖLLÖ-SZÁLLODA

1. szám alatt van.

Pártbizottság.

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

kész női
kabátok, gallérok, 

köpenyek 
stb. a legdivatosabb faconban kiállítva 
dús választékban, jutányos árak mel
lett 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 
LÖVY ADÓIJA

A millennáris év alkalmából a n. é. közönség becses figyelmébe ajánltatnak az alanti czégtulajdonosok üzletei
ÁCS J.

A Hungária szálló bérlője. Gyö
nyörűen berendezett szálloda 20 
vendégszobával; étterem és ká
véház a legmodernebb igények
nek megfelelőleg berendezve. 

Kitűnő ételek, jó természetes borok 
vihnyei aczél- és kőbányaiDreher 
féle sör. Figyelmes kiszolgálás. 
Zóna villásreggelik 6 és 8 krért,

Backer Alajos 
fényképészeti műterme és ásvány 

árudája saját házában.

Bartli Antal
hentes üzlete a takarékpénztár 
tulajdonát képező u. n. Flem- 
ming-féle házban. Kapható min
dig frissen s tisztán készült 
hentesáru, zsir, szalonna, teper- 
tyü, virsli, sertéshús stb. stb. a 
legkitűnőbb minőségben és jutá

nyos árak mellett.

Bauniertli Gyula 
a Deák-Ferencz utezában, Bau- 
merth-féle házban lévő fűszer

kereskedése.

Bock János 
vendéglője Szklenón. Kitűnő éte
lek, természetes jó borok, palaczk- 
és fris hordósör, előzékeny kiszol
gálás. Jutányos arak. A Szklenó 
fürdőbe kirándulóknak különösen 

ajánljuk a vendéglőt.

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

közönség gyűlhelye

Bukovics István
a Murgács-féle házban lévő ven
déglője és mészáros üzlete, hol 
természetes jó bor és kitűnő 

minőségű hús kapható.

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

1840-ben.

Csernák György 
ezipészűzlete a Rózsa-utezába 

vezető lépcsők melletti saját bolti 
helyiségében 223/III. Minden
nemű gyermek-, férfi- és női 
ezipők mérték után divatos és 

tartós kivitelben, jutányos árakon 
készíttetnek. Javítások is elfo

gadtatnak.
C’serny József

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

telben készíttetnek.

Daubner János
a központi aezélsör forráshoz 
ezimzett vendéglője az apáeza- 
zárda melletti Ertl-féle házban. 
Mindig frissen csapolt vihnyei, 
kőbányai sör, természetes jó bor, 

Ízletes ételek, előzékeny kiszolgálás.

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

bad uszodáját.

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

nyos áron készíttetnek.

Gasparik János 
a takarékpénztár épületében levő 
ezipész-iizlete, melyben női, férfi 
és gyermekczipők raktáron tartva 
dús választékban készen kaphatók.

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

kétszersültek stb. kaphatók.

Gyurkovics András 
a főtéren lévő vendéglője, hol 
ízletes ételek, természetes, finom, 
ó és uj borok, mindig frissen 
csapolt sör, spiritus, különféle 
szeszes italok, (rozspálinka eog
nae, rum, szilvórium, borovicska 

stb. kaphatók.
Gverk testvérek 

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

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

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

Alapitttatott 1857-ben.

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

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

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

tékú butorraktára.
Krause Jószef 

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

nyozva.

Langaner József 
a terasszon lévő nagy czipő-áru- 

háza, dús válasz tékban felsze
relve mindennemű női, férfi és 
gyermek kész ezipő-árukkal. 

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

Iáptay I.ászló 
a terasszon lévő nagy üveg áru
háza rendkívüli, dús választék
ban felszerelve. Mindennemű 
üveg, porezellán, majolika, ehina- 
ezüst, nippes stb. árúi valóban 

érdemesek a megtekintésre.
Márkus M.

czukrászata, alapittatott 1830. évben
SÍarscliaJlirt Gyula 

a terasszon lévő fűszerkereske
dése és nagy bőr-, norinbergi stb. 
áruháza. Alapittatott 1860-ban.

Matz Ferencz 
a főtéren lévő, legmodernebb 
igényeknek megfelelőleg beren

dezett fodrász-terme.
Ochtendung Ignácz 

a főtéren lévő boltja, melyben 
ásványdarabok és ásványból 

készült különféle emléktárgyak 
stb stb állanak a t. közönség 

rendelkezésére.
Oszvaldt Gusztáv 

Szt-Háromságtéren saját házában 
lévő sütőháza. Alapittatott 1807 
évben (alapitó : Oszvaldt Samu).

Pleva József-i'éle 
ezipész-üzlet a főtéren. Dús vá
lasztékban felszerelt kész czipő- 
raktár. Női-, férfi- és gyermek
czipők mérték szerint gyorsan, 
jutányosán, a legdivatosabb sza
básban, tartós kivitelben készít

tetnek.
Bótíi Bódog 

a Mihalik-féle házban lévő ven
déglője. Különösen ajánlja kitűnő 
konyháját, természetes, finom bo
rait, mindig frissen csapolt sörét, 
kellemes, nyári kerti helyiségét, 
melyben egy tekepálya is áll a 
t. vendégek rendelkezésére. Elő- 
___ zékeny kiszolgálat. 

Suhaj Péter 
a Rózsautezába vezető lépcsők 
melletti üzleti házban lévő szabó
üzlete, dús választékú , szövet
raktára. Készít gyorsan ponto-

san és tartósan: a legdivatosabb 
fagon szerint mindenféle öltö

nyöket u. m. egyenruhákat is.
Steiner Ignácz 

Hodruson lévő fűszerkereskedése, 
melyben spiritus, különféle sze
szes itelok (rozspálinka, eognae, 
rum, szilvórium, borovicska stb.) 
a legjobb minőségben méretnek ki.

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

csapolt sör kapható.
Tuschl Gusztáv

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

delkezésre.

’í’rgina Antal 
a terasszon lévő hentes üzlete, 
melyben tiszta, Ízletes hentes- 
készitmények, kitűnő minőségű 
zsir, szalonna, tepertyü, sódar, 
mindig fris sertéshús, jó virsli 

stb. kapható.

özvVisnyovszkyDánielnó 
sütőüzlete az Ocsovszky-utczában 
lévő Chauer-féle házban (ala
pittatott 1864. évben). Kapható 
mindennap kétszer friss, kitűnő 
sütemény, kétféle kenyér stb.

Veisz Ignácz
a Deák-utezában, saját házában 
lévő fűszer, bőr, norinbergi liszt, 

stb kereskedése és áruháza.
Ugyanitt bármely perezben csinos 

bérkocsik kaphatók.

Velics György
a Deák Ferencz utezában, saját 
házában lévőmézeskalácsos üzlete.

özv. Vnucskó Ferenczné 
a „Kék Szőllőhöz ezimzett1, nagy 
szállodája. Száraz, szépen bútoro
rozott szobák, olesó árak, előzé
keny kiszolgálás, az étteremben 

kitűnő ételek és italok.

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