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A kisebb élő állatokkal való 
bánásmód.

A forgalomba hozott kisebb élő-állatokkal való 
bánásmód az ország területének legnagyobb részén nem
csak a humanitárius értelemben vett állatvédelem, liánom 
az, állattenyésztés, — állategészségügy és a közélelme- 
zés szempontjából is, sok kifogás alá esvén, a m. k. 
főldniiveléstlgyi ministerium szükségesnek találta ez ügy
nek rendeleti utón való szabályozását.

A rendelet, melyet a földni. in. k. ministerium e 
czélból kibocsátott, a következő :

R o n d e 1 e t
a forgalomba hozott kisebb élő állatokkal való bánás

mód szabályozása tárgyában.
1. Kettőnél több borjut, juhol, bárányt, kecs

két, malaczot, s a kisebb szárnyas állatok közül négy 
párnál többet összekötött lábakkal, akár köz — akár 
magánfogyasztás, - illetőleg használat czéljából szál
lítani, — vagy vinni s mindezen állatokat tekintet 
nélkül a mennyiségre, ily állapotban bárminő czélra 
is tartani tilos.

A marhavásárra vitt borjuk és bárányok lábai 
azonban azon idő alatt, mig a vásár tart s a mérlegelés 
eszközöltetik, legalább öt centiméter szélességű heve
derrel üsszeköthetök; mely állapotban az állatok min
denkor szalmára fektetendök.

Libák, pulykák s nagyobb szárnyas állatok ösz- 
szekütütt lábakkal egyáltalában nem szállíthatók, s 
azok, házalás esetében csakis hónalj alatt vihetők.

Halakat keresztül fűzve szállítani, vinni vagy 
tartani tilos.

2. Az 1. ij-ban meghatározott mennyiségen 
felül, borjuk, juhok, bárányok, kecskék, malaezok csakis 
fellett s oly kocsikban szállithatők, hogy az állatok 
a kocsiban állhassanak.

E czélból a kocsinak szilárd fenékkel kell bimm

T Á R C Z AElbúcsúztunk. . .*)
Elbúcsúztunk . . . Éjjel — titokban —
8 játszin. Csak hangunk volt komoly.
Te — könnyeztél, én — mosolyogtam . . .
Úgy került össze innen-onnan
Néhány hamis könny, pár igaz mosoly.

És -- mea eulpa . . . mca culpa . ..
— Ki ne tudná e régi dalt? —
A hány bolond egymást megunja,
Mind igy borit fátyolt a múltra . . .
— Szivünkből minden szép emlék kihalt.

Elbúcsúztunk . . . Kezünk meleg volt,
Búcsúnk s az éj zord, liévtclcn . . .
Úgy rémlett, hogy csak rongy a meunybolt
S rajt' minden csillag cgy-egy szennyfolt. . .
. . . Megtépett szív . . . kiégett szerelem . . .

Teleké* Iliin.Csak csöndesen . .  .**)
Moorc Tamás, Velcímze.

Csuk csöndesen, jó esolnakos! Halkan hasítsd az árt. 
Ne hallja más, csak ó, a szép, kiért szivein sovarg,
Az égnek fönn csak szeme van ; arról már nem csacsog, 
Mi mindent látnak éjen kint a kandi csillagok.

Álljunk meg itt, jó esolnakos! Pihentesd eveződ.
Én — az erkélyre lebbenek, te lesd a vizmczőt.

*) „A Jlót“ 28. számából.
*) Az „lílet11 ez. folyóirat június 15. számából.

és sem ezen, sem a kocsi oldalainak alsó részén nyi
lasnak vagy hézagnak lenni néni szabad. Az oldalok 
felső részén 2/;, rész szélességben a deszkák, illetőleg 
léezek között tág hézagok hagyatniuk, hogy az állatot 
kívülről látni lehessen, és a kocsit levegő járhassa át.

3. fcj. Bárminő szárnyas állatok az 1 §-ban meg
határozott mennyiségen felül csak ketreczcs vagy fonott 
kocsikon illetőleg ketreczekbeu vagy kosarakban szál
líthatók.

E ketreezeknek úgy kell készítve lenniük, hogy 
az állatok kívülről jól láthatók és megkülönböztethetők 
legyenek.

4. Az állatok megfelelő etetéséről és itatásáról 
az eladó, — vagy szállító illetőleg tulajdonos gondoskodni 
tartozik.

5. §. Ezen rendelet határozmányaiba ütköző cse
lekményeket és mulasztásokat az 1879. évi XL. t. ez. 
alapján ezennel kihágásnak minősítem, mely kihágá
sok elkövetői a mennyiben cselekményük illetőleg mu
lasztásuk más fennálló törvények szigorúbb liatározmá- 
nyai alá nem esik — 20 Írtig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendők.

lj. A jelen rendelet ellen elkövetett kihágások 
alapján befolyó pénzbüntetések felerészben az illető köz
ség szegény alapja, — felerészben pedig a vármegye 
álla 11 cn v oszt és ezé Íjai ra főid i t andók.

Budapesten, 1892. évi május-hó 21-én.
Gróf Bethlen Alidra*.

A turistaság és annak előmoz
dítása fürdőhelyeken.

Im\ linlEsigi .lánoH-tól (Miskolc/..
A turistaság ápolása tulajdonlapén nem azon ezé- 

lok köze tartozik, melyeknek előbbre vicéi ét a balneo- 
giai egyesület föladatává tette. De vannak mégis pon
tok, a la>! a turistaság és az egészség helyreállítására

Ah, — volna szentül élni csak fél’ oly könnyű dolog, 
Mint nőt megnyerni: mily könnyen lehetnénk angyalok!

Tclflics llcla.A csintalan főrendek.
(Fütty a felső parlamentben.)

Után közlés Ara tíz forint.
Magyarország ékesen szóló bíboros berczegprimá- 

I sáról is hamarabb el lehetett volna hinni, hogy esak- 
| ugyan sikerülni fog az elkeresztelési differcncziákat 

kiegyenlítenie, vagy a kormányt megbuktatnia, mint 
| azt, hogy a mi megcsontosodott főrendiházunkat galva- 
1 nizálhassu. A magyar főrendek ugyanis, mint egyalta- 
I Iában tudva van, az ország piros termében még foko- 
I zottabb mértékben adják a közönyöst, meg az unalmast,
| mint amilyen mértékben a „vegyes társaságokban" 
t szokták, a hová olykor kegyesen leereszkednek. Ember 
j emlékezet óta nem volt abban a házban egy jóravaló, 
j temperamentumos ..éljen". A beszédeket is annyira le 
| stinifflólt hangon mondják el a szónokok, hogy a szom 
: szédainak hallóesövet kellene használni, ha épen kiván

csiak volnának a méltóságos és nagyinéltóságu dikeziók 
I részleteire. Meg kell vallani, hogy a szónoklásnak ez a 
! módja leglöbbnyirc lmtározottan előnyére válik a — 

szónokoknak. Olyasmit pedig, hogy valaki a szónoklat
tal szemben tetszésének vagy nem tetszésének csupán 
egy fejmozdulattal kifejezést próbálna adni. föltenni is 
vakmerőség lett volna eddig a tekintélyes, komoly fő 
rendekről.

Az elnök megtette előterjesztéseit, az illető funk- 
czionáriusük felolvasták a törvényjavaslatokat, egyik 
másik babérokra vágyó tagja fölállott a háznak s né
hány pcrczig iinaszerü egyhangúsággal mormolt valamit. 
Ezzel végbement az általános, meg a részletes vita és

törekvő különféle gyógymódok, vagy mondjuk röviden a 
fürdőgyógylan, meg a fürdői életmód oly szorosan érint
keznek egymással, hogy tárgyalása ebből a szempontból 
nem fölösleges e helyen. Bizonyításul elegendő, ha azon 
ismert tényre hivatkozom, hogy a fürdő vendégek tekin
télyes csoportjából kerül ki a legtöbb turista, s a 
fürdői élet adja meg a legtöbb és legkönnyebb alkal
mat a turistaság gyakorlására. Azt lehet mondani, £a 
kettőnek a fejlődése majdnem párhuzamosan halad : a 
turistaság terjedésével szaporodnak fürdőink látogatói és 
megfordítva.

Nem érdektelen tehát tudni, hogy ez a legmoder
nebb sport bir e befolyással az egészségi állapotra és 
minővel; lehető azt esetleg vagy gyógyító ezélokra, 
vagy a fürdőn való tartózkodás kellemesebbé tételére, 
vagy fürdőink látogatottságának emelésére felhasználni? 
Továbbá minő álláspontot foglaljon el a fttre! Jorvos azon 
betegekkel szemben, kik azt, kisebb-nagyobb mérvben 
gyakorolni óhajtják?

A gyógyító tényezők, melyeknek kedvéért bete
geinket fürdőre küldjük, két nagy csoportba oszt
hatók be.

Az egyik csoportot képezik azok a faktorok, me
lyek vakum y fürdőhelyekuek bizonyos kóros bántál- 
mák ellen kölcsönöznek tlicrapoutikai hatást: ide tar
toznak a különféle vegyi összetételit inni vagy fürdeni 
való vizek, különös éghajlati tulajdonságok vagy egyéb 
speeziális gyógyító módszerek.

A másik csoport általánosabb jellegű, s úgyszól
ván minden fürdőhelyen föltalálható --  vagy legalább 
kellene, hogy föltalálható legyen. Ez: a jó, tiszta le
vegő és egy-b kedvező hygienikus viszonyok; a rend
szeres testmozgásnak, sétáknak és kirándulásoknak 
lehetősége és végül olyan körülmények, melyek meg. 
engedik, hogy a beteg vagy a ftlrdŐvendég csendes, 
nyugodt, zaj tahin életmód mellett még kellő, de nem 
izgató és áriáiéin szórakozást is leljen. A mint azt 
Fodor tr. az I baln. kongressus alkalmával tartott elő
adásában kiemelte, nem szabad egyik faktort se tűibe-

a türelmes főrendek, ha előbb nem — másnap bizonyos 
megtudták az újságokból, hogy mit végeztek a tegnapi 
napon.

Főrendiházunkban (vájjon csakugyan a mienk
ben-c?i ez volt eddig a parlamentáris bon tón.

Ez a cadaverszcrü, semmire nem reagáló testület 
| izzó parázszsá vált a lierczegprimás varázsvesszejének 

egyetlen érintésére. Sistcrgett, harsogott, éljenzelt, ujjon- 
gott, pisszegett, abczugoll, demonstrált, s egyizben fü
tyült is, mint a karzati publikum szokott a kegyvesztett 
primadonnának. Az arany keresztes püspökük sorban 
felugráltak s áldó kezeikkel visszautasitólag integettek 
Szontágb Pál felé, a ki a protestánsokat védte:

— Eláll! Nem hallgatjuk! üljön le!
Így lett Szontágh által Montág — mert a vita 

hétfőn volt — a lierczegprimás álláspontjának a Szonn- 
tágja.

A háromszcniü piros terem kerekre nyílt ablakok
kal bámulta a fura szituácziót, a főrendek megbomlott 
sorait, az elnök rémült tekintetet, amint először a csen
gettyűt s azután a fejét is megrázza:

— Ej, e j ! Ki hitte voln , hogy ezek a főpapok 
még a „vasárnap? ellen is képesek tüntetni?

A hangulat egyébiráni legkevésbé sem volt tréfás. 
Legalább nem látszott annak. Sötéten, némán ültek 
helyeiken a protestáns főrendek, idegesen, haragosan 
tomboltak u katliolikus főrendek, és a lierczegprimás 
fejét lecsüggesztve nézett maga elé, mintha gyújtó be
széde végszavának a viszhangjára figyelme:

— Dixi, ot salvavi animam mcam . . .
Ez a végszó most már fenyegető formában szólt 

vissza a katliolikus főurak soraiból. Nem lehetett ennél 
erőteljesebb, határozottabb a római költő szava sem:

Si fractus illabatur orbis!
Megakarták mutatni, hogy most már nem enged-



114 S E L M E C Z B A N V  A l  H Í R A D Ó . III. évfolyam. 29. szám.

esHlni. S lm képzelhető is, hogy a beteg otthon rendes 
és sokszor épen nem hvgiénikus életmódja duezára, 
péld. a kárlsbadiviz használata mellett javul vagy 
meggyógyul, mégis gyorsabban és biztosabban nyerheti 
vissza egészségét, ha az általános hvgiénikus erők — 
jó levegő, mozgás, gondtalan élet, jó táplálkozás — 
hatását is élvezi. Mindenesetre az elért gyógysike- 
rekben az utóbh említett tényezőknek is jelentékeny 
részük van.

Egészséges embernek a táristáskodás szerfölött 
hasznos. .ló hatása itt abban nyilvánul, amit röviden es 
összegezve az anyagcsere élénkítésének nevezünk. .S 
mert vannak kóros állapotok, a hol, gyógyítani akarva, 
ugyanezt, t. i. az anyagforgalom gyorsítását szándéko
zunk elérni : imént föltett kérdésünkre, vau-e a turis 
taságnak therapeutikai érteke is, bátran igennel telel
hetünk. Sőt egyes szerveket s azok luiiktióját még 
egész különleges módon is befolyásolyja. Ilyenformán 
természetesnek találjuk, ha a tusitaság, ha nem is épen 
ezen név alatt, de lényegében a fttrdógyógytaui tényezők 
föntebb említett miud a két csportjában helyet foglal. 
A lényeget a dolognak persze a hegymászás képezi: 
mert evvel sem a sik földön való sétálás, sem a hegyes 
vidéken, nagyobb magasságban való tartózkodás nem 
vetekedhetik, különösen ha egyes szervek működését 
akarjuk befolyásolni. Tapasztalati tény, hogy a sik 
földön való járás a tüdők tágulására pl. alig vau va
lami hatással s másrészről egyedül a ritkított levegő 
élettani hatása, főleg nem nagy magasságokban, ko- 
rátsem oly nagy, hogy számba jöhetne. Néhány svájczi 
gyógyhelyet kivéve, 1200 -1500 méternél magasabban 
fekvő fürdők külföldön sincsenek; ezen alul pedig az 
egyedüli változás, a mit észrevehetünk, az érlltés 
szapordása az első napokban.

Mig ellenkezőleg, a hegymászás hatásának isme
rete a szívre és tüdőre, a vérkeringésre és a lélegzésre 
meglebetÓB régi dolog, annak rendszeres kísérleti ténye
ken és elméleti okoskodásokon alapuló alkalmazását 
Oertel által főleg szív-, és Brehmer által kizárólag tü
dőbetegeknél újnak lehet mondani. Az clóbbenit, mint 
általánosan ismert dolgot, tételezve föl, csakis az átte- 
kintbetés kedvéért ismertetem pár szóval. Lényege rö
viden a következő:

Kiindulva abból, hogy a kóros szív nem bírja 
meg a munkáját, t. i. az aránylag nagy vérmennyi
ségnek kellő módon való szétosztatását a szervezetben: 
Oertel fófeladatnak tartja szívbajoknál - s mindazon 
betegségeknél, melyek a szívizom gyengeségével járnak 
— a vérmennyiség kevesbitését, jobban mondva sűrítését, 
az arteriosus és vcuosus edényrendszer teltsége között 
az egyensúly helyreállítását, a szív munkájának keves
bitését és a szivizorczat erősítéséi. A fődolog az utolsó, 
t. i. az izomzat gyarapítása és erősítése s ez nemcsak 
ezél hanem eszköz is a megzavart vérkeringés rendezé
sére. Mindez elérhető volna forszírozott és rendszeres 
hegymászás által, midőn is a szivet fokozoltab mun
kára kényszerítjük s ez által izomzatút erősítjük. Erre 
van alapítva az ö terrain-kurája, mely annak idején

nek, s keresve keresték az alkalmat a tüntetés folyta
tására.

Épen kapóra jött Zichy Antal beszéde. A beszéd 
úgy indult, hogy abból még protestáns szellemű polémia 
is lehet vala. Mély indignáczió kifejezésével az arezán, 
fólállott hirtelen Kalocsa érseké, a szelíd arczu Császka 
György s tüntetőleg kiment a teremből. A következő 
pillanatban fölkerekedett a püspöki kar túlnyomó nagy 
része s egymásután hagyták el a házat Sclilauch Lőrincz, 
nagyváradi püspök, Meszlényi szatlimári püspök és még 
számosán.

Sovárgó szemekkel nézett Zichy Antal a mellette 
elsuhanó fényes menet után. aztán úgy tett, mintha 
elvesztette volna a beszéde fonalát s pillanatig gondol
kozott. Talán Wesselényi utczai házának a be- és kijá
rata jutott eszébe, hová — nem tudni micsoda tapasz
talatnak a révén — egy lenyugvó napol rajzoltatott s 
alája e szavakat iratá: „Donec eris felix, multos iiume- 
rabis amieos, tempóra si fuerint nnbila: solus eris" . . . 
Látva, hogy a teremben eléggé felhős az idő, s az egész 
púdban csakugyan egyedül maradt: fordított egyet a 
beszéde irányán. De már erre a főpapok is visszatértek 
helyeikre szépen, jeléül annak, hogy: „most már szent 
a béke!“

— Dominus vobiscum ! Rcbcgték feléje cgyenkint, 
mikor az ülés bezárult és a sor a bucsuzódásra került.

Eljött és elmúlt a Következő ülés anélkül, hogy 
komolyabb veszedelem származott volna belőle. A kép
viselőhöz fölgytilckezelt tagjai, akik szinte megirigyel
tek a főrendektől az első nap zivatarát, nagy csopor
tokban várták a karzaton a beköszöntő „istenítéletet1*. 
Hasztalan. A világi főutak és a főpásztorok csak úgy 
megszavazták a költségvetést s ezzel a vallásügyi kor
mánynak is a bizodalmát, mintha soha legkisebb kon
fliktus nem lett volna közöttük. A költségvetés keresz-

! gok port vert föl; utóbb azonban kissé csökkent iránta 
| a lelkesedés, s úgy vélem, jogosan.

A turistaságnak nem kívánom definioziójut adui: 
j az igen tág fogalom, melybe sok mindenféle belelér. 
' De annyi tény, hogy Oertel betegeit valódi turistáknak 
I lehet tekinteni, főleg lm azt vesszük zsinórmértékül, ki 
! milyen magas hegyet mászik meg. Meranuak Oertel 
; által kiadott terruin térképen még az 1500 m. magas 
i Bischofskogol es a 2200 m. magas Muth-Spilze is mint 
! ezél pontok vannak megjelölve. Hogy tényleg szívbeteg 
1 vagy akárcsak gyenge szivizomzattal biró egyén elju

tott e baj nélkül ilyen magasságra, nem tudom, de alig 
! hiszem. Gyakorlatilag nem volt alkalmam e gyógymódot 
' kipróbálni,* megkísértettem 2 - 3 ,  a plitliisis legkezdetibb 

szakában lévő betegnél, kik szarnám Oertel tudvalevő- 
lég szintén jónak tartja az erőszakolt hegymászást. Az 
eredmény nem volt bátorító: a beállott szívdobogás 

; és nehéz légzés s ebhői kifolyólag az izgatottság, ál
matlanság és étvágytalanság nagyon is alterálták a be
teget. Elméletileg mindenesetre lehet kifogást emelni. 
Első sorban is nagy kérdés, hogy a szív túlerőitetéséig 
menő hegymászás nem e inkább gyengíti a szív izom
zatút, mint erősíti ? Úgy hiszem, a mig biztosabb és 
absolulabb mórtéKUuk nincs a szív munkaerejének 
megítélésére, addgi a  szív munkájának ilyen módon 
való, meg nem határozható fokozását veszedelmesnek 
kell tartanunk. Különösen üa tekintetbe vesszük, 
hogy — mint Tranbe és Leydeu, Seitz s legújabban 
Friedricli és Tauszk észleletei bizonyítják — testi meg
erőltetés után rögtönöseit is fejlődhetik ki szívbaj. 
Hegymászás, meredek, sziklás utón, azt hiszem, elég 
megerőltető munka. Kisch, marieubadi flldőorvos pár 
nappal ezelőtt közöl egy esetet, a  hol szivelzsirosodás- 
ban szenvedő betege Marienbadbnu, egy nagyobb ma
gaslat megmászása után félórával meghalt. Igaz, hogy 
e betegnek még arteriosclerosisa is volt, s ilyenkor 
maga Oertel is tiltja a hegymászást: de az ütcrfalzat 

| elfajulásának kezdeti stádiuma esetleg kikerüli a fi- 
í gyeimet.

A hegymászást, de nem az Oertel-kurát, csakis 
oly szívbetegeknek lehet megengedni, a hol a compen- 
satió meg megvan ; visszatartandó a szívizom erősítése 
által az iucompenzatiót, így tehát alkalmazása nagyon 
kis térre szorul. — Következőleg nem kell nagy sze
rencsétlenségnek tartani, ha a mi fürdőink közül keve
sen is követték a divatos külföldi példát s csak egy
néhánynak jutott eszébe annonceiban kiemelni, hogy 
„terraingyógyhely.“ Például a Tátra-Füredek, meg egy 
legújabban keletkezett csinos kis telep, t. i. Tliurzó- 
Füred. Míg azonkau Tliurzó Füred idei prospeclusában 
egész határozottan a gyógyító eszközei közé sorolja a 
terrain-kurát: addig a betegségek közül, melyek ott 
kezelhetők, kihagyja a tulajdonképi szívbajokat, t. i. 
a billentyübántalniakat. Ha ez szándékosan történt, 
véleményem szerint, daczára a kis inconsequentiának, 
csak helyeselhető.

Tüdőbetegeknek semmi esetre sem engedném 
még c drasztikus kúrát. Oertel ugyancsak olyan plithi- 
sikusokat számit betegei köze, kiknél szivgycngcség

tül ment. de a primási javaslat elesett egyidőre, anélkül 
hogy a szavazás csak szóba is került volna. Füst lett 
a szép egyházpolitikai beszédből, álomnak maradt a 
váradi püspök sok nagy gondolata, de a papok réme, 
az elkeresztelési rendelet, ma is ngy áll, mint a Sión 
begye. Szó sincs róla, hogy most már az őszi ülések 
ideje előtt megkezdhessék a lebontását.

Két hatalmas, délezeg lovag összetűzött egyszer. 
Az egyik azt állította, hogy rajta sérelem esett s „pro
vokálta" a másikat. Egyideig ez a másik jobbnak látta 
nem venni fel az elébe dobolt keztyüt. Végre találkoz
tak olyan helyen, ahol a provokált félnek nem lehetett 
többé kitérni a provokáló fél elől, mihelyt ez a mér- 

j kőzést követeli vala. Már ott is állottak egymás előtt, 
j kivont karddal. A provokáló fél ekkor széjjel nézett, 
I gondolt egyet, eldobta fegyverét s ellenfelének előbb a 
. lábaihoz, azután a keblére hullt.

— Nős, kegyelmes uram, mit tartasz ily körülmé- 
| nyék után a provokáló fél jelleméről ? Kérdi egyik rai-

nistertól a fönnebbi példázat előrebocsátásával, megle
hetős nagy felindulással valamelyik pap képviselő.

A minister elucveti magát:
— Hová gondolsz, kérlek! A méllóságos főrendek 

csak csintalankodni akartak egy keveset . . . Megmu
tatni, hogy többé ók sem múmiák.

Majd elválik októberben.

Akadémiánk ünnepe.
III.

Nagynnll. Fiaim! Mélyen tisztelt vendégeink! 
Minden kornak, minden időnek meg van a maga 

jelszava, melyért lelkesül mindenki, mely áthatja múl

ván jelen („Audi Herzst hwiiche bei Lungenphthisis." 
Teher Terraiu Curorte 50 1.). de ezen a réven majdnem 
minden luberkulotikus beteget ide lehet sorozni, holott 
rájuk a sportszerű hegymászás valóságos életveszedelem
mel jár.

A nemrégiben elhalt Brehmer-nek, volt főnököm 
nek bárom évtizeden át kipróbált hegymászó kúrája 
körülbelól ugyanazt czélozza, mint Üertelé. Brelimernek 
egész gyógy rendszere, szerény véleményem szerint, 
nincsen kellőleg, érdeme szerint méltányolva, s ha so
kan tudnak is felőle egy Rt-mást, hibásan tudják. így 
például még kartársak között is, amint alkalmam volt 
meggyőződni, nagyon el van terjedve, hogy az ő fő- 
gyógyitó-jemlszere tulajdonképen a hidegvíz-gyógymód. 
A mi épen nem áll. A hideg vizet csakis ledörzsölések 
és egyszerű hideg zuhanyok alakjában vette alkalma 
zásba, igen óvatosan és csak nagyon kevés, jó erőben 
levő tüdőbetegnél. Az ő főgyógyszere a télon-nyáron 
gyakorolt hegymászás volt, s ha az elmélet, melyből 
Brehmer kiindult, ma már jogosan feledésbe is megy 
lassanként: a reá épített gyógyító rendszer megállotta 
a helyét és még ma is a legjobb. Brehmer is ugyanazt 
törekszik elérni, amit Oertel, t. i. első sorban a szivi- 
zonizat erősítését s a tüdők tágítását. De a kivitel 
módjára eltérnek egymástól, és pedig nagyon lényege
sen. Brehmer, ki csakis tüdőbetegeket vett gyógykeze
lése alá, ezeknél a szívnek mindennemű kifáradását, 
sőt a tüdő túlságos megerőltetését is károsnak tartja. 
Elitéli még az úgynevezett tüdő gymnastikát is, mely
nek káros voltára különben nemcsak Ő, hanem Volland, 
davosi orvos és Liebermeister is figyelmeztettek.

(Vége köv.)

Uj találmányok és műszaki 
leírások

Jtcrgl Sándor: első budapesti szabadalmi irodájának (VI. Andrássy-út 
30.) közleménye.

J ö v ő  s z á z a d  ru h á i .  A múlt évfolyamán egy 
oly találmány szabadalmaztatott, melynek szólja nem 
kevesebb, mint egy szellemesen összeállított géppel 
üvegdarabokból ruhaszöveteket gyártani. Eltekintve attól, 
hogy az uj szövet összetörött, értéktelen anyagból állít- 
tátik elő, más szövetek fölött sok előnnyel rendelkezik; 
el nem égethető és tetszés szerinti sziliben és vastagság
ban készíthető. Egyedül csak az a tulajdonsága, hogy 
el nem égethető, megbecsülhetetlen oly emberekre nézve, 
kik munka közben a Híz körül forognak. Női ruha kelme 
előállítására is előnyös es teljesen pótolja n selymet, 
melynél sokkal erősebb fényű, könnyebben mosható és 
ezen jó tulajdonságok mellett a selyem minden tulajdon
ságával bir; ép oiy puha és rugalmas. Tartóságra nézve 
még tapasztalatok nem jegyeztettek fel.

Es úgy, mint e feltaláló üveggel, úgy egy másik 
fával akar bennünket felruházni. Ez utóbbi feltaláló 
eljárása a következő: vékony deszkák vagy léezek 
hosszabb átmérőjük mentén igen vékony rostokká ba- 
sittatnak, melyek hígított kénsavban főzetnek, miáltal

denkinek egész valóját. Nekünk is van egy jelszavunk, 
ami korunk is irt fel zászlajára egy ily jelszót, s e 
jelszó a haladás. Igen, a haladás, mert haladni akarunk, 
mert megakarjuk mutatni Európának, meg akarjak 
mutatni az egész világnak, hogy Magyarország nem 
volt; Magyarország van és lesz.

Elmúlt már az az idő, a mikor az ember legfőbb 
érdeme még az öklében volt, eltűntek már azok az évek, 
a mikor a szellemet meg a nyers erő tartotta rabbilin
csei között. Uj kort élünk s ez uj kor a szellem, az 
eszmék kora. Avagy nem ezt bizonyitja-e az, hogy 
korunk évról-óvre, napról-napra több gondot fordít a 
nevelésre és tanításra ? Hisz a m. kir. bányász és erdész 
akadémia ez uj épülete is csak azt mutatja, hogy az 
eszme újra diadalt ül, csak azt kiállja felénk, hogy 
előre, mindég csak előre!

Ezért oly szép, ezért annyira magasztos e mai 
ünnepély, melyre Nngyméltóságaik s mélyen tisztelt ven
dégeink édes hazánk minden vidékéről eljöttek. Eljöt
tek azért, hogy szemtanúi legyenek haladásunk egy 
újabb lépésének; eljöttek azért, hogy meggyőződjenek, 
hogy c szó haladás nem puszta szó, hanem jelszó, mely 
mellett küzdeni mindegyikünknek legédesebb köte
lessége.

E szép, e magasztos ünnepen én csak egyet aka
rok kérni, csak egyért akarok esedezni. Engedjék meg 
Nagy méltóságaik, engedjék meg mélyen tisztelt vendé
geink, hogy e mai napon én is az akadémiai ifjúság 
nevében egy szívből jövő és önöket üdvözölő „éljen"-t 
kiáltsak. *)

*) IWny. és érd. akadémiánk uj palotájának felavató ünne
pén az akad. ifjúság nevében tartotta Neuhorcz Béla ifj. elnök.



az anyag: szótbontatik anélkül, hogy a farostok szétes
nének. A főzés után a la a levegőn inegszáritíatik, mi
által az anyag tartósága fokozva lesz. E műveletek után 
a farostok egymásután felállított hat sajtoló k szüléken 
hajtatnak keresztül kifésülés egáljából, mi ep úgy tör
ténik, mint a lennél vagy kendernél. Az ekép nyert 
fafonalak feldolgozása a már megszokott módon tör
ténik.

. le ie n  s z á z a d  n e v e z e te s e b b  f e l f e d e z é 
se i és t a l á l m á n y a i .  A kővetkezőkben megpróbál 
kozunk ezen század legnevezetesebb felfedezéseit és ta 
lálmányait chronologice összeállítani. Miután röviddel a 
18. század vége előtt Volta a róla elnevezett elektromos 
oszlopot feltalálta (17S9), csakhamar a dán Örsted 
1829-ben a mágneses elektromosságot fedezte fel, melyet 
Ampere behatóan tanulmányozott és tökéletesbitett. 
Ugyanezen évben fedezte fel Aragó az elektromos teleg- 
raíót, a melyet I838*ban Morsé, 1845-ben Bregret stb. 
javított, 1848-ban a német Bunson egy uj elektromos 
battériát talált fel, 2 évvel később Elhampton és ltuolz 
az elcktromctallurgiát. 1832 ben Faraday az elektromos 
induotiót fedezte fel, mely alapon később Rliumkorff a 
róla elnevezett inductort szerkesztette meg. 1854-ben 
Bourseul feltalálta a telefont, a mit 18ö0-ban Reis, 
későbben Bell és 1878 óta különösen Edison tökéletesbi- 
tett. Edisonnak köszönhetjük a fonográf mai szerkeze
tét és alakját, de az eszme nem az övé, hanem Scott 
León é, ki a fonográfot tökéletlen alakban már 185ü-ban 
mutogatta Parisban. 1841. és i 878 közzé esik az elek- 
Iromos világítás feltalálása és javítása is 1881-ben si
került a franczia Depreynek az elektromos erőt egyik 
helyről a másikra átvinnie. Ib89-ben Berliner a gram- 
mofont találta fel. A kormányozható léghajó kérdését 
előbbre vittek Krebs és Kenard számos kísérleteikkel. 
A tenger alatti hajózást Grubet testvérek tökéletesbítél
ték, kik a Cherbourg hídon összegyűlt tömeget csodál
kozásba ejtették merész productiójukkal. Más fajta ta
lálmányok közül figyelemre méltó az K90-1801 között 
Jaequard által feltalált szövőszék, a Uavy-fóle biztonsági 
lámpa bányászok részére és a varrógép, melyre i833*ban 
kapottThitnmouier szabadalmat, Walker, Huntllowe, Sin- 
ger, Seymour, Maguaire, flurter, Hantin és sok más neveze
tes mechanikus czélszerll javításokat eszközölt az eredeti 
varrógépem 18u7-ben Marinoni feltalálta a körforgó 
hengersajtót, mellyel egy óra alatt 40,000 lapnyomatot 
készithetünk. Ugyancsak e század második felében tet
tek javításokat a világitó tornyokon, feltalálták a gyors 
fényképészetet úgy hogy ma már 1/700 vagy 1/1500 
másodperc/ alatt világos képet nyerhetünk, az analin 
festéket, saccharint, nilroglicerint, (linamitot és más 
robbantó anyagokat, az elektromos csengetyűt, az elek
tromos motort, villamos vasutat, a spectralanalizist, a 
magnézium és aluminiutn készítési módját, viznyomású 
elivatorokat és számos oly speciál gépeket és készülé
keket, melyeket ma már nem nélkülözhetünk. Azonban 
az elmondottakban még koránt sincsenek kimerítve e 
század nevezetesebb találmányai, hanem bennünket azon 
ezél. vezérelt, hogy — habár csak vázlatosan kimutatva 
is, feltüntessük azon óriási haladást, melyet az em
beriség a czivilizátió fejlődésével elért.

B e s z e lő  lo k o m o tív .  A „Zeitschrift für Trans 
portívesen" czimfi folyóirat szerint Edison és Lowry 
újabban oly készüléket szabadalmaztattak, mely helyet
tesi t-cni a lokomotív jelző készülékét, (sípját). A talál
mány neve lingnagraph, mely csövekből, sodronyokból, 
fonogrammból, billentyűzetből és egy széles szájú trom
bitából áll. A készülék állítólag oly hangosan kiálltja 
az állomások neveit, és e szókat: alagút, fék stb. hogy 
igy a hivatalnokok, mint az utazok meghallják.

Ö n ni li k ö d ő k a p u s. A drezdai automata társa• 
ság egy önműködő kapust szerkesztett, moly igen el
mésen van összeállítva, a mellett, egyszerű és a szük
séges javításokat bármely lakatos eszközölheti rajta. Az 
automatikus kapus minden csalást, lehetetlenné tesz. A 
rajta keresztül haladó munkás egy bárczát függeszt rá 
és e pillanatban az automata a keresztül haladó szeme 
látóra jegyzi fel, úgy hogy minden hamis időjelzés ki 
van zárva.

I d ő jó s ló  n ö v é n y . A londoni kristály palotá
ban rendezett nemzetközi hánya- és kohó- kiállításon 
oly növényt mutattak he, mely rendkívül érzékeny a 
levegő villamossága iránt, úgy hogy nagyon megbízható 
indicalor gyanánt használható. Az angol lapok figyel
messé teszik a hegyi lakókat arra, hogy ily értelemben 
tegyenek a növénynyel kísérletet, annál is inkább, mert 
már több nappal megelőzőleg tudatják velünk, hogy 
változás történt a légben. Ez pedig igen fontos a hegyi 
lakókra nézve, mert ez által figyelmeztetve, otthon ma 
rndnak és igy kevesebben esnek majdan a vihar áldo
zatául.

A u to m a ta  m in t  ló  ő rző . Nagyon is nmerika- 
ias ízű. tréfás találmányról veszünk hirt, amelynek két 
szembeöltő tulajdonsága van : az egyik az, hogy a pns- 
8,v szemlélőre nézve knczagtntó, a másik pedig, hogy 
az egész találmány nem ér egy polturát sem. Sétalo-j
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vaglását végzi a gavallér, gondtalanéi nézeget ide oda, 
s egyszerre csak eszébe jut, hogy valamely ügyét sür
gősen kell elintéznie. Töprenkedik, hogy unt csináljon 
a lovával y Hirtelen szemébe ötlik cgy gépeeske, mely
nek tábláján a következő vers van feltűnő betűkkel 
kipingálva.

„Dobj belém egy huszaeskát,
Megtartom a lovacskát."

Hm! — gondolja a gavallér, — ez csakugyan 
olcsón csinálja a dolgát. Kivesz egy húszast, bedobja a 
nyíláson, mire kiugrik a géptől egy kampó, melyre 
rádobva a kantárt, rögtön Összecsukódik, úgy hogy azt 
erősen tartja, tehát a ló el nem szabadulhat. A gavallér 
nyugodtan távozik, elvégzi a dolgát s jön vissza a lo
váért, cs ekkor oh csodák-csodája, egy másik táblácska 
mered az elszörnyedt lovag elé, a következő versi 
kővel:

„Ha nem adsz még öt húszast.
Nem eresztem a lovad."

Bosszúsággal eltelve bár, de kénytelen elővenni a 
csillogó huszaskát ismét, hogy a furfangos gépet enge
dékenységre bírja. A legeredetibb azonban az egészben, 
hogy míg a tulajdonos oda jár, a lovat bárki elcsípheti 
öt húszasért.

E I e R t r o m o s s z i v a r g y u j l ó. Az elektromos
ság egyik tért a másik után hódítja meg. Egy találé
kony amerikai a szivarozás élvezeténél is szolgálatkésszé 
teszi, mivel gyufa nélkül tűzzel szolgál. Ezen szerkezet
nek működő részéi egy tokba vannak elhelyezve, mely 
nagyon hasonlít egy közönséges szivarhoz. A tok egy 
faedényből áll, mely szivar színű posztóval vagy papír
ral van bevonva. A tok szélesebb végén keresztül egy 
platin sodrony vezet, mely asbest rostokkal van izolálva 
és spirál alakuan van lelsodorva. A tekervény közt 
egy golyócska oly módon gördül, hogy a tok függélyes 
állása mellett összeköttetést létesit az áram és a sodrony 
közt, tehát az áramot a sodronyba vezeti. Ennek kö
vetkeztében a sodronynak a tokból kiérő része izzóvá 
lesz, úgy hogy a szivar meggyujtható. Ezzel a szemlé
lőt félre vezethetjük, mert úgy látszik mintha a szivar 
egy közönséges szivaron gyujtatott volna meg.

T h e r g o 1 i t b, a t i n t a f o l t o k  e l t á v o l í t  á- 
s á r a  s z o lg á ló  a n y a g ,  A kézen és minden néven 
nevezendő tárgyakon levő tintafoltok eltávolítására ki
tűnő szernek bizonyult Ló-. Woldáu Ecrenez által felta
lált thergolith mely lényegileg a következőkből áll: 
finom porrá tört torratolith (térni miraculosa Saponiae) 
cs eczetsavas nátron keverékéhez, krotonolajat öntünk, 
melyet rögtön a felmelegítés után kihűlni hagyunk és 
clszappanositunk. E keverék kihűlve szilárd tömeget 
képez, melynek az a tulajdonsága var., hogy véle a 
tinta foltokat eltávolíthatjuk.

Pe t r o I ou m f o l t o k  cl t.á v o I i t ás á r a szó  I- 
g á ló  a n y a g . E czélra kitünően használható a 3 súly - 
rész száraz agyagpor és l súlyrész szénsavas nátron 
keveréke, melyből a használat idején elegendő egy igen 
kicsiny mennyiséget vízben feloldani és pépalakban a 
foltokra tenni. Már (i -8  óra alatt a foltok tökéletesen 
eltűnnek. A padlózatot azután megmossuk.

Különfélék.
— Stefánia főlicte/.cK asszony, özvegy trón 

örökösné a lapunkban jelzett időnél egy nappal később 
e hú K-án érkezett Szent-Antalba. Vasúti állomásunkon 
Coburg herezeg és Lujza kir. herczegnő várta ő fenségét 
és nagy szánni kiváncsi közönség. Minthogy ö fensége 
mindennemű fogadtatást mellőztetni kívánt, a hivatalos 
egyének közül csupán Krítusz főkapitányunk volt künn, 
a rend fen tartása végett, — a mire nagy szükség is 
volt, mivel a kiváncsiak nagyon is sűrűn állották el a 
kijárót. Ú fensége három hétig fog Sz.-Antalban tartóz
kodni, mialatt bizonyára több Ízben szerencsélteti váró 
sulikat is látogatásával. Eddig is már kétszer volt itt, 
miközben vásárlásokat is tétetett, nevezetesen a könyv
kereskedésben választott ki több müvet s Ungcr régiség 
árusnál is több értékes tárgyat. Ez üzletekbe Lujza 
herczegnő kisérte ő fenségét.

— Irodalm i cstclyíinköu, melyet e hó 10-én 
Vihnyc fürdőben rendeztünk, szép számú művelt közön
ség jelent meg, bár az estély megtartásának közzététele 
nagyon is hiányos volt. A közönség folytonos figyelemmel 
hallgatta Faragó Gy. ur kiválóan szép előadását, melyben 
az előadott műben ecsetelt lágy enyelgés, valamint az 
erőteljes, drámai szenvedély hűen érvényesült. Utóbbira 
nagyon alkalmas az a tiszta érczes hang, melylycl Fa
ragó ur rendelkezik. Tirts Jolán k. a. ügyes játéka és 
élénk előadása folytonos derültségben tartotta a közön
séget, mely a Sztancsay M. kis dialógja humorát igazán 
jó előadásban élvezte. A programul úgy első, mint ezen 
második pontjának bevégzését élénk tapsok kisérték, 
mik a dialóg második szereplőjét a flegmatikus férj 
szerepét játszó Faragó urat is illettek. Liszkav Ida k. 
a. vig szavalatával is cv.élt é rt; nevettetett s mulattatott 
a mérges leány naiv kifakadásaival. Szívesen tapsol
tak neki. Marósok István ur híven fejezte ki a szere
pével járó ál-pathost, jól adta a csacska szerepét, s 
mindvégig derültséget keltett előadásával. Szavalatának 
azon végszavait, melyekben magát tréfásan ajánlja s 
jó tánczmulatfiágot kivan, készséggel fogadta a tánezra 
kész közönség. A színház néhány perez alatt tánezte- 
reminé alakúit át, melyben éjfél utánig vig zene szó 
hangzott s vígan folyt a táncz.

— A „Selincc/.bánya vidéki tan ító i egylet" 
úlius 9 én tartotta Selmeczbányán második alakuló
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! gyűlését, melyen a tagok, néhány kivételével miuduyá- 
I jan megjelentek. A gyűlés főtárgyát az alapszabályok 
I megvitatása képezte, melyek már a jövő héten felter- 
I jesztetnok a Ministériuinhoz megerősítés végett. A kir. 

tanfelügyelő átiratban kereste meg az egyletet, melyben 
üdvözölte az egylet érdemes tagjait. A tanítók rendkí
vüli érdeklődést tanúsítanak az egylet iránt annál is 
inkább, mivel e vidéken tanítói egylet nincs s az ön
képzés és tökélyesblllés szempontjából igen érezték an
nak hiányát. A most érzett bajokon akart már az 
1880 bán Placliy Bertalan kir. tanfelügyelő elnöklete 
alatt megalakult de csakhamar megszűnt „általános 
houtmegyei tanítói egylet" segíteni, mi szintén a mellett 
tanúskodik, hogy az egyletté tömörülésnek szükségét 
élénken érzik.

—- A lövöldéről. F. é julius 10-én a lövészetet 
Greguss Antal egyleti lövő tag rendezte. Ezen napon 
sok mély lövés esett, a mennyiben 3 szeg és 13 négyes 
lövetett. A lövések összes száma (148 és köregység 485. 
Az első dijat Krausz Géza, a másodikat Szécsi Zsiga és 
a harmadikat Dr. Stuller Gyula nyerte egy-egy szétlö
vésre. Négyest lőttek ezenkívül még: Langauer József 

-at, Krausz Géza 3-at, Kasparek Ede 1-et, Greguss 
Antal 2-őt, Szécsi Zsiga l et, és Seidel Ágoston 3-at.

— Jó fogást tett e héten rendőrségünk. A liont- 
megyei Lcdény község bérlőjétől 300 frtot loptak cl 
múlt héten. Rendőrségünk erről értesülést nyervén azon
nal nyomozni kezdett s az értesülés napján elfogta az 
egyik tettest, a kinél még 127 frt 47 krt talált. A 
vizsgálat folyik, s úgy látszik, hogy az elfogott egy 
tolvaj szövetkezetnek a tagja.

— Telnek a börtönök. Az erdei károk elköve
tése és gyümölcslopás miatt nagyon sokan látogatják 
ujabbau, a börtönül szolgáló „klopacská“-t. Az ily mó
don hűvösre kerülők nagyon reá érnek az elmélkedésre 
s igy nem csoda ha közülük már többen jöttek arra a 
keserű tapasztalatra, hogy ők, a kik csak 25 kr. árú 
fát loptak, ép annyi időt kénytelenek a klopacskában 
tölteni, mint azok, a kik 5 frtnyi kárt követtek el. Ez 
nem igazság, fakad ki némelyik, s erős elhatározás kél 
lelkében.. Vájjon minő ? tán az, hogy többé nem emel 
fejszét az erdő szálfája ellen ? Oh nem; elhatározása 
oda irányúi, hogy ezentúl 5 frtnyi kárt tesz ő i s ; igy 
is, úgyis egy a büntetése.

— Az ebek l><jelentése nagyon lanyhán törté
nik. Újból felhívjuk az ebek tulajdonosait arra, hogy 
ebeiket jelentsék be a kapitányi hivatalnál, mert ellen
kező esetben ellenük az erre vonatkozó szabályrendelet 
fog akalmaztatni.

— Ito n á llá s . Mull csütörtökön bérfizetés lévén, 
Oravcez Mihály a szokottnál későbben indult útnak 
Bélabánya felé. A minta bélabányai útra tért, hirtelen erős 
karok ragadják meg s a földre teperik a nélkül, hogy 
védliette volna magát. A támadó biztos és gyors kézzel 
nyúl a földre sújtottunk zsebébe s tárczáját kivéve, hirtelen 
odább állott. Őravecz azonnal jelentést tett erről a rend
őrségnél, egy bélabányai lakost nevezvén meg a tett 
elkövetőjéül. Érti biztos azonban más nyomok után in
dult s éjfél utáni 1 órakor már rá akadta tettesreZatloka 
Ignácz süket néma személyében, a ki épen egy finom 
szivar füstjének elégetésével volt elfoglalva. A bűnös 
bevallotta tettet és pedig miután beszélni nem lúd, oly 
módon, hogy a károsultat a vizsgáló főkapitány előtt 
majdnem ism t a földre tepertő..

— Az 1FÍS-4ÍM  v/.iibiMlsághnrczHiik gyűjte
ményének a fővárosi vigadóban levő rendezősége föl
kérte az összes biztositó társaságokat, hogy vidéki 
ügynökeik által is — mozdítsák elő a 48-as ereklyék 
gyűjtését. Ezt a praktikus dolgot az aradi múzeum ta
lálta föl. A fiókért biztositó társaságok támogatása 
már azért is nagymérvű lesz, mert a gyűjtemény tulaj
donosa kijelentette, szóval és Írásban, hogy 25000 fo- 
riniot ad magyar hírlapiról nyugdíjalapra és 15000 
forintot az érdélyrészi és a többi magyar közmivelődési 
egyleteknek a gyűjtemény vételárából ha azt a nem
zeti muscum számára megvásárolták,- annyi összegért 
a mennyibe (kimutatás szerint) került az a kiállítás 
főrendezőjének. A hírlapíró nyugdíjalapra szánt 25000 
írtból ama fővárosi és vidéki hírlapírók is részesülhet
nek, a kik nem tagjai a már létező hírlapírók nyug
díjintézetének. A 48-as gyűjtemény által kiadott Hon
véd Emléklapra előfizetésre felhívó leveleket küldött 
szét a rendezőség. A felhívás minden volt honvédnek 
el lett ugyan küldve de az előfizetés vagy megrende
lésre való fölszóllitás csak a módosabbaknak szól, mert 
a rendezőség ezennel tudatja, hogy minden vagyontalan 
honvédnek ingyen adja a díszes emléklapot ha az ille
tő az elöljáró által aláirt levelében ezt kéri. Gróf Kreith 
Béla úr által az ország községeinek cs egyesületeinek 
ajándékozott húszezer Kossuth képből még néhány ezer 
példány áll az ezután folyamodó községek s egyletek 
rendelkezésére. Ez életnagy arezképek bolti ára 1 frt 40 
kr. példányonként. A fennmaradó képeket a fővárosi 
vigadóban levő 43-as kiállítás látogatóinak ajándékozza 
a rendezőség. Nehány nap múlva a kiállítás minden 
látogatója kap egy-egy Kossuth képet.

Értcsilé*. Orvosi körökből hozzám intézett 
tudakozódások folytán tiszteteletlcl értcsitcm az érdek
lődőket, hogy a „Magyar orvosi rend története" czimfi 
munkám első része f. hó végén kikerül a sajtó alól cs 
azt aug. hó első napjaiban előfizetőimnek megküldöm. 
Megrendeléseket az előfizetési áron — az egész mű ára 
4 |Yt. _  augusztus 8-áig elfogadok. A brassói vándor
gyűlésre jelentkező tagok a müvet ugyan azon áron 
megszerezhetik. A vándorgyűlés után a műnek bolti 
ára ;') forint lesz. Lőcsén, 1892 julius 7-én. Dr. Démkó 
Kálmán, főreáliskolai igazgató.

— O lexi l'ngnac, Az ismeretes Pollak Fülftp 
I Károly-féle gyár „Cognac kivonatot" készít, melyből 
f játszva kitűnő zamatos a franeziálioz meglepően hason

lító cognaeot lehet készíteni. Ezen kivonat az esszeuezia 
gyártás terén kiváló különlegesség, mely az egészség
ügynek is megfelelvén desztillateuröknek igen ajánlható.
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C s a r n o k.
Noblesse obiige.

— Tudja-o grófnő, hogy ina utoljára vagyok itt? 
— kérdé Bertalan csaknem szivszaggató hangon.

Tudom, de azért szerelem és szeretem kiiuond- 
batatlauúl! rebegi a grófnő karjaival átfogva az ifjú 
nyakát.

— Válnunk kell, mert úgy hozza sorsunk, - foly
tatja Bertalan, — de szivein utolsó dobbanásig az öné 
marad. Aztán, hiszi-e, grófnő, hogy becsületes akaratom 
ki fogja érdemelni egykor kezét az édes atyjától ? Váj
jon, lehetségesnek tartja-e, hogy a társadalmi különbség 
a rang korlátjai lehullnak szilárd akaratommal és mély 
szerelmemmel szemben ? . . . A fényes nevű és előkelő 
születésű Hárskuty Dzsina grófnő felesége lehet-e a be
csületes, de egyszerű Gárdossy Bertalannak, kinek nincs 
egyebe tehetségénél és oly szegény, mint mily gazdag 
nak érzi magát szerelmében ? . . . Lám, ezek a kérdé
sek azok, mikre nem tudok választ adni, mikre ön sem 
képes Dzsina, csakis a jövő . . . Édes atyja sohasem 
fog beleegyezni abba, hogy én a grófnőt nőül vegyem!

Dzsina grófnő kissé elkomorodott, karjai bénultan 
hullottak alá. Gondolkozott azon, a mit Bertalan most 
neki mondott és miben sok igazság rejlett. Aztán az 
édes atyja kimondhatatlanul szereti, boldogságát, mely
hez életét köti, talán nem fogja eltiporni ? . . . Igen, 
Dzsina grófnő hitte, hogy az édes apja, a büszke és 
gőgös gróf, leánya nagy szerelmét látva, nem fogja 
ellenezni a házasságukat.

Örömtől ragyogó szemekkel tekintett Bertalan ar- 
czába, ki őszinte kék szemeiből kiolvashatta azt a nagy 
szenvedélyt, melyet ez a kedves lény iránta táplált. 
Kimondhatatlanul jól esett ez az ifjúnak, ki erősnek 
érezte magát arra, hogy megküzdjön egy egész világ
gal. csakhogy magáénak vallhassa ezt a bájos lényt, 
ki szivéhez vau nőve.

A grófnő kellemes hangján felelte neki:
Bízzék, Bertalan ; aztán várunk, az idő nagyon 

jó tanácsadó.
Megcsókolták és örök hű szerelmükről bisztositváu 

egymást, Bertalan azzal az elhatározással távozott a 
palotából, hogy oly fényes nevet fog kivívni magának, 
rövid idő alatt, mely szétveti azokat a gátakat, mik 
még e perezbeu közöttük fel magast} Inak. Valami lángoló 
lelkesedés töltötte he szivét és vére gyorsabb keringésbe 
jö tt; hitte, hogy sikert fog aratni.

Dzsina grófnő is remélte, hogy eljön majd az az 
idő, mikor egymáséi lehetnek. Miért ne? Atyja nem fogja 
ellenezni házasságukat, ha Bertalan hírnevet és dicső
séget fog kivívni, aztán meg sokkal jobban szereti a 
leányát, sem hogy boldogtalanságát akarná előmozdí
tani. A világ! mit fog ő a világ csacska beszédeivel 
törődni, ha Bertalan szerelmében találhat kárpótlást, az 
elvetett grófi névért. A fő a boldogság, a név mellékes.

Es mialatt igy szőtte a boldogság tümléri szép 
álmát képzeletében, az alatt a sors is bele szólt abba 
az ábrándba, melyben kettőn reméltek és bíztak 
nagyon.

Károlyváry herezeg, a fiatal leánykánál négyszerié 
idősebb férfiú, ki már régóta élénk vonzalommal visel
tetett Hárskuthy gróf leánya iránt, megkérte a kezét 
Dzsina grófnőnek, nem sokat törődve a leányka eset
leges vonakodásával. Mert a herezegnek biztos elianceai 
voltak, hogy elnyeri a grófnő kezét. Hogyne! hiszen 
mérhetetlen gazdagsága mellett herczeg, ki után, bár 
már nem ment ifjú ember számba, annyi nő sóvárgott. 
Ah! ah! a kicsike sem fog vonakodni, hiszen az atyját 
ó segítette ki a zavarból, nagy anyagi zavarokból, mik 
a Hárskuthyak ősrégi nemességét sárba tiporták volna. 
Oh! a herczeg nagyon is jól tudta, mit tesz; a gróf 
reá fogja kényszeríteni a leányát, hogy nőül menjen 
hozzá. Aztán a többi az ő gondja lesz. Majd meg fogja 
ó törni a leányka makacsságát, úgy ám. Pompás 
dompteur! Feleségéből olyan ügyes lierczeguő válik, 
hogy no!

Dzsina grófnő szánja már megfordult a városliget 
zúzmarái* fái között. A kocsis lassú tempóban tartotta 
a lovakat visszafelé. A grófnő már végleg határozott. 
Azt már előbb is feltette, hogy nőül semmi körülmények 
közt sem megy a herczeghez, de azt most határozta el, 
hogy feltárja szivét édes apja előtt, elmondja neki, hogy 
halálosan szeret egy tehetséges, nagy jövőjű fiatal em
bert, kinek kész neje lenni, kiért kész lemondani min 
denről, zajos nagyvilági sikereiről, grófi nevéről, pazar 
kényelméről s kivel inkább megosztja a szegénységet, 
mint a herczeg rengeteg vagyonát.

Egészen megnyugodott elhatározásában, szinte biz 
tos volt a felöl, hogy apja, ki oly nagyon szereti őt, 
bár kedvetlenül, de bele fog nyugodni a változhatni 
laulm. Aztán lehet, hogy a herczeg ajánlatát ő sem 
vette olyan komolyan, hiszen csak nem képzelhető, hogy 
édes apja fel akarná áldozni leányát annak a koppadt 
vén embernek, kihez még csak a tisztelet sem vonzza; 
aztán mást szeret, kit semmi körülmények közt sem fog 
elhagyni, mert belehalna. Dzsina grófnő érzi, hogy be
lehalna. , . ... ,(Folyt, kov.)

Nyilt-tér.1

Elbeszélés
Irta t M olnár  (iyuln.

(Folytatás.)
Bertalan érezte, hogy leikével van összenőve az a 

szerelem, mely ihleti és magasztos eszméket sugal 
leikébe.

Tudta, hogy dóré vágy az, a mi szivébe lopózott 
akkor, mikor a grófnő iránta táplált vonzalmát meg 
sejditette. Mit tegyen? . . . Az ifjú nagyon jól tudta, 
hogy a kötelesség, a becsületesség követeli tóle, hogy 
elnémítsa folvtou szenvedélyesebbé váló szerelmének 
növekvő lángját. Megkiserlette, de sebogysem sikerült 
neki, mert ebhez az emberfeletti munkához nem volt 
elegendő ereje. Arra határozta magát, hogy bevégezi 
Dzsiua grófnő arczképét, aztán . . aztán elhallgatja
szerelmét cs főbe lövi magát . . . Olyan szilárd jellemű 
és erős akaratú ember volt. ki elhatározásait meg szokta 
tartaui. Lemond, igen. lemond arról a balga reményről, 
hogy a grófliölgv szerelméért esdekeljcti, hiszen ezzel 
csak megalázná ót, ki pedig oly magasan áll felette.

A sors, bár kegyetlenül, de reá mérte a halálos 
csapást melyet más talán kiállana, elszenvedne, neki 
azonban halála lesz.

Bertalan felrczzeut álmodásából és érző, hogy az 
a vágy. mely szivében harezra kel a lelkiismerete 
szavával, sokkal erősebb akaratánál. Pillanat műve volt, 
hogy az ifjú, eldobva ecsetjét, ott térdelt a bájos leány
ka lábai előtt feltárva rejtett, oly sokáig titkolt szerel
mét azzal az ékes szólással, milyennel a szerelmes em
ber ilyeu esetben szól.

A leánykát kissé meglepte az ifjú szerelmének eme 
heves kitörése, Aztán . . . aztán az imádott férfiú kar
jaiba veté magát.

— Szeretem, grófnő, mint egy angyalt csak sze
retni lehet! — kiáltó Bertalan szerelemittasau.

— Uh ! mily boldog vagyok ! — lebegte Dzsiua 
grófnő, mikor első szenvedélyes csókjuk elcsattant.

Maguk sem tudták, hogy ily hamar telnek el a 
boldogság édes perczei. Oly kimondhatatlanul boldogok 
voltak, hogy szerettek volna meghalni e boldogság 
terhe alatt . . .

Bertalan megittasultan távozott el a gróf palotá
jából és vígan tért haza a lakására, hol átadta magát 
kellemes gondolatainak. Minduntalan szemei előtt látta 
a kedves alakot, a mint szerelmesen, de kissé félénken 
simult a karjaiba. Valami forró vágy élezi ki a vérét és 
kellemes zsibbadtság lepi meg testét; szivében ugyanoly 
jól eső érzés vert tanyát, milyen érzés szivébe hatolt 
akkor, mikor a festménye oly jól sikerült és dicsőség 
mellett feltűnést keltett. Mit törődött ő most a becsüle
tesség, a kötelesség, kába fogalmával? . . . Mit a lel- 
kiismerete tiltó szavával a mennyei boldogság eme 
verófényes pillanatában, mikor rózsás szinbeu tündöklőit 
előtte minden?! . . . Mihez fog kezdeni a grófnővel?
. . . Nem tudta. Hogyan oldja meg ezt a nehéz hely
zetet, melybe döro szenvedélye jutatta? . . . Fogalma 
sem volt erről. A társadalmi álláskülönbség, a születés 
és rang követelményei még csak eszébe som ju
tottak.

Bertalan oly szerelmes volt a grófnőbe, hogy 
higgadt, józan esze cserben hagyta, nem ismert 
magára.

Dzsina grófnő maga is oly állapotban maradt 
magára, melyet nem tudott volna megfejteni, de melyre 
a köznapi emberek ily megjegyzést tettek volna: „fcize- 
relmes és nem tudja mit cselekszik ! . . Valóban igy 
volt. A leányka, kinek szivében most éledt fel első 
ízben a szerelem forró lángja, egészeu átadta magát 
érzelmének. Minden gondolata csak újra-meg újra visz- 
szaszállott az ifjúhoz, kinek volt bátorsága átlépni azokat 
a társadalmi korlátokat, melyek közöttük fcnnállanak.
Olyannak látta a csinos fiatal embert, mint egy hőst, 
ki elég merész arra, hogy kiragadja ót a gyűlölt házas
ság igája alól. Arra nem is gondolt, hogy apja nem 
sziveseu hallaná meg a történteket. Nem gondolt a jö
vőre sem, de igenis vágyott arra a boldogságra, melyet 
a jelen pillanata nyújt.

Vájjon egymásé lehétnek-e valaha ? . . . Nem 
tu d ta ............

Es gyakrau, mindennap találkozott egymással a 
két szerelmes lény. Kölcsönös szerelmük szorosan fűzte 
őket össze. Ha nem láthatták egymást, szüntelen egy
másra gondoltak. Dzsina grófnő minden perezbeu csak 
ifjú kedvesére gondolt, kinek orezét, deli alakját ma
ga elé idézve, átélte újra- meg újra azokat a gyönyör- 
teljes pillanatokat, miket mellette átélvezett.

Az arczkép teljesen elkészült és a művész gazda
gon megjutalmazva lett érte. Mit ért azonban ez Ber
talannak ? . . . Mikor ütött a válás órája, melyben 
szeretett leánykájától búcsúznia kell! Csaknem sirva 
borult karjaiba a grófnő, mikor utoljára állottak egy
más mellett, egyedül.

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1.SD2.

Egész Helyem, m intázott l'ou lordokat mé
terenként Kő ki től egész k  IVI Ró Űrig (mint
egy 450 különböző árnyalatban) megrendelt egyes 
öltönyökre, vagy egész végekben is szállít házhoz 
szállítva, poBlabér- és vámmentesen llcn m h c rg  ti.
(cs. kir. udvari szállító) sclycm gyóra Zürichben. 
Minták posta fordulóval küldetnek. Svájezba ezi mzott 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 6

Köszönet nyílvánilAs.
Felejthetlen fiam temetése alkalmával kedves is

merőseink részéről nyilvánult részvétért ezen helyen 
is köszönetét mondok

Ki'nlik Zsuzsanna.
*) E rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sóin alakjáért 

nem felelős a Szerk.

H i r d e l é s e  I-ÍV.

Az Ö-postálioz
ez. házban több helyiség vendéglőnek, magán lakásnák 
vagy ipari czélokra kiadó.

Helyiségváltoztatás.
Van szerencsém Igen Tisztelt vevőimmel 

tudatni, miszerint
divat-üzletemet ===—

folyó évi julius-hó 1 -tol kezdve a „Kneszkó“- 
féle házba (mostani helyiségem szomszédságá
ban) teszem át.

Igen tisztelt vevőim eddigi irányomban ta
núsított becses bizalmát és szives pártfogását to
vábbra is kérve, maradtam.

Selmeczbányán, 1892-ki junius-havában. 
Mély tisztelettel

K e l tá ik  szili. I n o ld m a i 'k  J a n k a  
divatárusnő ö_ h

coooooooooooooooooooo

f c O G N i H I M T - m O l A T .
Kitűnő, egészséges és tar

talmas cognac pillanat alatti 
készítésére, mely a valódi 
franezia cognactól semmiben 
sem különbözik, ajánlom e 
jó n ak  bizonyult különle
gességet.

Ára 1 kilónak (elóg 100 
liter cognac készít csere) Ki 
frto. é. Készítési utasítás in
gyen mellékeltetik.

L e gjobb  hí ko rér t é eg észség es  g y á r t 
m á n y é r t  kczt-skcilcm.

Spiritusz megtakarítás p
érhető el felühnulhatlan p á linknon is itö -k ivona
tom által; ez az italoknak kellemes, erőteljes ízet 
ád és csakis nálam kapható. Ára kilónként 'ó frt 
50 kr. (600 1000 literre) használati utasítással 
együtt.

E különlegességeken ki vili ajánlom még vala
mennyi csscncz inm nt, ru m , nzilvapáliiiUa, 
törköly, l'iikoscrü, valamint a létező likőrök, 
szeszes italok, rezet és boreezot készítésére 
felülmulliatlaii minőségben. Készítési utasítások in
gyen mellékelteinek. 1—50

-------  Á r jegyzék ingyen.  --------
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok.

Polliik Károly Fülöp
essenczia különlegességek gyára Prnga-ban.

Ti s z t e s  k é p v i s e l ő k  k e r e s t e t n e k ______ ű
ioooooooooooooooooooo

F elv é te tik
egy t s x i id lo  szeptember 1-jétől.

Levélbeli vagy szóbeli értesítés 
Kukiicska József füszer- 
kereskedönél Hodmsbánynn nyer
hető.


	29

