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Volánszky Ferenc,
polgárnagy.

TÁRCZA.
Ne ölj!

Rémes gyilkosságok szezonját éljük. A tízparan
csolat közül a legfontosabbikról sűrűn feledkeznek 
meg mostanában az elkeseredett emberek. A társadal
mat az egyre-másra ismétlődő véres szenzácziók föl
riasztják frivol közönbősségéből s mind előkeressük 
gyermekemlékeink közül az istenadta tízparancsolatot. 
Ne ö lj! — kiáltjuk fenyegető és könyörgő hangon 
embertársaink felé, Ne ö lj!  . . .

De vájjon csak egyetlenegy-féle módon lehet-e 
élni? Csak a brutális vérontással egybekötött ember
ölésre gondolt-e az Úr, a mikor átadta volt Mózesnek 
a kél táblát a Sinai hegyen ? . . .

E véres szenzácziók szezonjában csakugyan úgy 
tots/.ik nekem, hogy társadalmunk ilyen egyoldalú n 
magyarázza az emberölés isteni tilalmát. Csak az agy- 
v°lőt széllocscsantó revolverlövés, a csontot összezúzó 
bidlacsapás, a beleket kidöntö késdöfés az, ami eliszo-
n.vitja. Több felháborodásában a testi undor, mint az 
erkölcsi meghatottság, több a kényes eszthctika, mint 
:| m'ims Immanismus; több az érzelgős, mint az

Vigyázzunk, ó kedves felháborodott társadalom j 
s isnidjrik meg és no feledjük el. hogy ölni még igen j 
sokfélcképen lehet, sőt igen sokféleképcn szokás is. j

béliét ölni fegyver, méreg és minden testi erő- I 
feszítés nélkül. S tessék, elhinni : sokkalta, ezer meg 
ezerszerte több embert ölnek meg igy, fegyver, és 
l,‘sli erőfeszítés nélkül, mint amennyit közrémületre 
fektéinek vértócsába az úgynevezett gyilkosok.

Nos, és ama simább, csöndesebb, nem kriminá-
legfeljebb polgári peruira tartozó számtalan em- ! 

oerolés, nem hívja ajkunkra a kiállást, hogy n c !

Felelős szerkesztő  ős k iadó :
V Ö R Ö S  F E R E N C  Z. 

Laptulajdonos:
J O E R G E S  Á G O S T  ö z v.  ő s  F ia .

A lapot illető szellem i közlem ény , v a lam in t az an y a g i rész 
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Szitnyai József

polgármester.

Pártatlan szavak.
A nemzetiségek congressusa eléggé l)ö anyagot 

szolgáltat a hirlapirásnak, különösen a napisajtónak, 
melynek irányadó a szava; inig a magunk fajta kisebb 
vidéki hetilapoké inkább csak adalékul, anyagul szol
gálhat amannak, vagy legfeljebb kis körben bir nyo- 
matékkal. A mi természetes is. mert a nemzetiségi ! 
kérdés nem szükebb helyi érdek többé, hanem orszá- i 
gossá erősbödőtt a nemzetiségek képviselőiként magú- ! 
kát feltolt csoportok tömörülése által.

Ha mindjárt nem döntő is a szavunk, azért mégis j 
helyén valónak találjuk a birtokunkban levő alábbi so
roknak közlését, melyek mint pártatlan egyéntől jövök, j 
joggal számíthatnak figyelembe vételre.

Ez évek elölt irt s kéziratban meglevő mü ki- | 
vonata az alábbi:

igenis, kiáltsuk szüntelenül, hogy minden füleken 
át a szivek mélyébe hasson: ne  ö lj  fegyverrel, baltá
val, késsel, burokkal, méreggel, sem semmiféle egyéb 
eszközzel és semmiféle testi erőszakkal.

Es ne ölj hatalmaddal, melyet embertársaid fe
lett bírsz — a pénzed, a rangod, a hivatalod, még 
egyéb szerencséd folytán.

No ölj a dölyföddel, mely arra csábítja a gaz
dagoi. hogy semmibe se vegye a szegényt s kiüsse ennek 
kezéből a nyomorult falat kenyeret.

Ne ölj a könnyelműségeddel, mely gyanú alap
ján pálezát tör más ember becsülete fölött s igy veszti 
el azt, akinek a becsületnél nincs egyebe.

Ne ölj irgalmatlanságoddal, mint háziúr.
Ne ölj rideg szigorúságoddal, mint hivatalfő.
Ne ölj kegyetlen, elcsapó szavazatoddal, mint 

vállalati igazgató.
Ne ölj spekuláczióiddal, ne érdekeiddel, ne pro- 

lekczióiddal, ne anlipalhiaiddal, ne rágalmaiddal, ne j 
sértéseiddel, ne tulbuzgalmaddal, ne közönbösségeddel, j 
ne bosszantásaiddal, ne durvaságaiddal, ne hetvenke- j 
déseiddel. ne csolszövényeiddel.

És még pedáns korrektségeddel is — ne ö l j !
A H ét.

A mai lányok.*)
A századvégi irodalom képének egyik legjellom- : 

zöbb vonását a nőkérdéssel való foglalkozásban latjuk 
és nagyon figyelemre méltó, de nem minden humor ; 
nélkül való az a sajátságos Ifinél, hogy az Írók egy része 
a mai lányok rovására igyekszik udvarolni a nagy
mamáknak. Óh. szép a nagymama ezüstös hajjal, sze
líd, jóságos tekintettel ; meg is hajolok elölte, hogy igaz 
tisztelettel csókoljam kezét, de udvarolni mar csak in
kább az unokájának udvariok.( ♦ M u ta tv á n y  szerzőnek most m eg je le n t „N incsenek  többé Iá- , 
n y o k “ ez. m üvéből.

Hogy nemzetiségi kérdés is van ebben a szép 
országban, legalább fejlődő csirában, azt tagadni lehet 
ugyan, de a rendszeres tagadás, takargatás csak ámí
tás, mely előbb utóbb keserű gyümölcsöket teremhet.

Van itt oláh, újabban románnak mondja a magyar 
csupa ildomosságból, van tót (pánszláv) nemzetiség. 
A bunyevácz, a szerb, és német nem vindicál jnagá- 
nak kiváltságokat, külön törvényt, ez itthon érzi ma
gát e hazában, hol az irtó háborúk után eleinte csak 
mint meghívott, vagy szívesen fogadott vendég, tele
pes ütötte fel sátorfáját, majd pedig ittbont szerzett 
téglából épített, zsindelylyel fedett házában, saját 
földjén.

Minden jel arra mutat, hogy az oláh kérdés rö
vid idő alatt országos bajjá növekszik, a számitó go
noszság növeszti azzá a sötét butaság révén. Kösd be 
szemedet s válaszsz ki vaktában a két milliónyi oláh 
tömeg közül egy hosszú szakállú pópát, és egy parasz
tot, tisztában lehetsz szavaim jelentőségével.

A tót kérdés aránylag kis területre van szorítva 
s álnevet használ, ha tótnak vagy szlávnak nevezi 
m agát; igaz neve: pánszláv, a mi nem azonos ama
zokkal s csak egy jól szervezett részvénytársaságnak 
a gyűjtő neve.

Ez a részvénytársaság nem Magyarországon je
gyeztette be ezégét, hanem Moszkvában és Prágában, 
a honnan hathatós támogatásban részesül állandóan; 
habár működési tere kizárólag Magyarország, ennek 
felvidéke.

Ezt u pánszláv kérdést nagyon kicsinyelték az 
illető körök. és pedig helytelenül, mert éppen ez a 
„non chalance“, ez a nem törődés, a mely néha op- 
portunitássá fajul, ad neki tápot, növeszti erejét.

Hogy eddig is nem lett bomlasztó veszedelemmé, 
ez annak köszönhető, hogy a magyar alkotmány épü
lete nem nehezedik a nemzetiségekre oly nyomasztó 
sűlylyal, mint például az osztráké a cschekre, lengye
lekre, az angolé az Írekre.

És mit észlelünk ? Fiatal, daliás lovagok helyett az 
irodalom mogorva öregei és életúnott koravénéi köze
lednek a lányokhoz, nem azért, hogy bájaikban gyö
nyörködve, sok szépei, kellemeset mondjanak nekik, ha
nem, hogy sötét szemüvegen át nézve, igaztalanul, a 
blazirtság bölcselkedésével, affektált fölénynyel, durván 
leczkéztetvc, lerántani igyekezzenek azt, a mi a szép
i g ,  a báj, no néha a jóság is és igen gyakran a hun- 
ezu tság, l< ■rántani azért, mert hibái is vannak. A mai 
lányok ellen valóságos hadjárat indul és a kik legjob
ban morognak ; nem az apák azok, hanem az Írók. 
Az apákat még értem. Elvégre is: számlákat fizetni 
nem éppen a legnagyobb földi gyönyörűség és szük
séges is, hogy a lányok szülőiktől a takarékosság eré
nyének dicséretét hallják, ha mindjárt morózus áriá
ban is. Az anya, az apa sohasem adhat túlságos sok 
leczkét a lányának, ha az ilyen leczkék forrása a szülői 
szeretet, mely aggódik és mindenképpen a boldogság 
utjának irányát akarja megszabni az életbe tapaszlat- 
lanul tekintő lányszem előtt.

De miért az irodalo inban az a leczkéztctö, gú
nyos. kicsinylő, sértő hang. mely a mai lányokról szól 
és ellenük?! A mull nőit: a nagymamákat, a dédanyá
kat dicsőítik sokan, hogy bennök még vt ittak nemes 
erények, ők még igazán tudtak szeretni férjet, hazát, 
szelídek vollak és háziasak, nem a külvilág kedvéért 
éltek, hanem a családért, de ments Isten a mai lá
nyoktól. mert ezek ugyan a családi boldogságot csak 
szarvak alakjában lógják növeszteni. A mai lányokat 
rosszul nevelik. Ok csak a divatot szeretik, hiúk és 
önzők, felületesek és csak azért akarnak férjhez menni 
hogy lübbé senki se parancsolgasson nekik. A férj? Az 
dolgozzék és keressen minél többet a teremtés tétlen 
remeke; a nőért.

Ugy-e bár, ez nagyon czinikusan hangzik? . . .  A 
mai nö, a mai lány tele \..n köznséges érdekkel, csöp-
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Még az Egyesülteknek igazán enyhe intoleran- 
tiája is kíméletlenebb mint a magyaré, mennyiben 
azoknál az élet minden phasisában megkövetelik a 
százakra menő fajoktól az angol jellegnek, mint mai
mat vivőnek föltétien elismerését, nvelvben, szokásban 
egyaránt.

A magvar az ö török rokonságra valló úri elné
zésével. könnyelműségéből folvólag nem igyekszik meg
nehezíteni annak a nehány üzérkedőnek a munkáját, 
a kik kitűnő üzletet csinálnak a maguk zsebére, de 
erkölcsi karával a magyar érdekeknek.

És ezért méltóan illetlek szemrehányással jó ma
gyarom. mert mulasztásod vétkes, ha mindjárt nem 
tudva követed is azt el.

Épp e tudatlanságod a vétked is; Igen is tudat
lanok vagvtok általában, vakok es ostobák a nemze
tiségi kérdésben. Az .azt mondják* után Ítéltek fe
lőle. szemébe soha sem néztetek neki, ocsárlására 
vállat vonva hallgattatok, s igy tesztek mindig; pedig 
ócsárol, gyaláz benneteket

Van'egy óriástok. a ki igaz valójában ismertette 
a panszlavismust bölcsőjétől kezdve a magyar főúri 
kastélyok kipusztitásáig, Kollártól Hurbánig; a kinek 
szava 48-ra elkésett ugyan, de 67 utánra megszívle
lendő lett volna. Volt egy más szellemóriástok, a ki 
lelkén hordta a nemzetiségi izgatástól veszélyeztetett 
anyaföldrész ügyét: de feddö szavak helyett vajas ke- 
nyérrel indult téritő útjára (Eötvös J. báró). Van újab
ban egv merész, gyakorlati jelestek,*) ki alapjában is
meri a bajt s gyógyítani is merész lenne, nem féltve 
önmagát, nem "félve senkitől ;“de vájjon meghallgatjá
tok-e? megértitek-e? s ha igen, nem szédül-e vissza 
a nagy vállalkozástól ?

ismerek egy mesét, melyben ajhős Buttyán el
keseredve hazája ellenségeinek kegyetlenségén, kardot 
rántott s fogadást tett-isten szabad ege alatt, hogy ki
kergeti ellenségeit hazája földjéről, vagy fegyverüktől 
hal meg.

Kardja villanásától, szeme fényétől föllelkesedtek 
népe szép leányai és kibontván szép hajukat, dalban 
dicsőítették az ifjút, a bátort.

De az ifjak is fegyvert ragadtak, harczba menni 
készek.

Csak az öregek rázták kételkedőn fejőket, váltig 
hajtogatva: maradj itthon Buttyán; megpróbálták 
azt már mások is. de vesztükre; vigyázz, mert meg
vakulsz. megvakil az arany! Szokjál bele sorsodba, 
mint a hogy mi is bele szoktunk.

Kárba veszett az öregek intése, meg volt az már 
vakulva a szép leányok szédítő tánczátöl, tüzes sze
meik fényétől, dalaik varázsától, bajtársai kardja csat
togásától — s szivében a legszentebb honszerelemmel, 
hőstettre vágyban, indult az ellenfél tábora ellen,

Már a sáncz-árok előtt állott átszellemült hadával, 
mikor egy pánezélos alak közeledik feléje és csak 
Bottyántól hallhatóan azt súgja neki: Térj vissza; lá- 

'  *) K sorok Írásakor m ég  élt G rfinvald  Béla S/..

pet sem olyan nő. a milyennek a nőnek lőnie kellene, 
mit legjobban bizonyít az a nyílt vágyódása: ah, ha 
férfi lehetne! Mert a mai férfiakat nem sokra becsüli. 
Majd megmutatná ö. hogy milyennek kell egy valódi 
férfiúnak lenni! Elbolonditaná mind a nőket. . . s az
tán ? . . . hát a házasság ?! . . .

Szegény lányok! Engem boszszant, ha szidni hal
lom őket, mert lovagiatlanságnak tartom, ha az rős 
férfi sárral dobálja a gyenge nőt, még nagy hibás is 
És ugyan mi nagy hibájuk lehet a lányoknak ?! Ha 
valami nagyot mondanak, ha hősiesnek akarják magu
kat feltüntetni, sokkal különbeknek, mint a milyenek 
a mai férfiak, hát olyan rettenetes nagy bűn ez ? Hi
szen nem mondom, hogy a lányok hibátlanok, 
lehetnek egyiknek-másiknak némi fogyatkozásai. . . 
igy az én fidélis főhadnagy barátom azt mondja: hiba, 
hogy nincs minden lánynak kaueziója és a kinek van, 
az meg nem akar hozzá feleségül menni.

Azt hiszem, hogy akkor, ha egyikünk-másikunk a 
lányt, a kit szeret, nem bírja nőül nverni. igen gyakran 
a hiba nem a lányban rejlik, hanem bánnunk. Külön
ben sok fiatalember azt hiszi, hogy rendkívül nagy 
igazságtalanság történt vele. ha ő a kis ujját kinyúj
tani kegyeskedik s a lány. kit magas tekintetére mél
tatott. nem siet ekkor viszonzásul rögtön az egész kezét 
odaadni rajongó szerelemmel. A mai fiatal emberek nem 
igen szeretnek küzdeni a nőért, pedig mindenben a 
küzdés az. a mi edz. fölemel, a mi által értékünk nő, 
megbecsültethetjük magunkat s annak a nőnek, a ki 
igaz szeremmel viseltetik egy férfi iránt, annak a nőnek 
azt a férfit igen nagyon becsülnie is kell. Nem tudom 
elképzelni, hogy egy jól nevelt, okos lány, egy svihákot 
igazán szerethessen.

Jól nevelt ?! . . De mikor éppen azt mondják, 
hogy a mai lányok nincsenek jól nevelve. Mindenfélére 
taníttatják, a mi gyakran tudákossá teszi őket s a 
valódi házias nevelést mindjobban elhanyagolva látjuk. 
A mai lányok egy nagy része vagy csendcsvérü álmos

tód előtted a mély árok, bele eshetel, fölötted ellen
ségiád nyilai, megölhetnek; Hátad mögött aranynyal 
rakom ki az utat. úgy hogy lovad patkóját por sem 
éri s otthon gazdagon, boldogan élheted le ifjú-, s 
vénkorod napjait!“

És az ifjú újból elszédült; de e pillanattól nem 
volt többé hős, hanem . . . áruló

Seregét nem az ellenség, hanem a szégyenérzet 
kergette szét.

Aranynyal kirakott utján csak egy Ilivé kisérte 
aranyzáras kastélyába : népe legszebb leánya.

A legszebb leány első csókjánál utolsót villant 
az ifjú szemefénye . . .

Az öregek jóslata beteljesedett, az ifjú csakugyan 
megvakult, megvakult a legszebb leány tőrétől. Az 
árulót áruló csók illette. Ez a Vak Buttyán meséje.

Ez csak mese ugyan, de vonatkozásai a való 
életben párjukra akadnak minduntalan ; hisz oly min
dennapi az a tapasztalatunk, hogy a legnemesebbek 
heve, érdeknélküli felbuzdulása a félúton megcsappan

3. §.
A mezőőri teendőkkel megbízott városi erdőörök 

mezőőri minőségükben külön fizetésben nem. . sakN, 
városi tanács áltál évenként megállapítandó jutalom- 
díjban részesülnek; ezenkívül a feljelentő mezőőrt a 
befolyt bírságpénzek 25% -a  illeti

4. §.
A mezőőr szolgálatában állandóan szolgálati 

fegyverétköleles viselni, egyéb tekintetben a 48000 1894. 
F. M. Rendelet D) mellékletben elöszabott jogok és kö
telességek irányadók

ö. §.
A 31S29/1894. B. M. sz. a. jóváhagyott, a Sel- 

mecz-Bélabánya sz. kir. város tulajdonát képező le
gelőkre vonatkozó legeltetési szabályrendelet 29., :!(). 
és 31. §§-ai hatályon kívül helyeztetnek.

Selrneczbányáu 1885 évi február-hó 15-én.
Szitnyai József s. k.

helyett.

külbehatások alatt, mely behatások oly nagyon kü
lönbözők. változatosak: cgy-egy zöldes alapú papir- 
szelettöl kezdve egész a jövedelemező vállalati igaz
gatósági állásig s a nemzeti érdekekért legékeseb
ben szóló ajkak, elnémulnak, a küzdők visszavonulnak 
az a r a n y k ö z é p u t o n  a küzdés színhelyétől.

Ki biztosíthat bennünket arról, hogy a „Felvidék" 
merész megirója, a „Régi Magyarország“ szerzője nem 
lántorodik-e vissza arról az ösvényről, melyen az 
„Uj Magyarország" felé oly nemes elhatározással indult? 
Nem alszik-e a „Vertheidigung dér Magyarén" szerzője 
örök álmot, mintha felbuzdulása csak a „tiszavirág" 
életidejéig tartott volna?

A szemesebb erdélyiek jobban ismerik bajaikat s 
visszahódító munkájukban nagyobb a lelkesedés, több 
az okosság, erősebb a kitartás, és alaposabb a ta- 
nultság, mint nálatok a felföldön, hol a nemzetiségi 
elemek pressiójától függetlenebb gondolkozást! kisebb- 
nagyobb vezérek csak szórványosan támadnak.

(Folyt, köv.)

Selmecz-Bélabánya szab. kir. város 
szabályrendelete az 1894. évi XII. t. 
ez. alapján alkalmazott mezőőrökről, 

i §•
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mezőőr alkalmazlatik és pedig a belvárosban kettő. 
Bélabányán egy. Hodrusbányán kettő. Bankán egy, 
Steffultón és Rovnán egv.

'2. §■
Ezen mezőőri teendőkkel a városi erdőőrök közül 

a rendőrkapitány ajánlatára a városi polgármester 
által jelöltetnekki, illetőleg bízatnak meg az erdő- 
őrök.

a sok tudománytól, neveléstől, vagy pedig átcsap a 
másik végletbe: exczentrikus, alig lehet féken tartani.

Ilyen hangon panaszkodi ak a mogorva ö.egek 
és az élet unott koravének. Szerintük a századvégi 
levegő a virágokat már bimbókorukban megfosztja az 
üdeségtől, pedig, a kikben csak egy szemernyi sincs 
az egészséges életfel fi: gásból a józan életkedvből, ők 
azok a nagy erényhösök. Megirigylik szegény lányok
tól még azt a néhány tánczmulatságot is. melyen ki
ugrálhatják magukat, férjvadászoknak mondják őket, 
kik csupa spekuláczióval vannak tele. hogy valahogyan 
hoppon ne maradjanak. Ha a lány mosolyog: már ez 
érdek ! Dőljetek össze oszlopai az idealizmus világának ; 
a lány már tizenhat éves korában csak azért mosolyog, 
hogy hódítson, hogy szemének ragyogásával, kikan
dikáló fogaival valakit, egy valakit, a kit éppen ki
szemelt. elbolonditson. A férfiak az ártatlanok, a nők 
a számítók. Uraim vegyen ki-ki közülünk liliomot 
a kezébe és zarándokoljunk énekes proczesszióban 
Radnára. . .

Nem. a mai lányok csöppet sem rosszabbak, 
mint a milyenek nagyanyáink vollak. Ezeket a mai 
lányokat az hogy többel tanultak, hogy többet éles
sebben látnak, mint láttak volt a nagymamák lány
korukban. egyáltalán nem fosztja meg a nöiség bájá
tól. sőt talán minél életrevalóbb, okosabb, kedélyileg, 
szellemileg minél erősebb a lány. annál érdekesebb 
lehet a férfiúra nézve öt meghódítani. A küzdés nél
küli szerelem csak olyan limonádé-szerelem, édes is, 
savanyu is ; de, hogyha egy lányt férfias küzdelem 
árán nyerünk el, az egész életre való jutalm ul: ha 
egy lányt, kihez szerelemmel feltekintettünk, a tiszta 
nemes lélek csodás akaraterejével s a szerelmes szív 
teljes odaadásával végre meghódítottunk: az a lány 
meg’van hódítva egész életünkre, a miénk s vele miénk 
e boldogság.

Rajta fiatal urak próbálják m eg!
Thewrewk István.

Különfélék.
— Kinevezések. A pénzügyminister a pénzverés

nél, fémbeváltásnál és fémjelzésnél alkalmazott tisztvi
selők létszámában Ürmössy Kálmán mérnököt főmér
nökké, Kováts Károly segéd mérnököt mérnökké és To- 
masovszky Lajos bányászati és erdészeti akadémiai 
tanársegédet segédmérnökké, a kohászati tisztviselők 
létszámában Orosz János és Gschvandtner Gusztáv 
segédmérnököket mérnökökké, Farbaky Gyula okleveles 
fémkohászt, volt bányászati és erdészeti akadémiai 
tanársegédet kohó-segédmérnökké nevezte ki.

— Kalmár Lajos, a felsővidéki magyarság egyik 
vezérlő alakja, Fülöp szász kóburg-góthai herczeg 
uradalmi főügyésze, a hontmegyei szabadelvű párt 
elnöke, hontmegyei közigazgatási bizottsági tag, a honi- 
megyei ágostai hitv. evangélikus egyház esperességi 
felügyelője, életének 80 évében augusztus 11-én meg
halt Ipolynyéken. Halála Ilire az egész országrészben 
mély részvétet fog kelteni, mert a Felvidéken egyike 
a magyarság legtiszteltebb alakjainak, vármegyéjében 
Honiban pedig, hol Nesztorul tekintették, általános 
gyászt keltett. Hatvan évig szolgálta a Kóburg her- 
czegi családot, négy nemzedék osztatlan bizalmával 
kitüntetve; emberöltő óta bírta polgártársai ragaszko
dását és bizalmát a nehéz hontmegyei politikai küzdő
téren és az egyházban. Nagy tudása, egyenes jelleme, 
szerénysége és szeretetreméllósága meggyőzték vagy 
lefegyverezték ellenfeleit. A család a következő 
gyászjelentést adta k i: Az alulírott gyászoló család 
bánatos szívvel jelenti jászberényi Kalmár Lajos Fülöp 
Szász Koburg góthai herczeg ő kir. fensége uradalmi 
főügyészének, a hontmegyei szabadelvű párt elnökének, 
hontmegyei közigazgatási bizottsági tagnak, hontme
gyei ág. hitv. evang. egyház esperességi felügyelőjének, 
élete 80-ik évében folyó évi augusztus-hó 11 -én tör
tént gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei 
folyó évi augusztus hó 13-án d. u. 4 órakor az ipoly- 
nyéki sirkertben az ág. ev. vallás szertartása szerint 
fognak örök nyugalomra helyeztetni. Kelt Ipoly-Nyékcn, 
1895. aug. 11. Béke lengjen áldott hamvain! Neje: 
özv. Kalmár Lajosné, dacsólámi és keszihóezi Dacsó 
Anna. Gyermekei: Kalmár Ernő, Rákosi Jenöné szül. 
Kalmár Lenke, Kalmár Dezső. Testvérei: Kalmar Jozetin, 
Kalmár Imre. Unokái: Kalmár Ilonka, Rákosi Lenke, 
Rákosi Lajos, Rákosi Gyula. Menye: draskóczi és lasz- 
kári Laszkáry Júlia. Veje: Rákosi Jenő.

— Dr. Cserey Adolf ur, a helyb. lyceumnak 
volt jeles tanára, végleg elköltözvén városunkból, la
punk utján is búcsút vesz jóakaróitól, ismerőseitől, 
kérve őket, tartsák meg öt továbbra is emlékezetökberr

— A r. k. leányiskolának a következő tanévi 
elhelyezése ügyében a következőkről értesíthetjük az 
érdeklődő közönséget. Az elemi 1—4 osztály a m. k. 
bányaigazgatóság hatósága alatt álló társpénztár kór- 
ház-utezai épületében lesz elhelyezve (most Knezovils 
Adolf bányatárspénztári számvevő lakása) az 5—8 
osztályok pedig az Ocsovszky-házban. Megjegyezzük 
azonban, hogy az intézet jogot nyert a polgári iskola 
felállítására, s igy az 5—6 osztály ez évben valóság
ban a polgári iskola 1 és 2-ik osztálya lesz. A felső 
leányiskola eddigi szervezete ez évre megmarad, 
de tantárgyai azonosok a polgári iskola 3—4 osztályá
nak tantárgyaival. E változás lényeges átalakítást idéz 
elő az intézet életében, mely a népnevelés és hazafias 
érzület fejlesztése tekintetében tagadhatatlanul, kiváló 
eredményt mutathat fel két évtizedre terjedő műkö
désével.

— Vihnyefürdő fejlesztése ügyében a fürdőügyi 
bizottság e hó 9-én ismét együtt ült főispánunk el
nöklete alatt, mely alkalommal egyebek között azon 
javaslatban állapodott meg a bizottság, hogy 1.. miután 
Vihnyefürdő jövője egyes ötletszerű javításokkal czél- 
szerüen nem biztosítható, Vihnycfürdönck pedig kor
szerű berendezése föltétlenül a törvényhatóság anyagi
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[deklinek is szem előtt tarlósával kívánatos, a köz-
. ,,,11 határozatát, molya fürdő korszerű beren- 

7, . sót ős fejlesztését 1000, illőivé 500 koronával ju- 
lilinazaniló pályázat alapján rendeli elérni, fentartan- 
iiónak véleményezi olyképon, hogy az egész Vilmye- 

építkezési és In relő ügyi berendezésére lehetőleg 
(>vj nnvember 30-iki határidővel pályázat hirdetles- 

»ék. mely ft mai kor igényeinek teljesen megfelelő át- 
ílakilíis és átépítések megannyi részletéi magában 

*|()„|.,[ja s ezen, minden részhitel felölelő tervezeten 
lielöl. 1 fnrdöbérlö nyilatkozatában foglalt javításoknak 
t>|-5 sorban leendő figyelembe vételével volnának a 
va,.(,s törvényhatóságának anyagi erejéhez képest a ja
vítások és átalakítások, esetleg több évi felosztással 
iu.|r illeszthetők. A pályázati tervezetben fcltünleten- 
,|om’k véleményezi a bizottság, hogy a vállalkozó fi- 
„y,.íme előre is felhivassék azon körülményre, mely 
szerint a lehetőség határain belől, de a fürdő kor
szeré berendezésének koczkáztatása nélkül a meglevő 
t.piilotck is felhasználtassanak.

— Állandó fürdőfelügyelő Vihnyén. A fürdö- 
ű.ryi bizottság, tekintettel a költségesebb viszonyokra, 
egyes kisebb, de a fürdőközönség érdekében álló ja
vítások eszközlésekor szükséges hatósági közeg kikül
dése helyett egy állandó fürdőfelügyelő kiküldését ja
vasolja.

— Uj artézi k u ta t Vihnyének. A fürdőügyi bi
zottság elsőrendű kérdésnek tartván Vihnyefürdő ér
dekében azt, hogy kellő mennyiségű gyógyvíz álljon 
rendelkezésre, lehetőleg, a természetes melegnek meg
óvásával azon időpontban is, midőn az a medenezékbe 
és kádakba kerül, az átalakításokkal egyidejűleg, sőt 
a gyógyvíz lévén alapja a gyógyfürdő fejlődésének, 
már az építkezéseket megelőzőleg szükségesnek nyilvá
nítja a Cseh Lajos m. kir. föbányamérnök és bánya- 
geolognsnak előterjesztésében foglalt okok elfogadásával, 
hogy az ajánlott helyen árlejtési hirdetmény után uj 
lurtlyiik nyittassák ; nem zárkózik azonban el azon 
véleménynyilvánítás elől sem. hogy a bányageologus 
által megjelölt más helyen a jelenlegi tekepálya köze
lében eszközlendÖ, de mindenesetre, mélyebb és költ
ségesebb mintegy 18—20.000 írtba kerülő fúrllyük le
mélyítése cselén több és melegebb gyógyvíz volna 
nyerhető s a fürdő jövője ez alapon teljesen biztosít
ható.

— A felső-rónai nyaralók ügyében törvényha
tósági bizottságunk e havi közgyűlése egyebek között 
elhatározta, hogy felhívja a nyaralókat leivezö rész
vénytársaságot annak bejelentésére, hogy a város tu
lajdonát képező telekből hol és mennyit kivim igénybe 
venni, továbbá a felhasználandó kő és Iá mennyisé
gének megjelölésére. Meghagyta továbbá a városi erdö- 
incsternek, hogy a nyaralótelep környékén levő sűrű 
erdőt szállaló üzemben tartsa lenn mindaddig, inig azt 
az erdőgazdaság érdeke és a törvény rendelkezése 
megengedi. Intézkedéseket rendelt el a közlekedési 
ut megjelölése iránt is s felhívta az alakulóban levő 
részvénytársaság elnökét a tervezeti vízvezeték raj
zának s költségelőirányzatának előterjesztésére s azon 
adatok kimutatására, melyek a felhasználandó forrásvíz 
mennyiségét kitüntetik E határozattal a nyaralók ügye 
ismét előrehaladt s hisszük, hogy haladását már semmi 
akadály sem gátolja meg többé.

Tűzoltóink nyári m ulatsága. E hónap ünnep
napjait kitünően használják fel a tűzoltó egyletek, s 
mellettük némileg háttérbe szorultak a dalos körök, s 
egyéb egyesületek, melyek azelőtt szintén sűrűbben 
rendeztek mulatságokat. Úgy látszik az életerő, a tár
sadalmi fejlődés erősebb nyilvánulása ez, a miből aztán 
önkényt következik a tűzoltó intézmény fejlettebbé 
válása. Ma Zólyomból érkezik értesítés a tűzoltók nyári 
mulatságáról, holnap Zsornóczáról, majd Korponárób 
miközben a sélmecziek is megtartják a magukét és 
pedig kiváló sikerrel, mint azt e hó 11-ike és ltl-ike 
bizonyítja. Mindezek igazolják fenti állításunkat. Ha 
mo.sl hozzávesszük a felülről jövő áramot, az össztár- 
sadalmi világnézetet, mely a tűzoltóság nagyobb fokú 
fejlesztését vallja, bizony elég alapos a reményünk a 
tűzoltás nemes intézményének virágzóbbá (étele iráni. 
fb1 rátérve tűzoltóink mulatságára, kiemeljük azt, hogy 
51Z •'•'Hónán reggeli 8 órától késő éjig tartóit s más- 
,iaP igen élvezetes (olytatását is lelte. A kedélyesség 
Jenlarlasdioz, mert fölkelteni nem is kelleti, nagyban 
U|zzájárullak a kedvező időjárás és zene melleit Fodor 
'Íőzm'I. Szóidéi Ágost, Thuranszky Béla. Üchlendung 

l̂1ilcz- Mini a konyha gondozói, Pauor János föpa- 
'•éicsnok. Grcgus Antal alparancsnok. majd délután 
Bernhardl Adolf egyleti elnök. Erii Vilmos pártoló tag. 
' ' ik Elköszönt ve s Iblköszöntctve együttesen a tűzöl- 
°S''^ Íslv«t óhajtják, szívesen csatlakozván fclkőszönlé* 

!?'®l hozzájuk Abai Olló is mint a „Selmeczbányai 
HelilnP“ tudósitója. A polg. dalkör löbb dalt adott elő.

— Az ipolyvölgyi-selmeczbányai vasút közigaz- 
l,ejárása f. hó -26., 27. és 23-ára van kitűzve,

YI évfolyam. 33. szám.

mely alkalommal nagyobb számú bizottság látogatja 
meg városunkat, kiknek elszállásolásáról a város tanácsa 
mar gondoskodott. Azon esetre, ha a garamberzenezei- 
selmeezbanyai vonal Iraee munkálataira vonatkozó ter
vek felsőbb felülvizsgálás után jóváhagyást nyernek 
akkor ezt a vonalat is bejárja a bizottság.

Tűzoltóink küldöttei Kolozsvárott, ónk. 
tűzoltó egyletünk részéről Grcgus Antal, Fodor József 
Oclilendmig Ignátz tagokból álló küldöttség vesz részt 
az or<z. tűzoltó szövetség ez idei közgyűlésén, mely e 
li" 19-én Kolozsvárott tnrlatik meg. A küldöttség tagjai 
tegnap utaztak el a délutáni vonattal.

A csalónö elfog-atása. Mali Mária csalónőt 
a napokban csak hosszas keresés és a Szí.-lláromság- 
begv bokiainak szorgos átkutatása után sikerült rend
őrségünknek illetve Amlrovils Béla rendürbizlosunknak 
elfognia. A csalónőnek, ki most a börtönbe jutott, 
egy igen kedves, egészséges, mintegy I '/a éves leány
gyermeke van, a kit a hatóság gondoztat. Nagyon jót 
tenne vele valamelyik jótékony egyesület, ha e kisde
det kivenné az úgyis csak rósz nevelést adható anya 
kezeiből s maga nevelné fel jóravaló tagjává a társa
dalomnak.

Elhaltak. 175. Richter Emília 32 éves r. catli. 
Hidrops universalis 17(1. özv: Lander Vcnczelné 77 
éves r. enth, vélkimeiülés 177. özv; Bűzik szül: Flo- 
i is Anna 43 éves r. catli. Pthisis pulmonum 178. Kosztka 
József 2 hónap: r. catli, Hidrops ephalis 179. Pitlera 
Borbála 19 éves r. rath, Mcningilis barilaris, Clement 
Mihály 86 éves evang, végelgyengülés.

Színészet Selmeezbányán. A Felvidéki Ma
gyar Közművelődési Egyesületnek választott színtár
sulata szeptember-hó első napjaiban Selmeczbányára 
jő. Szokatlan időben látogat el hozzánk; de azt hisszük, 
hogy az olyan társulat, minő Egry Kálmán igazgatóé, 
ekkor is megnyeri a színházlátogató közönséget a szín
háznak. Az igazgató, kiről azt tudjuk, hogy kiváló 
színész és jó igazgató, már szétküldött^ színi jelentését, 
gondoskodtunk róla, hogy városunk intelligens közön
sége azt olvashassa; a társulatról tehát bővebben nem 
szólunk Annyit azonban fel kell említenünk, hogy 
mindama helyeken, a hol Egry társulata megfordult, 
csak elismerésben, dicséretben részesült a közönség 
és ;i helyi lapok részéről, s igy ha az olyan gyarló 
társulatot is méltattuk csupa jóakaró elnézésből, 
mint a minő a múlt évben itt szerepelt társulat 
volt, úgy bizonyára támogatni fogjuk Egryél is. Egyéb
iránt majd bemutatja ö magát. Megjegyezzük, hogy 
díszleteinek nagysága miatt s a közönség kényelme 
végett a Felső Majorban fog játszani, a hol azt az 
újítást hozza be. hogy páholyokat is állít.

A halva születtek száma városunkban oly 
feliünö nagy. hogy. mióta a halálozások rovatát állan
dóan feiitarl juk lapunkban, a közegészségügyet szivükön 
hordó és embertársaik sorsán javítani akaró ember
barátok közül, már több Ízben intézték hozzánk azt a 
kérdési, vájjon hitelesek-e adataink? Mi erre csak 
azzal felelhetünk, hogy azok. sajnos, a valóságnak fe
lelnek meg, de csakis a belvárosra terjedtek ki a ha
láleset nemének megjelölése tekintetében. A külutczúk 
halálesetei a lapunkban liavonkint közlőit népmozgalmi 
kimutatásba vannak foglalva, a halál nemének megje
lölése nélkül. Különösen Stcffuitó jár e tekintetben 
elől. a hol csak c hó II-én is három ilyen haláleset 
állapíttatott meg. Az ezen bajt előidéző okok ismere
tesek ugyan, de e kérdés szellőztetése orvosi szaklap
ba való. Mint tapasztalatból Imijük, Dr. Dusinszky Jó
zsef bányamüorvos kiváló ügyszeretettel jár el az 
okok kutatásában s a nép felvilágosítása tekintetében 
SteíTulf ón.

— Ki lesz a báti ev. egyház papja ? A Gerengav 
Pál lelkész elhunyta folytán megüresedett állásra pá
lyázók közül mint értesülünk — nagy kilátása van 
Ballik Frigyes püspök Mának Baltik Pál segédlelkésznek, 
a ki az előző vasárnapon pályázó beszédét tartotta 
meg a báli templomban. Az ünnepi beszéd nagyon 
leiszelt a híveknek s igy a választás valószínűleg csak 
Baltik Pál és Rozsnyay János selmeczbányai ev. segéd
lelkész közöli lesz. a ki szintén jó szónok s csengő 
hangon előadott magyar beszédeiből városunk nagy 
közönségének is alkalma nyílott néhányat hallani. a 
mikor mindig megnyerte a közönség tetszését.

— A szünidei gyermektelep feloszlása. A bu
dapesti telepesek e hó 15-én eltávoztak vámsunk kör
nyékéről, előbb azonban hálás köszöneté! mondtak 
jóllevöiknek a m. kir hányaigazgalóság s a városi ha
lóság főnökeinek, tanáraik vezetése s dobszó mellett 
katonai sorrendben vomilván Hűltl József miniszteri 
tanácsos lakása, majd pedig Szil nyai József polgármester 
elé, mindkét helyen dalokkal üdvözölve jótevőiket s e 
mellett tanáraik külön is tolmácsolták a maguk és a 
gyermekek szülei nevében halás köszönelükel. I logy 
milyen nagyra becsüli a fővárosi közönség azt a jó 
levegőt, amit a telepes gyermekek környékünkül! élvez

nek. s azt az életmódot, melyet nekik a bányakinestár 
és ;i város liozájánilásával a telepitó egylet nya
ranta biztosit, szépen bizonyítják az alábbi sorok, me
lyeket a lelep feloszlása alkalmával a „F. Lapok" közöl: 
Egv másfél hónappal ezelőtt kétszáznál több sápadt, 
halavány, csöndes gyereket rakott vonatra a szünidei 
gyermektelep-egyesület, Imgv elv igve őket messze vi
dékre. oda, a hol nem sárga rézcsap ontja a vizet, 
hanem kedves csörgéséi hegyi fórra' S a Imi a fák 
nincsenek megszámozva, vasráescsal körülfogva, hanem 
százezrével ingaljak hatalmas koronájukat : nem i> a 
gyalogjárók aszfaltján, hanem vén hegyek oldalában. 
— Ma este (iz órakor különös népséget hozott meg a 
vonal a keleti pályaudvarba. Kétszáznál több gyerek, 
pirosarcz.u. pufókkepíi valamennyi. Kövérek, egészsége
i k  és jókedvüek; a kaezagásuk, a beszédük, minden 

I mozdulatuk friss, eleven és fürge volt. Ok maguk tán 
nem is emlékeznek rá. hogy kevéssel előbb még szótlan. 
kedvetlen pesti penészvirágok voltak; de emlékszik az 
édes anyjuk, aki most valami édes őrömmel vonja 
szivére pirosarczú gyermekét. A inai vonal a hegyi)ás 
nyai telepről 110 fiút, a szélaknairól 43 leányt, a kör- 
mőczbányairól 65 leányt, a munkácsiról 30 fiút hozott 
vissza Budapestre. Kétszáznegyvcnnyolcz gyermek piro- 
arcza dicséri azokat a jószivü embereket, akik lclielövé 
tették az ilyen szünidői kirándulásokat.

Rekruták öröme. Kellemes meglepetés lesz 
az az idei rekrutákra, hogy ezúttal nem október 7-én 
kell bevonulniuk A közős hadügyminisztérium adta 
ki azt a rendeletét, a melyet azzal indokolnak, hogy 
az idei hosszú manőverek teszik szükségessé a rekru- 
tak későbbi bevonulását. A lovasságnál és a tüzérség
nél az ujonezok még később vonulnak be.

— A legfurcsább végrendelet. A sok furcsa 
végrendelet közül bizonyára a legelső helyei foglalja el 
egy hadersdoríi (AlsóAusztia) vagyonos különcz utolsó 
óhajtása, a ki unokaöcscseire és húgaira a kővetkező 
feltételekkel hagyta vagyonát: A fi-őrökösök csak An
tónia nevű leánynyal. a .ö-örőkösők pedig csak Antal 
nevű férfival léphetnek házasságra. A házasoknak kö
telezniük kell magukul, hogy elsöszülött gyermekük az 
Antal illetve Antónia nevet fogja viselni. Az örökösök 
csak Antal-napokon. tehát január 17.. május 10. és 
június 13-án köthetnek házasságot. A házasság legvégső 
terminusaként 1896. július 20-át jelöli meg az örök
hagyó A melyik örökösnek ez ideig nem sikerül az 
örökhagyó akaratál teljesíteni, az örökrészének csak a 
felét kapja meg. a másik fele a többi örökösök közt 
egyenlő részben osztandó el. — No. Antóniák, less ék 
pályázni!

Wagner és a 13-as szám. Egy zenei lap ki
mutatja. hogy Wagner Kiehárd éleiében minő nagy 
szerepet játszott a 13-as szám. Született 1813-ban és 
meghalt felír. 13-ikán A bayreuli színházat aug. 13-ikán 
nyitották meg. Tannháusert először 1861. márez. 13-ikán 
adták elő Wagner Richárd neve 13 betűből all és 
születési évének számai összesen (1 f-8 í 1 3 )  13-at 
tesznek. Összesen 13 operát irt. A dalmüirásra a Hűvös 
vadász ösztönözte öt. a melyet oki. 13-ikán hallott 
először. A rigai színházat, a melyben Wagner karnagy 
voll, 1837. szepl. 13-ikán nyitották meg. Tannháusert 
1844. ápr. 13-ikán fejezte be. 13 évig voll száműzetés
ben. Bayreulben utoljára szép. 13-ikán volt. Liszt. Ve- 
lenczében 1883 jan. 13-ikán látogatta meg utólszor. 
Ezek az adatok eléggé világosan bizonyítanak a ba
bonások ellen.

A tapasztalt háziasszony.
— Maga szakácsáénak akar beállani ! Van-e is

meretsége !
— Nincs, nagysága, kezeit csókolom.
— Volt e már valaha ?
— Soha!

- Csak azért kérdezem, mert nem szerelném, 
ha valaki leljárna magához. Mondja meg tehát az 
igazai

Megmondtam.
Hiszek szavának. Holnap reggel jöjjön el újra 

akkor aztán majd megmondom, hogy mi lesz. Mert 
már más négy leány is jelentkezeti és nem tudom, 
hogy melyiket valaszszam.

Miután a cseléd eltávozott, az asszony igy szólt 
az urához:

— Ezt a leányt nem használhatjuk. Hajói tudna 
főzni, bizonyára volna valami katona ismerősi*.

X t, i  1 ii f l í o / . a j .
Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy az id. 'Pilis 

ReZ'ö és Raumerlli István közt szóvilából eredi ügy 
liszlázl i!\án. a társadalmi szabályok kellő betartása 
mellett üntéztetelt.

Selmeezbányán 1895. aug. 17.
Altman Imre, Wankovits Lajos,
Csiba István, Margótsy János,

mint id. Tirts Rezső mint Baumert Ist ván
megbízottjai. megbízottjai.
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Nvilttér.*)
l l u i u U i t o l  t I V k e t o  kH m i i i . M-. ~-nnk t*l city mintát :1 

venni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás rögtön kiderül- 
Mert uiig a valódi > iol festett selyem a / elégetésnél nyoinl.an 
összepödörödik és csakhamar kialszik, maga után cn-kciy vilá
gosbarna hamut hagyván addig a hamisított selyem mely 
isiroB-uinu-szalonus-lesz és könnyen törik lassan tovább ég 
uinilhogy rostszállal a festanyagtól telítetten lovaid' i//anak 

és sötét barna hamut hagy maga után, de valódi selyem mód
jára soha öszsze nem pödörodik. csak meggörbül. Ha valódi selyem 
hamuját össze nyomjuk, elporzik. a hamisítványé m i 
b erg  <«. (>s k udv. szállító xoly a ra  Kiir i€ ' l i l i «>n .
házoz szállítva, póstabér-és vámmentesen szívesen kiild bárki
nek is mintákat akar egyes öltönyökre való akár égés/, végekben 
levő valódi selyem szöveteiből Svájciba c/.imzett levelekre 1" 
kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintóztetnek. 5

540
0170 db. üreg juh. 7ndh I éves, lOo db hátíiny) 

a gazdasági Hz megváltoztatása rzéljáböl

Németül kell hozzászólnom, mert nem az én 
hibám, hogy alább nevezett 20 évnél további itt léte 
alatt nem tanult meg magyarul.

Echo dér Herzens Kláge.
Merke! ’s ist die trikoloré Schárpe zu erhaben,
Als. dass ihr die deutsche Schellenkappe könnteschadcn, 
Doch, du deutsche Fiiege schweige, surnine nicht!
Du versengst didi sonst am ungarischen Licht.

Das Urtheil über Hrn. Josef Huber überlasse icli 
dem geehrten Publikum, und erklfire meinerscits die 
Polemie für beendet.

Kremnica.

* E rovat alatt közlötteknek sem tartalmáért, sem alakjáé1' 
nem felelős a Szerk

H i r d e t é s e k .

azonnal eladó'
Coburg herezegi 

gazdászati hivatal
1—3 Szcnt-Antal. Hontmegye.

\ legegyszerűbb és leg >rsalil> M l
a g y  k em ényíteni, hogy 
o ly  s z é p e k ,  m in t  lm  ii.jnk  v o ln á n n k .

k iz á ró la g  abban áll, hotrv 
. t i n ó k  i l u p l a  k e m é n y í t ő j é v e l

keményitjük azokat.
Aki egyszer használta, mindig csak ezt alkal
mazza. Mindenütt kapható :t. to és so kr.vj 

cAros (tartóitokban. Főraktár
osztrák magyarofszág részére: Y o i t h  t í o t t l i e b . H é  ö n b e n  J

Egyedüli- gyártója a feltaláló: M a c k H e  n r i k , U lm
I I I  I. i

KIADÓ LAKAS.

E. v í *

l a k á s -
mely

november
1-töl bérbeadó.

^  B ővebbet Fizély  K áro ly1------- I tmlltQln itulajdonosnál tudhatni meg

KIADÓ LAKAS.

Biztos szer, a gallérokat, kézelőket stb. úgy 
keményíteni, hogy úgy néznek ki mintha újak 
volnának. — Tekintettel azon követelményekre, me
lyeknek mai nap a fehérneműnek fényesség és me
revségre nézve meg kell felelni, az egyszerű rizs-ke- 
ményitöt különféle pótszerek — mint főtt bóris, 
guinmi, viasz stb. — hozzáadása által iparkodnak a 
mosónők javítani, a mi azonban csak gyakorlat és 
tapasztalat utján érhető el. Ez az oka, hogy sok 
háztartásban folytonos a rosszul sikerült keményítős 
miatti panasz. De a keményítős mindenkor biztosan 
pompásan sikerül, ha Mack kettős keményítővel 
történt, mely megbízható és használatra teljesen 
elkészített keményítő szer, a mely továbbá a szük
séges pótszereket, úgyszintén a fényi lésre szolgáló 
anyagokat kellő arányban tartalmazván, lehetővé 
teszi, hogy gallérok, kézelők stb. rövid idő alatt 
úgy keményithetök, hogy újaknak tűnnek fel.

Első selm eczM iiyai temetkezési v á lla la t .
A gyász óráiban, midőn a fájdalom 

amúgy is lesújtja a hátramaradt családta
gokat. a temetkezési vállalat van hivatva a 
drága halott temetése rendezésével járó 
gondoktól az élőket megmenteni.

E hivatásnak tőle telhetőleg igyekszik
az első selmeczbányai

temetkezési vállalat
kfl-

12 éven aluli gyermekek számára fenti árak
nak fele számittatik.

Maradok tisztelettel
M a t z á n  F e r e n c z .

a n. é. közönséggel szemben megfő
tisztelettel ajánl v;in fel szol;gálátát a
vetkező feltételek mellett:

I. osztályú temetés 450 frt.
II. r 340 „

III. 230 „
IV. 100 „
V. 75 „

VI. ,, „ 23 frt.

," c •S°V t o  i ö  t 

# #  N *  r  -

n?  V v

>  > >  ❖  S '

500 friot *“ “
szenvedőnek, a ki a világ-hirti u. n. Malto- 
sen-Praeparat- tói, ha ezt hosszabb ideig 
élvezi , biztos gyógyulást, vagy legalább 
enyhülést nem érez. Köhögés,rekedtség-, asthiua. 
tudd- és légcsőben meghűlés stb. már néhány 
napi használat után megszűnik. Ezerén ki
tűnő eredménynyel használtáig miről számos 
bizonyítványaink vannak. E gyógyszerek áru
sítása minden államban engedélezve van és 
betegek igazolt vagyontalanéig esetén ingyen 
kapják e praeparatumot. Ára 3 üvegnek 3 
frt. 6 üvegnek: 5 fit, 12 üvegnek: 9 fit. 
Albert Zenkner, Erfinder dér Maltoserpra- 
parate. Berlin S. 0. 26.

Azonban mindig 
bepecsételt üve- 

g’et kérjen, és 
pedig csak 

„Zacherl“ czim- 
inel ellátottat. 
Minden egyéb 

hamisított.

Egy-cgy üveg ára: 15, 30, 50 kr. I frt, 2 frt: a Zacherlinmegtakaritú: 30 kr. 
e  s z e x :  Selmeczbányán : Takáts Miklós. Marsrhalko (ívnia.— Krausz V. (í.. — Trauer Gyula,

Hodrusbányán : Kukucska József urnái. Ipolyságon : Dombó Károly f-s Trautwdn Danid uraknál. — Korponán: Blaskovits Lajos és Trnovszky Károly uraknál. 
iKörmöczbányán: Ritter J. Lipöt, Klein Ármin, és Horn F. W, uraknál. Szász-Tót-Pelsöczön: Partos Miksa urnái. Újbányán :Cservinka M. urnái.Mosóczon: Perls J. fia urna

és Eichel Sándor őzv. czégeknél.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Sehueczbányáu löüö.

Újbányán :Cservinka M. urnái.Mosóczon: Perls J. fia urnái*
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