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A társadalom szive.
'fi sokat kigunyolt. satirikus emberektől megcsip- 

kedell, czinikus szívtelenektől megócsárolt nöegycsü- 
1.• tok és niindennnemü humanitárius k<r/.jótéköíiyságok. 
én a ti dicséretetekre fogom a tollat. Alkotmányos sza
bad államokban a törvényhozás működése melleit, 
csaknem egyenlően fontos tekintet, hogy a társadalmi 
működés miként néz szét eszközök után. melyek a 
bumanisnuis czéljaihoz vezetnek. S ö l  ez még fontosabb, 
a menyiben igen sok törvény a végrehajtásban guny- 
nyá változik, de a mit a soeialis közszel lem óriás 
karja ápolásba vesz, az nem papírra irt törvény, 
melynek némelyike az élet szükségeiből merített köve
telése a kornak.

A társadalomnak, mely már a czivilizáció gyors 
vonatára fölkapott, temérdek teendőt kell tejesitenie 
és azokat úgy intézni, hogy önzés és balitélet és sze- j 
rencsétlenség szírijein hajótörést ne szenvedjenek. ; 
Minálunk is — talán elmaradottságunk ösztönző ér- ' 
zetébon, -- hatalmas kezd, fájdalom csak kezd lenni 
minden téren a cselekvés buzgalma.

A társulási szellem az emberi önzésből mate
riális czélokért manapság gyorsan gyűjti a hivatott j 
erőket. Ez az egyesülési kedv kétségkívül a nemzeti 
küzvagyonosodásra hatalmas motor és mint ilyen első- , 
rendű tekintetet érdemel ebben a materiális korban. 
Hanem az emberszerctet költői zománcza kevéssé j 
csillog át rajta. Már pedig az anyagias előrehaladás 
vágya a szív nemesebb érzelmeinek poezisével adja 
meg a társadalomnak azt a tetszetős (ide szint, mely 
a szervezet egészséges vérkeringésére vall.

Jótékony nőegyletek 1 kell-e fejtegetnünk azon 
fogalmat, melyet e szó kifejez, azon áldást, melyet a 
szeretet kiapadhatatlan forrásából árasztanak el a női 
kezek a társadalom elhagyottjai számára!? A tapasz

talat. az önfeláldozás és a kimerülhetlen szeretet ezer 
csodáját tárja föl az emberiségnek. A gondviselés a 
a női szivet magasztos czélok eszközlésére alkotta. In
nen a fogékonyság, melv úgy hangolja kedélyéi, hogy 
mindent, a mi a lelket és képzelődést magragadja, 
hogy mindenütt ott van, a hol a sors csapása Iájó 
könnyek letörlését feladatává tette.

Es mégis, az irónia hangja mily gyorsan kész a : 
férfi ajkakon, ha halljuk, hogy az emberszeretö női 
szivei a házi tűzhely mellül elliivogatja az irgalom, a 
szív szava.

Jól megvan osztva a tevékenység köre. A férfi 
nemnek kötelessége világos, kiképzett értelemmel ér
vényesít eni a szellemi kincset a haza érdekében, vagy 
hős kézzel a kardot forgatni. A nő a férfi-seb bekötö- 
zésévol, lázbetegek enyhítésével, az árvák és ügyofo- 
gyoltak ápolásával érik el az erény dicsőségét, mert 
szivsugara szélesebb körre nem terülhet. A mi nem 
azt teszi, hogy a nőnek a fájdalom köméinek letör
lésénél. a kolduló erény vigasztalásánál . az éhező nyomor 
enyhítésénél nem nyílik a társadalomban az otthon 
szentélyéről nem is szólva most — más tevékenységi 
köre.

A soczialis nyomorúságok közben a mi lelkes hon- ( 
leányaink azok. a kik a béke olajágát lengetik felénk. ; 
Valóban ók a költő szerint az emberiség szebb és j 
jobb fele.

Városunkban és környékén a jó részt lelkes hon- j 
leányaink buzgósága. áldozatkészsége alapján fennálló i 
humanitárius egyesületek most tartják évi közgyűlései- j 
két. Áldás legyen e munkán Ez évi közgyűléseken a 
társadalom szive nyilatkozik meg. Urak! le a kalappal ! 
s ne resteljük ezeket a közgyűléseket meglátogatni, j 
olt fogunk igaz elismeréssel eltelni azon emberbaráti 
tettek hallatára , melyek a nyomor és kétségbeesés 
könyeit a szánó emberszeretcl irgalmával letörülték. ;

A pauperizmus annál ijesztőbb végletben mutatkozik, 
minél nagyobb igényeket támaszt az élet. A jóté
kony női egyesületek az ijesztő ellentét eloszlatására 
dolgoznak törhellen szeretettel: ismerjük ezt el és tá
mogassuk őket hatékonyan a társadalom nemes mun
kájában. s.

Van-e a selmeczi bányászatnak 
t a r t ó s  jövője?

Már egyszer kiemeltem e lap hasábjain, hogy az 
valódi jöltevője volna e város közönségének, a ki meg
győzné. hogy az itteni bányászat jövőjében bízni hiú 
remény: de hál mit tehet az én gyönge szózatom 
mikor ott van az önérdek támasztotta elfogultság, s 
azon az okoskodáson alapuló optimismus, hogy volna 
lehetséges, hogy már semmi se legyen ott. a hol annyi 
volt s annyi sokáig volt? Hiába emeltem ki, hogy 
főereink, melyek létet, s melyek tartósságot adlak a 
bányászatnak, egész hosszaságukban át vannak ku
tatva. hogy a ni »ly-iégben ezek az erek mind meddők 
s igy csak maradékokra lehetne számi tani, a melyek 
fölkutatása azonban ma-holnap mind lehetetlenebbé 
válik, a folyosók s aknák beomlása folytán; hiába 
emeltem ki e mcgczáfolhatatlan tényeket, mert ezek 
felsorolása s a reájuk épített okoskodás a struez-po- 
lilikának és a szahnaszálat is mentőül elfogadóknak 
csak pcssimismus, különösen a Feroncz József-telepen 
újabb időben sikerült dús feltárás óta.

Pedig, hogy ezen tüneménvszerü föltárás meny
nyire nem alkalmas a megfogyatkozott főereket pótolni, 
mindenki belátja a ki tudja, hogy a 70-cs években 
oly hő jövedelmet adó köz. majdnem 200 méternyi 
magasságban lett alig főbb mint 20 év alatt lefejtve 
s hogy ezen köz a második mély folyosón már alig 
fejtésre érdemes, s hogy egy 3-ik mély folyosónak a

TÁRCZA.
Világ az éjben.

Ir ta : Balog1 István.
Meghalt a föld, a vén koldus örökre. 
Fehér hóból a szemfödő fölötte,
Vagy tán csak mély álomban szendereg 
S altatódalt zengenek neki 
A viharok, a szelek.
Hogyha meghalt, nem sok maradt utána. 
Puszta dombok, letarolt völgy lankája; 
Lom talanság, rég elhervadt virágok; 
Varjusereg, mely károgva 
A viharban kóvályog.
Mint a bánat kedvesünknek sírjára :
Nehéz köd ül esteliden a rónára. 
Utlan-uton csak a vándor jár csupán 
S könnyes szeme vágyva tekint 
Hívogató fény után.
Csak egy gyönge mécs világnak a fénye 
Reszketve a ködön által feléje;
Csak cnyhelyet, egy pár jó szót ha kapna 
Reggel aztán sivár utján 
Vidámabban haladna.
Hej, a vándor nem is oly rég én voltam, 
Hajlék nélkül dideregtem félholtan,
Éltem utján ázva-fázva dermedtem, 
Reménytelen a boldogság 
Mécs világát kergettem.
S valahára, nagysokára meglelém,
Nyájas otthon mécs világa int felém ; 
Egyszerűbb bár, de énnekem épp elég . . . 
A ki fázott az érzi csak 
A kandalló melegét.

Emlékbeszéd Dr. Schillinger felett.
(Tartotta a helybeli C vógy. és Terin. Tud. Egyesület 

közgyűlésén Rr. Tóth Imre kir. főorvos).
— Folytatás és vége. —

Az előadottakban vázoltain Tekintetes közgyűlés 
röviden Dr. Schillinger Forencz életpályáját, lelki sze
meink elé idéztük a törekvő ifjút, ki fiatalon, alig 17 
éves korában bocsátja sajkáját az élet zajos hullámaira, 
melyekkel bátran megküzdött; a férfit, ki e munká
ban leié legfőbb gyönyörét, kit akaraterő, jellemszi
lárdság. szigorú kötelességérzel soha el nem hagyott, 
az aggot, ki lelkiismeretét életalkonyatáig híven meg
őrizte.

Bár külföldi származású volt, s az absolutikus 
gyászos uralom alatt került közénk, de azon pillanattól 
kezdve, melyben városunkba letelepedett, hogy műkö
déséi nekünk szentelje, a mienk volt teljesen. O is 
mint sok más idegen, kit a magyar ég napja megsü
tött s a magyar levegő álidomilolt megszerette e föl
det. mely neki második hazát adott. E városnak nem
csak lelkes polgára, de tiszteletbeli tanácsosa is lett, 
annak érdekeit s boldogulását nemcsak mint orvos, 
de községi és társadalmi téren is mindenkor szivén 
hordozta. S hogy teljesen áthonosuljon. élemedetl ko
rában megtanulta a magyar nyelvet is.

Fő jellemvonása volt az emberszeretet, moly 
mint aranvsiigár bűzödik végig élete ösvényén. Nemes 
lelkek snjillsóga. I isztelt közgyűlés, együtt érezni a szen
vedőkkel. felszántani a könyeket. melyeket a fájdalom, 
az Ínség sajtol ki a szemekből s felszántja az arcz 
barázdáit. Dr. Schillinger nemes lelke őrült, ha jóté
konyságot gyakorolhatott, ha a szükölködőnek tápot 
nyújthatott, ha mások hajait enyhíthette.

A katonaságnál humánus szolid bánásmódja miatt 
betegei mindenütt szerették, azoknak sorsán minden
kor a legnagyobb érdeklődéssel s jótékony részvéttel 
esüggött. Ugyanígy városunkban is mint kincstári s

I gyakorló orvos a szegény embereknek örömest s ön
zetlenül nyújtott segédkezet. Az akadémiai ifjúságnak, 
az 1875-dik évig dij nélkül, a lyceumi tanuló ifjnság- 

1 nak, illetőleg a tápintézetnek évi GO frt csekély díjért 
1 hosszú éveken át volt orvosa. Nemkülönben bárki s 

bárhol, bármely időben fordult hozzá segélyért, azt 
mindenkinek s mindenkor szives készséggel nyújtotta. 

' sorsa és betegsége iránt a legnagyobb figyelmet tanu- 
; sitotta. De nemcsak gyógykezelése által ápolta a jótékony- 
; ságnak égbe terjedő virágait, hanem buzgón fejlesztő 
j azokat mindenütt, hol arra alkalma nyílott. Látta 

Sehneczbányán a nyomort a bányamunkások között, 
mely a családfő elhalálozása után a családtagokra óloin- 
súlylval nehezedett, annak enyhítésére saját hatásköré
ben minden lehetőt elkövetett. A bányaigazgatóságnál 
felfedezte a jótékonysági alapot. Kieszközölte hogy 
abból a főorvos javaslatára évenkint 300 frtnyi segély 
osztatott ki a szegény bányamunkások, özvegyek és 
árváik segélyzésére. Az 1870-dik évben megalapította 
a gyermekbarát egyletei, az alapitó, pártoló s rendes 
tagok járulékaiból 4000 forintot meghaladó tökét gyűj
tött össze, s az árva szülőt len gyermekek segélyezésére 
évenkint 500 forintot osztott ki. S hogy az egylet 
jótékonysági működése annál sikeresebben feleljen meg 
hivatásának, a teendők vezetését az 1884-dik évig fá
radságot nem ismerő munkával maga teljesitelte. Ki az 
általános jólét előmozdításán annyit fáradott, családja 
sorsa iránt sem maradhatott érzéketlen. Két Ízben 
nősült, rövid házasságai után nejei elhaltak s özvegy 
maradi, azonban családjával mondhatni ogv háztar
tásban lakott, annak állandóan gyámolitója s fenntar
tója volt, az általuk i; nagyrabecsült család köteléké
ben a legmeghiltcbb s benső összeköttetésben volt 
haláláig. Mindezekből tisztán látható Dr. Schillinger 
Ferencz nemes szive mint a gyöngy, mely értékét ál
landóan s mindenütt megtartja.

Ha Dr. Schillinger Ferenczet mint orvost vesszük 
szemügyre, látjuk mint ezt már fentebb feltüntettem,
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sikere igen kétségesnek mutatkozik. Már most föltéve, 
hogy az újonnan föltárt oszlop szinte ennyi ideig 
eltart, váljon mit határoz ez a város jövőjének biz
tosítására nézve, s mit határoz egy telepnek dús jö
vedelme. mely a kincstár javára esik. s melyből a 
város közönségére rsak mintegy 3<H> vagy legföljebb 
490 ember keresménye részben hasznot hajtó.

Hogy pedig ezen oszlop hossza nem lehet ter
jedelmes. az abból Ítélhető meg. hogy a Grüner telek 
fedőjében találtatott és se az ezen kőzetet átható 
Ferencz József-aknai vágatokban, sem pedig az ettől 
délnek fekvő Kornberg altáron nem ösmeretes. a mel
lett nem szabad elfelejteni, hogy mentői szorultab
bak a bányászat viszonyai, annál mohóbb lesz a jö 
vedelmező köz kiaknázása, s a mint rővidebb ideig 
tartó.

Ezen megezáfolhatatlan tények legfontosabb bi
zonyítéka a bányászatnál foglalkoztatott bányászok 
számának apadása.

1880-ban még 3000-en fölül volt a kincstári 
bányamunkások száma, most alig üti meg a két ezeret. 
Váljon mit szólhat ehhez az optimismus ? s hogy a 
férfi munkások számának apadása mennyire hat vissza 
az asszony népségre, legjobban mutatja a szivargyár 
vagy 1200 munkás nőjével szemben az 1800-at is 
megütő számával a 70-es években a mint én azt 
1882-ben e lapban közlőit czikkeim egyikében meg 
is jövendöltem.

Különben hogy a bányászát hanyatlása mennyire 
folytonos és föltartóztathat la n. leginkább fog kitűnni 
a mostani állapotnak összehasonlításából a 40—50 év 
előttivel. Hodrusbányának a lakossága akkor megha
ladta a 4000-ct. holott most félennyi sincs, bizonyítékul 
annak, hogy a rendkívül dús Schőpferlároi telep, nem 
képes az akkoriban létezett számos telepet helyettesí
teni. Akkor 12 telep volt. majd mindegyiken tiszt, egy 
vagy több altiszt, s vegyük, hogy állag csak 80 mun
kás es már is az 1000-et megközelítő számot kapunk 
s alig hihető, hogy most. tekintve a kincstári bányá
szat korlátoltságát, s azt, hogy Schöpfertáró nagyrészt 
idegen s nem a város területén lakó munkást foglal
koztat, 500 hodrusi munkás legyen.

Hodrusbányán. Hegyhányán, Rovnán. sőt igen 
sok házban Selmeczen. a padlás, kamara is szolgáltak 
lakóhelyül, s még az se volt igen kapható, holott most 
a szobák jó része is üres.

Hál a vihnve-völgyi bányászattal váljon hogy 
vagyunk:- nem-e megszűnt Vendlitta Benedek. János 
Márkus Anna. Szt. István, IlolTer Erzsébet, Három- 
király. Katalin telep? s váljon <> Antalláró mennyiben 
még vihnvei? miután egész fejtése a hodrusi Unverzagl 
mezőben mozog, pedig ezen telep bányatelepjeinek 
nagysága a felső bibertáróéval vetekedik. Hová lett 
a bélabányai bányászat s va i)-o remény fölélesz- 
tésére?

Latba véve ezen körülményeket, váljon hogy 
nevezhető pessimistánnk. a ki a bányászat ezen foly
tonos hanyatlását látva, jövőjében kétkedik ? mert hi-

hogy teljes éleiében szorgalmas és fáradhatlan volt. 
(át minden újítás, a tudomány haladása érdekelte. Az 
orvosi lapokat a legnagyobb figyelemmel kisérte s azok
ból jegyzeteket készített. Később midőn szemei elgyen
gültek s az olvasást nem bírta, állandó felolvasói tartott. ! 
Mint fiatal orvos nagy lelkesedéssel kezdte meg pá- . 
lyáját. a katona kórházakban a betegek ápolásában és i 
gyógyításában minden lehetőt elkövetett; hogy ezt | 
féíebbvalói is minden alkalommal elismerték, s kellően . 
méltányolták, mutatja gyors emelkedése és hogy igen J 
gyakran nagyobb katonai kórház berendezésével és i 
vezetésével, sőt 1850. évben a győri katona kórház be- i 
rendezésével is megbizatolt.

A már fentebb emlitett légcsőmetszés, mellcsapolás 
műtétéinek leírásán kívül irt a croup gyógykezeléséről, 
a belső bél elzáród jis és kezeléséről, heveny ngykérlobról. 
a tüdőlobnak hideg vízzel való kezeléséről, a* * miliaria 
kütegcs hánlalomrúl. Irt továbbá népies nyelven a dió
iéra első srgdynyújtásáról 1860-ban és 1870-ban velem 
együtt „Mentőoljárásról sogélynyújtásról a tetsz
halálnál és az életet lényégéiő hántalmaknál* a bel
gyógyászati részt, mely füzetekben és 3 nyelven jelent 
meg.

Én 1873-ik évben ismertem meg, akkor G1 éves i 
volt. s betegség által teljesen elgyengülve. Kilencz és 
fél évig szolgáltam vele együtt, ezen időnek nagyobb 
részét betegen, szobájában s igy szolgálaton kívül töl
tötte. gyakran lázas lüdőhurutban szenvedeti, néha 
több hétig, sőt hónapig is fekvő beteg volt. Azonban 
mennyire betegsége megengedte, mint beteg is dolgo- 1 
zott, tanult, olvasott, > a mint fcllábadt, azonnal buzgón s  ̂
lelkesedéssel kezdte meg orvosi gyakorlatát és biva- 
talos működését, gyakran oly korán s oly gyenge ál- j 
lapotban, hogy újra visszaesett betegségébe.

S hu a jóakarat és törekvő szorgalom nem ki
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szén a pessimismus szerintem megokolatlan félelem, 
> lehet-e uiogokolatlaiinak nevezni egy olyan véleményt, 
mely megdönthetien tényeken alapul ?

Váljon meri-e valaki állítani, hogy Selmeczen ki
látás van oly érnek fölfedezésére, mely képes a több 
ezer méter hosszban jövedelmező fejtést szolgáltatott 
Ispotály vagy csak a Biher-cret is helyettesíteni, s ha 
•n e  nincs kilátás, váljon a csekély terjedelmű oszlopok 

- esetleges föltárása minő garanciát nyújt a város jövő
jére nézve? s váljon nem-e indokolt egy más ipar 
létesítésének a sürgetése még arra az esetre is, ha 
ezzel a bányászat üzeme némileg csorbát szenvedne, 
mert hiszen a fődolog a város megélhetésének nem 
esak. de meglevő fontosságának is a biztosítása, melyet 
-okkal sikeresebben lehet elérni minden más jól ala- 

i pozott ipar, mint a saját létalapját emésztő bányászat 
, által.

Sok híres bányászát ment már tőnkre: loachim- 
sthal. Kuttenberg. Miesz s ki tudja még mennyi Cseh
országban: a Bawiszi s más alpesi bányászat Tyrol- 
ban stb. a távolabbi országokat nem is említve s váljon 
ezzel szemben ki mer örökkévalóságot biztosítani a 
-dmeczi bányászatnak, különösen a főnt kifejtett sor- 

j viulási tünetekkel szemben.
Váljon indokolt-e ezzel szemben elaltatnunk ma

gunkat a bányászat üzemét mindenáron fönlartani akarók 
j ama semmivel sem indokolt bizonyilgalásávnl szem- 
; ben. hogy van még elég. csak föl kell keresni. Váljon 
| micsoda garanciát nyújt a sikerre egy ilyen állítás? S 

nem-e sokkal biztosabb eljárás más módon gondos- 
j kodni a jövőről, hu okom van hinni hogy a most kö

vetett cserben hagy? S váljon mennyire becsüljük meg 
! azon bányászatot, mely léteiét egy más iparágtól félti ?

Váljon mi érdeke van a városnak abban, hogy a rosz- 
j szül fizető bányászatot istápolja. vagv annak főntar- 

lását kívánja, minden más iparággal szemben? vagya 
i ( zipésznek. szabónak, asztalosnak ? kereskedőnek ked

vesebb-e a bányász garasa, mini más iparosé? Soha 
se fogjon el a félelem az iránt, hogy mi más iparágak 
meghonosításával a bányászatnak életképes részét ve- 
szélyeztelnők. Mi csak vissza fogjuk tartani a városi 
nemzedék azon részéi, mely most kivándorol. Addig 
mig a bányászat csak némileg elégséges megélhetést 
biztosit, lesznek mindég elegen, a kik hozzája szegőd
nek. mert higyjék el. hogy eltekintve, de csakis némely 
helyűit a rósz levegőtől, a bányász sorsa nem olyan 
megvetendő, mint látszik. Ugyanis sokkal kevesebb 
időt tőit a munkában, mint bármely iparos, mert ő 
nála az iparosok által oly hőn óhajtott s követelt 8 
órai munkaidő érvényes; a bányász kenyere biztosítva 
van a mig munkaképes, s most ugv szólva fényesen 
biztosit va. a mikor munkaképtelenné válik s egy nem 
utolsó nk. hogy nem kell inaskodnia, mert az inas
kodás szegény szülők gyermekénél vajmi keserves s 
legtöbbnyire igen hosszú időre is szabott, holott a 
bányászatnál a gyerek is csak olyan munkás mint a 
meglett ember, s csakis a foglalkozásuk különbözik. 
Azután a besorozott mesteremberek nagyon igyekez

nek bányamunkába fölvétetni azon okból, hogyha a 
gyakorlathoz behivatnak, életkeresetük biztosítva van.

Azután helyes a közmondás, hogy a kenyérhez 
mindig találkozik kés. csak gondoskodjunk kenyérről, s 
nem kell félnünk, hogy nem lesz. a ki elfogyassza ; mu
tatja ezt meggyőzően ama körülmény, hogy a bányá
szat nem is virágozhatott volna föl minálunk a nagy
számú bevándorlók nélkül. Csehek, morvák, karantiniuk. 
s a honiak közül a körmőcziek, óhegyiek, liptóiak száz 
meg száz számra találtak itt foglalkozást, miután minálunk 
a jobb módú bányamunkás gyermeke mesterember s 

i ezé meg tisztviselő, pap s más honoratior lett s az 
igy támadó otthoni munkáshiányt idegenből pótolni 
kellett. Es mi okból kellene tartanunk attól, hogy a 
szomszéd népes megyék, mint Zólyom-, Turócz-, Liptó- 
s Barsmegye éjszaki része ne szolgáltasson többé 
munkaerőt.

Összegezve a mondottakat végeredménykint ki- 
kiderül hogy:

1. a bányászat, mint életfentartó összezsugorod
ván nem képes többé föladatát a város főntartása

j körül teljesíteni.
2. ez okból okvetlen szükséges a bányászat ter

jedelmének elenyésző része helyett egy más ipart létre- 
hozni, csak is igy lévén képesek a lakosság folytonos

! apadását s igy a város hanyatlását megakasztani. S itt 
; nem emelhetem ki eléggé és pedig ismételten, miután 
I ezt már 1882-ben hangsúlyoztam, hogy a mi czélunk- 

nak csakis férfi munkaerőre alapítót ti ipar felel meg. 
i miután a szivargyár untig elegendő a női munkaerő 
'[ kihasználására, s mert férfi népség nélkül ez is ok vet- 
! lenül szétkallódik.

3. más ipar létesítése a fizető érczkőzök vagy 
telepek megmunkálásának egy csöppet se ártalmas.

' olyan bányászatot pedig föntartani, mely más ipar- 
■ ággal a munkabérek tekintetében nem bir versenyezni.

se a munkások sem pedig a város érdekében nem ki- 
i vánal os.

Hogy mi volna a város teendője az ipar megho- 
! nositása körül, s micsoda akadályok forognak főn az 

itteni vizierő kihasználása ellen, erről majd máskor.
Selmeczhányán 1895. február havában

Platzer Ferencz.

K ülönfélék.
— A rovnyai nyaraló ügyét meleg érdeklődés

sel karolta fel a társadalom. Az aláírási iveknek csak 
csekély része érkezett vissza Szitnyai József főjegy
zőnkhöz. s már ezek is mintegy 280 aláírást tartal
maznak. Egyébiránt úgy tudjuk, hogy ha nem gyűl ne 
is be 10.000 Irt, azért a tervbe vett vendéglő mégis 
felépül, s lesznek nyaralók is. Ez alkalommal figyel
meztetjük az ivtartókat, szíveskedjenek iveiket Szitnyai 

; József főjegyzőnkhöz mielőbb visszaszármaztatni, hogy 
! az eredmény alapján a szervező bizottság munkához 
! láthasson.
I — A selmeczbányai polg\ dal- és zenekör f.
' hó 26-án a városi vigadó termében dallal és zenével

csinylendő tulajdonság, hanem erény, mely koszorús 
költőnk szavai szerint „előbb vagy utóbb, de győzelmet 
arat" akkor Dr. Scliillinger Ferencz működéséről csak 
lisztelettel emlékezhetünk meg: mert bátran állíthatjuk 
hogy nála jóakarat és szorgalom pályájának kezdetélől 
élete végéig soha sem hiányzott.

Es ö győzött is Tekintetes közgyűlés! Diadalt 
aratottt, bár a nagy világ s a történelem nem koszo- 
ruzta meg olympusi babérral. De nemes tulajdonságai
nak. emborszerelö szivének, kitartó fáradhatlan mun
kájának . pontos szigorú kötelességérzésének azon 
környezet, hova öt a sors helyezte mindig elismeréssel 
adózott.

Igv két ízben érte magas kitüntetés ; az 1877-ik 
évben királyi tanácsossá neveztetett és 1880-dik évben 
Ferencz József-lovagrenddel f.üntettctett ki.

Hóvjuk le az elösmerés adóját a meghalt iránt 
mi is Tekintetes közgyűlés! Lconidásnak s a többi 
thermopylei hősöknek szobrára honfitársaik nem talál
ván szebb s jelentősebb feliratot e sokat mondó fel
iratot vésték : „Ők megtették kötelességüket" és tisz
telettel állottak meg a szobor előtt, hova a késő unokák 
is eljárlak honszerelmet ápolni, s kőtelességérzetet 
ébreszteni.

Tisztelet Dr. Schillingcr Ferencz emlékének is, 
meri ö mint ember, mint orvos, mint hivatalnok és 
mint polgár egyaránt megfelelt kötelességeinek, azért 
legyen közöttünk tartós állandó emlékezete.

Selmeczhányán 1895. február-hó 7-ikén.Dr. Tóth Imre.
Virág volt . . .

Virág volt. de letörte az élet dermesztő hidege ; 
napsugár volt, mely derűt, fényt árasztott környezetére,

de egy hirtelen támadt ború elzárta a napsugár útját 
1 és ez visszaszállt ősforrásához s ma már csak ottan 
i ragyog a végtelen űrben.

Csodáltam, mikor még köztünk sürgőtt-forgolt; 
j s most e sorok közrebocsátásával, melyek élete tör

ténetét írják le, emlékének hódolok.
*

„Oh az én életem története nagyon rövid. Dol
goztam szakadatlanul; a munka megedzette testemet, 

i a folytonos elfoglaltság meg, nem engedett időt lelkem- 
! nek az ábrándokra. Csak kötelességet ismertem s 
I ezt utógondolat nélkül teljesítettem mindig; egyéni 
j érdekem, önzésem még aludt valahol lelkem mélyén.

Minduntalan hallanom kelleti, hogy csinos vagyok. 
! szép vagyok; de a hízelgő szavak nem kelthették 
j fel hiúságomat: — sőt eleinte meg sem értettem 
| azokat.

Az évek múltak, s én elértem azt a kikeletet, 
I melyre azt mondja a szerelem dalnoka, hogy akkor 
| „a virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék.“
[ Oh akkor már értettem a dicsérő szavakat, de ezek 

vérig sértettek. Ezeknél már csak azok a tekintetek 
sértőbbek, melyekkel az italtól fclhevült vendégeink 
minden mozdulatomat kisérték. Ekkor tanultam meg 
sírni.

Egy barátnőm boldognak mondott azért, mivel 
oly sokan mondanak szépnek, akik aztán egymással 
versenyeznek az udvariasságban, előzékenységben, me
lyet irántam tanusli anak; — és lelkemben akkor tört 
ki a fájdalom hangja a legelkeseredellebben : hát már 
nem találok olyan lelket, a ki ne arczom üdeségét 
nézze s ne termetem csinosságát magasztalja, hanem 
telkembe látva saját énjét . fedezze fel ottan, s szeres
sen oly igazán, oly ártatlanul mint én tudnám őt sze
relni, híven, örökké!? És szivem emésztő sóvárgással
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egybekötött havi estélyt rendez, melyre városunknak 
g zenekedvelő közönségét tisztelettel meghívja a 

rendezőség. Az előadást esetleg tánez követi.
— A selm eczbányai önkéntes tüzoltóegylet

C Livj február-hó 9-én rendezett tánczmulatsóg jöve
delmének kimutatása. Bevétel: 251 Irt, kiadás: 128 frt 
74 kr. marad tiszta jövedelem: 122 frt 2(1 kr. Felül- 
íizettek: Az irgalmas nővérek 2 frt, Zindl Amália 
nrnö 1 frt, Milmlik Istvánná úrnő 1 frt, Sztancsay 
Miklós ur I frt, Knchelman Farkas ur 50 kr, Takáts 
Miklós ur 50 kr. Weigl János ur 50 kr. Goldfusz Mi- 
liálv ur 50 kr. Knezovits Adolf ur 50 kr. Szöllösy 
Manó ur 50 kr. Hlavacsek András ur 50 kr. Rosen- 
i,-ld Jenő ur 50 krt. Fogadják úgy a tisztelt felülfizetők. 
mint a nagyérdemű pártoló közönség az egyesület me
leg köszönetéi. A r e n d e z ő s é g .

_ A polg. tá rsaskö r f. évi febr. 3-án tartott i
közgyűlésén megválasztott választmányi tagok sorából ! 
„mit közleményünkben Máday Aladár kir. bányamér- j 
nők neve tévedésből kimaradt. Ács József városi j 
pénztári ellenőr pedig nem választmányi tagnak mint | 
ez közölve volt, hanem számvizsgálónak választatott i 
meg, mely tévedést sietüuk ezennel helyreigazítani, j 
Továbbá elismeréssel kell felemlítenünk Bodnár János- I 
nak. a kereskedő ifjúság alelnökének eljárását, ki a | 
gyűlést követő estélyen a városunkban felállítandó ár- ; 
vaház javára 8 frt 80 krt, gyűjtött, mely czélra a köz
gyűlés 10 frtot szavazott meg a kör pénztárából.

_  a körm öczbányai kath . legény-egyesület 
f_ bó lG-án este. a városi iskolák dísztermében, zász
laja javára, színi előadással —, szavalatok — és ének
kel egybekötött igen.sikerűlt tánczmulatságot rendezett. 
Szilire került Erdélyi Józsefnek ,.Leánykérő“ ez. nép
színműve. Utána következett a reggelig tartó tánez,
A négyeseket még reggel felé is 50—54 pár tánczolta. 
Az összes bevétel kitett 102 frtot. Az áldásos egyesü
let folyton nagyobb és nagyobb tért hódit nemcsak 
helybeli, hanem vidéken is. Legújabban egy 410 frtos 
díszes zászlót rendelt Budapesten. Felszentelése nagy
szerű ünnepélyek kíséretében pünkösdkor lesz. A besz- 
terczebányai kath. legény-egyesület az idei közgyűlésén 
disztagjává választotta. Az egyesületnek, melynek élén 
Belházy Imre apát, tiszlb. elnök, Matunák Mihály s. 
lelkész egyh. elnök és Ozvald Lajos vil. elnök állanak 
10 alapitó, G0 pártoló és 54 rendes és rendkívüli, 
tehát összesen 130 tagja van.

Dynam it-m erénylet. Berencsfaluban e hó 
20-án esti 7* * 6 órakor merényletet követtek el Kuchta 
László ev. lelkész ellen, a ki csak a véletlenek köszöni 
ez úttal megmenekülését a veszedelemtől. A dynamit, 
melyei a merénylő a lelkész lakásán még nappal helyezeti 
el felrobbant s a légnyomás Szélvetve a kályhái, meg
rongálta a bútorokat, összetörte az ablakokat s hatá- 
sátöl a vakolat is lehullott. A lelkész és hozzátartozói 
e robbanást megelőzőleg nohány pillanattal távoztak 
a szobából s csak Így kerülték ki a veszedelmet.

— Elhaltak február-hóban. 35. Dussek Anna 
27 éves, r. k., Plitisis pulmonum, 36. Jokl István, 2

égett. El is égett volna, tudom, fölemésztette volna 
önmagái, ha más gynló tárgyra nem talál.

De Te eljöttél egyszer fehér asztalunkhoz és e 
láng m-m emésztette többé önmagát.

Eljöttél másnap is. majd gyakran és én széniül 
hitiem, hogy telkembe láttál s azt szereted, igazán en
gem. az igaz hű leányt.

Hihettem, hisz arezod nem a bortól kölcsönözte 
hevültét, szavaid a szép jövőnek, a mi jővőnknek 
boldogságát festették le, és én e jövőben éltem bol
dogan.

Miért rontottad le a gyönyörű várat, melyei ma
gad építettél fel?

Miért ?
Ugy-e, csak légvár volt az. szép és kápráztató, 

csaló képül oda állítva egy szegény leány elé. a kit 
vakká tett a szerelem, hogy ne lássa az ámilást? Ne 
lássa, hogy Te a sziveddel is üzérkedői!

Azt tetted, üzérkedtél; visszavetted tőlem s oda 
I adtad másnak, meri többet véltél ott nyerni.

No hát én jobb leszek nálad, nem állok utadba, 
nem állok uljába, élj boldogul, a jő Isten áldjon 
meg . . .

*

Es beváltotta szavát a szép leány; sírjál sűrűn 
szálló hópelyhek lepik el, fehérségre nézve tíszla lel
kének jelképei.

Ha azoknál a fehér asztaloknál véletlenül az ö 
nevét ejti ki valaki, mintha egy pillanatra egy érzés 
és egy gondolat szállana meg az együtt ülőket Az 
igaz részvét vet ilyenkor árnyat a fehér termekbe.

Es c részvét nem illet méltatlant.

éves, r. k.. Plitisis pulmonum. 37. Boldis Mária, 2 hó- | hogy önmagukat, társadalmi állásukat becsülik meg,
napos. 38. Zvickcl György, 00 éves, r. k.. l'htis pulin, ha az iparos ifjak szellemi küzdésétől nem fordulnak
39. Matusek Hajnimul, 49 éves, r. k.. Oedena pulin., el elfogult, nagyratartó kevélységgel, de tőlük telhe-
40. Valentik György, 02 éves, evangélikus, Pericord., töleg elősegítik e szellemi mozgalmat jó tanácscsal,
41. Ilencsh Erzsébet, 17 éves, uvang., tüdőlob, 42. résztvevőssel; ha leányaikat nem vonják el az iparos 
Drdiua József. 07 éves, római katolikus, Haenioploe, mulatságoktól; hiszen ök maguk is ip a r o s o k ,  s ta-
43. Gserniczky Anna, 54 éves. r. k.. Hidrops univers.. Ián nem szégyenük, hogy azok?! Ez által kiszorítanák
44. Hupka Ferencz, 18 éves, r. k.. Tiphus abdominalis, e mulatságokból azon elemet, melynek jelenlétét most 
4o. Szedlácsek Istvánnéiiak halva született leánygyer- megneheztelik, s melynek jelenlétét épen ök maguk 
meke, r. k.. Partus praemeturus, 40. Lepsik Paulina, okozzák távolmaradásukkal. Épen azért nehéz e néhány
4 hetes, r. k.. Bronchitis.

— „Iparosaink és a művelődés. ‘ E lapok múlt 
heti számában egy „Iparos" oly szives volt az előző 
számban megjelent referádámat a f. bó 3-án megtartott 
iparos mulatságról kifogásolni. Részemről szívesen 
veszek minden felvilágosítást; meghallgatom vélemé
nyét annak is, ki a dolgot más szempontból Ítéli meg, 
mint szerény magam, de e meghallgatás korántsem j 
jelenti megadásomat, melyre, csak meggyőző érvelés ! 
bírhat. Végtelenül sajnálom, hogy azt a meggyőző ér- ' 
velést hiába kerestem az „Iparos" ur soraiban, és csak 
ott értek vele egyet, hol iparos mestereink részvétlen
ségéről, a nemesebb törekvés iránti közönyéről szól 
Nagyon csalatkozik az „Iparos" ur, ha ama fönt em
lített mulatságot úgynevezett „Schnackerl" bállal lm - 
solitja össze, vagy éppen ilyennek tartja. De hiszen e 
tévedése nagyon megbocsátható, mert, mint becses 
soraiból kiviláglik, ö nem volt o tt ; s ha már nehéz 
dolog arról bírálatot, Ítéletet mondani, a mit láttunk, 
annál nehezebb, sőt képtelenség ahhoz érdemlegesen 
hozzászólni, a minek még madártávlatból sem voltunk 
tanúi. Igen jól tudjuk és elitéljük azon visszaélést, 
mélyet sokan az „ ip a ro s  i f j a k "  elnevezéssel űznek 
s c visszaélés ellen védekezni első sorban az iparos 
ifjak kötelessége. De kötelességem nekem is vissza
utasítani az „Iparos* ur azon gyanúsító állítását, hogy 
a f. hó 3-án tartott mulatságot „Selmeczbányai iparos 
ifjak" czim alatt mások, vagy nagyobbrészt mások 
rendezték volna Hogy a rendezőségen kívül csak ke
vés iparos volt jelen, hogy egyáltalán kevés volt a fiatal 
ember, s az egész fáradság a rendezőség vállaira ne
hezült, legjobb bizonyítéka annak, hogy e mulatság nem 
volt „ S c h n a c k e r l"  bál. mely bizonyára nagyobb 
látogatottságnak örvendett volna a férfiak részéről. Az 
„Iparos" ur kárhoztatja azt, hogy az anyagi haszon a 
Szilaveczky-é volt, elismeri, hogy a szellemi sikert a 
rendezők aratták, s kérdezi, az erkölcsi siker hol ma
radt. Szinte zavarba jövők .e három pont miatt, de 
azon leszek, hogy íi'/. .Iparos" ur felfogásához nlkal- j 
mazkodjam s a szerint feleljek valószinüleges féltévé- ! 
seire. Mondja csali az igen lisztéit „Iparos" ur. hol j 
látott már olyan nem családi mulatságot, melynél a 
haszon java részéi nem az illető vendéglős zsebelte 
volna be?! Vagy talán azt akarná javaslatba hozni, 
hogy a báli rendezőség a konyhát és pinezét is bérelje 
ki és kezelje?! Nem rósz gondolat; igy legalább a jö
vendőbeli báli rendezők meg lennének kímélve ama 
vádlói , hogy az anyagi haszon nem az övék. Másként 
is lehetne a bajon segíteni, ha tudniillik a báli meg
hívókon határozottan kitennék, hogy a vendéglős kony
háját és pinezéjét nem szabad igénybe venni, de kiki 
hozza magával az elemózsiáját. Vagy a tisztelt „Iparos" 
ur azon anyagi haszonról beszél, mely a belépti dijak
ból gyűlt. össze?! Ha kiváncsi rá, a rendező urak 
avagy Szilaveczky ur nem fogja tőle megtagadni az 
illető számvetés megtekinlhetését. E tárgyban különben 
az „Iparos" ur ellentmondásba keveredik saját magával, 
meri előbb azl mondja, hogy a rendezők s a j á t  
„ z s e b ü k re "  „ n y e r e s é g r e "  mulattak, s közvetle
nül rá. megint azt állítja, hogy „az a n y a g i  s i k e r t  
k i z á r ó l a g  S z i la v e c z k y  a r a t t a " .  De legyen 
bár úgy vagy emlgy, a szellemi siker a remlezőség-é; 
ezt az „Iparos" ur sem tagadja; s azt gondolom, hogy 
szóban forgó derék iparos iljaink nemes törekvését 
tekintetbe véve, e szellemi siker a fő. De hol az er
kölcsi siker?! Kérdezi az .Iparos" ur. Uram! Mii ért 
Ón erkölcsi siker alatt ? Azt nevezi Ön erkölcsi siker
nek, ha a rendezőség pénztára megtelik ? Vagy azt, 
ha a szép példa egy  c s a p á s r a  megtérít s z á z  kö
zömbös szivet? Vagy talán csak fogas szójátékból; 
telt kedve? Higyje el „Iparos" uram! Hol nehány 
iparos ifjú minden lehető alkalmat megragad, hogy 
társait, az eddig megszokott s nem a legdicséretesebb 

: életmódból kiragadja; fogékonyságot igyekszik bóléjuk 
( oltani a szép, a nemes irán i: azon fárad, hogy társai

ban fölébressze, fejlessze a szellemet, az önbecsülést, 
a hazaftságol: ott karöltve jár a szellemi és erkölcsi 
siker, meri elébb-ulóbb, a szép példa vonzó halai
ménál fogva, c nemes törekvés kibontom zászlaja 
alá mindinkább fognak sorakozni a hívek; s ha cse
kélyek is az eszközök, melyek ez ifjak rendelkezésére 
vannak jelenleg, reméljük, hisszük, hogy nemsokára 
bekövetkezik az idő, a mikor „ i n t e l l i g e n s  és  
z á r t k ö r ű  el ö a d á s o n  v a g y b á Ion" meghódítják 
azon intelligens, iparos mestereink szivét, kik belátják

iparos ifjú állása, küzdelme, mert támogatás helyeit 
részvétlenséget, közönyt találnak. Szolgáltassák az ipa
rosok, az iparosmesterek családjaikkal a közönséget, 
s akkor el lesz érve a czél, melyre e néhány derék 
ifjú törekszik, s e czél elérésében sokkal inkább fogja 
őket elősegíteni az e r k ö lc s i  t á m o g a t  á s, mint egy 
f e l ü l f i z e t e t t  f o r in t .  *%

— A boldogok. Két szegény asszony pörlekedőt t 
egymással városunk egyik községi bírája előtt, kiket 
a biró minden áron ki akart békiteni, s még a bélyeg
kiadástól is megkímélni, mert meglátszott rajtuk, hogy 
földhöz ragadt szegény mindegyik. Az alperes azt 

! állította hogy ö szívesen fizetne, de nincs miből, mert 
| folyton beteg, nem kereshet ; most is három órán ál 
! tette meg az utat Rovnáról ide, s állításának igazolásául 
| meg is mutatta sebektől felmari lábait. A felperes meg 

azt állította, hogy ö szívesen elengedné követelését, 
ha volna miből megélnie, de ö rendes körülmények közt 

; csak 3—4 krt keres naponta, s csak a hosszabb nyári 
napokon át viszi fel néha 5 krra, a mi már ritkaság 
Ha naponta 5 kit keresne kézi munkájával, úgy va
lahogy csak megélhetne. De a 4 kr sehogy sem ele
gendő. Ez a 3 frt tartozás úgymond — lakbérhátralék,

: a mivel az alperes neki évekkel ez előtt, mikor még 
kis háza volt, adósa maradt. Igen, egy egész évi lakbér- 
hátralék. A másik asszony meg két évi lakbérrel tar- 

| lozik. teljes 6 írttal; — fakadt ki az felperes, a ki, a 
varrástól, csipkeveréstől már félig vak volt. Ugyanúgy 
beszélt egy másik alperes is, azt állítva, hogy ö évek 
óta csak 4 krt kereshet naponta, de most már ennyit 
sem, mert nem lat s e mellett egy teljesen vak nő
vére van, a ki most 17-évcs, s a kinek lábain még so
hasem volt czipő. Ezeket s hasonló borzaszlóságokat 
hallva a biró. megragadta a peres feleket karjuknál 
fogva s vitte őket egyenesen a polgármesteri hivatalba, 
hol aztán a szegény alapból havi 1 — 1 frtot utalt ki 
polgármesterünk, s boldogokká, igazán boldogokká 
lettek a peres felek. Hogy csak ennyi is elég a bol
dogsághoz, azt hisszük, ezt sokaknak nem árt tudni. 
De másrészt meg helyén valónak találjuk ez eset 
felemlitésél a városunk külutezniban található nyomor 
ismertetésére.

— H irdetm ény! Mely szerint közhírré tétetik 
hogy a folyó évi házbéradó kivetési lajstromok a lévai
m. kir pénzügyigazgatóságnak érvényesítési záradéká
val ellátva a városi adóhivatalnál f. évi február-hó 22-töl 
f évi marczius hó 2-ig terjedő nyolc/, napi közszem
lére kitétetnek azon figyelmeztetéssel hogy az adókö
telesek neiáni felszólamlásaikat, s pedig: a) azon adó
zók. kik a fentérintett kivetési lajstromban tárgyalt 
adónemmel már a múlt évben voltak megróva, a 
lajstrom kitételének napját b) azon adózók, kik a 
kivetési lajstromban megállapított adóval a kivetés 
évében első Ízben rovattak meg. adótartozásuknak az 
adókönyvecskébe történt bejegyzését kővető 15 nap 
alatt közvetlenül a lévai m. kir. pénzügyigazgatósághoz 
annál is inkább nyújtsák be. mert ezen határidőn túl 
oda beérkezett felszólamlásaik az 1883. évi XLIV. t. 
ez. 5. §-a értelmében mint figyelembe nem vehetők 
egyszeiüen visszautasittatnak. Selmeczbányán, 1895. 
febr. 21. Városi adóhivatal.

— A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör
téneté" -bői most jelent meg a 8. füzet, melyben Szent 
László és Kálmán királyok uralkodásának története 
van a szokott alapossággal megírva. E füzethez is két 
gyönyörű mű mellékletet csatoltak a kiadók: az egyik 
Echter festménye az augsburgi csatát ábrázolja, a má
sik Geigcr rajza után azt a jelenetet, midőn Szent 
István elfogja Gyula vezért és családját. A szövegbe 
nyomott képek száma ezúttal tizennyolez; egytől egyig 
vagy egykom rajzok, vagy természet után készült áb
rázolatok. vagy pedig (>gyes nagyhírű festmények rep
rodukciói. így mindjárt a füzet elején találjuk Székely 
Bertalan híres freskóját. László király átkel a Dráván; 
utána következik : Sváb Rudolf német király. (A merse- 
burgi székesegyházban levő sirfödeléröl.) Szt. László 
fel-ereklyetarló szobra. Salamon állítólagos tornya 
Visegrádou, Kun Lovas. Szt. László pecsétje. Szt. 
László karcsont-ereklyetártója. — Szt. László és neje.
— Szt. László ezüst pénze. — Kálmán király pecsétje.
— Keresztes vitéz az első keresztes háború idejéből.
— Normann gyalogos vitéz a XI. századból. — Nor
mann lovas vitézek a XI. századból. — Zára — V. 
Henrik czászár pecsétje. Dőmös. — Ismételve figyel
mébe ajánljuk e kitűnő munkát minden magyar olva
sónak. Ara füzetenként 30 kr. 00—02 füzetben a mü 
teljes lesz.
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'gyedül egészséges ós I Egyedül egészséges pótszer a babszemű ká 
olcsóbb pótiék a bab- helyett. Nőknek, gyermekeknek, betegekül 

kávéhoz. | orvosilag van ajánlva.

;gészs@y

IS  94
Legisztább term észetes gyártmány

cfxs:: >?cmekb:n.
Hozzávegyitések álteli hamisítás

Óvatosság; Csak a MKathreiner” - t  
névvel ellátott eredeti-csomagokat T  

kérjük és fogadjuk el.
M i n d e n  il i í apható kiló 25 kr

í©G(^©áy

— Vaszary Kolos életrajza. A Korrajzok czimü 
uj folyóirat egyszerre négyes füzetben adta ki a bíbo
ros herczegpriinás életrajzát. Az arczképpel és kézirat
mással díszített vaskos kis kötetet maga a szerkesztő 
Dr. Kőrögy László irta. Vaszary Kolos az egyházpoli
tikai küzdelmek egyik legkiválóbb történeti alakja. 
Békés szelleme, fenkölt idealizmusza, tündöklő hazafisága 
és fényes szónoki tehetsége becültté telte a nevét a 
tróntol kunyhóig. Életrajza valóságos korrujz. Állatok
ban gazdag, feldolgozásban gondos; több érdekes aktaja 
most jelenik meg először a nyilvánosság előtt, ószintén 
ajánlhatjuk olvasóinknak. Az ünnepelt egyházfejedelem 
rokonszenves hangulattal megirt életrajzának ára 1 fit 
20 k r.; előfizetőknek 90 kr. A busz Ívnyi kötet meg
rendelhető a .Korrajzok* kiadóhivatalában (Budapest, 
Andrássy-ut 25.) Kapható minden nagvocb könyke- 
reskedésben is.

Köh ögése m égsziin ik
a hírneves

K  A I S E R
m e l l - b o i i b o i i s  j s i i i i a h

használata után. Köhögés, rekedtseg, 
katarrlius és elnyálkásodás ellen
I ok gyakorolnak az elismert

és nagyrabecslilt

Nvilttér.
l le n i ie b e r g - f tP l . l  e m  csakis akkor ra lód i, ha közvetlen 

gzárau ibó l ren d e lik  — fekete, fehér és színeseket 85 k rtól 14 
ír t  65 k rig  m éterkén t — sim a. csikós, kocskázott. m in táze ttak a t 
dam aszto tt s a. t (m in t egy 240 kiilönbözó m inőség és 2000  
m in táza tba s. a . t poHtllbOr én* v á m m e n t e s e n  a  
l i i lz l io z  s z A l l i t v a  ín  m i n t á k a t  p o s t a f o r d u l t á 
v a l  k t i l d  : I l e n n e b e r g  (>. tcs.  k.  u d v a r i  s z á l 
l í t ó )  s e l y e m i p a r a  / . i t r i e b l i e u .  Sváiezba ezim zett le
velekre  10 kros. és levelező la p o k ra  5  k ros bélyeg  ragasz tandó  
M agyar nyelven  ir t m egrendelések  pontosan e l in téz te tnek . 1

SZENT JAKAB
Évek óta kipróbált, mindig jónak bizonyult gyógy
szer a gyomorbajok, különösen emésztési zavarok, 
étvágytalanság, görcsök, kólika, gyomor, légzések- 
rekedés slb. ellen. Egy üveg á ra :.00 kr. és 1 fit 
20 kr. — Prospektus ingyen. — Első rangú gyógy
szernek bizonyult, a Dr. Lieber-féle idegerösit:- 
elixir, védjegye f  és horgony) már évek óta az 
idegbajosoknál. — Kérjenek prosp.ctust. — Or
vosi és hivatalosan hitelesített előírás szerint ké

szíti M. Kanta gyógyszerész Prágában.

T  j i  < gyógyítható még a

Iszákossal .'A°"?bO  állapotban is Sou- 
gede essencziájával. Alkalmazásba vehető az 
iszákosnak tudta nélkül. szín-, szag , iznclküli. 
Hatása kivétel nélkül biztos; ezért jótáll a ezég. 

— Egy üveg ára - I írt 80 kr. —

Főraktár: Salvator gyógy tár, Pozsony, továbbá: 
Molnár Lipót Kassán, Balogh József, Dr. Hercz 
Mór Miskolczon, l)r Rothschnek V. Em. Debreczen, 
Stadler M Győrött, Barcsay Károly Szegeden, 

valamint a legtöbb gyógyszertárban.

) ’l<‘ilV rmiin»-<  u r i n n r l l i i k
étvágyhiány, gyomorbajok rósz- és el

romlott gyomornál.
Kapható 20 kros csomagokbanSztankay F. és fia gyógyszertárában

hHiiieczbiin.ván. 
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jj Mindennemű köhögést p
valamint minden katar. megbetegedeseit a I gzo- 
szervekuek, gégebajoknak, a tüdőnek, neliez 'lég
zésekét szülimelliiséget, asllmiát, elnynlkásodást- 
görcsös- és 8zamárköbögést. rekedtséget, torokban 
érezhető csiklanddozást a leggyorsabban gyógyítja 
az évek óta legjobbnak bizonyult, orvosi utasítás 
szerint készülő s orvosok állal ajánlott

„SZT.-GYÖRGY TEA“

Meghívó

közgyűléséirendes ev
neghivalnak.
igazgatóság

xx>

melynek doboza 50 kr. és a hozzávaló Szí.- 
György „Katarié' por, melynek doboza 50 kr, 
a részletes orvosi használati utasítással együtt. 
Hatása már néhány nap alatt érezhető. Két do
boznál kevesebb nem szállitlaíik.

Postai küldésnél 20 kr. számit tutik a cso
magolásért és szállító levélért : megrendelést elfo
gad : a Szt.-György gyógyszertár Bécsben V 2 
Wimmergasse Ö.'l Az összeg postautalványon előle- 
gesen küldendő be. 1 — 15
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CACAO-CHOCOLAT

M A E S T R A H I !
( » t .

o l c s ó  Ar a k . k ö n n y e iy o l d h a t o

í  M O

Divatos virágkötészet
minden Ünnepély alkalmára.

Csokrok élő, friss virágokból
Merniyasszonyi-, nyoszolyóleányi-, 

(Irományai-, eljegyzési-, báli-, bálanyai-, 
ünnepi-, k őszön tó i -. eziisrui en y egző i -. 
fogadási-, utazási-, keresztelési-, bér- 
málási-, színházi., hangversenyi és mii
vészeknek való csokrok. -  Asztali 
vázába való bokréták. —

€ i* » k :  egyszerű, szép drbja 1. 
2, 3. 4, 5 frt; finom, igen szép drbja
4, 5, (!. 8 frt; igen finom, elegáns 
drbja 10, 12. 15, 18, 20, 25, 3i>, 40. 
50 frt.

Mellcsokrok drbja 50 kr, 80 kr, 
1 frt, 1 frt 50 kr. 2 frt, 3 frt, 5 frt: 
Fej disz drbja 50 kr, 80 kr, 1 frt, 1 
frt, 50 kr, 3 frt; Gomblyukba való 
csokrocskák drbja 2i>, 30, 40. 50 kr, 
1 frt; Cotillon csokrok 20, 30, 40, 
50 kr.

Igen szép ünnepi ajándékok u. m. 
virágkosarak, bőségszaruk, viráglantok, 
virágkoesik, Jardiniérek stb. drbja 4.
5, (>, 8, 10, 12. 15. 18, 20. 25, 30, 
40, 50 frt, és feljebb.

Ünnepélyi- és gyászkoszoruk
szálltig és felirattal.

Minden egyes küldeménynél szavato- 
loka virágok pontos és idején megérke
zését illetőleg, még a legmesszebb 
távolságokra is.

Sürgőnyezim „Blumemnühle“ Te- 
mesvár. Árjegyzék kívánatra ingyen.

Mühle Vilmos
udv. szállító virágkereskedés,

Temesvár.. i K t m o u u t n  *1 b> o.sv. <«.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán lö‘Jö.


