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Megjelen minden vasárnap.
De csendben a zöld asztalnál épp úgy,
Elvek harca.
Immár egész bizonyosnak látszik, hogy mint a fehér asztalnál már minden kerület
nyár végén, ősz elején fog Magyarország ben megindult valamelyes mozgolódás; a
polgársága az urna elé járulni, hogy tör nagy esemény már kezdi előre vetni árnyékait.
Erről a mozgolódásról, ezekről az
vényhozóit megválassza. Nem szükséges
árnyékokról
volna néhány elmondandó
magyarázgatni, hogy ennek a választásnak í
szavunk.
micsoda korszakot alkotó fontossága van
Vegyék fontolóra azok az urak, akiket
a modern Magyarország történetében. Hasz mint a választások vezetőit, mozgató erőit,
talan mondanak akármit az uj aerának
röviden főkorteseit tanultunk megismerni,
napról-napra fogyatkozó ellenségei, mi a hogy a kúriai bíráskodásról szóló törvény
Deák Ferenc reális hazafiságát és ideális
egészen más választási helyzetet teremtett,
tisztaságú jogérzetét látjuk diadalmasan mint amilyen volt annakelőtte. Sok minden
kiemelkedni a választási kbaoszból.
nem szabad, ami a választás programijában
Már maga az az egy nagy tény, hogy mint első rangú mozgatóerő szerepelt és
közel háromszázezernél több választó pol viszont sok minden szabad, értjük ezalatt
gár fog az urnák elé járulni, mint a régi a választói polgár erkölcsi jogait, ami
választásokon (miután az adóhátralék nem azelőtt c,sak írott malaszt olt a választási
függeszti fel a választói jogot) amellett törvényben, ismételjük a kúriai bíráskodás,
bizonyít, hogy ez a választás döntő fontos valamint a jelenlegi országgyűlés bezárá
ságú fordulást vesz a jobb felé, Magyar- sáig valószínűleg törvénynyé való összefér
ország állami és gazdasági megerősödése felé. hetetlenségi törvény, gyökeresen megvál
A választásokat előkészítő munkálatok tozott helyzetet teremt. Egyes vicinális,
még ott folynak a közhatósági burokban, vagy személyi nagy érdekek, melyek a
a közönség eddig csak a kiigazított válasz régi választások folytán esetleg érvényesül
tói névjegyzéket látja, mely országszerte hettek, most már nem szerepelhetnek mint
a tömegeket mozgató erők, és a pénz, az
általános megelégedést keltett.

átkozott és becstelen vuks-pénz ki van zárva
a játékból! Es tiltva van, a büntető törvény
paragrafusaiba is ütközik az agitáeiónak
egyik leghatásosabb, egyúttal legmegmételyezőbb módja: a felekezeti izgatás.
Széles és nagy terve van most is az
agitáeiónak és kapacitálásuak, de tiszteségtelen és erőszakos részleteire vétót mond
egy szigorú törvény.
Szól ez az hitelen nemcsak a csapatvezéreknek, de a választó polgárságnak is.
Mert. mi tagadás benne, a fölfogás, mely
szerint a választó anyagi hasznokat vár a
választástól, némely rétegekben félelmete
sen erős gyökeret vert. Es mi tudjuk ezt,
nem nehéz megjósolni, hogy ezekben a
rétegekben pénz és erőszak nélküli válasz
tás nagy visszahatást fog kelteni. De amilyen
nagy lesz a visszahatás, olyan gyorsan fogtért hódítani a tisztesség felfogása — első
sorban azért, mert tiszteségtelen cseleke
detre nem fog kínálkozni alkalom. S üres
zsebbel, de józan fejjel és önérzettel, a
meggyőződés és hit bátor tudatával lép
majd az urna elé a választó, az ur éppen
agy, mint az egyszerű munkás.
Nem túlozunk, midőn ilyen ideális

Nem is kell arra példát keresnünk a rég
múlt századokban ; csak ötvenhárom év előtt a
szabadságharc alatt legkedvesebb ékszereiket
eszm é jé v e l.
Eg_y adag s2ecesszió.
Kérem, hölgyeim, ne tegyék le e szó elol adták a hon oltárára, életüket, szabadsagukat
vasása után a lapot. Hazafiasságukra apellálok.
— A „Selmocbányai flirailö" eredeti tárcája. —
kockáztattak a sebesültek, üldözöttek megmentéJVIéllózlassanak teliát figyelni szerény sza seérl, lemondottak a mLilatságokról és gyászolták
Irta : Eichel Vilmos.
vaimra. — Azt szerelném elérni, hogy a Selmec ............... a hazái! Es a mai nők ne volnának
Hölgyeim !
Önöké e rovat, Önöktől kérek teliát bocsá bányái nők említésére minden hazafias gondol rávehotők egy a legkisebb áldozattól is mentes
natot, a miért c rovatot egy „szárazának dekla- kodású magyar megemelje a kalapját. És ehhez elhatározásra !
az általános tisztelethez rendkívül olcsón juthat
lart lliéma részére le mertem foglalni.
Hiszen az alig múlt század hatvanas éveiben
Kettős okból tettem ezt. Elsősorban azért, minden selmeci nö. Mondja ki mindegyikük, hogy a magyar nők lemondtak a francia világdivat
Mert az Önökhöz intézett dolgokat csakis a lap szükségletét úgy a háztartásban mint egyebütt előnyeiről, felöltöttük ősanyáik jelmezét, mert
nak ezen részén méltatják kellő figyelemre, másod és mindenben a lehetőségig oly iparcikkekkel akkor (az absolutismus szomorú napjaiban) szük
sorban azért, hogy a szószerint vett tartalmú fogja a jövőben fedezni, melyeket Magyaroisza séges volt külsőleg a ruha által is megmutatni,
•árca elhagyásával becses figyelmüket sikereseb gon állítanak elő. Az elhatározást természetesen hogy itt minden kebelben magyar szív dobog.
De tekintsünk vissza azokra az időkre is, midőn
ben nyerhessem meg alábbi „unalmas thémám" kövesse a telt!
Nagy munka az iparpárlolási mozgalomnak
részére.
Kossuth Lajos a Védegyletet alapította, mely szin
nemcsak
megindítása, de fclszinenlarlása és
El kell ugyanis oszlatnom sokaknak abbeli sikerre vezetése is. Non csoda tehát, ha e mozga tén a honi ipar pártolását tüzle ki célul.
Kossuth is a magyar társadalomra, de főleg
reményéi, hogy most is, — mint rendesen, —
lomhoz, az Isten segítségének kikérése után.
valami kellemes, kedves, kis mulattató történet ősi szokásunkhoz liiven, a magyar nőhöz fordu a magyar hölgyekre számított. Erezte elejétől
két olvashatnak végig. Nem ! Es épp ez élvezel lunk, annak szép és nagy hivatására gondolunk. fogva, hogy a nagy és szép eszme csak úgy
elrablásáért kérek ismételten bocsánatot.
Vannak különben e téren már tapasztalataink, arathat teljes diadalt, csak úgy hathat üdvösen,
ha a magyar hölgyek veszik oltalmukba. Prog
Komoly tárgyat választottam. Nem a szccesz- eredményeink is.
Bátran mondhatjuk, hogy soha egyetlen ramjául irta ki zászlójára, hogy a magyar nőknek
sziót, mely a jelenlegi kornak egy mérges kinüvese. A tárgy maga sem szolgált rá e jelzőre, ország hölgyei sem értették, érezték át úgy a a nemzőinek e létküzdelmébcn részt kell venniük,
‘le a körülmények azok, melyek „dekadens" haza sorsát, nem voltak annyi áldozatra és nemes mert máskülönben biztos az elbukás.
Mint varázsütésre megszűnt a magyar höl
jelleget kölcsönöznek cikkemnek és a melyek küzdelemre kéj esek, mint éppen a magyar nők
gyek hidegsége és közömbössége.
Kivétel
mindenkoron.
cikkem címéi jogosulttá teszik.

A „SELMECBÁNYÁI HÍRADÓ1' TÁRCA JA .

Türelmüket nem akarom tovább is kiak
názni; előrukkolok tárgyammal: az ip a r p á r to lá s
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kijelentés csúszott ki a tollúnk alól. A szi
gorú uj választási törvényt erélyes, tánto
ríthatatlan férfiak haitatják végre' és kímé
letlen megtorlás fenyegeti azt a hivatalos
közeget, jelöltet, kortest vagy választót, aki
a törvényt be nem tartja vagy kijátsza.
S lia ez a felfogás nem fog érvénye
sülni az ország egyes kerületeiben, bizo
nyos, hogy még soha annyi mandátumot
nem semmisítettek meg, mint e választás
után! Nagyon csalódnak azok, akik a régi
rendszer hívei és az uj rendszerrel szemben
bizonyos illúziókban ringatják magukat.
Keserű kiábrándulásokban lehet majd részük.
Vegyék fontolóra mindezeket azok a
tényezők, kiknek kezében a választás fo
nalai összefutnak. Tanulmányozzák alapo
san a kúriai bíráskodás törvényét, igyekez
zenek annak szellemébe hatolni s kész tu
dással, a helyzet ismerésével menjenek bele
az akcióba.
S a választó polgárság, melynek érde
kében történt a reform, szigorú szemmel
Őrizze ellen a mozgalom minden egyes fázi
sát. Elvek harcát jelenti ez a választás
és hogy tényleg az is legyen, azt ellenőrizni
jogában és módjában áll minden polgárnak,
a nem választónak éppen úgy, mint a
választónak.
Erdősi Dezső.

Gyors segélyt kérünk I
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A legújabb tánc, — mint értesülünk, a
következő. A jelzett módon beállott közlekedési

Ennek a: ázsiai állapotnak persze megvan
az a kellemes következménye, hogy az áruk

akadály beállta óta vasúti érintkezésünk GaramBerzencével rendszertelen. — Személyforgalom

elromlanák s a selmeci kereskedő károsodik ! De
ez a vasntkát hidegen hagyja. — A mi termé-

csak pár nap óta nyílt meg átszállással, a teher

szeles is, mert bizonyára úgy vélekedik, hogy az

forgalom ellenben szünetel. De nem teljesen 1 A
kincstár az ő portékáját azért megkapja, csak a

a k roskedő, ki a vasút által úgyis az egész év

selmeci kereskedők árui hevernek már kél hét

Mi azonban nem Így gondolkozunk. Mi nem

óta G.-Berzence raktáraiban.
Hevernek az áruk, és az érdekelt címzettek
még csak nem is Őrlésit telnek, hogy küldeményük
érkezett G.- Berzcncére. — És éppen ebben rejlik
a

lelkiismeretlenséggel

párosult

hanyagság. A

küldeményre vonatkozó érlesilől (avizóO keres
kedőink, — nem tudni kinek bölcs intézkedése
folytán, — nem kapják kézhez.
nek, kereskedőink pedig várhatnak. Annyit már
csak a vasul tudhatna, hogy nem azért rendel
a selmeci kereskedő árul, hogy az a M. A. V.
állomásán

tűrhetjük o minden

kritikán

aluli állapotokat

még tovább is némán! Hiszen akkor városunkul
nézve valóságos nyűg lesz ez a vasút. Aránylag
a magyar vasutak közi a legdrágább vonal, m in e k
nyújtja. Ne higyjék az il

e lle n ib e n u leg keve se b b el

letékes körök, hogy kereskedőink csak azért van
nak itt, hogy fizessék a magas fuvart, szenvedjék
az őzen vasúton az árukat érő megsérülésből

Az áruk-tehát G.-Berzencén halomra gyűl

G.-Berzence

folyamán csak kárt szenved, ezt is csendesen
vágja zsebre.

feküdjék, hanem mert

szüksége van rá.

eredő károkat és tűrjék az önkényeskedést e vasú;
részéről.
Ha van igazság, bol bujkál ?
Ha előkerül, ha ügyünk igazságos elintézés
ben részesül, köszönettel fogunk adózni a kor
mánynak, mely eddigi kérelmeinket kűvetkezele-

De ez még nem elég! A kereskedő, ki meg
bízottját G.-Bcrzencére küldi és igazolványnyal

zelcsen visszautasította, élvén azzal a kifogással,
hogy mindig és mindent tőle várunk.

Az igazolvány, mely a kérdéses küldemény szám

Eddig többnyire csak orvoslást kértünk, de
soha meg nem kaptuk, inig másfelé tekintve, ta

lája, szerinte nem elegendő.

pasztaljuk, hogy a kormány sokkal jelentéktele

látja el, hogy az árul megkaphassa, elutasiltatik.

S még ez sem minden. Szolgálhatunk sok

nebb községek felvirágoztatására mennyit áldoz,

kal szebb illusztrációval, melyet egy selmeci keres

— hozzá tehetjük bátran, — a mi rovásunkra.

kedő mutatott be nekünk. Az illető, — kinek
szavahihetőségében egy cseppet sem kételkedünk,

Hát mi a kormányhoz való őszinte ragasz
kodásunkkal még egy szívességnek beillő csekély

— a forgalmi akadály beálltának napján érlcsitöt

támogatásra som szolgáltunk rá ? Végtére is nem

kapott egy

azért vagyunk itt, hogy kiszívják életerőnket, me

küldeményről, mely

tübbléle árut

Kis vasutunk már megint okvetetlenkedik.
Rozoga fahidját elnyelte a Garam s e nagy vesz
teség (?) fölött való bánatában halunkon szeretne

foglalt magában,, több güngyböl állott. Az egész

lyért cserébe még igazságot som kapunk.

küldemény után jaró fuvart kifizetvén az arukat
kiváltotta s ogy láda szalonna kivételével (moly

inkompatibilitás kérdése mellett rá ér-e érdekeinket

Végül kérdjük t. képviselőnktől, hogy az

táncot ropni. Persze nem szivesen hallja, hogy

ugyanahhoz a küldeményhez larlozoll)

meg is

is megvédeni s azoknak az ország színe előtt

mi amugyis agyontaposott hátunkat furcsa kedv

kapta. A fuvarlevelet azzal a megjegyzéssel adták

telésének

szószólója lenni.
Ila igen, úgy kérjük, hogy intézkedjék a
fenti ügyben haladéktalanul, hadd szakadjon ezen

nem vagyunk.

ki, hogy 1 göngy hiányzik. Persze arról nem szá

Éppen nem, ezt tudomására hozzuk kedves vasul -

molnak he, hogy az hol van, az áru pedig rom

kánk intéző körének. Nem engedhetjük, hogy

lékony, a kereskedő számlája már esedékes, és

városunkat e , vasút" a tönk szélére juttassa. Ez

áruját még sem bírja a M. Á, V.-tól megkapni,

csak világos bárki előtt!?

pedig ma már 1 1

nélkül siettek Kossuth terve keresztülvitelének
elősegítéséhez. Képviselve volt a társadalom
minden osztálya, minden magyar nő a főrangútól
le a legszegényebbig. Megemlitésré és követésre
méltóak az iparpártolás küzdelméből Battyhány
Lajcsné és Károlyi Györgyné grófnők, kik Kossuth
első lelkes fellépése után az utcákon, a szalónokban és színházban oly ruhákban, oly diszszel jelen
tek meg, melyek Magyarországon készültek.

lelkes közreműködése és beavatkozása sokszor
többet ér, mint legjobb javaslataink és szépen
megírt vezércikkeink. (Ez utóbbiak a nőknél úgyis
„bojkott" alatt vannak).
íme a közelmúltban a magyar kereskedelmi
miniszter neje egyik előkelő budapesti napilapban
vezércikk helyén állott sorompóba a magyar ipar
pártolása érdekében, írván egyebek közt a kővet
kezőket :

E két lánglelkü főúri hölgy példája után
szóvá vált Kossuth azon mondása : , A m it n e k ü n k

„A nagy közönség, mely annyira rajong mindenért, a
mi külföldi, moly ritkán bízik abban, a mi hazai, csak azért,
mert megszokta a külföldi árát jobbnak és finomabbnak tar
tani, bizony nciu tudja, mily gyakran főzi le az élelmes kül
földi kereskedő.11

a

honi

átengedni

ip a r

n y ú jth a t,

hajlandók

a z t id e g e n tő l v e n n i h a z á n k

S a mi eredménye a Védegylet
működésének volt, azt kizárólag a magyar höl
gyek buzgalmának köszönhető.

e lle n i

bűn !u

Most épp oly szegények vagyunk, mint ak
kor, iparunk azonban jóval fejlődőttebb, jólle
het a megélhetésért épp oly erősen kell küzdenünk. Nem kér ma a nemzet a magyar nőtől
sem áldozatot, sem lemondást. Nem, csak egy
kis rokonszenvet- munkája iránt. Csak előítéleté
ről mondjon le és ne forduljon el megvetéssel
attól, mit a haza az ő javára nyújt. Nem egyebet
kér tehát a hon, mint érdeklődést, a hazai ipar
iránt, a mi csekélység, a nemzetnek azonban
legdrágább kincse: létfeltétele!
A nemrég megindult mozgalom egy-egy ki
magasló eseménye is mutatja, hogy a hölgyek

most uralkodó ázsiai állapotnak vége.
A sürgős orvoslást újból kérjük és várjuk!

nap múlt el a kiváltás óta.

Továbbá sok érdekes példát hozott fel arra
nézve, miként kerülnek egyes hazánkban készült
iparcikkek a külföldre, és onnan mint nevezetes,
speciális cikkek hazánkba vissza.
E tények csak azt bizonyítják, hogy a mi
iparunk nem oly elmaradott, mint sokan Önök
közül — hölgyeim, — gondolják. A mi iparosa
inknak is v. n ízlésük és a mi ipari produktu
maink is vannak oty jók, mint a külföldiek.
Hegedűs Sándorné kezdeményezése megér
demli, hogy kimentsük a feledés örvényéből és
hozzáfűzzük a magyar nők hazafias mozgalmának
megindítását.
Hölgyeim! Önöket kell a magyat iparpár
tolás eszméjének
meghódítani és az eszme

apostolává tenni. Önök tehetnek ennek érdeké
ben a legtöbbet.
Ila tűzhelyet alapítanak, a háztartás beren
dezőiének gondjai jórészt Önökre nehezednek.
A kelengye, a bútorok, a háztartás felszerelése,
konyha slb. mind ezer és ezer tárgyat igényel,
melyeket folyvást ki kcdl egészíteni és pótolni. A
napi fogyasztást, élelmet, élvezeti és ruházati
cikkeket szintén Önök szerzik be.
Határozzák el tehát, hogy a maguk és csa
ládjuk szükségletét, legalább azokban a tárgyak
ban, melyek itthon is jó minőségben, olcsón
kaphatók, itthon szerzik be, s meglátják, hogy
nagy szolgálatot tesznek vele hazájuknak, mert
nemcsak hogy gyarapítják a honi ipar erejét, de
előmozdítják a közvagyonosodást .is.
Persze az eljárás gondos figyelmet, szívós
kitartást igényel, de hiszem és remélem, hogy
Önök, hölgyeim, mint magyar nők, akkor, midőn
hazájuk jóléte -forog szóban, mindent sziv e s e n
megtesznek.
Agitáljanak Önök is és tegyék divattá az
iparpártolást maguk közt. S hogy e mozgalom
szét ne folyjon, követeljenek maguknak az ország
szerte szervezendő és részint már szervezett iparpártoló bizottságokban helyet és tanácskozási
jogot. Megtudhatják akkor, hol és mit tehetnek}
miben segíthetnek.
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saját magalok cáfolhatjátok meg ezután azokat a '
ferde és igen tájékozatlan nézeteket, melyek
,Alma-Mater"-ünk ifjúságának életét, tevékeny
ségét olyan — sokszor — kedvezőtlen színben
tűnhetik fel.
E munkásságunkkal,'hazánk egész ifjúsága
közös ügyének kívánunk szolgálatot tenni, mikor
tekintve kongresszusaink fontos hivatását mind
nyájunk érdeket igyekezünk előre vinni, egyúttal
az a gondolatunk vajha hazánk főiskoláinak
kiküldöttei minél kedvesebb emlékekkel, minél
szorosabb barátsággal távozhatnának körünkből,
melynek egyedüli célja, hogy részes legyen ama
tényezőknek, melyek minél szebbé, minél tiszteletre
méltóbbá igyekeznek lenni a magyar diákok
munkáját, a magyar diák életéi.
Igaz, hogy a kongresszus ideje egy kevéssé
kiesik, de gyakorlataink miatt előbb szervezni le
hetetlenség. Jöjjetek el azért mindnyájan ! Egye
lőre kérjük bejelentéseket a résztvételre. (Levelek
Rumpler Ernőhöz, az országos diákkongresszust
előkészitő bizottság elnökéhez, Selmecbányára
cimzendök.) Mi pedig kívánjuk, az legyen törek
véseinken a munka szent áldása!

nagy ész, melynek hasonló jellem, erény nem fe
lel meg
Az akadémiai Kor véglegesei! megálla
És mégis hány ember nem veszi ezt figye
podott abban, hogy városunkban tartja az
lembe és úgy él mintha soha se kellene számot
o rs z á g o s diák-kongresszust, a mennyiben
adnia földi ittlétéről: hány ember él vissza hatal
mával s mennyire rabja a múlandó földi ja
mozgalma oly meleg pártfogással, oly szép
vaknak ! Hányszor gyűjt az ember nem emberi
anyagi hozzájárulással találkozott a közön
módon kincseket, mintha soha se kellene itt
ség körében, hogy Magyarország főisko
hagynia ? Hányszor látjuk sárba tiporva az
láinak hall gátéi méltán köszönhetik e kö
erényt, hogy a bún hitvány ércek csábfényében
zönségnek a kongresszus sikerének nagy
ragyoghasson!
Szeretet helyett, moly édenné varázsolhatná e
részét. A meghívókat szét is bocsátotta a
rövid földi életet, haszonvágy, káröröm s gyűlö
kongresszust előkészitő bizottság s reméld
let lakik az önző szivekben, melyek soknak kese
hogy számosán jönnek ez ös bányaváros
rűvé, megulálttá teszik az életet. Pedig az élet
ritka vendégszeretét élvezni.
megérik az örömben úgy mint a fájdalomban,
Ezúttal is kéri az akadémiai Kör az
szeretet úgy mint gyűlölet között; s a ki életé
anyagi támogatását mindazoknak, kik az
ben semmi jót sem tett, mint árnyék nyomtala
nul tűnik el az élők sorából s megsiratlanul, el
ifjúság mozgalmát úgyszólván magukévá
feledve száll le sötét sírjába.
tették, s köszönetét mond előre is a „Szitnya
Véssék bar márványra nevedett, az idő pár
Osztály “ lelkes vezetőségének, hogy gyiijtőtizedév alatt lemossa azt; emeltess századokat
ivet bocsátva ki minél kényelmesebbé igyek
Ígérő emlékoszlopot, hogy családod egykori
szik tenni a bizottság anyagi küzdelmeit.
fényét az utókornak hirdesse; az idő érc
keze ledönti. De ha szived közjóért dobog,
A kongresszusra a következő meghivót
Selmecbányán, 1901. március 2 1 -én.
bocsátotta ki a kongresszust előkészitő bi
Az országos diákkongresszust előkészitő bi ha embertársaid nyomora a szeretet viszbangját
kelti fel szivedben és résztvevő kezekkel letörlőd
zottság nevében:
zottság.
a szenvedők arcáról a bánatkünnyeket; a fájó
R u m p le r E r n ő
S le ic h e r A l a d á r
szív sebeit bohegeszteni segíted, felkeresi majd
Kedves Barátaink !
elnök.
főjegyző.
csendes, elhagyott sirodat is, nevedet átadja az
A mull évi debreceni országos diák-kon
utódok, az utókor kegycletcs emlékének s a há
gresszus nem volt abban a helyzetben, hogy ez
lás érzület könnyeivel megóvja sírod ártatlan vi
idei nagygyűlésünk helyét kijelölhette volna. Álta
rágát a hervadástól!
A
becsület
hatalma,
lánosan nyilvánult azonban az az óhaj, hogy a
Ez várja a szilárd erkölcsi akaratot, a megAz ember azon megbecsülhetlen előnnyel
szükséges évi tanácskozásunkat Selmecbányán,
edzett morális jellemet; ozfuvarja az erényt, a
ebben az ös múltú bányavárosban tarthassuk meg. bir földünk minden egyébb lakói fölött, hogy ma b ecsü letet.
.Akadémiai Kür“-ünk a lefolyt év alatt gát összeköttetésbe helyezni képes nemcsak a vele
Ez jelöl ki és biztosit számunkra e földi
csendben munkálkodott a kongresszus előkészíté együtt ólő"ember társaival, de éppen úgy az előtte hazában, e rövid földi életben tisztességes, s
sén. A csendes munkát siker koronázta, mert élőkkel, mint az utána következőkkel.
dicsőséges munkakört, melyben a korlátolt em
Mig egyrészt ős időkből származó marad beri erő nagyot, dicsőt, örökkévalót vihet véghez
annyira jutottunk, hogy tanári karunk és váro
ványokból,
vagy
a
föld
gyomrában
tett
kutatá
sunk áldozatkész közönségének öröme és támo
ez az erkölcsi harctér, az önmegtagadás, a testi
gatása mellett meghívhatunk benneteket, a magyar sokból biztos tudomást igyekszik magának szerezni mulékony világ feletti dicsőséges uralom köre.
országi egyetemek és főiskolák hallgatóinak ez a rég történf dolgokról a tények egymásra való
Ez az égi vezérsugár, mely sem az ezredek
évi május 24-28 napjain Selmecbányán megtar következményiről: úgy nagy részt az előmunká és századok embernemzedókeinek lelüntével nem
latok egész halmazat az elődöktől átvevőn, azt változott, som a bűnök démonjainak ellene in
tandó kongresszusára.
ÖrömLöl nehéz szívvel várjuk mindnyájato gyarapítva és újabb felfedezésekkel gazdagítva át tézőit harcai közölt nem ingadozott; hanem a
velő és érette küzdő jobb, nemesebb telkeknek
kat, mert ürömmel vállalkoztunk a kongresszusnak adja a jövő nemzedéknek.
városunkban való rendezésére; büszkék leszünk,
Mig egyrészt rég elhunyt embertársai müveit minden időbon őrök vílágosságo' gyújtott a
hogy elegei lehetünk annak a meglepő szépen tanulmányozza, azok nagyszerű eszméit elsajátí múló tesli világ ködös határai fölött.
Ez azon birtok, a mely becsesebb minden
nyilvánult óhajtásnak, melyet az elrnnlt évben tani törekszik s tiszteletének kifejezésére emléke
Debrecenben volt alkalmunk látni, másrészt meg ket, szobrokat altit: úgy másrészt oly munkála aranynál, ezüstnél, minden kincsnél; sem hajótörés,
nyugvásunkra fog szolgálni azt a tudat, hogy ti tokat és időszámításokat visz végbe, melyeket csak vagy tűzvész által el nem veszthető, nincs is alá
vetve az idők viszontagságainak.
az utána következők használhatnak.
Remélem, hogy ily iparpárloló bizottság
Egyedül ez hozhalja létre s tartja fenn a tiszla
Mind az, a mit tudunk, csakis a tett és meg
rövid idő múlva Selmecbányán is alakul, és ak őrzött tapasztalások kifolyása, és éppen e tapasz önzetlen barátságot és az embert Istenével is
kor én leszek az, ki követelni fogom a nőknek talások ősszeségét azon kötelezettséggel vettük szorosabb viszonyba hozza.
Azért a becsületes ember soha se tagadhatja
az akcióba való bevonásai.
át, hogy azt gazdagítva nyújtsuk át a jövő nem
Ha más országok nőközőnsége tud elég zedéknek ; mert ezen ö s sz e fü g g é s e a m ú ltn a k a meg tőle szorctetét.
soviniszta lenni a jelzett tekintetben, a magyar jö v ő v e l a j e l e n k ö zv e títé se á lta l , — a h o ld a s n a k a la p 
Cselkó József.
nő tegye ezt annál is inkább !
té n y e z ő je .
Okkal nevezhelök ellenkező esetben a kül
földi portéka iránt rajongó hölgyek .szecessziós
hajlamúnknak11. Rendkívül dekadens felfogást árul
el az a magyar, ki pénzét annak adja, ki őt vé
rig üldözi! Hogy ki üldözi, azt fölösleges emlí
tenem !
Tudom nagyon jól, hölgyeim, lesznek ezu
tán is Önök közt egyesek, kiknek „szerény" véle
ménye szerint az itt szőnyegre hozott tárgy
.unalmas" de a többség — remélhetőleg — jó
útra tér és őrömmel fog e sorokra visszagondolni.
A cikkem dinében emületl adag szcccszszió a fentiekben Önök előtt fekszik; egyszers
mind megjegyezve, hogy nem a cikk tárgya sze
cessziós, hanem az Önök eddigi Bécs— Berlin —
Párisi imádó magatartása a haza rovására.
Most pedig bocsássanak meg hölgyeim, a
prédikációért!

*

*

*

Meggyőződésem szerint ily elvek állal vezé
reltetve gondolkodik igy. s e szerint rendezi életét
minden ember, a ki emberi hivatásának és mél
tóságának akar megfelelni és a ki tudja, érzi hogy
ebben áll az ember morális j e l l e m e ; melynek meg
szilárdulása nélkül nem felelhet meg valóban;
annyival kevésbé töltheti be helyéi a társadalom
iján, az államban férfiasán és szeplöllenfll; mert
az ember érléke, becse ma már a lapasztalat állal
is eléggé ki fejtei, érlelem mellett nem annyira
őszének, mint inkább akaraterejének használatá
tól függ. Kiben az akarat erkölcsi ereje, a sziláid
jellem hiányzik, azl a nagy elmebeli tehetség még
gyöngébbe teszi.
Úgy hiszem mindnyájan megegyezünk abban,
hogy nincs szerencsétlenebb, sőt mondhatni kár
tékonyabb és veszedelmesebb sem magára nézve,
sem másokra, süt a hazára nézve sem, mint a

Mi a teendőnk hogy városunkat mint nyaraló
helyet megkedveltessük?
E lapok múlt évi 40-ik és 47-ik számában
ez ügyet tárgyalván kifejtettem, hogy idegenek
ide vonzásának legelső alapja a rónai Rózaszálló
kell hogy legye*n és hogy ezen célból úgy a szállót
környező erdőben mint szinte a szomszéd hodrusi völgy fele kényelmes séta utak készítendők.
Kétségtelen továbbá, hogy miután a Rózaszálló
és a magánházakba elszállásolható vendégek száma
túl c: ekély ahhoz, hogy több társadalmi kör a
kellő .számú egyénnel keletkezhessek, s ez csakis
akkor volna lehetséges5 ha mentői több villa
épültip, s ennek meg fő feltétele a mostani rend
kívül nehéz hozzáférhetés megszüntetése: egy a
vörös kutat a villatelepen összekötő útnak helyre
állítása első rendű föladat.
Kifejtettem, hogy a villatelep mellett a város
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A szervezendő bizottságnak legelső föladata
maga is, különösen a szünidőkben, fogadhatna
vendéget, a melynek megint az volna az első fel volna, a szükségleteket pontosan fölvenni, s ezek
tétele hogy a város közelében volna egy hely, a alapján működése programját megállapítani, de
hol a vendég fris erdei levegőt élvezhetne, mely mindenek előtt a nyaraló telepet a vörőskutlal
célra a bitó domb körül elterülő terület volna a összekötő szakérutnak mint a telep fölvirágozhtt*
tása első rangú tényezőjének kell létesülne.
legalkalmasabb.
Végezetül csak azon óhajtásomat szabadjon
Úgy hiszem senki sem találkozand, aki az
előadtam intézkedéseket nem találná célra veze kifejeznem, togy sikerülne ama meggyőződésemet
tőknek, de másrészt abban sem kételkedem, hogy polgártársaim szivébe átplántálni, miszerint ha
sokan találkoznának a kiknek kivehetőségük iránt sikerül, és ha erősen akarjuk muszáj sikerülnie, a
nyaraló telep létesítése: evvel '.iem csak egyesek
ne volnának kételyeik.
Mert hiába, pénz nélkíd e világon semmit nek, de a város közönségének is igen jelentékeny
sem lehet létesíteni, ez pedig Selmeczen nagyon jövedelmi forrást biztosítottunk, mert hiszen nem
ritka madár, s hiányában a polgárság ugy ogyen- csak a szállónk jövedelme fogna fokozódni, de
kint, valamint a közönség igen szűkölködik vagy kétségkívül épülne még legalább egy ha nem
több szálló, s az építendő villák mind megannyi
talán jobban mondva bővelkedik.
Ha ezt belátva a fönt vázoltam intézkedése adó s igy jövedelmi objektum a városnak is.
Adja Isten ugy legyen.
ket még is kivitelre ajánlom, ezt azért teszem,
Platzer Ferenc.
mert a szükséges pénzáldozatot, Összevetve az ez
által a közönségre nézve elérhető előnyökkel túl
csekélynek tartom, mintsem hogy meg nem hoza
tala menthető és nem a legnagyobb bűn volna,
mert hiszen a föladat nem teszem hegyeket át
— Kinevezés. A budapesti m. kir. posta
fúrni, vagy nagyszerű épületeket emelni vagy
és táviró igazgató a steffullói postamesteri állásra
egyéb — ezereket igénylő munkákat keresztül
Hoffman Irmát a kőpnlnki volt postamesternőt ne
vinni, de alig 3 kilométernyi közlekedési útnak,
erdei ösvényeknek készítése, egy pár hold legelő vezte ki.
— A. F, M. K. E. selmeci választmánya
területnek befásitása, mely munkák az utóbbi idő
ben a városi közönségnek átadott Rózaszálló jö holnap hétfőn, márc. 25-én délelőtt 11 órakor
a városház tanácsi érmében gyűlést tart, melyre
vedelméből is létesithetők.
És ezen ponthoz érve, evvel szükséges egy felhívjuk a választmány tagjainak, valamint az
egyesület összes illeni tagjainak figyelmét. Hatá
kissé bővebben foglalkozni.
A város közönsége a Rózaszálló birtokába rozni kell a BolIusicli Mária leköszönése folytán
bár csak egy fillérnyi áldozat nélkül is jutván, megüresedett steffullói óvónői állás betöltéséről,
annak inkább mint leléteményése sem mint bir a helybeli apáca-óvó segélyezéséről, felül kell
tokosa tekintheti magát, s így annak tiszta jöve vizsgálni a múlt évi számadásokat s meg kell
delmét kizárólagosan a nyaralótelep létesítésére s állapítani az 1902. évi költségelőirányzatot.
— A Szitnya-osztály közgyűlése tegnap
fejlesztésére kell hogy furditsa, annál kevésbbé
délután 5 órakor volt a városház tanácstermében.
gondolhat arra, hogy azt elidegenitse.
Azért is szükségesnek tartom, hogy az a A gyűlésen Szitnyai.József kir. tanácsos, polgárváros háztartásában mint külön objektum kezel mester elnökölt. A tagok szép számban jelentek
tessék s annak mérlege külön kitüntetve legyen. meg s örömmel hallották az osztály mull évi
Azért is továbbá a cél elérésének biztosítása sikeres működéséről szóló jelentést, melyről kövégett szükségesnek tartanám, hogy külön bizott zelebi számunkban részletesen is meg fogunk
ság szerveztessék, mely a szállónak s evvel együtt emlékezni. Gyűlés után a tagok kedélyes vacso
a nyaraló telepnek ügyét is intézze, mert ón e rát rendeztek a Bogya-féle vendéglőben.
— A vasúti forgalom. A garambenzencenélkül a nyaralótelepnek nem hogy fejlesztését, de
selmecbányai vonalon a személyforgalom átszál
még főntarlását is alig lartom lehetőnek.
Éhez nem lankadó s folytonos gondozás s lással és a podgyász forgalom áthordással e hó
18-án megnyílt. A menetrend azonban nem a
gondolkodás s nem ötletszerűen támadó intézkedé
sek szükségesek s ama folytonos gondozás csak is rendes inég, mert naponta csak egy vonat indul
oly egyénektől várható, kik erre vállalkoznak, kik és pedig reggel 8 óra 50 perckor, érkezik dél
evvel megbizalnak, s kiknek becsvágya föladatuk után 2 órakor. A gyors és fehéráru forgalom
még szünetel s mint értesülünk 10— 14 nap múlva
sikere megoldásához van kölve.
Hogy nyaraló telepünk létesítése érdekében indul meg. A vasúti mizériák e részével lapunk
annyiszor fölszólalok, ennek okát már többször más helyén foglalkozunk.
— József n ap ja. E hó 19-én ünne
kifejtettem ugyan, de azért nem tartom szükség
telennek ezt ismételten megtenni.
pelte Szitnyai József királyi tanácsos, polVárosunk létezése attól van ugyan isljfűlíó>ármester névünnepét, mely alkalmat a
telezve, hogy sikerül e a maga magát emésztő
város tisztviselői fölhasználták arra, hogy
bányászat helyébe uj élet alapokat teremteni.
Erre a célra ha nem is első rendű, de a'ért igen vezetőjük iránt érzett őszinte tiszteletüknek
fontos, mert meg van már az alap, és ha meg és vonzalmuknak kifejezését adjanak. Dél
volna az akarat és igyekezet o siker mentői előbb előtt 11 érakor teljesen megtelt a város
a mienk lehet.
ház tanácsterme tiszlvisclőkkel és törvény-

Hl R E K.

Ismétlem ezen sikerhez csak is egy ezen
célra szervezett bizottság vezethet el, melynek
nem csak a nyaraló telepnek fejlesztése, de az
idegen forgalomnak emelése illetve megindítása
volna a föladata. Ez gondoskodna elsőbben is
lehetőleg terjedelmes reklámról, édesgetné a tehe
tőseket villák építésére s Így egy szóval teljesítené
mindazon föladatokat, melyeket e hírlap múlt évi
40. és 47. számaiban fölsoroltam.
Tehetné ezt okvetetlenül a Róza szálló jö 
vedelme értékéig, ámbár a város közönségének
nem volna szabad elzárkóznia attól sem, hogy
ha az ügy érdeke ugy kivánná a vállalatot elő
leggel segítse, vagy pedig a most tehermentes
épületre kölcsönt vegyen.

hatósági bizottsági tagokkal, kik lelkes
éljennel fogadták .a belépő, ünnepelt polgár
mestert. Krausz Kálmán rendőrfőkapitány
üdvözölte a tisztikar nevében s őszinte és
meleg szavakban adott kifejezést ama
érzelmeknek, amelyekkel az ünnepelt
iránt a városi tisztikarnak minden egyes
tagja viseltetik. Megható, szép beszédére
nagyon megliatottan válaszolt az ünnepelt
polgármester, ki a tisztviselők között jelen
leg legrégibb tisztviselője a városnak.
.Ékesszóló beszédjében munkára és kitar
tásra kérte fel munkatársait s őszintén

________________________ 1901. március 24.

köszönte a bizalmat és a rokonszenvet, melyet
oly impozánsan nyilvánított a tisztikar.
- - Sorozás. Ma 24- ón érkezik” hozzánk a
sorozó bizottság s kedden, o hó 2 (i-án reggel 8
órakor kezdi meg működését a városi vigadóban
A vonatkozó hirdetményt már régebben hoztuk
újból figyelmeztetjük azonban az érdekelt had
kötelesekül, hogy az alább kitett rend szerint
pontosan jelenjenek meg a sorozó bizottság előtt
mivel az igazolatlan elmaradás szigorúan bün
tettünk. Március 2G-án az I. és II, koroszlálybeliok állnak sor alá vagyis azok, kik az 1880. és
1879. években születtek; március 27. pedig a
Itt. koroszlálybeliek vagyis a kik az 1878. évben
születtek, ugyancsak aznap vizsgáltatnak meg
azok az idegen illetőségű hadkötelesek, a kiknek
állitási lajstrom kivonataik ezen időpontig ide meg
érkeznek.
— Darányi ajándéka. Darányi Ignác föld
művelésügyi miniszter ez évben több ezer cse
metét és 80 drb, nemes alma és körte oltványt
ajándékozott Selmecbánya város közönségének.
Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester meleg
hangú köszönő iratban fejezte ki a város közön
ség háláját a miniszter jóakaratáért.
— A városi muzeum s könyvtárnak aján
dékozlak : özv. Gyurkovits Andrásné 5 drb. régi
könyvet; özv. Weiget Jánosné egy toliakból ké
szült, madarat ábrázoló régi képei; Németh Ferenc
4 drb. réz érmet. Fogadják ez utón is a muzeum
vezetőség köszönetét.
— A Selmecbányái g y ó g y - és természettudományi e g y le t folyó évi március hó 1 0 -án
tartotta meg közgyűlését. Az elnök S c h e lle Róbert
bányatanácsos, akad. tanár szívesen üdvözölvén
a megjelent tagokat, nagy figyelemmel kiséri érde
kes előadásban ismertette a párisi világkiállításon
bemutatott o z o n f e jle s z tő készüléket. Hosszas
kísérletezés után ugyanis az ozon bizonyult az
egyetlen biztos anyagnak az ivóvíz stertlizására
s ebből a szempontból nagyjelentőségű feladat vár
a közegészség javítása torén az ozonra. Az elnök
nek általános tetszéssel fogadott előadása után
a titkár V itá lis István lyc. tanár terjesztette elő
jelentését a múlt egyesületi évről. Korunk a ter
mészettudományok korszaka s a selmeci gyógyés természettudományi egylet az idők szavát már
három évtizeddel ezelőtt megértette s előadásai
val felébresztette a gyógy- és természettudomá
nyok iránt az érdeklődést Selmecbánya nagy
közönségében is. A múlt egyleti évben különösen
C h n ln o k y Jenő budapesti egyetemi adjunktusnak
Khináról tartott előadása keltett széles körben
érdeklődést. Nagy közönségnek nyújtott szellemi
élvezetet I l e r n n a n n Miksa bányatanácsos, akad.
tanár is, aki Parisról s a világkiállításról tartott
szellemes előadást. Érdeklődéssel hallgatta meg
a közönség T o m a s o v s z k y Imre m. kir. erdésznek
az állatok idöjóslási szerepéről s V i tá li s István
lyc. tanárnak az Al-Dunáról szóló előadását is.
Gazdasági szempontból felelte becses tapasztalati
adatokat tett közkincscsé Dr. T ó th Imre főhányaorvos a gyümölcs termesztésről. A gyógy- tudo
mányok köréből ugyan ő (az alkoholizmus a
társadalomban) s Dr. T a n d lic h Ignác t. főorvos
(gyógyintézetek a tüdövész Űrnapjában) s a
természettudományok köréből P á r a János in. kir.
segédmérnök (az ogyenszámu elektromotorok) és
A l tn é d e r Ferenc akad tanársegéd (rézgálic nyerés
kéneskőböl) adott elő közérdekű ismereteket.
Az egyletnek, amely báró Mednyánszky Dénes ű
méltóságú védnöksége alatt áll, 8 tiszteleti és
152 rendel tagja van. Vagyona 7048 K 40 f, a
múlt évi vagyongyarapodás 350 K 89 f. E kedvező
vagyoni helyzet aiapjün elhatározta a közgyűlés,
hogy Selmecbánya és vidéke monographiájál,
amelyből eddig a klimatológiai, az állattani és a
növénytani rész jelent meg, a földtani, a vizrajzi
és az ásványtani résszel egésziti ki. A földtani
rész megírására Dr. Dvcleli Hugó bányatanácsos,

1901. március 21.________________
akad. tanárt kérte fel a közgyűlés, az ásványtani i
rész megírásáét meg V i tá li s István lye. tanár
vállalta magára, l l e r n n u n n Miksa bányatanácsos,
akad. tanár felszólalására a közgyűlés egyhan
gúlag a régi tisztikart óhajtotta megválasztani,
az elnök \S c h e ll e Róbert bányatanácsos s tisz.ttársai engedtek a közbizalomnak, csak V a d a s
Jenő föerdőtanácsos nem volt hajlandó nagy
elfoglaltságára való hivatkozással szakelnúki lisztét
újból elfoglalni; helyette a közgyűlés szakeluöknek V i tá li s István lyc. tanárt s titkárnak Dr.
T u z s o n János
m. kir. erdészt választotta meg
egyhangúlag. A közgyűlés az elnök s a tisztikar
éltetésével ért véget.
— Időjárás. Hiába örültünk a beköszön
tőit verőfényes, meleg napoknak, — melyekben e
hét első felében részünk volt, - felváltotta őket a hó.
A természet csak mutatóba küldött néhány meleg
napol, hogy annál jobban felkeltse a tavasz iránti
vágyunkat. Pedig éppen 21-én kaptuk az uj ha
vat, a zord időt, midőn (az ifjú .Tavasz* bekö
szöntését lestük. Talán csak nem tévedt „Ter
mészet" apa, hogy újra „Tél* fiát küldte hozzánk.
— Iparpártolás. Mint értesülünk,városunkban
mozgalom indult (meg ip a r p á r to ló * b iz o tts á g alakí
tása iránt. Örömmel üdvözöljük e szép és ne
mes törekvést, melyben közönségünk hazafias
gondolkodását látjuk kifejezésre'jutni. Őszintén
kívánjuk a terv megvalósulását, mely országszerte
újabb bizonyítékát adná Selmecbánya hamisítat
lan honszeretetánek, moly jelenség egyúttal tün
tetés volna egyesek ama felfogása ellen, mintha
városunk „pánszláv* fészek volna. Mi, a magunk
részéről szívesen felajánluk támogatásunkat azzal,
hogy az eszmének állandó hirdetői leszünk és
annak megtestesülését előmozdítjuk.
— Iparhatóság! m egbízottak ülése. Az
iparhatósági megbízottak ülést tartottak e hó 2 2 -én
délután Velics György elnöklete mellett. Az ülé
sen elhatározták, hogy a szegény iparoslanulók
taneszközeinek beszerzésére gyűjtést indítanak az
iparosok körében.

— A Hontvármegyei helyi érdekű vasút
ipolyság-korponai vonalához elfoglalt földterületek
kisajátítási zármunkálatainak hitelesítését folyó
évi március hó 27— 30 napjaira tűzte ki a köz
ponti tclekhivalal.
— Selm eebánya^turista-térképe megjelent
Joerges Ágost özv. és Pia kiadásában — éppen
jókor, mikor a tavasz megérkezése már lehetővé
teszi, hogy újra felkeressük hegyeinket. Árát a
kiadócég lehetőleg alacsonyra szabta: a MagyarTurista Egyesület lúgjai 4-0, a nem-tagok 00 filléren
kapják; de figyelmeztetjük az egyesület tagjait,
hogy ők csak Csiba István szitnya-osztályi pénz
tárosnál szerezhetik megtja 4.0 filléres kedvezmé
nyes áron, mert csak ö tudja, hogy kik az egye
sületnek tagjai. A térkép pompásan togja kiegé
szíteni a kút év előtt szinte Joerges kiadásában
megjelent Selmecbányái Kalauzt;; az ebbon leirt
utak közül néhánynak (négynek) szinjelzése ugyan
a térkép szerint más, de ezen változtatásra a
kalauzhoz mellékelt lapocska külön felhívja a
turista figyelmét. Biztosra vehető, hogy a térkép
megjelenése a kedvet a turisláskodásra jelenté
kenyen fogja fokozni.
— A polgári kaszinó ma, vasárnap délután
túrija rendes évi közgyűlését az egylet nagy
termében.

— Választások a betegsegélyzőpénztárban. A kerületi belegsegélyzö pénztár ez évi
közgyűlésén megejtett választás alkalmával igaz
gatósági tagokká választottak 3 évre; id. Oszvaldt
Gusztáv és Novák József munkaadók, Langenthal
Ferenc, Kozúnyi István, Gránek József, Visnyovszky
Dániel alkalmazottak. Igazgatósági póttag lett
szintén 3 évre: ifj. Oszvaldt Gusztáv, Sternfcld
Zoltán. A felügyelő bizottságba beválasztanak
egy évre: Sehwnrc Lipót és Joergosz Ágost
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munkaadók, Speciár Sándor, Latina Hermán, j kelte Antos Károly karmester ur vezetésével n
Itatain Gyula és Gemeiner Vilmos alkalmazottak, i dalos-kör. A hangversenyen nagy és előkelő kö
— Hamis forintosok. A pénzügyminiszter j zönség volt jelen.
értesítése szerint mintegy kél év óta osztrák veretű
— F. M. K. E. g y u fa kapható már Sel
hamis ezüst egy forintosok kerüllek forgalomba mecbányán Mákonyi Pál törekvő fiatal kereskedő
anélkül, hogy eddig a hamisítók kiléte illetőleg a üzletében. A F. M. K. E. gyufák igen csinos
hamisítványok készítési helye kideríthető lett kiállítású dobozokban vannak s jóságban verse
volna. Az említett hamisítványok meglehetősen nyeznek a legjobb gyártású svéd gyufákkal. Mint
sikerültnek mondhatók, a mennyiben géppel sza köztudomású a gyár a jövedelem 5 °/0-át a F.
bályosan benyomott szélirattal is bírnak, a mi M. K. E.-nek adja s Így hazafias kötelességünk,
az előfordult többi hamisítványon nem észlelteiéit, hogy lehetőleg és kizárólag F. M. K. E. gyufái
mert a szélirat vagy egészen hiányzott vagy használjunk.
poriig legföljebb egyes idumtalanbelükkel és egyébb
— Thea-estély. A helybeli ov. nőegylel a
jelekkel volt beverve. — A hamisítványok felis a jövő hónap folyamán, április 2 0 -án ismét tlieamerhető jele ebben a széliratban foglaltatik, a estélyt rendez a városi vigadó termében. Ez al
mennyiben a széliratot képező „Viribus Unitis* kalommal az előadások a szokottnál valamivel
jelmondat „Unitis" szavában az „s“ betű meg hosszabb időt fognak igénybe venni, mert a ren
van fordítva csengésük csak valamivel jobb, illetve dezőség egy „Eleven Ujság“-gal kívánja szórakoz
élénkebb, mint a tiszta ónfém vagy ólomfém Csen tatni a közünséget. Az előadás igen érdekesnek
gése, fómanyaguk mely ónólom, antimon és 2 %
és mulattatónak ígérkezik s az előkészületeket
esüst ötvözetből áll, késsel vagy ollóval vág már megkezdték. A tánc természetesen el nem
ható, mindamellett azonban merev és hajlit- marad.
hatlan, végre színük sötét szürke, mely igen közel
— Méhészek figyelmébe. A Székelyföld,
esik az ólomfém sötét kékes szürke színéhez.
Gyergyó nevű vidéken a napokban egy értékes.
— Gázfózés. Hochtman kisasszony, a né Méhcszkönyv cimü mü jelenik meg Józsa Sándor
met gáz és víz szakegyesület alkalmazottja mull ismert jeles méhész tollából. Szerző hosszas
hétfőn tartotta meg a gáziózéssel való bemutató kisérletezés utján fényesen bebizonyította, hogy
előadását. Az előadáson igen szép közönség je a méhészkedés nemcsak hazánk enyhe égaljn
lent meg, különösen a nők érdeklődtek a sütés vidékein nyereséges, de a felvidék zord bércei
főzés iránt. A bemulató előadás igen jól sikerült között is kitűnő, eddig nem is remélt szép sikert
s azt mondják, hogy a gázon sült pecsenyék biztosit e kedves foglalkozás — ha a megfelelő
teljesen jók voltak.
szakismeret nem hiányzik. E fontos tapasztalatait
•— A kötő- szövőgyár. Emlékezhetnek állította össze szerző könyv alakjában. Addig is,
olvasóink, hogy hosszú évek során állandóan inig alkalmunk leend e praktikus könyvvel bőveb
követeltük, hogy az államilag szubvencionált ben foglalkozni, hazafias örömmel ajánljuk a
kötő és szövő tanműhely gyári épületet építtes méhészeknek megrendelésre. Megrendeléseket elfo
sen magának, hogy munkásaink keresete állan gadnak a kiadók : Lótz János és Társa Gyergyódóan biztosítva legyen. Örömmel látjuk, most Szent-Miklóson (Csikmegye). A könyv ára 1 K
már, hogy a gyári épület végre valahára a város G0 f (80 krajcár).
közönségének tetemes áldozat készségével ugyan,
de mégis meglesz. A gyár építését ugyanis meg
kezdették már az úgynevezett Kórház-réten, me
lyet a város ingyen engedett át a társaságnak,
s remélhető, hogy az ősszel már úllani fog az uj
épület s a munkások megmenekülnek a mostani
egészségtelen, bűzös helyiségektől.
— A függetlenségi párt szervezkedés
— Léván. A lévai függetlenségi és 48-as párt
e hó elején népes értekezletet tartott melyet
Levatich Gusztáv ügyvéd szép beszéddel nyitóit
meg. A párt kimondotta, hogy mint ilyen meg
alakul s a vidéki elvtársak szervezkedését is meg
kezdi. Bándy Endre indítványára a párthatározattá
emelte, hogy a Kossuth Ferenc vezetése alatt álló
pártcsoporlboz tartozik s annak elveivel és
törekvéseivel vall szolidaritást. Majd megalakítot
ták a tisztviselőket és a szervező bizottságot.
Elnökké egyhangúlag Levatich Gusztávot, alelnökké Mocsy Lajos ügyvédet és Káliffay Gyula
garam-szent-gyűrgyi ref. lelkészt, jegyzőkké Far
kas Ákost és dr. Kersék Jánost választották meg.
Mire a gyűlés véget ért.
— Március 15. Körmöcbányán. A körmöcbányai Magyar egyesület 184-8. évi március
15-énok emlékére 1901. március 15-ón pénteken
a „Szarvas-szálló* dísztermében, szépen sikerült
hangversenyt rendezett a következő ízléses mű
sorral.: t, Szózat. Énekelte, Autós Karoly veze
tése mellel, a daloskor. Ezután Vizy Ferenc* mély
érzésre és komoly tanulmányra való cmlékbeszódét olvasta fel. 3. a) Ballada, b) Bordal. Erkel
„Dózsa György* c. dalművéből. Énekelte, Autós
Károly karmester ur zongora kísérete mellett
Wildmann Adolfnő urbölgy, kinek szép hangja
Ó3 precíz előadása nagy sikert aratott. 4. Március
dala. Költemény, irta Ábrányi Emil. Szavalta
küzlotszés melleit Eisert Jolán urbölgy. 5. Már
cius 15-ikén. Költemény Ábrányi Emiltől. Szavalta
Pál Sándor füreáliskolai tanuló. C. Honfidal. Éne

— A Geramb J. József-féle bányatársulat
közgyűlése. Nem újság már olvasóink előtt,
hogy ez a régi, hatalmas bnnyatársulat egy pár
év óta nagyon küzd az anyagi zavarokkal s a
múlt év végén mar beszüntette a Szandrikon
nagy költséggel és modora technika követelmé
nyeinek megfelelően berendezett ezüstgyárának
és a bélabányai ólomcsőgyárnak üzemét. Állan
dóan figyelemmel kísértük e vállalatnak működé
sét és aggódva láttuk a zavarokat, a melyek
az utóbbi években állandóak voltak a társulatnál.
Válság elé jutott a társulat s ezért mozgalom
indult meg a részényesek között, hogy a társulat
vezetésében s az ügyek rendezésében gyökeres
reformokat s intézkedéseket vigyenek keresztül.
Tegnap szombaton reggel 9 órakor gyűltek össze a
részvényesek a társulatnak Selmecbányái házában
közgyűlésre, és pedig oly nagy számban, aminflben még eddig tán soha nem voltak együtt. El
jöttek L a t i n o v i t s Géza országos képviselő, L u k o v i c s
ügyvéd

Homonnáról, F o u l lo n
Lipót Budapestről,

M o r y c n s tc r n

S z ik s z a y n é , V o h r a d n ik V ilm o s ,

Henrik

báró,

B a k o s , Z is k á n é ,

SzoifTert Gyula rész

vényesek. Jelenvoltak még az Országos Központi
és zsarnócai Takarékpénztár hivatalból meghívott
képviselői. B e r k s Lajos fötűrzsorvos Komáromból,
B erks

Aurél Felsőbányáról.

bécsi és

G o ld s tü c k e r

M u tte r

Henrik dr.

Márk dr. Selmecbányái ügy-

,vőd által képviseltették még magukat a követ
kező részvényesek : Pokorny Karolin, Morgenbesser
Oltó, Eggert Konstans, Hugó Klára, Roth Adolf,
Morgenbesser Anna, Adda Kálmán, Adda Viktor
dr., Hoffman Rezső, Lipót és Ignác, Podhoranszky
Petronella, Radl Adrienné, Horváth Flóra, Ge
ramb Alice bárónő, Steindl Mari, Kaderna Karolin,
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Löw Miksa, Hausenplas Amelie, Kőszeghy Karo-

HIVATALOS RÉSZ.

lin, Fries Matild bárónő, Várhegyi Anna bárónő,
Fuullon Adél bárónő, Rótt Kamilla, Schoch Mária,
Moldován Lujza, Molcsányi Gábor, Molcsányi

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
Születés.

A gyűlésen Latinovics Ernő

orsz. képviselő elnökölt s a besztercebányai
bányakapitányság képviseletében S te in jil Gyula
bányakapitánysági főbiztos volt jelen. A gyűlés

a
£
■%

megvonták a lovag Berks Róbertnek, mint a tár
sulat elnökének és lovag Berks Lotlmrnak, mint
a társulat cégjegyzöjének adott meghatalmazásu

István orsz. gyűl. képviselő,
F o u llo n

K a c h e lm a tm

Henrik báró és

G o ld -

s tü c k e r Márk dr ügyvéd. A négytagú bizottságot
bizta meg a közgyűlés, hogy a társulat zilált

anyagi viszonyait saját legjobb belátása szerint
rendezze. A közgyűlésnek e ha'ározata megnyug
vást kelt az egész városban és a vidéken, me
lyeknek közönsége érthető érdeklöoéssel várta
és várja Geramb-Unió ügyeinek rendezéséi.
— Ne higyje hogy helyesen cselekszik,
ha egy doboz padló-fénymáznál 1 0 krt. meg
akar takarítani. Igazán tartós és szép padlófénymáz csakis a híres valódi Eisensiüdter-féle Linoleum-padló-fénymáz: a tűrv. bej. „vaslovag*
védjegygyei, melylyel újabb időben a háziasszo
nyok még a konyhabútorokat is fáradtság nélkül
tükörfényesre mázolhatják. Minden dobozon rajla
kell lennie a „vaslovag* védjegynek, máskép ha
misítvány.
— A Köhögés Réthy-féle pemetefű-cu
korka a leghatásosabb szer mindennemű köhögés
és rekedtség ellen. Számtalan elismerő nyilatkozat
bizonyltja, hogy e kitűnőj alkatrészekből,készült
kellemes izü cukorka kiváló tulajdonságainál fogva
a legjobb eredménnyel használta ti k. Dobozonkint
60 fillérért kapható mindenüti. Megrendelhető a
készítőnél, Réthy Béla gyógyszertárában, B. Csa
bán is, ki 5 dobozt bérmenlve küld[3;koronáért.
— E. K. E. rum. A kitűnő .."hírnévnek
örvendő budapesti Gottschlig Ágoston cs. és kir.
udvari szállító cég engedélyt nyert az Erdélyi
Kárpát-Egyesülettől, hogy „E. K. E. rum* elneve
zéssel uj rumot hozon forgalomba. Ez a rum
főképen a turisták részére készült a legfinomabb
és a legegészségesebb terményekből. Kiválóságánál
és páratlan jó zamatánál fogva azonban a csalá
dok is nagy mértékben használják és elűbb-ulóbb
minden háztartásban nélkülözhetlen ilal lesz az
Ízléses külső kiállításával is feltűnő „E. K. E. rum*.
Az E. K. E. rum gyártásánál a cég csakis azokat
a terményeket szerzi be a külföldről, melyek
nálunk nem kaphatók. Az E. K. E. rum tehát
első sorban magyar gyártmány. A gyárban magyar
munkások dolgoznak és a felszerelés is mind
magyar iparos munkája. A ki tehát az „E. K. E.
rum*-ot használja egyrészt kitűnő és egészséges
italt kap, másrészt támogatja azt a hazafias moz
galmat, mely a magyar ipart óhajtja erőssé és
életképessé tenni. Természetesen a Gottschlig A.
cég az E. K. E. hazafias és jótékony céljait is
előmozdilja, midőn a jövedelemből 5°/0-ot juttat
az Erdélyi Kárpát-Egyesületnek.
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és a gyökeres reformok szükségét első sorban

bab/

EziíBt-utca J./14.

XXXXXXXX3<XXX>

fiú

6

Bucsek Júlia
7 Daubner András
Km étik Antónia
8 Bránszky Mihály
Belitska Mária
9 Schnicrer András
Őszváld Anna
1 0 Niki György
Jarabek Ilona
11 Bálik János
Parika Mária
1 2 Palovics János
Palovícs Kati
13 Sztrapkó Mátyás
Rakita Mária
14 Rlacákó Mátyás
Kubik Mária
15 Gibula József
Duska Mária
IC
Schultz Mátyás
Macuga Mária
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Az elhunyt neve.
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i
2

3
4
5
G
7
8
9

10
11

Lámer János
Bacur Ferenc
űzv. Stubua J.-nó
Zatykó János
Elek Sándor
Porgesz Béláné
Szopko Antal
Bújna Maria
Lubik Alajos
őzv. Vidrédy J.-né
Gáspár János

Tavaszi és nyári jelen tés 1 ----

II

II

már megérkeztek; úgymint a légfinomabb bőr- és selyem kéztyük, cipők, gyerm ek ruhák
finom ingblúzok, övék és lűbb
legújabb divatcikkek tlus válaszlókban. — Továbbá ajánlom a
legújabb divatu férfi nemez és
szalm akalapokat, férfi nyakkendők, ingek, orosz sár cipőkét és minden o szakba vágó
cikekkeket az ismert legolcsóbb
árak mellett.
Kérem üzletem meglátogatását
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Halálozás.
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Istv á n

cukrász.
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főtér.

A halál oka

w
5G é.
|45 é.
74- é
59 é.
1 hó.
32 é.
G hó.
6 hó.
GO é.
6 8 é.
78 é.

agyszélhüdés
lüdögiimőkór
alkolismus
Bright-kór
vele sz. gy,
tüdő vész
bélhurut
liashártyaloh
szivszélhüdés
tüdővizenyő
végelgyeng.

Mészárosaiét átvétele.
treXiföb'-afrs-*—

Van szerencsém a n. é. közönségnek
mély tisztelettel tudomására adni, hogy
S e lm e c b á n y á n a f ő t é r e n lé v ő F i s c h e r
V ilm o s m é s z á r o s ü z l e t é t á t v e t t e m és
f. ó. á p r i l h ó 1-töl k e z d v e s a j á t c é g e m
a l a t t f o l y t a t n i fo g o m .

HIRDETÉSEK.

A midőn a n. é. közönség nagyra be
csült pártfogását kérném, egyben biztosít
hatom, hogy legfőbb törekvésem az lesz,
Gecsányi-féle ház Vörüskuti utca, szabad hogy k i t ű n ő p r í m a m in ő s é g ű h ú s o k
kézből eladó. Május 1 -től ugyanott, egy nagyobb j u t á n y o s á r o n való kiszolgálása által tel
esetleg két kisebb lakás kiadó.
jes megelégedését kivívhassam.
Bővebbet: Vaigel János urnái.
Selmecbánya, 1901. március 24.

I ia b in a E d e ,
mészáros.

J ó é s o lc s ó ó r á k ,
3 évi jótállással privát vevőknek

Konrád János

NYÍLT-TÉR,

mélerenkinl zubbonyok és női ruhákra u. n.
.Henneberg-selyem' 65 krtól 14 frt 65 krig póstabér és vámmentesen házhoz szállítva íMiníák
póstaf' dulatával küldetnek. Kétszeres póstabér
Svájcba.
2
H en n eb erg
s e fy e m g y á ro s (cs. és k.
udvari-szállító) Zürichben,

Kiváló tisztelettől

Bonhegyi

Selmecbánya

óragyára
arany,Sczllst és ékszer áruk
szállitó-háza

(E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Sterk.)

FouIará-SBÍyem»«3 w 55m ,

Torták, alak fa g y la lto k , parfaitok,
dessertek diós mákos beuglik, megren
delések pontos és szolid kivitelben.
Nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve.

Lakóhelye.

* I

Hornicky Gyula
Kropács Magdolna
Bramuka Libor
Lumnicer Katalin
3
Borhegyi János
Oláh Anna
4 Szászik János
Wachmeister Anna
5
Szép János
Lackó Mária

érdemleges és komoly tárgyalás után a részvé
nyesek belátva a jelenlegi rendszer tarthatatlanságát

Károly gépgyáros,

S1
A szülők neve.

i

délelőtt 10 órától délutáni 2 óráig tartott. Beható,

kat és a társulat ügyeinek vezetésével egy négy
tagú bizottságot bíztak meg, melynek tagjai F a r 

Húsvéti tojások
®
dús választékban,

1901. évi március IC— 22-ig.

Ernő, Pruckberger László, Pruckberger Vince,
Eisenkorn Anna.

XXXXXXXXXXXXXXXX

E S rtix (Csehország)

Egy kifogástalan és kevésbbé használt

uti~versenygép
megvételre

kerestetik. 1 fordulatra
7— 8 méter.

B ő v e b b e t a k i a d ó h i v a ta lb a n .

Jó nickel-rem. óra frt 3.7ö.
Valódi oziist-rem. óra fi t 5.80.

Valódi ezüst Ián ez frt 1.20.
Niekol ébresztő óra frt 1.95.
Cégem a es. és k. birodalmi címerrel van kitün
tetve, számtalan arany, ezüst kiállítási érem valamint
ezernyi olismorö-ievél van birtokomban.

Nagy képesárjegyzék ingyonés bérm entve.

1901. március 2 1 .
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Árverési hirdetmény.

van annyi utánzat?

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1831. évi
LX. t.-c. 102. § -a értelmében ezennel közhirré
teszi, hogy a selmeni kir. járásbíróság 1901. 105/1.
szánni végzése következtében Fodor József gyám
iigvéd által képviselt kk. I’ leva Gábor, Vilmos,
Margit és Irma javára Rleva Béla ellen GOI K
33 f s jár. erejéig 1901. évi március hó 2-án
foganatosító ti kielégítési végrehajtás utján lefoglalt
és 879 K 10 fillérre becsült következő ingóságok
u. ni. butorok, varrógépek ős bőráruk nyilvános
árverés utján eladatnak.

8 *

i\I e r

i,

a valódi EISENSTÁDTER-féle

; |< n> |on:/inm i ?|un!'po>i« a<> AAT-

b

)i

n i-

a lürv. bej. „Vaslovag'" véd jegygyei
a legjobb és legtartósabb puha pad
lóknak és konyhabútoroknak bemázolására.
Bejegyzett

e g y óra a la tt kem ényre szá
rad, bámulatosan szép fény
n yel bir és tartósság tekinte
Védjegy tében eddig fölülmulhatatVas lovag1' lan
Nagy
elterjedtségénél
fogra különböző hasonhangzásu nevek
alatt értéktelen utánzatokat hoznak for
galomba, miért is kérjen mindenki k i
zárólag csak Eisenstadter-féle

í-zdáot"
a törv. bej. „V as lo v a g " védjegygyol.

Eisenstádter Testvérek
lakk- és festékgyára.
Kapható: Selm ecbányán: Engel Zsigmond, Krausz V. G. cégeknél.

7

hí radó

eddik ósszcsen 32 K 5t fillérben biróílag már
megállapított költségek erejéig Selmecbányán
Rleva Béla volt üzlethelyiségében leendő eszköz
lésére 1901. évi március hó 27-ik napjának dél
után 2 órája batáridőid kitüzotik és ahhoz a
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen
az 1881. évi LX. t.-c. 107. 108. §-a értelmében a leg
többet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokul
mások is le és feltilfoglaltaliák s azokra kielégilási jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881.
évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is
elrendeltetik.

Mely árverésnek a selmeci kir járásbirósági
V 105/1901. számú végzése folytán GOI K 33 f
tőkekövetelés, ennek 1900. évi november hó 30.
napjától járó 5 °/0 kamatai, ■ /, ■ /„ váltó díj és

Van szerencsém

a

Kelt Selmecbányán 1901. évi március hó
17-ik napján.
Óvdry Dezső,
kir. bírósági végrehajtó.

nagyérdemű

közönség b.

tudom ására hozni, hogy m iután a Szt.-Háromság-téren
levő korcsma üzletem et

feladom

és ugyanott nagy

raktárom van

l

rógi valódi bazini ós cetónyi
borokból;
hajlandó vagyok most a húsvéti ünnepekre mélyen
leszállított árban eladni.
Teljes tisztelettel

I R o s e n f e l <1 J ó z s e f

SCHOTTOLA EEHQ
E E H

a - c la - p © s
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a ruggyanta- (gumnii) gyártás magyarországi megalapítója
műszaki központi üzlet VI, Andrássy-ut 2. Fonciúre palola
legjobb minőségben gyári áron szállít:
összes mőrleggyártmányok (külön kiadású árjegyzék ingyen
és bérmentve) a gőzcséplőgépekhez szükséges összes anya
gokat és eszközöket, esapágyfém , kenöszelencék olajhoz

Jobb és megbízhatóbb
gazdasági- és kerti-magvak
nem léteznek, mint a minőket
2 7 é v óta szállít

M AUTIIN ER ÖDÖN
és.

és kir. udvari magkereskedése

B u d a p e ste n
Irodák és I VII. Rottenblller-utoa 33.
raktárak : | (Közüli villamos megállóhelye.)
Elárusító |
VI. Andrássy-ut 23.
helységek: | (A m. kir. operával szembon
226 oldalra terjeklö képes árjegyzékét kívánatra ingyenés bérmenhe táléi.

és sürü Tovottazsirhoz géphajtószijak, vízmentes moz
dony és cséplőgépponyvák, kazal, repce és kocsitaka
rók, aspast- és gum m ianyagok, szelepek vizm utatók,
feszmérők, dobsinek, kenőanyagok, zsiradékok gabona
zsákok, ,,Első“ -kötszerszekrények, mely kütszerszekrények a miniszteri rendeletnek megfelelően minden ipartele
pen, gyáriizemnél, malomban, stb. beszerzendők.

Árjegyzék és ismertetések
ingyen és bérmentve

s e i. m e c ?b A n y a i

8

1901. inái'cuis 24.

h i r a d |Q

S z e n z á c i ó s ‘C rjd .on .sá.g'!
L ak ást keresek 3— -4 szobái és hozzátartozót.

Matzán Ferenc.

Kricgl JrizN
C
l' dr.

A . ,,P * ittn e r * ’

valódi angol

Tannochminkenöcse

Peiroleiiizzú-éid
Kiváló előnye ez ógönrk ; hogy
minden 4 cm nlmóröjü lámpára
fplcsavailmló. Szerkezete ós ke
zelése 1 - .bilntognn egyszerű. Ki
fogástalan, korom, szag és v e 
s z é l y n é lk ü l i, fénylő,
tiszta,
fehér lánggal ég. 80 g y e rty a 
fénynek felel meg. A legnagyobb
______ ... takarékossággal is jár, mert egy
liter bármily közönséges petróleum la — 1 G órahosszai eltarl.
rjegyzéket ingyen és bérmentve küld
L e n n e n A l f r é d , B ecs
V II. ScliottenCcldgaMHC 50. h í .

KAISEll

MELL BONBONAII
mindenMMíéselieniszertfeioimninalcl
Q fiE fí közjegyzőileg hilelesitellj
U bizonyítvány tamisilja a j
biztos sikert köhögés, rekedtség, j
hurut és elnyálkásodásnál.
Egy csomag ára 20 és 40 1111.1
K a p h a tó :
m Uv

B e fo re

megukadátyozzaahaj
es szakát korai ki
hullását ós megós/.ii
lését sót elősegíti
azok növését. Egy
tégelynek ára az nr
előzetes bokiihlése
mellett

3 K o ro n a .
C hief-Office 48. B rixton-R oad, London S. W
A megrendelés kővetkező címre küldendő:

Thierry A. gyógyszerész balzsan.-gyára
Prograda Roschit-Sauerbrunn mellett.
Nagyban vevőknek tekintélyes árleengodés.

6

M á r k u s M.
czukráfi/atában (A lapitt& tott 1830.)

Selmecbánya

Világcikk, kivitel minden országba.

Deák Ferencz-utca 9/6. saját ház.)

CHIEF-OFFICE 48,

BRIXTON-ROAD,

LONDON, S. W.

A legmegbízhatóbb, legjobb és az egész világon dicsért és legkeresettebb háziszer

Thierry A. gyógyszerész balzsama

Első Selmecbányái temetkezési vállalat.
A gyász óráiban, midőn a fájdalom
amúgy iá lesújtja a hátramaradt családta
gokat, a temetkezési vállalat van hivatva a
drága halott temetése rendezésével járó
gondoktól az élőket megmenteni.
Hogy e nehéz kötelességet pontosan és
minden igényt kielégitőleg teljesíthessem,költ
séget nem kiméivé újonnan berendeztem

a Selmecbányái első temetkezési vállalatot,
E vállalom bármily fényes vagy egyszerű te
metés teljes rendezését, úgy hogy a gyá
szolóknak semmi gondjuk ne legyon a szo
morú teendőkkel.
Hullák exhumáítatását, szállítását és az
ezekhez szükséges engedélyek megszerzését
is elvállalom.
Megszabott, jutányos árakat szabok,
úgy hogy az ellen kifogást senki ne emel
hessen.
Mély tisztelettel

Felülmúlhatatlan minden mell-, tüdő, máj-, gyomor- és minden belső betegségnél.
legrneg úzhatóbb

Külsőleg a

S
Ő
T
* sebgyógyszer.
Csakis a minden kulturáltamban bejegyzőit „ s ip í U 'a YéiIleK.VK.VCl44 és a kupak/árba
sajtolt céggel: Alléin eclit, valódi. Kimutatható évi gyártási mennyiség 6 millió üveg. 12 kis,
vagy ü kettős üveg postán bórmentvo 4 Korona — Égy próbaiiveg, leírással és az egész föld
kerekségén levő raktárak jegyzékével 1 Korona 20 fillér. Szétküldés csakis az összeg elöleges
beküldése ellenében.

T liic r r y A . C e iitifo lia -k c ín ő c s e
(csodakenőcs név alatt ismeretes) elérhetetlen húzóerővel és gyógyhatással. Feleslegessé teszi a legtöbb műtétet. Evvel
a kenőcsoscl egy 14 éves gyógyíthatatlannak tartott esontszú, sőt’ újabban egy 22 éves nehéz, ráks/.orü megbetegedés
gyógyittatott meg! Fertőtlenitöleg éz gyorsan enyhülést és Inisitést és teljes gyógyulást hozóan hat gyuladásoknál ós
mindennemű sebeknél. Gyorsan puliit és oszlat és megszabadít mindenféle még oly mélyen behatolt idegen testektől.
Egy tégely csakis az összeg elöleges beküldése ellenében bérmentve 1 Korona 8 0 fillér. Nagyobb megrendeléseknél
olcsóbban. — Kimutatható évi gyártási mennyiség 100 000 tégely.
Mind a két szer felöl egy egész levéltára az eredeti, a föld minden országából származó bizonyítványoknak tehinthető
b«. Óvakodjunk az utánzatoktól és figyeljünk a minden tégelybe beégetett cégre : Apotheke zum Schutzengel des A. Thierry
Ahol raktár nincsen, ne beszéltessük rá magunkat hamisítványoknak vagy állítólagos egyenlő értékű készítményeknek
megvételére, hanem r e n d e l . j i u i l * k ö z v e t l e n ü l és cziraezziik megrendelésünket:

Thierry A. gyógyszerész gyára Pregrada RollitSCll-Saiiertirilllll
(A es. ás kir. állam vasuti tisztviselők szövetkezetének szállítója.)
(Contracter of The War Offlce and the Adm iralty, London.)

Matzán Ferenc
a Selmecbányái

első temetkezési vállalat tulajdonosa.
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CRÉME 1

SERH O FER J
vértisztitó labdacsai

jff

-&r*ó?

kh'I'í)

0

arc és kézkenőcs.
PA r n a p a la tt

szü n te t

m in -

•W d e u tiM z t a t a liiiiN á g o t .

í©

Höígypor és szappan e szernél
ét*
felesleges, isi. .«&
m

évtizedek óla el vannak terjedve az egész világon s kevés azon család, a hol ez a páratan házigyógyszer hiányzik.
E labdacsokat az orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz
emésztésnek s dugulásnak következményei, mint pld. zavar az epekerlngésben, májfajdaímak, szólbántalmak, kólika, aranyér stb. stb.
Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak vérszegénység eseteibor. s az
ebből származó bajoknál, mint ideges fejfájás, sápkór stb. E vértisztitó labdacsok nagy előnye, hogy
szelíden hatnak, fájdalmat nem okoznak s így a leggyöngébb szervezettel bíró egyének, sót gyormobátran használhatják.
doboz, mely 15 labdacsból áll 21 kr. — 1 tekercs, moly 0 doboz 1 frt 0 5 kr. A pénz előzetes bekül
dése után bérmentve: 1 tekercs 1 Irt 25 kr. — 2 tekercs 2 frt 30 kr. - 3 tekerss 3 frt 35 kr. —
10 tekercs 9 frt 2 0 kr.

“**§— « H a s z n á la ti u t a s ít á s m e llé k e l v e . *—#*=•

■ifáft

X tégely XKöp.

E p je d tili k é s z ít ő é s s z é t k ü ld é s i f ő r a k t á r :

Kapható a legtöbb gyógyszer
tárban és a gyárosnál:
t± %
m

Kralovitz Adolf gyógyszerész
Pápán,

(V eszprcumegye.)

S i

: i í

l l <

> F S 4 1 t

.1 .

gyógyszertára

Bécs, 1. Singoratrasse 15.

t i
'%?■

Elterjodscgüknél fogva e labdacsok a legkülönbözőbb alakokban és nevek alatt u táno ztalak, tehát mindenk
csak PSERHOFER-féle vértisztitó labdacsokat kérjen, s csak azok valódiak, a melyok dobozainak fedőién pi
ros színben „PSERHOFER" kézírása látható.

-féle

M UHLE

4

NÖVÉNYEK,mindenütt
és FAKki

tünően tenyésznek. Tessék az 1001.
évi főárjegyzéket hozatni, melyei
ingyen és bérmentve küld.
M U H L E V I L M O S . «. « kir. utoluállitó. T E M E S V Á R .
Nyomatott a laptulajdonos JÖerges Ágost özv. úr> fia könyvnyomdájában Sclmeezbányán, 1901.
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