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SELMECZBÁNYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

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.

= Megjelen minden vasárnap. ---- ----

1000 forint a honvédszoborra.
Tudjuk, hog-y néhai Goldbrunner Sándor, ki 

teljes életén keresztül mindig e város érdekeért, 
emelkedéséért, felvirágzásáért fáradott, végrende
letében 1000 forintot hagyományozott a Selmecz- 
bányán felállítandó honvédszobor alapja javára.

E ténye világosan bizonyít a mellett, hogy 
e nemes, hazafias gondolkozása férfin a honvéd- 
szoborügyet szivén hordozta, illőnek találta, hogy 
e városnak is legyen emléke, mely a fiatal nem
zedéket honszeretetre intse, s utolsó akaratával, 
melyet szentnek kell tekinteni, 1000 forintot ren
delt a honvédszoborra, mintegy kifejezvén vele: 
„Emeljétek hát már azt a szobrot!“

De hát hogy is vagyunk e szoborral ?.' 
A szoborminta poriepetten, elfeledten áll a tanács
teremben; senki sem törődik vele; legalább 
azok nem, kiknek törődniük kellene. Szalma
láng volt-e a honvédszobor iránti egész lelke
sedés?!

Erre a gondolatra kell jönnünk, mert semmi, 
de semmi sem történt annyi idő alatt! Valóban 
leverő ez a tudat mindnyájunkra nézve.

Es mi volna a főakadály?
Azt hangoztatják mindig: „nincs pénz!“
Azt varjak tálán, hogy az egész ország 

apraja-nagyja felszólitatlanul, önkényt jöjjön 
kínálni filléreit a selmeczi honvédszoborra?! 
Azt lesik, hogy varázsütésre egyszerre csak itt 
teremjen a szükséges összeg?! Összetett kéz
zelpanaszkodnak; dehogy tegyenek is vala
mit, azt még gondolni sem jut eszébe sen
kinek.

íme egy nagylelkű férfin 1000 forintot 
hagyományozott a honvédszoborra! Talán ez 
felrázza a varost tétlenségéből; talán ez meg
adja az ügy folyamatának azt a lökést, mely 
szükséges, hogy az megmozduljon.

Mozogni kell! Itt, küszöbön a tél; legal
kalmasabb évad pénzt gyűjteni. Ha tudnak há
lózni, hangversenyezni, szinészkedni, felolvasni 
más jótékony és nem jótékony czélra, miért ne 
tudnának hálózni, hangversenyezni, szinész
kedni, felolvasni stb. a lionvédszobor-alap ja
vára?! Ne várja raindenik a másiktól a kezde
ményezést, ne kössék az ügyet a személyhez; 
van városunkban elég intelligenczia; álljanak 
össze egyetemlegesen, s cselekedjenek; •— és 
ne töltsék egyelőre az időt avval, hogy hol 
álljon a honvédszobor?!

Arról a tervről, hogy a honvédszobor a 
pachertárói téren álljon, úgy látszik, már régen 
letett mindenki, mert még a bőkezű hagyomá
nyozó, Goldbrunner Sándor sem gondolta ama 
szobrot a pachertárói téren; hiszen 500 frtot 
hagyott egy ott létesítendő szökőkút költségeire. 
Ne gondoljunk tehát egyelőre arra, hol álljon 
a honvédszobor, de törekedjünk azon, hogy a 
szobor felállításához meglegyenek a szükségelt 
eszközök.

Mivel már felemlítettük a pachertárói teret, 
nem hallgathatjuk el egy indítványunkat, meíy 

ugyan csak közvetve, a nemes hagyományozó 
neve által kapcsolatos a honvédszobor kérdéssel.

Ezen indítványunk ez:
Ha már a hoiivédszobof nem a pachertárói 

téren lesz felállítva, nevezzük el e teret Gold
brunner Sándor-térnek. E térre pillantott le 
annyiszor a nemes férfiú ; e térről hangzott fel 
hozzá a polgárság üdvriadalma, midőn a város, 
elismerése s szeretete jeléül, átnyújtotta neki a 
diszkardot; e téren álló lakában töltötte tevé- 
kény életének legnagyobb részét; ezen térre 
pillantottak utoljára szemel; legyen e tér ő 
utána elnevezve maradandó emlékül; ezt meg
érdemelte e város részéről, mely neki annyit 
köszönhet.

A bor- és husfogyasztási adóról.
Sokat irtunk már arról, hogy a fogyasztási adókat 

a város saját kezelésébe vegye, |nit a város közönsége 
is kívánatosnak tartott. Meg is indultak erre nézve a 
„tárgyalások", de szerencsésen abban is maradtak, 
mig azután ez évben egy uj törvény iiozatott, mely 
csakis a bor- és husfogyasztási adó behajtási módját 
hagyta meg régi érvényében és mely törvény jövő évi 
január elsejével lép életbe.

Az ezen törvény életbeléptetésével redukált 
fogyasztási adók mikénti kezelésére nézve meglehetős 
élénk mozgalom indult meg városun kban is. A törvény 
ugyanis azt mondja: első sorban a község, a város, 
másod sorban a leginkább érdekelt korcsmárosok mészá
rosok hús árulók és csak harmad sorban a régi bérlők 
vagy kezelők veendők figyelembe. A város, nem tudjuk, 
miféle lépéseket tett eddig, vagy szándékozik tenni 
ezentúl; de a korcsmárosok és mészárosok között meg
lehetős egyértelműséggel határoztatott el, hogy a bor- 
és husfogyasztási adót, melynek megváltásáért a kincs
tár 9300 frtot irányzott elő, ők veszik kezelésbe.

Hogy törekvésüknek lesz-e eredménye, az még 
nem tudható, mert a régi és eddigi kezelők minden 
lehetőt elkövetnek, hogy régi joguk gyakorlatában 
maradjanak.

Mindehhez hozzájárul még egy tényező, t. i. a 
Hell J. és Weisz I.-féle ajánlat, mely a bor- és hus
fogyasztási adóért a városnak évenként 17000 frtot 
ajánlott fel és ezen ajánlat támogatására az ajánlat
tevők 5000 frtnyi óvadékot is tettek le. Ezen összeg 
tehát az előirányzott 9300 írtnál 8700 írttal tenne ki 
többet évenkint, mely összeg nagyon is sokat nyomna 
a latban, különösen ha még hozzá az ajánlattevők 
arra is hajlandók, hogy az egész évi összeget, tehát 
17000 frtot teszik le óvadékként évröl-évre.

Megjegyezzük itt, hogy a mostani kezelők óva
déka: 4-000 írt. Ha, mint halljuk igy áll a dolog, akkor 
a város e nagyon kedvező ajánlat mellett csakugyan 
mitsem koczkáztat és jövedelmét tetemesen fokozhatja. 
Ezenfelül, ugyancsak a nevezett ajánlattevők a városi 
husfogyasztási pótadőt is és nem az eddigi 750 frtért 
— mit mi már régen keveseltünk — hanem 1300 
frtért akarják bérbevenni, mi 550 frtnyi évi többletet 
tenne ki.

Az uj törvény feljogositja a községeket (váro
sokat), hogy minden hektoliter szesz után 5 írtig, a 
bornál pedig az állami fogyasztási adó 20 százalékáig 
menő pótadót vethessenek ki. A mi e város fogyasz
tását véve igy arányosulna : 2200 hektoliter fogyasztott 
szesz után á 5 frt = 11000 frt. 2500 hektoliter bor 
után az állami fogyasztási adó 20% = 1875 frt, fő
összeg: 12875 frt volna.

Erre vonatkozólag ugyancsak a fentebb nevezett 
Hell Jakab és Weisz Ignácz egy oly ajánlatot akartak 

tenni, mely szerint a városi fogyasztási pótadó bér
letéért évenkint — a kezelési költségek beszámítá
sával — 10000 frtot ajánlottak volna fel. Polgár
mesterünk azon kijelentésére azonban, hogy kérdéses, 
váljon e város igénybe veszi-e ezen fogyasztási pót
adót, ajánlatukat erre nézve be nem adhatták.

Elég az hozzá, hogyha az mind megfelelne a 
valóságnak is, amint azt az ajánlattevők feltüntetni 
iparkodnak és a város a szesz- és borfogyasztási adó
nak pótlékkal való rnegnagyobbitását elfogadná, akkor 
e város évi jövedelme 8700 frt + 550 frt -j- 10000 
frt összesen 19250 frttal gyarapodnék oly számmal, 
mely a mostani községi pótadót nullára redukál
hatná.

Jónak láttuk ezt a dolgot, igy a maga mos
tani állapotában elmondani és hozzá lényegileg még 
nem szólani, mi korai is volna, amennyiben nem 
tudhatjuk, miképpen fog a döntésre előkészíttetni 
az ügy.

Annyit azonban már most mondhatunk, hogy 
legüdvösebb volna, ha e bár redukált fogyasztási adók 
kezelését a város maga venné át, hiszen a kincstár 
ha a város a kezelő, az első ezer koronának 10%-kát 
a többi ezernek 5 %-kát fizeti kezelési költségül, 
mi nálunk — tekintettel a kincstárilag előirányzott 
összegre — évenkint szintén 600 frtot t o n M 3 ki*

Hogy azonban a szesz- és borfogyasztási pótadó 
városunkban behozassák, vagy ha behozatnék, mily 
arányban, ez tekintettel a nagy drágaság súlyát nagyon 
is érző fogyasztó közönségünkre nagyon meggon
dolandó és ebben feltétlen igazat adunk polgár
mesterünknek, ki mindenekelőtt a közönség javát 
szem előtt tartva, a legóvatosabb eljárás betartását 
tartja — és helyesen tartja — jónak.

Az ügyhöz — természetesen — még hozzá fogunk 
szólani. Az egyezkedési tárgyalások holnap hétfőn d. 
e. 9 órakor veszik kezdetüket a város tanács termében.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Szathmáry Béla miniszteri 

tanácsos múlt hétfőn Budapestre visszautazott. — Dr. 
Stuller Gyula bányaker. műtőorvos, tb. városi főorvos 
Budapestről hazaérkezett. — Hándel Vilmos selmeczi 
ág. evang. lelkész és kér. főesperes és Jezsovits Károly 
lyc. igazgató Budapestről, hol az evang. konventen 
vettek részt, visszatértek. — Horváth Lajos kér. anya
könyvi felügyelő az anyakönyvvezetések megvizsgálása 
miatt nehány napot városunkban töltött.

— A legutóbbi legfelsőbb kihallgatáson lovag 
Berks Róbert csász. és kir. kamarás, a Geramb Unió 
képviselője is fogadtatott Ő Felsége által.

— Primitia. Lovász Ferencz, városunk szülötte, 
a bécsi Pázmáneum volt jeles növendékének primitiája, 
első miséje ma vasárnap fog ünnepélyesen végbe menni 
a Nagyboldogasszonyról elnevezett templomban Podhra- 
gyay Pál prépost-plébános manuductorsága és fényes 
papi segédlet mellett. Az egyházi szent beszédet 
Sztassek volt selmeczi káplán, ki külön emez ünne
pélyes alkalomra utazott ide, fogja tartani.

— Sembery Imre, Hontvármegye egyik leggaz
dagabb földbirtokosa meghalt szudi kastélyában 
életének 96-ik évében e hó 17-én. A boldogult a 48-as 
eseményeknek kiváló történelmi alakja, Kossuth Lajos
nak barátja, meghittje volt. Az öreg urat városunkban 
is jól ismerték, mert mint az ágost. evang. egyház 
itteni főespere kér. felügyelője, sok Ízben látogatta meg 
Selmeczbányát. Temetése f. hó 20-án csütörtökön ment 
végbe Szudon, hol a tetemet a családi sírboltba he
lyezték el. Sembery Imre szül. 1804-ben Szudon, Hont
vármegye főbírája, 1830—1840-ig országgyűlésre küldött 
követe, utóbb alispánja volt, s az ellenzék feje a vár
megyében. 1848-ban megválasztották a németi kerü
letből orsz. képviselőnek. Az olaszok leveretésére kért 
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segélyt nem akarta megadni, s ő is az úgynevezett 
„törpe minoritáshoz “-hoz tartozott. Később az orsz. 
gyűlés permanensségét indítványozta. A honvédelmi 
bizottságnak egyik legtevékenyebo tagja volt. Midőn az 
országgyűlés és kormány Debreczenbe távozott, ő ezt 
megélőzőleg szabadságon lévén, velük egyszerre nem 
mehetett és később Schlick serege háta mögött ér
hetett csak oda. A függetlenségi nyilatkozat után újra 
megválasztották képviselőnek. A világosi fegyverletétel 
után nem akarta családját és hazáját elhagyni, nem ment 
külföldre. Eleinte bujdokolt, később jelentette magát, 
pert kapott, és internálva lett; utóbb Haynau, midőn a 
dinasztiával meghasonlott, mint sok társának, neki is 
megkegyelmezett. Azóta családjának, gazdaságának élt 
s a protestáns egyházi téren működött. 1865-ben fellép- 
tették újra képviselőnek, de megbukott. 1865 év óta 
csupán egyházi téren, mint a honti evangélikus espe- 
resség világi felügyelője működött, egyébként gazdálko
dással foglalkozott.

— Házasság. Sztankay Ferencz selmeczi gyógy- 
szortárlulajdonos, törv. hat. bizottsági tag bájos leányát, 
Margitot e hó 18-án vezette oltárhoz nemes Toperczer 
Sándor oki. gyógyszerész és a Sztankay gyógytár gond
noka az ágost. evang. templomban, hol, a megelőzött 
polgári egybekelés után, a fiatal párt — Handel Vilmos 
főcsperes távollétében — Adamovics Samu hodrusi 
lelkész eskedte meg szép beszéd kíséretében. A vőle
gény tanúja Szitnyai József polgármester, a meny
asszonyáé Dr. Sztankay Aba báti gyógyszerész volt. 
Az esküvőt az öröm szülők házánál, sikerült fel
köszöntőkkel fűszerezett lakoma követte, mely a haj
nali órákig eltartott, még pedig oly vidám hangulatban, 
hogy még az anyósok is tánczra perdültek.

— Egy leány tragédiája czim alatt legutóbbi 
számunkban közöltük a „Honti Lapok“ nyomán, hogy 
Rosenfeld Zsigmond báti tb. főorvos fiatal leánya, 
Laura öngyilkossági szándékból a Perecz vizébe ölte 
magát. Nevezett laptársunk most közli a bánatos 
apának e hir helyreigazítását czélzó közleményéi, mely 
szerint leánya nem volt öngyilkos, mert erre semmi
féle oka sem lehetett, menyasszony sem volt még, 
hanem egy makart csokor összeállítása végeit oly közel 
jutott a Perecz vize medréhez, hogy abba belé esett 
és mielőtt segítség érkezhetett volna, megfult. Mire 
kihúzták, már halott volt.

— Halálozások. Özv. T r a u e r J a k a b n é szül. 
Schuszter Emília, néhai Trauer Jakab volt városi kór
házi gondnok özvegye múlt csütörtökön, életének 79 
évében meghalt és ma vasárnap temetik el. — Gurszky 
János nyug, kincst. szertárnok f. hó 19-én életének 73 ik 
évében Hegybányán meghalt s teteme múlt pénteken 
lett a hegybányai sirkertben eltemetve.

— Hymen. Paxner Rezső, nyomdánk ügyes 
szedője tegnap szombaton kelt egybe Ochtendung 
Aranka kisasszonnyal, Ochtendung Ignácz polgártársunk 
kedves leányával. Tanuk voltak: a vőlegény részéről 
Joerges Ágoston, a menyasszony részéről Paxner 
János. Az esküvő után lakoma volt a menyasszony 
szülőinek házánál.

— Deputáczió indult el innét múlt szerdán 
Budapestre, mint a városi hivatalos lap Írja, a vasút, 
czipő és kötszövőgyár, a vízvezeték, csatornázás, leány
iskola, katonaság és sok más ügyben. (Sok is egyszerre!) 
A küldöttség tagjai voltak: Szitnyai József polgár
mester, Podhragyay Pál pr.-plébános, J. Wankovits 
Lajos, Nyitray László, Marschalkó Gyula, Krausz V. Gy., 
Krausz Kálmán, Hornyacsek István és Ács József, kik
hez, mint vezető, csatlakozott Budapesten Farbaky I. 
orsz. gyűl, képviselőnk. A rengeteg sok ügyben eljárt 
deputáczió (eredményes ?) eljárásáról a jövő számunk
ban fogunk beszámolni. A nagy deputáczió tagjainak 
egy része már visszaérkezett, de nagyobb része ma 
vasárnap d. u. és holnap hétfőn érkezik vissza. A 
deputácziót fogadta a pénzügy és kereskedelemügyi 
minister s mindkettő kijelentette, hogy a selmeczi 
viszonyokról tájékozva van. A küldöttség tagjait a 
ministerek igen szívélyesen fogadták és szép Ígéretet 
tettek. A küldöttség az ipolyvölgyi vasút ügyében 
Rudnay Béla főkapitánynál, mint e vasúti vállalat 
elnökénél is tisztelget. A küldöttség katholikus tagjai 
Budapesten a herczegprimásnál is jártak, főképpen a 
gymnasium és leányiskola segélyezése tárgyában. A 
küldöttségnek még pénteken Budapesten maradt tagjai 
III. Béla magyar király és neje Antiochiai Anna 
királyné hamvainak eltemetésén részt vettek, képviselve 
azon városunkat.

— Elmaradt mulatság. A polg. lövölde lövész 
és pártoló tagjai által a mai napra tervezett zárlövé
szeti mulatság a kedvezőtlen időjárás miatt elmarad, 
miről is a rendezőség lapunk utján értesíti az egylet 
tagjait.

— A selmeczbányai gyógyászati és természet
tudományi egylet az ősz beálltával újból megkezdi 
üdvös működését, az előadások tartásával. Jövő szom

baton, mint halljuk, Vitális István lyc. tanár tart elő
adást „A Balatonról".

— Uj gyógyszert talált fel Dr. Sztankay Aba 
báti gyógyszerész, Sztankay Ferencz selmeczi gyógy
szertár tulajdonos fia. Az uj gyógyszer egy újabb 
Antipirin vegyület, mely „Antipyrinum Sannicum Dr. 
Sztankay" elnevezés alatt már is gyártatik a Koch- 
meister Frigyes utódai ismert nagy droguista ezég által 
és mely uj gyógyszerrel a klinikai kisérletek már fo
lyamatba vétettek. A gyógyszerészi szaklapok az Anti
pyrinum Sannicumot már is ismertették.

— Rendőri hírek. Elveszett egy kopott 
pénztárcza, melyben 2 db. 10 frtos bankjegy és Szmida 
Mihály zólyommegyei szent-andrási lakos nevére ki
állított házaló könyv volt. A becsületes megtaláló illő 
jutalmat kap. — T ü z támadt a múlt napokban Béla- 
bányán Gyuricza János fából épült házikójában, mely
nek fedele teljesen leégett és a porrá égéstől csakis a 
bélabányai ólomgyári munkások mentették meg. Miután 
gyújtogatás látszik fennforogni, a kapitányság a nyo
mozást meginditotta. — Sertés lopás. Vágner 
József bélabányai vasúti pályaőr sertésóljából ismeret
len tettesek egy db. sertést elloptak. A tetteseket 
nyomozzák. — A baromfi lopások tetteseit, mely 
lopásokról múlt számunkban hoztunk hirt, a rendőrség 
kinyomozta és letartóztatta. A tolvajok, zólyommegyei 
paraszllegények, a kir járásbírósághoz átkisértettek.

— Az akadómiai kör folyó hó 17-én este 8 
órakor hivatalos estélyt tartott a Vigadó helyiségében, 
melyen a meghívók későn való szétküldése miatt, az 
ifjúságon kívül kevesen vettek részt.

— Tűz a kamaraházi épületben. Múlt hétfőn 
észrevették a táviró és beszélő földszinti iroda fölölti, 
első emeleti bányaiskola egyik szobájában, hogy a 
padlózat valami módon kigyulladt. Gyorsan az oltás
hoz fogtak és ekkor kitűnt, hogy a táviró és távbeszlő 
hivatal kéményéből kicsapó szikráktól tüzet fogott azon 
két beékelt gerenda, mely a táviró hivatal menyeze- 
tében s illetve a hivatal fölött lévő bányaískolai szoba 
padozatában volt ős idők óta elhelyezve. Valóban 
szerencse, hogy a tűz nappal keletkezett és igy gyorsan 
elfojtható volt; mert ha éjjel gyulád ki, kiszámithatatlan 
kárt okozhatott volna a táviró-, távbeszélő- és posta
hivatalban, valamint a bányaiskolában, esetleg az 
egész nagy kamaraházi épületben is. így a kár csak 
nehány száz irtot tesz ki.

— Nagy tévedés czim alatt laptársunk a „Sel
meczbányai Híradó" hivatalos lap legutóbbi számában 
arról világosit fel, hogy a múlt számunkban köziött 
vezérczikkünk tévedésen alapul, mert a Popper czéggel 
kötendő szerződés ügye a ministerium által még el 
nem döntetett és e polgármesteri jelentés kérdéses 
passzusa, hogy a czéggel tárgyalások vannak folyamat
ban „a kihasználatlan tűzifa eltakarítására vonatkozik." 
No ha csak erről tárgyalnak a Popper czéggel, akkor 
persze, hogy tévedés van a dologban ... de hogy 
került e passzusba bele az a kijelentés is — melyet 
tán csak el nem vitat a hivatalos lap — hogy egy 
pozsonyi ezég nem reflektált — mire? csakis a „kihasz
nálatlan tűzifa eltakarításáéra ? ? Egyébként a hivatalos 
kommünikét tudomásul vesszük.

— Az ipolyvölgyi vasút, melyhez való csatla
kozásunkat már annyiszor, hajh, de hiába, sürgettük, 
jövő évi márczius havában már teljesen készen lesz 
és a közforgalomnak át fog adatni. Mi megmaradunk 
a mi nyomorúságos garam-berzenczei forgalmunk 
mellett.

— Nagy vajlopás. Korponán péntekről szom
batra menő éjjel egy birtokostól két métermázsa vajat 
emeltek el eddig ismeretlen tettesek. A megindított 
nyomozás szállal városunk felé is vezetnek.

— Klincsok Náczó bányatörvény javaslatának 
további paragrafusait csak jövő héten fogja folytatni. 
Addig is: “Pohvalen!"

Selmeczi 
„ZTxiss "CTjsá.g'" 

pletykamentes hírmondó.

Szerkeszti: Bárki.
Érdekes látványnak lehetnek tanúi este a városi faraktár felé 

sétálók, az egész telep kísérteties fényt áraszt, a sok fatapló fos- 
forizál.

A közönség elhatározta, hogy az el nem éghető fahasábokat 
«gy éjjel a városháza elé hordja, máglyát rak, leönti petróleummal, 
ilymódon fejezi ki háláját a magistratusnak,

Azt mondják, hogy a városi tisztviselők deputatumképen jobb 
fát kapnak. Illetékes helyről értesítenek, hogy rágalom ez a hir 
mert nem mindegyik kap jobbat.

A deputatio már visszajött a fővárosból; annyi Ígéretet hozott 
hogy a kis vasutat tolatni is kellett. Mindannyian nem győzik 
dicsérni a miniszterek kegyességét és érdeklődését. Különösen elis
merésben részesült és általában feltűnt a deputatio pompás kinézése

A múlt héten városunkban időző katonákat hatóságunk állan
dóan szerződtetni akarta, de azok nem akarták megkötni az üzletet, 
mert nagy nálunk a cseléd miseria.

Ma vasárnap tartatik meg a zárólövészet, a melyen az egy
leti szellem erősbülése czéljából a pisztoly társaság nem vesz részt.

Kaszinónk karambol asztala a feletti bánatában, hogy nem 
egyesülhet, nem akar vízszintesen állni és a golyóknak megtiltja a 
futást.

Az utkaparók telefonörökké neveztetnek ki. A telefon osz
lopokon kényelmes ülőhelyekről gondoskodnak (va-lesz, tátik.)

Miután az őszi razziákat a rendőrség megkezdi, a nőegylet 
arczkepes kapukulcsokat oszt ki igazolványképen a polgári kimenőt 
elvező urak között.

, Laptársunk a vízmérési adatokkal számol be pontosan Mi a 
bormerési adatokat adjuk elő. Egyik vendéglő borában találtatott ■ 
70 perezent műboressenti.

Egy vezérezikk lakásügyünkről igy végződik: Videant eonsules, 
t. 1. rendezet lakásainkat. No ha arra várunk, mig a római consulok 
gyönyörködnek benne, akkor csak várja-várja-várjatok.

A nagy deputáczió.
Hogy ha csatornázás nincsen,
S megdől a hiányos kincsen 
Utczák tisztítása is,
S járdák baja sem oly kis: 
Némelyek ekkor gondolják, 
Ha a bajt jól megfontolják, 
íme mostan jaj mi jó — 
A nagy deputáczió.

Ha a víz folyni a hegynek 
Nem akar, sem le a völgynek,
S a magas Szitnya alján,
S a vörös kút talaján, 
Mint a kántor gégéjében 
Kiszárad lázas mentében:
Segít ezen a mi jó —
A nagy deputáczió. —

Ha vasutat csalogatunk, 
De utána biz mi magunk 
Nem járunk semmi képpen, 
Hogy hát az meg is légyen;
S ide — oda tanácskozunk, 
Minden félét előhozunk: 
Minek is vón más hi—hó? _
Itt a deputáczió. —

Katonaság hogy ha kéne, 
Hej, apraja és a véne 
Hogy mozogna lelkesen, 
S tenne mindent kedvesen;
De hát igy mért is mozogna, 
Másnak van arra a gondja: 
Hiszen lesz óráezió 
És nagy deputáczió.

Hogy Selmeczen sok leány van 
Tudjuk jól ezt mi mindnyájan, 
Akarnánk is iskolát
Részükre olyan formát,
Hogy az állam tanitgassa, 
De városunk mért firtassa?
Megcsinálja grandio —
A nagy deputáczió.

Hogy czipő és kötő gyárak 
Legyenek majd ipar várak, 
Ezt akarná érni el, 
Ki még ésszel bírja fel;
De hát ezért mit törődjünk, 
Talán bízón még poroljunk?
Előre megy már — esi-hó! — —
A nagy deputáczió.

Ha a Popper ezég nem adna. — 
És más ezég nem is akadna, — 
Fánkért annyit, mint kéne, 
És az olcsón elménne;
Sose legyen aggodalmunk,
Abban bízvást megnyugodjunk: 
Segít rajtunk con brió —
A nagy deputáczió, —

Fogyasztási adók végett 
Lehet különféle nézet, 
De ki törné most fejét, 
Mikor veszi kezdetét.
Bízzuk ezt is csak ő rájuk, 
Kiktől mindig a jót várjuk: 
Ez a közös unió —
A nagy deputáczió.

S a miniszterek csoportja 
Rengetegül örvend liogyha 
Küldötteket fegadhat;
De ha ez elmaradhat,
Miniszterek örömükben,
Be se férnek a bőrükben,
S ujjongnak: viváczió! — 
Nem jött deputáczió.

Szerkesztői üzenet.
Ig6n- Uj városi állomások lesznek szervezve 

mihelyt a jövő évi költségvetés kormányhatóságilag meg lesz erő
sítve. De abban nincsen igaza, hogy ezen újabban szervezett állo
mások mind feleslegesek volnának; mert hogy égető szükség van 
egy városi, mondjuk rendőri alorvosra és a nagyon is szükséges be
jelentési és eselédközvetitési hivatal vezetőjére, valamint egy erdészi 
alkalmazottra, azt ön is — a viszonyok kellő latba vétele mellett, be 
fogja látni. A mi a mérnöki műszaki dijnokot és az újabb építke
zési (vagy miesoda?);felügyelői, vagy felvigyázói állást illeti, abban 
önnek adunk igazat, hogy ezek feleslegesnek.
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Nyilatkozat.
Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy a selmecz- 

városi fogyasztási adó ügyben Piosenfeld József és Krausz 
V. Gy. urak által élénkbe tett iratot úgy irtuk alá, 
hogy annak tartalmát tüzetesen nem ismertük, meg 
nem értettük és aláírásaink következményeit kellőleg 
meg nem fontoltuk.

E miatt tehát a kérdéses aláírásainkat vissza
vonjuk, azokat semmiseknek és érvényteleneknek nyil
vánítjuk.

Selmeczbányán, 1898. október 22-én.
Bogya János,

Moicska József,
Pantyik Pál, 

Lestyánszky György, 
mészáros mesterek.

Matula Antal, 
hentesmestér.

* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.

A Ill-ik nagy magy. kir.

osztály sorsjáték
ismét kezdődik.

Első húzás már
f, é. november hó 17-én és 18-án.

HIRDETÉSEK.

A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb 
esetben:

Hirdetmény.
A selmeczi népbanknál lejárt és ki nem váltott 

meg nem hosszabbított

zálogtárgyak
folyó évi november hó 3-án és 4-én a délutáni órák
ban az intézet helyiségében nyilvános árverésen fognak 
eladatni.

Az igazgatóság.

(Egy millió) korona, 
egész • 
fél 
negyed 
nyolczad

I-ső oszt. sorsjegy
99

99

99

ára:
99

99

99

közül

frt.

M

Birtok eladás.Egy
99

99

99

Az általunk eladott 
nagyobb és számos kisebb nyeremény

Kérjük a rendelményeket mielőbh, 
tart, megtenni.

99

99

99

sors/egyek

6.—
3.—
1.50 

—.75

már több 
éretett el.

míg a készlet

Egy 28 holdból álló a Kalvária-hegy alatt fekvő föld
birtok, gazdasági épületekkel együtt szabad kézből 
eladó, esetleg JbévbeEtcló. — Bővebb értesítést 

ad a kiadóhivatal.

Átadó üzlet Bátban.
Bát (Hontmegye) nagyközségben a főtéren lévő 

fűszer, festék, bőr, vas, gabona stb. üzletemet, melyben 
dohánytőzsde, váltóürlap és bélyegeladás is van, 
kedvező feltételek mellett, miután a magán életbe 
szándékozom visszavonulni, átadom, esetleg a tulaj
donomat képező házzal együtt, melyben az üzlet van, 
szabadkézből eladom.

Az átvevéshez szükségelt készpénz 2000—3000 frt.
Bővebb felvilágosítást ad:

Kaufman Kálmán, tulajdonos 
Bátban.

Árverés.
A selmeczi takarékpénztár részéről közhiaré té

tetik, hogy f. évi október hó 27-én délután 2 órakor 
kezdődőleg, a takarékpénztárban különféle zálogtár
gyakra, úgymint: arany és ezüst ékszerekre valamint 
zsebórákra

nyilvános árverést fog tartatni.
Selmeczbányán, 1898. évi október hó 17-én.

Az igazgatóság.

Tisztelettel

Eichel Sándor özvegye és utódai.

IITudomásulü
A n. é. közönség becses tudo

mására hozom, hogy a Sembery- 
féle házban lévő
kávéházi és báli —..
—1, teremhelyiségeket 
bérbe vettem és e hó 16-án megnyi
tottam. Kérve szives pártfogásukat 
maradok

teljes tisztelettel
Groszman Lipót.

Két drb selmeczi takarék
pénztári és 10 drb selmeczi 
népbanki részvény azonnal 

eladó.
— Bővebbet a kiadóhivatalban. —

A Főtéren lévő Sembcry- 
féleház szabad kézből eladó. 
Venni szándékozók forduljanak e lap kiadóhivatalá
hoz, hol úgy a vételár, mint a vételi feltételek iránt 

pontos és hiteles tájékoztatást nyerhetnek.

Különféle nemes fajú téli alma 
kapható olcsó áron.

Hol? Megmondja a kiadóhivatal.

Iskolai szerek!
Az akadémiai tanév kezdete alkalmából bátor 
vagyok a n. é. közönség és a t. szülök, akad, 
hallgató urak becses tudomására hozni, hogy 
üzletemet mindennemű tanszerekkel, 
úgy mint:

papír, iron, tinta, toll, tollszár, 
rajzeszközök, könyvtáskák, táblák, 

festékek és más egyebekkel 
különösen fiumei rajzpapirossal 

dúsan felszereltem és régibb készletemből 
képes vagyok ezen áruczikkeket

fél árban
árusítani.

Egyben ajánlom fűszer, bőr, czukor, 
kereskedésemet a n. é. közönség figyelmébe 
és pártfogásába.

Kiváló tisztelettel 

Weisz Ignácz.

Dukász Gyula üzleti jelentése.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a terasszon 

a Hungária szállóval szemben lévő üveg, porczellán, lámpa stb, raktáromat s illetve

= áruházamat az őszi évadra =
oly gazdagon szereltem fel, hogy bármely nagyvárosi hason üzlettel bátran versenyezhetek.

Raktáron tartok : kristály, vésett és festett sör, bor és likőr, Karlsbadi porczellán 
és angol majolika, asztali, kávé, tea, mokka készleteket, tömérdek porczellán és 
majolika figurákat és szebbnél-szebb nippeseket, asztali és függő, irodai és üzletekbe 
való legjobb minőségiteknek elismert Ditmár és Brünner-féle lámpákat; tükröket, ké
peket, tea és toilette asztalkákat, vasból készült mosdó asztalokat, hajlított faszékeket; 
aranyozott, diófa, mahagán és palizánder faléczeket, melyekből olcsón, jól és gyorsan 
készítek, az adott méretek szerint kereteket és mindenféle üvegnemüeket.

Elvállalok mindennemű üveges munkákat és porczellán ragasztásokat, mely 
utóbbiak saját kombináczióm szerint lesznek eszközölve, úgy, hogy hidegnek-melegnek 
is ellentállanak.

A nálam vásárolt árukat szakszerűen ingyen csomagolom és bármily távolságba is 
az adott czim alatt megküldöm.

A midőn a n. é. közönséget arról biztosíthatom, hogy jutányos árak, pontos 
kiszolgálás, kifogástalan áruczikkek nyújtása által teljes megelégedését kiérdemelhetnem 
főtörekvésem leend, egyben kérem nagyrabecsült pártfogását.

Kitűnő tisztelettel
Dukász Gyula.
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Tartós, kitűnő áruczikkek!

Heider Emil-féle Morva- 
Schönbergi vászon.

Nagy nyakkendő választók 
igen olcsó árakban !

Szőnyeg raktár!

Karmantyúk és női sipkák !

eisz A dől f nagy áruháza Selmeczbányán. (Deák F erencz-utcza) 
< — ~
Női kelmék, díszek, fűzők, esernyők, barchettek, ágy és áztál térítők, paplanok, berlini 
kendők, női sálok selyemből és berlini gyapotból, gyermek és női harisnyák, legdivatosabb 
kötött és szarvasbőr keztyük, csipke és más függönyök, damaszt áruk, kanafaszok, 
siffonok, törülközők, portörlők, damaszt grádlik, zsebkendők, legújabb divatu batiszt 
és siffon úri ingek, nyakkendők és minden féle úri divatezikkek gazdag valász'ékban, 
minden nemű tábbeliek, egyedüli elárusitása a híres assbest talpoknak (4-0, 80, és 120 
kr.) s*b. stb.

Feltűnő olcsó árak!

Kérje

KKéyKf-(ontinental 
éóinpany.

S 0'tág hírű spanyol és portagáb 
boraik 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragona, stb.

Kaphatók az összes Unonwhb 
fűszer és csemege kereskedé
sekben,, nalammt poharanként 

az előkelőbb szállodák, káoéházak és vendéglőkben. 

Saját fiók- B adag es t
csakis: IVKossuth-Lajos-és Újvilág utazó,

sarkán* a GentrysCasinoval szemben, *-

„Bodega“-borok főelárusitói Selmeczbányán

Ernst Zsigmond és Krausz V. G.

üveg-, porczellán-, lámpa-, tükör- és képraktára Selmeczbányán
Deák Ferencz-utcza — (Ochtendung ház).

Rendkívüli nagy választék és feltűnő olcsó árak!!
Függő, 
asztali, 
zongora, 
irodai és 

üzleti 
lámpákat 

csakis
Ditmar és 
Briinnertől 

tartok
a 

legújabb 
égőkkel.

■
Ajánlom a n. é. közönség b. figyelmébe a legújabb 

valódi angol, majolika, karlsbádi porczellán, asztali, kávé, thea 
mokka és mosdó készleteket. Teljes mennyasszonyi kelengyék 
egy mintában. Kiváló szép falidiszek, virágtartók, figurák külön
féle szentszobrok, nippek, sör, bor és likőr készletek. Dús kép 
és tükör, választék. Mosdó asztalok, és hajlított faszékek, valamint 
a közegészségügyi követelményeknek megfelelő köpőcsészék. 
Képkeretezéseket és ablak bevágásokat mélyen leszállított 
árban eszközlök. A nalam vásárolt áruk oly szakszerűen lesznek 
csomagolva, hogy azokért a felelősséget magamra vállalom.

A n. é. közönség b. látogatásait kérve vagyok
teljes tisztelettel

Stark Mihály,
üveg- és porczellánáruház tulajdonos.

Poharanként! eladás :
IVIár»l<ixs JMT. ezukrászatában,

Vendéglő átvétel.
Vagyok bátor a mélyen tisztelt közönség 

becses tudomására hozni, hogy a Kamara-ház 
mögötti Buocz-féle

sörházat
és illetve

vendéglőt 
teljesen uj tekeasztallal 
e hó 1-től kezdődőleg átvettem és iparkodni 
fogok úgy jó ételek és italok, mint pontos, 
előzékeny kiszolgálás és jutányos árak által 
tisztelt vendégeimnek teljes megelégedését ki
érdemelhetni.

A midőn még tudomására hozni van szeren
csém, hogy az általam mért kitűnő minőségű 

beszterczebányai salon-sört 
kis pohárban 6, fél literben 10 krért 
mérem és igen jó minőségű, természetes fehér 
és vörös borral is szolgálok, kérem egyszers
mind nagyra becsült pártfogását és tömeges 
látogatását.

Selmeczbánya, 1898. szept. havában.
Kitűnő tisztelettel

ifj. Ochtendung Ignácz,
vendéglős.

Eladó ház és bérbeadó lakás.
A selmeczi ág. evang. egyházközség tulaj

donát képező és az Erzsébet-uczában, alsó nép
iskola mellett fekvő egy emeletes nagy ház és 
ugyan e telken épült kisebb ház, nagy udvar 
és kerttel együtt, szóval az egész telek szabad 
kézből eladó.

Bővebbet: Fizély Károly egyházközségi 
gondnoknál.

Sirkoszoruk
különféle árakban és gazdag választékban kaphatók

Tibély, Főtéri áruházában.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Audrássy-ut 29. (I. eni.) 

Raktár: I5ÉCS, I., Seilergasse 1. szám.

k „SZANDIIK” esüstárü-gjtár,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított. Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

SQf* m i ii cl e íi íi e m íí e z ü s t á r ú 1, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

mindennemű evö-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.

Kitűnő jóságu gyöngyösi 
és báti

édes must
kapható Bogya János szt- háromságtéri vendéglőjében, 

literije 40 kv.
Tisztelettel

_______________ Bogya János.

Bérbeadó lakás.
A kis vásártéren lévő 65. sz. alatti Eichel-féle 

ház I-ső emeletén

egy három szobából 
és hozzá tartozandó helyiségekből álló szép utczai 
lakás azonnal kiadó. — Bővebbet: a háztulajdonos

nál, vagy a kiadóhivatalban.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.
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